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 خرد بودایی
 (مچهار: جلد تاریخ خردی )مجموعه

 شروین وکیلینویسنده: 

www.soshians.ir 

https://telegram.me/sherwin_vakili 

 ی فرهنگی خورشید راگاانتشارات داخلی موسسه

 ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۵۵-۹۴-۵شابک: 

 ۴۷۲۳۱۴۱شماره کتابشناسی ملی: 

 

http://www.soshians.ir/
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 نامهشیوه

نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار  ایست ازکتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استهرنوع استفاده و آن هیچ ایرادی ندارد

یا به انتشار از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، دارید تمایل ی که در صورت

واریز حساب زیر به مبلغ مورد نظرتان را کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

 اینکه مایل هستید نمایید اعالم  (sherwin_vakili@و در پیامی تلگرامی )به نشانی کنید 

 ای از کتابها شود. سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۸ ۹۴۴۹ ۸۳۸۳شماره کارت: 

 ۴۰۲۷۴۶۰۳۴۹شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

و فایل صوتی و تصویری کالسها و این نویسنده نوشتارهای دیگر برای دریافت همچنین 

 دنبال کنید:  هادر این نشانیرا شان کانال تلگرامتارنمای شخصی یا توانید هایشان میسخنرانی
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 صفحه         فهرست

   ۹         دیباچه

 ۱۴     فرگرد نخست: تاریخ آیین بودایی آغازین

 ۱۴     ی جغرافیاییزمینه بخش نخست:

 ۱۵   هاها و پرسشداشتگفتار نخست: پیش

    ۲۰     گفتار دوم: سرزمین هند

 ۲۴    گانهگفتار سوم: اردوهای شانزده

 ۴۰    بخش دوم: نخستین پیامبران هندی

 ۴۰     گفتار نخست: مهاویره

 ۴۴     گفتار دوم: گوتمه سیدارتا

 ۶۷    گفتار سوم: ظهور انجمن بوداییان

 ۷۹    بخش سوم: تاریخ تدوین کیش بودایی

 ۷۹    گری آغازینگفتار نخست: بودایی
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 ۹۶    گفتار سوم: چانکیه و آجیویکه

 ۱۰۴    گوپتهگفتار چهارم: چاندره

 ۱۱۵     گفتار پنجم: آشوکا

 ۱۲۸    گفتار ششم: دودمان سونگه
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 ۱۳۴   آغازینگفتار نخست: زبان بوداییان 

 ۱۳۷    گفتار دوم: نویسا شدنِ هند

 ۱۴۱   گفتار سوم: کهنترین نوشتارهای بودایی
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 ۱۶۵    گفتار نخست: شوراهای بودایی

 ۱۷۶    گفتار دوم: کانیشکای کوشانی

 ۱۸۴    گفتار سوم: ظهور هنر بودایی

 ۱۹۴    گری ساسانیبوداییگفتار چهارم: 

 ۲۰۱    بخش ششم: مکتبهای آغازین بودایی

 ۲۰۱ گفتار نخست: شاخصهای پیوند دین با تمدنی خاص
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9 

 

 

 دیباچه

 

گردد، پرسش از سیر تحول و دگردیسی پرسشهای فلسفی، اگر ژرف نگریسته شود و پیگیرانه دنبال  

ای پیچیده و درهم تنیده از متغیرها و رخدادها و بافتهای تاریخی و معنایی گوناگون پژوهشگر را به شبکه

کنند و در گذارند و مفاهیمی را از هم وامگیری میکند. تمدنها، متون، افراد و مکتبها بر هم تاثیر میپرتاب می

شان شناختی ویژهی زیستدهند و با زمینهتغییر شکل میآمیزند و زیر فشار نیروهای اجتماعی و سیاسی هم می

ایست و بررسی تک بعدی رشتهیابند. بر این مبنا، پرسش از تاریخ اندیشه در سرشت خود میانسازگاری می

ای منفرد از راهبران یک مکتب و یک فرقه، تنها به قیمت ساده تاثیر یک متن بر متنی دیگر، یا مرور زنجیره

 کند.آن پرهیز می اطیِ این مسئله از پیچیدگیِ ذاتیساختنِ افر

هایی تکاملی و خودزاینده شناختی، از سیستمها، درست موازی با سپهر کالبدهای زیستجهان منش 

توان تبار، میهای همهای انسانیِ خویشاوند، یا گونهتشکیل یافته است. این بدان معناست که مانند جمعیت

ها نیز پرسش کرد، و اگر در زایی منشخویشاوندی و ارتباط ژنتیکی و الگوی تکامل و شاخهی الگوی درباره

های تکامل توان به کمک راهبردهایی شبیه به آنچه در تحلیلچارچوبی سیستمی به مسئله نگریسته شود، می

 زیستی رواج دارد، به پاسخ دست یافت.

ی سطح به تحلیل پویایی سیستمهای برسازنده ی منشها بخشی از دستگاه نظری من است کهنظریه 

ی انسانی است، و موازی با سطوح ی فرهنگ، یکی از چهار سطح توصیفی سوژهپردازد. الیهفرهنگ می

تبار و رقیب را در خود جای داده است. هم های تکاملیای از سیستمزیستی، روانی و اجتماعی، شبکه



10 

 

شان از رمزگان و قالبهای ارجاعی تشکیل شوند، پیکرهین صورتبندی میهایی که در قالب نظامهای نمادسیستم

پذیرِ کنند. منشها به همین دلیل، بازنمایی دقیق و تبادلیافته است، و به همین دلیل محتوایی معنایی را حمل می

گی و سازند، و از این مجرا کردار ایشان، و به دنبال آن شایستشان را ممکن میهستی در ذهن حامالن

 نمایند. شان را تعیین میتوانمندی

تبار از ای به هم پیوسته، درهم فشرده، و همی منشها به تاریخ اندیشه بنگریم، شبکهاگر با دید نظریه 

دهند، و بر هایی متمایز از مضمونها، رمزگان، و کاربردها را تشکیل میمنشها را در خواهیم یافت که خوشه

شوند و کارکردهای گوناگونی را در سطح اجتماعی، جتماعی متفاوتی چفت و بست میهمین مبنا به نهادهای ا

تبار و خویشاوند است ای از منشهای همکنند. از این زاویه، فلسفه خوشهروانی و زیستی بر آورده یا منع می

پذیر راین جهشمدار و بناباش، محتوای پرسشاش، مضمون فراگیر و کلیکه به خاطر رمزگذاری دقیق و زبانی

اش در معنا بخشیدن به سایر منشها، از سایر نظامهای معنایی متمایز اش، و کاربرد عمومیو دگرگون شونده

شود. یک منش فلسفی، یعنی یک ایده و یک نظریه که به این خوشه تعلق داشته باشد، مانند تمام منشهای می

ها و شکلی از بازنمایی ست. یعنی نظامی از ارجاعدیگر از سه بخشِ محتوا، قالب و دستور تشکیل یافته ا

ی دستیابی به قدرت، لذت، پذیر یا فریبندهی تحققکند )محتوا(، که وعدههستی را در رمزگان خود حمل می

دهد )قالب(، و بسته به آن بازنمایی، بسامد بروز کردارهای خاصی را افزون یا معنا و بقا را به حامالنش می

 ستور(.سازد )دکم می

مداری از سایر محتواها متمایز محتوای یک منش فلسفی با چهار متغیرِ دقت، انتزاع، فراگیری و پرسش 

ی معنای بیشتر است. یعنی یک منش فلسفی در شکل شود. قالب یک منش فلسفی، به طور عمده، وعدهمی

کند و انباشت معنا را وعده می ای ازدهد و چرخهی فرهنگ را نوید میاصیل خود بازخوردی مثبت در زمینه

ها برای فهم و تفسیر تمام منشهای دیگر سازد. رمز کارآیی این قالب آن است که این منشآن را برآورده می
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آورند، و به این ترتیب کل سوگیری ارجاعی و الگوی رمزگذاری را در بومِ چارچوبی عمومی فراهم می

د. به این ترتیب تغییر در نگرش فلسفی فرد، به بازتعریف کل کننمنشهای مستقر در ذهن فرد دستکاری می

 شود و این به معنای بارورتر شدن و بازسازی مداوم سپهر معنایی است. معانی موجود در ذهنش منتهی می

تر است، تر و پیچیدهی ممکن از همه ناملموسبا این وجود از آنجا که معنا در میان قالبهای چهارگانه 

ی قدرت تکثیر، قالب خود را به قدرت اجتماعی، لذت ا بر آن است که برای دستیابی به بیشینهتمایل منشه

ها، و به روانی و بقای زیستی نیز تعمیم دهند. به این ترتیب فلسفه به سیاست و دین، به سبک زندگی و آیین

یابد. نی دگردیسی میخورد و به مسلک سیاسی یا سلوک دیقواعد پرهیزگاری و اخالق رهبانیت پیوند می

کنند و ی قطعیت و رستگاری، قالب لغزنده و ناپایدارِ منش فلسفی را تثبیت میها، با وعدههردوی این رده

ی دقیق و انتزاعی و فراگیر آن را برای مدار منش فلسفی، گوشتهی پرسشبه بهای سرکوب و ویرانی هسته

 دهند.ورد استفاده قرار میتر ممایهزادن منشهایی کاربردی، با معنایی کم

اگر منشها را با چنین دیدی بنگریم، دستگاهی تحلیلی و مدلی مفهومی به دست خواهیم آورد که  

ی مکتبهای آورد. در این حالت، ظهور و توسعهامکان طرح پرسشهایی ژرف و ضروری را برایمان فراهم می

ی یک شوند، بلکه به رشد و توسعههم فهمیده نمیارتباط با فلسفی به صورت روندهایی از هم گسیخته و بی

ای یابند. در این شرایط، متون فلسفی باستانی تکه پارههای گوناگونش شباهت میی معنایی، با شاخهنظام یگانه

شناسانه هایی دیرینهای پراکنده نخواهند بود، بلکه همچون برگهپیشینه از اندیشهجالب، اما ابتر و منفرد و بی

 تواند برای بازسازی یک درخت تکاملی به کار گرفته شوند.خواهند شد که می فهم

ی آن، ی فلسفی در جهان باستان، و بازسازی سیر تحول و توسعهبر مبنای این رویکرد، ظهور اندیشه 

سازد. اگر چنین رویکردی به ی ردپاهای موجود را ضروری میمراجعه به تمام متون کهن و کاوش در همه

ی فلسفی، یعنی منشهایی که ویژگیهای یاد شده را داشته باشند، برای بسته شود، خواهیم دید که اندیشه کار
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ی وجود نهادند. چنان که در های زرتشت قدم به عرصهی دوم پ.م و با سرودهنخستین بار در اواخر هزاره

فلسفی، خاستگاهی اخالقی داشته ام، این شکل جنینی و حالت آغازین از منش نشان داده« زند گاهان»کتاب 

ی ظهورش های دینی ایشان پیوند داشته، و محرک و زمینهجهان قبایل کهن ایرانی و آیینو عمیقا با زیست

 گذار از سبک زندگی کوچگردانه به زندگی یکجانشینی بوده است. 

دهند. به دست میمتون اوستایی به جا مانده، تصویری به نسبت دقیق از سیر تحول خرد زرتشتی را  

در عصر هخامنشی، همزمان با تثبیت آیین زرتشت در ایران زمین و همگام با دگردیسی کامل این نظام فلسفی، 

های خاوری و باختری ایران زمین پدیدار های مشابه در کرانهبینیم که دو خوشه از منشبه قالبی دینی، می

ام که همان منشهای ام و نشان دادهلد مستقل بدان پرداختهشوند. یکی از آنها خرد ایونی است که در دو جمی

زرتشتی است که در ترکیب با منشهای دینی یا اساطیریِ دیگرِ ایرانی )به ویژه آیین مهر( به سپهر زبان و 

 گر تبدیل شده است. فرهنگ یونانی وارد شده و در نهایت در آثار افالطون به گفتمانی سیاسی و چیره

بینیم، اوری ایران زمینِ عصر هخامنشی نیز، درست موازی با آنچه که در غرب میدر مرزهای خ 

ی اصلی آن به مکتب بودایی و جاینی تعلق دارد. شباهتهای مضمون، خردی فلسفی زاییده شد که دو خوشه

دیدی ی یونانی به قدری زیاد است، که به نظرم تری هندی، خرد ایرانی، و فلسفهقالب و دستور در اندیشه

، «تاریخ کوروش هخامنشی»های های گسترده از منشها وجود ندارد. در کتابتبار بودنِ این خوشهدر هم

شناختی و تاریخی حاکم بر عصر هخامنشی شرایط جامعه« ی یونانیی معجزهاسطوره»،  و «داریوش دادگر»

های ی فرهنگاش در زمینهشاخه دواندنام، و این موقعیتی بوده که توسعه و تکثیر خرد ایرانی و را شرح داده

 همسایه را ممکن ساخته است. 

توان بر ی یونانی از آن رو برای ما اهمیت دارد که میی هندی و فلسفهای اندیشهخوانش مقایسه 

مبنای شباهتها و تفاوتهای موجود میان این جریانهای اصلی پیکربندی معنا، به جزئیات از یاد رفته و فراموش 
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پی برد. در این میان، آنچه که آشکار  -ی میانیِ خرد ایرانییعنی حوزه –شان ی میانی جاری در واسطهشده

ی غالب ندارد. با گردد، خودِ خرد ایرانی است که بر خالف تصور مرسوم تنها یک روایت و یک نسخهمی

های بارآور و توان به خوشهی تامل فلسفی در بافتی تاریخی است که میحلیل و شناسایی کل گسترهت

هایی که خرد ی تمدن ایرانی روییده است. خوشههای بسیار دور بر شاخهرنگارنگی دست یافت، که از گذشته

گیرند و در نهایت ر بر میزرتشتی، خرد مهرآیین، خرد بودایی و چارچوبهای متاخرترِ مزدکی و مانوی را د

 شوند. ی زبان پارسی دری به خرد عارفانه و حکمت قرون میانه منتهی میدر زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرن چهارم میالدیبودای برنزی، ساخت گَندارَه، سبک هنری ابتدای ساسانی، اواخر قرن سوم و ابتدای 
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 فرگرد نخست: اتریخ آیین بودایی آغازین

 

 

 ي جغرافیاییبخش نخست: زمینه
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 هاها و پرسشداشتگفتار نخست: پیش

 

اند، بر سر ی ظهور و تحول دین بودایی نوشته شدهای که دربارهتقریبا تمام کتابهای مرجع و عمومی 

 سه نکته توافق دارند:

نخست: بودا مردی هندی بوده و به سپهر تمدن هندی تعلق داشته است، و بنابراین از نظر جغرافیایی 

 فرهنگی هیچ ارتباطی با سپهر تمدن ایرانی نداشته است.و 

زیسته که دولتهایی هندی با تاریخی هندی و سنتی هندی وجود ای میدوم: بودا در زمانه و زمینه

ی هندی ظاهر شده و تحول یافته ی سیاسی و اجتماعی سازمان یافتهاست و کیش بودا در دل این زمینه داشته

 است. 

ای یکسره هندی رخ نموده بودایی دینی هندی است. یعنی پیدایش و تحول آن در زمینهسوم: دین 

 است.

ی اخیر که با دقت های تخصصی و کتابهای دانشگاهی منتشر شده در دو دههگذشته از برخی از مقاله

اند و آن پذیرفته داشت رای دین بودایی این سه پیشاند، تقریبا تمام منابع امروزین دربارهبیشتری نوشته شده

 تر تکیه کرده است که عبارتند از:ی عمیقداشت در اصل به سه فرضیهگیرند. این سه پیشرا مبنا می

الف( سپهر تمدن هندی و ایرانی در قرن پنجم پ.م که دوران زندگی بوداست، کامال از هم جدا شده 

 بود.

 شود.یش از بودا مربوط میب( قدمت نخستین دولتهای مستقر و نویسای هندی به قرنها پ
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ی بودایی بدان نوشته شدند، شاخص تمایز فرهنگی پ( خط و زبان سانسکریت و پالی که منابع اولیه

 ها و ایرانیان بوده است.و سیاسی هندی

داشتهای فرض یاد شده نادرست است و بنابراین پیشچنان که به زودی نشان خواهم داد، هر سه پیش

باید مورد پرسش قرار گیرد. خطای مورخانی که در قرن نوزدهم تاریخ دین بودایی را برخاسته از آن نیز 

نوشتند، آن بود که به منابع اندکی دسترسی داشتند که بیشترش هم متون دینی هندویی بود. این مورخان می

طیری را تاریخی ی دین بودایی بودند، نقل قولهای این منابع اساکه البته راهگشای پژوهشهای تاریخی درباره

قلمداد کردند و به این ترتیب خشتی کج را در پیِ برجِ بوداشناسی کار گذاشتند. البته این نکته هم قابل تعمق 

های دین بودایی در غرب، درست همزمان بود با اوج اقتدار استعمار است که نوشته شدنِ نخستین تاریخ

زدایی از فرهنگ و زبان مردم شمال انیای کبیر برای ایرانیانگلستان در هند شمالی، و دورانی که تالشهای بریت

ی شمال هند، ضرورتی بود که برای ی فرهیختهشد. انقراض زبان پارسی در میان طبقههند با شدت تعقیب می

جایگیر شدنِ زبان انگلیسی و پذیرش دیوانساالری استعماری انگلیسیان اهمیت داشت. از این رو تقریبا تمام 

ها آمیز به تمایز هندیاند، به شکلی اغراقایی که در قرن نوزدهم توسط مورخان انگلیسی نوشته شدهنوشتاره

گیرند. این همان ترفندی بود که از کنند و مرزِ میان این دو را نیز دین اسالم در نظر میها تاکید میو ایرانی

ی هند بعد از استقالل از سوی دیگر تجزیهطرفی زدوده شدنِ فرهنگ و هنر ایرانی در شمال هند را رقم زد و 

 را نتیجه داد و جدا شدنِ سریالنکا و پاکستان را. 

کردند، کامال ی نخست قرن بیستم برای استقالل کشورشان فعالیت میگرایان هندی که در نیمهملی

ستی از مفهوم هند اندیشیدند. ایشان تعبیری مدرن و ناسیونالیدر چارچوب نظری اربابانِ استعمارگر خود می

ی نخست شد. به این ترتیب در نیمهرا بازتولید کردند، که تمایزهایش نسبت به سرزمینهای همسایه تعریف می

گرایان هندی که خواهان بازتعریف تاریخ کشورشان بودند و دوران بودا را آغازگاه ظهور خط قرن بیستم ملی
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ی مورخان دند، به شکلی شگفت با گرایش استعمارگرایانهدیو نویسایی و شهرنشینی در شمال این قلمرو می

ای ای ایدئولوژیک بدل شد. مسئلهانگلیسی دو نسل پیش همگرا شد. به این ترتیب هندی بودنِ بودا به مسئله

ای شد. چنین مسئلهاش مربوط میکه به گسترش جهانگیر این دین و قدمت چشمگیر منابع و اسنادِ دینی

صورتبندی شده بودند،  -یا کمی پیش از آن–ن و هندو که کمابیش همزمان با دین بودایی ی دین جیدرباره

شک و آشکارا هندی بود و گسترش و تاریخش کامال در درون شبه رخ نداد. چرا که کیش جین و هندو بی

اش رو به شمال ن کامال برای موقعیت مرزیِ دین بودایی تفاوت داشت که مسیر توسعهقاره قرار داشت، و ای

 و به سمت چین و آسیای میانه بود و نه در جهت جنوب. 

داشتی چنین عمیق در مطالعات مربوط به تاریخ شود که چرا پیشی گفتمانی، روشن میبا این زمینه

ی ی که ذکر شدند، و پیامدهایشان، در فهم عمیق اندیشهفرضظهور دین بودا ریشه دوانده است. سه پیش

ای یکسره هندی زاده شده و زیسته باشد و دینش بودایی اهمیتی بسیار زیاد دارند. اگر بودا به راستی در زمینه

هم در این چارچوب محدود بوده باشد، باید آرای وی را به مقاومت و مخالفتی با دین هندویی تعبیر کرد، 

ی اساطیری دارد و گذشته از متون متاخرِ ودانتا، محتوای فلسفی چندانی ندارد. به این ترتیب، متون که ماهیت

شود و این چیزی است که بیشتر نویسندگان ستیز قلمداد میی اسطورهی نوعی دین روشنفکرانهبودایی نماینده

 اند و بدان باور دارند.بدون بحث پذیرفته

های زیربنایی داشت یاد شده و فرضیهکه منابع کهن به هیچ عنوان سه پیشاما ایراد کار در اینجاست 

های کند. روایتهای تاریخی و شواهد بازمانده در اساطیر هندی، در توافق کامل با دادهآن را تایید نمی

با  دهند که ظهور نویسایی و شهرنشینی در هند شمالی بسیار متاخر بوده، و کمابیششناختی نشان میباستان

عصر بودا همزمان بوده است. توزیع جغرافیایی این زمینه و جهتهای گسترش دین بودایی هم از سرزمین 

کند. این بدان معناست که اگر به شواهد اصلی هند گریزان است و گرداگرد مغناطیس تمدن ایرانی گردش می
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ای جا افتاده و ایدئولوژیکِ دو قرن یابیم که تفسیرههای مستند را جمع ببندیم، در میی دادهبنگریم و همه

ی تمدن ایرانی ظهور یافته و در پیوندی استوار اخیر نادرست است و دین بودایی و مدنیت هندی در حاشیه

 و تنگاتنگ با آن سیر تکاملی خود را طی کرده است. 

ه دگرگون داشتهای یاد شده را بپذیریم، معنای آنچه که بودا گفته یکسراگر نقدهای وارد بر پیش

گرایی دین هندوی کهن نیست. در این شود. در این حالت دین بودایی تنها شورشی اجتماعی بر مناسکمی

اش باید در پیوند با خرد زرتشتی نگریسته شود و در اتصال حالت کیش بودایی و به خصوص محتوای فلسفی

یابیم که کیش بودایی و ر میفلسفی عصر هخامنشی بازتعریف گردد. در این حالت د-با باورهای دینی

های ارزشمند و مهمِ بازمانده در متون مقدسِ حجیمِ آن، یک دستگاه فلسفی دقیق و نیرومند را بر اشاره

ایِ خرد زرتشتی پدید آمده است. در این حالت، آیین بودایی از حالت سازند که در مخالفت و نقدِ ریشهمی

 به شکلی فلسفی تفسیر شود.  شود و بایدای خارج مییک کیش ضداسطوره

داشتِ مسلط بر پژوهشهای بودایی را یک به یک بررسی کرده و بر اساس در این بخش، سه پیش

ای که در این شناختی نقدشان خواهم کرد. پرسشهای مرکزیاسناد بودایی و شواهد کمکی تاریخی و باستان

 گیرند، چنین هستند:بخش مورد بحث قرار می

نترین دولتها در شمال هند در چه زمانی و چگونه صورت گرفته؟ و ارتباط آن با نخست: ظهور که

های تاریخی، سپهر تمدن ایرانی و هندی در چه زمانی از شاهنشاهی هخامنشی چه بوده است؟ بر مبنای داده

 اند؟هم جدا شده

سیاسی و اجتماعی ی اجتماعی و فرهنگی زیسته و تبلیغ کرده است؟ نیروهای دوم: بودا در چه زمینه

 شده است؟ی بودا چطور با این زمینه چفت و بست میپیرامون وی چه بوده و زندگینامه
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سوم: سیر تدوین و تثبیت قوانین، متون مقدس، و قواعد انضباطی دین بودایی چگونه بوده است و 

 در چه زمانی و چگونه رخ نموده است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بودای مهایانه، سبک هنری ایران شرقی، عصر ساسانی
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 گفتار دوم: سرزمین هند

 

شود، در واقع قلمرو جغرافیایی بزرگ و ی هند نامیده میسرزمین پهناور بزرگی که امروز شبه قاره

میلیون سال پیش،  75ایست که از چند واحد جغرافیایی درهم فرو رفته تشکیل یافته است. در حدود گسترده

ساخت، استرالیا را بر می-ی تکتونیک هندی گُندوانا دستخوش فروپاشی شد و بخشی از آن که صفحهبرقارها

ی اوراسیا ی تکتونیک هند بعد از آن با صفحهاز آن جدا شد و در جهت شرقی و شمالی پیشروی کرد. صفحه

رشته کوههای سربلند هیمالیا  ی ائوسن به پیشروی در دل آن پرداخت. نتیجه، ظهوربرخورد کرد و در دوره

های پیرامونشان را پدید آورد. های سند و گنگ و جلگهبود، و فرو رفتگی عمیقی در پای آن، که رودخانه

یابد و بخشهای شمالی آن در شناختیِ هند، تنها از دکن تا مرکز هندوستانِ امروزین ادامه میی زمینصفحه

ی بین رشته کوههای هیمالیا و هندوکوش فشرده شده و حاشیه ی اوراسیا هستند کهاصل بخشی از صفحه

سازند. مرز ی هند متصل میجنوبی اوراسیا )ایران زمین در غرب و ترکستان چین در شرق( را به صفحه

सतपडु़ा) 1ی تکتونیک هند، بلندیهای سَتْپورَهشمالی صفحه
( است که از گجرات در باختر ध्यविन्) 3( و ویندیَه2

                      
1 Satpura Range 

ام و در شرایطی که از خطها یا زبانهای دیگری های اصلی را به زبان سانسکریت و چینی به دست دادهدر متن کلیدواژه  2

 ام.ام، نام آن زبان را پیش از ذکر کلیدواژه قید کردهو پالی و اوستایی بهره گرفته مانند تبتی
3 Vindhya Range 
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 7، مَهانادی6، در اطراف رودهای نارمادَه5و مَهارَشترَه 4شود و با گذر از استانهای امروزینِ مَدْهیاپرادششروع می

رود. این عوارض طبیعی همان است که هند میو اوتارپرادش در خاور پیش  9گَرهتا استان چاتیس 8و تَپتی

ی هند و بخش کند. تمایز یاد شده میان بخش اوراسیاییِ شبه قارهشمالی را از هند جنوبی )دکن( جدا می

ی جغرافی، در تاریخ و فرهنگ هند نیز انعکاس یافته است و مردم این سرزمین هندیِ جنوبی، گذشته از عرصه

اند و واحدهای سیاسی و بافتهای فرهنگی متفاوتی دانستهو باالیی را از هم جدا میاز دیرباز بخشهای پایینی 

دهد و مرکز فرهنگی نشین هند را تشکیل مینیز در این دو قلمرو تکامل یافته است. هند شمالی بخش آریایی

را در خود جای سازد. در حالی که دکن جمعیتی دراویدی از بومیان کهنتر هند و دینی تمدن هندی را بر می

 دهد. می

ها کنند که جمعیت مادر آریاییگرایان افراطی هندی از این نظر هواداری میبه تازگی برخی از ملی

ی هند ساکن بوده و از این سرزمین به قلمروهای همسایه کوچیده است. این برداشت در اصل در شبه قاره

سازد. که آن را مردود می شناسانه وجود داردشناختی و زیستکامال نادرست است و انبوهی از شواهد جمعیت

دهد که تمایزی واقعی بین کاستهای متفاوت هندی وجود دارد و مردم شمال هند پژوهشهای ژنتیکی نشان می

ی ی جمعیت هندیان که بیشتر در جنوب و هستههای قدیمی به راستی با بدنههای بازمانده از آریاییو طبقه

.م انجام  ۲۰۰۹ ای که در سالبر اساس پیمایش گسترده 10.میانی شبه قاره متمرکز هستند، تفاوت دارد

                      
4 Madhya Pradesh 
5 Maharashtra 
6 Narmada 
7 Mahanadi 
8 Tapti 
9 Chhatisgarh 
10 Basu et al., 2003: 2277-2290. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Madhya_Pradesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
http://en.wikipedia.org/wiki/Narmada_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahanadi_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Tapti_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Chhatisgarh
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های کشتریه و برهمن اهالی شمال هند و به خصوص بقایای کاست Yنشان داده شد که کروموزوم  11پذیرفت،

توان اطمینان داشت که جمعیت خویشاوند نزدیک مردم ایران شرقی و آسیا میانه هستند. بر این اساس می

گرایان افراطی هندی بنا به دالیلی آریایی هند از شمال به این قلمرو کوچیده و بر خالف آنچه برخی از ملی

دهد که ورود ی ژنوم نشان میهای برآمده از پروژهکنند، از آغاز بومی هند نبوده است. دادهدعا میسیاسی ا

 پ.م صورت پذیرفته است. ۱۵۰۰این جمعیت جدید به هند در حدود 

ه نواحی تاریخ تمدن و دین هند، پا به پای پیدایش نویسایی در هند شمالی آغاز شد و از آنجا ب 

ی شمال ی مرکزی زندگی کشاورزانه و تمدن یکجانشین در این منطقه به گوشهجنوبی گسترش یافت. هسته

راپا و موهنجودارو در ی سند با دو مرکزِ های سوم پ.م تمدن درهشود. از ابتدای هزارهغربی هند مربوط می

ی تمدن ی سند هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر فرهنگی بخشی از شبکهاین ناحیه پدیدار شد. تمدن دره

مکانی آن در پاکستان امروزین قرار داشت، و در تماس  شد. یعنی گرانیگاهکهن ایران زمین محسوب می

 سوخته و ایالم و سومر قرار داشت. فرهنگی و داد و ستد اقتصادی دایم با فرهنگهای شهر 

ای، همزمان با کوچ قبایل ی دوم پ.م از میان رفت و بعد از وقفهی هزارهی سند در میانهتمدن دره

شان در ایران شرقی و هند شمالی، با تمدن متمایزِ هند و ایرانی جایگزین آریایی به این منطقه و جایگیر شدن

هایی بودند که بسیار دیرتر در قرون ششم ته، خط و تمرکز سیاسی شاخصشد. با این وجود شهرنشینی پیشرف

و پنجم پ.م پدید آمدند. این عناصر زیر تاثیر مستقیم نظم پارسی در استانهای جنوب شرقی دولت هخامنشی 

ی این سازماندهی اجتماعی شتابزده ممکن گشت، و تکامل یافتند. ظهور دین بودا و کیش جَینی در زمینه

                      
11 Zhao et al., 2009: 46–59. 
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های فرهنگی نوظهوری مانند خط و نویسایی بودند که بقا و تثبیت این ادیان را های سیاسی و رسانهنهاد

شناختی و شرایط تاریخی حاکم بر ظهور ادیان بودایی ممکن ساختند. از این رو برای فهم دقیقترِ بستر جامعه

 منطقه به دست داده  شود. اندازی از نظم اجتماعی حاکم بر کهنترین دولتهایو جَین، باید نخست چشم
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 گانهگفتار سوم: اردوهای شانزده

 

های ی این اردوگاهنامند. پیشینهمی« عصرِ شانزده اردوگاه»شود که آن را تاریخ هند با دورانی آغاز می

های اساطیری ای از روایتتوان تا قرن پنجم پ.م ردیابی کرد و پیشتر از آن تنها مجموعهگانه را میشانزده

شناسانه سندیت چندانی ندارند. آنچه در مورد شمال هندوستان وجود دارد که به خاطر غیاب شواهد باستان

دانیم، بسیار به وضعیت ترکستان و شمال دریای مازندران شباهت دارد. یعنی در این منطقه ن دوران میدر ای

ی آریایی در قلمروهایی که تازه از چند قرن پیش فتح کرده بودند، به ای از قبایل جنگاور و چیرهنیز مجموعه

گذراندند و به تازگی ساخت یمگار گردانه روزچنان به سبک کوچبایل همقوتاز مشغول بودند. این تاخت

ی سکاهای شان آغاز کرده بودند. این سبک زندگی با آنچه یونانیان دربارهشهرهایی را به عنوان مراکز جمعیتی

توان پذیرفت که دولت اند شباهت زیادی دارد و بنابراین میمستقر میان دریای مازندران و دریای سیاه نوشته

ای از قبایل آریایی پدید ی هالهآسای یکجانشین و شهرمدار بود که در میانهولهخامنشی یک واحد سیاسی غ

  شان را حفظ کرده بودند.آمده بود که همچنان سبک زندگی کوچگردانه

شان شد که همهای تقسیم میای از قلمروهای قبیلهدر ابتدای دوران هخامنشی، شمال هند به مجموعه

نامیدند. هر یک از این قلمروها به یکی ( می महाजनपद: 12پاداس)مَهاجَنَه« بزرگهای اردوگاه»را روی هم رفته 

ای تعلق داشتند که از حدود پنج قرن پیش به این منطقه کوچیده بودند. مردم ساکن برخی از از قبایل آریایی

چنان ی این قبایل همر ابتدای دوران هخامنشی بخش عمدهها ایرانی و برخی دیگر هندی بودند. داین اردوگاه
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 13آنگوتارانیکایاگرد بودند و تنها شهرهای کوچکی را در قلمرو خود پدید آورده بودند. در متن بوداییِ کوچ

در متن  14اند.تا دانسته شده است و هر کدام را یک سَمگْهَه )پادشاهی( نامیدهها شانزدهشمار این اردوگاه

ی جنگاور ی دارای طبقهتنها به دوازده اردوگاه اشاره شده و چنین آمده که هر قلمرو به یک قبیله نیکایاویگها

زیست، هنگام اشاره به شهروندان این قلمروها پانینی که در قرن سوم و چهارم پ.م. می 15)کشتریَه( تعلق دارد.

شان تأکید کرده است. این نکته باید مورد توجه یلیاتیای و اایشان را جاناپادین نامیده و بنابراین بر تعلق قبیله

شود. بنابراین در اینجا ها در فهرست استانهای شاهان هخامنشی دیده میقرار گیرد که نام برخی از این اردوگاه

ها به قلمروهایی بزرگ ی این اردوگاهتنها با دولتهای کوچک و نوپای هندی سر و کار نداریم. بلکه در سیاهه

 اند.شدهخوریم که بخشی مهم از دولت هخامنشی محسوب مینظم دیوانساالرانه نیز بر می با

ی کورو است که زبان تعلق دارند. یکی از آنها قبیلهها آشکارا به قبایلی ایرانیبرخی از این اردوگاه

را در اختیار داشت  16ی دهلی و مِروتاحتماالً کوروش بزرگ نامش را از ایشان گرفته است. این قبیله، منطقه

گوید می سومانگاویالسینیو شهری به نام ایندراپرستا یا ایندراپاتا را به عنوان پایتخت خود تأسیس کرد. متن 

شان شهرت داشتند. وایروپورانا نام نخستین شاهشان که کوروها به خاطر فرزانگی و قدرت بدنی و سالمت

مان با پیداییِ دولت زهای ششم و پنجم پ.م.، یعنی همدهرا کورو پسر ساموارسانا ذکر کرده است. در س

هخامنشی، موجی از مهاجرت و نفوذ پارسیان به این قلمرو برخاست که به دگردیسی ساختار سیاسی در این 

                      
13. Anguttara Nikaya 
14. Anguttara Nikaya I: 213; IV: pp 252, 256, 261. 
15. Digha Nikaya, Vol II: 200. 
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ویا بر این قلمرو حاکم بود، اما به تدریج شود. در زمان زندگی بودا مردی به نام کورایمنطقه منتهی می

 این قلمرو از پادشاهی به سوی جمهوری گرایش یافتند.  نهادهای سیاسی

 17های ششم و پنجم پ.م. تحول سیاسی مشابهی را تجربه کرد، پانچاالاردوگاه دیگری که در سده

آباد امروزین قرار داشت. شهر مهم این قلمرو کانیکاکوبجا یا های فرخنام داشت که بین رود گنگ و کوه

شد تقسیم می 20و جنوبی )دَکشیناپانچاال( 19نام داشت و سرزمینش به دو بخش شمالی )اوتاراپانچاال( 18کاناوج

زمان با شدند. این قلمرو نیز همآباد امروزین مرکزهایش محسوب مینگر و فرخکه به ترتیب، شهرهای رام

ر کورو و پانچاال سخت به ظهور هخامنشیان از پادشاهی به جمهوری تغییر ماهیت داد. این تحول سیاسی د

های کوچک بالکان شباهت دارد که با حمایت کوروش و فشار سردارانش الگوی دگرگونی سیاسی در پادشاهی

بینیم که در دو زمان با ظهور کوروش میدادند. یعنی همهایی تابع هخامنشیان تغییر رویه میبه جمهوری

( و جنوب شرقی )کورو و پانچاال( تحول سیاسی مشابهی شهرهای ایونیه و لودیهی شمال غربی )دولتگوشه

گرد تأسیس شده بودند جای خود را به هایی که به تازگی در قلمروهایی کوچشود. پادشاهینمایان می

کنند و نظامی متکثر دهند که قدرت سیاسی را در میان خود تقسیم میهایی از سرداران و بازرگانان میاتحادیه

شهرهای یونانی و لودیایی این روند با حمایت و گاه دخالت در دولت 21آورند.ا پدید میچون جمهوری رهم

و چه بسا که در مورد شمال هند نیز الگوی مشابهی در کار بوده باشد.  22یافته است،ها جریان مینظامی پارس

                      
17. Panchala 
18. Kanauj 
19. Uttara-Panchala 
20. Dakshina-Panchala 

  وکیلی، 1389 )ب(: 21.404-401.
 . هرودوت، کتاب ششم، بند 43. 22
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ن زمین و رونق گرفتن در هر دو مورد، احتماال نیروی اصلی ایجاد تحول سیاسی، تثبیت امنیت راهها در ایرا

ی پولدار نوظهور همان زده است. این طبقهی مالی نیرومند و نوپا دامن میبازرگانی بوده که به ظهور یک طبقه

ساخته ساالر اقتصادی را ممکن میهای سنتی قدیمی به دولتهای نخبهکارگزاری بوده که گذار از پادشاهی

هندی و یونانی در دوران کوروش و کمبوجیه، از دوران  هایای از جمهوریاست. با وجود ظهور شبکه

بینیم و این بار جبارها هستند که مورد داریوش بزرگ به بعد چرخشی را در سیاست یونانیِ هخامنشیان می

های گیرند. جبارها در عمل شاهانی نوظهور بودند که معموال وارث رسمی سلسلهحمایت پارسها قرار می

ی بازرگان برخوردار بودند. چنین سیاستی شتیبانی مردمی و به خصوص حمایت طبقهقدیمی نبودند و از پ

حتا در دوران کوروش هم سابقه داشته و احتماال به پشتیبانی پارسها از دولت پیسیستراتوس آتنی انجامیده 

 است.

ی ( و دهانهدر سانسکریت 23قلمرو ایرانی دیگر، گَندْهارَه نام داشت که در جنوب رود کابل )کوبْهاْل

شک رود سند قرار داشت و به تدریج چندان قدرتمند شد که پنجاب و کشمیر را نیز فتح کرد. این منطقه بی

ی هخامنشی است که از دوران داریوش بزرگ نامش را در فهرست سرزمینهای تابع پارسها همان استان گَنداره

دانیم که مردمش ایرانی های زیادی به این قلمرو وجود دارد و میارجاع مهابهاراتاو  وداریگبینیم. در می

 24هاگوید که مردم این قلمرو با کوروها متحد بودند و معموالً با پانداواسمی مهابهاراتااند، نه هندی. بوده

ن شهرها نام داشت. ای 26)تاکسیال( و پوشکاالواتی 25اند. شهرهای مهم این اردوگاه تاکساشیالجنگ داشته

                      
23. Kubha 
24. Pandavas 
25. Taksashila 
26. Pushkalavati 
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شده در شناختی یافتهدهند و بر مبنای شواهد باستانردپای نمایانی از حضور هخامنشیان را در خود نشان می

های هخامنشی بوده است. ودایی همان استان گنداره در فهرست استان 27یتوان پذیرفت که گندارهتاکسیال می

اهی اساطیری به نام بهاراتا تأسیس کرده بودند که طبق اساطیر ودایی دو شهر اصلی این قلمرو را دو پسرِ ش

)یعنی بهاراتای  28مهابهاراتای عظیم تاکسا و پوشکارا نام داشتند. ناگفته نماند که نام بهاراتا بعدها بر منظومه

خوانند و نام هند که در سطح مهتر و بزرگ( باقی ماند و تا به امروز خودِ هندیان کشورشان را بهارات می

 شان است که از اسم رود سند گرفته شده. مشهور شده در اصل نامِ هخامنشیجهانی 

شد و نام این قبیله احتماالً اردوگاه دیگری که در همسایگی کورو قرار داشت، کمبوجَه نامیده می

زیستند ها در دو سوی هندوکوش میی شاهان هخامنشی نیز هست. کمبوجهخاستگاه نام کمبوجیه در تبارنامه

مردم بدخشان و ساکنان  ر شرق رود وخش و حوالی بلخ بوده است. این قبیله باشان سرزمینی دو خاستگاه

اند. پایتخت اند، چون مردم آن قلمرو در ادبیات سانسکریت پاراماکامبوجا خوانده شدهفالت پامیر پیوند داشته

 ی جنگاور کمبوجَهاردوگاه کامبوجا شهری بود به نام راجاپورا که در جنوب غربی کشمیر قرار داشت. طبقه

های رقیب کل ر اردوگاهبپس از غلبه  - شاه مَگَدَه -بعدها مَهاپادماناندا بسیار نیرومند و مقتدر بود. طوری که 

پوشی ها کشتار کرد و تنها در مورد گندهاره و کمبوجه از این کار چشمی کشتریه را در این سرزمینمردان طبقه

های ردوگاهزرگ، ازمان با ظهور کوروش بی قرن ششم پ.م. و همکرد و از مردم این قبایل حساب برد. در میانه

 و باهلیکاس )بلخ( با هم متحد شدند و کمی بعد به تابعیت ایران درآمدند.  کورو و گنداره و کمبوجَه
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قلمرو دیگر، که فرهنگی کامالً هندی و نامی ایرانی دارد، اردوگاه کاسی است که شهر بنارس پایتخت آن 

جا آمده که این منطقه بین دو رود ی است و از آنشود. نام این شهر در منابع سانسکریت واراناسمحسوب می

اش نیرومندترین وارونا در شمال و آسی در جنوب قرار گرفته است. برای دیرزمانی این قلمرو و شهرِ مرکزی

با آن به رقابت پرداختند.  30و کوسَلَه 29های مگدَهواحد سیاسی در هند شمالی بود و تنها بعدها بود که اردوگاه

ن هنگام تا به امروز مرکز دینی هندوان است و بخش مهمی از ادبیات ودایی در آن تدوین و تنظیم بنارس از آ

این  - ماتسیاپورانا -شده است. نام این قلمرو در تمام منابع، به صورت کاسی ذکر شده و تنها در یک متن 

بینیم. آلبرونی بر همین مبنا آن را با کاوشَکا در منابع بودایی یکی گرفته است. عنوان را به شکل کاوسیکا می

ای هندی از دین هند و ایرانی قدیم پایبند بوده اند و به شاخهبوده دانیم که آریاییی کاسی میدر مورد قبیله

بندی دین هندو تا اند. استخواناز این دین کهن را به دست دادهبندی شان بانفوذترین تفسیر و جمعو کاهنان

 بندی شد.ها صورتبه امروز همان است که برای نخستین بار در شهر بنارس و توسط کاسی

شد. شهر مهم این قلمرو اردوگاه مهم دیگری که در همسایگی کاسی قرار داشت، کوسَلَه نامیده می

ری شمال غربی گوراکپور امروزین واقع شده است. این قلمرو در جنوب با بود که در صد کیلومت 31سَراسوتی

شد. در ادبیات حماسی سانسکریت نخستین رود گنگ و در شرق با گندَهَک و در شمال با هیمالیا مرزبندی می

انگاشته  همسان -ساتیاوراتا  -ها ای به نام وَیوَسوَتَه است که با شاه دراویدیشاه این قلمرو موجودی افسانه

دومین تجسد ویشنو معرفی شده است. یکی از نوادگان این موجود اساطیری، مردی بود  ماتپیاپوراناشده و در 
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نام داشت، با  32را به قلمرویش افزود. پسر او، که پاسِنادی یا پراسِنجیت به نام مَهاکوسلَه که اردوگاه کاسی

نامیده شد. این پسر بر پدر خود شورید  33ی مگده ازدواج کرد و فرزندی که از ایشان زاده شد ویدودابهاملکه

اش راند. پاسنادی برای یاری خواستن از شاه مگده به این پدرش او را از قلمرو قبیلهوزیر، و به کمک نخست

رهبر کوسلَه شد. این رخدادها در قرن ششم پ.م و احتماالً  قلمرو سفر کرد اما در راه درگذشت و ویدودابها

 داری کمبوجیه رخ داده است. زمان با زمامهم

های بودایی و جَینی از این شد. در متنقلمرو دیگری که در هند شمالی وجود داشت، مالّا نامیده می

دو تا از شهرهای مهم آن کوسینارا سرزمین بسیار یاد شده است. پایتخت این قلمرو چاندراکانتا نام داشت و 

و پاوا )پادراونای امروزین( بودند که به ترتیب محل درگذشت بودا و  34)کاسیای امروزین نزدیک گوراکپور(

نام داشت. در زمان  35شان مانوسمریتیمهاویره هستند. این اردوگاه محل استقرار نُه قبیله بود که نیرومندترین

در قلمرو واجی متحد شدند و در  36های جنگاور لیچَّویقبایل این ناحیه با قبیله زندگی بودا نُه تن از روسای

 شَترو بر ایشان غلبه کرد و این قلمرو را نیز به سرزمین خود منضم ساخت. برابر مگده صف آراستند. اما آجاتَه

شد. ( نامیده میमगधاردوگاه مهم و مقتدر دیگری که در همسایگی کاسی و موساال قرار داشت، مَگَدَه )

این سرزمین در میان رودهای سونا )در غرب(، چامپا )در شرق( و گنگ )در شمال( محصور بود و مرز 

استان بیهار های ویدْهیَه بود. شهر مهمش مگده نام داشت که در محل کنونی پَتنَه در جنوب اش کوهجنوبی

این منطقه قلمرویی غیرآریایی دانسته شده و از یکی از شهرهای آن به نام ودا ریگامروزین قرار داشت. در 
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ها بر این قلمرو خوانیم که آریاییمی پوراناهاو  مهابهاراتایاد شده است. در  -پراماگاندا  -کیکاتا و شاهش 

 شان توسط مردی به نام بریهادراتا تأسیس شده است. اند و نخستین سلسلهحاکم شده

توان یافت، اما به خصوص در ادبیات توصیف این دولت را در منابعی مانند مهایانه و رامایانه می

. کهنترین منبعی که نام این دولت در آن دیده خوردهای زیادی به چشم میاش دادهبودایی و جَینی درباره

دَه ودا است که از مگده به همراه گندارَه و آنگَه یاد کرده است. در منابع قدیمی سانسکریت، مَگَشود، آثَروَهمی

گیر پَدَه است که در استان بیهار امروزین قرار داشته و پایتختش ابتدا راجَگْریَه )راجنام یکی از شانزده مَهاجَنَه

ی امروزی( منتقل شده است. بعد از فتح قلمرو قبایل لیچاوی و پوترَه )پَتنَهامروزین( بوده و بعدتر به پَتَلی

ی اقتدار این دولت تا بنگال بسط ی دوران هخامنشی و همزمان با حیات بودا رخ داد، دایرهآنگَه، که در میانه

  37یافت.

ن به یک قطب سیاسی و اقتصادی مهم، معدن آهاش عامل اصلی شکوفایی مگده و تبدیل شدن

ی پتنه قرار داشت. وجود این منبع فلزی گرانبها در نزدیکی مگده نه تنها مردم بزرگی بود که در جنوب منطقه

شد راههای اصلیِ ترابریِ آهن نیز از این سامان را به آهنگرانی ماهر و ثروتمند تبدیل کرده بود، که باعث می

هند در دست  رد. به این ترتیب مردم مگده به نوعی انحصار تولید و توزیع آهن را در شمالهمین منطقه بگذ

 بدل کرد. داشتند و این مهمترین عاملی بود که این شهر را به یکی از نیرومندترین مراکز سیاسی منطقه

ه باشد. ی نیرومندی از جمعیت پیشاآریایی را در خود جای دادنماید که این قلمرو وزنهچنین می

خواست مرزهای فرهنگ برهمایی و زبان هندی را تعیین کند، به جنگل پ.م می ۱۵۰چون وقتی پَتَنجَلی در 

                      
37 Majumdar, 1977. 
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دو منبع دیگر باستانی نیز مگده را از قلمرو آریاوَرتَه  38کَلَکَه اشاره کرد که در مرز این سرزمین قرار دارد.

ی شرق دهد که در قرن دوم پ.م منطقهگر هم نشان میشواهد دی 39اند.)یعنی سرزمین آریاییان( بیرون دانسته

این قلمرو تازه در دوران  40شده است.رود گنگ و جمنا بخشی از فرهنگ برهمنی و هندی محسوب نمی

تدوین قوانین مانو در سه قرن بعد بود که عنوان بخشی از قلمرو آریاییان رسمیت یافت و این ناشی از 

ی این عنصر بومیِ پیشاآریایی را در به سوی شرق بود. نمود غلبه گسترش آیین هندو و جمعیت هندی

توان بازجست. چون آیین بودایی و جَینی هر دو در سرزمین مگده های تکامل یافته در این منطقه نیز میدین

تکامل یافتند و عناصری مانند تناسخ و ریاضت و زهدورزی را در خود دارند که فرهنگ کهن هند و ایرانی 

  41آن بیگانه است.با 

ی دولتی سازمان های کوچگرد بود و پیش از دیگران به مرتبهمگده کهنترین و بزرگترینِ این اردوگاه

یافته برکشیده شد و مرکزیتی یافت. این اردوگاه در دوران هخامنشی پدید آمد و زیر تاثیر مستقیم سیاست 

ی گده یکی از دولتهای اقماری همسایهپارسیان شکل گرفت. در زمانی که داریوش سوم کشته شد، م

گرفت و  از نظر سیاسی و آباد امروزین را در بر میآباد و نالندا و جهانشاهنشاهی پارسها بود که اورنگ

ای که در کانون پالی و منابع های جسته و گریختهفرهنگی کامال زیر تاثیر تمدن هخامنشی قرار داشت. داده

دهد که دولت مگده کمی بعد از زمان تاسیس دولت شود، نشان میها یافت میالنکا و پورانابودایی سری

                      
38 Mahabharata. p. 475 I.3; III p. 174 1.7-8. 
39 Baudhyana Dharma Sutra, 1.2.9; Vasistha Dharma Sutra, 1.8-12. 
40 Satapatha Brahmana, 13.8.1.5 and 1.4.1.14-17. 
41 Bronkhorst, 2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dharma_Sutra
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کردند. پیش از ایشان، بر آن حکومت می 42هخامنشی در این منطقه شکل گرفت و خاندانی به نام هَریَنکَه

ام دیگرش اند که نامشان در مهابهاراته آمده است. بریهدرته که نبر این منطقه چیره بوده 43خاندان بریهَدرَتَه

ودا نام او در ریگ 44ی چِدی بود.ی کورو در منطقهمهارَتَه )بزرگ گردونه( است، بزرگترین پسرِ رییس قبیله

احتماال در این دوران خاندان یاد شده تنها  46اما بر خالف برداشت برخی از مورخان معاصر، 45نیز آمده،

ودا هیچ های پورانا یا ریگاند. چون در اشارهله داشتهاند و با تاسیس دولت بسیار فاصای بودهای قبیلهسرکرده

 شود. ای به عناصر نهادین دولتی مانند سلسله مراتب سیاسی و پول و مالیات دیده نمیاشاره

ها از چیزی شبیه به دولتشهر، در زمان چیرگی خاندان هرینکه در نماید که نخستین نشانهچنین می

بوده  -48یا به روایت پوراناها، کْشِتروجَه - 47نگذار این دولت، احتماال بْهَتیَهمگده پدید آمده باشد. نام بنیا

مند شدنِ ای که به توسعه و قدرتنخستین نشانه 49اند.ها نام این مرد را به صورت مَهاپَدمَه ثبت کردهاست. تبتی

نمود یافت، که ( बिबभिसार)بیسارَه کرد، در دوران فرزند و جانشین این فرد، یعنی بیماین دولت اولیه داللت می

 شاره قرار گرفته است. در منابع جَینی با نام شاه شْرِنیک مورد ا

عصرِ همشود که پ.م.( شروع می ۵۵۸-۴۹۱بیسارَه )در واقع تاریخ هند شمالی با بر تخت نشستن بیم

پ.م. مربوط  ۵۴۳ها زمان آغاز حکومتش بر مگده را به . دوربردترین تخمینزیستکوروش و کمبوجیه می

                      
42 Haryanka 
43 Barhadratha 
44 Misra, 2007: 129–36. 
45 Rigveda, I.36.18, X.49.6. 
46 Raychaudhuri, 1972: 102. 
47 Bhatiya 
48 Kshetroja 
49 Raychaudhuri, 1972: 105. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haryanka_dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/Brihadratha
http://en.wikipedia.org/wiki/Rigveda
http://en.wikipedia.org/wiki/Haryanka_dynasty#CITEREFRaychaudhuri1972
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بیساره، از راه ازدواج با دختران بیمدانند، و این در حالی است که از پانزده سالگی به حکومت رسیده باشد. می

ی نفوذ خود را گسترش داد و به این ترتیب به قلمرو کوسَلَه حکمرانان همسایه و بستن پیمانهای اتحاد، دامنه

 دست یافت. 

که رهبری اردوگاه کوسلَه را بر  - 50کوسلَه دِویبه نام زنی  -بیساره نخست با دختر مهاکوسلَه بیم

عهده داشت ازدواج کرد و به این ترتیب، میان این دو اردو صلح برقرار کرد. بعد هم با شکست دادن 

سپرد که از  52شَتروطلبش اجاتَهجا را به پسر جاهاردوگاه آنگا را تسخیر کرد و حکومت آن 51داتَّهبرَهمَه

ی نیرومند ویچّهالی بود. چِلّانا پس از ی قبیلهنام داشت و ملکه 53دوی زاده شده بود. زنِ دوم او چِلّاناکوسلَه

شد. این چتاکا ی وایشالی محسوب میی شهر لیچهاوی در منطقهبه قدرت رسیده بود و ملکه 54پدرش چِتاکا

رزمند و افزاینده. این مرد همان پیامبری است که معموالً مهاویره بُ یعنی 55نام وَردْهَمَنَهای داشت به برادرزاده

های بودایی و جَینی، با مهاویره و بودا دیدار کرده و شاگرد هر دو بیساره، طبق روایتبیمشود. خوانده می

او های آخر دوران آمیز است، چون مهاویره تازه در سالشده است. هر چند این گزارشی افسانهمحسوب می

بیساره در نهایت با شورش شهرتی یافت و بودا هنوز در دوران وی کار تبلیغ خود را شروع نکرده بود. بیم

پ.م. او را در زندان چندان گرسنه نگهداشت  ۴۹۱رو شد و پسرش به سال شترو روبهپسر و ولیعهدش، اَجاتَه

 که فوت کرد. 

                      
50. Kosala-devī 
51. Brahmadatta 
52. Ajatasatru 
53. Chellana 
54. Chetaka 
55. Vardhamana 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosala-dev%C4%AB&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajatasatru
http://en.wikipedia.org/wiki/Chetaka


35 

 

پ.م. بر مگده حکومت کرد.  ۴۶۱تا  ۴۹۱( شاه بعدی از این خاندان بود که از अजातशत्रुشترو )اَجاته

کرد حضور داشته است. این شاه از دین بودا خوانیم که او هنگامی که بودا موعظه میی نیلوفر میدر سوترَه

و پادشاهی مقتدر بود شَترهای بودایی ابتدا در قلمرو او انجام پذیرفت. اجاتهانجمنی حمایت کرد و توسعه

جنگید و او را شکست داد.  -شاه کوسلَه -با پراسنجیت  -ی مادرش بودکه جهیزیه -که بر سر قلمرو کاسی 

رد و قلمرویش را شترو با دختر او ازدواج کپراسنجیت دایی او بود و به همین دلیل جانش بخشیده شد. اجاته

ی بعدی تأسیس کرد. این شهر همان با مگده ادغام کرد. او پایتختی را به نام گیریوْراجا را در نزدیکی پَتنَه

ترین شهرهای هند برکشیده شد. مرکز دینی ی یکی از بزرگپوترا تبدیل شد و به مرتبهاست که بعدها به پتلی

 ورای تدوین و گردآوری آثار بودا نیز در همین جا منعقد شد. ها در این شهر قرار داشت و نخستین شجَین

جا را به شترو به اردوگاه واجّی تاخت و پایتخت این قلمرو یعنی وایشالی را فتح کرد و آنآجاته

جمهوری کوچکِ گرداگرد مگده به قلمرو خود منضم ساخت. به این ترتیب، در حدود زمان  ۳۶همراه 

بینیم که اردوگاه شود، میهای هخامنشی پدیدار میمانی که نام هند در فهرست استانداریوش و تقریباً همان ز

شود. شواهد بلعد و به دولتی ابتدایی تبدیل میمگده در شمال هند به تدریج قلمروهای همسایه را فرو می

ار داشته شترو سخت زیر نفوذ فرهنگ ایرانی قردهد اجاتهای در دست است که نشان میجسته و گریخته

شان در پیش گرفت سخت به سیاست های همسایه و بعد فتحاست. سبکی که او برای تبلیغ در سرزمین

ای که قاعدتاً در دولت او وجود داشته و در ساالریهخامنشیان شباهت دارد و سازماندهی ارتش و دیوان

ماند. از نظر زمانی الری هخامنشیان میساسابقه است، و به امتدادی از دیواناش بیای همسایهقلمروهای قبیله

شود و عناصری های هخامنشی پدیدار میزمان با دوران او نام گنداره و هند در فهرست استانبینیم که هممی

ای گیریی بودایی و تمرکز قدرت سیاسی در قالب یک پادشاهی، همه به وامیافتهمانند نویسایی، دینِ سازمان

 جا رواج داشته است. مانند که فرهنگ هخامنشی در آنمالی میاز قلمروهای غربی و ش
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دهد، آن است که نیرومندترین سالحی که شاهد دیگری که پیوند او و سیاست پارسها را نشان می

دار بود. این سالح جنگی ی داستوسط او برای نبرد با جمهوری لیچهاوی مورد استفاده قرار گرفت، گردونه

مانندی بر محور چرخ آن کار گذاشته شده بود. ی تیز داسای جنگی که تیغهگردونهمخوف عبارت بود از 

گشته، هر کسنوفانس نوشته که این گردونه در اصل اختراع پارسیان بوده و قدمتش به دوران کوروش بازمی

نِ ابداع این ی متأخرتر بودنویسان غیاب این اسلحه در نبردهای ایران و یونان را نشانهچند برخی از تاریخ

در سرزمین کوهستانی  نماید، چون گردونه اصوالً برای نبردسخنی که مستدل نمی 56اند.افزار دانستهجنگ

رانان یا فیل هم در سپاه خشایارشا دار، به حضور صف گردونهی داسیونان مناسب نیست و گذشته از گردونه

ی فیل در آن اند و گونهشناختهها گردونه را نمیارستوان نتیجه گرفت که پها نمیاشاره نشده و از این حرف

اند ی خود داشتهی جنگی را از ابتدای کار در زرادخانهها گردونههنگام هنوز تکامل نیافته بوده است! پارس

چنان تا آخر ها همو کوروش هم در نبردهایش بارها از آن استفاده کرده است. کاربرد این سالح در جنگ

ی باقی ماند و هم در نبرد کوناکسا و هم در نبرد گوگامل در صف مهاجمان مقدونی وحشت عصر هخامنش

 آفرید. بنابراین کهنترین اشاره به این سالح معیار است و نه حضور یا غیابش در نبردی خاص.می

امی های اجتماعی، فرهنگی و نظیافتگیها و سازمانگیریای از وامشترو با مجموعهقدرت یافتن ارجه

کارانه قلمرو نویسان معموالً محافظهسازد. تاریخای از تمدن هخامنشی شبیه میهمراه بود که آن را به دنباله

ی دانند. خواه دامنهدانند و قلمرو مگده را از آن خارج میاستان هخامنشی هند را به پنجاب محدود می

در نظر بگیریم و  -ی اصلی این استان اید بدنهو ش -شترو را به عنوان بخشی از استان هند ی اجاتهسیطره

                      
56. Nefiodkin, 2004:369−371. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scythed_chariot#CITEREFNefiodkin2004
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ی آن بدانیم، در هر حال این نکته به جای خود باقی است که از نظر فرهنگی، اجتماعی و خواه آن را همسایه

شده است. در واقع شباهت میان سازماندهی اجتماعی ای از نظم هخامنشی محسوب میدینی این قلمرو دنباله

این شاه، با نظم پارسیِ حاکم بر قلمرو هخامنشی چندان زیاد است که نویسنده را به  قلمرو مگده در دوران

شترو شهربان استان هخامنشی هند بوده و این استان در اصل دهد که شاید اجاتهاین حدسِ جسورانه سوق می

و راستی یا  مگده را در مرکز خود داشته باشد. حدسی که باید با شواهد و پژوهشهای بیشتر ارزیابی شود

 اش مشخص گردد.ناراستی

پوتره به قدرت رسید و او همان کسی بود که پایتخت را به پَتَلی 57بْهَدرَهشترو پسرش اودَیَهپس از اجاته

ها و ای مشابه و بعد از دسیسهمنتقل کرد و شانزده سال بر این قلمرو فرمان راند. پس از او سه تن با شیوه

. 60سَکَهاش نَگَدَهو نوه 59، پسرش موندَه58کشتارهای بسیار به قدرت رسیدند. ایشان عبارت بودند از اَنورودْهَه

کشت و کشتار این خاندان چندان باعث نفرت مردم شد که به زودی قیامی به وقوع پیوست و خاندانی نو بر 

شهرت یافته است. شیشونگه که بنیانگذار این سلسله بود، یکی از  61سر کار آمد که با نام دودمان شیشونَگَه

پس  62د و خود به تاج و تخت دست یافت.پ.م بر ارباب خود شوری ۴۱۳سکه بود که در سال وزیران نگده

پ.م به قدرت رسید که پیشتر حاکم بنارس بود و بعد از بر تخت نشستن فرمانی  ۳۹۵از او پسرش در سال 

نامیده شده و اسمش در متون  63وَرنَهبرای تشکیل دومین شورای بودایی صادر کرد. این شاه در پوراناها، کاکَه

                      
57 Udayabhadra 
58 Anuruddha 
59 Munda 
60 Nagadasaka 
61 Shishunaga 
62 Raychaudhuri, 1972: 193,201. 
63 Kakavarna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shishunaga_dynasty#CITEREFRaychaudhuri1972
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چَریتَه آمده در متن هَرشَه 65پوتره تثبیت شد.ر دوران او پایتخت مگده در پتلیاست. د 64شوکَهسینهالی، کالَه

بعد از او  66ای کشته شد و در حالی پیدایش کردند که خنجری در گلویش فرو رفته بود.که او در اثر توطئه

ایشان، آن  کردند. در میانآشوب در ارکان دولت مگده راه یافت و به روایتی ده پسر او همزمان حکومت می

پ.م درگذشت و جای خود را  ۳۶۴( نام داشت. او در 68)یا مَهاناندین 67وَردَنَهکه دیرتر از همه زیست، ناندی

شد که مادرش به داد. این مرد از آن رو فرزندی غیرمشروع دانسته می 69ناندَه اش مَهاپَدمَهبه پسر حرامزاده

های نیرومند و جنگاور از آب درآمد. او برای تثبیت پایهی شودرَه تعلق داشت. مهاپدمه نانده شاهی طبقه

ورته را که با سلطنتش مخالف بودند، به قتل رساند و بعد به قلمروهای قدرتش تمام پسران دیگرِ ناندی

ی کشتریه )ارتشتاران( تعلق همسایه حمله کرد و رهبرانشان را که روسای سنتی قبایل آریایی بودند و به طبقه

کی یکی از میان برد. در پوراناها، بر آمدن این مرد که از دید هندوها خاستگاهی نامشروع داشت و داشتند، ی

ی فرا کرد، همچون امری آخرالزمانی و نشانههای غیرودایی مانند آیین جَین و بودا هواداری میاز فلسفه

پ.م، در حالی که  ۳۶۲ یوگَه تصویر شده است. او دو سال بعد از به قدرت رسیدن دررسیدن عصر کالی

دودمان  70گذشت، فوت کرد و دولتی نوپا را برای پسر ناالیقش به ارث نهاد.هشتاد و هشت سال از عمرش می

شد و این همزمان بود با تازش اسکندر مقدونی به ایران زمین و انقراض  او در زمان فرزندش در هم پیچیده

مگده نیز همزمان با فروپاشی هخامنشیان از میان رفته، تا شاهنشاهی هخامنشی. این نکته که دولت باستانی 

                      
64 Kalashoka 
65 Raychaudhuri, 1972: 195–6. 
66 Mahajan, 1960/ 2007: 251. 
67 Nandivardhana 
68 Mahanandin 
69 Mahapadma Nanda 
70 Sethna, 2000. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shishunaga_dynasty#CITEREFRaychaudhuri1972
http://en.wikipedia.org/wiki/Shishunaga_dynasty#CITEREFMahajan1960.2C_reprint_2007
http://en.wikipedia.org/wiki/K._D._Sethna


39 

 

ی این حدس است که این دولت در اصل بخشی از دیوانساالری هخامنشیان و همتای حدودی تایید کننده

های پارسی باستان بوده است. چرا که آشوب و هرج و مرجی که بعد از نابودی قدرت استان هند در کتیبه

شیان بروز کرد به آنجا نیز راه یافت و مهاجمان مقدونی نیز که تسخیر سراسر قلمرو مرکزی در قلمرو هخامن

هخامنشی را هدف گرفته بودند، به آنجا نیز حمله کردند، چنان که انگار برای فتح کل قلمرو هخامنشی، 

 تسخیر این سرزمین نیز ضرورت داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تندیس بودای سارنات
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 بخش دوم: نخستین پیامبران هندي

 

 گفتار نخست: مهاویره

گرفت، شد و پادشاهی مگده شکل میدر همان دورانی که نخستین دولت در هند شمالی تأسیس می

شان هنوز هم زنده است. یکی از ایشان با نام دو شخصیت دینی مهم در این قلمرو ظهور کردند که دین

 هاده است. ن نمهاویره شهرت دارد و مؤسس دین جَین است. دیگری گوتمه سیدارتا است که دین بودا را بنیا

( वधधमान( در تامیلی لقب مردی به نام وَردْهَمَنَه )அருகன்( در زبان سانسکریت و آروگان )महावीरمهاویره )

زیست. پ.م. در شمال هند می ۵۲۷تا  ۵۹۹ی های سنتی دین جَین در فاصلهاست که طبق روایت

 ۴۷۷تا  ۵۴۹ی داند و زمان راستینِ زندگی وی را در فاصلههای جدیدتر این سنت را نادرست میگذاریتاریخ

 ی کمبوجیه، داریوش و خشایارشا دانست. دورهبنابراین او را باید هم 71دهد.رار میپ.م. ق

ی وایشالی استان بیهار قرار دارد. طبق اساطیر هندی او در گراما است که در منطقهزادگاه او کوندالَه

بود.  72م تریشاالهنگام نوروز در کاخی سلطنتی زاده شد و حاصل وصلت شاهی به نام سیدارتا با بانویی به نا

                      
71. Crim, 1989: 451. 
72. Trishala 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trishala
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ترین شود و بزرگها جشن گرفته میزادروز او، که همان نوروز ایرانی است، در سراسر جهان توسط جَین

ی فراوانی همراه های فرخندههای اساطیری زایش او با نشانهشود. طبق روایتمراسم دینی ایشان محسوب می

 اهت دارد. های مربوط به زاده شدن زرتشت شببود که سخت به روایت

د و ریاضت مهاویره برای سی سال در دربار پدرش زیست و بعد تمام اموالش را به فقیران بخشید و راه زه

اش لقب ها ریاضت کشید و به دلیل همین شجاعت و بردباریرا در پیش گرفت. او دوازده سال در جنگل

 -عنی راهبر معنوی ی -ه مقام اَرَهت ببود که ی این دوران ریاضت آن دست آورد. نتیجهمهاویره یا قهرمان را به 

 یافت. دست

ا دهد آیین جَین پیش از مهاویره هم وجود داشته است، اما گویشواهد زیادی وجود دارد که نشان می

ای بوده که در میان بومیان دراویدی هند رواج داشته و چه بسا جویانهدر آن هنگام دیدگاه بدبینانه و ریاضت

های هندی بر ایشان بوده باشد. لقب جَین به معنای راهبر معنوی احتماالً از حاکمیت خشن آریاییکه پیامد 

داند. با وجود همان زمان به یادگار مانده است. سنت رسمی این دین، مهاویره را بیست و چهارمین جَین می

لسفی و نظامی اجتماعی و آیینی گرا و انزواجویانه را به یک دستگاه فاین، مهاویره بود که این گرایش عزلت

شود، پارسوَه دینی تبدیل کرد. جالب این که بیست و سومین جَین، یعنی کسی که استاد مهاویره محسوب می

شناسند و او را بیست و سومین ( میपार्श्धनाथ) 73هْوانات)پارسی( نام دارد. او را در سنت جَینی با نام پارس

 دانند. می 74(तीथकंरمبلغ حقیقت )تیرتْهَنکَر: 

 

                      
73. Parshvanath 
74. Tirthankar 
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پ.م.  ۷۷۷تا  ۸۷۷های ی کشتریه بوده که میان سالطبق سنت جَینی، پارسوَه مرد جنگاوری از طبقه 

سال قبل  ۲۵۰مثالً این که  -هایی که در مورد وی وجود دارد هر چند این زمان و روایت 75زیسته است،می

از آنجا که شاگردش مهاویره به قرن پنجم و ششم پ.م.  76نماید.آمیز میافسانه -از مهاویره به نیروانا رسیده 

های ه باشد. طبق روایتدوران کوروش بودزیسته، باید همشود، بنابراین او که یک نسل پیش میمربوط می

و تخت را رها کرد و به زندگی  سِنا، بود و در سی سالگی تاججَینی پارسوه فرزند شاه بنارس، اَشوَه

ی اساطیری مهاویره ساخته شده نامهجویانه روی آورد. آشکار است که این داستان با توجه به زندگیریاضت

بوده باشد که به همین پارسوه منسوب بوده است. پارسوه تر یا چه بسا که دومی رونوشتی از سرمشقی کهن

                      
75. Fisher, 1997: 115. 
76. Charpentier, 1922: 153 

 اش )میانه و چپ(.ه ویژههوانات با کالدو تندیس از پارستندیس مهاویره )راست( و 
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دهند که به مراقبه نشسته یا با حالتی نمادین ایستاده است و کالهی را در هنر هندی به شکل مردی نشان می

ی پارسیان دانست. چنین کالهی گونهآمیز از کاله تاجعجیب بر سر دارد که شاید بتوان آن را ترسیمی اغراق

نری هند نظیر ندارد و در بازنمایی مهاویره نیز به کار گرفته نشده است و تنها به همین پارسوه در سنت ه

 تعلق دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردیس بودا از گَندارَه، سبک هنری اشکانی ایران شرقی، قرن اول و دوم میالدی
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 گفتار دوم: گوتمه سیدارتا

گویند سیدارتا دومین پیامبر بزرگی که در این دوران زاده شد، گوتَمَه سیدارتا، یا چنان که هندیان می 

نام داشت، مردی که بعدها با لقبِ بودا )بیدارشده( شهرت یافت و دین بودایی را  (तमगौ बसद्धाथध) 77گوتمه

هیچ یک از مکاتب بودایی گوتمه سیدارتا را به عنوان تنها بودا یا نخستین کسی که به روشن تأسیس کرد. 

که پیش از ی پالی نام بیست و هشت بودای تاریخی را ثبت کرده گیرند. مجموعهشدگی رسید، در نظر نمی

زیستند، و سنت مهایانه نام و نشان بوداهای آسمانی و غیرتاریخی فراوانی را بدان افزوده گوتمه سیدارتا می

 است. 

هنوز هم در کشورهایی مانند کامبوج و برمه و الئوس و سریالنکا که سنت بودایی تراواده در آنها 

اند. این بوداها عبارتند رواج دارد، برگزاری جشنهایی باشکوه رواج دارد که به افتخار بوداها  نامگذاری شده

 78اند،توصیف شده« بوداوَمسَه»ه در استاد پیش از او( ک ۲۷از بیست و هشت راهنمای معنوی )گوتمه سیدرته و 

ود است که خ 79«نیکایَهکودَّکَه»بخشی از سنت « بوداومسه»بودا که در آینده خواهد آمد. ی میترایهبه عالوه

ی کانون پالی ی برسازندهشود و این متن اخیر یکی از سه مرجع عمدهمحسوب می 80«پیتَکهسوتَّه»بخشی از 

 است. 

 چنین است:« بوداومسه»ی بیست و هشت بودا طبق سیاهه

                      
77. Siddhārtha Gautama 
78 Buddhavamsa, Chapter 27. 
79 Khuddaka Nikaya 
80 Sutta Pitaka 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%AE
http://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5
http://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhavamsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Khuddaka_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Pitaka
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، 88( رِوَتَه۸، 87( سومَنَه۷، 86، مَنْگَلَه۶، 85( کونْدَنَه۵، 84کَرَه( دیپَن۴، 83کَرَه( سَرَنَن۳، 82مِدْهَنکَرَه( ۲، 81( تَنهَنکَرَه۱

، 95( سوجاتَه۱۵، 94( سومِدْهَه۱۴، 93( پَدوموتّارَه۱۳، 92( نارَدَه۱۲، 91( پَدومَه۱۱، 90( اَنومَدَسّی۱۰، 89( سوبْهیتَه۹

، 102( ویپَسّی۲۲، 101( پْهوسّا۲۱، 100( تیسّا۲۰، 99( سیدهَرتَه۱۹، 98دَسیدَمَّه( ۱۸، 97( اَتّهَدَسی۱۷، 96( پیَدَسّی۱۶

 .108گَئوتَمَه (۲۸، 107( کاسیَپَه۲۷، 106( کوناگَمَنَه۲۶، 105( ککوسَندْهَه۲۵، 104بْهو( وِسَّه۲۴، 103( سیکْهی۲۳

                      
81 Taṇhaṅkara 
82 Medhaṅkara 
83 Saraṇaṅkara 
84 Dīpankara 
85 Koṇḍañña 
86 Maṅgala 
87 Sumana 
88 Revata 
89 Sobhita 
90 Anomadassi 
91 Paduma 
92 Nārada 
93 Padumuttara 
94 Sumedha 
95 Sujāta 
96 Piyadassi 
97 Atthadassi 
98 Dhammadassī 
99 Siddharttha 
100 Tissa 
101 Phussa 
102 Vipassī 
103 Sikhī 
104 Vessabhū 
105 Kakusandha 
106 Koṇāgamana 
107 Kassapa 
108 Gautama 

http://en.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABpankara_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaundinya
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%E1%B9%85gala_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Saman_%28deity%29
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Revata_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobhita_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anomadassi_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paduma_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%81rada_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Padumuttara_Buddha
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumedha_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Suj%C4%81ta_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Piyadassi_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Atthadassi_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhammadass%C4%AB_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Siddharttha_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tissa_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Phussa_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Vipass%C4%AB_Buddha
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sikh%C4%AB_Buddha&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Vessabh%C5%AB_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Kakusandha_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%E1%B9%87%C4%81gamana_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Kassapa_Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
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یست و پنج آنچه که در مورد این بیست و هشت نام اهمیت دارد، شمارشان است. اگر هر نسل را برابر با ب

میان بودا )حدود  ی زمانی تقریبیشود که فاصلهسال بگیریم، بیست و هشت نسل با هفتصد سال برابر می

 دهد. ( را نشان میپ.م ۱۱۰۰پ.م( و زرتشت )حدود  ۴۵۰

های دانند. در مورد ایشان دادهپنج تن از ایشان را به عصر )کالپا( کنونی مربوط می در میان این بوداها،

ی مردم شمال هند باقی هستند که در خاطره بیشتری وجود دارد و انگار ایشان نشانگر بخشی از این زنجیره

( 佛孙拘留نام دارد. در منابع چینی نامش به صورت )« 109کرَکوچَنْدَه بودا»اند. نخستینِ ایشان، مانده بوده

شناسندش. او می 110«خورْوَجیگ»ها با نام نامند و تبتیها با همین ثبت، او را کوروسون میثبت شده و ژاپنی

نامیده  112وستو )زادگاه بودا( به دنیا آمد و این جایی است که امروز گوتیهَوَهدر نزدیکی کپیله 111در کِماوَتی

اند که اند. مثال گفتهاش را از روی گوتمه بودا پرداختهی برهمنان تعلق داشت. داستان زندگیود. به طبقهشمی

وقتی بعد از ریاضت بسیار یک کاسه شیربرنج از دختر یک برهمن قبول کرد و بر علف نشست و آن را 

ی او نیز اساطیری مانند رهخورد، به روشن شدگی دست یافت و در این هنگام زیر درختی نشسته بود. دربا

اش و عمر چند هزار ساله و ارتباط با تناسخ پیشین بودا گفته شده، با این وجود نام و نشان دقیقی از خانواده

ی این روایتهای اساطیری شخصیتی تاریخی کند که هستهپیروانش در دست است که این حدس را تقویت می

 بوده است. 

                      
109 Krakkucchanda 
110 Khorvadjig 
111 Khemavati 
112 Gotihawa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gotihawa
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توان ی برخی از این نامها چندان اندک و تخیلی است که میانده دربارههای بازمبا این وجود، داده

ی او هم تنها است. درباره 113اش سیزدهمین بودا، یعنی پَدموتّارا بوداای دانست. یک نمونهآن را یکسره افسانه

اند که صد هزار سال اند و آوردهدانسته 114ی هَمسَواتیدست است. زادگاهش را منطقه روایتهایی اساطیری در

شان است که شناختی، مهمترین این بوداها، چهارمینآسا داشته است. از نظر اسطورهعمر کرد و قدی کوه

جوال یین »(، در مغولی 佛燃燈) 116«دِنگ فو رانگ»شود. نام او در چینی نامیده می 115«دیپَنکَرَه بودا»

( است. در سنت بودایی چینی، མར་མེ་མཛད།) 118«مَر مِه مْدزَد»( و در تبتی ᠵᠥᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠯᠠ) 117«یاقچیجوکی

دانند و ایشان را ی گذشته، حال و آینده مربوط میدیپنکره بودا، گوتمه بودا و میتریه بودا را به سه دوره

 نامند. بوداهای سه زمان می

اش در دهند. اما بازنمودندر سنت هند و ایرانی، دیپنکره بودا را معموال به حالت نشسته نمایش می

ی وضعیت ایستاده نیز در چین و تایلند و برمه رایج است. او معموال با دست راست یا هردو دستش نشانه

بازنموده  -پانیمَنجوسری و وجرَه– هدهد و معموال همراه با دو بودیسَتوَحمایت )اَبْهَیَه مودْرا( را نمایش می

های تنهای او در بامیان افغانستان قرار داشت که اشموغان آن را در دوران شود. یکی از معدود بازنماییمی

                      

113 Padumuttara Buddha 
114 Hamsavatī 
115 Dīpankara buddha 
116 Rándēng Fo 
117 Jula-yin Jokiyaγči 
118 mar me mdzad 
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دهم مردم نپال برایش اهمیت زیادی قایل بودند زمامداری طالبان به توپ بستند و نابودش کردند. در قرن هف

 دانستند. و او را حامی مسافران و تاجران می

دانیم که در ی او تنها میدیگری ویپَسی بودا که بیست و دومین کس در فهرست بوداهاست. درباره

متعلق بوده است. از این  120ی کوندَنَهی جنگاوران )کشتریه( از قبیلهزاده شده و به طبقه 119ی بَندْهومَتیمنطقه

ز اش تقریبا هیچ چیی زندگیآید که با شخصیتی تاریخی سر و کار داشته باشیم. اما دربارهها چنین بر میداده

گویند که او در شب دهد. میمعنی می« بینندهنیک»انیم. حتا نامش هم به احتمال زیاد لقب است، چون دنمی

دید، چون چشمانی بزرگ داشته است. همچنین مانند سایر بوداهای این فهرست هم مانند روز به روشنی می

هزار سال بوده است. بیست و سه بخشِ اصلی از عمرش را در سه کاخ اساطیری گذرانده و عمرش هشتاد 

نام دارد و این همان است که در چینی و ژاپنی نامش را به  121«کوناگَمَه بودا»ششمین بودای این فهرست، 

 خوانند.می 122مونیها او را کوناگوننویسند و ژاپنیمی 尼拘那含牟صورت

مونی اطالعاتی اندک در دست داریم و آنچه که در ی بیست و هفت بوداهای پیش از شاکیادرباره

توان های جسته و گریخته میای تاریخی. اما با توجه همین دادهمنابع وجود دارد، بیشتر افسانه است تا داده

شده اند که بودا عضوی برجسته از آن محسوب میای از استادان و شاگردان وجود داشتهحدس زد که زنجیره

ی این نامها ادِ شاکیامونی که جدیدترینِ این بوداهاست بگذریم، عمال چیز زیادی دربارهاست. اگر از است

                      
119 Bandhumatî 
120 Kondañña 
121 Koṇāgamana Buddha 
122 Kunagonmuni 
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ی فرقه و آیینی هستند که بیست و هشت توان گفت آن است که نشانهشان میدانیم. تنها چیزی که دربارهنمی

 نسل ادامه داشته و زیستگاه پیروانش در هند شمال شرقی بوده است. 

نها واپسین بودای پیش از گوتمه سیدارته است که احتماال شخصیتی با سرنوشت در این فهرست ت

ها (، مغول迦葉佛بودا است که مردم چین و ژاپن او را کوشو )دهد. او کاسیَپَهتاریخی مشخص را نشان می

نامند. او فرزند مردی به نام ( میའོད་སྲུང་ཆེན་པོ) 123«اوسونگ چِنپو»ها او را (، و تبتیᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ« )گِشیب»وی را 

در نپال امروزین قرار داشته، اما ی برهمنان بود. زادگاهش از طبقه 125و زنی موسوم به دْهَنَوَتی 124داتَهبرهمه

های ایرانی خویشاوند بوده باشند. چون نام ی هند و ایرانیِ کاسیی کاشی تعلق داشته که انگار با تیرهبه قبیله

اند عمر خود را در پادشاهی کاسی به سر آورد، که در آن روزگار اند و گفتهدانسته 126گوتَهپَاش را کاسَهطایفه

 شد. شهر بنارس پایتختش محسوب می

دهد، ردان را نشان میای ناگسسته از استادان و شاگی منظم و اساطیری که زنجیرهگذشته از این سیاهه

ای در دست داریم که شاید تا های جسته و گریختهکند، دادهی زمانی میان بودا و زرتشت را پر میو فاصله

ی تحول و شکوفایی آرای بودا را نشان دهد. در این میان مهمترین شخصیت کسی است به نام حدودی زمینه

شود. او دانشمندی از ( خوانده میकौबडिन्य अज्ञात) 128«آجناتاکاوندینیا»( که معموال कौबडिन्य) 127«کاوندینیا»

 زیست. وستو و نزد سودودنه پدر بودا میی برهمن بود که در قرن ششم پ.م در کپیلهطبقه

                      
123 Ösung Chenpo 
124 Brahmadatta 
125 Dhanavatī 
126 Kassapagotta 
127 Kaundinya 
128 Ājñātakauṇḍinya 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmadatta&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhanavat%C4%AB&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kassapagotta&action=edit&redlink=1
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اند که او زایش بودا را پیشگویی کرده بود و همان کسی بود که به سودودنه گفت که گوتمه آورده

اند که او سوگند خورده بود که از بودا پیروی گفتهسیدارتا شاهی بزرگ یا پیامبری نامدار خواهد شد. همچنین 

کند، و وقتی بودا شش سال در جنگل به ریاضت مشغول بود، با وی همراه شد. اما بعد از دست کشیدن بودا 

از زهد و ریاضت، با نفرت از وی کناره جست. بعد از آن که بودا به روشن شدگی رسید، برای نخستین بار 

همین گروه منتقل کرد و در میان ایشان کاوندینیا نخستین کسی بود که محتوا و عمق آن های دمه را به آموزه

اند و ترین و مهمترین شاگرد بودا دانستهرا دریافت و از این رو به نخستین ارهت تبدیل شد. او را درخشان

بوده است.  -129مانتَنی-و شد، فرزندِ خواهر ااند که پونّا که مهمترین مبلغ آرای بودا در هند محسوب میگفته

 اش به بودا پیوستند و راهب شدند. این پونا مردی با نفوذ بود و با گرویدن او پانصد تن از مردان قبیله

ست. مثال این که او در ا بخش مهمی از آنچه که در مورد کاوندینیا در متون بودایی آمده، افسانه

یابد، و در همان های بودا را در میهای پیشین خود سوگند خورده بود تا نخستین کسی باشد که آموزهزندگی

نماید که اصوال ماجرای پیروی شک نادرست است. چنین میتناسخهای پیشین با بودا دوستی داشته است، بی

ی جزئی ای که در موردش وجود دارد، از چند نکتهای تاریخیهای بیش نباشد. دادهاو از بودا نیز افسانه

وستو زاده در نزدیکی کپیله 130کند. یکی این که گویا در روستایی به نام دونَوَتْهوانگشت شمار تجاوز نمی

اند که در دانشِ گانه بلندآوازه گشت. همچنین آوردهبر وداهای سه شده، و در جوانی به عنوان برهمنی مسلط

تر بوده و این که پیامبری معلوم است که از بودا سالخورده 133( دستی داشته است.132مَنتَه)لَکْهَنَه 131شناسیچهره

                      
129 Mantani 
130 Donavatthu 
131 physiognomy 
132 lakhana-manta 
133 Malasekera, 1961: 696–698. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantani&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Donavatthu&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Physiognomy
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakhana-manta&action=edit&redlink=1
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تواند نشانگر آن باشد که استاد یا معلم زیسته، میوستو میاو را پیشگویی کرده بود و نزد پدر وی در کپیله

های ودایی رایج را به شاگردش او به عنوان یک برهمن آموزهی بودای نوجوان بوده است. بعید نیست سر خانه

منتقل کرده باشد. اما انگار آرا و باورهای دیگری هم داشته، و چه بسا آنان را نیز به گوتمه سیدارته آموزانده 

ی رسیدن به  روشن شدگی را مطرح اند که او نخستین کسی بود که ایدهباشد. چون منابع گوناگون نوشته

 134و گفت که بودا با حرکت انگشتش این فرآیند را در جهان آغاز خواهد کرد.کرد 

حدس من آن است که کاوندینیا معلم دوران جوانی گوتمه سیدارته بوده و چه بسا که بخشهایی از  

ی گروهی از مرتاضان جنگلی دانیم که سردستهی او بوده باشد. میآرای فلسفی نوظهور بودا حاصل اندیشه

ی نام کسانی تر در بودا نیز باقی مانده است. سیاههگیری از دنیا و زهدگرایی به شکلی متعادلبوده و این کناره

، 135هزیستند در منابع بودایی حفظ شده است. ایشان عبارت بودند از بْهَریکَکه همراه با او در جنگل می

. آنچه که در نام این چهار تن نمایان است، عنصر ایرانیِ اسب است. 138جیت، و اسوَه137نامَه، مَهَه136باسپَه

جیت را به خاطر عنصر اَسپه/ اَسوه )اسب( نامی ایرانی دانست. قاعدتا بودا تا توان باسپه و اسوهچنان که می

ای بیابد، به سادگی یکی از اعضای این گروه شش نفره بوده و پیش از آن که به روشن شدگی برسد و آوازه

احتماال رهبر این دسته خودِ کاوندینیا بوده، و نه بودای جوانی که تازه کمی بعد به دلیل رعایت نکردن پرهیز 

غذایی از این حلقه رانده شده است. با این وجود انگار در نهایت این استادِ مرتاض با شاگردِ فیلسوفش به 

نوعی همگرایی و آشتی دست یافته باشد. به هر حال سنت بودایی بعدی، گوتمه سیدارته را از این گروه 

                      
134 Narada 1992: 12. 
135 Bharika 
136 Baspa 
137 Mahanama 
138 Asvajit 
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وَگّیَه( یا )پَنچَه« تاییی پنجدسته»شان را بیرون آورده و او را به عنوان رهبر و استاد بقیه قلمداد کرده و بقیه

د که این دسته به همراه بودا پیروان دو مرتاض به نامهای انوَرگیَه(. گفتهبْهَدرَه)پَنچَکَه« تای رستگارپنج»

اند. این دو تن پیش از آن که بودا به روشن شدگی برسد درگذشتند و بوده« اودْرَکَه راماپوترا»و « کاالمَهآالرَه»

یروی ایشان اند که بودا در زمان جوانی پدادهاحتماال به همراه کاوندینیا گروهی از مبلغان زهدگرا را تشکیل می

 بوده است. 

گویند او بعد از گیری آیین بودایی نقشی موثرتر ایفا کرده است. میدر میان ایشان، کاوندینیا انگار در شکل

بعد به عنوان نخستین عضو محفل بودا  به مقام ارهتی دست یافت و 139«سوترَهدرمه چَکرَه پْرَوَرتَنَه»شنیدن 

)سنگهه(، اولین کسی بود که لقب راهب )بْهوکتی( را دارا شد. بنابراین او احتماال یکی از استادان بودا بوده 

شده است. در متون بودایی دهی به آیین نو همکار وی محسوب میکه در تاسیس انجمن بوداییان و شکل

در آن مشغول آموزاندن چهار حقیقت غایی است، و شعری هم در ستایش  اولیه گفتگوهایی ثبت شده که او

النَه اختالف پیدا او وجود دارد. اما او در نهایت با دو تن از شاگردان مهم بودا به نامهای ساریپوترا و موگَّه

خواست یکرد و سنگهه را ترک کرد. در متون بودایی چنین آمده که علت خروج او از محفل بودا آن بود که م

با خلوص و تمرکز تمام در تنهایی عبادت کند. روایت دیگر آن است که دو شاگرد یاد شده در مراسم در دو 

نشست و چون ایشان از این وضع نشستن ناراضی بودند، نشستند و کاوندینیا پشت سر بودا میسوی بودا می

ر با نسلِ جوانتر پیروان بودا، و شاید به سنگهه را ترک کرد. احتمال بزرگتر آن است که به خاطر اختالف نظ

                      
139 Dharmacakra Pravartana Sutra 
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اش، از این انجمن رانده شده باشد. او در پایان عمر به کوههای هیمالیا دنبال قدرت گرفتن شاگردِ قدیمی

 رفت و بیست سال در آنجا از دنیا کناره گرفت و زودتر از بودا درگذشت. 

ی بعد از اند. چون روایتهایی دربارهداشتهنماید که هواداران او تا مدتها در سنگهه حضور چنین می

خوانیم که او در جنگلهای نیکایَه میی بوداییان برایمان باقی مانده است. در سَمیوتَهدوران خروجش از حلقه

آوردند. او تنها یک بار ی مَندَکینی منزوی شد و فیلهای جنگل برایش خوراک و سرپناه میاطراف دریاچه

نگل خارج شد و در این مالقات پاهای بودا را بوسید و اندرز داد که بعد از مرگش برایش برای دیدن بودا ازج

سوزان و چوبهای صندل آن را فیلها ی هیزم مردهزاری نکنند. بعد به جنگل بازگشت و در گذشت. کومه

حضور  140دْهَهبرایش گرد آوردند. انگار در مراسم سوزاندن او پانصد تن از راهبان بودایی به رهبری آنورو

 ای ساختند.بردند و دفن کردند و بر فرازش استوپایی نقره 141ی وِلووَنَهاند. خاکستر او را بعدتر به منطقهداشته

بوداییان اعتقاد داشتند که هریک از بوداها دو شاگرد اصلی و یک دستیار دارد. شاگردان اصلی گوتمه 

ی آننده در پوتَّنَه و مَهاموگَلّانَه. دستیار او نیز آنَنْدَه نام داشت. کلمهبودا مبلغانی نامدار بودند به نامهای سَری

شود. شواهدی میان هندیان نامی رایج محسوب می سانسکریت و پالی به معنای شادمانی و لذت است و در

اش با این نام تناسب داشته است، چون در برخی از منابع بودایی قدیمی ظاهریو خو یا زیبایی هست که خلق

ی شاگردان بودا که در دست داریم، ترین سیاههلدر مفص  142آمده است.اشاره شده که نامش به خودش می

                      
140 Anuruddha 
141 Veluvana 
142 Kannakatthala Sutta, MN 90. 
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اش در ارتباط با دیگران و خدمت به آننده بیش از همه )پنج بار( مورد اشاره واقع شده و به خاطر توانایی

 143ایشان ستوده شده است.

ها با وی آننده پسرعموی بودا بود و از سال بیستم برانگیختگی بودا، همچون دستیار در تمام سفر

یش از همه به همراه بود و در بسیاری از گفتگوهای منسوب به بودا یکی از سخنگویان است. از آنجا که او ب

یی، از او ین شورای بودابودا نزدیک بود و سخنانی فراوان از وی را در یاد داشت، در زمان تشکیل نخست

این گفتارها  ودعوت کردند تا بیاید و گفتارهایی را که از بودا در خاطر داشت، نقل کند. آننده چنین کرد 

 ترین بخشهای کانون پالی است. نوشته شدند و متنِ سوتَّه پیتَکه را تشکیل دادند که از قدیمی

شد. با این وجود بودا پانَه( محسوب میآننده از نظر سلسله مراتب بودایی، یک رودگذر )سوتَ 

پیشگویی کرده بود که او تنها به خاطر خلوص قلبش به رهایی از بندهای روح دست خواهد یافت. از اینجا 

آید که آننده مردی درخشان و نیرومند نبوده و بیشتر همراه و دستیاری برای پسرعمویش محسوب بر می

شود که وقتی ی دینی او از اینجا معلوم میی نامدار. موقعیت فروپایهشده، تا رهبری نیرومند یا استادمی

نخستین شورای بوداییان را تشکیل دادند، او را به دلیل این که به مقام ارهتی دست نیافته بود، دعوت نکردند. 

حضور در این ی الزم برای گویند آننده به قدری در این مورد کوشید تا پیش از انعقاد این انجمن به مرتبهمی

اند که در مرگ شورا دست یافت. در منابع بودایی او را مردی دوست داشتنی اما ناتوان و ناکامل توصیف کرده

آورد. در سنت گرید و بعد از دست یافتن استادش به نیروانا، به انزوا و افسردگی روی میبودا به زاری می

                      
143 Anguttara Nikaya, i. xiv. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
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-ناسند و معموال را همراه با بودا و نخستین پدر معنوی شذن، آننده را به عنوان دومین پدر معنوی هندی می

 کنند.تصویر می -مَهاکَشیَپَه

( نام داشت. او را خردمندترینِ शाररपतु्र) 144«ساریپوتَّه»در میان شاگردان بودا، نزدیکترین کس به آننده،  

ای خوانیم که او مهمترین شاگرد بودا بوده است. ساریپوته در خانوادهاند. در تراواده میبودا دانستهشاگردان 

ی مرتاضان و تارکان برهمن به دنیا آمد و بعد از رسیدن به سن بلوغ به همراه نزدیکترین دوستش به جرگه

شد. این دو ن شاگرد بودا محسوب میکه بعد از او مهمتری -دنیا پیوست. این دوست، کسی جز مَهاموگَلّانَه

های این مرتاض ردپایی در . از آموزه145«پوتَّهسَنجایَه باِلتَه»برای دیرزمانی پیرو و همراه مرتاضی بودند به نام 

 146اند.کننده و رازورزانه دانستهرا تباهکانون پالی باقی مانده است. در این متن تعالیم او 

برای شنیدن ی بودا شنید و درباره 147جیتساریپوته برای نخستین بار از یک راهب بودایی به نام اَسوَه

سخنانش به نزد او رفت. بعد از آن به همراه دوست خویش از استاد سابقش برید و به بودا پیوست و به عنوان 

دانند. بودا دست کم در یک درمه مینامدارترین آموزگار سخنان وی رسمیت یافت. او را موسس مکتب اَبهی

  148دمه دانسته است.ی چرخ مورد او را فرزند معنوی و وارث خویش و گرداننده

                      
144 Śāriputra 
145 Sañjaya Belaṭṭhaputta 
146 Thanissaro, 1997; Bhaskar, 1972. 
147 Asvajit 
148 Anupada Sutta, MN 111. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanjaya_Belatthiputta
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را در ادبیات بودایی اولیه تحلیل کرده، به این « پوتَّهسَنجایَه باِلتَه»های مربوط به این هِکِر که داده

 151«سوتَّه پْهَلَهسامَنَه»در متن  150بوده است. 149های او نوعی وجودانگاریِ دیالکتیکینتیجه رسیده که آموزه

داش و عذاب به ازای کارهای نیک و بد بود و دیدی بدبینانه نسبت به هستی داشت خوانیم که او منکر پامی

ی گفت با مرگ همهگرا بود و میاند. در عین حال اندیشمندی مادیگفت همگان به رنج محکوم شدهو می

را جاویدان جهان مادی و رنج و شادی  یابد. یعنی به تناسخ اعتقادی نداشت. با این همه روح،رنجها پایان می

گری، از ی شکلی از الادریکنند. او به پشتوانهگفت اینها با هم اندرکنشی علی برقرار نمیدانست، اما میمی

نمود. در منابع جینی آزاری و نیکوکاری را تبلیغ میکرد و بیاظهار نظر در مورد مسائل متافیزیکی پرهیز می

 اند.اند، و با این وجود بر برخی از آرای وی خرده گرفتهانستهاو را یکی از خردمندان وابسته به این آیین د

 152اند:این جمله را از او نقل کرده

کنم. ن نمیگ( جهان دیگری هست؟ آیا پاسخی روشن به تو خواهم داد؟ گمااگر از من بپرسی که )بعد از مر»

اندیشم. نمی-اندیشم و در ضمن نه نهاندیشم. نه نمیاندیشم. به شکلِ خالف آن هم نمیمن به این شکل نمی

اگته بعد اگر از من بپرسی که آیا جهان دیگری نیست؟ هم هست و هم نیست، نه هست و نه نیست... اگر تث

 «مرگ وجود داشته باشد؟ ...نه... هردو... هم وجود دارد و هم وجود ندارد...

                      
149 dialectical existentialism 
150 Hecker, 1994, Chapter 2. 
151 Sāmaññaphala Sutta 
152 Thanissaro, 1997. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
http://en.wikipedia.org/wiki/Existentialism
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/hecker/wheel263.html#ch2
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ای مثل پیچ و تاب خوردنِ پردازینظریه»هایش اند آموزهشاید به خاطر همین سبک سخن گفتن است که گفته

 154است. 153وَد()اَمَرَویکِپَ« مارماهی

ساریپوته چند ماه پیش از بودا فوت کرد. او برای گرواندن مادرش به آیین بودایی به زادگاهش ناالکا 

بعد از موفقیت در این کار، در آرامش درگذشت. آننده با شنیدن این خبر گریست و  سفر کرد و همانجا

کنان ماجرا را به بودا گفت. بودا آرامش خود را حفظ کرد و از آننده خواست تا تعالیم وی را به یاد آورد زاری

پیکر او را سوزاندند و استخوانهایش را به سفارش بودا به پادشاه منطقه  155تفاوتی را تمرین کند.و هنر بی

 شَترو دادند. او هم آنها را در زادگاه وی دفن کرد و بر فرازش استوپایی برافراشت. اَجاتَه

پیشین خود ایزدی های در متنی پالی به نام جاتَکَس داستانی آمده که بر مبنای آن ساریپوته در تناسخ

بینیم که گاه از بوده به نام وَسودِوَه و پدر کریشنا بوده است. در مقابل این ستایش افراطی، در متون مهایانه می

اند که یانه دانستهنگوی مکتب هینه، او را سخ«156ویمالَاکیرتی سوترَه»او با طنینی منفی یاد شده است. در 

 تر از آیین بودایی است. تر و ابتداییمعرف شکلی ساده

 158«موگَالنَه»و در منابع پالی  157«مودگَلیایَنَه»دوست نزدیک و یار غار ساریپوته، مردی بود که در سانسکریت 

خوانند. در ( می目犍連« )موکورِن»ها وی را ( و ژاپنی目連« )مولیان»ها او را نامیده شده است. چینی

 کنند تا بر عظمتش تاکید کرده باشند. را نیز به نامش اضافه می« مَها»بیشتر منابع پالی و سانسکرست پیشوند 

                      
153 amaravikkhepavad 
154 Brahmajala Sutta, DN 1. 
155 Cunda Sutta, SN 47.13. 
156 Vimalakīrti Sūtra 
157 Maudgalyāyana 
158 Moggallāna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brahmajala_Sutta_%28Theravada%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Vimalakirti_Sutra
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ی بودا بود. اما او جستهومین شاگرد بردی کولیتَه زاده شد. او ای برهمن در منطقهموگالنه در خانواده

توانست ذهن مردم را بخواند، از دیوارها گویند او میاند. میاش ستودههای فراطبیعیرابیشتر به خاطر توانایی

ها مین تواناییبگذرد، با ارواح و خدایان سخن بگوید، روی آب راه برود و در هوا پرواز کند. او به خاطر ه

داد. موگالنه در نهایت هنگامی که به سرزمین و حتا ارواح درگذشتگان می اندرزهایی کارگشا به شاگردانش،

اند که راهزنان او زجرکش کردند و روایت دیگر مگده سفر کرده بود، به شکلی فجیع کشته شد. گروهی گفته

ای محلی سنگسار شد. او شش ماه پیش از استادش، در هشتاد و چهار آن است که به دست پیروان فرقه

های ندگیی درگذشت و بودا بعد از شنیدن این خبر به پیروانش توضیح داد که موگالنه در یکی از زسالگ

ی بودایی است و به همین دلیل پیشین خویش پدر و مادرش را به قتل رسانده بود. این یکی از پنج گناه کبیره

 به این ترتیب کشته شود.  وی خود روبرو شود او با وجود دستیابی به مقام ارهت، ناچار شد با کَرمَه

است که به مکتب مهایانه تعلق دارد. کل  159مهمترین متنی که به موگالنه اشاره کرده، اولَّمبَنَه سوترَه

ی اوبون ر ژاپن اهمیت دارد و مبنای فرقهگیرد. این متن به ویژه درساله گفتارهای بودا با موگالنه را در بر می

است، که عقایدشان شباهتی عجیب به آرای کنفوسیوسی و نوکنفوسیوسی دارد. این متن به احتمال زیاد 

ای متاخر و متاثر از فرهنگ چین است، چون عناصری غیربودایی مانند پرستش نیاکان در آن زیاد فرآورده

 شود. دیده می

و استادان و شاگردان، البته از آن رو اهمیت دارند که گرداگرد شخصیتی مرکزی این شبکه از دوستان 

کنند. از این نظر، تعیین تاریخ زندگی اند و ارتباطی انداموار با وی برقرار میبه نام گوتمه سیدارتا قرار گرفته

                      
159 Ullambana Sutra 
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ی این ا دربارهشود و هم خود حقایقی نو رو شرایط اجتماعی زندگی بودا هم توسط این نامها ممکن می

ترین پرسش در این میان، به زمان زاده شدن و مرگ بودا مربوط سازد. کلیدیاطرافیان و یاوران آشکار می

 شود. می

ی نخست قرن بیستم تمایل داشتند تا با تکیه بر سنت بودایی زمان زندگی او بیشتر نویسندگان نیمه

 ۴۰۰تا  ۴۱۱ی اخیر نشان داده که زمان مرگش بین های دو دههاما پژوهش 160پ.م. بدانند. ۴۸۳تا  ۵۶۳را 

دیدگاه دیگری هم هست که تاریخ زایش او  162پ.م. زاده شده است. ۴۸۰-۴۹۰و بنابراین بین  161پ.م. بوده

های گذشته تحلیل متون بودایی آغازین و در دهه 163داند.پ.م می ۴۴۶ی سال آورد و وی را زادهرا پیشتر می

ی دوران بودا تا عصر آشوکا کمتر از چیزی است که پیش از شناختی نشان داده که فاصلههای باستانبررسی

ی نخست ی نیمهشد. از این رو اگر بخواهیم جانب احتیاط را رعایت کنیم، باید بودا را زادهاین فرض می

ی مکان تولد بودا ابهام یم. دربارهقرن پنجم پ.م و همزمان با دوران زمامداری اردشیر نخست هخامنشی بدان

کشف  164ای که در اوریسااند. کتیبههای موجود بر جایگاه مشخصی تمرکز یافتهکمتری وجود دارد و داده

زاده  166در نزدیکی بوبانِسوار 165سوارادر روستای کَپیلِههای باستانی دهد که بودا مطابق با روایتشده نشان می

                      
160. Cousins, 1996: 57–63. 
161. Dundas, 2001: 24. 
162. Narain, 2003. 

 .۲۳: ۱۳۸۰پاشایی،   163
164. Orissa 
165. Kapileswara 
166. Bhubaneswar 

http://books.google.com/books?id=5ialKAbIyV4C&pg=PA24
http://en.wikipedia.org/wiki/Orissa
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhubaneswar
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روستای یادشده امروز  167کند.گیری را تأیید میه از دوران آشوکا نیز همین نتیجههای بازماندشده است. کتیبه

 در کشور نپال و در نزدیکی مرز هند قرار دارد. 

ی دانای قبیله»بوده است که  168شاکیامونی -پیش از آن که بودا باب شود  -لقب باستانی سیدارتا 

دهد. فهم هویت بودا و خاستگاه قومی او به فهم این نام وابسته است. در منابع بودایی شرحی معنی می« ساکیَه

یابیم که ساکیه نام ها درمیمبنای این متن( وجود دارد. بر शाक्य) 169به نسبت مفصل در مورد ساکیَه یا شاکیه

بر اساس یک  170ی نخست پ.م. به شمال هند کوچ کرده است.ای جنگاور و نیرومند بوده که در هزارهقبیله

بنابراین  171گوترَه تعلق داشته است.تر گوتَمَهی بزرگی کشتریه )جنگاور( از قبیلهروایت، این نام به طبقه

های شمالی به هند کوچیده بودند. ای سروکار داشته باشیم که از بخشی عام برای طایفهجا با لقبشاید در این

شده قلمرو این قبیله از شمال به هیمالیا، از شرق به روهینی )کوبانای امروزین(، و راپتی در جنوب محدود می

  172است.

)قرن دوم پ.م.( و  173ستومَهاوَهای بودایی توان در متنها در مورد این مردم را میترین شرحمفصل

 176ی سکیه با لقبِ آدیچّابَندوسها اعضای طایفهیافت. در این متن 175سومانگاالویالسینیو  174مَهاوَمسا

                      
167. Warder, 2000: 45. 
168. Śākyamuni 
169. Śākya 
170. Raychaudhuri, 1972:169-170. 
171. Law, 1973: 245-256. 
172. Thapar, 1978: 117. 
173. Mahāvastu 
174. Mahāvaṃsa 
175. Sumaṅgalavilāsinī 
176. Adichchabandhus 
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انوار، مترادف با بَندَک در خکه از دو بخشِ آدیچَه )خورشید، مهر( و بَندو )خویشاوند، هم 177اندمشخص شده

ی سَکیَه خویشاوند خورشید های بودایی اعضای طایفهپارسی باستان( تشکیل یافته است. بنابراین از دید متن

در کتاب  179اند.نامیده شده 178)آدیچّاس(« نژاد خورشید»اند. در جای دیگری ایشان ی خورشید بودهیا بنده

این نام پالی همان  181رسد؛می 180ای به نام اوکاکَهی سکیه به شاهی افسانهبینیم که تبار قبیلهمی مَهاوَمسا

های سکاهای باستانی شباهتی دارد. ناگفته نماند نامی که به نام( در سانسکریت است. इक्ष्वाकु) 182ایکْشواکو

چنین « مهاومسا»به معنای نیشکر است. تبارشناسی بودا بر مبنای متن  ( در سانسکریتइक्षु« )ایکْش»که 

پسر  184جایَههانو پسر جایَسِنَه پسر سیهَسارَه پسر سیویسَمسیدارته پسر سودودنه پسر سیهَه 183شود:می

 پسر اوکاکَه )ایکشواکو(. 185اوکَّموکَه

ای ایکشواکو پسر سرکردهشود. در تاریخ اساطیری هند، ایکشواکو تقریبا نخستین پادشاه هندی محسوب می

او همان کسی  187)دودمان خورشیدی( را بنیان نهاد. 186وَمسابه نام ویواسْوان بوده و دودمانی به نام سوریَه

کرد. خاندان ایکشواکو در منابع جَینی نیز اهمیتی است که از دگردیسی دین ودایی به دین هندو پشتیبانی 

                      
177. Law, 1973: 245-256. 
178. Ādichchas 
179. Buddhacarita of Aśvaghoṣa, I.1-2. 
180. Okkaka 
181. Mahavamsa, II, 1-24. 
182. Ikshvaku 
183 Misra, 2007: 286; Geiger, 1912: Mahavamsa, Chapter II. 
184 Sivisamjaya 
185 Okkamukha 
186. Sūryavaṁśa 
187. Malalasekera, 2007: 461–462. 
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( در این خانواده زاده شدند. 190و نِمینَتَه 189سووْرَتَه)به استثنای مونی 188های تیرتَنَکرَهچشمگیر دارد. همه

پسر شاهی از این دودمان بود به نام نَبْهی. دومی که اَجیتَناتَه خوانده دِوَه نام داشت، نخستین تیرتنکره که ریشَوَه

شد. بنابراین خاندان سکیه نه تنها از نظر تبار شَترو بود و پسر عموی سَگَرَه محسوب میشد، پسر شاه جیتَهمی

ی این دوران نیز نماینده و نام و نشان به قبایل ایرانی شباهتی دارند، که به خاطر پیوند با هردو پیامبرِ فیلسوفِ

 شود.ها و آرای دینی ایرانی محسوب میمنش

هایی که به آنها نسبت داده شده، شباهت چشمگیری با سکاهای باستانی دارد. نام سکیه و ویژگی

ای جنگاور و متحرک بودند که پرستیدند و قبیلهسکاها هم خدایان باستانی هند و ایرانی و به ویژه مهر را می

ای از آنها تا شمال شرقی هند پیش رفته باشد. پیوند میان سکیه و خورشید از سویی، بعید نیست شاخههیچ 

کند که سَکیامونی، تنیده وجود دارد، این حدس را تقویت میای که در آیین بودا به شکل پیشو باورهای ایرانی

شده در دو های انجاماگفته نماند که با پژوهشی سَکیا، از میراثی ایرانی برخوردار بوده باشد. نیا دانای قبیله

شناختی و فرهنگی میان قبایل هند و ایرانی در شمال هند از آنچه ی گذشته روشن شده که ارتباط جمعیتدهه

ها و کلیدواژگان ایرانی تر بوده است. ردپای بسیاری از آیینتر و پیچیدهشد بسیار متراکمتر پنداشته میپیش

شان با کنکاش ترازیِ بسیاری از ایزدان اوستایی و همتاهای هندیدایی کشف شده است و همهای ودر سنت

ی نخست شود. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که در هزارههای سانسکریت و اوستایی تایید میدر متن

های قبایل و جمعیتپ.م. هنوز سپهر تمدنی هندی و ایرانی از هم جدا نشده بودند و ما طیفی پیوسته از 

                      
188 Tirthankaras 
189 Munisuvrata 
190 Neminatha 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tirthankar
http://en.wikipedia.org/wiki/Munisuvrata
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های هندی و ایرانی را با دو قطب ایرانی ها و جمعیتایم که ترکیبی از آیینمتحرک را از بلخ تا هیمالیا داشته

 اند. دارا بوده« شرق -جنوب »و هندی در « غرب -شمال »در 

توان تأیید کرد. می هایی که از او باقی مانده نیزآمیختگی تبار هند و ایرانی بودا را با توجه به توصیف

قرار داشته و بودا هم در همین شهر به دنیا آمد. پدر  191وَستوی سکیه در شهری به نام کَپیلَهمرکز قدرت قبیله

زاده از خاندان بود که با دختری نجیب 192و مادرش به خاندان ایکشواکو تعلق داشتند. نام پدرش سودودانه

بایست در ی سکیه، او میی ارتشتارِ طایفهکه به عنوان عضوی از طبقهدانیم کوال به اسم مایا ازدواج کرد. می

هایی در دست است که جوانی و پیش از ازدواج لیاقت خود را در هنرهای رزمی اثبات کرده باشد. روایت

دهد بودا مردی بلندقامت و زیبارو با بدنی ورزیده و زورمند بوده است، طوری که پیش از ورودش نشان می

چنین این هم 193نیای دین، یکی از شاهان محلی به او پیشنهاد کرده تا رهبری سپاهیانش را بر عهده بگیرد.به د

 194گزارش را در دست داریم که رنگ چشمان او آبی بوده است.

با توجه به بافت تاریخی منطقه، باید این گزارش را که پدر بودا شاه بوده با تردید تلقی کرد. احتماالً 

ها بوده و به این دلیل بعدها بودا شخصیتی درباری و شاهانه ن سکیهای در میاهای طایفهاز سرکرده پدر او یکی

پنداشتن رهبران معنوی در هندِ « ی تارک دنیاشاهزاده»قلمداد شده است. باید به این نکته دقت کرد که سنتِ 

ی سکیه به تدریج در شده است. قبیلهدوران بودا رواجی بسیار داشته و بنابراین در مورد او نیز برساخته 

شان حل شدند. این ادغام در سپهر سیاسی در دوران زندگی بودا آغاز شده بود؛ چون ی هندی پیرامونزمینه

                      
191. Kapilavastu 
192. Suddhodana 
193. Walshe, 1995: 441-60. 
194. Epstein, 2003: 200. 
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وتخت را از پدرش پاسِنادی به زور گرفته بود، به این منطقه حمله کرد و پس ویدودابها، شاه کوسلَه که تاج

به این ترتیب، زادگاه گوتمه سیدارتا در زمان  195لمرو خود ادغام کرد.جا را در قاز کشتاری سخت آن

 اش به بخشی از قلمرو اردوگاه کوسلَه تبدیل شد. زندگی

های سنتی، مایا شبی در خواب دید که پیلی سپید با شش عاج بلند به پهلوی او وارد طبق روایت

بعد برای تولد کودک در قلمرو پدرش به آن  شده است. او همان شب بودا را بار گرفت و زمانی که ده ماه

راه او را به دنیا آورد. مایا هفت روز پس از زاده شدن کرد، در روستایی به نام لومبینی در میان سو سفر می

کسی که به آنچه »فرزندش درگذشت و سودودانه پسرِ نورسیده را سیدارتا نامید که به سانسکریت یعنی 

کنند که در زمان جشن تولد کودک، پیشگویی به نام های زایش بودا روایت میافسانه«. رسدخواهد میمی

پدرش که مایل بود  196آسیتا اعالم کرد که این نوزاد به شاهی شکوهمند یا روحانی بزرگی تبدیل خواهد شد.

 سیدارتا پادشاه شود، تمام مظاهر زندگی معنوی را از پیش چشم او دور کرد و ترتیبی داد که پسرش در

مند شود. بودا در ناز و نعمت زندگی کرد و در شانزده سالگی با زنی های زندگی بهرهقصرش از تمام لذت

شد تا این که،  198ازدواج کرد و کمی بعد صاحب پسری به نام راهولَه 197از خویشاوندانش به نام یاسودَرا

مرگ( دریافت که زندگی  روزی از قصرش خارج شد و با دیدن چهار صورت رنج )پیری، بیماری، ریاضت و

راستین با آنچه تجربه کرده متفاوت است. پس، بودا راه تارکان دنیا را در پیش گرفت و شاگردی یک مرتاض 

 نشین را برگزید. جنگل

                      
195. Raychaudhuri, 1972: 177-178. 
196. Narada, 1992: 9–12. 
197. Yaśodharā 
198. Rahula 
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دهند که او تا سی سالگی و ترک زندگی درباری با دین عادی هندوان های بودایی نشان میروایت

اند، بعید نیست که ایِ سکیه تعلق داشتهاین که خاندان او به رهبران قبیله با توجه به 199آشنایی نداشته است.

اند و این با حدس ما ناآگاهی او از دین هندوان ناشی از آن بوده باشد که کل این طایفه دینی متفاوت داشته

اش ی اشرافینشین شدن و ترک زندگچنین زمان جنگلداند، سازگار است. همکه آنها را با سکاها مربوط می

کمابیش منطبق است با زمانی که شاه کوسلَه قلمرو سکیه را فتح کرد و با خونریزی بسیار مقاومت مردمش 

توانیم حدس را سرکوب نمود. به این ترتیب، اگر بخواهیم خوانشی تاریخی از ماجرای بودا به دست دهیم، می

ی سکیه پیوستگی ی طایفهه که به خاندان سرکردهی جنگاوران )کشتریه( بودبزنیم که او یکی از اعضای طبقه

ی نظامی این قبیله و ادغام شدنش در اردوگاه کوسلَه، ناگزیر شده زندگی عادی داشته و بعد از نابودی طبقه

ی سکیه و از میان رفتن پایگاه اجتماعی اش را رها کند. فروپاشی نظم اجتماعی قبیلهاش در قبیلهپیشین

ای که ترک دنیا و زیستن در جنگل را برگزیده، یکسان است، از این رو چه بسا با مقطع زمانیی بودا، خانواده

ی نابود شده باشد که دست کم در نشین و تارک دنیا عضوی بازمانده از رهبران یک قبیلهکه بودای جنگل

 ابتدای کار، از ترس جان به جنگل پناه برده و ناچار شده به این شیوه زندگی کند.

اش شاگرد مرتاضی به نام آالرا کاماال شد و از سرمشق او برای غلبه بر نشینیسیدارتا در زمان جنگل

رسد، پس از ریاضت کناره گرفت و وقتی که پس امیال پیروی کرد. اما دریافت که با این روش به جایی نمی

شدگی ار دست یافت و به روشنای شیربرنج زیر درخت انجیری آسوده بود، به شهودی تأثیرگذاز خوردن کاسه

سالِ باقی مانده از عمرش را صرف سفرهایی طوالنی کرد و  ۴۵سال داشت. او  ۳۵رسید. بودا در این هنگام 

                      
199. Hamilton, 2000: 47. 
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شدند، بیان کرد. مردم او را سَکیامونی مبانی دین بودایی را برای شاگردانی که به تدریج گرداگردش جمع می

 «. ی سکیا که بیدار شده استدانای طایفه»نامیدند، یعنی )شاکیامونی( بودا می
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 گفتار سوم: ظهور انجمن بوداییان

 

طبق نماید. های ایرانی از همان ابتدای کار وجود داشته و چشمگیر میپیوندهای میان بودا و اندیشه

نشین سنت کهن بودایی، نخستین گروندگان به بودا دو تن از اهالی بلخ بودند که در ضمن نخستین اعضای پیش

، وقتی «پیتَکهتری»نام داشتند. طبق روایت  201و بَهالیَکه 200شدند. این دو ترَپوسَهانجمن او نیز محسوب می

ی رهایی بودا به روشن شدگی رسید این دو تن به او غذا دادند و نخستین انسانهایی بودند که پیام او درباره

  202از رنج را شنیدند.

تن در ضمن نخستین مبلغان بودایی و سازندگان اولین استوپای بودایی زانگ نوشته که این دو هوانگ

گرفتند تا برای تبلیغ به بلخ بازگردند. بودا هشت  اند. این دو تن بعد از پذیرفتن پیام بودا از او اجازههم بوده

بر مبنای این یادبود تار موی خود را به ایشان داد و آنها موها را در کشکولی زرین نهادند و به بلخ بازگشتند و 

به این ترتیب این دو تن در پنج موردِ مهم در دین  203نخستین استوپای بودایی را در این شهر بنیان نهادند.

اش، نخستین شن شدگیشوند. آنها اولین خوراک دهندگان به بودا بعد از روبودایی نخستین محسوب می

اند. در ضمن نخستین ی کشکول راهبان بودایی، و سازندگان نخستین استوپا بودهشاگردان او، اولین دارنده

کسانی هستند که بخشی از بدن بودا را همچون جسمی تقدیس شده حمل کردند و آن را مبنای ساخت معبد 

 قرار دادند. 

                      
200 Trapusa 
201 Bahalika 
202 Gregory, 1991: 281. 
203 Strong, 2004: 74. 
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اش به ی خاص خویش، و گسیل دو شاگرد نخستینفهبودا پس از روشن شدگی و دستیابی به فلس

ی دین خویش را برای بلخ، به همراه پنج شاگرد به بنارس رفت و در جایی به نام بوستان آهوان تعالیم پایه

ها معتقدند او با این آنها بیان کرد و به این ترتیب، نخستین انجمن شاگردان بودا )سَنگهَه( تأسیس شد. بودایی

رمَه را به حرکت در آورده و راه را برای برانداختن رنج از گیتی هموار ساخته است. این پنج کار چرخِ دَ

شاگرد به مقام راهبری معنوی )اَرهت( دست یافتند و تا کمی بعد پنجاه و پنج تنِ دیگر را به این دین گرواندند. 

به بودا گرویدند و به ترتیب دویست، سیصد و پانصد تن را تعلیم دادند  204گاه سه برادر از خاندان کاساپاآن

 و شمار اعضای سنگهه به هزار تن بالغ شد.

کردند. ایشان هشت ماه از کردند و پیام او را منتشر میشاگردان بودا مانند خود او به گوشه و کنار سفر می

های عمومی ها و باغکه سفر کردن دشوار بود، به بوستان 205سال را در سفر بودند و در فصلِ پربارانِ واسانا

های بوداییانِ ماندند تا رهگذران را به دین خود دعوت کنند. همین گروهجا میرفتند و در آندر شهرها می

ها و معابد بودایی را پدید آوردند و به این ترتیب، های عمومی بودند که نخستین صومعهمستقر در بوستان

شد. نخستین واسانا در جتماعی و شهری پدید آمد که در فصل پرباران پناهگاه بوداییان محسوب مینهادی ا

شهر بنارس سپری شد و این همان وقتی بود که بودا و پنج شاگردش نخستین انجمن را تأسیس کردند. در 

 وت کند. بیساره را به دین خود دعسال بعد بودا به راجاگاها، پایتخت مگده، رفت تا شاه بیم

در ابتدای کار راهبان بودایی صومعه و معبدی که بتوانند در آنجا زندگی کنند نداشتند. تا آن که شاه 

بیساره از ساخت چنین نهادی پشتیبانی کرد و بودا نیز موافقت خود را برای بنا نهادن این مراکز گردهمایی بیم

                      
204. Kassapa 
205. vassana 
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بخشهای جنگلیِ نزدیک به شهرها قرار  های بودایی در بوستانها وصومعه-اعالم کرد. در ابتدای کار این معبد

ی توان به تصویری از هستهها و بسامد حضور بودا در آنها، میداشتند. با تحلیل نام و نشان این صومعه

 جغرافیایی ظهور دین بودایی دست یافت. 

به یادگار - 206وَنَه و نیگرودارامَهوِلووَنَه، جَتَه-ها از کهنترینِ این صومعه در منابع بودایی نام برخی

ی سکیه بوده و بودا در دوران ی تبلیغ بودا قلمرو کهن قبیلهآید که مرکز اولیهمانده است. از این نامها بر می

گرودارامه جایی در نزدیکی کرده است. مثال نیهای خویش یارگیری میایقبیلهزندگی خویش بیشتر از میان هم

ای را در آن نقطه اش به آنجا سفر کرد و صومعهشدگیوستو است که بودا در سال نخست پس از روشنکپیله

این منطقه به مردی سکا )سکیه( تعلق داشت که نیگرود نام داشت و زمین این صومعه را به بودا  207بنیان نهاد.

های خواست تا صومعه برای نخستین بار از بودا اجازه 208گوتمی بخشید. در همین صومعه بود که مهاپجاپتی

بودایی برای زنان ساخته شود. اما بودا از قبول این درخواست سر باز زد و اجازه نداد. تردیدی نیست که این 

بینیم که شمار اند. چون میشدهمنطقه سکانشین بوده و ایشان از هواداران پر و پا قرص بودا محسوب می

پیوندند. با ی پیروانش میروند و به جرگههای سکیه )سکا( در این معبد به دیدار بودا میدی از سرکردهزیا

اند، چون نامهایشان هندی نیست شود که ایشان به راستی سکا بودهمعلوم می 209مرور نامهای این مردان سکیه

                      
206 Nigrodhārāma 
207 MA.i.289. 
208 Mahāpajābatī Gotamī 
209 S.v.369 78; 395 7, 403 4, 408; A.ii.196; iii.284; iv.220; v. 83, 328, 332, 334. 
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و  212، ناندیَه211، وَپّا210گ، مَهنام(، سَرَکانیی نام بزری ایرانی نامها تعلق دارد: مهانامَه )دارندهو به شاخه

هایشان در متن این گیری دین بودایی مشارکتی فعال داشتند و اندیشهبسیاری از ایشان در شکل 213گودْهَه.

ی پرسشهای شهرت یافته است، نتیجه« 214سوتَه کَندَهچولَه دوکَّه»دین وارد شده است. مثال متنی که بعدها به 

کَمَکَه ی بوداست. بوداگوسه هم خاطرنشان کرده که مردی از سکاها )سکیه( به نام کالَهمهانامه و پاسخها

کامَک؟، یعنی آرزومند و دوستدارِ نبرد( در مقابل نیگرودارامه یک معبد بودایی ساخت. همچنین خبر )کارَه

کنند، بودا را به آنجا  ی سکیه قصد داشتند تاالر عمومی جدیدی را افتتاحداریم که یک بار وقتی مردم طایفه

دعوت کردند و او تاالر را تقدیس کرد و سخنرانی مشهوری برایشان ایراد کرد که تا دیرگاهی از شب ادامه 

  215ی سخن را به دست بگیرد و سخنرانی را ادامه دهد.یافت. بعد هم از موگَالنَه خواست تا رشته

( است که با श्रावस्तीشده، شهر سَروَتّی )ی دیگری که پایگاه مهم تبلیغی بودا محسوب میمنطقه

شود و یکی از شهرهای بزرگ منطقه در کیلومتری شمال لوکنو )لکنهو( برابر می ۱۲۰بَلرامپور امروزین در 

ی رود شد و در کرانهدوران بودا بوده است. این شهر در واقع پایتخت دولت باستانی کوسله محسوب می

)راپتی امروزین( قرار داشت. بوداگوسه نوشته که در زمان بودا پنجاه و هفت هزار خانواده در این  216اَچیرَوَتی

 217میلیون نفر بوده است! ۱۸۰نماید. به روایتی دیگر جمعیت این شهر اند که معقول میکردهشهر زندگی می

                      
210 Sarakāni 
211 Vappa 
212 Nandiya 
213 Godha 
214 Cula Dukkhakkhandha Sutta 
215 Sekha Sutta, M.i.353. 
216 Aciravati 
217 SNA.i.371. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarakani&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vappa&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nandiya&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Godha
http://en.wikipedia.org/wiki/Aciravati
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دوستداران بودا بوده باشند. ی اشراف و ثروتمندان شهر سروتی از پیروان و نماید که طبقهچنین می

نام داشت و او  218از چند تن از ایشان نام و نشان مشخصی در دست داریم. یکی از آنها میگاره  )یا ویساکا(

ی کامل را به عنوان صومعه به بودا و شاگردانش پیشکش کرد. این کسی بود که بنایی بزرگ با اسباب و اثاثیه

خواندند. از می 219ماتوپاسادَه()میگارَه« قصر مادر میگارَه»ل شبیه بود، ساختمان را از آنجا که به قصری مجل

و به  221)به پالی اَناتَپیندیکَه« خوراک دهنده به یتیمان»هم خبر داریم که لقبش  220مردی به نام سوداتَه

ن را به برای ( بوده است. او همان کسی است که بوستانی را از شاهزاده جَتَه خرید و آ222سانسکریت اَناتَپیندَدَه

شد و گفته بود ها جته حاضر به فروش بوستان نمیتاسیس صومعه و معبد به بودا پیشکش کرد. طبق افسانه

ی زر فرش کنند. اناتپیندیکه نیز چنین کرد و به این فروشد مگر آن که کل سطحش را با سکهکه آن را نمی

دهد شک تخیلی است، اما نشان میاین داستان بیی زرین خرید. میلیون سکه ۸/۱ترتیب آن زمین را به بهای 

اند. در واقع بسیار جای تردید هست که در دوران ی بودا در این شهر ثروتمند و اشرافی بودهکه حامیان اولیه

ی ی ضرب شده رواج داشته باشد. این بوستان به همان صومعهزندگی بودا در این منطقه پول به صورت سکه

 شود، در آنجا مقصد زوار است. ی بودا پنداشته میای که خانهشد. امروز بقایای کلبه وَنَه تبدیلجِتَه

ونه به احتمال زیاد پایگاه مرکزی تبلیغ کیش بودایی در دوران زندگی خود بودا بوده ی جتهصومعه

براین بخش و بنا 223اش را در این شهرگذراندفصلِ عمر دوران پیامبری ۴۵فصل بارانی از کل  ۲۵است. بودا 

                      
218 Viśākhā 
219 Migāramātupāsāda 
220 Sudatta 
221 Anathapindika 
222 Anāthapiṇḍada 
223 DhA.i.3; BuA.3; AA.i.314. 
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 ۱۹های خود را در همین منطقه به شاگردانش منتقل کرده است. از این شمار، ها و درسی سخنرانیعمده

ونه مقیم بود. مردم این منطقه پیش از حضور بودا در شهرشان به دین مشابه دیگری فصل را در بوستان جته

هر مخالفت رقیبانی را بر انگیخت که انگار پایبند بودند و به همین دلیل حضور بودا و شاگردانش در این ش

بود که در نزدیکی بوستان  224اند. رهبر ایشان زنی به نام چینچامانَویکاکردهدین فلسفی دیگری را تبلیغ می

اند زیست. در متون بودایی ایشان را اَجیوَکَه نامیدهونه( معبدی داشت و با شاگردانش در آنجا میجته )جته

 شان خواهم نوشت. ربارهوبه زودی بیشتر د

شود. یکی دیگر از حامیان بودا در این شهر، در پالی پَسِنادی و در سانسکریت پَسِناجیت نامیده می

بود و بعد از او به حکومت این شهر رسید. این فرد از خاندان  -شاه پیشین دولت کوسله-او فرزند مَهاکوسَلَه 

شد. نیز بدان تعلق داشت و بنابراین خویشاوند بودا محسوب می 226برخاسته بود که ایکشواکو 225وَمسَهسوریَه

پسنادی دوران جوانی خود را در تاکسیال گذراند و در آنجا تحصیل کرد. بنابراین باید وی را یکی از امیران 

شده زیسته و با فرهنگ جهانی پارسها آشنا میای دانست که در پایتخت استان هخامنشی گنداره میمحلی

ابتدا با دختر شاه مگده ازدواج کرد و بعد با دختر یکی از سرکردگان سکیه )سکا( وصلت کرد. این  است. او

بوده است. او از  229موندااش به نام ناگَهو زنِ فروپایه یا برده 228نام داشت و دختر مَهانامَه 227کاتیَهدختر واسَوَه

ازدواج کرد، و  -شاه مگده–شَترو با اَجاتَه این زنِ سکا دو فرزند پیدا کرد. یکی دختری به اسم وَجیرا که

                      
224 Ciñcāmānavikā 
225 Sūryavaṁśa 
226 Ikshvaku 
227 Vāsavakhattiyā 
228 Mahānāma 
229 Nāgamundā 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suryavansha
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 231چارایَنَهکه وقتی پدرش از شهر بیرون رفته بود، با حمایت وزیرش دیگْهَه 230دیگری پسری به نام ویدودَبهَه

های راجگیر رفت، در راه، بیرون دروازهبر تخت نشست. پدرش وقتی که برای دریافت کمک به مگده می

 232فوت کرد.

هایی مقتدر شد. از یک طرف پادشاهیدر زمان بودا ساختار سیاسی هند به دو قالب عمومی تقسیم می

کنند، و از سوی دیگر ان آن را راهبری میها و برهمنای از کشتریهالیههمراتب استوار و الیرا داریم که سلسله

های باستانی ی پادشاهیشوند که از زوال و تجزیههایی در گوشه و کنار دیده میها یا الیگارشیجمهوری

شدند، که به تازگی های آریایی محسوب میای باستانی طایفهی نظم قبیلهها بازماندهاند. پادشاهیپدید آمده

ی بازرگان بودند ها حاصل نیرو گرفتن طبقهستقر را برگزیده بودند. در مقابل جمهوریزندگی کشاورزانه و م

ها در دوران زندگی بودا به ی شهرنشینی نتیجه شده بودند. چنان که گذشت، بزرگترینِ پادشاهیو از توسعه

شدند. مینظم سیاسی هخامنشیان پیوند خورده بود و احتماال شاهانش تابع شاهنشاهان پارسی محسوب 

هایی در اطراف این واحدهای سیاسی متمرکز بودند که زیر تاثیر نظم های این دوران هم حاشیهجمهوری

مراتب  ی دولتی متمرکز و سلسلهنوین پارسها قرار گرفته بودند، اما مانند دولتشهرهای بالکان هنوز به مرتبه

ها ظاهر ی جمهوریر زمینهدز است که دین بودا و جَین برانگیسیاسی پیچیده ارتقا نیافته بودند. این نکته تأمل

 شدند و در همین بستر گسترش یافتند. 

                      
230 Viḍūḍabha 
231 Dīgha Chārāyana 
232 Raychaudhuri 1972: 176-8,186. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Virudhaka
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من بوداییان همزمان با گسترش دین بودایی و گرویدن جمعیتی بزرگتر به نظام عقیدتی وی، اقتدار انج

ا به موقعیت اختالفهنیز بیشتر شد و کشمکشهایی بر سر رهبری آن در میان شاگردان بودا بروز کرد. یکی از 

تر تعلق داشتند. بودا در مخالفت های اجتماعی پستشد که به قبایل یا طبقهای مربوط میگروندگان فروپایه

های دین موزهآبا سنت مرسوم میان قبایل هند و ایرانی کهن، و سازگار با قوانین حاکم بر دولت هخامنشی و 

رار داد و ایشان را به قو مستقل از دودمان و تبارشان خطاب  هایی یگانهزرتشتی، افراد را به عنوان شخص

( उपाबिن که اوپالی )ای به رسمیت شناخت. چنانیاز از اعتبار خانوادگی و قبیلههایی خودکفا و بیعنوان هویت

اری د او که از تبکه یکی از ده شاگرد مهم بودا بود، در ابتدا شغل سلمانی داشت. او از بودا پرسید کسی مانن

ی بوداییان تواند به انجمن پیروانش بپیوندد؟ و بودا او را پیش از شاهزادگان به جرگهپست برخاسته می

 پذیرفت و او در زمانی اندک به مقام ارهتی دست یافت. 

زنان نیز در ابتدای کار با مقاومتی برای عضویت یافتن در انجمن روبرو بودند. اما در نهایت از این 

بودا در ابتدای کار در پذیرفتن زنان به عنوان پیروان خویش  کردند و جایگاهی برای خویش یافتند.مانع گذر 

ی هبود که هم خاله و هم مادرخواند 233مردد بود. کسی که در این مورد نقش مهمی ایفا کرد، مَها پَجَپاتی گوتَمی

شد. مادر بودا در زمان وضع حمل او درگذشت و پدرش سودودانه بعد از این واقعه با بودا محسوب می

بود فرزندی  -ناندَه–ی بودا خواهر زنش مهاپجپاتی ازدواج کرد و او کسی بود که بودا را پرورد. برادرخوانده

که از این وصلت زاده شد. او نخستین زنی بود که تقاضا کرد به سنگهه پذیرفته شود و آنقدر در این مورد 

های بودایی زنانه ی این کار را داد و به این ترتیب راه برای تاسیس صومعهپافشاری کرد که عاقبت بودا اجازه

                      
233 Maha Pajapati Gotami 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maha_Pajapati_Gotami
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رعمو و جانشین بودا بود. برخی از رهبران بودایی هموار شد. کسی که در این راه از او حمایت کرد، آنانده پس

دانستند و بنابراین منکر امکان رستگاری تر از روح مردانه میتا دیرزمانی همچنان روح زنان را شکلی پست

ی نیلوفر سخن از زنان بودند. اما انگار خودِ بودا چنین تعصبی نداشته باشد. چون در فصل دوازدهم از سوترَه

ی روشن شدگی کامل و بینی کرده بود به مرتبهتِ زن در میان است که بودا در موردشان پیششش هزار اره

 بودا شدگی برسند.

ی راهبری جماعت بوداییان مربوط هایی که بودا با آن روبرو بود، به شیوهبخش دیگری از کشمکش

اش رقیب وی و مدعیان رهبری نماید که برخی خویشاوندان نزدیک بودا در زمان زندگیشد. چنین میمی

 दवेदत्तداتا )در پالی وَهانجمن بوده باشد. مهمترین گزارشی که در این مورد در دست داریم به پسرعموی بودا، دِ

شد. ترین شاگردانش محسوب میشود که یکی از قدیمی، یعنی دیوداد!( مربوط میදේවදත්තو در سینهالی 

پخت و وقتی دید از رسیدن به مقام طلب بود که سودای رهبری انجمن بوداییان را در سر میاما او مردی جاه

های مربوط به این ماجرا به نماید که روایتبه قتل برساند. چنین میارهت بازمانده، سه بار کوشید تا بودا را 

درگیری میان شاگردان نزدیک بودا و پسرعموی او مربوط باشد که هر یک مدعی جانشینی استادشان بودند. 

ی ارتباط زرتشت و پسرعمویش مدیوماه شباهت ی بودا و پسرعمویش به شکلی شگفت به واژگونهرابطه

نماید که در انجمن بوداییان نیز از او رهبری سنگهه )انجمن مغان( را بر عهده گرفت. چنین میدارد که پس 

ای از این سنتِ جانشینی پسرعموی پیامبر به جای وی وجود داشته، اما بر خالف شکل باستانی سابقه و خاطره

به طرد پسرعموی پیامبر  رو شده و در نهایتاش، با رقابت و درگیری میان مدعیان روبهو موفقِ زرتشتی

 انجامیده است. 

داتا در متن باستانی مَهاسامگهیکَه وینَیَه ثبت شده است. نخستین گزارش از درگیری میان بودا و دوه

داتا خوانیم که دوهی محفل بوداییان هم هست. در این متن مینامهنامه و قانوناین متن در ضمن کهنترین مرام
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بودا به دشمنی برخاست و با پانصد تن از هوادارانش از انجمن پیروان بودا خروج بر سر رهبری سنگهه با 

ی سکیه تعلق داشتند و با بودا و خودِ ی خاص خود را پدید آورد. این پانصد تن همگی به قبیلهکرد و فرقه

ای به دست نیروهای معنویداتا بعد از ریاضت بسیار خوانیم که دوهپیتَکه میداتا خویشاوند بودند. در وینَیَهدوه

شَترو نزدیک شد و او را مرید خویش ساخت. طلب بود، به شاهزاده اجاتَهآورد و چون مردی خودخواه و جاه

بیساره را به قتل برساند و جانشین می خوانیم که بعد هم او را فریفت تا پدرش بیم در آمیتایوردیانَه سوترَه

  234وی گردد.

تا رهبری سنگهه را به وی بسپارد و بازنشسته شود. اما بودا او را نادرستکار  داتا از بودا خواستدوه

داتا در مقام انتقام چند بار و فروپایه شمرد و این موضوع را به طور رسمی به شاگردانش اعالم کرد. دوه

به بودا حمله  کوشید تا بودا را بکشد. او در کوهی سنگی بزرگ را بر سر بودا انداخت، و پیلی را مست کرد تا

شترو در اختیارش قرار اش از مرگ نجات یافت. مزدورانی که اجاتهکند، اما هربار بودا با نیروهای آسمانی

داتا داده بود هم با دیدن بودا به وی گرویدند و از آسیب رساندن به وی خودداری کردند. بعد از آن بود که دوه

اش اجباری ی زاهدانه را در فرقهاو پنج قاعده 235نشعاب کرد.با پانصد تن از نوگرویدگان از انجمن بودا ا

ی مرکزی ساخت که زیستن در جنگل، نپذیرفتن ردای نو و غذا در مهمانی، و نخوردن گوشت و ماهی هسته

 ساختند. آن را بر می

                      
234 Amitāyurdhyāna Sūtra 
235 Vinayapiṭaka, Cullavagga, section VII. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contemplation_Sutra
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آندره  خوانیم یکسره متفاوت است. مثالهای دیگر مینامهداتا در این متن با آنچه در مرامتصویر دوه

داتا به سادگی یک قدیس بودایی است که تر از قرن چهارم پ.م، دوهنشان داده که در منابع قدیمی 236بارو

ی نیلوفر هم بودا او را بزرگ در سوترَه 237شود.آرزومندِ رستگاری بوداییان است و نشانی از خیانتش دیده نمی

اش بوده و او را با راهِ داتا دوست صمیمیو دوه، خودش شاهی بوده های پیشینداشته و نوشته که در زندگی

همین باعث شده برخی از پژوهشگران حدس بزنند که در کل داستان پسرعموی  238رستگاری آشنا کرده است.

ی ی استاویرَه از بدنهای بوده که در قرن چهارم پ.م و بعد از جدا شدنِ فرقهطلب بودا روایتی افسانهجاه

  239خته شده است.انجمن بوداییان، برسا

داتا تا قرنها بعد از مرگ بودا وجود ای از پیروان دوهنماید که به راستی فرقهبه هر صورت چنین می

داشته و با تقدس بودا هم سرِ ناسازگاری داشته باشند. فاشیان و سایر زایرانی که از چین به هند شمالی سفر 

ای به نام گوتَمَکَه در این منطقه وجود داشته و پیروانش رقهی میالدی فاند که در قرون اولیهاند، نوشتهکرده

ی دانستند و زنجیرهایشان متونی همسان با بوداییان را مقدس می 240دانستند.داتا میروی دوهخود را دنباله

ی سلهپنداشتند و او را از سلداشتند، اما در میانشان شاکیامونی را دروغزن میبوداها را همچون ایشان بزرگ می

 پنداشتند. بوداها بیرون می

به هر صورت هیچ بعید نیست که در دوران زندگی بودا انشعابی در انجمن پیروانش رخ نموده باشد 

توانسته و این هم غریب نیست که رهبر این انشعاب خویشاوند و شاگرد نزدیک وی بوده باشد. این شخص می

                      
236 André Bareau 
237 Ray, 1999: 169-170. 
238 Lotus Sutra, Chapter Twelve: Devadatta. 
239 Ray, 1999: 168. 
240 Fa Xian, "Record of Buddhist Countries". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Bareau
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با وی همسان انگاشته شده است. به هر صورت شواهدی  داتا بوده باشد و یا شخصی دیگر که بعدتردوه

کرده اش، تالشی چشمگیر صرف سازماندهی پیروانش میدهد بودا گذشته از فعالیت تبلیغیهست که نشان می

و انجمن بوداییان را خود تاسیس کرده است. بودا، پس از غلبه بر تمام این مشکالت، در سن هشتاد سالگی 

رسید و هم نظام اجتماعی منظم و کارآمدی که شمار بوداییان به چند هزار تن می در حالی از جهان رفت

 کردند. ی هند را تبلیغ میقارهترین دستگاه نظری در شبهداشتند و هم پیچیده

گمپریچ که آرای  241دهند.پ.م قرار می 486یا  483های سنتی بودایی، زمان مرگ او را تاریخ

پ.م  ۴۵۰تا  ۵۴۰ی بندی کرده، نوشته که بودا در فاصلهپژوهشگران غربی در مورد تاریخ زندگی بودا را جمع

که  پژوهشهای جدید نشان داده 242تر است.تر از تاریخ قدیمیبه روشن شدگی رسیده، و تاریخ اخیر محتمل

تاریخ سنتی، دوران بودا را دست کم یک قرن پیشتر از واقع قرار داده و بنابراین امروز بیشتر متخصصان زمان 

پاشایی که دیدگاه تجدیدنظرطلبان را ترجیح داده، تاریخ تولد  243دانند.پ.م می ۴۰۰تا  ۴۱۱مرگ بودا را بین 

شود و این تقریبا مصادف است .م میپ ۳۶۴و به این ترتیب سال درگذشت او  244پ.م گرفته ۴۴۶را بودا 

 با سال زایش اسکندر.

  

                      
241 Cousins, 1996: 57–63. 
242 Gombrich, 1988/2002: 32. 
243 Narain, 2003. 

 .۲۳: ۱۳۸۰پاشایی،   244
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 بخش سوم: اتریخ تدوین کیش بودایی

 

 گری آغازینگفتار نخست: بودایی

 

گری بودایی»، 245«ایگری پیشافرقهبودایی»هایی که خودِ بودا وضع کرده بود، امروز با نام آن آموزه

منظور، شکل و محتوای دین  249نامند.می 248«گریِ خودِ بودابودایی»یا  247«گری آغازینبودایی»، 246«اصیل

بودایی پیش از بروز نخستین انشعاب در انجمن بوداییان است. این انشعاب اولیه را معموال با جدا شدن 

دانند. اما هیراکاوا ورای دوم و سوم بودایی میدانند و زمانش را بین شواده مربوط میمهاسمگهیکه از اسثویره

به درستی  251مورخی به نام گرگوری شوپن 250برد.ی حکومت آشوکا عقب میاین انشعاب آغازین را تا دوره

بینانه گوشزد کرده که فرضِ وجود یک دین بودایی همگن و منسجم در زمان زندگی بودا چندان هم واقع

                      
245 pre-sectarian Buddhism 
246 original Buddhism 
247 the earliest Buddhism 
248 Buddhism of the Buddha himself 
249 Gombrich, 1997: 11 -12; De Jong, 1993: 25; Warder, 1999. 
250 Hirakawa, 1990: 94. 
251 Gregory Schopen 

http://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Warder
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ای کلی است و یک دین تنها به ویژه در ابتدای دوران ظهور یک دین قاعده نیست. چرا که تنوع افکار و آرا

در اثر گذر زمان و طرد دگراندیشان و مرزبندی با دیگر ادیان است که شکلی منسجم و سازمان یافته به خود 

 گیرد. می

همگونی ی بودایی متون مقدس مشترک و اصول های اولیهنماید که تمام فرقهاز سوی دیگر چنین می

ی آن طرح شان را در زمینهی فرقهگرفته و آرای ویژه و متمایز کنندهفرض در نظر میرا به عنوان پیش

گری آغازین این مجموعه از عناصر معنایی است که گاه به شکلی سست به هم اند. منظور از بوداییکردهمی

سیدارته به او منسوب دانسته  رگ گوتمهاند، اما توسط اکثریت بوداییان یکی دو نسل بعد از ممتصل شده

 253دهند،برخی از مورخان مانند وادِر صورتبندی این آرا را به خودِ بودا و شاگردانش نسبت می 252اند.شدهمی

در حالی که برخی دیگر مانند دیویدسون از طرح این امکان ابایی ندارند که شاید این آرا هیچ ارتباطی با 

  254شد.سخن خودِ بودا نداشته با

های بودایی ز آموزهی مرکبا این وجود بیشتر پژوهشگران با سخن گومپریچ موافق هستند که هسته

مَجْهیمَه »، «دیگْهَه نیکایَه»داند. متونِ حامل این هسته عبارت است از: آمیز یک نفر میی نبوغرا حاصل اندیشه

ی مرکزی هم بندها و جمالتی درون این هسته«. پیتَکهوینَیَه »و « انگوتارَه نیکایه« »سمیوتَه نیکایه»، «نیکایه

دانند. ناکامورا که تردید سخنِ خود بودا مینماید و پژوهشگران آنها را بیوجود دارد که کهنتر از بقیه می

                      
252 Davidson, 2003: 147. 
253 Warder, 1999. 
254 Davidson, 2003: 147. 
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نویسد که این بخشهای بسیار کهن همان شعرهایی هستند دقیقترین پژوهش را در این مورد به دست داده، می

 255شوند.های زرتشت، گاتاها نامیده میند سرودهکه درست مان

اما نقل  256بودا انگار خود قوانینی برای ساماندهی اخالقی و اجتماعی پیروانش وضع کرده بود،

های وضع شده توسط شوراهای گوید او اعتبار و مشروعیت قوانین و مرامنامهقولهایی از او وجود دارد که می

اما راستیِ این گزارشها جای تردید  257شناخته است.تشکیل یافته از رهبران شاگردانش را نیز به رسمیت می

گیری در دست خویش یر بودن و تمرکز تصمیمی فراگبینیم که بودا دربارهدارد. چون در جای دیگری می

 258کند.گذاری راهبان برای خودشان ستایش میحساس است و مثال اوپاسنه را به خاطر جلوگیری از قانون

گیری و وضع قواعد اخالقی و انضباطی را حدس نیرومندتر آن است که بودا مانند سایر رهبران دینی تصمیم

کنند، با هدفِ مشروعیت بخشیدن تهای بعدی که خالف این را گزارش میدر دست خود متمرکز ساخته و روای

 اند. های شوراهای بعدی نوشته شدهبه تصمیم

نیز  259این اندرز بودا که از پیروانش خواسته بود تا بعد از مرگش همچنان از قواعد او اطاعت کنند،

عت پیروانش در سنگهه خودمختاری و با این برداشت سازگار است. هرچند به احتمال زیاد بودا برای جما

داده تا برخی از قواعد فرعی و دستورهای جزئی بسته به گیری قایل نبوده، اما انگار اجازه میحق تصمیم

نماید که قوانین اخالقی چنین می 260شرایط توسط تصمیم جمعی ایشان دگرگون شوند یا نقض گردند.

                      
255 Nakamura, 1980: 57. 
256 Bhaddali Sutta, Majjhima Nikaya 65. 
257 Vinaya Pitaka, Cullavagga, 9th Khandhaka, Chapter 2. 
258 Vin.iii.230ff. 
259 Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya 16. 
260 Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya, 16. 
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آرای شاگردان پرهیزگارتر و سختگیرتر او مربوط بوده  تصویب شده بعد از مرگ بودا، به 261یسختگیرانه

های اصلی خودش. به عنوان مثال در این قوانین جدید شرکت در جشنهای عمومی، باشند، تا عقاید و آموزه

 حرام دانسته شده است. 264و گرفتن یا دادن پول 263رقصیدن، 262بازی کردن،

از همان آغاز، انجمن گروندگان بوده است. به این ترتیب روشن است که یکی از ارکان کیش بودایی 

آنچه که در بیشتر زبانها به صورت مترادفی از راهب ترجمه شده، در اصل بْهیکو )برای مردان( و بْهیکونی 

های مردانه در کیش بودایی های زنانه پنج سال پس از صومعه)برای زنان( است. طبق سنت تراواده صومعه

دهد. این نام از آنجا معنی می« گرگدا، دریوزه»اند و گرفته شده« بهیک»ی ریشه ها ازتاسیس شدند. این کلمه

این کلمه از نظر معنایی شباهتی  265آمده که این راهبان باید طبق سنت غذای خود را از دیگران گدایی کنند.

ی اوستایی دارد که یکی از القاب پیروان اولیه (Ewoagird :drigaovê : )دریگَئووِه« درویش»با 

این واژه تا به امروز در فارسی دری معنای کهنش را حفظ کرده است. درویش گویا  266زرتشت بوده است.

گرفته است. زرتشت نامی بوده که برای برچسب زدن به پیروان زرتشت به شکلی عام مورد استفاده قرار می

 mvkAmCUY: )دریگِم یوشماکِم« درویشانِ تو»دهد، از آنگاه که مزدا را مخاطب قرار می

mUgird,  :drigûm ýûshmâkem267گوید.ن می( سخ 

                      
261 Vinaya Pitaka, Cullavagga, First Khandhaka, Chapter 14. 
262 Theravadin Patimokkha, Pacittiya 53.   
263 Vinaya Pitaka, Cullavagga, First Khandhaka, Chapter 13. 
264 Theravadin Patimokkha, Nissaggiya, Pacittiyas 18, 19 and 20.  
265 Spiro, 1982: 279. 

 .۹، بند ۵۳یسنه   266
 .  ۵، بند ۳۴یسنه   267
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وجه شباهت دیگر دین بودایی و زرتشتی آن است که در هردوی آنها از برابری دینی زنان و مردان 

ی توانند مانند مردان چهار مرحلهگوید که زنان نیز میدفاع شده است. بودا در کانون پالی به صراحت می

در متون پالی و اوستایی به شکلی یکسان نام پیروان زن و مرد  268برسند.شدگی را بگذرانند و به نیروانا روشن

های جَینی قدیمی در کنار هم آمده است و این در متون هندویی و حتا جَینی نظیر ندارد. البته برخی از فرقه

با این وجود هشت  269شود.به برابری دو جنس باور دارند، اما این امر قاعده محسوب نمی -مثال سرامانَه–

فرضِ شود و با پیشدر سنگهه وجود دارد که تنها زنان را شامل می« 270ههشت گارودَمَ»قانون موسوم به 

های زنانه همگام با دین بودایی در تمام تر بودنِ روح زنان نسبت به مردان تدوین شده است. سنگههفروپایه

ی خود را پدید آورد، شود که دین المایی مردانهده شد. تنها استثنا به تبت مربوط میقلمرو نفوذ این آیین پراکن

ی بودایی های زنانهکرد. صومعهی تراواده در آن رواج داشت و نهادهای زنان را پشتیبانی نمیو تایلند که فرقه

 النکا نیز از میان رفتند. تا قرن یازدهم .م در سری

کردند، به خاطر نوع لباس و پوشش ای که رعایتش میی اخالقیمرامنامه راهبان بودایی گذشته از

های گوناگونی در زبانهای گوناگون برای نامیدن ردای اند. در حدی که کلیدواژهخویش نیز از بقیه متمایز بوده

 کِسا(، در  ژاپنی 袈裟(، در چینی جیاشا )काषाय) 271بوداییان رواج یافته است. در سانسکریت کاسایَه

(袈裟در کره ،)( ای گاسا가사و در تبتی چوگو نامی است که برای اشاره به این پوشاک به کار می ،) .رود

رفته و بعدتر به ردای کل بوداییان تعمیم یافته است. ایست که برای اشاره به پوشش بودا به کار میاین واژه

                      
268 Jaini, 1991. 
269 Collett, 2006: 55–84. 
270 Garudhammas 
271 Kāṣāya 
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این ردا کند. است و به رنگ خاص این ردا اشاره می« زعفرانی»ی اصلی سانسکریت کمابیش به معنای کلمه

شده است. این های دور ریختنی و کهنه ساخته مین بودا بوده و از پارچهی پیروادر ابتدای کار پوشش ویژه

آوردند و آن را دور بخشهای ی چهارگوش شال مانند پدید میها را به هم دوخته و از آن سه تکهپارچه

ی نامند که مترادفی برای کلمهه )سه پارچه( میچیوارَپیچیدند. این سه تکه را روی هم رفته تریمختلف تن می

، 273این سه بخش را اَنتَرواسَه 272شود و با همین شکل به چین نیز منتقل شده است.کاسایه محسوب می

شود و دور کمر و پایین تنه پیچیده انترواسه زیر همه پوشیده می 276اند.نامیدهمی 275و سَمگْهَتی 274اوتَّراسَنگَه

ای ی آویختهی سه گوشهگیرد و از زیر سایر بخشهای ردا همچون پارچهرانها را در بر میشود. این پارچه می

پوشاند. روی کنند که باالتنه را میشود. بوداییان بعد از بر تن کردن انترواسه، اوتراسنگه را در بر میدیده می

ترین بخش است و تقریبا کل یانهای بودایی نماگیرد که در تندیسها و نقاشیی اینها سمگهتی قرار میهمه

 کند.  اوتراسنگه و بخشهای باالیی انترواسه را زیر خود پنهان می

ها را مشتقی از اند و این جامهدر بیشتر کتابهای تاریخ بودا، پوشاک یونانی را خاستگاه کاسایه دانسته

ییان در ریخت و رمزپردازی و اند. این برداشت به کلی نادرست است. پوشش بوداهوماتیونِ یونانی دانسته

ی مستقیم پوشش مردم گنداره است که با عناصر سکا و کوشانی درآمیخته است و هیچ ارتباطی نامگذاری ادامه

با پوشش یونانیان ندارد. توضیح آن که اصوال یونانیان تا پایان عصر هخامنشی لباس به معنای دقیق کلمه 

ها را ها و فنیقیها و هوریی هخامنشی که لباس ایرانیاستان ایونیهاند و گذشته از یونانیان ساکن نداشته

                      
272 Kieschnick, 2003: 90. 
273 antarvāsa 
274 uttarāsaṇga 
275 saṃghāti 
276 Theravāda Vinaya, Vin 1:94 289. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Therav%C4%81da
http://en.wikipedia.org/wiki/Vinaya
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زیستند، چیزی وامگیری کرده بودند، در سایر دولتشهرهای یونانی که خارج از قلمرو رسمی هخامنشیان می

ی مردم بالکان، به خصوص در پلوپونسوس به نام سبکِ پوشش و انواع لباس وجود نداشته است. بخش عمده

اند و بارها و بارها در منابع باستانی به این نکته اشاره رفته ی مادرزاد بودهزش اسپارت اصوال برهنهو مرک

 است. 

گرایان یونانی در آتن و بخشهای شمالی بالکان نیز به همین برهنگی عادت داشته و آن را سنت

ی بلندی را که هوا، مردان ملحفه تر و کوهستانی است که با سرد شدناند. تنها در بخشهای شمالیپسندیدهمی

اند. تنها مدل لباس دوخته شده در یونان عبارت پیچیدهشده، دور تنشان میبستر خوابشان هم محسوب می

گذشت و به شد و گردن از میان آن میی مربعی که دو طرف باالیشان به هم دوخته میبود از دو تکه پارچه

هاست و وشاند. اصوال در هنر کالسیک یونانی داشتن لباس نماد ایرانیپاین ترتیب این پارچه روی تن را می

در منابع ادبی و فلسفی یونانِ عصر هخامنشی هم بارها و بارها به غیاب لباس دوخته شده و پیچیده در یونان 

هجوم  و وجود انواع گوناگون پوشاک در ایران زمین تاکید شده است. از این رو یونانیان و مقدونیان در زمان

اند که بخواهد توسط دیگران وام گرفته شود و در آثار هنری به ایران شرقی تنوع و سبکی در پوشاک نداشته

بینیم و ایشان هم لباسی ها میاند را بر تن ایونینمود یابد. تنها لباس چشمگیری که یونانیان آن دوره داشته

 ها ندارد.چ ربطی به لباس بوداییاند که هیها و مردم لودیه در بر کردهشبیه به فنیقی

ی بودایی از دهد این ردای سه تکههایی است که نشان میدر مقابل، در آثار دوران هخامنشی نشانه

های تخت جمشید و هنر درباری همان عصر هخامنشی در میان مردم گنداره رواج داشته است. بازنمایی

گانه شاهنشاهی را با آرایش مو و شکل لباسِ خاصی سی هخامنشی از این رو اهمیت دارد که هریک از اقوام

اند و دقیقا همان انترواسه بستهسازد، و لباس رسمی مردم گنداره لنگی بوده که به کمر میاز دیگران متمایز می

ی گنداره لباسی بر تن دارد که همان انترواسه و سمگهتی است. در نقش حامالن اورنگ خشایارشا نماینده
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بینیم و امروز هم ردای ها و تندیسها نیز همین لباس را میهای بودا بر سکهست. در کهنترین بازنماییبودایی ا

رسمی بوداییان تقریبا از همین عناصر تشکیل یافته است. بنابراین روشن است که کاسایه لباسی بومی مردمی 

ساختند. بعدتر که وداییان اولیه را بر میی جمعیتی باند و هستهزیستهی هخامنشی میبوده که در استان گنداره

 هنر بودایی در همین نقطه تکامل یافت، جایگاه این پوشش در این کیش تثبیت شد. 

ی ایرانی حتا در منابع نوشتاری بوداییان هم باقی مانده و ارجاعهایی ردپای سبک پوشش و نوع جامه

ها در تفکیک و اند و نخستین رسالهدانستهانی میها را ایردهد بوداییان بعدی این جامههست که نشان می

ای تعیین شده اند. مثال شکل و رنگ رداهای بوداییان چین بر مبنای رسالهشان را نیز ایرانیان نوشتهرمزگذاری

.م  ۱۷۲-۱۴۸ی سالهای شود و در فاصله( نامیده می大比丘三千威儀« )ییچیان وِیچیو ساندا بی»که 

ی اصلی بودایی نام گائو به چینی ترجمه شده است. در این متن پنج فرقهشینام آنتوسط راهبی پارتی به 

پوترَه سَری»ی هندی متاخرترِ در رساله 277برده شده و پوشش و رنگ ردای هریک به تفکیک بیان شده است.

  279کمابیش همین الگو تکرار شده، و تنها جای دو رنگ با هم عوض شده است: 278«پَریپْرْچَه

 

 

 

 

                      
277 Hino, 2004: 55. 
278 Śariputraparipṛcchā 
279 Sujato, 2006: i. 
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 پوترَه پَریپْرْچَهسَری ییچیان ویچیو ساندا بی فرقه

 سیاه قرمز تیره 280وادَهسَرواستی

 قرمز تیره سیاه 281گوپتکَهدَرمَه

 زرد زرد 282مَهاسامْهیگَه

 آبی آبی 283مَهیساسَکَه

 صورتی صورتی 284کَسیَپیَه

 

 

 

 

 

 

 بازنمایی لباس ایرانیان در هنر یونانی

 

 

                      
280 Sarvāstivāda 
281 Dharmaguptaka 
282 Mahāsāṃghika 
283 Mahīśāsaka 
284 Kaśyapīya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarvastivada
http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmaguptaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasamghika
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahisasaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Kasyapiya
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 دهد.ای که جنگاوران را نشان میی کوزهران دلفی و نگارهلباس یونانیان در تندیس ارابه

 

 

 

 

 

 ها در تخت جمشیدلباس ایونی

 

 

 ی هند در تخت جمشیدلباس نماینده
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 انترواسه و سمگهتی بر تن دارد.حامالن اورنگ خشایارشا در تخت جمشید: نفر اول از دست راست انترواسه و نفر دوم 

 

 

 

 

 

 

 ی کانیشکا و یکی از کهنترین تندیسهای بودا از کوشانکهنترین تصویر کالسیک بودا بر سکه

 

کردند نیز شناخته شان، با اخالق جمعی و حرمتهایی که مراعات میبوداییان عالوه بر پوشش و جامه 

تر شود، به دورانهایی دیراند. برخی از این تحریمها که امروز شاخص مشهور بوداییان محسوب میشدهمی

داتَه )دیوداد( ی، بودا پیشنهاد دِوَهاند. چنان که در کانون پالشوند و بخشی از تعالیم خودِ بودا نبودهمربوط می

شمارد و گیاهخواری را شرط برای آن که قانونی برای منع گوشتخواری در سنگهه وضع کند را مردود می

خورده است، اما از این که جانوری تنها داند. طبق این متون خود بودا هم گوشت میالزم بودایی شدن نمی

 با داشته است. ی خوراک او کشته شود، ابرای تهیه

این قوانین اخالقی تا حدودی با آنچه که در آیین هندویی بعدی رواج دارد، همسان است. از این 

روست که راداکریشنان بر این باور بود که بودا تا پایان کار یک هندوی معتقد باقی ماند و آیینش واکنشی بر 
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اش تحلیل موضع بودا را با خاستگاه طبقاتی شد، در حالی که رابیندرانات تاگورضد دین هندو محسوب نمی

آمیز بود به ی کشتریه )ارتشتاران( ظاهر شد و واکنشی مخالفتکرد. از دید وی، بودا مانند مهاویره در طبقهمی

شد. پانده نیز معتقد است آیین بودا و جَین به دلیل ها مدیریت میی برهمندین مرسوم هندو که توسط طبقه

های دین یتی که برای ریاضت کشیدن قایل هستند به دنیای پیشاودایی تعلق دارند و بازماندهزهدگرایی و اهم

 کنند. اش در خود حمل میکهن بومیان هند را در شکل پیشاآریایی

کردند، هایی مانند آنچه بودا و مهاویره تبلیغ میاز نظر معنایی باید به این نکته توجه کرد که آیین

شود. ادیان هندی به دو گروه بزرگ اَستیکَه و ناستیکَه های هندی قلمداد مینخستین انشعاب بزرگ در دین

مان دارند، اما گروه دوم در این مورد های ودایی ایشوند. گروه نخست به درستی و االهی بودنِ متنتقسیم می

اند از: دین بودا، جَین و آیین چارواکه. بنابراین کنند. ادیان اصلی گروه دوم عبارتموضعی شکاکانه اختیار می

ی دینِ هندی کهن در نظر گرفت؛ درست شبیه چون انقالبی در درون زمینهباید بودا و جَین را به راستی هم

 ی دین باستانی ایرانی به انجام رسانده بود. شش قرن پیش در زمینه به انقالبی که زرتشت

داد، بیش از آن که دین باشد نوعی دستگاه فلسفی بود. بودا، آیینی که بودا به شاگردانش تعلیم می

داد در موردشان کرد و در بیشتر موارد ترجیح میمانند مهاویره، وجود خدایان و موجودات فراطبیعی را رد می

کرد که از نظر ساختار و دقت در پیکربندی ای را پیشنهاد میگونهکوت کند. او دستگاه نظری دقیق و ریاضیس

مفاهیم تنها با آیین زرتشت قابل مقایسه است. محتوای اصلی سخن او در واقع همان بود که در دین زرتشت 

های شخصی که سرنوشت فرد را ر انتخابگرایی و تأکید بشد: محور بودنِ ماهیت انسان، ارادهتعلیم داده می

گرداند، باور به کنند، چیرگی قانونی طبیعی و فراگیر که بازتاب بدی و نیکی را به خودِ فرد بازمیتعیین می

تمایز میان گیتی و مینو، اعتقاد به اهمیت عقالنیت و خرد در دستیابی به راهِ رستگاری، و استفاده از تعبیرها و 

تر کلیدی بودنِ مفهوم مهر و عشق همگی در نند بیدار شدن، درمان کردن، و از همه مهمهایی مااستعاره
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نظیرند و تنها در دین زرتشت سابقه دارند. این موارد را باید در کنار این حقیقت های هندی آن دوران بیآیین

 غ زرتشتی است.های آن درست مانند نظام تبلیدید که الگوی سازماندهی انجمن بوداییان و حتا نام

ای چشمگیر دست بندی ظهور دین بودا و مهاویره را هم به این معادله بیفزاییم، به نتیجهاگر زمان

های یابیم. مهاویره که نخستین پیامبر از این مبلغان هندیِ عصر هخامنشی است، به احتمال زیاد در میان سالمی

اش که با ترک خانه و سرگردانی در سی سالگی زیسته است. به این ترتیب، حدودپ.م. می ۴۷۷تا  ۵۴۹

پ.م.(.  ۱/۵۲۲های بزرگ ابتدای دوران داریوش اول )شود با زمان جنگجنگل همراه است، دقیقاً مصادف می

ی او زمانی به پختگی فکری رسیده که داریوش بازسازی دین زرتشتی و ادغام نمادهای مهرپرستانه در زمینه

های بدوی را محدود هایش با دورانی که خشایارشا آیینده است و زمان اوج فعالیتبردین زرتشتی را پیش می

هایی که درست در همسایگی محل زندگی او قرار زمان است. در تمام این دوران سرزمینساخته، هممی

تجاری و  سراها و روابطها و کاروانای از جادهبا شبکه -یعنی استان گنداره و هندِ هخامنشی  -اند داشته

اند، و چه بسا که سرزمینِ خودِ وی نیز بخشی از این قلمرو ی دولت هخامنشی متصل بودهفرهنگی به بدنه

ی دینی سیاسی محسوب شده باشد. بنابراین بعید است ظهور دیدگاهی چنین نوآورانه و متضاد با زمینه

 ی زمانی تصادفی بوده باشد. چندخدایی هندو، درست در این دوره

پ.م. زاده شده است؛ یعنی، در  ۴۸۰تا  ۴۹۰های ن قضیه در مورد بودا نیز صادق است. او بین سالای

زمین اردشیر نخست اصالحات دینی همان زمانی به حدود سی سالگی رسید و تارک دنیا شد که در ایران

ست با زمانی که پ.م.( دقیقاً مصادف ا ۴۴۵شدگی او )احتماالً چشمگیرش را آغاز کرده بود. زمان روشن

ای از کار کند و احتماالً مدتی پیش از این تاریخ است که مرحلهاردشیر یکم نحمیا را به اورشلیم گسیل می

 پایان یافته است.  اوستاتدوین 
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ظهور بودا و مهاویره با نخستین و دومین موج از نوآوری دینی و مدیریت نظام اعتقادی در قلمرو 

های تابع ی شاهنشاهی و در همسایگی استاندوی این پیامبران در حاشیهزمان است. هر هخامنشی هم

شان هم کامالً به ی سازماندهی پیروانهخامنشیان زاده شدند و فعالیت کردند و محتوای سخن هر دو و شیوه

الگوی زرتشتی شباهت داشته است. هر دوی ایشان مانند زرتشت دستگاهی فلسفی و عقالنی را برای توضیح 

شان ارائه کردند، یک نظام انضباطی استوار و محکم اخالقی را با قالبی فردمدارانه به پیروانان پیشنهاد میجه

پنداشتند. تمام این عناصر تباری زرتشتی دارند. از کردند، و خدایان باستانی هند و ایرانی را دروغین میمی

ای متأثر از رخدادهای فرهنگی هم بودا در زمینهاین رو، دور از ذهن نیست اگر حدس بزنیم که هم مهاویره و 

بندی های خود را صورتشده، آیین گیری از سرمشق دین زرتشتیِ بازسازیاند و با بهرهزیستهزمین میایران

زمین تر از این جنبش دینی هندیان، یعنی آیین بودا، در نهایت در قلمرو ایرانی گستردهاند. این که شاخهکرده

در خور یافت و از پیشروی در جهت جنوب بازماند و در میان خودِ هندیان چندان محبوبیتی نیافت،  پایگاهی

های ی این حقیقت باشد که اصوالً سرمشق نظری آن با حال و هوای سرزمین هند و زیرساختشاید نشانه

 فرهنگی و دینی رایج در آن سازگار نبوده است.

 

 ت مائوریگفتار دوم: آشوب پساهخامنشی و دول

 

با فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی، جهانی که برای بیش از دو و نیم قرن با جنگهای بزرگ و خشونت 

ای مانند بازرگانی و برنده-سازمان یافته بیگانه شده بود و زیر تاثیر اقتدار سیاسی پارسیان از راهبردهای برنده

اشید و بار دیگر به ضرب شمشیر کرد، فروپآوری کشاورزی برای تولید اقتصادی استفاده میی فنتوسعه
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جهانگشایان مقدونی به دوران تاریک گذشته فرو غلتید. پس از مرگ اسکندر و جنگهای خونین سردارانش 

بر سر میراث بازمانده از وی، قلمرو دولت جهانی هخامنشیان دستخوش آشوب و خونریزی پیوسته شد و 

 فت. این سرنوشتی بود که دامن مردم هند شمالی را هم گر

ی شرقی قلمرو کهن ای سر بر آوردند که به ویژه در نیمهاز دل این آشوب نظمهای سیاسی تازه

شدند، هرچند از انسجام و اقتدار سیاسی ی نظم سیاسی پارسی محسوب میهخامنشیان تا حدودی ادامه

ی، دولتی بود به نام ناپذیر این شاهنشاهی برخوردار نبودند. نیروی اصلی حاضر در ایران جنوب شرقمعارضه

رود )پنجاب( و گنداره تاسیس هند، هفتمائوریَه که بعد از فروپاشی هخامنشیان در جایگاه استانهای هخامنشیِ 

زیست. استرابو دوران سلوکوس مقدونی میکه هم گوپتَهشده بود. بنیانگذار این دولت مردی بود به نام چاندره

اند، و شدهه تا پیش از اسکندر بخشهایی از دولت پارسی محسوب میبه صراحت نوشته که استانهای یاد شد

 285بعد از هجوم مقدونیان از نواحی شمالی جدا شدند.

ی دولت محلیِ در مورد دولت مائوریه، برداشت عمومی مورخان آن است که این قلمرو سیاسی ادامه

را بیشتر هندی  مَگَدَه در شمال شرقی هند، و ایالت اوتارپرادش امروزین بوده است. چنین برداشتی این دولت

کند. این در حالی است داد میلمی نفوذ تمدن و سیاست هخامنشی ق، و آن را خارج از دایرهداند تا ایرانیمی

دهند که دولت مائوریه نیز مانند سایر دولتهای شناختی در این مورد گواهی میکه شواهد تاریخی و باستان

های نظم هخامنشی بوده که در قالب استانهایی متحد، به پدید آمده بعد از تازش اسکندر، یکی از بازمانده

 ده است. سبک سیاست عصر هخامنشی بازتعریف ش

                      
285 Strabo, 15.2.9. 
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( نام داشت. او را در منابع یونانی मौयध चन्रगपु्त) 286مائوریه گوپتَهبنیانگذار این دولت، چاندره 

 289( یا آندروکوتوسΣανδρόκοττος) 288(، سندروکوتوسΣανδρόκυπτος) 287سَندروکوپتوس

(ανδρόκοττοςنامیده ).ی دانیم. در نمایشنامهاش چیز زیادی نمیی خاستگاه خانوادگیدرباره 290اند

( داستان زندگی او ثبت شده و در آنجا وی را به خاندان 291رَکَََشَسَه)مودْرَه« ی کوچک وزیرنشانه»سانسکریت 

یف شده که نشانگر توص« وْریشَلَه»و « کولَهینَه»اند. در این متن تبار وی با کلماتی مانند ناندَه منسوب دانسته

ای از خاستگاه غیراشرافی اوست. در میان مورخان غربی هم یوستین او را مردی از تبار فرودست و سردسته

ی مقدونیان بر شمال هند، مقاومت مردم را در برابر ایشان سازمان داند که توانست بعد از غلبهراهزنان می

های بسیاری در آمیخته و نماند که روایت یوستین با افسانهناگفته  292دهد و سرداران مقدونی را کشتار نماید.

ای باشد به نانده، و تواند اشارهنامد که می(  میNandrumدر جایی هم شخصیت مورد نظرش را ناندروم )

 . گوپتَهنه چاندره

شاهزادگان خاندان فرزند یکی از  گوپتَهگوید که چاندرهیک متن قرون وسطایی به نام ویشنوپورانا، می

او را به « مَهاوَمسَه»ی بودایی بوده است. رساله« مورَه»نانده و زنی از تبار داسَه )بومیان غیرآریایی هند( به نام 

هم « 293وَدَنَهدیویَه»اند. متن ی کشتریه )ارتشتاران( تعلق داشتهای به نام موریَه منسوب دانسته که به طبقهطایفه

                      
286 Chandragupta Maurya 
287 Sandrokyptos 
288 Sandrokottos 
289 Androcottus 
290 Smith, 1870, Vol 3 : 705-6. 
291 Mudrarakshasa 
292 Justin "Epitome of the Philippic History" XV-4. 
293 Divyavadana 

http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/3038.html
http://www.forumromanum.org/literature/justin/english/trans15.html
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، یعنی پسرش بیندوسَرَه و پسرِ او آشوکا عضو رسمی کشتریه )کشتریه گوپتَهنوشته که پسر چاندره

ی مَئوریَه طایفه گفته که 295«پَرینیبْهَنَه سوتَهمَها»ی بودایی اند. رسالهشده( محسوب می294بْهیشیکَتَهموردْهَه

نوشته که این  297«مَهاوَمْشَتیکَه»اند. متن زیستهمی 296وَنَهی پیپالیهایی بودند که در منطقهبخشی از کشتریه

 ی شَکیَه که بودا در آن زاده شد، خویشاوند بوده است. طایفه با قبیله

دانیم. پلوتارک نوشته که وقتی اسکندر به تاکسیال چیز زیادی نمی گوپتَهی دوران کودکی چاندرهدرباره

شد، به دیدارش رفت و به اطالعش رساند که مردم محسوب میرفته بود، او که تازه در آن هنگام نوجوانی 

پ.م در این شهر اقامت  ۳۲۶اسکندر در  298شان نفرت دارند.مگده از شاهان دودمان نانده به خاطر تبار پست

پ.م دانست. یوستین در مقابل  ۳۴۰را حدود  گوپتَهداشت و بنابر گزارش پلوتارک باید زمان زایش چاندره

ورزیدند و به پشتیبانی مردم طبقات یک نیروی سرکش محلی دانسته که با مقدونیان دشمنی میاو را رهبر 

 299پایین ایشان را از سرزمین خویش راندند. انگار نخستین کنش سیاسی او، متحد شدن با راهبی به نام چانَکیَه

د او بر سرداران اسکندر که در تعلق داشته است. بع 300وَشنیی چَندرَهو غلبه بر حاکم مگده بوده، که به طایفه

 منطقه باقی مانده بودند چیره شد و ایشان را استان هخامنشی گنداره پس راند. 

 

 

                      
294 Kshatriya Murdhabhishikata 
295 Mahaparinnibhana Sutta 
296 Pippalivana 
297 Mahavamshatika 
298 Plutarch, Parallel Lives: Life of Alexander 62.9. 
299 Chanakya 
300 Chandravanshi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Lives
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Alexander*/9.html#62.9
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 گفتار سوم: چانکیه و آجیویکه

نامیده شده است.  302یا ویشنوگوپتَه 301( همان کسی است که در منابع دیگر کاوتیلیَهचाणक्यچانکیه )

ی پوتره زاده شد. دربارهدر پتلی 303ی مردی برهمن به نام آچاریَه چانَکپ.م در خانواده ۳۵۰او در حدود سال 

اند، چون یکی از القاب وی تبار او روایتهای دیگری هم وجود دارد. چنان که برخی او را دراویدی دانسته

او در جوانی به تاکسیال سفر کرد که مرکز تبلیغ فرهنگ  304اند.گرفتهدْرَمیال بوده که امروز آن را با تامیل یکی 

اش به و پیشینه آباد امروزین استتاکسیال تقریبا همان اسالمپارسی و احتماال مرکز استان گنداره بوده است. 

 -پهلوانی نامدار–گذار آن را پسر یا برادرِ راما اساطیر هندی بنیانگردد. باز می قرون ششم و هفتم پ.م

ی ی قبیلهشاهزاده"تواند به است که می (Takshaçilaثریلَه )تَکشَهدانند. اسم این شهر در سانسکریت می

ومی ( و رΤαξίλαنامند و همین کلمه است که به یونانی )ترجمه شود. آن را در زبان پالی تاکاسیال می "مار

(Taxillaنیز ) نامیدند.  305لوها نیز با این شهر آشنا شدند و آن را چوچاشیراه یافته است. بعدتر، چینی 

های اطرافش در دوران داریوش بزرگ به قلمرو هخامنشی افزوده شد. کهنترین تاکسیال و سرزمین

 ۲۰۰۲در سال  306دهد.میی بَهیر تعلق دارد، تاثیر فرهنگ ایرانی را نشان آثار به دست آمده از آنجا که به تپه

.م آثاری از بناهای دوران هخامنشی با سبک پارسی در این شهر خاکبرداری شد، هرچند این آثار هنوز به 

دهد ( نشان می۴ی بهیر )فاز کهنترین آثار به دست آمده از تپه 307اند.ای منتهی نشدهگیری تاریخی قطعینتیجه

                      
301 Kautilya 
302 Vishnu Gupta 
303 Acharya Chanak 
304 Iyengar, 1929: 325-326. 
305 Chu Ch'a-shi-lo 
306 Beveridge, 1908: 22-24. 
307 Bahadar Khan et al, 2002. 
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آوری در شاهنشاهی و این فن 308ین قلمرو رواج داشته استی خمیده در ازنی با روش میلهکه سبک سکه

توان نشان داد بر مبنای همین شواهد می 309هخامنشی رایج بوده و از این منطقه به تاکسیال وارد شده است.

های ایالمی تخت جمشید کتیبه 310ی بهیر در اواخر دوران هخامنشی شکوفا شده است.که شهرنشینی در تپه

دهند که به سرزمین هند، گنداره و رخج تعلق داشتند و برای انجام ماموریتهایی را به دست می ای از افرادسیاهه

بنابراین وقتی از اقامت چانکیه در گنداره سخن به میان  311اند.کردهی خوراک دریافت میدر آن حوالی سهمیه

 ست.آید، باید به این نکته توجه کرد که او در استانی هخامنشی مستقر بوده امی

بود. آجیویکه مسلکی  312ای برهمن برخاسته بود، یکی از پیروان آیین آجیویکَهچانکیه که از خانواده

طلبانه بود که از دین بودایی و جَینی کهنتر بود و همزمان با تاسیس این دو آیین از میان رفت و تنها ریاضت

در هردوی این منابع این آیین مورد حمله واقع توان یافت. ردپاهایی از آن را در منابع بودایی و جَینی کهن می

نماید. شده، و با این وجود قدمت بیشتر و وجوه شباهت چشمگیرش با هردو نظام بودایی و جَینی چشمگیر می

و دین بوده باشد که بعدتر مهاویره و بودا زیر تاثیر آن، یا  از این رو انگار این شکلی اولیه و آغازین از فلسفه

روی از آن، دستگاه فکری خود را ایجاد کردند و بعدتر خودشان و شاگردانشان این میراث را انکار شاید به پی

 نمودند. 

ای برهمن برخاسته بود چانکیه که در تاریخ سیاسی دولت مائوریه نقشی کلیدی ایفا کرد، از خانواده

ی جنگاوران )کشتریه( بود، که احتماال عضوی از طبقه و یکی از پیروان آیین آجیویکَه بود. چاندراگوپتَه

                      
308 Marshall, 1951: 103. 
309 MacDowall and Taddei, 1978: 203. 
310 Allchin, 1995: 131. 
311 Seibert, 2002: 22. 
312 Ājīvika 
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ی تاسیس دولتی بزرگ معنوی او برنامهچانکیه را به عنوان استاد و راهبر خود برگزید و با مشاوره و پشتیبانی 

اش با نظم پارسی سرچشمه های چانیکه در تاکسیال و تماسرا طراحی کرد. این برنامه قاعدتا از آموخته

ها گرفته، و با دیدن چیرگی مقدونیان در منطقه و قتل و غارتهایشان تقویت شده است. چانکیه بعدها این آموزه

ی اقتصاد و سیاست و جنگ نام دارد و کهنترین متن هندی درباره« 313شاستْرَههاَرتَ»را در کتابی نوشت که 

 است. 

ی ی ظهور و توسعهی زمینهشاستره متنی ارزشمند و مهم است که حقایق زیادی را دربارهکتاب ارته

یکبار هم در  اشاره کرده و 314سازد. در این کتاب نویسنده یکبار به خود با نامِ کاوتیلیَهدین بودایی روشن می

ی متن آرای نامیده است. پژوهشگران امروز بر این باورند که بدنه 315اواخر متن خویشتن را ویشنوگوپتَه

به کاربردن اسم طایفه  316کنند.گیرد و این دو به نام خاندان و اسم شخصی او اشاره میچانکیه را در بر می

بینیم و از این رو درست ه و در متن پانینی مشابهش را می)گوترَه( برای اشاره به افراد در این دوران رواج داشت

هم پیشنهاد کرده که نام ویشنوگوپته در اصل به نام یکی  318اوجا 317نماید اگر کاوتیلیه را اسم طایفه بدانیم.می

باروز از طرفی نشان  319شده و ارتباطی با خودِ چانکیه نداشته است.از کاتبان و راویان بعدی اثر مربوط می

ده که کاوتیلیه )در شکل کهنترش، کاوتَلیَه( به راستی اسم طایفه بوده، و از طرف دیگر پیشنهاد کرده که این دا

کند که به این دهد و آن هم به یکی از گردآورندگان و راویان دیگرِ کتاب اشاره مینام به چانکیه ارجاع نمی

                      
313 Arthaśāstra 
314 Kautilya 
315 Vishnupgupta 
316 Mabbett, 1964: 162-169. 
317 Trautmann, 1971: 10. 
318 K.C. Ojha 
319 Mabbett, 1964: 162-169. 
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ای هست که بر یکی بودن کاوتیلیه و تره اشارهشاسی ارتههرچند در پایان رساله 320طایفه تعلق داشته است.

 کند. چانکیه داللت می

ای پوتره اشارهبخشهایی از این متن انگار کهنتر از دوران دولت مائوری باشد، چون در آن به پتلی

کند. از سوی تر از پادشاهی مائوری را توصیف مینشده و ارجاعهای سیاسی دولتی بسیار کوچکتر و ساده

هایی یونانی واژهاند. چون وامدیدی نیست که بخشهایی از آن در دورانهای دیرتر به متن افزوده شدهدیگر تر

تراوتمان  321شود.ی مقدونیان در منطقه در آن هست که به دورانهای دیرتر مربوط میهایی به سیطرهیا اشاره

شک هایی کهنتر که بیعتقد است پارهداند و ممتنی که امروز در دست داریم را به قرن دوم میالدی مربوط می

ی که اند، اما ویراستترند و شاید به دوران چانکیه مربوط باشند، در آن گنجانده شدهدیرینه« سمیرتیدَرمَه»از 

مابِت هم با وجود منسوب  322شود.متنِ بازمانده تا دوران ما را پدید آورده، به قرن دوم میالدی مربوط می

گوید که این متن به شکل کنونی در قرن سوم میالدی نوشته شده، اما بر چانکیه، میکردنِ محتوای متن به 

 323شده است.خاسته و در این فاصله به شکل سینه به سینه منتقل میهایی مبتنی بوده که از چانکیه بر میآموزه

یاسی و تاثیرگذار هایی ستوان در اینجا پذیرفت آن است که چانکیه به راستی آموزهبه طور کلی، آنچه می

داشته که تا اوایل دوران اشکانی در قالب سنتهایی شفاهی و روایتهایی نامدون رواج داشته و بعد از آن در 

 ی قرن دوم و سوم میالدی به صورت متنِ امروزین تثبیت شده است.فاصله

                      
320 Burrow,1968: 17. 
321 Sugandhi, 2008: 88–89. 
322 Trautmann, 1971:185. 
323 Mabbett, 1964: 162-169. 
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شاستره، ست. ارتهدهد، نام آن اهایی که سرمشق نظری حاکم بر متن را نشان مییکی از مهمترین نشانه

ه از دو باستان خود کمابیش برابر است. این کلم ای سانسکریت است که با همتای اوستایی و پارسیکلمه

ایست که بعدتر در سپهر زبان پهلوی به شَترَه بخشِ ارتَه و شاستره تشکیل یافته است. بخش دوم همان کلمه

ه در نامهایی خاصی مثل شهریار، شهربانو و شهرزاد شود و همان طور کو در پارسی دری به شهر تبدیل می

دهد. بخش نخست )ارته( را بیشتر مترجمان )از جمله بینیم، حکومت یا پادشاهی معنی میو شهرداد می

متن  328اند.ترجمه کرده«سیاست»و بخش دوم را به « دانش»( به 327و بویشِه 326، کوسَمبی325، سینگ324کاگلِه

ی کاربردهای خشونت در حفظ قدرت نگرد و دربارهگرایانه و غیردینی میبه سیاست همچون امری واقع

به همین خاطر بسیاری از نویسندگان اروپایی و به طور خاص ماکس وبر  329گرایانه دارد.سیاسی بحثی عمل

 330اند.محتوای آن را با آثار ماکیاولی همسان انگاشته

ازدهم .م گم شد و در سالهای آغازین قرن بیستم دوباره کشف شد و به زبان این کتاب در قرن دو

شود که حدود شاستره به پانزده کتاب تقسیم میانگلیسی ترجمه شد و شهرتی یافت. این شکلِ بازیافته از ارته

ر دربار شود و آشکارا بازنویسی رسوم رایج دنیمی از آنها به انضباط و قانون و مراسم درباری مربوط می

ی مرکزی بخش نخست این آرایی اختصاص یافته است. هستههخامنشی است. نیم دیگر به جنگ و رزم

یابد و در نهایت به نوشتنِ رساله، توصیف شاهِ دادگر است. این مضمون که در ایران زمین همچنان دوام می

                      
324 R.P. Kangle 
325 G.P. Singh 
326 D.D. Kosambi 
327 Roger Boesche 
328 Boesche, 2003: 9–37. 
329 Boesche, 2002: 17. 
330 Boesche, 2002: 1; Weber, 1919/ 1978: 220. 
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همان زبان و بیانی که در منابع  شود، کمابیش باهای قرون میانه در شرح صفات سلطان عادل مینامهسیاست

ی اصلی شود. کلیدواژهشاستره هم دیده میبینیم، در ارتهی شاهان هخامنشی مییونانی و پارسی باستان درباره

چانیکه در این مورد، راجَرشی است که از دو بخشِ راجَه )شاه( و اَرشی )پرهیزگار، اشون( تشکیل یافته است. 

ای از ادبیات سیاسی هخامنشیان است و دقیقا با همین داللت در واژهحتمال زیاد وامی ارشه و ارشی به اکلمه

گوید که راجرشی آن فرمانروایی است که تنها به شادمانی های پارسی باستان وجود دارد. چانیکه مینبشته

دم نیز برای نخستین خود نیندیشد و شادی مردم را نیز در نظر بگیرد. این تاکید بر مفهوم شادی و ارجاع به مر

های رسمی شود و بعد از آن در سراسر دوران هخامنشی مدام در بیانیهی داریوش بزرگ دیده میبار در کتیبه

دهد که این متن شاستره نشان میشود. تحلیل دقیق بخش نخست متن ارتهشاهنشاهی پارسها تکرار می

ده در دربار هخامنشیان است و آیین شهریاری پارسها بازنویسی وفادارانه و دقیقِ هنجارها و مفاهیمِ وضع ش

شمارد عبارتند از: کند. به عنوان مثال صفاتی که چانیکه برای راجرشی بر میای هندی بازگو میرا در زمینه

غلبه بر خشم و کنترلِ رفتار خویش، فعال بودن دایمی در جنگ برای حفظ امنیت مرزها، مراقبت و یاری به 

که قانون )دَرمه( در میانشان رعایت شود، منضبط ساختن خود با ورزش و یادگیری، محبوب مردم برای آن 

سپیدان، و گردآوری اخبار مملکت به کمک خبرچینان. ساختن خود با رساندن شادی به مردم، مشورت با ریش

تم و بیستون ی نقش رستمام این شاخصها به جز دو تای آخری همان صفاتی هستند که داریوش اول در کتیبه

به خویش نسبت داده است. دو تای آخری را هم نویسندگان یونانی مانند هرودوت و کسنوفانس به شاه ایران 

 اند. منسوب ساخته

ی ارتَه برای اشاره به دادگری و راستیِ اخالقیِ دستگاه اداری بهره برده است و این چانیکه از کلمه

شده که سه تن از شاهنشاهان ی رواج داشته و چندان مهم قلمداد مینیز دقیقا همان است که در دربار هخامنش

شاستره بر این خشَترَه( نام دارند که برابرنهادی دقیق است برای راجَرشی. تاکید ارتهاین دودمان اردشیر )ارتَه
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بانان ی مستقیم شهرکه شاه باید خودش مسیرهای بازرگانی و روندهای اقتصادی را مدیریت کند، به مداخله

ها شباهت دارد، و گذشته از ر ساماندهی اقتصادی ساتراپیشان دپارسی در امور بازرگانی و نقش تعیین کننده

ای که در این ی سیاسیی نظریهکنند، بدنهچند تعبیر دینی که به تاثیر دین بودایی و هندو در متن داللت می

  331ی هخامنشیان است.کتاب شرح داده شده رونویسی دقیق و کاملِ سنت کشوردار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی یک استاد بودایی ایرانی و چینی از تاریم، قرن نهم میالدینگاره

  

                      
 .۳۹۰۱، نشر شورآفرین، «داریوش دادگر»ی صورتبندی نگارنده از آیین شهریاری هخامنشیان بنگرید به برای مطالعه  331
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 وپتهگگفتار چهارم: چاندره

ی از نزدیکان پ.م به تاکسیال وارد شد، چانیکه در آنجا یک رهبر دینی بود و یک ۳۲۶وقتی اسکندر در 

شد، که احتماال از طرف داریوش سوم بر این منطقه فرمان محسوب می -امبیک مردی به نام -حاکم شهر

رای و بر عهده گرفت تا براند. امبیک با نزدیک شدن سپاهیان اسکندر از او هراسید و ابراز اطاعت کرد می

نماید که چانیکه با سیاست امبیک برای ابراز ارادت به حمله به استانهای همسایه به وی بپیوندد. چنین می

 اسکندر و متحد شدن با وی برای تاختن بر هندیان موافق نبوده باشد. 

م او هبرد، امبیک زمانی که اسکندر از رود هیداسپ گذشت و به قلمرو استان هخامنشی هند حمله 

. کرد و احتماال از همین جا بوده که راه چانکیه و شهربان قدیمی گنداره از هم جدا شده استرا همراهی می

ه برای یاری بعد از نبرد رود هیداسپ که پوروشوتره از مقدونیان شکست خورد و هندیان کشتار شدند، چانکی

کرد، دْهانَه که در آن زمان بر مگده حکومت میز ناندههای مستقل به هند شمالی رفت و اجستن از سرکرده

 تقاضای کمک کرد. اما او این درخواست را رد کرد.

سپاهیان مقدونی بعد از جنگ با پوروشوتامه و دیدنِ مقاومت شدید هندیان، از فرمان اسکندر سرپیچی  

از دالیل هراس ایشان، خبرهایی  کردند و از پیشروی به سوی رود گنگ سر باز زدند. پلوتارک نوشته که یکی

بود که از قدرت پادشاهی نانده به ایشان رسیده بود. به روایت وی، شاه نانده در آن هنگام دویست هزار پیاده، 

هشتاد هزار سوار، و شش هزار پیل جنگی در اختیار داشت و این باعث شد تا مقدونیان بازگشت را به 

اند که به راستی اند و فرض کردهمعاصر این اعداد را جدی گرفته برخی از مورخان 332پیشروی ترجیح دهند.

                      
332 Plutarch, Parallel Lives, "Life of Alexander" 62.1-4. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Lives
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Alexander*/9.html#62
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هم برای فتح این سرزمین ارتشی به  گوپتَهشاه مگده قدرت نظامی چنین بزرگی را در اختیار داشته، و چاندره

اما این برداشت به کلی نادرست است. تا پیش از تشکیل دولت  333همین بزرگی را سازماندهی کرده است.

یه وحدت سیاسی و نهادهای دولتیِ الزم برای سازماندهی ارتشهای بزرگ در شمال هند وجود نداشت مائور

آید، تنها ارتشهای بزرگ و سازمان یافته به و چنان که از گزارشهای بازمانده از سفر جنگی اسکندر بر می

 اند. استانهای هخامنشی تعلق داشته

ا جنگاوران احتماال همان استان هخامنشی هند بوده، تنه در آنسوی رود هیداسپ، یعنی در قلمروی که

اند که شمارشان دست باال به چند هزار تن، یا در حالتی استثنایی مثل سپاهیان قبایل متحد ای وجود داشتهقبیله

توان فرض کرد رسیده است. این در حالی است که مین میبیست هزار ت -زیر فرمان پوروشوتامه، به ده

اش بوده ایهه شهربان هخامنشی استان هند بوده باشد. در این حالت امبیک که شهربان استان همسپوروشوتام

اندازی ای با او داشته، انقراض هخامنشیان و ورود سپاهیان بیگانه را همچون فرصتی برای دستو انگار دشمنی

چک را زیر فرمان که امیرنشینی کوبه استانِ کناری قلمداد کرده است. با این شرح، قوای زیر فرمان شاه مگده 

 توانسته از چند هزار تن بیشتر باشد. داشته، نمی

 گوپتَهبه احتمال زیاد بعد از ورود اسکندر به منطقه و درگیر شدن رهبران محلی با هم بود که چاندره

چانیکه مربوط  گوپته پیش از این مقطع زمانی بابه شاگردی چانیکه در آمد. این احتمال هم هست که چاندره

بوده باشد، و اگر چنین فرضی را بپذیریم، او را نیز باید از مقیمان تاکسیال و یکی از شهروندان استانی 

هخامنشی بدانیم. اما این احتمال هم باید در نظر گرفته شود که اصوال نزدیکی او به چانکیه به بعد از هجوم 

                      
333 Mookerji, 1988 [1966]): 31, 28–33. 
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ی تاکسیال باشد. به هر صورت این عضوِ جنگاور از طبقه ی گریختن چانکیه ازمقدونیان مربوط شود و نتیجه

ی تاسیس کشتریه، چانیکه را به عنوان استاد و راهبر خود برگزید و با مشاوره و پشتیبانی معنوی او برنامه

ابتدا با یک رهبر  گوپتَهچاندره« 334دوتَهویسَکَه»و « وَکشَسهمودرَه»دولتی بزرگ را طراحی کرد. طبق گزارش 

هم چنین چیزی نوشته شده، و « 336پَریسیشتَه پَروان»ی جَینی متحد شد. در رساله 335ای به نام پَرَوَتکَهیلهقب

یی گوپتَهرانده است. با این وجود بعید است چاندرههای هیمالیا فرمان میچنین آمده که که این مرد بر کوهپایه

ت سرِ دشمن خود یارگیری کرده باشد. از این رو که با تاکسیال پیوندهای روشنی داشته، از سرزمینی در پش

اند که با اسکندر جنگید و بعد از بازگشت برخی از مورخان معاصر این مرد را همان پوروشوتامه دانسته

با توجه به پیوندهای چانیکه با تاکسیال  337مقدونیان در شرق رود هیداسپ توانست موقعیت خود را حفظ کند.

احتماال ارتشی را زیر فرمان داشته که سربازانش از مردمِ مستقر  گوپتَهوشوتامه، چاندرهو اتحاد احتمالی با پور

اند. یعنی سربازان او احتماال همان بقایای سپاهیان استان پوتره برخاسته بودهی میان تاکسیال و پتلیدر فاصله

 اند.هند هخامنشی بوده

اش بود تاخت ترین واحد سیاسی همسایهمگده که قویای از جنگها به دولت در زنجیره گوپتَهچاندره

پوتره را فتح کرد. به این ترتیب ( را شکست داد و خودِ پتلی338سالَهنانده( و سپاهبد مگده )بَدرَه)دهانَه و شاه

پ.م، موفق شد دولت بزرگ مائوریه را تاسیس  ۳۲۱این مرد در زمانی که تازه بیست سال داشت، یعنی در 

پس از تثبیت قدرت خود در  گوپتَهپ.م( بود. چاندره ۳۲۳تازه دو سال بعد از مرگ اسکندر ) کند، و این

                      
334 Visakhadutta 
335 Parvatka 
336 Parisishtaparvan 
337 Marshall, 1951: 18. 
338 Bhadrasala 
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پوتره به سوی استانهای پیشین هخامنشی پیشروی کرد و مقدونیانی که بعد از لشکرکشی اسکندر در پتلی

را نیز به قتل رساند.  منطقه باقی مانده بودند را کشتار کرد. او دو تن از شهربانان منصوب شده توسط اسکندر

های مقدونی در استانهای جنوب غربی احتماال واپسین بقایای اردوگاه 339این دو، نیکانور و فیلیپ بودند.

پ.م سرکوب شده و سربازان باز مانده از هجوم اسکندر کشتار شده باشند.  ۳۱۶شاهنشاهی هخامنشی در 

انی که در زمان تازش اسکندر در این منطقه به قدرت توان حدس زد که سرداران و شهرباناین را از آنجا می

رسیده بودند، تا این تاریخ قلمرو خود را رها کردند و با ارتشهایی که باید قاعدتا اردوی مقدونیان در 

پ.م اودموس که پنجاب را در اختیار داشت این  ۳۱۷قلمروهای فتح شده باشد، به ایران غربی کوچیدند. در 

پ.م پیتون پسر آگنور نیز از استان هندِ هخامنشی خارج شد و  ۳۱۶و به غرب رفت و در منطقه را ترک کرد 

اند و راندن مهاجمان مقدونی را مورد تاکید قرار داده گوپتَهی چاندرهبه بابل بازگشت. مورخان رومی نیز حمله

ای مقدونی نتوانست در هاند که وقتی سلوکوس به ایران شرقی لشکر کشید، به دلیل غیاب اردوگاهو گفته

  340میان مردم این منطقه پایگاهی برای خود بیابد و در نتیجه ناگزیر شد با او صلح کند.

در جریان حمله به جنوب شرقی ایران زمین همچون نیرویی  گوپتَهنماید که چاندرهچنین می

بخش عمل کرده و از پشتیبانی مردم برخوردار بوده باشد. این که قلمرو او بعد از این عملیات استان رهایی

ه خاستگاه قدرت وی گرفته، نشانگر آن است کی هخامنشی را در بر میرود )پنجاب( و گندارههرات، هفت

ی بخشی بوده که به همراه استادش از منطقهدر واقع نجات گوپتَهدر اصل همین منطقه بوده است. چاندره

                      
339 Boesche, 2003: 9–37. 
340 Junianus Justinus, Historiarum Philippicarum libri XLIV, XV.4.19. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Junianus_Justinus
http://www.forumromanum.org/literature/justin/english/trans15.html


107 

 

تاکسیال برخاست، پادشاهی مگده را به عنوان گرانیگاهی برای بسیج نیرو در شمال هند فتح کرد، و بعد از آن 

 منشی بازگشت و آنجا را از مقدونیان پاکسازی کرد. باز به سوی تاکسیال و استانهای جنوب شرقی هخا

ی جنوب شرقی شاهنشاهی هخامنشی پدیدار شد و این یکی به این ترتیب دولت مائوریه در گوشه

ی هخامنشیان ظاهر شد. منابع ی پهناور زیر سلطهاز دولتهایی بود که بعد از فروپاشی نظم پارسی در گستره

اند و این گزارشی درست است، چون مرکز بسیج لت از نام هند استفاده کردهیونانی برای اشاره به این دو

بخشی که این دولت را تاسیس کرد، استان هند هخامنشی بوده است. اما خطاست اگر این نیروی رهایی

 ی هند که مفهومی جغرافیایی و جدیدتر است، همسان بگیریم. دیوانساالرانقارهی تاریخی را با شبهکلیدواژه

ی هند را به کار گرفتند، و با این کلمه استانی را مشخص هخامنشی نخستین کسانی بودند که در تاریخ کلمه

اش ی شرقی شاهنشاهی قرار داشته و رود سند در میانهی نیمهی گوشهترین نقطهکردند که در جنوبیمی

اللت را حفظ کرد. در مقابل، یونانیان این نام در میان ایرانیان تا عصر اشکانی همچنان همین د  341جاری بود.

از ابتدا تصویری اساطیری و مبهم از هند در ذهن داشتند، و این چیزی است که در تواریخ هرودوت نمایان 

گرفتند که دولت مائوری یا کوشانی ای سیاسی به کار میاست. بعدتر یونانیان و رومیان این کلمه را در زمینه

نامیدند. در تمام دوران ود، و از این رو کل سپهر نفوذ سیاسی این دولتها را هند میدر این قلمرو مستقر شده ب

ان نام شناختند که هم( میindia, کالسیک یونانیان و بعدتر رومیان دولت مائوریه را با نام هند )

استان هند هخامنشی است که در منابع یونانی پیش از اسکندر مثل هرودوت نیز دقیقا در همان معنای 

شود. این تعبیر به تدریج گسترش یافت و قلمرو بلوچستان، سیستان، افغانستان، و پاکستانِ جغرافیایی دیده می

                      
 .( به قلم نگارنده۱۳۹۰)شورآفرین، « داریوش دادگر»برای شرح بیشتر بنگرید به بخش دوم از کتاب   341
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ی ی شبه قارهشان از بدنهاین تعمیم، ایرانی بودنِ ماهیت این دولتها و استقالل 342امروزین را نیز در بر گرفت.

در معنای شبه –زمین هستند و به تعبیر جدید هند دهد. این نواحی بخشهایی از حریم ایرانهند را نشان می

نویسان یونانی از هند، تا رود گنگ در نزدیکی باطی ندارد. در واقع حد نهایی آشنایی جغرافیارت -ی هندقاره

 343پوتره بوده است.پتلی

اش با سلوکوس است. دهد، رویاروییرا نشان می گوپتَهای ماهیت قدرت چاندرهآنچه بهتر از هر داده

آید های فرعی چنین بر میت نداریم. اما از دادههایی دقیقی در مورد رویارویی نظامی این دو شاه در دسداده

که سلوکوس از هماورد هندی خود شکست سختی خورده باشد. او در نهایت ناگزیر شد سرزمینهای جنوبی 

بر رخج، گدروزیا، هرات و  گوپتَهی چاندرهواگذار کند. بعد از این نبرد سلطه گوپتَهایران شرقی را به چاندره

و این جدای از استانهای هخامنشی گنداره و پنجاب و هند است  344میسادای( تثبیت شد؛هندوکوش )پاروپا

یابیم که فتح شده بود. تازه بودنِ فتح رخج را از اینجا در می گوپتَهکه پیشاپیش توسط نیروهای چاندره

سپاه اسکندر  و بنابراین بخشی از 345مگاستنس تا پیش از این نبرد در دربار شهربان مقدونی رخج ساکن بود

را در بیشتر منابع بسیار گسترده و بزرگ  گوپتَهی جغرافیایی نفوذ چاندرهاند. دایرهدر این منطقه چیرگی داشته

، در غرب به افغانستان و بلوچستان، در 346اند که مرزهای قلمروی او در شرق به آسام و بنگالاند. گفتهدانسته

رسیده است. اما این قلمروی بسیار بزرگ است و بعید دکن میو در جنوب به  347شمال به نپال و کشمیر،

                      
342 Pliny, Natural History VI, 23. 
343 Pliny, Natural History, Book 6, Chap 17; Chap 21. 
344 Majumdar, 1977. 
345 Arrian, Anabasis Alexandri v,6. 
346 Vaughn, 2004: 440–459 [442]. 
347 Goetz, 1955: 61–74. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arrian
http://en.wikipedia.org/wiki/Anabasis_Alexandri
http://websfor.org/alexander/arrian/book5a.asp


109 

 

ای را فتح تر، یک تن به تنهایی توانسته باشد چنین دامنهمند و قدیمیاست در غیاب ساختارهای سیاسی نظام

کند و در قالب یک دولت سازماندهی نماید. به خصوص که بعد از چاندره گوپته هم نشانی و تاثیری از چنین 

ی قدرتمند قلمرو بینیم. مورخان امروز در این مورد توافق دارند که بدنهزرگ مفروضی نمیدولت ب

توان با تقریبی خوب بنابراین می 348گرفته است.افغانستان و پاکستان و بلوچستان را در بر می گوپتَهچاندره

 رقی شاهنشاهی دانست. ی نظم هخامنشی در استانهای جنوب شاین دولت را دست کم در آغازگاه خود ادامه

تراز به رسمیت خورد، باعث شد تا او را به عنوان شاهی هم گوپتَهشکستی که سلوکوس از چاندره

اند که او برای استوار ساختن پیمان صلح با او، و در مقابل دریافت پانصد پیل بشناسد. مورخان یونانی نوشته

سلوکوس همچنین سفیری مقدونی به دربار  349در آورد. هگوپتَجنگی، دختر خویش کورنلیا را به عقد چاندره

(  از یونانیان بومی آناتولی بود که برای Μεγασθένης) 350گسیل کرد و این همان مگاستِنِس گوپتَهچاندره

ارتباط دیپلوماتیک دربار سلوکی و مائوریه تا نسلهای  351مدتی در رخج نزد شهربان سیبورتیوس اقامت داشت.

به دربار مائوریه  352بعد نیز همچنان ادامه داشت. چنان که در دوران بیدوسارَه سفیر دیگری به نام دِیماکوس

نام  353گسیل شد. در عصر آشوکا شاه مقدونی مصر نیز سفیری به دربار مائوریه فرستاد که دیونوسیوس

آمیزی با هم برقرار کردند. شان، روابط دوستانه و صلحبعد از جنگ اولیه گوپتَهاندرهسلوکوس و چ 354داشت.

                      
348 Smith, 1998. 
349 Tarn, 1940: 84–94; Bosem, 2003. 
350 Megasthenes 
351 Arrian, Anabasis Alexandri, v,6. 
352 Deimakos 
353 Dionysius 
354 Pliny the Elder, "The Natural History", Chap. 21. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Megasthenes
http://en.wikipedia.org/wiki/Arrian
http://en.wikipedia.org/wiki/Anabasis_Alexandri
http://websfor.org/alexander/arrian/book5a.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Deimakos
http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius_%28ambassador%29
http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/cgi-bin/ptext?lookup=Plin.+Nat.+6.21
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به نزد سلوکوس رفت و برایش داروی  پتَهگواند که از سوی چاندرهدر حدی که منابع یونانی از پیکی یاد کرده

 355ی قدرت مردانگی را به عنوان هدیه برد.افزاینده

قدرت رسید که دودمان نانده مگده را به نیرومندترین قدرت منطقه تبدیل زمانی به  گوپتَهچاندره

کرده بودند، اما همچنان قلمرو شمالی هند گذشته از استان هند که در اطراف رود سند قرار داشت، از 

مگده در زمان  356شد.ای رهبری میای قبیلهشد که هریک توسط سرکردههایی کوچک تشکیل میامیرنشین

ی رود گنگ تبدیل شد، اما همچنان ساخت ها در حوزهاندی وردنه به نیرومندترینِ این امیرنشینزندگی ن

 ترِ درون ایران زمین در این منطقه غایب بود.  قدرتی متمرکز و بزرگ شبیه به دولتهای قدیمی

و او رایج ، هنوز کیش بودایی در قلمرگوپتَهدهد که در دوران زندگی چاندرهشواهد تاریخی نشان می

 گوپتَهتر داشته است. مگاستنس که احتماال در دوران زندگی چاندرهنبوده و نسبت به آیین جین موقعیتی فروپایه

ی دین و ای به نام ایندیکا نوشته و در آن جزئیات زیادی را دربارهاز دولت مائوریه دیدار کرده بود، سفرنامه

از  358ای به دین بودایی ندارد.اما هیچ اشاره 357ح داده است،جغرافیای ایران جنوب شرقی و هند شمالی شر

نماید که تا پیش از عصر آشوکا این منش هنوز به صورت دینی فراگیر در نیامده و بیشتر در این رو چنین می

 359ی بودایی رواج داشته است.گرای هوادار فلسفههای کوچک و نخبهحلقه

                      
355 Athenaeus of Naucratis, "The deipnosophists" Book I, chapter 32 Ath. Deip. I.32. 
356 Shastri, 1967: 26. 
357 McCrindle, 1877. 
358 Dahlaquist, 1996: 386. 
359 Vassiliades, 2005. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Athenaeus_of_Naucratis
http://en.wikipedia.org/wiki/The_deipnosophists
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=turn&entity=Literature000701860036&isize=M&pview=hide
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به پایان برد که در سنین پیری به یک قدیس جَین به نام  به این ترتیب عمر خود را گوپتَهچاندره

های ی دو تا از مهمترین رسالهپ.م( پیوست. این شخص نویسنده ۳۵۵ -۴۳۳)حدود  360بَهوبْهادْرَه آچاریه

 گوینداست. او در بنگالدش امروزین زاده شد و می« 362کَلپَه سوترَه»و  361«اوپْسَرگَهَرَه سْتوترَه»جَینی به نامهای 

ن وجود آرای او شباهتی با دیدگاه چانکیه دارد و او را به آیین جَین گرواند. با ای گوپتَهبعد از دیدار با چاندره

ی دیدگاه فلسفی مهاویره و با پشتیبانی خردمندان از ابتدای کار به عنوان نماینده گوپتَهبعید نیست که چاندره

به همراه استادش  گوپتَهگوید که چاندرههای باستانی چنین میگزارشی فکری به قدرت رسیده باشد. این نحله

شود. این دو در آنجا در غاری به ریاضت نشستند و تَکَه نامیده میای رفت که امروز کَرنَهبهو به منطقهبهادره

 ی سالکانَه خودکشی کردند. با پرهیز از غذا خوردن طبق آیین زاهدانه

با شکوفایی کیش جین همزمان بوده  گوپتَهدهد دوران چاندرهمیشواهد دیگری هم هست که نشان 

که در همین زمان نگرانِ از یاد رفتنِ تعالیم استادان قدیمی بود، شورایی  363بَدرَهاست. راهبی جَین به نام استولَه

به صورت نوشتار تدوین شوند. اما دانش اعضای این شورا برای فهم  364های پوروَهرا تشکیل داد تا آموزه

بهو رفت و از او یاری طلبید. بدره به نزد بهادرهاش اندک بود، پس استولهها و متون بازمانده دربارهآموزه

موزاند، ی اصلی را به این شخص آهای پوروه بود، چهارده پوروهبهو که نگرانِ فساد و تباهی در آموزهبهادره

ها را در شورای جَین آشکار کرد، بدره این آموزهاما او را از تعلیم دادنش به دیگران منع کرد. بعدتر که استوله

                      
360 Acharya Bhadrabahu 
361 Upsargahara Stotra 
362 Kalpasutra 
363 Sthulabhadra 
364 Purva 

http://en.wikipedia.org/wiki/Upsargahara_Stotra
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalpasutra_%28Jain%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sthulabhadra
http://en.wikipedia.org/wiki/Purva
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تبدیل شدند. در مقابل  365ی جَینی شْوِتَمبَرمیان پیروان دودستگی افتاد. گروهی از او پیروی کردند و به فرقه

 مشهور شدند. 367ی دیگَمْبَرپیروی کردند و به فرقه -366هَهآچاریا ویشَکْ–های رقیب او گروهی از آموزه

ها را تمرین کرد. او بهو مدت دوازده سال را در نپال گذراند و در آنجا روشهای ریاضت تنفسی یوگیبهادره

در آیین جَین عبارت است از مرگ  369خودکشی کرد. سالکانَه یا سَنتَرَه 368در نهایت با پیروی از روش سالِکانَه

 گرفتنِ نامحدود.     داوطلبانه از راه روزه

پ.م( داشته  वराहबमबहर( )505-587میهیرَه )بهو برادری به نام وَراهَهها اعتقاد دارند که بهادرهجَین

میهیره پیشگویی کرد که او تا صد سال است. زمانی که شاهِ حاکم بر قلمروی ایشان صاحب پسری شد، وراهه

بهو اعالم کرد که این کودک تا هفت روز بعد با یک گربه خواهد مرد. در روز هشتم خواهد زیست. اما بهادره

میهیره که از این بر سر نوزاد افتاد و او را کشت. وراههای بر آن حک شده بود از عمر او، دری که نقش گربه

گویند او پس از موضوع شرمگین شده بود، قلمرو آن شاه را ترک کرد و پس از مدت کوتاهی درگذشت. می

ها و به خصوص خدای بدخواه و آزارگر است و جَیننیمهتبدیل شد، که نوعی دیو یا  370مرگ به یک ویَنتَر

را  «اوپْسَرگَهَرَه سْتوترَه»بهو در مقام پاسخ مانترایی به نام دهد. بهادرهبهو را آزار و شکنجه میپیروان بهادره

اش خنثا شد. میهیره شکست یافت و نیروی شیطانینوشت و آن را به پیروانش آموخت. به این ترتیب وراهه

                      
365 Shvetambar 
366 Acharya Vishakha 
367 Digambar 
368 Sallekhana 
369 Santhara 
370 Vyantar 
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بهو این داستان احتماال بازتاب کشمکش و رقابتی است که زمانی بین این دو تن درگرفته و به پیروزی بهادره

 اش منتهی شده است. بر برادرش و رواج بیشترِ آیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیک، شرق تاریم، قرن هشتم میالدیی هدیه به معبدی بودایی، بازیککنندهایرانیان سغدیِ پیشکش 
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 گفتار پنجم: آشوکا

پادشاه نانده را شکست داد و دولت خود را تاسیس کرد، صاحب  گوپتَهدر همان سالی که چاندره

گیری کرد، این پسر به از سلطنت کناره گوپتَهپ.م که چاندره ۲۹۸نامید. در  371پسری شد که او را بیندوسَرَه

 372به سوی جنوب گسترش داد. یونانیان بیندوسره را آمیتروخاتِسجایش بر تخت نشست و قلمرو خود را 

است، که لقب وی  374گْهَتَهاَمیترَه ی سانسکریتِخواندند که شکلی یونانی شده از کلمهمی 373یا آلیتروخادِس

مردِ بی »شَترو بوده، که یعنی دهد. لقب دیگر او اَجاتَهمعنی می« ی دشمنان و پیمان شکنانکشنده»بوده و 

 375«.دشمن

 بیندوسره در بیست و دو سالگی بر تخت نشست و با راهنمایی چانکیه حکومت کرد. این مرد

ی دولت مائوریه به دست وی هنماید که شالودکرد و چنین میهمچنان نقش نخست وزیر را برای او ایفا می

اعث شد تا بیندوسره بتواند بر بکسی بود که گوید که چانکیه بر پا شده و قوام یافته باشد. یک متن تبتی می

اش غلبه کند و قدرت خود را در میان دو آب بسط دهد. مورخان هندی امروزین شانزده قلمروی همسایه

ی بین اقیانوس آرام و دریای عمان بوده است. اما از ، فاصله«میان دو آب»اند که منظور این متن از ادعا کرده

 ی میان هیرمند و گنگ بوده است. ید و احتماال مقصود اصلی فاصلهآمتن چنین چیزی بر نمی

                      
371 Bindusara 
372 Amitrochates 
373 Allitrochades 
374 Amitraghata 
375 Strabo, II,I, 9. 
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اکسیال زیر بیندوسره دو پسر داشت به نامها آشوکا و سوسیما که به عنوان حاکم شهرهای اوجاین و ت

کردند. در دوران حکومت او مردم تاکسیال دو بار سر به شورش برداشتند که دست نظر پدرشان فعالیت می

های سوسیما بوده است. بیندوسره در سرکوب شورش دوم ناکام ماند و این ها به دلیل ستمگریکم یکی از آن

 کاری بود که پسرش آشوکا بعدتر به انجام رساند. 

نام  376پ.م به جای پدرش بر تخت نشست. ۲۶۹پ.م زاده شد و در  ۳۰۴( در سال अशोकآشوکا )

ش خود را با لقبِ اپارسی است. او در کتیبه« سوگسوگ/ بی-آ»و همان « درد و غمبی»آشوکا به معنای 

است که  378است. لقب دیگرش پیَدَسی« محبوب و مورد توجه خدایان»شناسانده که به معنای  377پْریادِوانام

)آشوکاوَدانَه: « روایت آشوکا»ده که داستان زندگی او در دو متن از قرن دوم ثبت ش«. مهربان با همه»یعنی 

अशॊकवदन)379  ی بزرگسالنامه»النکایی به نام شوند. متنی سریخوانده می 380)دیویاوَدانَه(« روایت خدایان»و »

اند که نام مادرش دَرما پردازد. گفتهدر سینهالی( هم هست که به شرح زندگی او می මහාවම්ස: 381وَمْسَه)مَها

اش اسم خوانیم که به گزارشمی« آشوکاودانه»ی این زن را در ترین توضیح دربارهیا دَمّا بوده است. مفصل

کرد. ی تِلَنگَنَه حکومت میبوده است. او دختر شاه چَمپا بود که بر منطقه 382دْرَنگیی بیندوسره، سوبْهَهملکه

ی منابع همه 384دانسته است. 383دَکَلیانینیز همین ماجرا را روایت کرده، اما نام مادر آشوکا را جَنَپَه« دیویاودانه»

                      
376 Thapur, 1973/ 1980: 51. 
377 Devānāmpriya 
378 Piyadasī 
379 Aśokāvadāna 
380 Divyāvadāna 
381 Mahavamsa 
382 Subhadrângî 
383 Janapadakalyānī 
384 Sarao, 2007: 89. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashokavadana
http://en.wikipedia.org/wiki/Divyavadana
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahavamsa
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ی ازدواجش با شاه مائوری بود، دانشمندی توافق دارند که این زن از پیروان آجیویکه بود و کسی هم که واسطه

گفتیم که بیندوسره نیز مانند چانکیه از پیروان این  385به همین فرقه تعلق داشت.وَتسَه بود که به نام پیلیندَه

 نماید که دولت مائوریه زیر تاثیر آرا و عقاید این فرقه پدید آمده باشد. کیش بوده و بنابراین چنین می

اش های بدنی و دالوریناتنی بزرگتر از خود داشت، اما به زودی به خاطر توانایی آشوکا چندین برادر

ای بسیار ماهر بود و یک بار شیری را تنها با یک عصای چوبی به گویند شکارچیاز دیگران ممتاز شد. می

این دورانی  قتل رساند. او در اواخر دوران زمامداری بیندوسره به عنوان حاکم شهر اوجاین برگزیده شد، و

.م(  ۱۵۷۵-۱۶۳۴) 386داخلی دست به گریبان بود. المایی به نام تارَناثَه بود که دولت بزرگ مائوریه با ناآرامی

نوشته که چانکیه به نمایندگی از بیندوسره شانزده امیر را از میان برد و در قلمرو ایشان سروری یافت. برخی 

اند. اما با توجه به ی دولت مائوریه به سوی جنوب و فتح دکن دانستهاز نویسندگان این را به معنای توسعه

دولت مائوریه در این زمان توانایی الزم برای چنین گسترشی شورش شهرهای مهمی مانند تاکسیال بعید است 

را داشته باشد. به احتمال زیاد این اشاره به پیگرد و کشتار اشراف سرکشِ درون دولت مائوریه و تمرکز قدرت 

ها تا زمان مرگ بیندوسره ادامه یافت. طوری که در این هنگام کند. این ناآرامیبه دست چانکیه داللت می

در فرو نشاندن  -که ولیعهد بیندوسره هم بود–تاکسیال همچنان در حال شورش بود و حاکم آن سوسیما شهر 

 آن درمانده بود. 

                      
385 Singh, 2008. 
386 Tāranātha 
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اری وزیری نوشته آشوکا که از پشتیبانی چندتن از درباریان پدرش برخوردار بود، به ی« دیویاوندانه»

ای چید و برادرش را فریفت و او را به چاهی فرو افکند که درونش را از مرجانهای دسیسه 387گوپتَهبه نام رادَه

برادرش را به قتل رساند و از  ۹۹نوک تیز پر کرده بودند. بعد آشوکا به کشتار سایر شاهزادگان پرداخت و 

نماید که در این میان جنگی داخلی در گرفته چنین می 388میان ایشان تنها یک تن یعنی تیسا را زنده گذاشت.

پ.م درگذشت و سوسیما انگار مدت کوتاهی پس از آن کشته شده باشد. اما  ۲۷۳باشد، چون بیندوسره در 

 پ.م توانست تاجگذاری کند و قدرت را به دست بگیرد.  ۲۶۹آشوکا تازه چهار سال بعد در 

گویند بعد از دست یافتن به قدرت آزمونهایی ونخوار بود. میآشوکا در ابتدای کار شاهی ستمگر و خ

اند مچنین آوردهدشوار برای سنجیدن وفاداری درباریانش ترتیب داد و پانصد تن از ایشان را به قتل رساند. ه

اند. او که پانصد زن در حرم خود داشت و چون یکی از ایشان به او توهین کرد، همه را زنده زنده سوز

نامیدند. به دلیل این کارها بود که گاه مخوفی ساخته بود که مردم آن را دوزخِ روی زمین میکنجههمچنین ش

 آور.نامیدند، یعنی آشوکای هراسمی« چَندآشوکا»مردم او را 

های قدرتش کرد و به گوشه و آشوکا هشت سالِ بعد از به قدرت رسیدنش را صرفِ تحکیم پایه

ر جنوب هند نادو دی دولت او از کوههای پامیر در شمال افغانستان تا تامیله دامنهاند ککنار لشکر کشید. گفته

ای نماید و نشانهگرفته است، اما این سخنان افسانه میشده و بنگالدش و برمه را نیز در بر میکشیده می

دانیم که او همچنان یشناختی از وجود دولتی چنین عظیم در هندِ آن دوران وجود ندارد. با این وجود مباستان

رانده افغانستان و پاکستان و بلوچستان امروزین را در اختیار داشته و بر هند شمالی تا مرزهای نپال فرمان می

                      
387 Radhagupta 
388 Singh, 2008. 
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توان دریافت که مشهورترین و آخرین نبردش فتح شهر کالینگا ی قدرتش را از اینجا میاست. مرزهای دایره

(कब िंग.بوده است )ی دولت آشوکا، شناسایی مکان این شهر اهمیتی فراوان از این رو برای فهم محدوده 389

 دارد.

ای به همین نام گرفته که بین رود گنگ بر اساس گزارش مگاستنس دولت کالینگا نام خود را از قبیله

این نویسنده پایتخت این مردم را پارتالیس نامیده و گفته که ارتش این دولت شصت  390زیستند.و دریا می

مردم این منطقه بعدها نویسا شدند  391هزار پیاده و هزار سوار و هفتصد پیل جنگی را در اختیار داشته است.

ه با این خط کردند که از خط براهمی مشتق شده است. بر اساس متون بازماندو از خط کالینگا استفاده می

 اند. اند و بنابراین آریایی نبودهگفتهشود که مردم کالینگا به زبانی دراویدی سخن میمعلوم می

هایش را نشان اندازیترین جنگِ آشوکا بود و حدِ نهایی دستنبرد کالینگا بزرگترین و تعیین کننده

اند که او ده هزار تن از سربازان خود نوشته ت با پیروزی آشوکا پایان یافت، اماداد. جنگ کالینگا در نهایمی

رفته صد  را در جریان این نبرد از دست داد و خشمگینانه به کشتار مردم غیرنظامی روی آورد و روی هم

رد جاری بود، از هزار تن از اهالی کالینگا را به قتل رساند. طوری که آب رود دایَه که در نزدیکی میدان نب

 ایید. خون ایشان به سرخی گر

کالینگا آخرین شهری بود که آشوکا به ضرب شمشیر گشود و پس از آن دیگر به جنگ نرفت و 

توان در همان حدی دانست که ی قلمرو او را میجایی را با زور فتح نکرد. به این ترتیب حد نهایی توسعه

                      
389  Mohapatra, 1986: 10. 
390 Megasthenes, fragm. XX.B. (in: Pliny, Historia Natura, V1. 21.9–22. 1.) 
391 Megasthenes, fragm. LVI(in: Pliny, Historia Natura VI. 21. 8–23. 11. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ramesh_Prasad_Mohapatra
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اوریسای امروزین در شمال بعد از گشودن کالینگا بدان دست یافته بود. یعنی مرز گسترش دولت او در استان 

ی آثاری دهد، مرور سیاههی گسترش دولت مائوریه را نشان میشرقی هند بوده است. شاهد مهمی که دامنه

است که از آشوکا به جا مانده است. آشوکا از نظر برافراشتن یادمانها و ثبت ردپای خویش در تاریخ شاهی 

اطمینان داشته باشیم که او در تمام مراکز مهم قلمرو خود آثاری  توانیمپرکار و کوشا بوده است. از این رو می

پرادش و بیهار در هند، استانهای یادمانی به جا گذاشته است. این آثار تنها در استانهای اوتارپرادش و مَدهَه

ی هاند. این بدان معناست که دایرتاکسیال و سوات در پاکستان، و بخشهایی از جنوب افغانستان یافت شده

ی ی هند گسترش نیافته و تنها به حاشیهقارهی شبهی موجود، به بدنهنفوذ دولت او بر خالف تصویر عامیانه

 شمالی هند محدود بوده است. 

ی کالینگا ناگهان آشوکا را از جنگ و خونریزی بیزار کرد و باعث شد به آیین بودایی کشتار وحشیانه

گویند زمانی که آشوکا بعد از جنگ در میدان این دین فعالیت کند. میبگراید و به عنوان پرشورترین مبلغ 

ای، دیگر برای تو پدر، شوهر و پسر مرا کشته»کرد، زنی به نزدش رفت و گفت: انباشته از کشتگان گردش می

اش را وحیربعد از آن بود که آشوکا ناگهان از کردار خود پشیمان شد. او ماجرای تحول « چه زندگی کنم؟

 است: ای نوشته و برای ما به یادگار گذاشتهدر کتیبه

اش کالینگا را فتح کرد. صد و محبوب خدایان، شاهِ نیکوکار )آشوکا(، هشت سال پس از تاجگذاری»

پنجاه هزار تن رانده شدند. صد هزار تن کشته شدند و شمار فراوان دیگری مردند. بعد از آن که کالینگا 
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های در دل گرایشی نسبت به درمه احساس کرد، مهری نسبت به درمه و آموزهتسخیر شد، محبوب خدایان 

 392«دَمَّه در قلب خود یافت. حاال محبوب خدایان احساس پشیمانی عمیقی از فتح کالینگا داشت.

ود به جا گذاشته و در آن بابت پیروزی خی است که فاتحی از ی عجیب، نخستین و کهنترین سنداین نبشته

 در یک نبرد و فتح یک سرزمین ابراز پشیمانی کرده است. 

پ.م، بعد از جنگ کالینگا، آشوکا دین بودایی اختیار کرد و برای نخستین بار سیاستی مبتنی  ۲۶۱در 

میهرَه ( با همکاری خواهر دوقلویش که سنگهَهमहने्र) 393آزاری )آهیمسَه( را وضع نمود. پسر او مَهیندرَهبر بی

النکا منتقل کرد. در این زمان شاهی به نام )مهرِ سنگهه، مهرِ انجمن( نام گرفته بود، آیین بودا را به سری

راند. این ملبغان با همراهانشان در زمانی به نزد شاه پ.م( بر این سرزمین فرمان می ۲۵۰-۲۱۰) 394پیَتیسَهدِوَنَم

اش بار یافتند که تازه از شکار فارغ شده بود و درگیر برگزاری بزمی بود. بعد از سخنرانی ایشان، شاه و ملکه

 395بوداییان سریالنکا تبدیل شد.آنوال و درباریان به آیین بودا گرویدند و مجلس شکار به نخستین نشست 

بودایی را به زبان سینهالی که در سریالنکا رواج « سبد سه»مهیندره پس از آن مدتها در این سرزمین ماند و 

اند، چون انگار مردم این سرزمین تا پیش از ورود وی داشت ترجمه کرد. او را پدر ادبیات سینهالی دانسته

 ی متون بودایی به نوشته درآورد. ی بود که این زبان را در قالب ترجمهاند و او نخستین کسنویسا نبوده

پ.م دین رسمی دولت مائوریه را بودایی اعالم کرد. استوپاها و معبدهای بودایی  ۲۶۰آشوکا در 

گریزانه را در پیش گرفت. حتا شکار جانوران فراوانی در گوشه و کنار ساخت و سیاستی ضد خشونت و جنگ

                      
392 Rock Edict No.13 (in: Dhammika,1994). 
393 Mahendra 
394 Devanampiyatissa 
395 Holt, 2004: 795–99. 

http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/ashoka.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Devanampiyatissa
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را ممنوع کرد و مهربانی با زندانیان و مجرمان را باب کرد. او شمار زیادی از ستونها و تندیسهایی را که بر 

هایی آراست و در آنها اصول اخالقی خویش را شرح داد. مردم تابع او در این متون با افراشته بود، با کتیبه

تونی که او در شهر سارناث برافراشته، کهنترین اثر اند. سمورد اشاره واقع شده« کودکان»یا « فرزندان»عبارتِ 

 تاریخیِ مشهور هندی است و نقش پرچم هند از عالیم آن گرفته شده است. 

آشوکا با وجود تغییر سیاست نمایانش، به شاهی نرمخو و سست عنصر بدل نشد. او در اصل از دین 

بخش سیاسی بهره جست. با این ن وحدتبودایی برای متمدن ساختنِ مردم قلمروش و دستیابی به یک آیی

اش با آیین آجیویکه و جین بود که مورد توجه درباریان و وجود استقبال او از کیش بودایی به معنای دشمنی

دهد آشوکا همچنان سیاست خشن خویش را در اش قرار داشت. شواهدی هست که نشان میاشراف سرزمین

 گرفته است. سرکوب این کیشها به کار می

آمیز یک راهب یک پیگرد مذهبی خشن را ثبت کرده که علت آن رفتار توهین« آشوکاوَرانَه»متن 

جَینی بود. این راهب یک نقاشی کشیده بود و بودا را در حالتی تصویر کرده بود که در برابر مهاویره زانو زده 

تمام هواداران آیینی که چنین  بوسد. وقتی آشوکا از این جریان خبردار شد، دستور دادو دارد پایش را می

ی آجیویکه پیوندی توهینی را روا داشته بودند، اعدام شوند. احتماال کسی که این نقاشی را کشیده، با فرقه

داشته است، چون در متن تصریح شده که در شمال بنگال تعقیبی مذهبی آغاز شده و هجده هزار تن از پیروان 

پوتره، یک جَینی که توهین مشابهی به بودا کرده بود به همراه ر پتلیآجیویکه کشتار شدند. همچنین در شه

اش در آتش سوزانده شد و آشوکا اعالم کرد هرکس سرِ یک جَینی را برایش بیاورد، یک دینار پاداش خانواده

 خواهد گرفت. به این ترتیب چند هزار جَینی به دست مردم مزدور کشته شدند. 

ین بودایی بیشتر تدبیری سیاسی بوده، و نباید آن را به عنصری روانشناختی بنابراین توجه آشوکا به د

ی سایر دولتهای آید که او تصویر روشنی دربارههای آشوکا بر میو وجدانی بیدار فرو کاست. از یکی از نبشته
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ست. در جسته ابزرگ دوران خود در ذهن داشته و به روشنی از دین بودایی همچون ابزاری سیاسی بهره می

 396خوانیم:این متن می

داند. این هایش میاکنون این چیرگیِ آیین )دَمَّه( است که محبوب خدایان )آشوکا( برترینِ چیرگی»

ایی که ( دورتر، جشش هزار کیلومتر)چیرگی( در اینجا، درون مرزها رخ داده است. حتا ششصد یوجانَه )

گونوس، ماگاس یوس، آنتیوی، جایی که چهار شاه، بطلمکند، دورتر از آنتیوخوس، شاه یونانی حکومت می

پَرنی )آیین رانند، همچون جنوب، در میان چوالها، پاندیاها، تا جایی دوردست مانند پامرَهو اسکندر فرمان می

ها، و هها، بْهوجَها، نَباپَمکیتها، نَبْهَکَهاینجا در قلمرو پادشاهی در میان یونانیان، کَمبوجَهچیره شده است(. 

ی آیین پیروی های محبوب خدایان )آشوکا( دربارهپیتینیکاها، در میان آدراها و پالیداها،  همه جا مردم از آموزه

اند ی آیین شنیدههای محبوب خدایان به آنجا راه نیافته، آن مردم نیز دربارهکنند. حتا در جاهایی که پیکمی

 «کنند و در آینده نیز چنین خواهند کرد.دانند و آن را رعایت میمیاش های محبوب خدایان را دربارهو آموزه

ثبت شده « 398تورَمایِه»و اسم بطلمیوس به شکل « 397یوکواَمتی»در این متن نام آنتیوخوس به صورت 

نوشته شده؛ و اسم  400«مَکَه»ای به صورت اند و ماگاس کورنهنوشته« 399اَمتیکینی»گونوس را است. آنتی

آن شاه »هایش را به نزد آمده است. آشوکا نوشته که پیک« 401اَلیکاسودَرو»اسکندر دوم اپیروسی هم به شکل 

                      
396 Edicts of Ashoka, Rock Edict (S. Dhammika) 
397 Amtiyoko 
398 Turamaye 
399 Amtikini 
400 Maka 
401 Alikasudaro 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edicts_of_Ashoka
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka%27s_Major_Rock_Edict
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ی دیگری آشوکا نوشته که در نبشته 403فرستاد. 402)اَمتیوکو نامَه یونَه راجَه(« یونانی که آنتیوخوس نام دارد

و پرورش و استفاده از داروهای گیاهی را رواج داده و این گیاهان برای مردمان و جانوران بیمارستان بنا کرده 

را به همراه بذرشان در سرزمینهای دیگر نیز پراکنده و بهره جستن از آن را باب ساخته است. او در میان 

 404برد.اند، آنتیوخوس سلوکی را نیز نام میای که از این روشهای پزشکی جدید سود بردهشاهان بیگانه

زدایی را ممنوع ساخته داری، شکار، ماهیگیری و جنگلاحتماال نخستین پادشاهی است که بردهآشوکا 

ای از جانوران به دست داد که زیر است. او در بیست و ششمین سال سلطنتش حکمی صادر کرد و سیاهه

وناگون مانند بایست به دست مردم آسیب ببینند. در این سیاهه از جانورانی گچتر حمایت شاه بودند و نمی

نماید که این فرمان به معنای منع پشت، گاو نام برده شده است. چنین میی مورچه، خفاش، الکطوطی، ملکه

کامل گوشتخواری و ذبح جانوران نبوده باشد، و به طور خاص به محدود ساختن مراسم قربانی اشاره کند، 

ی دیگری تصریح شده و چنین آمده نکته در نبشته داده است. اینهای هندویی را تشکیل میی آیینکه شالوده

  405«اینجا )در قلمرو من( نباید جانوری به قتل برسد و برای قربانی پیشکش شود.»که 

ن ی آشوکا، به خط آرامی و یونانی نوشته شده و در قندهار قرار دارد. در این نبشته چنیمهمترین کتیبه

 خوانیم:می

( را به εὐσέβεια. شاه پیادَسی )آشوکا( پرهیزگاری )اوسِبِئیا: ده سال )سلطنت( کامل شده است»

مردم شناساند. از این لحظه او مردمان را پرهیزگارتر ساخته است، و همه چیز در سراسر جهان شکوفا خواهد 

                      
402 Amtiyoko nama Yona-raja 
403 Gandhari original of Edict No13; Greek kings: Paragraph 9. 
404 Edicts of Ashoka, Rock Edict 2. 
405 Rock Edict Nb1 (S. Dhammika). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yona
http://en.wikipedia.org/wiki/Edicts_of_Ashoka
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka%27s_Major_Rock_Edict
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شد. شاه )کشتن( جانداران و مردمان دیگر را ممنوع ساخت، و آنچه را که شکارچیان و ماهیگیران از شکار 

شان در حد قدرتشان خلع شدند. و بر خالف آنچه بازداشته شدند. و آنان که آزمند بودند، از آزمندی کردن

که در گذشته بود و در آینده خواهد بود، نسبت به پدر و مادر و مهترانشان فرمانبر شدند. با این گونه رفتار 

 «کردن در تمام موقعیتها، ایشان شادمانتر و بهتر خواهند زیست.

ه خوب است. اما درمه چیست؟ بدیِ کم و نیکی زیاد، مهربانی، گشاده دستی، راستگویی، و پاکیزگی و درم»

 406«خلوص

دستی، راستی، و کردارهای شریف درمه و عمل کردن به درمه عبارت است از افزودن بر مهربانی، گشاده»

 407«پاکیزگی، ادب، و نیکوکاری در میان مردم.

در قانون و یکنواختی در حکم صادر کردن برقرار باشد. من حتا تا آنجا پیش  کام من آن است که یکنواختی»

روز مهلت دهم تا خویشاوندانشان در این مدت  ۹رفتم که به هرکس زندانی شده و به مرگ محکوم شده، 

، رایزنی کنند و بتوانند جان ایشان را نجات دهند. اگر هیچکس نبود که بتواند به جای ایشان تاوان پس دهد

توانند برای دستیابی به وضع بهتری در جهان بعد از مرگ، هدایایی به دیگران بدهند یا روزه زندانیان می

 408«بگیرند.

 409«مورد مشمول عفو قرار گرفتند. ۲۵گذاریِ من، زندانیان در در بیست و ششمین سال بعد از تاج»

                      
406 Pilar Edict Nb2 (S. Dharmika). 
407 Rock Pilar Nb7 (S. Dharmika). 
408 Pilar Edict Nb4 (S. Dhammika). 
409 Pilar Edict Nb5 (S. Dhammika). 
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نی بودایی نویسا نبوده و همچنان بر آید که در زمان او هنوز سنت دیهای آشوکا چنین بر میاز کتیبه

 ها تکیه داشته است.ای شفاهی از انتقال منشزنجیره

این سخنان آیین )دمه( است که از شاگردان سرچشمه گرفته است: راه شریف زندگی، ترسهای پیشِ »

اهولَه که ی خردمند خاموش، گفتمانِ زندگی خالص، پرسشهای اوپَتیسَه، و اندرزهایی به ررو، شعری درباره

ها این ی راهبان و راهبهی گفتار ناراست است. ای آقایان محترم، کام من آن است که همهکالمِ بودا درباره

 410«های زن و مرد هم چنین کنند.نشینسخنانِ آیین را پیوسته بشنوند و به خاطر بسپارند، و پیش

 411«آورد، اگر که آیین را بیاموزاند.یانسان در این زندگی بهره، و در زندگیِ بعدی اعتبار به دست م»

های آید، مگر با عشق فراوان به آیین، خودآزماییشادمانی در زندگی کنونی و بعدی دشوار به دست می»

 412«بسیار، احترام بسیار، هراسِ بسیار )از بدی(، و اشتیاق فراوان.

تاسیس کرد و گماشتگان این  آشوکا در سیزدهمین سال سلطنتش نهادی برای تربیت و گسیل مبلغانی دینی

ها و مردم گنداره فرستاده شدند و نامید. او نوشته که این مبلغان به میان یونانیان، کمبوجه 413نهاد را مَهامَترَه

  414آیین را در آن مناطق پراکنده کردند.

                      
410 Minor Rock Edict Nb3 (S. Dhammika). 
411 Rock Edict Nb11 (S. Dhammika). 
412 Pilar Edict Nb1 (S. Dhammika). 
413 Mahamatra 
414 Rock Edict Nb5 (S. Dhammika). 
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ام آشوکاچَکرَه ای بود با بیست و چهار پره، که هندیان آن را به نیکی از نمادهای محبوب آشوکا، چرخِ گردونه

.م که هند استقالل ۱۹۴۷شود و در سال شناسند. این نماد بر بسیاری از یادمانهای او دیده می)چرخ آشوکا( می

 ی پرچمش جای گرفت. ا بازیافت، به عنوان نماد این کشور انتخاب شد و در میانهخود ر

آشوکا در بخشهای گوناگون قلمرو خود ستونهایی سنگی را بر پا داشت که آنها را آشوکاتَمبْهَه 

نامند. این ستونهای آشوکا به طور میانگین پانزده متر بلندا و تا پنجاه تن وزن دارند. مشهورترین این ستونها، می

نقش  -پیل، اسب، گاو و شیر–آن است که در شهر سارناث وجود دارد. در پای این ستون چهار جانور 

اند. اما این چهار جانور ارتباط ی زندگی بودا دانستهی چهار دورهاند. برخی از مورخان آنها را نمایندهشده

آن است که اینها نماد اقتدار سیاسی باشند. در کنند. احتمال بیشتر ی یاد شده پیدا نمیمعناداری با چهار دوره

ی چهار جهت اصلی، یا عالمت چهار قلمروی اصلیِ فتح شده توسط دولت مائوریه این امتداد آنها را نشانه

اند. اما پیوند این چهار جانور با چهار جهت روشن نیست و دولت مائوریه هم چهار قلمرو مهم را فتح دانسته

د با این جانوران نمایانده شود. از میان این چهار جانور، سه تایشان دقیقا با همین نکرده است که بخواه

–شوند و تنها پیل است که جایگزین چهارمین جانور تخت جمشید نمادپردازی در تخت جمشید دیده می

حدس من آن است که این چهار جانور در ایران هخامنشی و هندِ شمالی نماد چهار شده است.  -ی هماپرنده

 اند.ایزدِ مهمِ محبوب در میان مردمان بوده
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 ششم: دودمان سونگهگفتار 

 

آشوکا چهل سال سلطنت کرد و بعد از او پسرش کوناله به قدرت رسید. او نیز جای خود را به 

داد. دولت مائوریه در این میان در سراشیب سستی و ناتوانی در غلتید، تا جایی که پنجاه  415پسرش سَمپرَتی

به دست سپهساالرش کشته شد  گوپتَهپ.م، آخرین شاه از دودمان چاندره ۱۸۵سال پس از مرگ آشوکا، در 

الِ آخرِ حکومت نام داشت و تنها هفت سال سلطنت کرد. س 416و این سلسله منقرض شد. این شاه بْریهَدراثَه

ی دمتریوس شاه بلخ همزمان شد. دمتریوس که بلخ را در اختیار داشت، به جنوب حمله کرد و او با حمله

کابل و قندهار و بخش از پنجاب را گرفت و به این ترتیب بخش ایرانیِ قلمرو مائوریه را از آن جدا کرد. او 

نشینی کند و برای رویارویی با رقیبی عقب از این منطقه پوتره را هم گرفت، ولی ناگزیر شدحتا ماتوره و پتلی

  417خطرناک به بلخ بازگردد.

ی نظر از دست رفتن جنوب شرقی ایران زمین، به مرگ دولت مائوریه انجامید و این تایید کننده

دراثه کشته داند تا هندی. بالفاصله بعد از کنده شدنِ این نواحی، بریهماست که این دولت را بیشتر ایرانی می

ی انهدام نهایی دولت مائوریه را چکاند، سپهساالر دولت مائوریه شد و این دولت از میان رفت. کسی که ماشه

که در جریان سان دیدن شاه از ارتش او را به خاطر  418میترا سونگَهبود، مردی برهمن و هندو به نام پوسیَه

                      
415 Samprati 
416 Brihadratha 
417 Lahiri, 1974: 22-24. 
418 Pusyamitra Sunga 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samprati
http://en.wikipedia.org/wiki/Pusyamitra_Sunga
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ه قتلش رساند. او خود دودمانی تازه تاسیس کرد لیاقتی و شکست خوردنش از دمتریوس سرزنش کرد و ببی

پ.م دوام آورد و نخستین  ۷۳تا  ۱۸۵( شهرت یافته است. این دولت از शुिंग राजविंशکه به نام دولت سونگَه )

ی جنوب شرقی دولت مائوریه تشکیل یافته بود. پایتخت این دولت دولت کامال هندی بود و در واقع از دنباله

اش هندویی بود. سیاست شاهانش آن بود که هویتی نو را بر مبنای قرار داشت و دین رسمیپوتره در پتلی

روشن است که این سیاست واکنشی به هواداری  419دین هندو و سنن قبایل قدیمی هندی پدید آورند.

 ی دودمان مائوریه از کیش بودایی بوده است. سرسختانه

توان از روی نماید که در این دولت روایتی هندو از کیش مهر رواج داشته باشد. این را میچنین می

از دست  dنام شاهان این دودمان دریافت. مثال چهارمین شاه از دودمان سونگَه، وهومیتره یا )چنان که در متن 

 ۱۳۱سومیترَه بود که از سال « چَریتَههَرشَه»یا )بنا به گزارش بانَه در  421آمده( هومیترَه 420«مَتیسیَه پورانا»نویس 

 ۱۴۱-۱۴۹: آتش مهر( )حکومت अबननबमत्रمیترَه )پ.م بر شمال هند حکومت کرد. نام پدرش هم آگنی ۱۲۴تا 

بوده است. میترَه نیک( در پارسی است. نام پدربزرگش هم پوسیه پ.م( بوده و هومیتره نیز همان هومهر )مهرِ

که رسمی مهرپرستانه و ایرانی  422هایی به سنت قربانی کردن اسب مقدس در این خاندان وجود دارداشاره

 423ی رود سند جنگیده و ایشان را شکست داده است.است. همچنین خبر داریم که با یونانیان )یونَه( در کرانه

ندان از نوع زرتشتی نبوده، چون انگار ایشان شود که مهرپرستیِ رایج در این خااز نام اطرافیانش روشن می

اند و این بیشتر به سنت هندیانِ ودایی گرفتهصفت دیو را به عنوان نام خدا و لقبی مثبت برای مهر به کار می

                      
419 Marshall, 1990: 38. 
420 Matsya Purana 
421 Lahiri, 1974: 47. 
422 Malavikagnimitram, Act V, Verse 14. 
423 Lahiri, 1974: 51. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matsya_Purana
http://en.wikipedia.org/wiki/Malavikagnimitram


129 

 

دَوَه )مهردیو، ایزدِ شبیه است. یک گواه در این مورد آن که قاتل هومیتره مردی از نزدیکانش بوده که میترَه

  424اشته است.مهر( نام د

گرانیگاهش  واین که دین بودایی همچنان در بخشهای ایرانیِ کنده شده از دولت مائوریه باقی ماند، 

ی آن است که احتماال پیشتر در دوران مائوریه نیز چنین بوده است. یعنی در در ایران شرقی تثبیت شد، نشانه

ستانهای قدیمی هخامنشی بوده، و اش ای مرکزیاصل ما با یک دولت ایرانیِ بودایی روبرو هستیم که هسته

ه در اصل از همان ابتدا از این ناحیه به سوی جنوب و شرق پیشروی کرده است. بخشِ هندیِ دولت مائوری

ای ایرانی بوده، که بالفاصله بعد از جدایی از این خاستگاه دستخوش فروپاشی شده و به دولتی ی هستهدنباله

کیش بودایی، –ی دولت مائوریه ناصر و شاخصهای اصلیِ تعریف کنندهیکسره متفاوت دگردیسی یافته است. ع

ان هخامنشی در درون استانهای تابع پارسها یا همگی در دور -تاکید بر دادگری، و ساخت سیاسی تمرکزگرا

بینیم که باز شان ابداع شده و در این قلمرو ریشه داشته است. بعد از فروپاشی مائوریه نیز میمناطق همسایه

ی هندی جنوبی و شرقی ماند و تنها دنبالههمین شاخصها در همان استانهای قدیمی هخامنشی پایدار باقی می

 کند. است که بعد از جدایی از این ریشه، حیات مستقل و متفاوت خود را پیدا می

ای میترا گذاشت و این نامهمیترا نخستین پادشاه برهمن تاریخ است. او نام پسرش را آگنیپوسیه

شد، واکنشی بود به آیینهای فلسفی و ودایی که در آن از اسم خدایان باستانی هند و ایرانی زیاد استفاده می

ضدخدای بودایی و جَینی که مستقیما از خرد زرتشتی تاثیر پذیرفته بود. تردیدی نیست که در زمان حکومت 

میترا دشمن خوانیم که پوسیهمی« شوکاودانهآ»وی آیین بودا در قلمرو دولت سونگه از رونق افتاده است. در 

                      
424 Lahiri, 1974: 53-52. 
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ی کوکوترَمَه ی دین بودایی بود و چهار سپاه بسیج کرد تا این دین را از میان بردارد. او به منطقههقسم خورد

رفت و انجمن بودایی آنجا را ویران کرد و راهبانش را کشت. او در ساکاال هم اعالم کرد به هرکس که سرِ 

به این ترتیب در دشمنی او با بوداییان جای  425ی زر پاداش خواهد داد.ایش بیاورد، صد سکهیک بودایی را بر

کن کند، بحث نیست. اما این که سیاست و پیگرد یک شاه توانسته باشد به این سادگی دینی بزرگ را ریشه

رسد. به خصوص که این دین تا چند سال پیش به مدت هفتاد سال دین رسمیِ دولت به نظرم بعید می

میترا بدان دلیل در نابود کردن دین بودایی کامیاب شد که که پوسیهشده است. گمان من آن است محسوب می

این دین از همان ابتدا در قلمرو زیر فرمانش، یعنی هند شمال شرقی، هوادار چندانی نداشته است. هیچ یک 

اشاره شان اند و انجمنها و آثاری که در منابع به ویران شدناز شهرهای مهم بودایی در این منطقه قرار نداشته

شده، همگی گمنام هستند. معنای این شواهد آن است که مراکز دین بودایی در قلمرو سونگه از همان آغاز 

اند. این نشان اند و به شهرهای بودایی بزرگی مانند بلخ و تاکسیال و قندهار شبیه نبودهتوان بودهپراکنده و کم

 ی ایران شرقی و نه شمال هند بوده است. دهد که در سراسر دوران مائوریه منزلگاه دین بودایمی

رونق بودنش در شمال هایی که تمرکز دین بودایی در جنوب شرقی ایران زمین و بییکی از نشانه

ی این دودمان، دهد، آن است که حتا بعد از بگیر و ببندهای شاهان اولیههند و زادگاه اصلی بودا را نشان می

بعدی دهد شاهان هایی در قلمرو سونگه پیدا شده که نشان مییافت. کتیبهدین بودایی در این سامان رواجی ن

اند، و حتا یکی از آنها استوپایی هم در این دودمان به این اندازه در دشمنی با دین بودا غیرت به خرج نداده

                      
425 Ashokavadana, 133. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashokavadana
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همیتی نیافت و بَرْهوت برافراشته است. با این وجود بعد از فروپاشی دوال مائوریه دیگر دین بودایی در هند ا

 همواره به صورت کیشِ اقلیتی از مردم باقی ماند. 

گوپته و آشوکا هندی فرض داشتهایی که باعث شده دولت تاسیس شده به دست چاندرهیکی از پیش

دانند. اما در واقع هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین پوتره را پایتخت دودمان مائوریه میشود، آن است که پتلی

از میان رفت. اما هم او  گوپتَهپذیریم. این شهر مرکز دولت کوچک مگده بود که به دست چاندرهفرضی را ب

بینیم که همواره پوتره. در تاریخ این دودمان هم میو هم استادش چانکیه بیشتر با تاکسیال پیوند داشتند تا پتلی

ی آن است که پایتخت این دولت تاکسیال شده است، و این به معناولیعهد به عنوان حاکم تاکسیال برگزیده می

 پوتره در مرکز هند شمالی. در پنجاب امروزین بوده، و نه پتلی

داشتهایی نقد ناشده و نامستند از این دست، آن است که تاریخ هند باستان با دلیل محبوبیت پیش

ممکن بوده است. در  رویکردی ایدئولوژیک خوانده شده که هدفش تراشیدنِ دولتی هندی در دورترین زمان

شان )مانند مفهوم سیاسی دوران استعمار هند، غربیان از مجرای تمدن هندی با مفاهیمی آشنا شدند که بسیاری

بخشِ آریایی( در اصل خاستگاهی هندی نداشتند، و بسیاری دیگر )مانند کیش بودایی( سیر تکامل و هویت

ین عناصر را هندی فرض کردند و بعدتر که خودِ مردم هند خود را در هند سپری نکرده بودند. غربیان تمام ا

سازی خویش برگرفتند و همگام با شان درگیر شدند، همین نمادها را برای هویتطلبانهبا خیزش استقالل

های این عناصر را به هند منسوب سازند. به همین دلیل دانشوران اروپایی کوشیدند تا کهنترین بارقه

وژیک بر خواندن تاریخ دولتهایی باستانی مانند مگده و مائوریه پرتو افکند. به شکلی که فرضهایی ایدئولپیش

اصراری هست تا به هر ضرب و زوری دولتهای هند شمالی مانند مگده و کوسله را نسبت به شاهنشاهی 

شی هستند ی استانهای رسمی هخامنربط نشان دهند. در حالی که این سرزمینها همسایههخامنشی مستقل و بی

گری در آنها زاده یابد و آیینهایی متاثر از زرتشتیو خطی مشتق از آرامی هخامنشی در میانشان رواج می
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ریخت با الگوهای فرهنگی روی تحول سیاسی پارس، و همشود و ظهور نخستین دولتها در آنجا دنبالهمی

 درون ایران زمین است. 

 

 

 

 

 

 

 

  نقاشی باستانی بودا بر دیوار غاری در بامیان افغانستان که به دست اشموغان طالبان تخریب شده است
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 ي زبان و خط متون بوداییبخش چهارم: تبارانمه

 

 

 گفتار نخست: زبان بوداییان آغازین

 

ای بودند که از یک زیستند، جمعیت آمیختهدر دوران زندگی بودا، مردمی که در هند شمالی می 

ها بود شدند. اقتدار سیاسی در دست آریاییای از بومیان دراویدی تشکیل میگرِ آریایی و زمینهی چیرهطبقه

در نهایت به عنوان زبان غالب  و به همین دلیل هم نویسایی و خط در میان ایشان رواج یافت و زبان ایشان را

ی زبانهای ای از زبانهای هند و اروپایی هستند که به دو خانوادهبر کرسی نشاند. زبانهای هند و ایرانی، شاخه

ی زبانهای هندی بیشتر در شمال و شرق هند رواج دارند و مهمترین شوند. خانوادههندی و ایرانی تقسیم می

از هندی، اردو، سانسکریت، بنگالی، و نپالی، پنجابی، گجراتی، آسامی و سینهاال.  زبانهای امروزینِ آن عبارتند

امروز کل سخنگویان به زبانهای هند و اروپایی حدود یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارند که نیمی از آنها به 

ان ودایی و زبان هیتی گویند. کهنترین شکل زبانهای هند و ایرانی، زبزبانهای هند و ایرانی )آریایی( سخن می

 است که شباهت فراوانی به هم دارند. 
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ی هندی، سانسکریت است. هرچند در زمان بودا زبان سانسکریت مشهورترین زبان مقدس خانواده

های خویش را به زبان محلی ی برهمنان رایج بوده است، اما خودِ بودا آموزهوجود داشته و به ویژه بین طبقه

بندی شود. زبان پالی و سانسکریت شباهت زیادی با هم دارند و تنها واجکه پالی خوانده می کردمردم منتقل می

شان با هم تفاوت دارد. بودا به زبان پالی دلبستگی داشته و حتا در جایی با ترجمه شدنِ سخنانش به و گویش

عدتا این بوده که این زبان زبان مقدس ودایی مخالفت کرده و آن را کاری احمقانه دانسته است. دلیلش هم قا

  426شده است.در آن زمان کاربرانی اندک داشته و زبانی باستانی محسوب می

بعد از ظهور دولت مائوریه و فراز آمدن پانینی، زبان سانسکریت نظم و نسقی یافت و به زبان رایج 

نتقال مفاهیم ادبی و فلسفی تبدیل شد. با این وجود همچنان سنت بودایی با زبان پراکریت و و کاربردهای برای ا

ات شناسی کلمگفت، از نظر آواشناسی و ریختزبان پالی که بودا با آن سخن می 427ترش پیوند داشت.عامیانه

ی پانینی. به همین دلیل هم در ابتدای دوران با پراکریت نزدیکی بیشتری داشت، تا با سانسکریتِ تراشیده

شدند، گرایشی را به سمت زبان پراکریت و به ویژه تحول دین بودا، حتا متونی که به سانسکریت نوشته می

نامند. به ویژه در نوشتارهای مکتب می 428«سانسکریت بودایی دورگه»دادند. زبان این متون را پالی نشان می

و از نظر آوابندی به این زبان نزدیک شده، « سانسکریتی شده»بینیم که زبان پالیِ اولیه به تدریج مهاسنگهه می

در اصل به معنای سطر و متن است. این زبان « پالی»هرچند دستور زبان همچنان پراکریت باقی مانده است. 

آوردند و بعد به زبانی نام خود را از متون تفسیری بودایی گرفته که سطرهایی از متون مقدس بودایی را می

                      
426 Hazra, 1994: 5. 
427 Edgerton, 1936: 503. 
428 Buddhist Hybrid Sanskrit (BHS) 
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های ی باستان رایج بوده و به همین دلیل خودِ بودا آموزهاند. این زبان در قلمرو مگدهکردهدیگر آن را شرح می

  429داده است.به این زبان تعلیم میخود را 

سازد که از زبان پالی و پراکریت اولیه شروع زبان متون بودایی در واقع پیوستاری تاریخی را بر می

بافت زبانی با سانسکریت پرداخته و شود. این شده و با شیبی مالیم به سانسکریت دورانهای بعدی تبدیل می

بندی و ساخت ادبی نوشتند، تفاوت دارد. از این روست که واژهخالص برهمنان که متون ودایی را با آن می

متون بودایی کامال با متون سانسکریت غیربودایی تفاوت دارد و همچنان میراث غیرسانسکریت اولیه را حمل 

گوشَه به سانسکریت شماری را سراغ داریم که مانند اسوَهتنها راهبان و نویسندگان بودایی انگشت 430کند.می

ی برهمنان تعلق داشته و از کودکی در این زبان پرداخته و آن را خالص بنویسند. ایشان نیز همگی به طبقه

اند. این قاعده احتماال در مورد مکتبهایی مانند دتر به کیش بودایی روی آوردهاند و بعآموزش دیده بوده

اند نیز صادق بوده است. بنابراین در ابتدای کار دین نوشتهوادین که به سانسکریت سره و خالص میسرواستی

 بودایی از نظر زبان، با زبان مردمیِ پالی ارتباط داشته است. 

  

                      
 .۲۸: ۱۳۸۰پاشائی،   429

430 Edgerton, 1936: 504. 
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 هند گفتار دوم: نویسا شدنِ

برای فهم پویایی دین بودایی و سیر تحول متون مقدس آن، گذشته از زبان، به تصویری دقیق از  

های آشوکا مربوط ی هند، به کتیبهقارهترین نمونه از نویسایی در شبهخطهای کهن هندی نیز نیاز داریم. قدیمی

زاد هندی این خطها را درونشود که به خط براهمی و خروشتی نوشته شده است. برخی از مورخان می

اند. مرجع اصلی این ادعا، تمدن باستانی اند که این خطها اصوال در هند تکامل یافتهاند و ادعا کردهدانسته

کوشند ی سند و عالیم بازمانده بر مهرهای هاراپا و موهنجودارو است. برخی از نویسندگان هندی که میدره

ی سند همسان بینگارند، اعتقاد دارند که همین خط به تدریج تکامل یافته رههندی را با آثار د ی تمدنسابقه

ی سند و ظهور سال بین انقراض تمدن دره ۱۹۰۰و به خط براهمی تبدیل شده است. این در حالی است که 

خط براهمی فاصله است و در این فاصله هیچ نشانی از نویسایی در هند یافت نشده و ادبیات ودایی نیز 

  431ارا به فرهنگی پیشانویسا تعلق دارند.آشک

هایش در شهرباستانی لوتال شهرت دارد، در کتابش نوشته ای به نام رائو که به خاطر کاوشنویسنده

ی غریب و آشکارا نادرست را طرح کرده که ی سند شباهتی به فنیقی دارد، و این نتیجهکه خط رایج در دره

ی سند را اند. او همچنین به خطا زبان رایج در تمدن درهسند گرفته بوده یها خط خود را از تمدن درهفنیقی

و کوشیده متنهای اندکِ بازمانده از این تمدن را به زبانی شبیه به سانسکریت بخواند.  432سانسکریت دانسته،

نسکریت بوده توانسته سااند و زبانشان هم نمینبوده ی این تمدن اصوال آریاییدر حالی که بومیان برسازنده

                      
431 Salomon, 1998: 12–13. 
432 Rao, 1992. 
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و بنابراین  433دهد که به احتمال زیاد زبان سندی ماهیتی انباشتی داشتهباشد. تحلیل خط سندی هم نشان می

ها از این خط هم آن ترین خوانشموفق 434است. نوعی زبان دراویدی بوده و ربطی به زبانهای آریایی نداشته

ها هرچند هنوز توافقی در مورد صحت این خوانش 435گیرد.را به عنوان نوعی زبان پیشادراویدی در نظر می

 وجود ندارد.

هایی کوتاه از ی سند پیدا شده، رشتهخط موسوم به سندی، که بر مهرهای یافت شده در تمدن دره 

شان هفده نماد را تریناند و بسیار کوتاه هستند. طوالنیشدهسازد که بر روی مهرها حک مینمادها را بر می

بیشترشان تنها پنج نمادِ پیاپی را بر خود دارند. شمار کل عالیم این خط  گیرد و به طور میانگینمیدر بر 

از این رو به احتمال بسیار زیاد این خط نوعی  436شود.نشانه بالغ می ۶۰۰-۴۰۰بسیار زیاد است و به 

دارای نمادهای سیالبی  نگار شبیه به خط سومری بوده است. توضیح آن که شمار نمادها در خطهایاندیشه

نگار شمار زیادی از تاست. در مقابل خطهای اندیشه ۵۰، و شمار عالیم خطهای الفبایی کمتر از ۱۰۰-۵۰بین 

هایشان به چند صدتا بالغ شود. هرچند برخی از نویسندگان خط گیرند و ممکن است نشانهعالیم را در بر می

اما به نظرم شواهد در این مورد کافی نیست  437اند،یالبی دانستهنگاری در حال گذار به خط سسندی را اندیشه

 نگار است، و توافق عمومی متخصصان نیز همین است.ی مشخصی از خط اندیشهو خط سندی نمونه

                      
433 Knorozov, 1965. 
434 Allchin and Erdosy, 1995.  
435 Heras, 1953; Parpola, 1994. 
436 Wells, 1999. 
437 Bryant,2000. 
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نمونه را آورده که همگی در این  ۳۷۰۰ای که از این مهرها منتشر کرده، ایراوَتَم مَهادِوان در مجموعه

گنجند. او این خط را شکلی الفبایی دانسته و گفته که آن را از راست به چپ گانی میاندازه و تنوع نشان

.م و پیش از گرد آمدن انبوهِ  ۱۸۷۷کند که در سال پیروی می 438اند. او در این برداشت از کانینگهامنوشتهمی

ه طور پیوسته و ی سند، بهای تاریخی و زبانشناختی جدید، حدس زده بود که زبان و خط تمدن درهداده

مستقیم تا دوران ودایی و تمدن هندی ادامه یافته است. در بیش از یک قرنی که از طرح این حدس گذشته، 

ی سند دهند که تمدن درهها گواهی میی این دادهشناختی گرد آمده و همههای باستانانبوهی از شواهد و داده

در ها ی سند حکمفرما شده که تا ورود آریاییدره ای برپ.م منقرض شده و عصر تاریکی ۱۹۰۰در حدود 

شناختی معتبر یافته شده که ی باستانی دوم پ.م به درازا کشیده است. در این مدت، تنها نشانهاواخر هزاره

ی سند مورد استفاده قرار گرفته است. آن هم یک کوزه از دوارکَه است همچون نمادی برای تداوم تمدن دره

ی سند گردد و نمادهایی را بر خود دارد که ارتباط مستقیمی با عالیم درهپ.م باز می ۱۵۳۰که قدمتش به 

اند. توضیح آن که دوارکه شهری ساحلی و بازرگانی در ندارند، اما همچون تداومی از آن در نظر گرفته شده

شناختی نشان انی شمال غربی گجرات بوده که بعدتر در زیر دریا مدفون شده است. کاوشهای باستگوشه

اش با قلمرو ایران زمین از همان ابتدا های داد و ستد تاجرانهپ.م فعال بوده و نشانه ۱۷۰۰داده که از حدود 

ی سند است نمایان است. از این رو این اثرِ منفردِ یافت شده هم از نظر زمانی چهارصد سال بعد از تمدن دره

 مردمش تردیدی نیست.  ان زمین مربوط است که در نویساییو هم از نظر جغرافیایی بیشتر با درون ایر

                      
438 Cunningham 
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نگارِ هایی بسیار اندک از آن باقی مانده، به احتمال زیاد نوعی اندیشهی سند که نمونهبنابراین خطِ دره

ی این شواهد را جمع ببندیم. به این ابتدایی بوده، و با زبانها و خطهای هند و ایرانی ارتباطی ندارد. اگر همه

اش از ی هند و وامگیری شدنرسیم که با استناد به چند شاهد، متاخر بودن نویسایی در شبه قارهنتیجه می

 شود: ایران زمین اثبات می

های بسیار کوتاه تمدن سند، که اصوال نخست آن که تا پیش از ظهور دولت مائوریه گذشته از نوشته

گیرند، هیچ نشانی از انه )و معموال پنج نشانه( را در بر میهایی با دست باال هفده نشمتن نیستند و زنجیره

ی سند و کهنترین متون هم حدود های بازمانده از تمدن درهقاره کشف نشده است. میان نمونهخط در کل شبه

 شود.هفتصد سال وقفه وجود دارد که طی آن هیچ نشانی از نویسایی دیده نمی

ن سوم پ.م همزمان با تاسیس نخستین واحدهای سیاسی در دوم آن که خط به طور ناگهانی در قر

شود، در دولت مائوریه که استانهای شود. این خط ابتدا در نواحی نزدیک به ایران زمین دیده میهند پدیدار می

یابد، و از همان ابتدا خطی کامل و الفبایی است. یعنی خطی است قدیمی هخامنشی را در اختیار دارد نمود می

تر طی نکرده و ناگهان در تر به پیچیدهخطوط باستانی را از نمادهای ساده شینه و سیر تحول طبیعیکه پی

 شود.شکلی کامل و بغرنج در اسناد باستانی پدیدار می

سوم آن که هردو شکلِ خطِ یاد شده )براهمی و خروشتی( آشکارا به خط آرامی سلطنتی که خط 

اند. شدهدارند و همراه با این خط در متون درباری به کار گرفته می رسمی شاهنشاهی هخامنشی بوده شباهت

این خطها در قرن سوم پ.م ناپایدار و دستخوش تغییر هستند و معلوم است که هنوز در وضعیتی استانده 

ول اند و در دولتهایی تحاند. این خطها در مراکز و شهرهای وابسته به تمدن هخامنشی رواج داشتهنهادینه نشده

اند که هم از نظر سیاسی و هم از دید جغرافیایی، وامدار و جانشین شاهنشاهی هخامنشی یافته و تکثیر شده

 اند.بوده
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های فراوانی توان برای متاخر بودن نویسایی در هند آورد، آن است که اشارهچهارمین دلیلی که می

دهد که تازه در دوران دولت تانی نشان میبه سنت شفاهی ادیان بودایی و جین وجود دارد و گزارشهای باس

دانیم که متون آیند. در ضمن این را هم میی تحریر در میمائوریه است که متون مقدس این ادیان به رشته

اند. گزارش نویسندگان باستانی شدهمقدس بودایی و جین کهنترین نوشتارهای پدید آمده در هند محسوب می

اند که هندیان به های خود تصریح کردهرا نیز در دست داریم که در سفرنامه -از جمله مگاستنس–دیگری 

بنابراین زمان زندگی بودا و دوران پیدایش و تثبیت دین بودایی مصادف  439اند.تازگی در همان قرن نویسا شده

 است با نویسا شدن هند.

 

 

  

                      
439 Masica, 1993. 



141 

 

 

 گفتار سوم: کهنترین نوشتارهای بودایی

 

یابیم که خطهای براهمی و خروشتی ی سند بگذریم، در میاگر از تمدن متمایز و منقرض شده

اند و با وجود ها به این دو خط نوشته شدهی هند هستند. کهنترین متنقارههای نویسایی در شبهکهنترین نمونه

دی نیست که خاستگاه این ی سند انجام شده، تقریبا تردیتالشهایی که برای ربط دادن این دو به خط دره

خطها همان خط آرامی سلطنتیِ رایج در قلمرو هخامنشی بوده است. هردوی این خطها الفبایی هستند، از نظر 

ای از خط آرامی ها دنبالهشکل ظاهری به آرامی سلطنتی شباهت دارند، از نظر شمار و تنوع نمادها برای واج

 سازد. ی تمدن هخامنشی شبیه مین آنها را به دنبالهشاشوند، و زمان و مکان پیدایشمحسوب می

در حالی که زمان و مکان ظهور این خطها دقیقا همزمان است با پیدایش اولین واحد سیاسی بازمانده 

از هخامنشیانِ نویسا، که در درون شبه قاره پیشروی کرد، و کهنترین آثار یاد شده را نیز تنها در قلمرو همین 

شان شباهتی شان، و شکل درونیاین دو خط هم به خاطر ساختار الفبایی خود، ترتیب ابجدی بینیم.دولت می

چشمگیر و روشن به خط آرامی سلطنتی دارند که خط رسمی و دیوانی در دولت هخامنشی بوده است. آشوکا 

دوران خودش شک با خط آرامی سلطنتی و دومین خط الفبایی مهم که استفاده از این خطها را باب کرد، بی

یونانی از خود به جا گذاشته است. از این رو  -ای دو زبانه با خط آرامیاند. چون کتیبهیعنی یونانی آشنا بوده

کامال روشن است که خط براهمی و خروشتی در قرن دوم پ.م با پشتیبانی دولت مائوریه برای نوشتن زبانهای 

از مرکز فرهنگی دولت مائوریه یعنی استانهای قدیمی و وامی بوده که  سانسکریت و پراکریت ابداع شده

 هخامنشی ستانده شده است. 
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خط خروشتی که بیشتر در استانهای ایرانیِ قلمرو مائوریه رواج داشت، خط قدیمی مردم استان 

گنداره بوده است. این خط برای نوشتن زبان سانسکریت به کار گرفته شده و از دوران آشوکا تا پایان عصر 

اشکانی در ایران شرقی دوام آورد، و بقایایی از آن تا پایان عصر ساسانی در راه ابریشم همچنان به کار گرفته 

بعدها عالوه بر سانسکریت، زبانهای تخاری، پراکریت، و سغدی را نیز به این خط نوشتند. بر  440شد.می

 اند. نوشتهاز راست به چپ میشد، خروشتی را معموال خالف خط براهمی که از چپ به راست نوشته می

کهنترین متون یافت شده در هند، سی و سه کتیبه از آشوکا هستند که بیشترشان بر ستونهای یادمانی 

 441اند.های یافت شده در شرق هند، به زبان مَگَدی هستند و با خط براهمی نوشته شدهاند. نبشتهاو حک شده

دولت مگده رسمیت داشته و به احتمال زیاد زبان مادری بودا  نام داشته و در قلمرو 442زبان مگدی پراکریت

های مگدی نیز بوده است. در غرب دولت مائوریه، زبان سانسکریت رواج بیشتری داشته است. آشوکا کتیبه

 خود را به خط براهمی و متون سانسکریت خویش را به خط خروشتی نوشته است. 

تر زبان درباری دولت مائوریه بوده است. این زبان مگدی زبان رسمی دولت باستانی مگده و بعد

تباری هند و ایرانی دارد و بعدتر به زبانهای هند و ایرانی شرقی مانند آسامی و بنگالی و اوریا و بیهاری تکامل 

( خوانده 443مگدی)اَردَه« مگدینیمه»یافته است. کهنترین شکل از مگدی پراکریت، زبانی باستانی بوده که 

دانند، که نام گروهی از زبانهای ( میप्राकृत) 444این زبان را شکل پایه و کالسیکِ زبانهای پراکریتشود. می

                      
440 Nasim Khan, 2008. 
441 Bashan, 2004: 394. 
442 Magadhi Prakrit 
443 Ardha Magadhi 
444 Prakrit 
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مگدی ی زبان اردهاطالعات موجود درباره 445اند.هند و ایرانی است که از زبان مادر آریایی کهن مشتق شده

ای که برای آموزش ها، واحدهای درسیبیش از سایر اشکال پراکریت است. به همین دلیل هم در دانشگاه

ی برخی از زبانشناسان کل زبانهای خانواده 446دهند.مگدی را یاد میشوند، در واقع اردهپراکریت برگزار می

گنجانند. اما تصویر ذهنی مردم جهان باستان متفاوت بوده ی زبانی پراکریت میبقههند و آریایی میانه را در ط

اند. این تمایز البته بیشتر است و مثال زبان پالی را، که متون بودایی اولیه بدان نوشته شده، زبانی مجزا دانسته

 شباهت دارد. ماهیتی دینی دارد. چرا که پالی نیز از نظر ساختار بسیار به زبانهای پراکریت 

برخی از زبانشناسان امروزین نیز اعتقاد دارند که زبان پراکریت باستانی با سایر زبانهای هند و آریایی 

ای نوشتاری، کاهنانه و رسمی از میانه )از جمله سانسکریت( تفاوت داشته است. زبان سانسکریت نمونه

اند و به طبقاتی در ابتدای کار رواجی عمومی داشتهزبانهای  آریایی میانه است، در حالی که زبانهای پراکریت 

جلو یا پیشتر »ی پراکریت یعنی کلمه 447اند.دادهتر را در خود جای میتر تعلق داشته و ادبیاتی عامیانهفرودست

قرار  448رساند و در برابر تعبیر سَمسْکرتَهرا می« ای، طبیعی، آغازیناصیل، ریشه»، که کمابیش معنای «نهادن

 ی سانسکریت را برساخته است.، و این همان کلمه«پرداخته و تصفیه شده و سنجیده شده»گیرد که یعنی می

( است. زبان गािंधारीزبان دیگری که در تاریخ تحول دین بودایی نقشی به سزا ایفا کرد، گنداری )

ای از زبانهای هند و ایرانیِ باستانی بوده که با سانسکریت ودایی و زبان پراکریت خویشاوندی گنداری شاخه

داشته و نزدیکترین زبانِ زنده به آن دَردیک نام دارد که هنوز در افغانستان باقی مانده است. عناصر ایرانیِ این 

                      
445 Daniels, 1996: 377. 
446 Woolner, 1999: 6. 
447 Deshpande, 1993: 33. 
448 saṃskṛta 
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بندی وجود دارد که گی نمایانی در مورد قواعد دستوری و واجزبان از عناصر هندی بیشتر است، اما آمیخت

شده است. دهد این زبان احتماال به پیش از تفکیک کامل زبانهای ایرانی و هندی از هم مربوط مینشان می

شده است. گنداره یکی از استانهای دولت هخامنشی بوده این زبان همان است که به خط خروشتی نوشته می

اش گنداری بوده و احتماال خط خروشتی در عصر همین شاهنشاهان در این سرزمین تحول و زبان رسمی

 یافته است.

 449اند.کهنترین متون بودایی کشف شده، در استان گنداره نوشته و به استادان این مکتب تقدیم شده

ی کامل و بزرگی از آثار بودایی در گنداره و به دهد که از دورترین دورانها کتابخانهنشان می کشف این متون

اند و کهنترین متون مفصل شده این متون در قرن نخست میالدی نوشته 450زبان این مردم وجود داشته است.

شوند. این متون در ضمن کهنترین و کاملترین منبع ما برای شناسایی ی هند محسوب میده در شبه قارهیافت ش

« پدهدمه»ای از شود. اولین متنی که به این زبان کشف شد، نسخهی باستان نیز محسوب میزبان مردم گنداره

ی چشمگیری بیستم میالدی مجموعه در کوهماری مزار در ترکستان یافته شد. در قرن .م ۱۸۹۳سال بود که به 

از متون بودایی به این زبان در مناطق جنوب افغانستان و شمال پاکستان کشف شد که مهمترینشان عبارتند 

  451از:

، «ی کرگدنسوترَه»، «اَنَوَتَپَه گاتا»، «پدهدمه»پاره از  ۲۹ ی بریتانیا مشتمل بری کتابخانهنخست: مجموعه

اند این متون به خط خروشتی بر پوست درخت نوشته شده«. اَنگوتاره نیکایه»و بخشی از « 452پاریَیَهسَنگیتی»

                      
449 Fumio, 2000: 160. 
450 Salomon, 1999: 181. 
451 Saloman, 2006.  
452 Sangitiparyaya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sangitiparyaya


145 

 

که گوپتَهاند. نام مکتب درمهای در همان نزدیکی است، تعلق داشتههو در اصل به معبدی در بامیان و هدا که منطق

در  453اند.های حاوی این متون نوشته شده و از این پدید آورندگانش پیروان این فرقه بودهبر یکی از کوزه

ی مستند به این کلمه است. بینیم که کهنترین اشارهرا می« مَهَیانَسَه»ی کلمه« ی کرگدنسوترَه»بخشی از متن 

( 454تْرَنَه بْهوتی مهیانَسَه)اَمَم« هایی از بسیار کسان در کار استفراخوان»-ی پیرامونش اما با توجه به بافت جمله

 455اشاره کند و ربطی به مکتب مهایانه نداشته باشد.« بسیار کسان»و « مردمان پرشمار»مکن است این کلمه به م

های مختلف را در خود دارد. این که بخشهایی از سوترَه 456ی سنیورپاره متن در مجموعه ۲۴: دوم 

ها بر روی خود نام کوزه 457هایی در زمین پنهان شده بودند.متون هم بر پوست درخت نوشته شده و در کوزه

شود. بنابراین اند و این به ابتدای دوران کانیشکا و پیش از آن مربوط میماهها را به شکل مقدونی ثبت کرده

ی یب زمان نوشته شدن آنها میانه یا نیمهبه این ترت 458اند.متون یاد شده احتماال در زمان کانیشکا نوشته شده

ی بریتانیا قرار دوم قرن نخست میالدی است و به این ترتیب از نظر تاریخی درست بعد از متون مجموعه

نیا در همان بامیان یا هدا نوشته شده، و ی بریتای سنیور تقریبا همزمان با مجموعهمجموعه 459گیرند.می

توان این دو مجموعه را دار بوده است. با این وجود نمیی کتیبهاش هم پوست درخت و حاملش کوزهرسانه

گیرد که دست کم چند ی بریتانیا طیف وسیعی از سبکها و مضمونها را در بر مییکی دانست. متون مجموعه

                      
453 Salomon, 2000: 5. 
454 amaṃtraṇa bhoti mahayaṇaṣa 
455 Salomon, 2000: 127. 
456 Senior collection 
457 Salomon, 2003: 73-92. 
458 Salomon, 2003: 77. 
459 Salomon, 2003: 78. 
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ی سنیور توسط یک نفر نوشته شده و در حالی که تقریبا تمام جمالت مجموعه 460اند.ده کاتب آن را نوشته

ی بریتانیا حتا در ( تعلق داشته است. همچنین شواهدی هست که مجموعهبه یک قالب ادبی خاص )سوترَه

در حالی  461ای پراکنده و گاه ناتمام بوده است.اند، مجموعهشدهپنهان می هاهمان دوران باستان که در کوزه

 اند.ای تکمیل شده در کوزه نهاده شدهی سنیور کامل هستند و به صورت مجموعهکه متون مجموعه

گیرد. این مجموعه پاره متن نوشته شده بر برگ نخل را در بر می ۱۲۹که  462ی شویِنسوم: مجموعه 

مهایانه »ی ی هایاشیدِرا حاوی بخش عمدهمجموعه یپاره ۱۷ی هیرایاما، و ی مجموعهپاره ۲۷به همراه 

اند ی بامیان کشف شدههستند. این متون در غاری در منطقه« 464پیکا سوترهبَدراکَل»و « 463مهاپَرینیروانَه سوتره

رسیدند. بخشهای مربوط به  465وژی به نام مارتین شوینو از راه داللهای عتیقه به دست پژوهشگری نر

اند، اما به دست داللهای متفاوتی افتاده ی شوین بودههای ژاپنی هم در ابتدای کار بخشی از مجموعهمجموعه

اند و ی قرن دوم تا هشتم .م نوشته شدهاند. این متون در فاصلههایی ژاپنی گشودهو راه خود را به کلکسیون

خط بیشتر این متون براهمی است، اما  466گیرند.نوشتارهایی به زبان گنداری و گاه سانسکریت را در بر می

 شود.  فت میهای خروشتی نیز در میانشان یانمونه

                      
460 Salomon, 1999: 22-55. 
461 Salomon, 1999: 69-71; Salomon 2000: 20-23. 
462 Schøyen Collection 
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466 Olivelle. 2006: 356. 
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شود. می چهارم: هشت پاره از یک متنِ فلسفی مربوط به ابیدرمه که در دانشگاه واشنگتن نگهداری 

گردد. موضوع آن این متن نیز بر پوست درخت نوشته شده و قدمتش به قرن اول و دوم میالدی باز می

 ی ماهیت رنج انسانی است. های بودا دربارهآموزه

ی نوشتار در این منطقه )برگ نخل و نوشتارها اندک است، اما با توجه به زمینهشمار و حجم این 

کاغذ(، و رطوبت اقلیم، عجیب نیست که تقریبا تمام این متون به تدریج از میان رفته یا توسط متعصبان مذهبی 

ی شویِن قرار دارد و به خط خروشتی نوشته شده در یکی از این متون که امروز در مجموعه 467اند.نابود شده

و در گنداره کشف شده، به شش پارَمیتا اشاره شده که مفهومی مرکزی در مهایانه و صورتبندی مفهوم بودیسَتوَه 

 است. 

و به خاطر ساختار سه  شمارند، کانون پالی نام داردی متونی که امروز بوداییان مقدس میمجموعه

کانون پالی به زبان پالی نوشته شده و کهنترین ثبت متون هم شهرت یافته است. « سه سبد»اش با نام بخشی

شود. این متن برای مدت چهار قرن بعد از درگذشت بودا به صورت سنتی شفاهی مقدس بودایی محسوب می

چهارم بوداییان به شکل نوشتار در آمد. طبق سنت پ.م در جریان شورای  ۲۹به سال وجود داشت. تا آن که 

النکا بوده است. این متن در قرون در سری 468شفاهی جایی که راهبان بودایی متن را نوشتند، معبد اَلو ویهارایَه

.م به فرمان امپراتور چین برای نخستین بار در روایتی  ۸۶۸بعدی به زبانهای گوناگون ترجمه شد و در سال 

 چینی چاپ شد. 

                      
467 Olivelle, 2006: 357. 
468 Alu Viharaya 
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نامند که پَتیکَه( میپیتَکَه )به پالی: تیکانون پالی از سه بخش تشکیل شده و به همین دلیل آن را تْری

سبدِ »( و 470)سوتَّه پیتکه« سبدِ گفتارها»(، 469پیتکَه)وینَیَه« نامهسبدِ آیین»این بخشها عبارتند از «. سه سبد»یعنی 

های بودا در قالب گفتگو، (. این متون به ترتیب به قواعد انضباطی حاکم بر معابد، آموزه471پیتَکَه)اَبیدَمَّه« ابیدَمَه

اند و اند. دو سبد اولی در قالب متون کهن بودایی نوشته شدهو بحثهای فلسفی و روانشناختی اختصاص یافته

متون مشابهی که در سنن بودایی دیگر وجود دارد پیتکه با به مکتبهای باستانی بودایی تعلق دارند. اما ابیدمه

متفاوت است و در زمانی نزدیکتر به ما پدید آمده است. بوداییان مؤمن بر این باورند که کل گفتارهای ثبت 

واژگان »شده در سه سبد را گفتار مستقیمِ بودا و شاگردان بالفصل اوست و به همین دلیل هم این متن را 

خوانند. شاگردان بودا که راوی برخی از بخشهای سه سبد هستند، در خودِ متن با نام ( می472)بوداوَچَنَه« بودا

 473اند.و نشان مشخص شده

بیانش کرده است. پیش از شرح نظر این متن، باید « مَهاومسَه»مان است که نگرش سنتی بودایی ه

ی رواییِ اطالعات ثبت شده در آن تصویری دقیقتر به دست آوریم. ی این منبع و درجهنخست درباره

دهد. معنی می« تاریخ بزرگ»ای حماسی به زبان پالی است که ( نام منظومهමහාවම්ස)در سینهالی: « مَهاوَمسَه»

ی ( که از منطقهවිජය කුමරුالنکا را از فراز آمدن شاه ویجَیَه )به سینهالی: این متن سرگذشت شاهان سری

نماید. بر .م( ختم می ۳۶۱-۳۳۴کند، و آن را با داستان زندگی شاه مَهاسِنَه )آمد، آغاز میرار در بنگال می

النکا بنیان پ.م به تاج و تخت دست یافت و دولتی شکوهمند را در سری ۵۴۳اساس این روایت، ویجیه در 

                      
469 Vinaya Piṭaka 
470 Sutta Pitaka 
471 abhidhammapiṭaka 
472 Buddhavacana 
473 Gombrich, 2006: 20. 
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نماید که د و بحث زیادی وجود دارد و بیشتر چنین میی تاریخی بودن این شخصیت جای تردینهاد. درباره

اند آمدهالنکا میی سردارانی بوده باشد که از غرب به سریویجیه )که نامش یعنی فاتح( شکلِ تشخص یافته

اند. در این حالت، ظهور این نظم سیاسی نو که در دادههایی کوچک را در این منطقه تشکیل میو امیرنشین

یکربندی شده، احتماال پیامد ظهور دولت هخامنشی بوده است. چون ویژگیها و توصیف ویجیه قالب ویجیه پ

بندی ظهور او نیز با تشکیل دولت جهانی به بازتاب نظم هخامنشی در متون باستانی شباهت دارد و زمان

 پارسها و دوران کوروش بزرگ مصادف است. 

شود. ی گوتمه سیدارته آغاز میبا زندگینامهاین متن در ضمن تاریخ ظهور دین بودا هم هست و 

بردنِ پرهیزگاران  یابد که این منظومه برای شادمانی و بهرهتمام فصلهای این کتاب با این بیت خاتمه می

ی شاهان و شخصیتهایی مدارانهنماید که کل متن بزرگداشت کردارهای نیک و دینسروده شده است. چنین می

 اند. موثر بوده 474پوراسیس و شکوفایی مهبد مَهاویهارَه در آنورَدَهباشد که به نوعی در تا

هایی تاریخی برخاسته که راهبان بودایی در معبد مهاویهاره ها و شرحاین کتاب در واقع از سالنامه

این متون را اند. راهبی به نام مَهاتِرَه مَهانامَه در قرن پنجم میالدی النکا گرد آورده بودهی تاریخ سریدرباره

هالی بودند که تری به زبانی سینخواند و همه را در قالب این منظومه منظم کرد. مبنای کار او متون قدیمی

نگاشته شده بودند. « سه سبد»ی ها و تفسیرهایی بودند که دربارهشدند. این متون خود شرحنامیده می 475اَتاکَثَه

اند. از اند و به صورت بخشی از متن مقدس در آمدهاقی ماندهبرخی از این تفسیرها در سنت دینی تراواده ب

شود، نامیده می« دیپاوَمسَه»، و پیش از آن، متن دیگری هم پدید آمده که «مهاومسه»این منبع اولیه عالوه بر 

                      
474 Anuradhapura 
475 Atthakatha 
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این متن در قرن سوم و چهارم میالدی نوشته شده است. سنت ثبت رخدادهای تاریخی «. تاریخ جزیره»یعنی 

یعنی -« وَمسَهچولَه»نیز همچنان ادامه یافت. به شکلی که متن دیگری به نام « هاومسهم»النکا بعد از ریدر س

دهد و آن نیز طبق همین سنت .م را پوشش می ۱۸۱۵هم داریم که از قرن چهارم میالدی تا  -«تاریخ کوچک»

 توسط راهبان بودایی معبد مهاویهاره نوشته شده است.

از دقت تاریخی چشمگیری برخوردار است و برخی از « رامایانه»و « مهابهاراتا»ف بر خال« مهاومسه»

شناختی تایید شده است. با های آن به ویژه روایتهای مربوط به سلطنت آشوکا بعدتر با کشفهای باستانداده

ویجینه از آن رو  است و مثال زمان ورود شاه های مربوط به دوران پیش از آشوکا بیشتر افسانهاین وجود داده

اند. این متن در دادهپ.م قرار داده شده که در سنت بودایی منطقه مرگ بودا را در این تاریخ قرار می ۵۴۳در 

.م به عنوان متن  ۱۹۳۰ی شود. این متن از دههضمن مهمترین متن حماسی در زبان پالی هم محسوب می

های هویتی مردم اده قرار گرفت که تمایل داشتند ریشهمورد استف گرایان تامیلیبخش اصلی برای ملیهویت

هالی این سرزمین قرار النکا را به قومیت تامیلی مربوط سازند. این در برابر تالش اکثریت مردم سینسری

.م به  ۱۹۳۹دانند. دعوای میان این دو گروه در سازی خویش میگیرد که دین بودایی را مبنای هویتمی

ختم شد که در آن کل شاهان یاد شده در مهاومسه را به قوم  -476باالمپونام–ها بر تامیلسخنرانی مشهور ره

ها بروز کرد که با سرکوب استعمارگران انگلیسی روبرو هالیتامیلی منسوب دانست. به دنبال آن شورش سین

النکا رقم زد که تازه ی قرن بیستم رخ نمود و جنگی داخلی را در سریهایت بار دیگر در میانهشد، اما در ن

 .م به پایان رسید.  ۲۰۰۹در سال 

                      
476 Ponnambalam 
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در دوران ما به دالیل دانشگاهی و همچنین « مهاومسه»توان دریافت که متن با این توضیح می

ی معنایی غنی و ارزشمند در اختیار جریانهای سیاسی اهمیتی یافته است. از طرفی این کتاب یک خزانه

و سیاسی از آن گذارد و از سوی دیگر باید احتیاط کرد که برخی از تفسیرهای ایدئولوژیک پژوهشگران می

 جدی گرفته نشود. 

بر  477خوانیم که کانون پالی در قرن نخست میالدی در زمان حکومت وَتَّگامینیمی« مهاومسه»در 

نشده است. یعنی این متن  سریالنکا در این سرزمین تدوین و نوشته شد و بعد از آن دیگر دستی در آن برده

دهد که دست کم در زمان تدوین این کند و نشان مینصِ مقدس و تغییرناپذیر کانون پالی را پشتیبانی می

اند و کتاب، چنین باوری در میان بوداییان غالب بوده است. بیشتر پژوهشگران معاصر این قول را پذیرفته

به هر صورت سرزمینهایی که سنت قدیمی  478دانند.مربوط می اش به این دورهکانون پالی را در شکل کنونی

تراواده در آن رواج داشته، روی خط استوا قرار دارند و اقلیمی گرم و مرطوب دارند که برای حفظ اسناد 

ین بقایای کانون پالی که امروز در دست است، )گذشته از یکی باستانی مناسب نیست. به همین دلیل هم کهنتر

ی شود. در واقع کهنترین نسخهدو برگ ناقص نپالی از قرن نهم میالدی( به قرن پانزدهم میالدی مربوط می

به نسبت کامل از این متن به قرن هجدهم تعلق دارد و پیش از آن تنها برگهایی جسته و گریخته از این کتاب 

.م به طور ناقص چاپ شد و نخستین چاپ  ۱۸۹۳در تایلند به سال نخستین بار این کتاب  479اند.هکشف شد

 480م در برمه انجام پذیرفت.. ۱۹۰۰کامل آن در سی و هشت جلد به سال 

                      
477 Vaṭṭagāmiṇi 
478 Harvey, 1990: 3; Warder, 1999; Gethin, 1992: 8. 
479 Hinüber, 1996: 5. 
480 Grönbold, 1984:12. 
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شود، در طول قرنهای بعد از نخورده پنداشته می ی مرکزی که باستانی و دستگذشته از این هسته

شان مشهورتر از همه تفسیرِ اند. در میانتدوین سه سبد، شمار زیادی از مفسران بر این کتاب حاشیه نوشته

م و پنجم میالدی گردآوری شده است. او این تفسیر سنت تراوادَه است که توسط بوداگوسَه در قرن چهار

های گذشته دههدر  482را پدید آورده است. 481مَگَهبزرگ را خالصه کرده و به این ترتیب کتاب ویسودی

رویکرد رسمی راهبان بودایی بیش از پیش به سوی غرب چرخش کرده و تفسیرها و برداشتهای اندیشمندان 

 483شود.اروپایی به شکلی نمایان در درون خود دین بودایی مورد استناد و ارجاع واقع می

ی خاستگاه آرای نوشته شده در سه سبد دو رویکرد ناسازگار وجود دارد. برخی مانند ریچارد درباره

های آن و متنِ ی مضمونها و آموزهاند بدنهاند و گفتهگمپریچ بر انسجام و یکپارچگی متن سه سبد تاکید کرده

 484راستی ثبتِ گفتارهای اصلی وی هستند. شوند و بهپیتکه به دوران خودِ بودا مربوط می پیتکه و وینیهسوتَه

ی کالم بودا در طی ای دارد و انتقال شفاهی و سینه به سینهدو یونگ هم از نویسندگانی است که چنین عقیده

و واردر از نویسندگان دیگری هستند 486وین 485.داندشان ممکن و محتمل میچند نسل را تا زمان نوشته شدن

ندگان یا تحول ی وجود انجمنی از نویسپذیرند و فرضیهکه به همین ترتیب انتساب این متن به بودا را می

 487دانند.مردود می« سه سبد»تدریجی این متن در طول زمان را به خاطر یکدستی و انسجام 

                      
481 Visuddhimagga 
482 Gombrich, 2006: 153-154. 
483 Journal of the International Association of Buddhist Studies, volume 28, part 2, pp: 302. 
484 Gombrich, 2006: 20f. 
485 De Jong, 1993: 25. 
486 A. Wynne 
487 Warder, 1999. 
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گیرند که تدوین سه سبد را محصول زمانی طوالنی در مقابل این نویسندگان، پژوهشگرانی قرار می

دانند و معتقدند در سه سبد چیزی از سخنان اصلی سرایندگان و آفرینندگانی پرشمار و گمنام می و ممارست

شاهدِ اصلی هواداران این دیدگاه  488بودا باقی نمانده است. رونالد دیویدسون مهمترین مدافع این دیدگاه است.

های مندرج در آن سازگاری ندارد. اگر ی آموزهای از کانون پالی با بدنهن است که بخشهایی فرعی و حاشیهآ

نمود. در مقابل بود، پیدایش این متنهای فرعی و ناهمخوان غریب میی متن به راستی نص صریح بودا میبدنه

ی تعالیم اصلی بودا هستند و بازماندهکیشانه تر است که فرض کنیم این بخشهای ناراستاین تصویر معقول

ترِ آیین بودایی در زمانهای بعدی های مجدد و موفقی متن دستاورد تجدید نظرهای پیاپی و صورتبندیبدنه

گوید اصوال هیچ بخشی از متون ی افراطی در میان هواداران نظر اخیر وجود دارد که میبوده است. یک جبهه

شود و این دستگاه نظری در دورانی متاخر بر مبنای آرا و عقاید مربوط نمی بودایی امروزین به خود بودا

افرادی گمنام و مستقل از باورهای اصلیِ خود بودا شکل گرفته است. گرگوری شوپِن مهمترین سخنگوی 

 البته در میان پژوهشگران متون بودایی با اقبال چندانی روبرو نشده است.که  489گراست،این دیدگاهِ کمینه

فهم سیر تحول آیین بودایی وابسته به پاسخِ این پرسش است که کهنترین الیه از متونِ بازمانده از 

اند. با این های گوناگونی در این مورد داشتهاین دین کدام است. پژوهشگران متفاوت رویکردها و موضع

نماید. امروز تر میتر و ابتدایید زبان و محتوای بخشهایی از سه سبد آشکارا از بخشهای دیگر قدیمیوجو

 بیشتر پژوهشگران بخشِ  490اند.ترین بخشهای سه سبد منثور بودهبیشتر پژوهشگران بر این باورند که قدیمی

                      
488 Davidson, 2003: 147.  
489 Schopen, 1997. 
490 Warder, 1963: viii. 
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اما بخش  491دانند.ی سه سبد میپتیکه را کهنترین الیهپیتکه و چهار فصل )نیکایَه( نخست از سوتهقوانین وینیه

پتیکه گِتین بخشهایی کوتاه از شعرهای سوته 492اند.پیتکه را به دورانی جدیدتر منسوب دانستهپَریواره در وینیه

ن دانند، ایی کانون پالی را گفتار بودا میدر میان کسانی که بدنه 493است. را نیز به همین میزان قدیمی انگاشته

های مختلف زندگی بودا مربوط تفسیر هم وجود دارد که تغییر محتوا و ناهمخوانی در متن سه سبد را به دوره

بدانند که حدود چهل و پنج سال به تبلیغ مشغول بوده و قاعدتا در این مدت بارها برای حل مسائل نوظهور 

پذیرند که در همین بخشهای کهن امروز بیشتر پژوهشگران می 494های خویش را بازبینی کرده است.دیدگاه

ی مفهومی آن را نیز میراثی ی متاخرتری وجود دارد. اما باز به این گرایش دارند که هستههم بخشهای افزوده

 495از سنت قدیمی و اصیل بودایی قلمداد کنند.

پیتکه است که به قواعد حاکم بر راهبان زن و مرد ترین بخش وینیهدر میان سه سبد بودایی، عملیاتی

قولهای اوپالی از استادش پردازد. در نگرش سنتی، نگارش این متن را به شورای نخست بودایی و نقلمی

دور تدوین نشده باشد، دست کم  آید که اگر هم در این دوران بسیارآن بر می کنند. از متنِ)بودا( منسوب می

ن محتوای در دورانی پیش از انشعاب مکتبهای بودایی تثبیت شده و مورد پذیرش همه قرار گرفته است. چو

 سان است.  های متفاوت بودایی کمابیش یکآن در مکتبها و فرقه

توان آن را به ( نام دارد که میप्राबतमोक्ष: ی مرکزی متن، پْرَتیموکَه )به سانسکریت پرَتیموکْشَههسته

« به سوی/ در راستای»ترجمه کرد. عنوان یاد شده از دو بخشِ پْرَتی به معنای « رهاییِ شخصی»چیزی شبیه به 

                      
491 Bechert and Gombrich, 1984: 78; Gethin, 1992: 42f. 
492 Cousins, 1984: 56. 
493 Gethin, 1992. 
494 Harvey, 1990: 3. 
495 Cousins, 1982/3; Harvey, 1990: 83; Gethin, 1992: 48. 
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 ۲۲۷ن متن ی زایش و مرگ )سمساره( است. ایو موکشه تشکیل شده که دومی به معنای رهیدن از چرخه

. بخشِ دیگرِ متن که ویبَنگَه شمارداعده را برای راهبان زن بر میق ۳۱۱ ی اصلی را برای راهبان مرد وقاعده

شان، به همراه داستانهای کوتاهی که شرایط شود، شرحی است بر این قوانین و چگونگی اجرا شدنخوانده می

ا کَندَکَه را کند. متن عالوه بر این بخش دیگری به نام اسکَندَه یشان را بیان میتدوین این قوانین و خاستگاه

ی چراییِ کند و به همین شکل داستانهایی را دربارهگیرد که قوانینی فرعی و افزوده را وضع میدر بر می

 آورد. شان میپیدایش

 ربرد دارد.امروز سه نسخه از این متن وجود دارد که در سه سنت هندی، چینی و تبتی دین بودایی کا

ترین نسخه، روایت پالی است که در سنت تراواده نوشته شده و بخش نخست از سه سبد را قدیمی

 ست: ادهد. این متن از سه بخش تشکیل یافته تشکیل می

گیرد و قوانینی برای را به همراه اصل این متن در بر می 497که شرحی بر پَتیموکَه 496ویبَنگَهالف( سوتَّه

 گیرد. ( را در بر می499ویبنگه( و زن )بْهیکونی498راهبان مرد )مَهاویبَنگَه

 گیرد.که بیست و دو فصل در موضوعهایی متفاوت را در بر می 500ب( کَندَکَه

 کند.که قوانین انضباطی راهبانه را از دیدگاههایی گوناگون بررسی و تفسیر می 501پ( پَریوارَه

                      
496 Suttavibhaṅga 
497 Patimokkha 
498 Mahavibhanga 
499 Bhikkhunivibhanga 
500 Khandhaka 
501 Parivara 
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شود. این متن در نامیده می 502بای رایج از این متن در کیش تبتی بودا رواج دارد و دولدومین نسخه

 واده نوشته شده و از پنج بخش تشکیل یافته است:سرواستیسنت مها

 گیرد.ر میو بخشی از هفدهمینِ آن را در ب 504که شانزده اسکندَکه 503وَستوالف( وینَیَه

 ی قوانین حاکم بر راهبان مرد و زن.درباره 505سوترَهموکشَهب( پْرَتی

ی دو ی قوانین راهبان مرد و زن. در نگاه سنتی بخشهای زنانه و مردانهدرباره 506ویبَنگَهپ( وینَیَه

 رسانند.با را هفت میکنند و به این ترتیب شمار فصول دولبخش اخیر را دو متنِ جدا حساب می

 گیرد. ی هفدهم را با همراه بخشهایی پس از آن در بر میی اسکندکَهبقیه 507کَوَسْتوکْشودْرَهت( وینیَه

 ت.ی متن اسنوشت و خاتمهکه پی 508ث( وینَیوتَّرَگْرَنتَه

 پیتکه وجود دارد که به سنتهای نظری متفاوتی تعلق دارند. چهار روایت چینی از وینیه

گوپتَکَه نوشته شده است. قوانین این متن در ( است که در سنت درمه律四分) 509لونخست، شوفِن

شود. این متن از پنج بخش تشکیل شده که عبارت معابد بودایی چین، کره و مکتب ریتْسو در ژاپن رعایت می

                      
502 'Dul-ba 
503 Vinayavastu 
504 Skandhaka 
505 Pratimokshasutra 
506 Vinayavibhanga 
507 Vinayakshudrakavastu 
508 Vinayottaragrantha 
509 Ssŭ-fen lü 
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که با فصلی  512ایکوتَرَهو وینَیَه 511وَرْگَهردان و زنان راهب، اسکندکه، سَمیوکْتَهبرای م 510است از بْهیکشوویبَنگَه

 از پریوارَه برابر است.

 واده است. ای از قوانین سنت سرواستیکه ترجمه 513دوم: شین سونگ لو

گیرد و در سنت میها را در بر که تنها قوانین مربوط به راهبان زن و مرد و اسکنده 514لوسوم: ووفِن

 سَکَه نگاشته شده است.مَهیسَه

( که در مکتب مهاسَنگهیکَه تدوین شده و مانند 律摩訶僧祇) 515لوچیو چهارم: موهوسِنگ

 ی پیشین تنها سه فصل مربوط به قوانین را شامل است. نسخه

( دومین سبد از کانون پالی است و حدود ده هزار सतू्र बपटकپیتَکَه: پیتَکَه )در سانسکریت: سوترَهسوتَّه

 اند. گیرد که به بودا یا شاگردان نزدیکش منسوب شدهگفتار )سوته/ سوتره( را در بر می

را در خود حفظ های بودا ی اولی از نظر مضمون آموزهگومبریچ بر این باور است که چهار نیکایه

ی نظری هیراکاوا هم معتقد است شالوده 516شود.شان به زمانی دیرتر مربوط میاند، اما ساختار و شکلکرده

تدوین نشده بود این بخش در شورای نخست بوداییان تنظیم شد، اما هنوز این محتوا در قالب متنی مشخص 

 517و این امر طی قرنی که به دنبال شورا سپری شد، انجام پذیرفت.

                      
510 Bhikshuvibhanga 
511 Samyuktavarga 
512 Vinayaikottara 
513 Shih-sung lü 
514 Wu-fen lü 
515 Mo-ho-seng-ch'i lü 
516 Gombrich, 2006: 20f. 
517 Hirakawa, 1974: 69f. 
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شود. این گفتارها در قالب هر گفتار در این مجموعه به پالی سوتَّه و به سانسکریت سوترَه خوانده می

ای پالی است به معنای جلد یا گفتار نامند. نیکایه کلمهشان را نیکایَه میند که هر کداماپنج مجموعه گرد آمده

ی سانسکریت آگَمه )سبد( مترادف است و به معنای مجموعه و رده نیز کاربرد یافته است. که کمابیش با واژه

 ها عبارتند از:این مجموعه

ی هشیاری، مزایای زندگی ( که سی و چهار گفتار بلند را درباره518نیکایَهگفتگوهای بلند )دیگَه

 گیرد.زاهدانه، و واپسین روزهای زندگی بودا در بر می

شود که مضمونشان ی متوسط را شامل میبا اندازه گفتار ۱۵۲ (519نیکایهگفتگوهای میانه )مَجّیمَه

 ی تنفسی، مراقبه و هوشیاری تن، رهایی از شر میل. عبارت است از مراقبه

گیرد ( این مجموعه شمار زیادی از گفتارهای کوتاه را در بر می520نیکایَهگفتگوهای پیوسته )سَمیوتَّه

اند. شمار آنها را از شان پژوهشگران متفاوت به اشکال گوناگون آن را شمردهبندی پیچیدهکه به خاطر مفصل

 اند. تا ذکر کرده ۷۷۶۲تا  ۲۸۸۹

ی هایی با شمارهکوتاه دارد که در دسته گفتار ۹۵۶۵مجموعه ( این 521نیکایَهگفتگوهای عددی )اَنگوتَرَه

 اند. یک تا یازده مشخص شده

                      
518 dīghanikāya 
519 Majjhima Nikaya 
520 Samyutta Nikaya 
521 Anguttara Nikaya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Samyutta_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya


159 

 

ای نامنسجم و گوناگون از گفتارهای بلند و کوتاه است ( مجموعه522نیکایَهگفتگوهای کوچک )کودَّکَه

گیرد و بیشتر که از زبان بودا و شاگردانش نقل شده است. مضمون آن اموری نظری یا عملی را در بر می

 دانند. ی سه سبد مییهپژوهشگران بخشهایی از آن را کهنترین ال

ی کانون پالی هم هست، ترین سوترهنیکایه که در ضمن طوالنیبلندترین گفتار در دیگه

 ند.  کنام دارد و واپسین روزهای زندگی بودا و ماجرای درگذشت وی را تصویر می 523نیبّانَهمَهاپَری

ی سانسکریت، هفت کتاب مشابه در زبان پالی هم وجود دارد که به گذشته از هفت کتاب ابیدرمه

دهند. )سه سبد( کانون پالی را تشکیل می« پیتَکهتری»شود. این کتابها سومین سبد از سنت تراواده مربوط می

 کتابهای این مجموعه عبارتند از:

تایی، ی سهطبقه 22شود. این رده بندی ها آغاز میبندی دقیق از دمهکه با یک رده« 524سَنگانیدَمَه( »1

ی کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. بخش نخست به گیرد. بدنهی دوتایی را در بر میو صد طبقه

پردازد و آنها بندی پدیدارهای مادی میردازد. بخش دوم به ردهپحاالت ذهن و فهرست کردن عناصر آن می

های معرفی شده تا اینجای کار بهره دهد. بخش سوم از ردههای یکه، دوتایی، و مشابه آن جای میرا در رده

در التین( را توجیه کند. بخش چهارم همین روند را به شکلی  matrix)همتای  جوید تا مایتیکامی

 کند.ها را موهوم دانسته و طرد میی دوتاییدهد و در نهایت ردهتر ادامه مینگرانهجزئی

                      
522 Khuddaka Nikaya 
523 Mahaparinibbana Sutta 
524 Dhammasangani 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khuddaka_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammasangani
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پردازد: که هریک به موضوعی خاص می، هجده بخش دارد «تحلیل»که یعنی « 525ویبْهَنگَه( »2

(، 530(، مبادی )اینْدْریَه529(، حقیقت )سَچَّه528(، عناصر )داتو527(، مبنای حواس )آیَتَنَه526ها )کَندهَهمجموعه

بنای (، م533پَدهانَه(، تفسیر درست )سَمَه532پَتانَه(، بنیاد اندیشیده )سَتی531سَموپادَهخاستگاه همبسته )پَتیچَه

(، سنجش ناپذیر 537(، جذب )جْهانَه536(، راه )مَگَه535(، عامل روشنایی )بوجْهَنگَه534پادَهقدرت )ایدْهی

تر (، مسائل کوچک541(، دانایی )نانَه540سَمبْهیدا(، تحلیل )پّتی539(، قوانین تمرین )سیکْهاپَدَه538)اَپَمَنا

(. هریک از این فصلها به سه بخش تقسیم شده که به ترتیب روش 543هَدَیَه( و دلِ آیین )دَمَه542وَتّو)کودَکَه

 گنجانند. درمه و در نهایت چند پرسش و پاسخ را در خود میها، روش ابیسوترَه

                      
525 Vibhanga 
526 khandha 
527 āyatana 
528 dhātu 
529 sacca 
530 indriya 
531 paticcasamuppāda 
532 satipaṭṭhāna 
533 sammappadhāna 
534 iddhipāda 
535 bojjhanga 
536 magga 
537 jhāna 
538 appammaññā 
539 sikkhāpada 
540 paṭisambhidā 
541 ñāṇa 
542 khuddhaka vatthu 
543 dhammahadaya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vibhanga
http://en.wikipedia.org/wiki/Khandha
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayatana
http://en.wikipedia.org/wiki/Indriya
http://en.wikipedia.org/wiki/Paticcasamuppada
http://en.wikipedia.org/wiki/Satipatthana
http://en.wikipedia.org/wiki/Sammappadhana
http://en.wikipedia.org/wiki/Iddhipada
http://en.wikipedia.org/wiki/Bojjhanga
http://en.wikipedia.org/wiki/Jhana
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شود. ای گسترده شامل می، پرسش و پاسخهایی را در زمینه«گفتار عناصر»یعنی « 544داتوکَتا( »3

. کتاب چهارده فصل دارد که هریک به موضوعی بینیممضمون اصلی همان است که در دو کتاب پیشین می

 پرداخته است. 

شناسی است و در آن ، در واقع نوعی متن شخصیت«توصیف افراد»که یعنی « 545پوگَلَه پَناتی( »4

 اند. های گوناگون تقسیم شدهه ردهتایی ب ۲۲شاخصهایی یگانه تا افراد بر اساس 

است که به « اَبیدرمه پیتَکه»، یکی از هفت کتاب «نقاط اختالف نظر»که یعنی « 546وَتوکَثَه( »5

ی کند. نویسندهگیری میضعپردازد و در موردشان موسازی نقاط تعارض میان مکتبهای گوناگون میشفاف

اند که فرزند مردی برهمن از دانسته پ.م( ۲۴۷-۳۲۷) 547تیسَهپوتَهرا راهبی نامدار به نام موگَلی« کتاوتو»

بود. او رئیس شورای سوم بوداییان  548سیگاوَهپوتره زاده شد. او شاگرد راهبی به نام ی تیسا بود و در پتلیطبقه

ی فلسفی شد و مرشد و راهبر معنوی آشوکا و پسرش مهینده بود و همان کسی است که سویهمحسوب می

ها نوشته که او بنا به درخواست ارهت« مهاومسه» 549النکا وارد کرد.کیش بودایی را احیا کرد و آن را به سری

پذیرفت تا در قالبی انسانی باززاییده شود تا بتواند رهبری این شورا را به دست بگیرد و بوداییان را از گمراهی 

ی بوداییان فرستاد و ایشان همان پسرش را به جرگه نجات دهد. آشوکا به خاطر سخن او بود که دختر و

 النکا را بر عهده گرفتند. کسانی بودند که تبلیغ این دین در سری

                      
544 dhātukathā 
545 Puggalapannatti 
546 Kathavatthu 
547 Moggaliputta Tissa 
548 Siggava 
549 Hinüber, 2000: 71. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Puggalapannatti
http://en.wikipedia.org/wiki/Kathavatthu
http://en.wikipedia.org/wiki/Moggaliputta_Tissa
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دهد که بخشهای مختلف این کتاب در زمانهایی متفاوت تدوین ی متن نشان میتحلیل زبانشناسانه

و به تدریج با ظهور بدعتهای نو پرسش و تیسه تنها آغازگر این کتاب بوده پوتهاند و احتماال موگلهشده

گیرد که در آن یک تن از سوی مکتب متن سخنانی را در بر می 550پاسخهایی تازه به آن افزوده شده است.

را در مورد مسائل مورد اختالف مردود کند و سخنان ایشان های رقیب بحث میتراواده با نمایندگان فرقه

ها اشاره نشده، اما تفسیرهای وارد بر آن هریک از سخنگویان حریف شمارد. در خودِ متن به اسم این فرقهمی

اند را به یک مکتب منسوب ساخته است. به طور سنتی نوشته شدن این متن را به دوران آشوکا منسوب دانسته

ی از بحثهای طرح شده در متن به قرن سوم پ.م و شورای سوم بودایی مربوط که احتماال نادرست است. برخ

دهد که این کتاب ی متن نشان میاند. تحلیل زبانشناسانهشک بعد از آن نوشته شدهشان بیشوند، اما بدنهمی

ی منسجم اگفتارهای گوناگونی است که به تدریج نوشته شده و در قالب مبارزه در اصل یک مجموعه از پاره

را بررسی کرده و آنها را در چهار  محل مناقشه ۲۵۲این متن  551اند.بر ضد بدعت در یک جا انباشته شده

ها هم به بیست فصل )وَگَّه( ( گنجانده است. هریک از این پنجاهه552)پَنّاسَکَه« پنجاهه»تایی به نام فصلِ پنجاه

  553اند.تقسیم شده

 پردازد. ی جفتهای متضاد معنایی میکه به پرسشهایی درباره« هاجفت»( یا यमक« )554یَمَکَه( »6

                      
550 McDermott, 1975: 424. 
551 McDermott, 1975: 424. 
552 paṇṇāsaka 
553 Hinüber, 2000: 72; Geiger and Ghosh, 2004: 10. 
554 Yamaka 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaka
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لی آن را از هم تفکیک حالت اص ۲۴پردازد و میعلی ، به بررسی روابط «روابط»که یعنی « 555پَتَنَه( »7

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی چوبی، هنر چینی عصر سونگ، قرن دهم میالدیبودیساتوه

  

                      
555 Patthana 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patthana
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 ییبخش پنجم: سازماندهی آغازین دین بودا 

 

 گفتار نخست: شوراهای بودایی

 

از این رو بعد از مرگ او، جماعت بوداییان فاقد مرکز  556بودا برای خود جانشینی معین نکرده بود،

ای بود که تشکیل شوراهای بودایی را ضروری ساخت. در شورای گیری متمرکز بود و این همان زمینهتصمیم

نخست، مهاکسپه و سایر پیروانش توافق کردند که از دستورهای بودا پیروی کنند و قواعد کلی را دست 

شَترو در نزدیکی نخستین شورای بودایی سه ماه بعد از مرگ بودا با حمایت شاه اجته 557نخورده باقی بگذارند.

توان در بخشِ در شهر راجگیر تشکیل شد. گزارشی از گفتگوهای این شورا را می 558گوهَهپَرنَهغار سَتَه

نشعابی در محفل بوداییان نماید که از همان ابتدای کار، اختالف نظر و ایافت. چنین می« ویانه»از متن  559کَندَکَه

رخ داده باشد. چون فراخوان رهبران بودایی برای شرکت در شورا، ناشی از گفتارها و سخنان کسی به نام 

                      
556 Dutt, 1978: 39-40; Majjhima Nikaya, Sutta Pitaka. 
557 Vinaya Pitaka, Cullavagga, 11th Khandhaka. 
558 Sattaparnaguha 
559 Khandhaka 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khandhaka
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اند که این شخص در اواخر عمر بودا به سنگهه پیوست و در زمان مرگ بوده است. گفته 560سوبْهادَه

اند که او وقتی دید بوداییان در ت. همچنین آوردهگذششدنش میسیدارته تنها مدت کوتاهی از بوداییگتمه

کنند، ایشان را از اشک و ماتم بازداشت و گفت که باید از رفتن بودا شادمان مرگ استادشان عزاداری می

 اند. توانند بکنند و از امر و نهی او راحت شدهباشند، چون بعد از این هرکار که بخواهند می

ی سوبهاده در دست داریم مغرضانه و دشمنانه است. بعید است ربارهبه احتمال زیاد گزارشی که د

ی بوداییان وارد شده کرده و به تازگی به جرگهی قوانین سنگهه را تبلیغ میکسی که تنها شکستن سبکسرانه

تمال زیاد او بوده، بتواند تاثیری چنان عمیق به جا بگذارد که تشکیل نخستین شورا را ضروری سازد. به اح

آمیز در جدل یکی از رهبران فکری این انجمن بوده که در نهایت از میدان به در شده و ردپایش با این شکل

های رقیبش ه آموزهتاریخ کیش بودایی به یادگار مانده است. کسی که او را از میدان به در کرد، مهاکسپه بود ک

ی بودایی پانصد و برای پاسداری از مرامنامه القی سنگهه قلمداد کردی تباهی و فساد در قوانین اخرا نشانه

نامند، می« سَتیکَهپَنچَه»ارهت را به شورای بودایی فرا خواند. شورای نخست را به خاطر حضور این پانصدتن، 

اش به بودا در این جمع حضور عالوه بر این استادان، آنانده نیز به خاطر نزدیکی«. صدپنج»که دقیقا یعنی 

نماید که حمایت او برای مهاکسپه مهم بوده باشد، چون به مقام ارهتی نرسیده بود. چنین میداشت، هرچند 

راه یافت.  درست در شب پیش از آغاز کار شورا، او ناگهان به مقام ارهتی رسید و به میان سخنگویان جمع

کرد و این روش  ود بازگواو کسی بود که قوانین مربوط به مناسک دینی و دعا را به شکلی که از بودا آموخته ب

 به عنوان معیار عمومی دین بودایی مورد پذیرش قرار گرفت. 

                      
560 Subhadda 
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هه را از خودِ بودا همچنین مهاکسپه برای استقرار ویانه، از راهبی به نام اوپَلی که قوانین حاکم بر سنگ

شناخت برشمرد و به این ترتیب شورا آن آموخته بود، در این مورد پرسش کرد. اوپلی هم قوانینی را که می

 روعیت بخشید. های بودایی تایید کرد و مشی صومعهرا به عنوان ویانه و مرامنامه

دومین شورای بودایی حدود صد سال بعد از مرگ بودا تشکیل شد. تقریبا همه توافق دارند که تشکیل 

این شورا رخدادی تاریخی بوده و توسط آشوکا سازماندهی شده است. در منابع تراواده چنین آمده که این 

ها که موضوعِ اختالف نظر شده اطی صومعهشورا در شهر وایسالی منعقد شد و در آن ده مورد از قوانین انضب

شان منع خوردن های اخالقی شبیه بودند و دو محور اصلیبود، به بحث گذاشته شد. این موارد به مرامنامه

این قوانین در زمانی وضع شده بود که هنوز  561غذا بعد از ظهر، و منعِ استفاده از پول در میان راهبان بود.

واج نیافته بود و روابط اقتصادی وضعیتی یکسره متفاوت داشت. از این رو به پول در شمال هند چندان ر

ها و استادان بودایی به تجدید نظر در آن پرداخته و برخی از این بندهای انضباطی را تدریج برخی از صومعه

به کار خود کارانه بر دستگاه اخالقی قدیمی به حالت تعلیق در آورده بودند. این شورا با پافشاری محافظه

 خاتمه داد و نقض هر ده مورد را بدعت دانست. 

این ده مورد عبارت بودند از: ذخیره کردن نمک در ظرفهای شاخی، خوردن غذا بعد از نیمروز، بعد 

با مشارکت راهبانی که در همان محله  562از غذا خوردن طلب خوراک نذری کردن، برگزاری مراسم اوپوسَتَه

قوانین رسمی وقتی مجمع هنوز کامل تشکیل نشده، پیروی از سلوک و رفتار یک کنند، تصویب زندگی می

ای در سنت بودایی داشته باشد، خوردن شیر ترش بعد از خوردن استاد یا پیشوای معنوی بدون این که پیشینه

                      
561 Skilton, 2004: 47. 
562 Uposatha 
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مناسب، ی ناناهار، نوشیدن مشروب الکلی پیش از آن که تخمیرش کامل شود، استفاده از حصیرِ دارای اندازه

 استفاده از زر و سیم.

ی اصلی جماعت بوداییان در این هنگام، نفوذ و تاثیر شود که مسئلهاز مرور این ده بند روشن می

ی یکدست قوانین اخالقی قدیمی بوده است. احتماال تمام بندها به مواردی استادان و رهبران گوناگون بر بدنه

ر کرده و یکی از سنن قدیمی را نقض کرده ارهت( مجوزی صادشوند که یک استاد کامل بودایی )مربوط می

شود و احتماال سبکهای زندگی متفاوت ی راهبان مربوط میاست. مواردِ مورد بحث همگی به زندگی روزانه

فاصله گرفته است. این که بالشان قرار میدهد، که سرمشق و قالبی برای تقلید شاگرداناستادان را نشان می

ن شیر ترش یا شراب تخمیرناشده، ناگهان بحثِ دی نوشیی اموری جزئی مثل شیوهدرباره بعد از بحث

شود، نشانگر آن است که این موارد به خلق و خو و کردار ها در مجمع بوداییان مطرح میپذیری ارهتلغزش

خطاپذیری و  اند و نکوهش این شیوه بهود پیروان و مقلدانی داشتهشده که برای خهایی مربوط میارهت

کار مهاسمگهیکه که بینیم که جناح محافظهشده است. در عمل هم میها حمل میاشتباهکاری آن ارهت

 بیند. ها را در معرض لغزش و خطا میمخالف رواج این رسوم نو است، همان است که ارهت

شد و شورا پذیرفت تا ی سنگهه افزوده ای به مرامنامهتازه در شورای دوم بود که قوانین اخالقی تازه

توان آن را است، اما می« آموزش و رهیافت»وینَیَه در سانسکریت و پالی به معنای دست ببرد. « وینَیَه»در متن 

نبایدهای اخالقی را در بر -ای از قواعد انضباطی و بایدنامه نیز ترجمه کرد. چون در واقع مجموعهمرام

رفتند از بازنویسی قوانین در شورای دوم با سختگیری همراه بود و راهبانی که زیر بار قواعد نو نمیگیرد. می
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احتماال آنچه که تجدید نظر طلبی را در شوراهای بعدی ضروری ساخته  563شدند.انجمن بوداییان اخراج می

مانده از استادان قدیمی بود که به ی بوداییان نسبت به کالم بودا و سخنان بازی تودهبود، وفاداری کورکورانه

شان، متعصبانه به عنوان مبنای دین ها و معنای ظاهریشد و با تمرکز بر کلمهشکلی لغوی و ظاهری درک می

 564گشت، بی آن که منظور اصلی گوینده و روح حاکم بر متن درک شود.قلمداد می

منابع بودایی شکلی استانده و نوشتاری ی شورای دوم بودایی در ضمن نقطه عطفی بود که بخش عمده

ی قدیمی و جدید از دو الیه« کودَکَه نیکایَه»بر این باور است که متن مهم  565به خود گرفت. اولیور آبینایاک

، «569گاتَهتِرَه»، «568پدَهدَمَّه»، «567ایتیووکَتَه»، «566نیپاتَهسوتَّه»تشکیل شده است. بخشهای قدیمی عبارتند از: 

، «575نیدِسَه»، «574واتوپِتَه»، «573واتوویمَنَه»، «572پَتْهَهکودَّکَه»در مقابل «. 571جاتَکَه»داستانهای  و« 570اودَنَه»

مرز  580اند.در دورانی جدیدتر نوشته شده« 579پیتَکهچاریه»و « 578بوداوَمسَه»، «577اَپادانَه»، «576دَمَگَهپَتیسَمبْهی»

                      
563 Vinaya Pitaka, Cullavagga, Twelfth Khandaka.  
564 Gombrich, 1997: 21-22. 
565 Oliver Abeynayake 
566 Sutta Nipata 
567 Itivuttaka 
568 Dhammapada 
569 Theragatha 
570 Udana 
571 Jataka 
572 Khuddakapatha 
573 Vimanavatthu 
574 Petavatthu 
575 Niddesa 
576 Patisambhidamagga 
577 Apadana 
578 Buddhavamsa 
579 Cariyapitaka 
580 Abeynayake, 1984: 113. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Nipata
http://en.wikipedia.org/wiki/Itivuttaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammapada
http://en.wikipedia.org/wiki/Theragatha
http://en.wikipedia.org/wiki/Udana
http://en.wikipedia.org/wiki/Jataka_tales
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ی مرگ بودا تا بندی، شورای دوم بودایی است. یعنی متون قدیمی در فاصلهمیان قدیمی و جدید در این رده

 اند. اند و متون جدید از صدمین سالگرد مرگ بودا به بعد تدوین شدهصد سال بعد نوشته شده

از داستانهای  ترهستند که آشکارا قدیمی« جاتکه»، اشعار معدود ترین بخش از این مجموعهقدیمی

نام دارد، در زمانی دیرتر و « 582پَریوَرَه»که « وینَیَه پیتَکه»همچنین آخرین بخش از  581اند.این متن نوشته شده

النکا نوشته شده است. در ضمن کل متون مهایانه و تمام تفسیرهای نوشته شده در سنت احتماال در سری

ایی جدیدتر هستند و از سنت قدیمی بودایی فاصله دارند. در اند، نوشتارهشهرت یافته« اَتکته»تراواده که به 

ی آن به شعر و تنها های قدیمی است که بخش عمدهیکی از سوترَه 583«سوتَه نیپاتَه»میان متون یاد شده، 

، 585، چولَه وَگَه584شود که عبارتند از: اورَگَه وَگَّهبندهایی از آن به نثر است. این متن به پنج بخش تقسیم می

. برخی از پژوهشگران این متن را کهنترین نوشتار بازمانده از دوران 588، و پَرَیَنَه وگه587وَگَه ، اَتَکَه586وَگههَهمَ

 589دانند و همه در مورد قدیمی بودنش توافق دارند.بودا می

پوتره برگزار شد و در آن پنج سی و پنج سال بعد از دومین شورا، گردهمایی دیگری در شهر پتلی

شد، و این ها مربوط میی مرکزی بحث به امکان خطا کردن ارهتگر مورد بررسی قرار گرفت. هستهمورد دی

واده و مهاسمگهیکه از هم جدا شدند ها بود. به این ترتیب اسثاویرهارهت ناپذیریبه معنای نفی اصل لغزش

                      
581 Hazra, 1994, Vol. 1: 412. 
582 Parivara 
583 Sutta Nipata 
584 Uraga Vagga 
585 Cula Vagga 
586 Maha Vagga 
587 Atthaka Vagga 
588 Parayana Vagga 
589 Nakamura, 1989: 46. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parivara
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اقلیتی سختگیرتر که  نماید که در اینجاو نخستین انشعاب بزرگ در دین بودایی بروز کرد. چنین می

کار بوداییان جدا ( بیفزایند از اکثریت محافظهی سنتی )وینَیَهاند قید و بندهایی اخالقی را به مرامنامهخواستهمی

ی بوداییان یا انجمن بزرگ )مهاسنگهه( واده نام گرفتند. با این وجود در ابتدای کار بدنهشدند و اسثاویره

ای بود که این شورای سوم با رهبری آشوکا شکل گرفت و نقطه 590بند باقی ماند.همچنان به قواعد دیرین پای

در آن سیر گسترش دین بودایی و سیاست دولت مائوریه با هم گره خورد. آشوکا بعد از این شورا و یکدست 

 لیغ کند. شدنِ ظاهری نظر راهبان، مبلغانی را به گوشه و کنار گسیل کرد تا دین درباری خود را در همه جا تب

ی قرن اول پ.م تا قرن اول شورای چهارم بودایی در واقع دو گردهمایی مهم بود که در فاصله

النکا انجام پذیرفت و نوشته شدن کانون میالدی انجام گرفت. نخستین گردهمایی در قرن اول پ.م در سری

ل نعقد شد. دلیل تشکیواده در کشمیر می سرواستیپالی را رقم زد. دومی در قرن اول میالدی با رهبری فرقه

ن النکا آن بود که در آن دوران قحطی بزرگی در این سرزمین رخ نمود و شمار زیادی از راهباگردهمایی سری

یخ گفتارهای بودا که برای خوراک خود به احسان مردم وابسته بودند، از گرسنگی مردند. از آنجا که تا این تار

ی راهبان نهفته بود، این مرگ ج داشت و در حافظهیان بوداییان رواهای وی تنها به شکلی شفاهی در مو آموزه

نمود. از این رو رهبران بودایی گرد هم جمع شدند و قرار شد آنچه از سخنان و میرِ حامالن سنت خطرناک می

 در این مدت وبودا در ذهنها باقی مانده، نوشته شود. این شورا به مدت سه سال نشستها خود را ادامه داد 

 بودایی نوشته شد. « سه سبد»

                      
590 Williams and Williams, 2005, Vol.2: 190. 



171 

 

( که 593)یا وَتَگَمانی اَبْهَیَه 592بود و شاه وَلَگامبَه 591النکا شهرِ تَمبَپانیمحل برگزاری گردهمایی سری

کرد، برگزاری آن را ممکن ساخت. رهبری آن را مهارکیته بر عهده داشت و پ.م حکومت می ۷۷-۱۰۳بین 

آمدند و در گرد می 594. این عده در غارهایی موسوم به اَلوکَه لِنَهپانصد استاد بودایی در آن نقش ایفا کردند

 نوشتند. های خود را بر برگ نخل میآنجا یادآورده

هر ش.م آن را در  ۷۸دومین گردهمایی هم خاستگاهی درباری داشت و کانیشکای کوشانی در سال 

ر گردهمایی دواده در آن غلبه داشت، جَلَندر در کشمیر برگزار کرد. بر خالف گردهمایی پیشین که سنت ترا

ن شورا هم از کانیشکا سنت مهایانه بیشتر مقبول بود. متون ابیدرمه در این شورا نوشته و تثبیت شدند. ای

شان با وهومیتره بود. نویسندگانی که زیر نظر وهومیتره در شورای پانصد راهب تشکیل شده بود که رهبری

های پیشین خود بسنده نکردند. بلکه تفسیر بزرگی هم بر متون ابیدرمه ت دانستهبوداییان گرد آمدند، تنها به ثب

نماید که گذار از زبان پراکریت تبدیل شد. چنین می« تفسیر بزرگ»یا « مهاویبْهاشا»ها افزودند که به و سوترَه

حول بسیار مهم واده رخ نموده باشد. این تقدیمی به زبان سانسکریت هم در همین دوره در سنت سرواستی

ی هویت هندی بود، و رقیبِ زبان پراکریت است، چون تا آن هنگام سانسکریت زبان مقدس برهمنان و نشانه

 شد. شد که به سپهر تمدن ایرانی تعلق داشت و بیشتر متون بودایی و جَینی بدان نوشته میمحسوب می

ی کلمهدستاورد مهم دیگر این انجمن، تدوین متونی بود که بعدتر با برچسب ابیدرمه شناخته شد. 

)آموزه، آیین( تشکیل یافته است. متونی که روی هم « درمه»ی( و )باالی، یا درباره« اَبْهی»ابیدرمه از دو بخشِ 

                      
591 Tambapanni 
592 Valagamba 
593 Vattagamani Abhaya 
594 Aloka lena 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tambapanni
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aloka_lena&action=edit&redlink=1
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اند و نوشتارهایی وند، در قرن سوم پ.م پدید آمدهشخوانده می« اَبیدَمَه»و به پالی « اَبیدَرمَه»رفته به سانسکریت 

اند. این متون تر نوشته شدههای کهنسالی اخالق و علم و جدلهای کالمی هستند که بر مبنای سوترَهدرباره

های موجود در آن، فهرست متون دیگر ترین دادهکنند و سازمان یافتهدستگاه فلسفی منظمی را عرضه نمی

طبق سنت  595اند.ای آنهاست. این متون را در منابع غربی حاوی روانشناسی بودایی دانستههبودایی و چکیده

گیرد که او بعد از دستیابی به روشن شدگی هایی را در بر میبودایی، ابیدرمه متاخرتر از بودا نیست و آموزه

ها را به آسمان آنها را به خدایان عرضه کرد. آنگاه یکی از شاگردانش به نام ساریپوتره این آموزهدر سفرش 

  596گرد آورد و به صورت ابیدرمه منتشر کرد.

ی سانسکریت، ی پالی، متونی است که با وجود شباهت نامشان و عناصرشان به ابیدرمهابیدرمه

بندی گیرند و در مکتب تراواده مشروعیت دارند. استخوانمضمون و ساختاری یکسره متفاوت را در بر می

های فرقهشود. ده نمیهای زیادی در آن دیکاریاین متن به روایت سانسکریت شباهت دارد، اما جزئیات و ریزه

پیتَکه با هم توافق دارند، اما متون اَبیدرمه مورد پذیرش  گوناگون بودایی در مورد حقانیت وینَیَه پیتَکه و سوتَّه

گیرد، که خطاب ها نیستند. دیدگاه سنتی آن است که متن ابیدرمه نیز سخنان بودا را در بر میبسیاری از مکتب

دهد که این متون طی دویست سالِ بعد از ت، بیان شده. اما تحلیل متن نشان میبه مادرش که مقیم بهشت اس

 گیرند. نو را در بر می اند و آرایی گاه کامالمرگ بودا نوشته شده

                      
595 Rhys Davids, 1900; Trungpa, 1975; Goleman, 2004. 
596 Pine, 2004: 12. 
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ی زد، سکوت بودا دربارهاز دید گمپریج، آنچه که به ظهور این متون نو و مکتبهای تازه دامن می

مهاسمگهیکه و برخی از  597ی ماهیت هستی بود.صریح او دربارهشناسانه و غیاب نص پرسشهای هستی

دانند. بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان های دیگر بودایی اصوال اصالت و اعتبار ابیدرمه را مردود میفرقه

ته اند و این نکته در آثارشان نمود یافزیستهمنسوب به ابیدرمه در دوران بروز انشعاب در انجمن بوداییان می

چنان که  599ای به متون ابیدرمه ندارد.کانون پالی که کهنترین روایت از دین بودایی است هیچ اشاره 598است.

بیشتر بر رخدادها و « ابیدرمه»پردازد. در حالی که ها بیشتر به روندها و مراحل میکاوزینز گفته، سوترَه

 های خاص تمرکز کرده است. موقعیت

.م در مانداالی در برمه منعقد شد.  ۱۸۷۱سال قرنها بعد از شورای چهارم، پنجمین شورای بودایی به 

برخوردار بود.  -میندون–این شورا نیز توسط راهبان سنت تراواده برگزار شده بود و از پشتیبانی شاه برمه 

 -602سَمیو مهاتره سومَنگَلَه 601بیدَجَه، ناریندَه600بیوَمْسَهمَهاتِرَه جَگَرَه–ی سه استاد رهبری این شورا بر عهده

بردند. این گروه پنج ماه فعالیت کرد و در این مدت کل راهب بهره می ۲۴۰۰بود که از دستیاری و همراهی 

متر درازا و یک  ۷/۱لوح مرمرین نگاشت. هریک از این الواح  ۷۲۹ای بر را ویراست و با خط برمه« سه سبد»

االی برافراشتند. این متن بزرگترین و ی ماندهای یاد شده را بر پای استوپای تپهمتر پهنا داشتند. لوح

.م به مناسبت  ۱۹۵۶-۱۹۵۴شود. ششمین شورای بودایی بین سالهای ترین کتاب دنیا محسوب میسنگین

                      
597 Gombrich, 1997: 34. 
598 Hazra, 1994, Vol. 1: 415. 
599 Hazra, 1994, Vol. 1: 412. 
600 Mahathera Jagarabhivamsa 
601 Narindabhidhaja 
602 Mahathera Sumangalasami 
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راهب از هشت کشور بودایی  ۲۵۰۰سالگی درگذشت بودا در شهر یانگون در برمه تشکیل شد و در آن  ۲۵۰۰

نگریست. این شورا کانون پالی را اده به کیش بودایی میشرکت داشتند. شورا همچنان در درون سنت تراو

 ویراست و بازنویسی کرد و به زبانهایی که نمایندگانشان حضور داشتند، ترجمه نمود. 

به این ترتیب شش شورای عمومی در بیست و چهار قرنی که از عمر دین بودایی گذشته برگزار شد،  

های بودایی، و ثبت و تدوین منابع های صومعهنامهو مرام و کارکرد اصلی آن هنجارسازی قواعد اخالقی

بودایی در قالبی نوشتاری بود. این دو کارکرد در دو برش زمانی متفاوت و با پشتیبانی دو شاه به سرانجام 

رسید. نخست آشوکا بود که در قرن سوم پ.م هنجار شدن قوانین و تثبیت مرام اخالقی راهبان بودایی را 

گری اولیه به سنتی نوشتاری دیگری کانیشکای کوشانی بود که گذار از سنت شفاهی بودایی ممکن ساخت.

 را ممکن ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

 نقش یک قدیس بودایی بر دیوار غاری در بامیان افغانستان
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 گفتار دوم: کانیشکای کوشانی

ی بعد از تازش اسکندر، ام، بعد از سپری شدن دوران آشوبزدهچنان که در نوشتار دیگری نشان داده 

ین دولتها ادو دولت بزرگ و متحد در ایران زمین پدیدار گشت که ایران شرقی و غربی را در دست داشتند. 

های ایرانی سکاها و تخاری شراف هردو دولت، از تبارااند. شاهان و با نام کوشانی و اشکانی شهرت یافته

ولت نه تنها بودند و بافت سیاسی و اجتماعی مشترکی را در قلمرو زیر فرمان خویش حاکم ساختند. این دو د

دهد در شرایط بحرانی به ویژه در زمان هرگز با هم وارد جنگ نشدند، که شواهدی هست که نشان می

اند. دین بودایی در کردههای فراوانی هم به یکدیگر میمککهای رومیان به مرزهای غربی ایران زمین، حمله

 ی دینی منسجم و نوشتاری برکشیده شد. قلمرو دولت کوشانی و در ایران شرقی تحول یافت و به مرتبه

یکی از مهمترین شاهان کوشانی، که به ویژه ردپای خود را بر سیر تحول دین بودایی به جا گذاشته، 

ی چندین کتیبه به جا مانده که ایرانی بودنِ دولت کوشانی، و بافت فرهنگی و نظریهکانیشکا است. از او 

دهد. به ویژه ارتباط خویشاوندی میان فرمانروایان کوشان را سیاسی حاکم بر این سامان را به خوبی نشان می

ز باغالن و سمنگان ی سرخ کتل، در مرتوان یافت که در نزدیکی منطقهی راباتاک میبهتر از هرجا در کتیبه

.م کشف شد، در زمان کانیشکا به دو  ۱۹۹۳در افغانستان امروزین نویسانده شده است. این متن که در سال 

 603خط بلخی و یونانی نوشته شده است. متن این کتیبه چنین است:

                      
603 Mukherjee, 1995. 
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سال نخست از سلطنت کانیشکا، دهشگر بزرگ، راستکار، دادگر، خودکامه، خدایگان، سزاوار »

، او که پادشاهی را از نانا )آناهیتا( و سایر ایزدان دریافت کرده است، کسی که سال نخست را بنا نهاد، پرستش

ی خوشنودی خدایان بود. و او کسی بود که استفاده از زبان یونانی را فرو نهاد و بهره جستن از چنان که مایه

ی حاکم در کونَدِئَنو در سراسر قلمروی طبقه زبان آریایی را باب کرد. در سال نخست، هند زیر فرمان او بود،

پوتره( )کوندینیا(، و شهر اوزِنو )اوجاین( و شهر زاگِدا )سَکِتَه( و شهر کوزامبو )کاوسَمبی( و شهر پَلَبوترو )پتلی

ی چَمپَه(. هر خاندان اشرافی و حاکمی که در این جاها بود، تابع اراده-تَمبو )سریو همچنان تا شهر زیری

راند، که معبد نانا را شد و سراسر هند فرمانبردارِ شاه شد. شاه کانیشکا بر شاپارا، سرور شهرها، فرمان می شاه

در آنجا ساخت، که به خاطر داشتنِ آب در بیرون )زمین( در دشت کایپیا، بلندآوازه است. )او معبد را ساخت 

ارتند از بانوی نانا، بانوی اوما، اهورامزدا، مَزدوآنا، برای( این خدایان: زیری، فَرو )فَرّه( و اومّا. راهبران عب

شود شود، و ماسِنو )مهاسِنَه( نامیده میشود، .... کومَرو )کومارا( نامیده میسْروشَردَه )سروش( که ... نامیده می

انی که نامشان شود. و او فرمان داد تا برای این خدایشود و میرو )مهر( نامیده میو بیزاگو )ویساکَه( نامیده می

در باال نوشته شده، تندیسهایی بسازند. و فرمان داد تا تندیسهایی شبیه به این شاهان را بتراشند: کوجوال 

کرد به عنوان پدربزرگ، و شاه ویماکدفیس به عنوان که سومَه )هوم( را نذر می کادفیس به عنوان نیا، سَدَشکَنَه

هنشاه، پسرِ خداوند، فرمان داد تا این پرستشگاه در شاپارا، سرور پدر، و برای خودش، شاه کانیشکا. سپس، شا

شهرها، ساخته شود. بعد سرور شهرها شاپارا و نوکونزوکا آیین پرستش را چنان که حکم سلطنتی بود، اجرا 

کردند. پس چنین باد که این خدایانی که نامشان در اینجا نوشته شده، سالمت، امنیت و پیروزی را در زمانی 

یکرانه برای شاهنشاه کانیشکا تضمین کنند. و همچنین اقتدار پسر خداوند را بر سراسر هند از سال یک تا ب

سال هزار هزار تضمین نمایند. باشد که از سال اول که پرستشگاه بنیان نهاده شد، تا آن هنگام سال بزرگ 
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ای شاه بسیار عزیز است، پایتخت را آریایی رواج خود را حفظ نماید... بر مبنای حکم سلطنتی، آبیمو که بر

 «به پوشیپو داد... شاه بزرگ پیشکشها را به خدایان داد.

شناس دیگری به نام ی یاد شده که امروز شهرت بیشتری یافته را موکِرجی به دست داده است. بلخترجمه

ای به سومَه د ویلیامز اشارهی متن در چند نکته با او اختالف نظر دارد. یکی این که از دیویلیامز هنگام ترجمه

دیگر آن که از دید وی نام سَدَشکنه در متن نیامده و او نام پدربزرگ کانیشکا  604شود.)هوم( در متن دیده نمی

 605را ویماتکتو خوانده است.

ی ایشان بر ی سلطهدهد و هم دایرهاین متن هم تبارشناسی شاهان کوشانی را به خوبی نشان می

ها تا شد بیرون است. کوشانیهای سنتی تصور میدهد که به کلی از آنچه در دیدگاهش میشمال هند را نمای

زمان کانیشکا سراسر قلمرو قدیمی مائوریه را فتح کرده بودند و به همین دلیل هم از نام هخامنشی هند که 

ی مهم دیگر در متن، نکتهجستند. داد، بهره میبعد از عصر مائوریه تعمیم یافته و به کل هند شمالی ارجاع می

تر های قدیمیتاکید بر زبان آریایی و طرد زبان یونانی است، و به همین شکل تاکیدی بر فرو نهادن مبدأ تاریخ

شود که چشمگیر است. نام ایزدانِ مورد اشاره کامال و اعالم سال نخست به عنوان ابتدای دورانی نو دیده می

ای به خدایان یونانی وجود نگ و بویی ایالمی دارند. با این وجود هیچ اشارهایرانی است و برخی از آنها حتا ر

شده و عضوی از ی یونانی نوشته میندارد. زبان آریایی مورد نظر او، زبان بلخی است که به خط تغییر یافته

   606شود.ی ساتِمِ زبانهای هند و اروپایی محسوب میی زبانهای ایرانی و شاخهخانواده

                      
604 Sims-Williams, 2008: 56-57. 
605 Sims-Williams, 1998: 82. 
606 Gnoli, 2002: 84-90. 
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شاهنشاه کونیشکی »دهد و دورادورش به بلخی نوشته شده ی کانیکشا که او را در حال پیشکش دادن به مذبحی نشان میسکه

 ته و کنارش نام بودا نوشته شده است.)اَبهَیَه مودرَه( گرف« نماد ناترسیدن»، در پشت سکه بودا دستش را به وضع «کوشانی

 

اش، بدان دلیل نیز اهمیت دارد که در تاریخ زرتشتی -کانیکشا با وجود گرایش نمایان اوستایی

گیری دین بودایی نقشی کلیدی ایفا کرده است. او فرمان داد تا چهارمین شورای بودایی در کشمیر برگزار شکل

گردآوری شد و نخستین ی ظاهری پیکر بودا شود. همچنین در زمان او برای نخستین بار سی و دو نشانه

های دارای نقش بودای ایستاده تندیسهای بزرگ بودا بر مبنای آن ساخته شدند. کانیشکا همچنین کهنترین سکه

ها نشانگر تثبیت شکلی استانده برای بازنمایی بودا در این را ضرب کرده است. چنان که گفته شد، این سکه

ها به دورانی پیشتر و عصر کوجاال بازنمایی بودا بر سکهاند، و حدس من آن است که کهنترین کیش بوده

 کادفیس بازگردد. 

ی دیگر اهمیت این پادشاه در سیر تاریخ دین بودایی آن است که احتماال نخستین نمودهای سویه

ی تاریم لشکر کشید و آنجا را گرفت. بعد از آن دین بودایی در چین زمانی بروز کرد که کانیشکا به منطقه

که راهبانی ایرانی از گنداره به چین سفر کردند و متون بودایی را در این منطقه ترویج کردند. یک نسل  بود
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ی متون بودایی به .م به لویانگ رفت و به طور رسمی نهادی برای ترجمه ۱۷۸بعد از کانیشکا، لوالکسِما در 

 چینی تاسیس کرد. 

گوشَه اش با یکی از رهبران بودایی به نام اشوَهکانیشکا به خصوص به خاطر روابط نزدیک و صمیمیانه

اش تبدیل شد. اما این شهرت دارد. به روایت بوداییان او در دوران پیری کانیشکا به مشاور و راهبر روحانی

رسد کرد، به نظر نمیین بودایی میسخن جای چند و چون دارد. چون در کل با وجود حمایتی که کانیشکا از د

های یافت شده های بودایی کانیشکا هم کمتر از یک درصد کل سکهخودش به این آیین گرویده باشد. سکه

ی او به ایزدان باستانی ایرانی مانند مهر و وایو بارها از بودا دهند و شمار و تنوع اشارهاز او را تشکیل می

ی ساش کگوید مشاور و راهبر معنوی کانیشکا در زمان تاجگذاریکه میبیشتر است. روایت دیگری هست 

« بالروزه»ی سْرینگَر در کشمیر قرار دارد و ی چنین کسی امروز در منطقهبه نام یوزارسف بوده است. مقبره

ماال نماید و شکلی تحریف شده از بودیسَتوَه )بوذارسف( است که احتشود. این نام نیز اصیل نمینامیده می

 رده است. در دورانی به یکی از بوداهای محلی منسوب بوده و بعد داستانش با کانیشکای نیرومند گره خو

جالب آن است که با وجود نقش پررنگ و ماندگار کانیشکا در منابع بودایی، روایتهای مربوط به او 

بر کیش بودایی چندان چشمگیر  نمایانند. تاثیر سیاست کانیشکاوی را چونان شاهی بودایی و مومن باز نمی

بود که نام و نشان این شاه به روشنی در منابع کهن بودایی باقی مانده است. با این وجود منابع بودایی او را 

دانند که به دین بودایی باور نداشته و تنها در زمان پیری و پیش از مرگ به آیین مردی خشن و خونریز می

 خوانیم که:می 607«یتَکه نیدانَه سوترَهدَرمَه پسْری»گرویده است. در 

                      
607 Sri-dharma-pitaka-nidana sutra 
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ن داشت... یک راهب ها( مردی بسیار احمق بود که طبیعتی خشدر این هنگام شاهِ نْگَنسی )پَهلَوی»

دید، و آرزو داشت تا او را به توبه شده )بْهیکشو ارهت( هم وجود داشت که کردارهای پلید شاه را میروشن 

ها یعی شاه را واداشت تا عذابهای دوزخ را ببیند. شاه از دیدن این شکنجهوا دارد. پس او با نیرویی فراطب

 608«کار شد.هراسان شد و توبه

ی دین بودایی، ساختن استوپای عظیم پیشاور بود که به مهمترین دستاورد مادی کانیشکا در عرصه

ابع بودایی به عواملی ی جغرافیایی بوداییان اعتبار یافت. ساخت این بنا در تمام منسرعت همچون قبله

فراطبیعی، و نه ایمان و باور قلبی کانیشکا، منسوب دانسته شده است. این روایت را داریم که بودا فراز آمدن 

خوانیم که بودا به می 609«وینَیَه سوتره»کانیشکا و ساخته شدن استوپای پیشاور را پیشگویی کرده بود. در 

کرد. بعد گفت: کانیکشا خواهد آمد و ای درست میبا خاک تپهای اشاره کرد که داشت روی زمین پسربچه

تر از همین روایت را در توماری به زبان شکلی مفصل 610آنجا استوپایی را به نام خودش برخواهد ساخت.

خوانیم که بودا چهارصد سال هوانگ چین کشف شده است. در این متن میی دونبینیم که در منطقهختنی می

 611ین استوپا فراز آمدن کانیشکا را پیشگویی کرده بود:پیش از ساخت ا

به این ترتیب کانیشکا آرزومند شد )تا استوپایی عظیم( بسازد... در آن هنگام چهار فرمانروای جهان »

از خواست شاه آگاه شدند. پس برای خاطر او به شکل پسرانی جوان در آمدند... و شروع کردند به ساختن 

ها سازیم... در آن هنگام پسربچهپسران به شاه گفتند: ما داریم استوپای کانیشکا را میاستوپایی از گِل،... 

                      
608 Kumar, 1973: 95. 
609 Vinaya sutra 
610 Kumar, 1973: 91. 
611 Kumar, 1973: 89. 
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ی توست صورت خود را تغییر دادند... و به کانیشکا گفتند: ای شاه بزرگ، بر اساس پیشگویی بودا بر عهده

ی باید دعوت شوند که رامَه( با استوپایی بزرگ بر آن بسازی، و بر مبنای آن روحانیونکه یک صومعه )سنگهه

 «موجودات نیکوی ارجمند ... را به همراه بیاورند.

.م از استوپای پیشاور بازدید کرد نیز ساخت این  ۶۳۰زانگ که در حدود زایری چینی به نام شوان

هایی فراطبیعی نسبت داده است. او نوشته که کانیشکا به آیین بودایی باور نداشت و به استوپا را به انگیزه

کرد. تا آن که روزی هنگام شکار خرگوشی سپید از برابرش گریخت و او را به دنبال اعتنایی میاهبانش بیر

از تمام این حرفها بر  612خود تا محلی که قرار بود استوپا ساخته شود، کشید. بعد هم در آنجا ناپدید شد.

هم این که او استوپا را ساخته امری آید که کانیشکا پادشاهی بودایی و سرسپرده نبوده و به همین دلیل می

نامنتظره بوده که به توجیهی آسمانی نیاز داشته است. چنان که از مرور نام ایزدان و نیروهای مقدس بر 

های کانیشکا دیدیم، این مرد احتماال هرگز به دین بودایی نگرویده، و با این وجود از این دین مانند سایر سکه

هایی سیاسی و اقتصادی و برای رونق شهر پیشاور کرده و احتماال با انگیزهتیبانی میادیانِ رایج در قلمروش پش

 و تثبیت قدرتش در میان بوداییان فرمان ساخت استوپای بزرگ را صادر کرده است. 

کانیشکا به هر صورت با تاسیس استوپای پیشاور موقعیت خود را به عنوان بنیانگذار معماری بودایی 

شناسان تازه در اوایل قرن بیستم کشفش متر قطر دارد و باستان ۸۷دین تثبیت کرد. این استوپا در تاریخ این 

اند که بلندای این استوپا در .م( گزارش کرده ۶۰۲-۶۶۴) 613کردند. زایران چینی باستانی مانند شوان زانگ

حش با جواهر پوشیده رسیده و سراسر سطمتر( می ۲۱۰-۱۸۰اش به هفتصد پای چینی )برابر با زمان رونق

                      
612 Kumar, 1973: 93. 
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شده و ترین بناهای دینی در جهان باستان محسوب میبه این ترتیب این بنا یکی از عظیم 614بوده است.

 متر( بلندتر بوده است.  ۱۴۶ارتفاعش به قدر یک سوم از هرم بزرگ خوفو در گیزه )

را تایید این حدس مدر آثار بودایی کانیشکا بر هویت بودا به عنوان شاکیامونی تاکید شده است و 

ام. کانیشکا احتماال با تاکید بر این جنبه از دین ای از سکاها دانستهی شاکیه/ ساکیه را شاخهکند که قبیلهمی

اند، مربوط سازد و احتماال به لحاظ تاریخی حق هم تبارش بودهبودایی خواسته وی را با سکاهایی که هم

شود، بودای آخرالزمانی است که در دین بودایی پررنگ می داشته است. عنصر دیگری که در این دوران

اش آشکارا از سوشیانس زرتشتی و مفهوم آخرالزمانی ایزدِ داور )مهر دادگر( برگرفته شده ساختار اساطیری

و به روشنی آمیختگی دین بودا و کیش « بودای مهری»نامند که یعنی است. این بودای ناجی را میترایه بودا می

 دهد.  نشان می مهر را
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 گفتار سوم: ظهور هنر بودایی

اش در در دوران کانیشکا به طور همزمان سبکی هنری در قلمرو او شکل گرفت که روایت هندویی

اش در گنداره متمرکز بود و بعدتر در هنر هندی و چینی تداوم یافت. نخستین ی بوداییماتوره و نسخه

نمایان شد. با این وجود همچنان کانون و خاستگاه اصلی منشهای بودایی  نمودهای هنر بودایی در شهر ماتوره

ی مرکزی فرهنگ و سیاست دولت کوشانی نیز در آنجا مستقر بود. هنر هندیِ ماتوره، بود که هسته گنداره

ی تداوم یافت و صیقل خورد و به سبکی نیرومند و زیبا تبدیل شد که در سراسر آسیا بعدتر در دولت گوپتَه

 شرقی تاثیر چشمگیری بر جا نهاد.

ی و نمادهای هنر یاد شده آشکارا از تلفیق و ورود عناصر و نمادهای دینِ کهن ایرانیانِ پیشازرتشت

های فراوان ایزدان آریایی قدیم در هنر درباریِ کانیکشا ایشان تاثیر پذیرفته بود و این را به خوبی در بازنمایی

بلخی )با  -ی بودایی زیر، که شخصیتهای مقدس بودایی را با هیبتی پارتیتهتوان باز یافت. نقش برجسمی

ای است، نمونه سربند و ریش تراشیده و سبیل بلند( و در لباسی پارتی )پیراهن و شلوار گشاد( تصویر کرده

 رود.از این هنر به شمار می
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های کانیشکا متفاوت است و انگار به دو موجود مقدس بودا بر سکهبازنمایی شاکیامونی و میترایه

ها ی عصر هخامنشی است، بر سکهسیدارتهکند. شاکیامونی که بودای تاریخی، یعنی گوتمهمتفاوت داللت می

ه و دست راستش را باال برده و با آن در حالتی ایستاده حک شده است. او دست چپ خود را به کمر گذاشت

ای )ابهدره مودره( را ساخته است. ردایی بلند و تقریبا شفاف بر تن دارد که بدنش از زیر آن پیداست، نشانه

شود. او بر بودا در مقابل به شکلی نشسته بازنموده میی آن در دست چپش جمع شده است. میتریهو دنباله

دهد، اما جالب آن که را نمایش می« ناترسیدن»ی همچنان با دست راستش نشانه اورنگی پایه کوتاه نشسته و

در دست چپش پیمانه یا جامی را گرفته است. اگر حدس من درست باشد و میتریه بودا زیر تاثیر آیین مهر و 

داشتن مفهوم سوشیانس زرتشتی شکل گرفته باشد، این پیمانه همان جام جم است. هر دو نوع بودا به خاطر 

موهای جمع شده بر باالی سر و به اصطالح تاج گل، از سایر نقشهای مقدس کوشانی متمایز هستند. همچنین 

ی مکتب گنداره است و خاستگاه ی بودا با ردای راهبان پوشیده شده و این نشانهدر تمام نقشها هر دو شانه

ی بودا اتوره که هندی است، تنها یک شانهدهد. در مکتب منشین را نشان میهنر بودایی در بخشهای ایرانی

 با ردا پوشیده شده و دیگری برهنه است. 

 

 

 

 

 

 

 میتریه بوداهای نشسته     شاکیامونی بوداهای ایستاده
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تر بودن های کانیشکا تفاوتی چشمگیر با سایر ایزدان دارد. گذشته از کمیاببازنمایی بودا بر سکه

دهند که در ابعاد سکه اند و عناصری را مورد تاکید قرار میتصویر بودا، این نقشها همواره از روبرو دیده شده

پژوهشگران اعتقاد دارند که در زمان قاعدتا نباید مورد توجه قرار گیرند. بر اساس این دو شاخص، بیشتر 

هایی عینی اند، نمونهکردهها را طراحی میکانیشکا هنر بودایی کالسیک شکل گرفته و کسانی که این سرسکه

گیرد که همواره اند. این در برابر ایزدان پیشازرتشتی و اوستایی قرار میاز تندیس بودا را در برابر خود داشته

ی تصویر تناسب دارد و نمادهای بیشتری اند و جزئیات پیکرشان با اندازهوده شدهبه صورت نیمرخ بازنم

بخشی به ایشان به کار گرفته شده است. یعنی تندیسی از ایشان وجود نداشته و این با سنت برای هویت

 اش همخوانی دارد. زرتشتی و انتزاعی بودن موجودات مقدس

ی مربوط به کیش بودایی در ی و آیینهای سازمان یافتهدهد سنتهای هنرشواهدی هست که نشان می

اند. یعنی عالوه بر تحولی که در بازنمایی تصویر زمان کانیشکا تثبیت شده و به شکلی چشمگیر شکوفا شده

شود، تشکیل انجمن چهارم بودایی و تدوین متون مقدس این دین، و تاسیس بودا در عصر این پادشاه دیده می

دهد که کیش بودایی در زمان این پادشاه و در قلمرو وی نوعی ایی مانند استوپا، نشان مینهادها و نماده

 نوزایی را تجربه کرده است. 
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شود. در سال ها و نمادپردازی تصویر بودا محدود نمیشواهد مربوط به این شکوفایی به سکه

ی شهر پیشاور صندوقی از ی شاه جیدِری در حومه.م در حفاری زیر استوپای بزرگ، در محله ۱۹۰۸/۱۹۰۹

.  با این شد.م( روی آن دیده می ۱۲۷کاری شده یافت شد که تاریخ سال نخست کانیشکا )جنس مسِ چکش

دانند، که آن را به یاد پدرش به وجود امروز بیشتر متخصصان آن را به فرزند و جانشین کانیشکا منسوب می

 معبد پیشکش کرده است. 

بر روی آن تندیس بودا و ایندره و برَهمَه قرار داشت و درونش سه قطعه استخوان نهاده بودند که 

این استخوانها را بعدتر به برمه فرستادند و امروز هم در همین کشور  615شود به بودا تعلق داشته است.ادعا می

 بر روی صندوق به خط خروشتی نوشته شده:  616قرار دارد.

(*mahara)jasa kanishkasa kanishka-pure nagare aya gadha-karae deya-

dharme sarva-satvana hita-suhartha bhavatu mahasenasa sagharaki dasa agisala 

nava-karmi ana*kanishkasa vihare mahasenasa sangharame 

وادین، این عطردان پیشکشی است ارجمند به شاه بزرگ برای خوشنودی استادان سرواستی»

ی موجودات باشد. )مهاراجَه( کانیشکا، در شهر کانیشکاپورا. باشد که آن ابزاری برای بهروزی و شادمانی همه

 «617ی مَهاسِنَه.ی معبد بِهار کانیشکار در سَمگهارامَهخانهساخت سفره ...سَه. کاهن ناظر بر

ها، به ماجرای خوانده شدنِ همین متن داوریی و تحریف منابع بر مبنای پیشگرایای از یوناننمونه

شد که ناظر ساخت این صندوق یک یونانی به نام آگِسیالئوس بوده، و هنوز شود. تا مدتها گمان میمربوط می

                      
615 Spooner, 1908-9: 49. 
616 Marshall, 1909: 1056-1061. 
617 Dobbins, 1971. 
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در هنر و فرهنگ کوشانی سخن  ی نفوذ چشمگیر یونانیانهم در بسیاری از کتابهای مرجع همچنان از درجه

شود. این تنها بدان خاطر است به میان رفته و آگسیالئوسِ هنرمندی که این صندوق را ساخته، گواه گرفته می

اند. نخستین مترجمان متن خروشتی، این متن را چنین ی این صندوق را نادرست خواندهی آخر کتیبهکه جمله

 خوانده بودند: 

dasa agisala nava-karmi ana*kaniskasa vihara mahasenasa sangharame 

ی خانهخدمتگزار )دَسَه( آگسیالئوس، کاهن ناظر بر ساخت سفره»کردند: و آن را چنین ترجمه می

 «ی مَهاسِنَه.معبد بِهار کانیشکار در سَمگهارامَه

بار دیگر متن آن را خواندند، اما این خوانش نادرست است. نیم قرن بعد، وقتی این صندوق را تمیز کردند و 

« سالَهاَگنی»خوانده شده و نامی یونانی پنداشته شده بود، در اصل « آگیساال»ای که به نادرست معلوم شد کلمه

خانه و غذاخوریِ معبد است. یعنی در متن هیچ عنصری که ربطی به فرهنگ یونانی است و به معنای سفره

   618شود.پیدا کند، دیده نمی

در واقع نقش و مضمون و محتوای این صندوقچه کامال ایرانی هستند. خط خروشتی که متن بدان 

ی خط رسمی هخامنشیان در یکی از استانهایشان )گنداره( است، و دین بودایی و معبدِ نوشته شده، بازمانده

کوشانی )احتماال  ی عصر پارسیان ریشه دارد. روی صندوق شاهمربوط به وی نیز در جنبشهای دینی میانه

اند. یکی از ایشان خود کانیشکا( تصویر شده، در حالی که خدای خورشید و ماه ایرانی در دو سویش ایستاده

های ساسانی بعدی دیده ی فره را در دست دارد و دقیقا همان است که در نگارهبه روشنی مهر است که حلقه

شود. ی فره دیده میی حلقهفروهر اهورامزدای بخشنده ی مشابهش درشود و در دوران هخامنشی هم نمونهمی

                      
618 Myer, 1966: 396–403. 
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ریش نموده شده، که لباسی پارسی بر تن دارد و در اینجا مهر دقیقا مطابق متن مهریشت در قالب جوانی بی

بینیم که همچون دست چپ خود را بر روی گرز یا شمشیری نهاده است. در سوی دیگر شاه، ایزد ماه را می

اند. در ای از نور دور سرش را پوشانده و به همین دلیل معموال او را خدای ماه دانستهلهمردی ریشوست و ها

کند که با ماهِ پر شونده از نور همتا انگاشته حالی که شکلش دقیقا همان هوم اوستایی را در ذهن متبادر می

 ای در منقار دارند.  ان شاخهشاند که برخیشده است. دورادور صندوق شمار زیادی قو یا کبوتر تصویر شدهمی

دهد که این سبک از بازنمایی ای که در زمان کانیشکا تکامل یافت، نشان میتحلیل هنر بودایی

نمادهای دینی بودایی خاستگاهی سکایی داشته و یکسره با آنچه که تا پیش از آن در میان بوداییان رواج 

دهد، به بازنمایی بدن بودا گسست رمزنگارانه را نشان میداشته، متفاوت بوده است. مهمترین متغیری که این 

شکنانه داشت و وجود خدایان سنتی را نفی شود. چنان که خواهیم دید، خودِ بودا رویکردی بتمربوط می

داشت. بوداییان آغازین در کرد و به همین ترتیب هنر دینی ادیان هند و ایرانی باستان را نیز ناخوش میمی

کردند و او را همچون موجودی مقدس ن رویکرد از نقش کردن تصویر بودا پرهیز میپیروی از ای

ی آغازین، تا قرن دوم میالدی شکنانهپرستیدند. گرایش به تصویر نکردن بودا و پایبندی به رویکرد بتنمی

 دوام آورد.  619در نقاطی مانند آمارَوَتی

ی رود ی مَندَل در کرانهمکتب هنری آمارَوَتی در شهر کوچکی به همین نام شکوفا شد که در منطقه

های کهن دین بودایی کریشنا در استان اندرپرادش امروزین در جنوب هند قرار داشت و یکی از کانون

ی بخشهای همسایهشد. در قرن دوم پ.م، وقتی دودمان مائوریه منقرض شد و نظم سیاسی آن در محسوب می

                      
619 Amaravati 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amaravati,_Andhra_Pradesh#Amaravati_School


189 

 

సామ్రా، به تِلوگو: सालवाहण) 620وَهَنَهجنوبی رواج یافت، دولتی به نام سَتَه జ్యమ్ు శాతవాహన در این )

گشت و پ.م باز می ۲۳۰ی این دولت به سال منطقه شکوفا شد که پایتختش در آماروتی قرار داشت. پیشینه

این زمانی بود که واحد سیاسی کوچکی در این منطقه تاسیس شد. بعدتر این دولت مستقل شد و به تدریج 

از منابع غربی آن را با اسم امپراتوری  به یکی از دولتهای قدرتمند جنوب هند تبدیل شد، در حدی که بسیاری

پرادش باقی مانده است. طبق گزارش دهند، و نامش بر همین مبنا بر استان اندرهاَنْدرَه مورد اشاره قرار می

سفر  -که آن نیز پایتخت دولت اندره بود–نیکوتَه اش دارَهخودِ بودا به این منطقه و شهرِ همسایه« یانَهوَجرَه»

شود که در زمان تدوین به این ترتیب روشن می  621چَکرَه را در این شهر به جا آورده است.کرده و مراسم کالَه

اند و احتماال در زمانی متاخر مانند قرن این تانترَه، شهرهای یاد شده به عنوان مراکزی بودایی اهمیتی داشته

اند. در واقع این متن به موجی متاخرتر از تحول دین بودایی تعلق دارد دوم پ.م محل تدوین این متون بوده

 ماند.گری تانتریک در تبت باقی میکه بعدتر در بوداییو همان است 

پ.م یک استوپای بزرگ بودایی در این شهر ساخته شد، که بنیانگذارش را آشوکا  ۲۰۰در حدود سال 

اند. آیین بودایی به تدریج در این سرزمین از میان رفت. به طوری که استوپای یاد شده کم کم زیر زمین دانسته

زوانگ چینی از این محل بازدید کرد، معبدهای بودایی زیادی در این .م که شوان ۶۵۰ل مدفون شد. در سا

شهر وجود داشت، اما بسیاری از آنها متروک شده بود و این نشانگر آن است که از همان قرن هفتم پیشروی 

ی سریالنکایی از ی تاریخی به آن را در متون بودایدین هندویی در این منطقه آغاز شده بود.  آخرین اشاره

بینیم. با این وجود استوپای یاد شده و بقایای هنر مائوری بازمانده در آن در اواخر قرن قرن چهاردهم .م می

                      
620 Satavahanas 
621 Hoffman, 1973: 136-140. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Satavahana
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هجدهم .م مورد توجه جهانگردان اروپایی قرار گرفت و در قرن نوزدهم به شناسایی و خاکبرداری از استوپا 

چکره را به جا آورد. مکتب هنری آماروتی شهر مراسم کاله .م در همین ۲۰۰۶منتهی شد. داالی الما در سال 

ی هنری مردم تبت و سریالنکا تاثیر گذاشت، که زیر تاثیر آیین بودا در این شهر پدید آمد، بسیار بر سلیقه

ی آثار هنری ساخته شده در این شهر بودند. کهنترین تندیس بودای سریالنکا چون این سرزمینهای وارد کننده

   622ی بودا در دونگ دوئونگ )سیام( به این سبک هنری تعلق دارند.ترین مجسمهمیو قدی

آن را  مورخان غربی هنر بودایی آغازین بارها و بارها به فرهنگ یونانی و هندی منسوب کرده و

 اند تا این حقیقتاند. گویا نویسندگان اصرار و عمدی داشتهای از فرهنگ یونانی به حساب آوردهزیرشاخه

ر زمانی هم رخ داده درا نادیده بگیرند که هنرِ یاد شده در قلمرو ایران زمین پدید آمده و تکامل یافته، و این 

کردند و مردمی ایرانی برسازنده و حامل این فرهنگ که دودمانها و قبایلی ایرانی بر این منطقه حکومت می

بودایی آن است که در زمانِ ظهور و تکوین   هنر یا فرهنگهندی پنداشتنِ-شدند. مشکلِ یونانیمحسوب می

یامده بود، و ناین آیین، فرهنگ یونانی در این منطقه حضور نداشته و فرهنگ هندی هنوز در این قلمرو پدید 

 توان اثبات کرد. این را به سادگی با مرور تاریخ سیاسی این منطقه و خیزش هنر بودایی در عصر کانیشکا می

ز آنچه که امروز در برابر چشم جهانگردان قرار دارد و حتا در کتابهای جدی متاسفانه بخش مهمی ا

هایی مشکوک بوده که زیر تاثیر این شود، بازسازیتاریخ نیز همچون آثاری اصیل مورد اشاره واقع می

 महािोबधتوان به معبد مَهابودْهی )مداری پدید آمده است. به عنوان مثال میفرضها و حول محور یونانپیش

मिंबदरبیداری »شدگی ساخته شده و نامش به معنای ( اشاره کرد. این پرستشگاه در مکانِ دستیابی بودا به روشن

                      
622 Von Schroeder, 1990. 
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مَنْدَه نامیده شده ی گایا قرار دارد و در متون پالی بوْدهیاست. این معبد در استان بیهار هند، در منطقه« بزرگ

نامند که همین معنی را ( می道場« )دائوچانگ»را در چینی  ، این نام«جایگاه بیداری»است، که به پالی یعنی 

دهد. فرض بر آن است که در محل به روشنایی و بیداری رسیدن قدیسان بزرگ، یا جایی که بخشی از می

تر ی رهروان به نیروانه را آسانماند و بنابراین دستیابی بقیهبدنشان دفن شده، بخشی از جوهر بیداری باقی می

 ن مکانها در فرهنگ بودایی است. سازد. این مبنای نظری زیارت از ایمی

و بودا از این رو در آنجا به روشن شدگی رسید  623معبد مهابودهی ناف جهان است« جَتَکَه»طبق متن 

طبق اساطیر بودایی، در پایان  624ی دیگری در زمین توانایی تحمل وزن این رخداد را نداشت.که هیچ نقطه

شود و در شود، این نقطه دیرتر از همه فنا میی آفرینش )کالپا(، در آن هنگام که کل جهان نابود میهر دوره

گردد. معماری و معنای مکان در معبد مهابودهی کامال ی جاها بار دیگر پدیدار میدوران بعدی پیش از بقیه

وند خورده است. طبق روایتهای بودایی، گوتمه سیدرته سه روز و سه شب زیر با داستان بیدار شدگی بودا پی

ی دیگر ی دیگر را در هفت نقطهدرخت انجیر مقدس نشست و وقتی به روشن شدگی رسید، هفت هفته

ی نخست را به حالت نشسته ی خویش را دریابد. او هفتهپیرامون این درخت به مراقبه نشست تا معنای تجربه

وقفه به آن خیره ای در شمال شرقی درخت ایستاد و بیی دوم را در نقطهدرخت انجیر گذراند. هفته در زیر

یادمانِ پلک »نامند، که یعنی می 625اند و آنجا را استوپای آنیمِشلوچَهماند. امروز در این مکان یادمانی ساخته

                      
623 Jataka, iv.233 (puthuvinābhi). 
624 Jataka, iv.229. 
625 Animeshlocha Stupa 
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مسیرش گلهای نیلوفر رویید. این مسیر  ی این مکان پیش و پس رفت و دربعد بودا یک هفته در فاصله«. نزدن

 نامند. ( می626چاکَرْمَه)رَتنَه« قدمگاهِ گوهر»را 

ها و متون متر ارتفاع دارد. امروز بر کتیبه ۵۵اند که بلندترینش در معبد مهابودهی استوپاهایی ساخته

پ.م ساخته است. اما  ۲۵۰شود که این بنا را خوِد آشوکا در سال راهنمای این پرستشگاه چنین وانمود می

شود شناسانه نشان داده که کهنترین بنا در این مجموعه به قرن پنجم و ششم میالدی مربوط میکاوشهای باستان

ت در اطراف و بنابراین در دوران ساسانی ساخته شده است. در زمان ساخته شدن این معبد نیرومندترین دول

سیان در ی راههای تجاری این شهر و مناطق اطراف را پاراین منطقه شاهنشاهی ساسانی بود و بخش عمده

گردد. م میالدی باز میاختیار داشتند. بقایای بنایی هرم مانند نیز در این منطقه یافت شده که احتماال به قرن دو

ای دهاند. تنها داو توسعه داده به بیان دیگر، این معبد را شاهان کوشانی ساخته و شاهان ساسانی بازسازی کرده

ر پَتنَه پیدا شده است و آن دای سفالی از قرن چهارم میالدی است که دهد، کتیبهکه سن این سازه را نشان می

شود. بنابراین تاکید متون راهنمای گردشگران بر آشوکایی که به خطا هندی هم به عصر ساسانی مربوط می

های فراوان به میراث یونانی که در اصل شارهزیسته، و اپنداشته شده و قرنها پیش از ساخته شدن معبد می

داشتهای نادرست مفسرانی که خودآگاه یا ناخودآگاه در پی وجود نداشته، تنها انعکاسی است از پیش

 اند.زدایی از فرهنگ بودایی بودهایرانی

دست از قرن دهم به بعد که دین بودایی در این منطقه منقرض شد، این منطقه نیز اهمیت خود را از 

ها منطقه را تسخیر کردند و تصمیم گرفتند این بنا را بازسازی داد و رو به ویرانی گذاشت. تا آن که انگلیسی

                      
626 Ratnachakarma 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratnachakarma&action=edit&redlink=1
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ی آن اند و بخش مهمی از نقشهها در قرن نوزدهم ساختهکنند. این برج و بناهای اطرافش را در واقع انگلیسی

ی پیاده کرده است. استخوان برج که به عنوان هسته.م کشیده و  ۱۸۸۰ی در دهه 627را سر الکساندر کانینگهام

آوری و بازسازی مورد استفاده قرار گرفته است، کهنترین بنای خشتی و آجری هند شمال شرقی است و فن

اش کامال از روشهای رایج در ایران جنوب شرقی وامگیری شده است. اما بنایی که امروز در برابر معماری

داشتهای فرهنگی ها با پیشایست که انگلیسیارد، تنها صد سال عمر دارد و سازهچشمان جهانگردان قرار د

 اند. خاص خویش در دوران استعمار هند در این منطقه ساخته

 

  

                      
627 Sir Alexander Cunningham 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Cunningham
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 گری ساسانیگفتار چهارم: بودایی

ی هند، و نه استان ایرانیِ هند( یا یونانی در هنر بودایی قارهدر واقع هیچ عنصر هندی )در معنای شبه 

شود. این هنری است که در دولت مائوریه و استان هخامنشی هند و گنداره ریشه داشت، در اولیه دیده نمی

شد، و به طور مستقیم به هنر  دوران کوشانی زیر تاثیر سبکهای هنری سکایی دستخوش دگردیسی و بازسازی

بودایی عصر ساسانی منتهی گشت. در آغازگاه دوران ساسانی دولت کوشانی و اشکانی با هم یکی شدند و 

زیر فرمان شاهنشاهان خاندان ساسان در آمدند. بر خالف تصور رایج و نادرستی که در میان عوام رواج دارد، 

ند و ادیان گوناگون ایرانی را به نفع کیش زرتشتی سرکوب ساسانیان به هیچ عنوان شاهانی متعصب نبود

ی ساسانیان تنها به مدت بیست سال مصداق داشت نکردند. سیاست یاد شده در سراسر دوران چهارصد ساله

شد. گذشته از این دوران و آن هم به اتحاد بهرام چهارم ساسانی و موبدی متعصب به نام کرتیر مربوط می

تگیری دینی، پیروان ادیان گوناگون در ایران زمین از آزادی کامل برخوردار بودند و این کوتاه و گذرای سخ

کیش و مانیِ پیامبر را همنشین ساخته بود در حدی بود که شاپور ساسانی در میان مشاوران خود کرتیرِ راست

  و بعدتر قباد خود به کیش مزدکی در آمد و خسرو پرویز گرایشی به مسیحیت نشان داد.

شود. هنر بودایی و معماری ی سیاست ساسانی دیده مینمودِ آزادی دینی بوداییان به روشنی در زمینه 

دینی معابد این دین که در عصر کوشانی به پختگی رسیده بود، در عصر ساسانی سیر تکامل خود را ادامه داد 

ی ی بامیان منطقهبوداهای بامیان است که در درهو به اوجی چشمگیر دست یافت. مشهورترین نمود این هنر، 

.م شروع شده است.  ۵۰۷اند. ساخت این بوداها از سال  کیلومتری شمال غربی کابل قرار داشته ۲۳۰هزاره در 

.م  ۶۴۴-۵۹۱.م ساخته شده و بودای بزرگتر به سالهای  ۵۹۵تا  ۵۴۴ی سالهای بودای کوچکتر در فاصله
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یقا در زمان اوج قدرت شاهنشاهی ساسانی و همان عصری که از بگیر و ببند دینی شود. یعنی دقمربوط می

ی جهان برای ساخت تندیسهایی دینی در ایران شرقی ترین برنامهرود، بزرگترین و پرهزینهسخن به میان می

 پذیرفته و به دین بودایی هم تعلق داشته است.و زیر نظارت این شاهان انجام می

ی دین بودایی چندان استوار و پرآوازه بود گی استانهای شرقی دولت ساسانی در حوزهدستاورد فرهن

.م از این منطقه گذشته بود، بامیان  ۶۳۰که میراث آن تا بیش از هزار سال بعد تداوم یافت. شوان زانگ که در 

راهب در این منطقه گوید بیش از ده معبد بزرگ با هزار داند و میرا یکی از مراکز بزرگ دین بودایی می

وجود داشته است. او همچنین قید کرده که بوداهای بامیان با روکشی از طال و جواهرات گرانبها آراسته شده 

جالب آن که شوان زانگ از یک بودای سومِ نشسته هم یاد کرده که در دوران معاصر اثری از آن  628بودند.

سو شباهت داشته لینگ در استان گوانی چینیِ بینگاست. اما طبق توصیف او با بودای نشسته باقی نمانده

بودای گمشده انجام  است. در سالهای گذشته و بعد از سرنگونی طالبان کاوشهای زیادی برای یافتن این

.م بوده  ۲۰۰۸متر در سال  ۱۹ی دیگر به ارتفاع پذیرفته است. دستاورد آن تا به حال کشف یک بودای نشسته

 است. 

ی ی تندیسها را از صخرهبدنه 629ی مستقیم هنر سبک گنداره است.سبک هنری این تندیسها، دنباله

ی سنگ پوشانده و جزئیات اثر به این ی آن را با گل و شفتهاند. اما بر روسنگیِ کوه تراشیده بودهعظیم ماسه

گرایی اند و چین و شکن لباسها و خطوط چهره با دقت و واقعریزی شده بود. تندیسها رنگی بودهترتیب طرح

چشمگیری در این روکش بازنموده شده بود. روکش یاد شده به تدریج تا اوایل قرن بیستم از میان رفته بود، 

                      
628 Wriggins, 1995. 
629 Gall, 2006. 
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دهد که بت بزرگ بامیان سرخ رنگ بوده و بقیه با یای آن باقی است. گزارش زایران باستانی نشان میاما بقا

ی سنگ ساخته گل و شفتهاند. دستها هم از آرنج به بعد از جنس همین کاهشدهرنگهای گوناگون آراسته می

ه شاکیامونی و وایروچانَه اند. دو تندیس اصلی بشدهشده بودند و با چارچوب و اسکلتی چوبی حمایت می

های متفاوتِ نموده شده در دستانشان فهمید. این آثار تا زمان توان از مودرهاند و این را میتعلق داشته

 شدند. ی بودا در جهان محسوب میشان، بزرگترین تندیس ایستادهنابودی

د این آثار هنری نابود شوند، .م، مال محمد عمر که رهبر طالبان بود، دستور دا ۲۰۰۱در اسفندماه سال 

ی عریان و اشموغانِ پیرو او چنین کردند. بعد از نابودی بوداهای بامیان، پنجاه غار در گوشه و کنار دیواره

ی پیرامون تندیسها نمایان شد. خوشبختانه طالبان از کنجکاوی و مهارت الزم برای یافتن و ورود به این شده

تا از ی آثار این غارها همچنان دست نخورده باقی مانده است. در دوازدهدهبهره بودند و بخش عمغارها بی

اند و کهنترین ی قرن پنجم تا نهم میالدی کشیده شدهاند که در فاصلهاین غارها، نقاشیهایی دیواری یافت شده

ن نقاشی شوند. به این ترتیب روشن شد که فهای نقاشی با رنگ و روغن در ایران شرقی محسوب مینمونه

ی عصر ساسانی به بعد در با رنگ و روغن ابداعی اروپایی نیست و دست کم شش قرن پیش از آن، از میانه

 630ی این روش نقاشی به تئوفیلوس پرسبیترایران شرقی رواج داشته است. کهنترین گزارش اروپایی درباره

اند. هرچند میان بر این فن چیرگی داشتهزد و روایت کرده که روشود که در قرن دوازدهم .م قلم میمربوط می

شود و نه دوران ی رومیان احتماال به وضع مردم ایتالیا در روزگار خودش مربوط میگزارش او درباره

 631اند.امپراتوری رم کهن، چنان که برخی از منابع فرض کرده

                      
630 Theophilus Presbyter 
631 Gettens and Stout, 1966: 42. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Presbyter
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های بوداییان جهان به هر صورت، بوداهای بامیان هرچند در زمان خودشان بزرگترین تندیسها و معبد

ی مردم ایران شرقی به دین بودایی در شدند، اما منحصر به فرد نبودند. در عصر ساسانی بدنهمحسوب می

آمده بودند و آثار فراوان دیگری از هنر و معماری پیروان این کیش در این منطقه باقی مانده است. مثال در 

اند که چندین استوپا در اطراف آن ، دو معبد بودایی یافتهلوگار که در نزدیکی شهر باستانی غزنه قرار دارد

متر کشف شده است. این معبد در قرن پنجم  ۹و  ۷قرار دارد و در دو تاالر آن تندیسهایی از بودا به ارتفاع 

ی بخشهایی از آن به قرون اول پ.م برسد. آیین بودایی تا هایی وجود دارد که پیشینه.م ساخته شده، اما نشانه

 قرن یازدهم میالدی و دوران غزنویان در شهر غزنه وجود داشته است. 

شود که ی ایران زمین در تاریخ تحول این دین از اینجا روشن مینقش کلیدی و تعیین کننده

ترین معبد بودایی جهان برای مدتِ بسیار طوالنیِ هزار سال )قرن دوم پ.م تا قرن هشتم .م(، نوبهار مقدس

شود. در این معبد محسوب میویهارَه( در شهر بلخ بوده است. این معبد مرکز تکامل آیین ویبهاشیکه نیز )نَوَه

اش متنی نوشته باشند. شدند که پیشاپیش متون مربوط به ابیدرمه را خوانده و دربارهتنها راهبانی پذیرفته می

یکی از کسانی که در استقرار ویبهاشیکه در بلخ نقشی کلیدی ایفا کرد، راهبی تخاری بود به نام گوشَکا 

داد رپرست؟(. نوبهار به خاطر آن که دندان بودا را در خود جای میسَکَه؟، گاوِ مقدس سکاهای مه)گَئو

زانگ از بلخ دیدار کرد، .م که شوان 630شد. در مهمترین مرکز زیارتی بودایی در کل راه ابریشم محسوب می

ه اش را سی هزار تن دانست. او نوشته کها و معابد بودایی آن را صد تا و شمار راهبان بوداییشمار صومعه

ی خاندانی کشمیری بود به نام پَرَموکْهَه، و این همان خاندان برمکیان است که ریاست معبد نوبهار بر عهده

 کنند. بعدتر در تاریخ دوران عباسی نقشی چشمگیر ایفا می

ی اعراب بر ایران شرقی دین بودایی در این منطقه همچنان تا چند قرن باقی ماند و سیر بعد از غلبه

واده بلخ دیدار کرده، نوشته که این شهر مرکز آیین سرواستی .م از ۶۸۰در جینگ که را ادامه داد. یی تحول خود
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های قدیمی ساکن منطقه نازُک خان که از شاهزاده .م ۷۰۸ شود. درها محسوب میاست و پایتخت بودایی

ی سختی را در بود، با پادشاه تبت متحد شد و استان بلخ را از چنگ عربها بیرون آورد. او قوانین متعصبانه

حمایت از دین بودایی اجرا کرد و فرمان داد تمام راهبانی که بعد از فتح اعراب مسلمان شده بودند، گردن 

این شاهزاده و متحدان ترک او چندان نیرومند شده بودند که خودِ شاه تبت را هراسان  .م ۷۱۵در زده شوند. 

اش این شد که ابن قتیبه دوباره بلخ را گشود ها با اعراب دست به یکی کردند و نتیجهساختند. در نتیجه تبتی

قتل رساند. ابن قتیبه  دانست را بهو در آنجا حمام خون به راه انداخت و هرکس که خواندن و نوشتن می

اش را به غارت برد و معبدهای بودایی دیگر بلخ را که کانون مقاومت در برابر نوبهار را ویران کرد و خزانه

های بعدی اموی برای دریافت مالیات اجازه دادند معبد نوبهار بازسازی اعراب بودند، منهدم ساخت. اما خلیفه

آید که اهمیت و شکوفایی ز گزارشهای ابن حوقل و بیرونی بر میشود و نقش زیارتی خود را حفظ کند. ا

 دین بودایی در بلخ تا قرن دهم میالدی همچنان ادامه داشته است. 

گزارش عمر بن ازرق کرمانی را ثبت کرده که در قرن هشتم .م « کتاب البلدان»ابن فقیه همدانی در 

ی بوداییان است. او همچنین نوشته که در مرکز این معبد سنگی از بلخ دیدار کرده و نوشته بود که نوبهار کعبه

از این رو آن را با کعبه مقایسه  اند وکردهمکعب شکل و بزرگ وجود داشته که زایران در اطرافش طواف می

ی چهارگوش استوپای این معبد بوده است. بسیار بعید است که تنها چند ده کرده است. این سنگ قاعدتا پایه

ی اعراب بر این منطقه، سنت دینی بوداییان زیر تاثیر مراسم حج در مکه دگرگون شده باشد. سال بعد از غلبه

م طواف در اطراف سنگ مکعب شکل از دیرباز در معبد نوبهار وجود داشته از این رو باید فرض کرد که رس

ای عمومی و فراگیر در کل ایران زمین بوده باشد که است. به این ترتیب، بعید نیست که رسمِ یاد شده قاعده

 توسط اعراب هم وامگیری شده و در مورد کعبه به کار بسته شده است. 
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ی در ایران شرقی، انقراض دولت ساسانی و تباهی سیاست روادارانهبا وجود تداوم تاریخ دین بودا 

ای که از دیرباز در ایران زمین حاکم بود، در نهایت به نابودی دین بودایی در این منطقه انجامید. در قرن دینی

 گری در شمالهفتم میالدی که شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد و تازیان بر ایران زمین چیره شدند، بودایی

هند نیز رو به زوال رفت و این نشانگر آن است که پیوندی میان این آیین و دولت ساسانی برقرار بوده است. 

در قرن هشتم میالدی پادشاهی پاال در شمال شرقی هند شکل گرفت و به حمایت از دین بودایی برخاست. 

که پادشاهی سِنا که هوادار کیش  به این ترتیب رواج این دین تا قرن دهم .م ادامه یافت و این زمانی بود

 هندویی بود، بر پاال غلبه کرد و معبدهای بودایی را ویران ساخت. 
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 بخش ششم: مکتبهاي آغازین بودایی

 

 

 گفتار نخست: شاخصهای پیوند دین با تمدنی خاص

 

ترین منشها هستند. از این رو فهم این که هویت فالن دین به کدام تمدن ها از پایدارترین و سیالدین

انه گردد، نیازمند بررسی و کاوشی دقیق است. چرا که ممکن است مانند مورد کیش المایی، دینی بیگباز می

ای فرهنگی وارد شود و در آنجا با منشهای بومی ترکیب شود و گری از جایی دیگر به حوزهمانند بودایی

ی خود به سرزمینهای دیگر )مثل چین عصر تانگ( منتقل گردد ای خاص پدید آورد که آن نیز به نوبهنسخه

 و چه بسا که دوران شکوفایی خود را در فرهنگی متفاوت تجربه کند. 

 ی هویت یک دین بدان استناد کرد، عبارتند از:توان برای داوری دربارهشاخصهایی که می

افزاری و مادی و عینی: قلمرو جغرافیایی رواج دین، نژاد و جمعیت و نخست: شاخصهای سخت

مقدسِ  شناختی یا بناها و مکانهایی زمانی تداوم دین در یک مکان، آثار باستانقومیت مردمِ پیرو آن، دامنه

 اند. مربوط به یک دین که در جایگاه مکانی خاصی برپا یا کشف شده
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افزاری و معنایی و ذهنی: زبانِ پیروانِ آن دین، زبان و خطی که متون مقدس دین دوم: شاخصهای نرم

 های جاری در بسترهای فرهنگیاند، جفتهای متضاد معنایی پایه در آن دین و پیوندش با جمبدان نوشته شده

بزرگتر )هنر، دانش، سنن اجتماعی(، و الگوی رمزگذاری امر قدسی، و چگونگی چفت و بست شدن آن با 

 ادیان دیگر و سنتهای محلی.

ی توان با اطمینان گفت که آیین بودایی یک دین ایرانی است که در حاشیهبر اساس این متغیرها، می

ته، تکامل یافته، تدوین شده، و به بلوغ رسیده، و از ایران زمین زاده شده، در اندرون ایران زمین شکل گرف

ایران زمین به سرزمینهای همسایه منتقل شده است. موفقترین مسیر این انتقال به راه ابریشم و چین مربوط 

شود و این همان موجی است که کل قلمرو خاوری را در خود غرقه ساخت. ناموفق ترین مسیر، در کمال می

کنند. حقیقت آن است که اگر به هند است که معموال دین بودایی را به آنجا منسوب میی تعجب، شبه قاره

اند، بنگریم، خواهیم دید که بخش بزرگی از مردم ایران شرقی کل مردمی که در کل تاریخ در یک منطقه زیسته

شمگیری از مردم اند، درست همان طور که بخش چشان )پانزده قرن( بودایی بودهبرای بخش بزرگی از تاریخ

اند. این در حالی شان )هفت تا ده قرن( چنین وضعی داشتهی اصلی تاریخچین و تبت و هندوچین برای بدنه

ی هند در عمل هرگز بودایی نشدند و تنها اقلیتی از ایشان در شمال هند در دورانی قارهاست که مردم شبه

 کوتاه )سه تا هفت قرن( به این کیش روی آوردند.

همین دلیل هم بررسی دین بودایی به ویژه برای فهم تمدن ایرانی مهم است. چرا که در اینجا ما به 

با دینی سر و کار داریم که همزمان با صورتبندی مجدد دین زرتشتی زاده شده، از نظر ساختار و محتوا 

ا مانده است. از این ی تاریخ تحول آن به جشباهت چشمگیری با آن دارد، و اسناد و مدارک بیشتری درباره

توان به مدلی رو با بازسازی تاریخ تحول دین بودایی و دین مشابه جَینی که موازی با آن شکل گرفت، می

ی تحول دینی مانند زرتشتی در عصر هخامنشیان پی برد. به همین ترتیب، فهمِ ماهیت ایرانی دین درباره
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و فرهنگی درون ایران زمین غفلت نکنیم و پیوند میان شود تا از پویایی جریانهای سیاسی بودایی باعث می

 های آیین بودایی دریابیم.ها و وامگیریآنها را با دگردیسی
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 گفتار دوم: مکتبهای آغازین

چنان که دیدیم، آیین بودا در ابتدای دوران اشکانی با تاسیس دولت مائوریه به وضعیتی پایدار دست  

های جدیدی که از سوی بخشهای شمالی یافت و شمار پیروانش رو به فزونی نهاد. به این ترتیب آرا و اندیشه

درونزاد خودِ بوداییانِ مقیم ایران های دینیِ شد، به همراه نوآوریو غربی ایران زمین به شمال هند وارد می

ی دین بودایی فراهم آورد. تشکیل زایی در بدنهشرقی و هند شمالی، زمینه را برای پراکندگی باورها و شاخه

شوراهای بودایی و تالش برای تثبیت شکلی هنجارین و فراگیر از آیین بودایی، پاسخی بود به این واگرایی 

زایی مسیر طبیعی خود را طی کرد و در دین بودایی نیز مکتبها ن وجود روند فرقهافکار و بدعتهای نظری. با ای

ای از آرا را در بر گرفتند که روی ها تا پایان دوران اشکانی مجموعههای متفاوتی پدید آمد. این شاخهو فرقه

 شوند. هم رفته مکتبهای آغازین نامیده می

اند. وهومیتره در های متفاوتی از این مکتبهای آغازین به دست دادهنویسندگان بودایی اولیه، فهرست

ی مهم( و مَهاسَمگهیکَه )با وادَه )با دو فرقهویرَهی اصلیِ اسثَهاز دو شاخه« سَمَیَبْهِدو پَرَچانَه چَکرَه»کتاب 

 ی مهم( یاد کرده است: هشت فرقه

 وادَه؛ویرَهی نخست: اسثَهشاخه

 واده دانسته شده است.ویرهی اصیل استهواتَه که نسخهنخستین انشعاب: هایمَه

 وادهنخستین انشعاب: سرواستی

 پوتریَهدومین انشعاب: وَتسی 

 تَریَهسومین انشعاب: دَرمَه  



204 

 

 یانیَهسومین انشعاب: بْهَدرَه  

 سومین انشعاب: سامتیَه  

 کَهسومین انشعاب: سَناگَری  

 چهارمین انشعاب: مَهیساسَکَه 

 گوپتَکَهپنجمین انشعاب: دَرمَه 

 پیَهششمین انشعاب: کاسیَه 

 هفتمین انشعاب: سوترانتیکَه 

 ی دوم: مهاسمگهیکَهشاخه

 ویَهاریکَهنخستین انشعاب: اَکَه 

 وادَهنخستین انشعاب: لوکوتَرَه 

 نخستین انشعاب: گوکولیکَه 

 بَهوسروتیَهدومین انشعاب:  

 وادَهسومین انشعاب: پرَجناپتی 

  چهارمین انشعاب: چایتیکه 

 سایلَهچهارمین انشعاب: اَپَرَه 

 سایلَهچهارمین انشعاب: اوترَه 

ی اصلی را که یک تاریخ دین بودایی از قرون میانه است، همین دو شاخه« پَریپرچَهپوترَهسَری»کتاب 

 و به دومی هشت فرقه را منسوب دانسته است: به رسمیت شناخته و به اولی پنج 

 وادهویرهی نخست: استهشاخه
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گوپتکه، و واده، که در آن سه مکتب وجود دارد: مهیساسکه، درمهنخستین فرقه: سرواستی 

 سووَرسَه

یانیَه، سَماتیه، پوتریَه که در آن چهار مکتب وجود دارد: درموتَریکه، بْهَدرَهوَتسی دومین فرقه: 

 سَنَگَریکَه و

 پیاسومین فرقه: کاسیَه 

 وادینچهارمین فرقه: سوترَه 

 پنجمین فرقه: سَمکْرَنتیکَه 

 ی دوم: مهاسمگهیکهشاخه

واده، واده، گوکولیکه، بَهوسروتیَه، پراجنپتیویاوَهارَه، لوکوتره دارای هشت فرقه است:

 سایلَه. مهادَوَه، چایتکیه، اوتره

مین دو شاخه یاد کرده و به هریک سه فرقه را نسبت داده، .م( از ه ۷۱۵-۶۴۵دِوَه )وینیتَهراهبی به نام 

 فرقه(: ۹وادین )با ی اصلی دیگر را نیز بدان افزوده است: سامَتیَه )با سه فرقه( و سَرواستیو دو شاخه

 634و مَهاویهارَواسین، 633گیریواسین، اَبَیَه632وانیَهواده، با سه فرقه: جَتَهی نخست: استویرهشاخه

                      
632 Jetavaniya 

633 Abhayagirivasin 

634 Mahaviharavasin 
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 .636، اَوَنتَکَه، و وَتسیپوتریَه635ی دوم: سماتیه با سه فرقه: کاوروکولَکَهشاخه

گوپتکه، پیَه، مَهیساسکه، درمهوادین، کَسیهسرواستی: مولَهوادین با هفت فرقهی سوم: سرواستیشاخه

 .638وادین، و ویبْهَجیَه637ساتیَهبهوسروتیَه، تَمرَه

وادین، و واتَه، لوترهسایله، هَیمَهسایلَه، اَپرَهمهاسمگهیکه با پنج فرقه: پوروَهی چهارم: شاخه

 واده.پرجناپتی

ها را بر اساس انشعابهای رخ اند، فرقهالنکا نوشته شدهکه در سری« مهاومسه»و « ومسهدیپه»دو متن 

 اند:اند و به این سیاهه رسیدهبندی کردهداده در درونشان رده

 واده = تراوادهواده = ویبهاجهاسثویره

 نخستین انشعاب: مهیساسکه 

 وادهسومین انشعاب: سرواستی 

 چهارمین انشعاب: کاسیپیه 

 639پنجمین انشعاب: سَنکْرَنتیکَه 

 ششمین انشعاب: سوترانتیکه 

                      
635 Kaurukullaka 

636 Vatsīputrīya 

637 Tamrasatiya 

638 Vibhajyavadin 
639 Sankrantika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vatsiputriya
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sankrantika&action=edit&redlink=1
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 640پوتریَهتسینخستین انشعاب: وَ

 نخستین انشعاب: مهیساسکه

 641دومین انشعاب: دَرموتَریَه

 642یانیَهدومین انشعاب: بْهَدرَه

 643دومین انشعاب: سَناگَریکَه 

 دومین انشعاب: سامیتیا 

 مهاسمگهیکه:

 اولین انشعاب: گوکولیکه 

 وادهدومین انشعاب: پرجناپتی 

 دومین انشعاب: بهوسروتیه 

 هاریکَه ویَهانشعاب: اِکهنخستین 

 سومین انشعاب: چایتیکه

ی بودایی آغازین یاد اند، روی هم رفته از بیست فرقهمنابع چینی که در سنت مهایانه نوشته شده

 اند:کرده

                      
640 Vatsīputrīya 
641 Dharmottarīya 
642 Bhadrayānīya 
643 Sannāgarika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vatsiputriya
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharmottariya&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhadrayaniya&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sannagaraka&action=edit&redlink=1
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説一)واده )شود: سرواستی( که به یازده فرقه تقسیم می上座部واده )ی نخست: استویرهشاخه

切有部( هیمَواتَه ،)雪山部 ،)وَتسی( پوتریَه犢子部( درموتارَه ،)法上部بهَدرَه ،)( یانیَه賢冑部 ،)

(، 法蔵部گوپتکه )(، درمه化地部(، مهیساسکه )密林山部) 644گیریکَه(، چَنَّه正量部سامیتیه )

 (.経量部(، و سوترانتیکه )飲光部پیَه )کاسیه

، (一説部ویَهاریکَه )شود: اِکهفرقه تقسیم می ۹( که به 大衆部ی دوم: مهاسمگهیکه )شاخه

(، 説仮部واده )(، پراجنپتی多聞部(، بهوسروتیه )鶏胤部(، گوکولیکَه )説出世部وادین )لوکوتره

 (.北山住部سایله )(، و اوتره西山住部سایله )(، اپره制多山部چایتیکه )

ها، با روندی تاریخی ظهور مکتبهای آغازین را یک به یک بررسی در اینجا با ترکیب تمام این داده

 شان را به طور خالصه شرح خواهم داد.های نظریخواهم کرد و نقاط تمایز و نوآوری

  

                      
644 Channagirika 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Channagirika&action=edit&redlink=1
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 وادهی پودگلهفرقه

 مکتب تراوادَه       

 مکتب مَهیساسَکَه  وادَه ی ویبهاجَهفرقه

 گوپتکه مکتب درمه    وادَه ویَرهاسثَهی شاخه

 پیَه مکتب کاسیه   

 مکتب سوترانتیکَه  وادَه ی سَرواستیفرقه

  وادهسرواستیمولَهمکتب 

 مکتب وَیبْهاشیکَه

 هاریکَهویاوَهیا َاکَه ویَهاریکَهاِکَه یفرقه

 گوکولیکَه یفرقه ی مهاسمگهیکهشاخه

 وادَهلوکوترَهی فرقه

 چایتیکهی فرقه

 

 های دین بوداییشاخه
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 وادَهویرَهی اسثَهگفتار سوم: شاخه

ی آغازین از همان ابتدا وجود داشته، اما بیشتر ها در جماعت سنگههنظرها و واگرایی هرچند اختالف

ی بودایی در دوران ای اولیههای فکری و فرقهگیری جبههپژوهشگران در این مورد توافق دارند که شکل

تا پیش از آن پیشینه و شمار بوداییان کمتر از آن بود که چنین تمایزهایی  645آشوکا ممکن گشت.زندگی 

وادَه از سازماندهی نهادی و اجتماعی پیدا کند. کهنترین انشعاب در جماعت بوداییان به جدا شدن اسثَویرَه

 شود.مهاسمگهیکه مربوط می

تعالیم »شود، یعنی ( خوانده می上座部« )زوئو بوشانگ»( که در چینی स्थबवरवादوادَه )اسثَویرَه

پ.م( بوده است. بر اساس متن  ۲۵۰پ.م( و سوم ) ۳۵۰زمان این انشعاب بین شورای دوم )«. مهتران

که متنی به نسبت متاخر است، گرانیگاه اختالف نظری که به نخستین انشعاب در جماعت بوداییان « مهاوَمسَه»

شد. کسانی که این پنج رای را نپذیرفتند، ها مربوط میی ماهیت ارهتبرداشتِ مهادِوَه دربارهمنتهی شد، به پنج 

تر پافشاری کنند. کسانی که شان نسبت به برداشت استادان قدیمیواده نامیدند تا به وفاداریخود را اسثویره

ای به تر اشارهن وجود در متون قدیمیبا ای 646ی مَهاسامهیگَه را پدید آوردند.آرای مهادوه را پذیرفتند، شاخه

های تبتی و .م نوشته شده و نسخه ۱۰۰ی شاه هومیترَه که در حدود بینیم. مثال متنی دربارهاین ماجرا نمی

ها نکرده است. با این وجود ی ارهتای به مهادوه و آرای او دربارهاش برای ما باقی مانده، هیچ اشارهچینی

                      
645 Cox, 1995: 23. 
646 Dutt, 1978. 
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ها تاکید دارد. بنابراین احتماال مهادوه شخصیتی تاریخی ف نظر بر سر پنج صفت ارهتمتن یاد شده به اختال

 647یا اساطیری بوده که بعدتر برای تشخص بخشیدن به این اختالف نظر دیرینه برساخته شده است.

ماند. مهادِوَه تصویری که از مهادوه در منابع بودایی وجود دارد، بیشتر به شخصیتهای اساطیری می

(महादवे در چینی )«داتیان( »大天خوانده می )کند، او واده منسوب میشود. در سنتی که خود را به اسثویره

ها به تفرقه و دودستگی در جماعت بوداییان ی پنج صفت ارهتگذاری بوده که به خاطر معرفی ایدهبدعت

سال بعد از دومین شورای بوداییان، یک گردهمایی با  ۳۵بر اساس این گزارش،  648اولیه دامن زده است.

ها بپردازد. پنج صفت یاد شده ی پنج صفت ارهتپوتره برگزار شد تا به بحت دربارهریاست مهادوه در پتلی

الخطا و جائز آوردداد، ایشان را از خطاناپذیری و معصومیت بیرون میها نسبت میکه مهادوه آنها را به ارهت

به احتمال زیاد،  649داد. به همین دلیل هم برخی از بوداییان با این برداشت مخالفت کردند.شان میجلوه

های اخالقی ی مرامنامهها نبوده، و به پیامدهای این برداشت در زمینهی اصلی خودِ خطاپذیری ارهتمسئله

گوید که انجمنی ی این انشعاب در دست داریم، میهارشده است. کهنترین اسنادی که درب)وینَیَه( مربوط می

خواستند به پوتره تشکیل شد و در آن اکثریت جماعت بوداییان در برابر قواعدی که اقلیتی میدر شهر پتلی

تر شدنِ قوانین اخالقی حاکم بر سنگهه ها بیفزایند، مقاومت نشان دادند. موضع اقلیت که سختگیرانهمرامنامه

ی تخیلی مهادوه واده را پدید آورد، و مخالفان آن که در قالب چهرهکرد، همان است که اسثویرهمی را ایجاب

های اخالقی گروه اخیر در واقع هم مرامنامه 650ی مهاسمگهیکه را پدیده آوردند.اند، شاخهتشخص یافته

                      
647 Sujato, 2006: 42. 
648 Walser, 2005: 49-50. 
649 Skilton, 2004: 47. 
650 Skilton, 2004: 48. 
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آید، واده بر میز محتوای اسثویرهواده دارا هستند. به این ترتیب بر خالف آنچه ابندهای کمتری را از اسثویره

اند و تجدید نظری در قواعد اخالقی سنگهه اعمال کردند. های سنتی وفادار نماندهپیروان این گرایش به آموزه

 اند. کار در این میدان مهاسمگهیکه بودهیعنی جناح محافظه

 

 وادهی نخست: پودگلهفرقه

توان آن را نام داشت که می 651وادهای که در این سنت متونی را پدید آورد، پودگلهنخستین فرقه

واده زاییده شد. برداشت پ.م از دل مکتب اسثویره ۲۸۰ ترجمه کرد. این فرقه در حدود سال« گراتشخص»

« های دلبستگیتوده»، امری موهوم و ذهنی است که از «من»این مکتب از مفهوم اَنَتَّه آن بود که تمام نمودهای 

شود که موضوع نیروانه، ها برساخته میخیزد و اصالت و حقیقتی ندارد. با این وجود سرشتی از تودهبر می

شود. مکتب شود و با برچسب پودگله مشخص میدانسته می« خویشتن»یش مجدد است و آن کارمه و زا

باز جست. « وَتّوکَتَه»توان در متن کرد و روایتی از این نقدها را میواده انتقاد میتراواده به شدت از پودگله

که یکی از شارحان بودا در دوران اند. هاروی ها مخالف بودهواده و مَدیامکه نیز با این آموزهمکتبهای سروستی

به ویژه آنها که به –معاصر است، بعد از مرور این ادبیات جدلی چنین داوری کرده که نقدهای یاد شده 

واده ور از طرف هواداران پودگلهاستوار و پذیرفتنی بوده و پاسخی در خ -پوته و وسوبندو منسوب شدهموگله

های این فرقه در متون تراواده وجود نداشته دریافت نکرده است. همچنین او نشان داده که ردپای آموزه

  652است.

                      
651 Pudgalavāda 
652 Harvey, 1995: 34-38. 
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یا سامیتیَه، دَرموتاریَه،  653پوتریَهسیدر این فرقه چهار مکتب متمایز وجود داشته که عبارتند از وَت

اطالعاتی در خور داریم.  655مکتب سامیتیَه، و سَناگَریکَه. از میان این گرایشها، تنها در مورد 654یانیَهبهدرَه

پوتریه است که در دوران سلطنت آشوکا پدید آمد. این مکتب پودگله را به عنوان ای از واتسیسامیتیه شاخه

کنند در اطراف رود سند زندگی می زانگ نوشته که پیروان سامیتیاکند. شوانمدلی برای نفس انسانی عرضه می

به گزارش او راهبی از این فرقه که  656تازند.نظرانه دارند و به آرای مهایانه سخت میو دیدگاهی تنگ

ی برهمنان تعلق داشته است، سرودی در هفتصد بیت سروده و در آن به نام داشته و به طبقه 657پرَجناگوپتَه

نام خودِ شوان زانگ زمانی که در نالندا اقامت داشت، سرودی به  658های مهایانه حمله کرده است.آموزه

بند به سانسکریت سرود و آرای این شخص را مردود دانست و از مهایانه  ۱۶۰۰در « گذاراننابودی بدعت»

.م  ۶۶۰در را به همراه برد و « پارمیتامهارپرجنه»گشت، سه نسخه از زمانی هم که به چین باز می 659دفاع کرد.

 660آنها را به چینی ترجمه کرد.

یانَه رفتاری یانه و وجرهگوید که ایشان نسبت به آیینهای رقیب مهامورخی تبتی به نام تارَناتَه هم می

ای سیمین از هِوَجرَه را در معبد اند و نگارهسوزاندهی سند میاند و متون تانتریک را در منطقهدشمنانه داشته

                      
653 Vatsīputrīya 

654 Bhadrayānīya 

655 Saṃmitīya 
656 Xuanzang, 1959: 120. 
657 Prajñāgupta 
658 Joshi, 1987: 171. 
659 Joshi, 1987: 171. 
660 Wriggins, 2004: 206. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vatsiputriya
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhadrayaniya&action=edit&redlink=1
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ی بودایی بیرون از گوید که احتماال سامیتیا بزرگترین فرقهاند. اتین الموت میبودگویا نابود کردهوَجراسَنَه در 

دیگران هرچند  661رسیده است.ی مشابه میمهایانه در هند بوده است، و شمار پیروانش به دو برابر دومین فرقه

شناسند، اما شمار کل اعضای آن را تنها ی غیرمهایانه به رسمیت میترین فرقهاین فرقه را به عنوان پرجمعیت

انیم که مرکز ظهور و رواج این داین نکته را به روشنی می 662دانند.های بیرون از مهایانه میتا یک چهارم فرقه

تای آن به ۳۵۰ی بودایی موجود در سند، صومعه ۴۵۰ز ی سند بوده است. بنا بر یک تخمین، افرقه منطقه

ذیرش اسالم در شمال غربی هند و ی مرکزی پجالب آن که دقیقا همین نقطه هسته 663اند.سامیتیا تعلق داشته

 شود. جنوب شرقی ایران زمین محسوب می

 

 وادَهی دوم: ویبهاجَهفرقه

« راه تحلیلی»شود، به معنای ( نامیده می部說分別) 665شوئو بوبیِهکه در چینی فِن 664واده ویبهاجیَه

شود، واده محسوب میهای اسثویرهاست و در دوران زمامداری آشوکا پدید آمد. این فرقه یکی از زیرشاخه

گویند که منابع مهاسمگهیکه می 666زاده شده است. وادههرچند طبق سنت ساماتیه این مکتب از دل سرواستی

اند. در این واده زاده شدهیبهاجیه)تراواده( از دل و 667پَرنیَهگوپتکه، کسیاپیه و تامرَههای مهیساسَکَه، درمهفرقه

                      
661 Lamotte, 1988: 539-544. 
662 Cousins, 2005: 84-101.  
663 Maclean, 1989: 154. 
664 Vibhajyavāda 
665 fēnbiéshuō-bù 
666 Baruah, 2008: 51. 
667 Tāmraparnīya 

http://en.wikipedia.org/wiki/T%C4%81mraparn%C4%ABya
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و موفق بودند. از این روست گوپاتاکه در ترویج آیین بودا در سرزمینهای دیگر بسیار کوشا میان راهبان درمه

که جریان غالبِ دین بودایی در سرزمینهایی مانند چین و ترکستان و ایران غربی از این شاخه مشتق شده 

هرچند این آیین به ویژه در سرزمینهایی که آن را از مرکزی ثانویه مانند چین وامگیری کردند، تنها  668است.

واده ی بازمانده از اسثویرهراواده که مهمترین شاخهامروز ت 669های اولیه را حفظ کرده است.بخشهایی از آموزه

 های یاد شده بعد از شورای سوم بودایی پدید آمدند. شود. فرقهی مستقیم این فرقه دانسته میاست، ادامه

همچنین از لحن  670شان به عناصر بنیادی است.محور اصلی این فرقه، تحلیل پدیدارها و تجزیه کردن

در شورای سوم  671اند.آید که رویکردی جدلی و منتقدانه نسبت به بقیه داشتهتوصیف اعضای این فرقه بر می

النکا برد نیز به این گروه ا که دین بودایی را به سریبودایی نگرش این مکتب غالب بود. مهینده پسر آشوک

های مختلف بودایی در یک تعلق داشت. شوان زانگ گزارش کرده که در زمان سفر او به غرب اعضای فرقه

کردند، هرچند اعضای هر فرقه کتابهای خاصی زیستند و مراسم دینی را همراه با هم اجرا میصومعه با هم می

در این فرقه چندین گرایش نظری متفاوت وجود دارد که سه مکتب  672دانستند.تر میرا مهمتر و مقدس

 سازد.گوناگون را بر می

 

 

                      
668 Warder, 2000: 278. 
669 Warder, 2000: 489. 
670 Skilton, 2004: 67. 
671 Baruah, 2008: 48. 
672 Cook, 1992: 299. 
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 پ.م( 240مکتب نخست: تراوادَه )حدود 

ترین سنت کتبی از دین بودایی و قدیمی کهنترین شکل زنده« راه پیران»( یعنی स्थबवरवादتِراوادَه )

نامد که ( می部上座) 673النکا را شانگ زوئو بوزانگ مکتب بودایی سری بازمانده از این آیین است. شوان

آید که اعضای این مکتب از قرن بر می« ومسهدیپه»و همین تراواده را مراد دارد. از « راهِ سالخوردگان»یعنی 

النکا، کامبوج، برمه، الئوس ی جمعیت سریاند. بخش عمدهشناساندهچهارم میالدی خود را با نام تراواده می

 رسد. پیروان این آیین در حال حاضر به صد میلیون نفر می و تایلند به این دین پایبند هستند. شمار کل

 

 پ.م( 232مکتب دوم: مَهیساسَکَه )بعد از 

( از دل بحثهایی زاده شد که در شورای دوم بودایی 部化地بو)به چینی: هوادی 674مکتب مَهیساسَکَه

مکتب همان بود که در نهایت گوید که این جریان داشت. متن دیپاوَمسَه که در سنت تراوادین نوشته شده، می

و  675«پَریپرچَهپوترَهساری»ی سَرواستیوادَه انجامید. با این وجود هر دو متنِ کهنِ به فرقه

ی آن تر است و نه تنها زاییدهگویند که سرواستیواده از مهیساسکه قدیمیمی 676«چَکرَهبِدوپارَچَنَهسامَیَه»

ی آوانتی در شمال این مکتب به احتمال زیاد در منطقه 677شود.باشد، که مکتب مادر آن محسوب مینمی

و موسس آن راهبی بودایی بود به نام پورانَه بوده است.  678غربی هند و نزدیکی مالوای امروزین زاده شده

                      
673 Shàngzuòbù 
674 Mahīśāsaka 
675 Śāriputraparipṛccha 
676 Samayabhedoparacanacakra 
677 Baruah, 2008: 50. 
678 Shashi, 2002: 664. 



217 

 

ی ثبت شده است. اصل این متن از دست رفته، اما ترجمه 679«مَهیساسکه وینَیَه»ی مشروح او در زندگینامه

  680چینی آن را در دست داریم.

که در قرن چهارم میالدی از شمال هند دیدار کرده، نوشته که پیروان این  -زایر چینی-زانگ شوان

ر بسیار هستند. او آورده که یکی از استادان نامدار مکتب یوگاچارَه به نام آسَنگَه مکتب در میان مردم کشمی

این در حالی که وقتی  681که برادر بزرگتر ویسوبندو شاه هم بود، در مراسمی رسمی به این مکتب گروید.

فرقه ندید  جینگ در قرن هفتم میالدی از همان منطقه گذشت، نشانی از اینجهانگرد چینی دیگری به نام یی

ای النکا نسخه.م در سری ۴۰۶در فاشیان چینی  682ای نکرده است.ی خود به ایشان اشارهو در سفرنامه

معلوم است که پیروان النکا بهیه کرد. از این رو وَگیری سریرا در معبد اَبهَه« مهیساسکه وینَیَه»سانسکریت از 

زیستند، تا آن که در النکا هم راه یافته بودند و برای مدتی دراز در کنار پیروان تراواده میمهیساسکه به سری

به چینی ترجمه  .م ۴۳۴در متن یاد شده را بوداجیوَه و جوشائوشنگ  683نهایت در دل ایشان حل شدند.

  684کردند.

گائوی پارتی و سایر متون مشابهی که رنگ رداهای پیروان مکتبهای گوناگون را شیهای آندر نوشته

خوانیم نیز می« پریپرچاسریپوتره»در  685اند.کردهاند، آمده که پیروان مهیساسکه ردای آبی بر تن میقید کرده

                      
679 Mahīśāsaka vinaya 
680 Shashi, 2002: 661. 
681 Shashi, 2002: 661. 
682 Baruah, 2008: 50-51. 
683 Warder, 2000: 280. 
684 Hsing Yun, 2005: 163. 
685 Hino, 2004: 55. 
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بود دستیابی به میساسکه معتقد  686پرداختند.اند و به مراقبه و تمرین دیانَه میپوش بودهکه پیروان او آبی

پیروان بعدی این مکتب به وجود حالتی بین  687شود.حقیقت با تمرکزِ همزمان بر ده حقیقتِ غایی ممکن می

تر منابع قدیمیکردند. هرچند در اند و چیزی شبیه به جهان برزخ را توصیف میمرگ و زندگی باور داشته

 شود و انگار این باور بعدتر در میان پیروان این مکتب رواج یافته باشد.ای دیده نمیچنین اشاره

یوهَه سوتره: و)سوکاوَتی 688«پایانی زندگی بیسوترَه»ی مهایانه، متنی هست به نام در میان متون پایه

सखुावतीव्यहूः شو جینگوولیانگ»( که با نام( »佛說無量壽經به چینی ترجمه شده است. این سوترَه ) 

رود. آن را ترین نوشتار مقدس این مکتب به شمار میی مکتب سرزمین پاک است و طوالنیمتن پایه

نامند. این متن در قرن اول و دوم میالدی در استان گنداره توسط راهبان مکتب هم می« 689ویوهَه سوترهامیتابَه»

با این وجود ردپای تاثیر مکتبهای  690است.مهیساسکه نوشته شده و تاثیر فرهنگ کوشانی بر آن نمایان 

د که کهنترین دههای چینی نشان میتحلیل ترجمه 691 خورد.وادَه و مَهاوَستو نیز در متن آن به چشم میلوکوتَرَه

دانیم که در زمان های این متن به زبان پراکریت نوشته شده که در گنداره رواج داشته است. همچنین مینسخه

این متن در  692هایی از آن به خط زبان خروشتی نیز وجود داشته است.ی این متون به چینی، نسخهترجمه

.م در کل دوازده بار به چینی ترجمه شده که پنج نسخه از آن امروز در کانون  ۷۱۳-۱۴۸ی سالهای فاصله

 چینی باقی مانده است. 

                      
686 Sujato 2006: i. 
687 Potter, 2004: 106. 
688 Sukhāvatīvyūha Sūtra 
689 Amitābhavyūha Sūtra 
690 Nakamura, 1999: 205; Williams, 2008: 239. 
691 Nakamura, 1999: 205. 
692 Mukherjee, 1996: 15. 
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ها ی قرن سوم میالدی توسط راهبی ایرانی انجام پذیرفته که چینیترینِ این پنج ترجمه در میانهقدیمی

نامند، که یعنی ( می大阿彌陀經« )ئو فو جینگدا آمیتو»ترجمه را به چینی نامند. این چیان میاو را جی

های غربی مورد استفاده قرار ی این متن که بیشتر در ترجمهمشهورترین نسخه«. ی بلندترِ آمیتابه بوداسوترَه»

佛說جینگ:  )فوشوئو وو لیانگ شو« گویدای که بودا در آن از زندگی نامتناهی سخن میسوتره»گیرد، می

無量壽經ی سانسکریت این متن نیز امروز در دست پژوهشگران قرار دارد. ( است. نسخه 

دهد که آمیتابه بودا در قالب گفتگوی بودا با شاگردش آنانده تنظیم شده است. بودا شرح می سوترَه

 خود شاهی بوده که آیین را در قلمرو خود رواج داده و به این ترتیب به راهبی به نام در زندگی پیشین

به این ترتیب هشت قلمرو بر او گشوده شد.  693ی بودیسَتوَه دست یافته است.بدل شده و به مرتبهکارَه درمه

زرگ خورد آمیتابه بودا به مدت پنج دوران کیهانی به مراقبه پرداخت و بعد برای رهاندن هستندگان سوگندی ب

( را بنیان نهاد. این اقلیم بخشایش غایی، همان است که 694)سوکْهاوَتی« بخشایش غایی»و به این ترتیب اقلیمِ 

ی متن به توصیف این بخش عمده 695نام گرفت.« سرزمین پاک»ترجمه شد و  土淨در متون چینی به 

که ایشان چگونه موفق گوید دهد و میسرزمین اساطیری اختصاص یافته و ویژگیهای ساکنانش را شرح می

 شدند بار دیگر در همان قلمرو باز زاییده شوند. 

اند. در میانشان سوگندی که آمیتابه بودا خورد تا هستندگان را یاری کند، نقل شده ۴۸متن در این 

ی مرکزی مکتب سرزمین پاک در ژاپن تبدیل شد. آن سوگند هجدهم خیلی مهم است، چون بعدها به هسته

                      
693 Inagaki, 2003: xvi. 
694 Sukhāvatī 
695 Inagaki, 2003: xvi. 
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کنند. چون محتوایش آن ( صورتبندی می十念必生願« )شِنگ یواننیان بیشی »به صورت را معموال 

شنگ( در سرزمین پاک نیان(، به زایشی ویژه )بی است که اگر کسی ده نام مقدس آمیتابه  را بازگو کند )شی

ای از دیوها و بودا را نیز به دست داده و سیاههگردد. این متن همچنین توصیفی دقیق از میتریهنایل می

 بودا باید بر آنها غلبه کند تا بتواند به مقام بودایی دست یابد. میتریههایی را ذکر کرده که پلیدی

توانند به مقام مکتب مهیساسکه دیدگاهی منفی نسبت به زنان داشت و بر این اعتقاد بود که زنان نمی

ی روشن شدگی شان اصوال از دستیابی به مرحلهیدگاه زنان به دلیل جنسیتدر این د 696بودایی دست یابند.

ورتی، شاه مارا، و شاه سَکرَه )چهار کاست اصلی هندو( محروم هستند. کامل )بودهی(، شاهِ برهمن، شاه چاکره

انوی راهبی به که به یکی از مکتبهای رقیب تعلق دارد، این دیدگاه نکوهیده شده و ب« ناگَداتَّه سوتره»در متن 

نام ناگداته در حالی تصویر شده که دارد با دیوی به نام مارَه )که شکل ظاهری پدر او را به خود گرفته( بحث 

شدگی برسند، او را از تالش برای رهایی توانند به مقام روشنخواهد با این بهانه که زنان نمیکند. دیو میمی

 ای پایین در مقام ارهتی قناعت کند. سخنانی که دیو در این سوترَهبهباز دارد، و وی را متقاعد کند که به مرت

 های مهیساسکه است.  آورد، دقیقا همان آموزهبه زبان می

 

 پ.م( 232گوپتکه )بعد از مکتب سوم: درمه

شود. این یکی از ( نامیده می法藏部بو )گوپتکَه وینَیَه همان است که در چین فازانگمکتب دَرمَه

هجده )یا بیست( مکتب بودایی کهن است. این مکتب در اواخر قرن دوم یا ابتدای قرن اول پ.م از دل مکتب 

                      
696 Kalupahana, 2001: 109. 
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ساز بروز مهیساسکه زاده شده است. فعالیت تبلیغی شدیدی که در دوران آشوکا آغاز شد، احتماال زمینه

هزار تن از مردم سرزمینهای بیگانه در اثر  ۳۷ آورده که« ومسهمهه»انشعاب در دین بودایی نیز بوده است. 

گوپتکه کمابیش ی نیرومند درمهاز نظر تاریخی هم فرقه 697رکیته به دین بودایی گرویدند.فعالیت تبلیغی دمه

 698شود.ی تاریخ ظاهر میدر این هنگام بر صحنه

هایش ی مرکزی باورهای این مکتب، آن است که بودا وجودی متمایز از سنگهه دارد و آموزههسته

شمارند و بر ن استوپاها را سخت مقدس میها برخوردارند. ایشامقدس و فراسوی ذات ارهت از سرشتی

کنند. ها روایت میی بودا در مقام بودیسَتوَههای گذشتهی زندگیداستانهای زیادی درباره« جاتکه»مبنای متون 

کنند. ( را از هم تفکیک می700یانَهها )سْراوَکَه( و راه سراوَکَه699یانَهها )بودیسَتوَهبه همین دلیل دو راه بودیسَتوَه

ها ه بر اساس آن در صومعهگوپتکه تا به امروز تداوم یافته و بوداییان چین، تایوان و کرچارچوب انضباطی درمه

四: 701لوفِنو در چینی )سی« چَتوروَرگیکَه وینَیَه»شوند. این دستگاه اخالقی را در سانسکریت پذیرفته می

分律)- واده را ی سرواستینامهفرقه آیین پیروان این«. ی )وینَیَه( چهار بخشیمرامنانه»نامند که یعنی می

سازند، گزاف دانند و معتقدند ادعای رهبران این فرقه که قواعد رهبانیت خود را به بودا منسوب میمردود می

 702است.

                      
697 Mahavamsa, xii.34-6; Dipavamsa. VIII.7. 
698 Warder, 2000: 278. 
699 bodhisattvayāna 
700 śrāvakayāna 
701 sìfēnlǜ 
702 Baruah, 2008: 52. 
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ی افزوده دارد. یکی کوپتکه نسبت به متن مشابه در سایر مکتبها دو رسالهدرمه« سه سبد»ی مجموعه

یکی  703شود.هم خوانده می« پیتَکهدارَنی»(، که 藏咒)به چینی: « پیتَکهمانتره»است و دیگری « پیتَکهبودیسَتوَه»

به چینی « وینَیَه کوپتکهدرمه»ی از راهبان پیرو این فرقه به نام بودایَسَه در قرن پنجم میالدی هنگام ترجمه

اند. در قرن ردهخود را از مکتب مهایانه وامگیری ک« سه سبد»ی گوشزد کرده که اعضای این فرقه مجموعه

ی کوپتکه را نزدیکترین مکتب به مهایانهنوشت، درمهششم .م هم راهبی از اعضای این گروه که در اوجاین می

ه گرویدند درست معلوم این که پیروان این فرقه چگونه به مهایان 704کیش و اصیلِ اولیه دانسته است.راست

 ی عوامل موثر در این روند در دست است. هایی دربارهنیست. هرچند اشاره

ی کوپتکه با سیاست شاهان سکایی اولیهآید که مکتب درمههای بودایی بر میاز الگوی توزیع فرقه

تمرکز سیاسی این تخاری اولیه بوده است. با -های سکاایران شرقی پیوند داشته و مورد توجه امیرنشین

سکایی دستخوش چرخش شد و به -ی تخاریی نخبهها و ظهور دولت کوشانی، سیاست این طبقهامیرنشین

واده گرایش پیدا کرد. به این ترتیب همزمان با فراز آمدن دولت کوشانی دوران رونق ی سرواستیسوی فرقه

  705گشت. ی اخیر به جای آن شکوفاکوپتکه نیز به سر رسید و فرقهدرمه

 707در تبلیغ و تثبیت پرجناپارَمیتا -شاه کوشانی-خوانیم که کانیشکا می« 706کالپَهمولَهمَنجوسری»در 

(प्रज्ञापारबमता.در قلمرو خویش بسیار کوشید )به فرمان  تارَناتَه نوشته که در این زمان پانصد بودیسَتوَه  708

                      
703 Baruah, 2008: 52. 
704 Walser, 2005: 52. 
705 Fumio, 2000: 161. 
706 Mañjuśrīmūlakalpa 
707 Prajñāpāramitā 
708 Ray, 1999: 410. 
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این نشانگر آن است که در دوران این شاه شکلی از سازماندهی و  کانیشکا در معبد جالَندْرَه گرد آمدند و

معتقد است که دژ پایدار و مرکز تبلیغ و تحول مهایانه  709نهادین شدنِ مهایانه آغاز شده بود. ادوارد کرونتس

 710شده است.ی مهاسنگهه مربوط میه این مکتب متفاوت بوده و به شاخهدولت کوشانی بوده، هرچند خاستگا

ست. اجالب آن که یکی از پژوهشگران تاریخ بودا اصرار دارد که موسس این مکتب یونانی بوده 

کند، مدار روشن شود، کل بندی را که دعوی وی را صورتبندی مییونانی استدالل مورخان برای آن که شیوه

 کنم:در اینجا ترجمه می

نام داشت. چنان که از نامش معلوم است،  711رَکیتَهها)ی بودایی( یونَکَه دَمَّهیکی از بزرگترین مبلغ»

به  رفته است. در متون پالی اواهب یونانی بوده است و از اهالی آالساندا )اسکندریه( به شمار میاو یک ر

عنوان استادی با قدرتهای روحی چشمگیر و همچنین متخصصِ ابیدرمه معرفی شده است. او در مناطق 

پیشنهاد کرده بودند  713و به دنبالش فراوْوالنر 712کرد. مدتها پیش پرزیلوسکینشینِ غرب هند سفر مییونانی

ز گوپتَه معناهایی یکسان دارند. ارکیتَه و درمهکوپتکه است. چون دمهگذار مکتب درمهرکیته همان بنیانکه دمه

نماید. یکی یافت شدن آن هنگام تا به امروز دو شاهد جدید یافت شده که این پیشنهاد را بسیار محتمل می

کوپتکه است که در گنداره یافت شده، یعنی دقیقا در همان جایی که انتظار اسناد بسیار قدیمیِ مربوط به درمه

                      
709 Edward Conze 
710 Ray, 1999: 426. 
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بوده است  714ویبْهاسانَوینَیَهی اسم او سودَسَّهرانهرکیته را بیابیم. دوم آن که شکل ثبت آوانگادمهداریم یونکه

 715«رکیته را.دهد تا دمهکوپتکه را به دست میکه بیشتر درمه

کتاب بهیکتو سوجاتو نقل شده که نامِ مستعار یکی از مهمترین رهبران بوداییان این جمالت از 

های بودایی دارد، و خود به خاطر تغییر دینش از ی فرقهاسترالیایی است. نویسنده، که کتابی ارزشمند درباره

فرضهایی پیشمسیحی به بودایی رواداری دینی چشمگیری را به نمایش گذاشته، در این بندها به روشنی بر 

رکیته )به پالی( یا مدارانه تکیه کرده است، که به کلی نادرست هستند. پیش از هرچیز، یونکه دمهیونان

رَکشیتَه )به سانسکریت(، نام راهبی بودایی است که بعد از شورای سوم بوداییان از سوی آشوکا برای دَرْمَه

مِ یونانی بودنِ این شخص از یک جمله از متنِ ترویج دین بودایی به راجستان امروزین گسیل شد. توه

 716اش چنین است:ناشی شده که ترجمه« مَهاوَمسَه»

( در آن هنگام که تِرَه موگالیپوتَّه، روشنگرِ دینِ فاتح، شورا)ی سوم( را به پایان رساند، استادانی )تِرَه»

را به  718دِوَهرا به کشمیر و گنداره گسیل کرد. او تره مَم 717را به اینسو و آنسو فرستاد. او تِره مَهیانتیکَه

 720رکیتهرکیته را به اَپَرَنتاکَه فرستاد. او استادی )تِرَه( به نام مَهادمهفرستاد. آن یونانی )یونَه(، دمه 719سَمَنْدَلَهمَهی

، او را به سرزمین یونان )یونه( فرستاد. او تره 722ی تره مهارَکیتهفرستاد. و اما درباره 721رَتَّهرا به سرزمین مَها
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دو استاد را فرستاد: سونَه و اوتّارَه. این  724بورنیرا به هیمالیا گسیل کرد. و او به سرزمین سووَم 723مَجّیمْهَه

سالَه. او ی که شاگردانش بودند؛ اوتّْهیَه، اوتّیَه، سَمبالَه و بْهادَهپنج تن: استاد بزرگ )مهاتره( مَهیندَه، و استادان

 «ی زیبای النکا دین فاتح را تاسیس کنید.این پنج کس را فراز فرستاد و گفت: شما باید در جزیره

اند، آید: نخست آن که تمام کسانی که در این مورد مورد اشاره واقع شدهاز این متن چند نکته بر می

ه مورد اشاره قرار گرفته و انگار از نظر رتب« آن یونانی»رکیته که با لقبِ اد هستند و لقب تِرَه دارند، مگر دمهاست

اند. اما بهتر ترجمه کرده (monkراهب )پایینتر از بقیه بوده است. تره را در بیشتر متون اروپایی به صورت 

ترین کاربردهای نیم. چون از همین متن که یکی از قدیمیراهب ترجمه ک-است آن را راهِب مبلغ یا استاد

اند. های یاد شده سفیرانی دینی بوده و راهبانی معمولی نبودهدهد، روشن است که نمایندهاین کلمه را نشان می

پوته با این لقب توان دریافت که رهبر شورای سوم بودایی، یعنی خودِ موگالییواال بودنِ مقام تِره را از آنجا م

 شده است.شناخته می

تبار بوده، نامی پالی دومین نکته آن که این کسی که لقب یونانی را بر خود دارد و قاعدتا یونانی

شود، در حالی که مبلغان رکیته( و دینی بودایی دارد و برای تبلیغ به جایی در شمال هند فرستاده می)دمه

تبارهایی بوده که از خص از یونانیشوند. بنابراین به احتمال زیاد این شدیگری برای سفر به یونان گسیل می

اند. دو شاهد در شدند و در حال حل شدن در جمعیت محلی بودهی سپاهیان اسکندر تشکیل میماندهباقی

دست داریم که او با فرهنگ یونانی و هویت موسوم به هلنی بیگانه بوده است. نخست آن که دین و نامش و 

شود، یعنی تبلیغ در ای که به یونانیان مربوط میو دوم آن که در زمینهفعالیتش هیچ ربطی به یونانیان ندارد، 

                      
723 thera Majjhima 
724 Suvambhurni 



226 

 

دانست، قاعدتا اند. اگر او حتا زبان یونانی را به خوبی میقلمرو یونان، کسانی دیگر را بر او ترجیح داده

 بایست به جای مهارکیته به یونان فرستاده شود. می

بطی به قلمروهای ه بر خالف آنچه که سوجاتو نوشته، هیچ رسومین نکته آن که محل تبلیغ او، اَپَرَنتاکَ 

است و به سرزمینی اشاره « مرز غربی»ی اپرنتاکه در سانسکریت و پالی به معنای نشین ندارد. کلمهیونانی

ها گیرد. این منطقه نه تنی سندِ امروزین را در بر میکند که شمال گجرات، شمال کونکان، کاتیاوار و منطقهمی

نشین نبوده، که در جریان تازشهای اسکندر نیز هرگز فتح نشد و از مناطقی بود که ابتدا در دست نانییو

عمل کرد و مردمش برای بیرون  گوپتَههخامنشیان قرار داشت و بعد به عنوان بخشی از پایگاه قدرت چاندره

ونانی و مقدونی در این منطقه ین شک بخشی از مهاجراراندن مقدونیان از مناطق شمالی وارد صحنه شدند. بی

ود اند، اما شمارشان و نفوذشان به قدری نبوده که نهادی سیاسی را پدید آورند و ردپایی از خهم ساکن بوده

ی عنصر یونانی در آن نبوده رکیته به این منطقه به خاطر غلبهدر تاریخ به جا گذارند. یعنی گسیل شدنِ دمه

 است.

 725دَمَنی رودرَهدهد، کتیبهر ایرانی بر یونانی را در این منطقه نشان مییک شاهد که چیرگی عناص

طنت آشوکا حاکمی پارسی داشته که نامش است که قید کرده که این سرزمین در دوران سل 726درجوناگاد

ها( مورد راَجه )شاه یونانیتوشاسپَه )تهماسب؟( بوده است. جالب آن که این مرد در این کتیبه با لقب یونَه

توان اند. اما از اینجا نمیقدونی حضوری داشتهپس در قلمرو او بقایای سربازان م 727اشاره واقع شده است.
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داند. اسم پارسی توشاسپه نشین میا هلنی و یونانیی بهیکتو سوجاتو را نتیجه گرفت که این منطقه رگزاره

کند که او یکی از شهسواران پارسیِ متحد با مقدونیان بوده، و به همین دلیل این احتمال را به ذهن متبادر می

شده و نسل به مقام رهبری ایشان دست یافته و با این لقب بین مردم دولت مائوریه شناخته میهم بعد از د

ها برای کسانی با نام پارسی شود که در قرن دوم و سوم پ.م لقب شاه یونانیاست. به هر صورت معلوم می

افراد نداشته است، بلکه گرفته و انگار ارتباطی با فرهنگ هلنی یا قومیت یونانی هم مورد استفاده قرار می

 داده است. نشینِ بازمانده از هجوم مقدونیان را نشان میهای یونانیچیرگی یک نفر بر پولیس

است. « میلیندَه پَنهَه»مرجع دیگری که شاید به نوشته شدنِ متنِ بهیکتو سوجاتو دامن زده باشد، متن 

خواند، طبق کند، و او را به دین بودایی فرا میونی بحث میسِنَه با مناندرِ مقدخوانیم که نَگَهدر این رساله می

این متن به احتمال زیاد بر مبنای یونانی  728رکیته بوده است.پوتره شاگرد دمهگزارش این متن وی در شهر پتلی

سنه ی میان این دو را جعل کرده است. چون تاریخی که برای آموزش دیدن نگهرکیته و مناندر، ارتباطبودنِ دمه

رکیته به جانب گجرات است. یعنی روایتی متاخر است که شود، صد سال بعد از ماموریت دمهاستخراج می

نی گری را البد به خاطر همین وجه اشتراکشان طی داستاهای انگشت شمار در تاریخ بوداییدو نفر از یونانی

 به هم مربوط ساخته است.  

ی داللت وسیع و ، بدون توجه به دایره«یونَه»ی ی سطحی از کلمهبینیم که استفادهبنابراین می

پنداشتن یکی از مبلغان بودایی و تاثیر فرهنگی هلنی بر بوداییان تعمیم  اش، به چه سادگی به یونانیپیچیده

زده مبلغ بودایی اشاره شده که برای گستراندن دین بودایی در داده شده است. در متن اصلیِ آشوکا به سی
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ی استادی هم رکیته تنها یکی از ایشان است و برعکس بقیه رتبهسرزمینهای گوناگون گسیل شده بودند. دمه

ندارد. محل فعالیتش هم در درون قلمرو مائوریه و بسیار نزدیک به گنداره قرار گرفته است. یعنی او مردی 

علمی و معنوی به نسبت فروپایه بوده که برای ماموریتی به نسبت آسان به سرزمینی در نزدیکی مرکز  از نظر

اند، و حتا او را با ترویج دین بودایی فرستاده شده است. این که مورخان غربی او را شخصیتی مهم دانسته

های موجود و برعکس با دادهاند، هیچ گواه و سند تاریخی ندارد کوپتکه یکی فرض کردهموسس مکتب درمه

 در اصل متنهای باستانی ناسازگار است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی باستانی اپرنتاکهمنطقه
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 پ.م( 237وادَه )حدود ی سوم: سَرواستیفرقه

  730یوبوچیِهواده است که در چینی با نام شوئوییای از اسثویره( شاخهसवाधबस्तवाद) 729وادهسرواستی

(部說一切有شناخته می ) است، هرچند این نام در خودِ متون  731وادَهپالی سَبَّتیشود. نام آن قاعدتا در

)هستی(، وادَه )واژه، سخن، « اَستی»ی(، )هر، همه« سَروَه»شود. این اسم از سه بخشِ مقدس پالی دیده نمی

ای فرقه»است. نام چینی آن هم یعنی « ی کل هستندگاننظریه»آن  نظریه( ساخته شده است، و بنابراین معنای

 «. گویدی وجود همه چیز سخن میکه درباره

ی تاریخ ظهور این فرقه اختالف نظر و ابهام فراوانی وجود دارد. از سویی این گزارش را داریم درباره

برای آموزاندن دین بودایی به سرزمینهای گذار این فرقه یکی از مبلغانی بوده که به دستور آشوکا که بنیان

ای تبلیغ به گنداره ( نام داشته و بر733)به پالی: مَجَنتیکَه 732کرده است. این مرد مَدیَنْتیکَهگوناگون سفر می

کند که بدعتی در میان بوداییان مگده بروز کرد فرستاده شده بود. از سوی دیگر متنی از عصر آشوکا اشاره می

 واده را تاسیس کردند. و هواداران آن از این شهر به شمال غربی هند تبعید شدند و در آنجا مکتب سرواستی

ار آن مدینتیکه بوده و مردم کشمیر را به آیین بودا گروانده گویند که بنیانگذمنابع خودِ این مکتب می

های دانیم که گنداره یکی از کانوناست. کشمیر از دیرباز با سرزمین گنداره پیوندهای نزدیکی داشته و می

گذار این مکتب را مردی به اصلی تحول این مکتب بوده است. در عین حال روایت دیگری هست که بنیان
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گائوی پارتی در شیکرده است. آنداند که از اهالی مگده بوده و در همین شهر فعالیت میوپتَه میگنام اوپَه

ی اند و ایشان را یکی از پنج فرقهکردهقرن دوم میالدی نوشته که پیروان این فرقه رداهای سرخ تیره بر تن می

 734ردای ایشان سیاه بوده است.گزارش کرده که « پریپرچهپوترهسروی»داند. اما مهم دوران خود می

طبق برخی از گزارشها استاد و معلم روحانی آشوکا بوده و خود شاگرد راهبی به نام  735گوپتهاوپه

شده است. به هر صورت این محسوب می -شاگرد و مباشر بودا–بوده که خود شاگرد آنانده  736یسَنَوَس

 737ی خاستگاه این فرقه تا عصر مسیحیت تیره و نادقیق است.دربارههای ما روایتها با هم تعارض دارند و داده

ی درباری و دولتی کیش اهمیت این فرقه تازه از دوران کانیشکا شروع شد. او این مکتب را به عنوان نسخه

گری دوران خویش تبدیل کرد. این فرقه تا هزار های بوداییترین شاخهبودا برگزید و آن را به یکی از مهم

 سال بعد این موقعیت مقتدر و ممتاز را حفظ کرد و به جریانی تعیین کننده در تکوین دین بودایی تبدیل شد. 

ها باور واده نیز مانند مهاسمگهیکه به خطاپذیری و امکان لغزش در ارهتپیروان سرواستی

که اخیرا در افغانستان پیدا شده، کمک کرده تا « 739دیرگْهَه آگَمَه»کشف متون سانسکریت  738اند.داشته

و « 740آگمه مدیَمَه»ده دسترسی پیدا کنند. و این منابع گذشته از وای منابع اصلی سرواستیپژوهشگران به همه

اند. بنابراین گذشته از ن شناخته شده بودهشاهای چینیاست که از دیرباز بر مبنای ترجمه« 741سَمیوکتَه آگمه»
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های آن دسترسی واده تنها شاخه از دین بودایی است که پژوهشگران به کل سوترَهمکتب تراواده، سروستی

 گیرد که عبارتند از:هفت متن را در بر می« سرواستی ابیدرمه»دارند. متون 

( در بیست جلد به 奘玄، توسط شوان زانگ )«در انجمن خواندن»که یعنی « 742پَریَیَهسَنگیتی( »۱

. متن 743ی آن طبق روایت تبتی و سانسکریت مردی بوده به نام مَهاکاوستیلَهچینی ترجمه شده است. نویسنده

های پیاپی در آن با اعداد مشخص شده است. این رساله بیشتر گردآوری ساختاری قدیمی دارد و درمه

«. 744سَمگیتی سوترَه»هایی نو، و در واقع شرحی است بر های بودایی است، تا طرح آموزهای از درمهمجموعه

کند و معلوم است که مدت کوتاهی پس از آن و توسط نقل قول می« 745داتو اسکنده»متن چهارده بار از 

 به مفاهیم آن نوشته شده است. ای از نویسندگانِ دلبسته حلقه

ها، بر اساس منابع سانسکریت و تبتی به قلم ساریپوترَه ی درمهکه یعنی مجموعه« 746اسکَندَهدَرمَه( »۲

زانگ در دوازده جلد به چینی  کتاب را شوانیانَه نوشته شده است. این ی ماودِلیَهو طبق متون چینی به خامه

ایست که ی قدمت زیاد آن است. ماترکا جملهشود و این نشانهآغاز می 747برگردانده است. متن با یک ماترکا

که سخنان منسوب به خودِ بودا را در خود جای  شوددهد و در متونی یافت میی متن را به دست میچکیده

تای اولش به وصف مسیر سلوک روحانی و دستاوردهایش  ۱۵گفتار تشکیل شده که  ۲۱متن از اند. این داده

                      
742 Sangitiparyaya 
743 Mahakausthila 
744 Samgiti-sutra 
745 Dhatu-skandha 
746 Dharmaskandha 
747 Mātṛkā 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahakausthila&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmaskandha


232 

 

ی شمار و نام درباره ۲۰-۱۷پردازد، و گفتارهای اختصاص یافته است. شانزدهمی به موضوعهای گوناگون می

 ی چیزهاست.ی همبستهی خاستگاهدرباره ۲۱هاست. گفتار هها و ایتانَداتوها، اسکنده

فراووالنر با توجه به آمیختگی زبان سانسکریت متن با پالی، آن را به پیش از دوران حکومت آشوکا مربوط 

واده که به مکتب مولَه سرواستی« 749ویانَه ویاکَرَنَه»یین شون به این نکته اشاره کرده که در  748دانسته است.

به همین دلیل او نیز آن را به دوران پیش  750تعلق دارد، به این متن اشاره شده و از آن نقل قولی آمده است.

 داند. از انشعاب دین بودایی و ظهور متون ابیدرمه مربوط می

اش را نویسندگان پردازد. نویسندهمیمتنی است که بیشتر به شناخت و داللت « 751ساسترَهپْرَجنَپتی( »۳

شون به این نکته اشاره کرده که نام چینی این اند. یینیانَه دانستهها مهاکتیَهیانه و چینیتبتی و هندی ماوگلیه

را در خود دارد که در روایت ساریپوتره از ابیدرمه به عنوان داللتهای نادرست و  假( عنصر 施設متن )

در مقابل  752داند.ها مطرح شده است. او بر این مبنا متن را بسیار قدیمی میآمیزِ برخاسته از دلبستگیاشتباه

 753دانند.ران این متن را به خاطر انتزاعی بودن مفاهیم، و سازمان یافتگی مطالبش متاخرتر میویلمن و دیگ

                      
748 Willemen et al., 1998: 69. 
749 Vinaya-vyakaraṇa 
750 Yinshun, 1968: 124. 
751 Prajnaptisastra 
752 Yin Shun, 1968: 136. 

753 Willemen et al., 1998: 18, 70. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_Shun
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ی توسط پورنَه و ت، متنی است که به روایت سانسکریت و تب«ی عناصرمجموعه»یعنی « داتوکایَه( »۴

باهتی به شبه روایت چینی به قلم وهومیتره نوشته شده است. این متن کوتاه است و از نظر سبک و محتوا 

 واده دارد. متون پالی سرواستی

نوشته شده است. پوگوانگ که شاگرد  755سَرمَنبه قلم دِوَه« گروه هشیاری»یعنی « 754کایَهویجْنانَه( »۵

اما یین شون آن را به قرن  اند.زانگ بوده، نوشته که این متن را صد سال پس از درگذشت بودا نوشته شوان

وادَه دفاع شده است. این واده در برابر ویبْهاجیَهداند. در این متن از سرواستینخست میالدی مربوط می

واده در آن عرضه شده است. جالب آن که های سرواستیی مرکزی آموزهکهنترین متنی است که هسته

گویند که درمه در گذشته، واده میبا هواداران ویبهاجیه تیسه که سخنگوی متن است، هنگام جدلپوتَهموگلی

حال و آینده جاری است، اما در میان این سه تنها حال است که واقعیت دارد و گذشته و آینده موهوم هستند. 

توانند همزمان کوشند تا سخنش را رد کنند: نخست آن که دو چیتَّه نمیهماوردان او با چهار استدالل می

توانند همزمان باشند؛ سوم آن که ویجنانه )هشیاری( تنها ته باشند؛ دوم آن که کرمه و ویپاکَه نمیحضور داش

های ذهنی لزوما در آن لحظه حضورِ واقعی ندارند. کند؛ و چهارم آن که دریافتهدر تماس با چیزها ظهور می

و خودآگاهی در بسترهای مادی  ی امکان حمل هشیاریواده دربارهدر بخش دوم این رساله، دیدگاه پودگله

 اند. نفی شده است. بخشهای سوم و چهارم متن هم به روابط علی اختصاص یافته

                      
754 Vijnanakaya 
755 Devasarman 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Devasarman&action=edit&redlink=1
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مکتبهای  ی ابیدرمه دانست، که برتوان آن را متن پایهرا وهومیتره نوشته و می« 756پادَهکرانَهپْرَه( »۶

ها پیشنهاد شده که بندی درمهواده نیز تاثیر گذاشته است. در این متن دو روش برای ردهخارج از سرواستی

ی پالی شباهت بیشتری دارد، ها و ابیدرمهگانی به سوترَهگان است. نظام هفتگان و دیگری هفتشان پنجیکی

ها و عناصر بندی طبعج یافت که تاثیری چشمگیر بر ردهگانی روااما در نهایت از دور خارج شد و دستگاه پنج

در سنت هندی گذاشت. در این کتاب همچنین بیست موقعیت یا شاخص تعیین شرایط محیطی معرفی شده 

 است. 

زانگ که آن پوتره نوشته شده است. شوانبه قلم کتیاینی« استقرار دانایی»یعنی « 757پرَستانَهجْنانَه( »۷

را در سی جلد به چینی ترجمه کرده، زمان نوشته شدن آن را سیصد سال پس از مرگ بودا دانسته است. این 

 اند. دانند و شش کتاب باقی را اندامها یا دست و پای آن به شمار آوردهی اصلی ابیدرمه میرا متن پایه و بدنه

ی دیگر به این سنت ابیدرمه بر این متون، در سنت بودایی تبت و خاور دور، دو متن پایه عالوه

است که به قلم آسَنگَه نوشته شده است. این متن بیش از « 758اَبیدرمه سَموچایَه»شوند. یکی کتاب مربوط می

به نظر بسیاری از  759در تراواده نزدیک باشد، به متون پالی نیکایه شباهت دارد. متون ابیدرمهآن که به 

( असङ्गی نمایانی دارد. آسنگه )شناسانهی آسنگه است و جهتگیری روانپژوهشگران این متن مهمترین نوشته

شود. او برادر ناتنی وسوبندو است و به ( نامیده میཐོགས་མེད།( و به تبتی توگْس مِد )無著نی ووجوئو )به چی

شود. آسنگه در قرن چهارم میالدی از پدری جنگاور )کشتریه( و همراه او بنیانگذار آیین یوگاچاره قلمداد می

                      
756 Prakaranapada 
757 Jnanaprasthana 
758 Abhidharma-samuccaya 
759 Lusthaus, 2002: 44, note 5. 
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واده سرواستیی مهیساسکه یا مولهفرقهمادری برهمن در شهر پیشاور زاده شد. احتماال در ابتدای کار پیرو 

 760بوده است، اما بعدتر به آیین مهایانه گروید، و این گزارشی است که شوان زانگ به دست داده است.

ا بعد از بحث با آسنگه و شاگردان او به مهایانه واده بود، امبرادرناتنی او وسوبندو در ابتدای کار پیرو سرواستی

آباد امروزین در استان ( که همان فیضअयोध्या) 762گوید که او سالها در شهر آیودیَهشوان زانگ می 761گروید.

 برود و به طور مستقیم از میتریه بودیسَتوَه 763اوتارپرادش است، مراقبه کرد تا توانست به جهان مینویی توشیتَه

 وی داده است. به  های یوگاچاره را این بودیسَتوَهگفتند آموزهتعلیم بگیرد. می

 است. ر مکتب گوناگون منتهی شدهواده به ظهور چهای سرواستیگرایشهای فکری متفاوت در فرقه

 

 پ.م( 232پیَه )بعد از مکتب نخست: کاسیه

های شود، یکی از شاخه( نامیده می部飲光) 765بوگوانگکه به چینی یین 764مکتب کاسیَپَه

واده است. این فرقه نام خود را موسس خود گرفته که یکی از مبلغان بودایی دوران آشوکا بوده و اسثویره

ی هیمالیا گسیل شد. در متون کاسیپه نام داشته است. کاسیپه از سوی آشوکا برای تبلیغ دین بودایی به منطقه

کردی -خانواده با هامینِ فارسی)هم« هیما»ده شده که یعنی نامش از دو بخشِ محل فعالیت وی هیماوَنت نامی

وند در –)همتای « ونت-»در شمران( و پسوند نسبت « شِم»در زمستان و احتماال « زِم»به معنی زمستان و 

                      
760 Rongxi, 1996: 153. 
761 Rongxi, 1996: 154-155. 
762 Ayodhya 
763 Tuṣita 
764 Kāśyapīya 
765 yǐnguāng-bù 
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ریشه زمستان همالتین به معنی  hiemsی هیما با ریشهدهد. معنی می« ، زمستانیبرفی»فارسی( ساخته شده و 

اند. اسم کوه هیمالیا از همین واژه گرفته شده است. دهگرفته ش yemhgهندواروپایی است و هردو از بنِ پیش

هیماونت اسم دیو سرما و برف هم هست. پیروان کاسیپه را به همین دلیل هیماوَنتَس نیز در دین هندویی 

  766ها.نامند که یعنی هیمالیاییمی

نوشته که کاسیپه در ی قرن دوم میالدی نامند، در میانهگائو میشیها او را آنراهبی پارتی که چینی

شده و پیروانش به خاطر پرهیز از آسیب رساندن به زمان او یکی از پنج مکتب مهم بودایی محسوب می

واده اند. وهومیتره نوشته که اعضای این فرقه هردو رده از متون مهاسمگهیکه و اسثاویرهجانداران شهرت داشته

ی کاسیپه این بوده که رخدادهای گذشته همگی به نوشته که آموزه« 768کَتاوَتّو»تفسیر  767دارند.را گرامی می

اند. کاسیپه در دانستهها را خطاپذیر و غیرمعصوم میایشان همچنین ارهت 769شکلی در اکنون حضور دارند.

نوشته که این گروه در اصل از دل « مهاومسه» 770پ.م به صورت مکتبی جدا تثبیت شد. ۱۹۰ حدود سال

ای از هرچند روایت مهاسمگهیکه آن است که این فرقه ابتدا شاخه 771واده زاده شدند.سرواستی

  773بوده است. 772وادینویبْهَجیَه

                      
766 Warder, 2000: 277. 
767 Baruah, 2008: 54. 
768 Kathāvatthu 
769 Malalasekera, 2003: 556. 
770 Warder, 1970/2004: 277. 
771 Mahāvaṃsa, , ch. 5 (trans., Geiger, 1912). 
772 Vibhajyavādin 
773 Baruah, 2008: 51. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kath%C4%81vatthu
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahavamsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Vibhajyavada
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زانگ و شوان 774ی گنداری زیر تاثیر آرای کاسیپه نوشته شده است.پدهبرخی از نویسندگان معتقدند دمه

هایی اند که تنها دستهاند، نوشتهجینگ که در قرن هفتم میالدی از شمال هند و ایران شرقی دیدار کردهیی

های دیگر ی ایشان به فرقهبنابراین تا زمان یاد شده بخش عمده 775اند.کوچک از پیروان این فرقه باقی مانده

 اند. پیوسته بوده -احتماال بیشترشان به مهایانه-

 

 (.م 100پ.م تا  50بین مکتب دوم: سوترانتیکَه )

آید که اعضای این فرقه متون ابیدَرمه است. از همین نام بر می« وترَهپیروان س»به معنای  776سوترانتیکَه

از آنجا که هیچ مرامنامه یا مجموعه دستورهای  777اند.ها را قبول داشتهاند و تنها سوترَهشمردهرا معتبر نمی

اند، ای به چنین چیزی نکردهای سوترانتیکه یافت نشده و منابع باستانی هم اشارههاخالقی مخصوص صومعه

ای مستقل با سازماندهی واده بوده، و نه فرقهاحتماال این مکتب تنها جناحی فکری در درون سرواستی

  778جداگانه.

ومی این مکتب زمان است و پیروان آن به خاطر باور به سه زمانِ آیین )گذشته، حال و ی مفههسته

اند، که یعنی شناختهمی 780واده گاه ایشان را با نام دارشتانتیکَهدر سرواستی 779آینده( از دیگران متمایز هستند.

                      
774 Brough, 2001: 44–45. 
775 Baruah, 2008: 52. 
776 Sautrāntika 
777 Williams and Tribe, 2000: 118. 
778 Cox, 2004: 505. 
779 de La Vallée Poussin, 1988: 807. 
780 Dārṣṭāntika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sautr%C4%81ntika
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_La_Vall%C3%A9e_Poussin
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ه اشاره انگار این اسم در میان افرادی بیشتر رواج داشته باشد که از بیرون به این فرق 781«.روانِ سرمشقهادنباله»

معنا بودن این دو کلمه شان همان سوترانتیکه بوده است. به هر صورت در مورد همو خودانگاره 782اند،کردهمی

ی غربی سوترانتیکه را شاخه 784چارلز ویلمِن783ابهامی وجود دارد و درست ارتباطشان روشن نیست.

ای از این فرقه شناسایی کرده که مرکزش گنداره بوده است. این واده دانسته و آن را به عنوان شاخهسرواستی

ی متخصصان با این وجود همه 785در این منطقه به کار گرفته شد. .م ۲۰۰حدود سال ر در نام برای نخستین با

ترین در این مورد همداستان نیستند. به عنوان مثال نوبویوشی یامابِه هویت و خاستگاه این فرقه را دشواریاب

  786داند.خ دین بودا میمعمای تاری

توانند به طور همزمان وجود نوشته که طبق نظر این فرقه، چندین بودا می« کوسَهابیدرمه»وسوبندو در 

تفاوت اصلی این فرقه با دیدگاه سنتی  787گویند.می« بوداهای همزمان»داشته باشند، و به این ایده، 

ی سوترانتیکه بر اهمیت اکنون و موهوم شمردن گذشته و آینده واده به تاکید افراطی و سرسختانهسرواستی

موجودیت خاص خود را دارند. این ایده را  شود. در حالی که در آن دید سنتی گذشته و آینده نیزمربوط می

شکلی که در ی انسانی به زیرواحدهایش به ی تجربههمچنین تجزیه 789نامند.( می788)اَنیچَّه« ناپایداری»

 چگونگی انتقال  ِی سنتی مورد پذیرش است، در سوترانتیکه رواج ندارد. این مکتب برای توضیحوادهسرواستی

                      
781 Williams and Tribe, 2000: 118. 
782 Cox, 2004: 505. 
783 Yamabe, 2004: 177. 
784 Charles Willemen 
785 Willemen, 2004: 220. 
786 Yamabe, 2004: 177. 
787 Xing, 2004: 67. 
788 anicca 
789 Cox, 2004: 505. 
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گفت ذات یا عنصری کرد و میگرایانه را پیشنهاد میهویت فردی در جریان تناسخ، ساز و کاری مادی

شود. ( حامل خودآگاهی روح است و در جریان مرگ و زایش مجدد از تنی به تنی دیگر منتقل می790)آسرَیَه

گیرد که نیرویی تشخص یافته قرار می 792پوتریَهو واتسی 791وادَهاین برداشت در مقابل دیدگاه مکتبهای پودگَلَه

های )آتمن( در دیدگاه« نفس»دانند. این مفهوم اخیر کمابیش با )پودگَلَه( را مسئول این انتقال هویت فردی می

کند و بنابراین روان حفظ می های دلبستگی را در خودغیربودایی مترادف است. این نیرو همان است که توده

  793کند.را وادار به باززایش می

 

 )قرن دوم .م( 794وادهسرواستیمکتب سوم: مولَه

ی یافت و تا قرن گردد. در قرن سوم این مکتب شهرتی این مکتب به قرن دوم میالدی باز میریشه

ی )وینَیَه( این مکتب در نامهروایتهایی از مرام 795هفتم میالدی همچنان درگیر مرزبندی با سایر مکتبها بود.

اند. پیوند تب امروز باقی ماندهای از راهبان مردِ این مکزبانهای تبتی و مغولی باقی مانده است و تنها شاخه

شد، در آثار برخی از مورخان معاصر واده که برای مدتی بدیهی فرض میی سرواستیمیان این مکتب و فرقه

  796نماید.مورد چند و چون واقع شده و در نظر برخی از متخصصان مشکوک می

                      
790 āśraya 
791 Pudgalavāda 
792 Vātsīputrīya 
793 Dasgupta, 1975/ 2010: 195n. 
794 Mūlasarvāstivāda 
795 Schopen, 2005: 76-77. 
796 Willemen, Dessein and Cox, 1998: 88. 
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واده معتقد است که این فرقه ابتدا در ماتوره پدید آمد و بنابراین خاستگاهش با سرواستی 797فراووالنر

در مقابل معتقد است که این مکتب از افزوده شدنِ بندها و  798که مکتبی کشمیری بود، تفاوت دارد. الموت

واده پدید آمده است. از دید او نوآوری اصلی پیروان ی کشمیری از سرواستیقواعدی انضباطی به همان نسخه

این فرقه پدید آوردند و آرای مرکزی آن را در قالب متنی به نام  این مکتب آن بود که سنتی نوشتاری را در

تعلق دارد که  800ترین دیدگاه در این میان به اِنوموتوروزآمد کردند. افراطی« 799اوپَستانَه سوترَهسَدَرمَسمْرتی»

توان مکتبی مستقل در واده یک چیز هستند و این گروه را نمیواده و سرواستیسرواستیگوید اصوال مولهمی

نظر گرفت. ویلمن و همکارانش در مقابل اعتقاد دارند که این مکتب به راستی گرایش فکری متمایزی را 

قلمرو گنداره و بلخ تکامل  .م در ۲۰۰حدود سال دید ایشان مکتب سوترانتیکه که در کند. از نمایندگی می

ی رسمی و درباری دین بودایی )ویبهاشیکَه( یافته بود، بعد از چیرگی کانیشکا بر این سرزمین در برابر نسخه

را گرد آورده و نقد واده دگردیسی یافت. بهیکو سوجاتو که تمام این آرا سرواستینشینی کرد و به مولهعقب

 801کرده، در نهایت نظرگاه فراووالنر را پذیرفته است.

ی این مکتب با سیاست دولت تبت گره خورده است. چون شاهی تبتی به نام از نظر تاریخی، توسعه

کرد، به این مکتب تعلق خاطر داشت. او فعالیت سایر حکومت می .م ۸۳۸تا  ۸۱۵سالهای که بین  802رالپاچان

ی راهبان تبتی ها و مکتبها را در سرزمین خود ممنوع ساخت و به این ترتیب مغوالن نیز که به واسطهفرقه

                      
797 Frauwallner 
798 Lamotte 
799 Saddharmasmṛtyupasthāna Sūtra 
800 Enomoto 
801 Sujato, 2006.  
802 Ralpacan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ralpacan
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دین بودایی را دریافت کردند، خود به خود با این مکتب آشنا شدند. به همین دلیل در میان ایلخانان مغولی 

 شدند. کردند، آنهایی که بودایی بودند، از پیروان این مکتب محسوب میکه بر ایران حکومت می

 

 803چهارم: وَیبْهاشیکَه مکتب

 تقسیمی بزرگ وَیبْهاشیکَه و سوترانْتیکَه واده به دو شاخهی سرواستیاز دید بسیاری از مورخان، فرقه

های اند که با ادبیات پالی فرقهها متون مقدس خود را به زبان سانسکریت نوشتهشود. هردوی این فرقهمی

نماید که مدتها میان این دو شاخه رقابت و دشمنی وجود داشته باشد. قدیمی دیگر تفاوت دارد. چنین می

ستداران سوترانتیکه بوده است. او از شود، از دوگذار آیین یوگاچاره محسوب میچون مثال وسوبندو که بنیان

 804ی دید سوترانتیکه چند رساله در نقد و رد ویبهاشیکه نوشته است.زاویه

گفتن و توضیح »تشکیل شده که به معنای « بهَش»به همراه بنِ « -وی»اسم ویبهاشیکه از پیشوند 

ترجمه کرد. شواهدی هست که نشان « شرحی بر...»یا « رساله»توان این کلمه را است. روی هم رفته می« ادند

« استقرار دانایی»اند و بیشترشان برای تفسیر دهد در ابتدای کار متون زیادی با این نام وجود داشتهمی

نام دارد و در حدود  806«مَهاویبْهاشَه ساسترَه»ها ( نوشته شده بودند. مشهورترین این شرح805پرَجنانَه)جنانَه

  807شته شده است..م نو ۱۵۰سال 

                      
803 Vaibhāṣika 
804 Lusthaus, 2004: 878. 
805 Jñānaprasthāna 
806 Mahāvibhāṣa Śāstra 
807 Potter, 1998: 112. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vaibhashika
http://en.wikipedia.org/wiki/Jnanaprasthana
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahavibhasa
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گرا داشت و به تدریج مفهوم پدیدار و تفسیر مکتب ویبهاشیکه ماهیتی رازورزانه و در عین حال مادی

مادی آن در میان پیروانش اهمیت بیشتری یافت. محور اصلی باورهای این فرقه آن بود که ذهن تنها در تماس 

ی های برساختهتصویرهای ذهنی و بازنماییتواند حسی با چیزهای خارجی و امور عینی و مادی است که می

شود. بر خویش را پدید آورد. بنابراین بند نافی میان شناخت ذهنی و پدیدارها با امور عینی بیرونی برقرار می

های خارجی، بدون درگیر شدن با همین مبنا شناخت عبارت است از ارتباط مستقیم و رویارو با عینیت

  808شدن با تصویرها و پیش داشتهای خودساخته. های ذهنی یا فریفتهافزوده

در  .م( ۱۹۱۲-۱۸۴۶) 809در این مکتب کتابهای مهمی نوشته شده است. جامگون جو میپْهام گیاتسو

نوشته، شرح داده که پیروان این مکتب به سه جوهر  811رَکشیتَهاثر شانتَه 810«کارَهماکَلَممَدْهیَه»شرحی که بر 

اند: فضا، توالی غیرتحلیلی )غیاب( و توالی تحلیلی )حضور(. ( باور داشته812دْنْگوس بسیط )به تبتی: رْتَگ

های حسی و اندامهای پدیدار شدنِ چیزی را در برابر گیرنده ای علی است کهمنظور از توالی تحلیلی، زنجیره

ای وجود ندارد و از این رو مسیرِ توجه و بازآفرینی سازد. در مورد غیاب، چنین زنجیرهشناختی فرد ممکن می

   813ای غیرتحلیلی خوانده شده است.امرِ غایب در ذهن توالی

                      
808 Berzin, 2007. 
809 Jamgon Ju Mipham Gyatso 
810 Madhyamākalaṃkāra 
811 Śāntarakṣita 
812 rtag dngos 
813 Shantarakshita, 2005: 165. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jamgon_Ju_Mipham_Gyatso
http://en.wikipedia.org/wiki/Madhyam%C4%81kala%E1%B9%83k%C4%81ra
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%9A%C4%81ntarak%E1%B9%A3ita
http://en.wikipedia.org/wiki/Shantarakshita
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است و یکی از هفت متن مهم  814پوترَهیانیاش کَتیااست که نویسنده« استقرار دانایی»متن دیگر، 

ترجمه کرده است. زانگ در بیست جلد به چینی شود. این متن را شوانمحسوب می« واده ابیدرمهسرواستی»

دِوَه به دست داده که انگار از منبعی متفاوت با مرجع چینی برگردانده اش را در سی جلد سنگههی ژاپنیترجمه

.م  ۱۵۰حدود سال ن نیز در زانگ نوشته که این متشوان 815ی چینی دارد.شده باشد، چون تفاوتهایی با نسخه

کند که اند. این متن سه خط فکری را دنبال میدانستهپدید آمده است، هرچند برخی آن را سخنان بودا می

ها از نظر مفهومی، ها، بررسی محتوای تک تک سوترَهساخت سوترَهعبارتند از ردیابی اصول زیربنایی و ژرف

که خاستگاه مشترک مفاهیم متکثر بر آمده از بررسی نخست، و  ها با هم، به طوریو تحلیل ارتباط درمه

  816راهبردهای گوناگونِ بررسی دوم، روشن شود و همه زیر چتر یک دستگاه نظری سازمان یابند.

، اما در ضمن به شرح سایر متون ابیدرمه «داناییاستقرار »شرحی است بر متن « مَهاویبْهاشَه ساسترَه»

پوتره ویراسته و تدوین شده، اما متن آن را حاصل کار پردازد. این متن توسط فردی به نام کاتیایانینیز می

اند و بعید نیست به راستی شمار زیادی از نویسندگان در آفرینش آن سهم داشته باشند. پانصد ارهت دانسته

ی پیش از خودش بزرگتر است. طبق دیدگاه ار زیاد است و به تنهایی از تمام ادبیات ابیدرمهچون حجم آن بسی

. رساند.م می ۲۰۰سال  سنتی این متن ششصد سال بعد از مرگ بودا تدوین شده است و این ما را به حدود

                      
814 Katyāyāniputra 

815 Willemen, 1998: 155~158. 
816 Yinshun, 1968: 184. 
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مهایانه شکل گرفت بنابراین متن یاد شده در دوران پادشاهی کوشانی تدوین شده و این زمانی است که مکتب 

  817و بر فضای فکری بوداییان چیره شد.

این متن دست کم دو روایتِ گنداری و کشمیری داشته و محتوای آن که طیفی وسیع از تمام 

است. رویکرد آن نزدیکی چشمگیری به مهایانه گرفته ی بودایی را در بر میموضوعهای باب روز در اندیشه

تا بعدتر در سنت کند. همین باعث شده ( بدان اشاره می廣方)به چینی:  819و معموال با نام وَیپولیَه 818دارد

مهایانه ارجمند دانسته شود. بر اساس این متن، سه ظرف یا محمل برای خرد بودایی وجود دارد که عبارت 

 822.823یانَهو بودیسَتوَه 821بودایانَه، پْرَتیِکَه820یانَهاست از سْراوَکَه

 

 

 

 

 

 

 بودای نشسته، تومشوق، ترکستان، سبک هنری ایران شرقی، قرن پنجم میالدی

                      
817 Williman et al., 1998: 123. 
818 Potter, 1998: 117. 
819 Vaipulya 
820 Śrāvakayāna 
821 Pratyekabuddhayāna 
822 Bodhisattvayāna 
823 Nakamura, 1999: 189. 
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 ی مهاسمگهیکهگفتار چهارم: شاخه

شود، کارِ محفل بودایی اولی محسوب میتر و محافظه( که شکل سنتیमहासािंबिक) 824مهاسمگهیکه

« انجمن یا جماعت بزرگ»معنای آن نامند. ( می大眾部بو )های چین آن را داجونگهمان است که بودایی

های بودایی کهنتر است و احتماال نزدیکترین روایت است. اصول اخالقی جاری در این فرقه از سایر شاخه

از قواعدی است که در دوران خودِ بودا بر سنگهه حاکم بوده است. این مکتب در شهر مگده تکامل یافت، 

  825اند.اتوره و کارلی نیز قرار داشتهآن در م گیریولی کانونهای مهمی از شکل

های اصلی بودایی را ثبت کرده، ی قرن دوم میالدی رنگ ردای خرقهگائوی پارتی که در نیمهشیآن

هم  827پوچِهیک راهب تبتی به نام دوجوم رین 826اند.کردهنوشته که پیروان مهاسمگهیکه ردای زرد بر تن می

اند که از وصله کردنِ بیش از هفت تکه پوشیدهگزارش کرده که رهبران این فرقه ردایی شبیه به خرقه می

ی گره»راهبان ارشد این فرقه بر روی ردای خود نماد  828شده است.تکه ساخته می ۲۳پارچه و کمتر از 

که دو تا از هشت نماد مقدس بودایی اند دوخته)سَنکْهَه( را می« صدف حلزونی»وَتسَه( یا )سری« پایانبی

 شود. محسوب می

هایی محلی را پدید آورد. این شاخه به سرعت منتشر شد و در شهرها و سرزمینهای گوناگون فرقه

ی گوکولیکه رواج داشت، در حالی که در کوسله پوتره بیشتر فرقهی بنارس و پتلیبه شکلی که در فاصله

                      
824 Mahāsāṃghika 
825 Potter, 2002: 23. 
826 Hino, 2004: 55. 
827 Dudjom Rinpoche  
828 Rinpoche, 1999: 16. 
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ه ی چایتیکوادَه شکل گرفت و نحلهپ.م در پیشاور مکتب لوکوتَرَه ۲۰۰حدود مکتب بهوسروتیه رایج بود. در 

 دِسَه زاده شد. وادین در مَدیَهدر آندره ریشه داشت. در نهایت مکتب پرجنَه

ها و مکتبهای گوناگون پدید آورد، دستاوردهای مهاسمگهیکه گذشته از متونی که در اندرون فرقه

های دیواری بودایی در هند توسط پیروان ای و کهنترین نقاشینر صخرههنری چشمگیری هم خلق کرد. ه

ایست کَرلَه منطقه 829شوند.اند. غارهای اَجَنتا، اِلورا، و کَرلَه به این جنبش هنری مربوط میاین کیش آفریده شده

ی قرار گرفته که دریای در لوناوَلَه واقع در مَهارَشترَه، که بین شهرهای بمبئی و پونا، بر سر راه بازرگانی کهن

ای بودایی ساخته شد، که ساخته است. در قرن دوم میالدی در این غار صومعهعمان را به دکن متصل می

تبدیل شده است. در -830اِکاویرا-امروز بخشی از آن تغییر کاربری یافته و به معبدی برای ایزدبانویی هندو 

اش به قرن نخست پ.م )چَیتیَه( هند کنده شده که پیشینه هایاین غار یکی از بزرگترین و کهنترین نمازگاه

ی ابتدایی اند. مرحلهساخته شده کند هستند که در دو دورهگردد. غارهای کَرلَه فضاهایی دستباز می

ی دوم در قرون پنجم تا دهم میالدی به انجام رسیده شود و مرحلهشان به قرن دوم میالدی مربوط میساخت

 شود.پ.م مربوط می ۱۶۰های باستانی در این غار به نشانه است. کهنترین

(  वेरूی مقدس دیگری که در سنت بودایی اهمیت دارد، غارهای اِلورا یا وِروال به مَراتی )منطقه

آباد در استان مَهارَشترَه قرار دارد. این غارها را در دوران دودمان است که در سی کیلومتری اورنگ

غار در این  ۳۴اند. ی قرن پنجم تا هشتم میالدی کنده( در فاصلهರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ)به زبان کانادا:  831کوتَهرَشْتْرَه

                      
829 Gadkari, 1996: 198. 
830 Ekaveera 
831 Rashtrakuta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ekaveera
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غار( در آن کنار هم  ۱۷غار( و هندویی ) ۵غار(، جَینی ) ۱۲منطقه وجود دارند که تندیسها و آثار بودایی )

 شوند. دیده می

نسبت دقیقی به جا مانده است. اعضای این های به از باورها و نظام عقاید پیروان مهاسمگهیکه داده

گیرند. یکی حقیقِت قراردادی ی متفاوت از حقیقت را در بر میهای بودا دو الیهفرقه بر این باورند که آموزه

کلیدِ فهم تمایز این دو  834( که ورای بیان و توصیف است.833( و دیگری حقیقت غایی )پَرَمارتَه832)سَمْورتی

شوند، در حریمِ حقیقت پذیری که از مجرای زبان منتقل میهای مدون و بیانآن است که تمام شناخت

به این ترتیب زندگی بودایان و تثاگته اموری  835گنجند و بنابراین اصالت چندانی ندارند.قراردادی می

  836پذیر نیستند.مدار قابل درک و دسترسیبانفراشناختی و نامتناهی هستند که با توصیف و روشهای ز

چیزدان گوانگ شینگ این مفهوم را به این شکل تفسیر کرده که ذات راستین بوداها موجودیتی همه

ی تاثیرگذاری ایشان بر ی ایشان است. اما شیوهی غایی و فراروندهاست که قدرتی مطلق دارد، و این سویه

دن و بیدار ساختن جانداران آن است که با فنون و روشنهایی سازمان یافته هستندگان و راهبردشان برای رهان

به این ترتیب  837های بوداست.ی قراردادی آموزهو منظم ایشان را آموزش دهند و توانمند سازند، و این سویه

سیدارته که نمودی عینی و ملموس داشت و مردم را به آیین فرا خواند، تنها یکی از پیکرهای گوتمه

به این ترتیب جمالتی  838شود.کایه( محسوب میکایَه( تعین یافته و قراردادیِ آن سرشت غایی )درمه)نیرمانَه

                      
832 saṃvṛti 
833 paramārtha 
834 Baruah, 2008: 48. 
835 Buescher, 2005: 46. 
836 Tanaka, 1990: 8. 
837 Xing, 2004: 53. 
838 Padma and Barber, 2008: 59-60. 
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و « کایه( است.ی بوداها تنها یک پیکر دارند و آن پیکر آیین )درمههمه»شود که: از این دست فهمیدنی می

 839« شناسد.می ی بوداهای جهتهای ده گانه راشمار همهبودا آیینِ )درمه( بی»

ی بودا را ترویج گونهمکتب مهاسمگهیکه نخستین شاخه از دین بودایی است که بازنمایی انسان

دانست و گروه اخیر را در معرض لغزش و خطا ها برتر میها را از ارهتاین مکتب مقام بودیسَتوَه 840کرد.

کنند. بیعی و غیرانسانی بودا تاکید میی فراطهای درون این مکتب بر جنبهچایتیکه و سایر فرقه 841دید.می

است که با  842ویجنانَه()مولَه« ایآگاهی ریشه»ی این مکتب شوان زانگ نوشته که یکی از باورهای پایه

 844در یوگاچاره شباهت دارد. 843ویجنانَه()آالیَه« ی آگاهیخزانه»

هوئو یی چِنگ دا فانگ بیان فانگ گوانگ زیمان شیشِنگ»با نام  845«سیمَنادَه سوترهسْریماالدِوی»

( به 経勝鬘« )847کیوشومان»( به چینی و به نام 經勝鬘師子吼一乘大方便方廣) 846«جینگ

ی آن بر ترجمه شده است. اصل متن سانسکریت این کتاب امروز از میان رفته و شکل بازسازی شدهژاپنی 

.م( انجام پذیرفته است. این  ۳۹۴-۴۶۸) 848به دست گونَبَدرَه .م ۴۳۶ای چینی مبتنی است که در سال ترجمه

 نامند. ( می羅求那跋陀) 849ها او را چیوناباتولوئوگوندبدره همان کسی است که چینی

                      
839 Xing, 2004: 65. 
840 Malandra, 1993: 133. 
841 Padma and Barber, 2008: 44. 
842 mūlavijñāna 
843 ālāyavijñāna 
844 Cook, 1999: 88. 
845 Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra 
846 shèngmán shīzihǒu yīchéng dàfāngbiàn fāngguǎng jīng 
847 Shōman-kyō 
848 Guṇabhadra 
849 Qiúnàbátuóluó 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alayavijnana
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C4%ABm%C4%81l%C4%81dev%C4%AB_S%C5%ABtra
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249 

 

گَربْهَه( مورد اشاره واقع شده این کتاب یکی از کهنترین متونی است که در آن مفهوم ذات بودا )تثاگَتَه

کند. این متن مهمترین نوشتار عرضه می 850ماالای به نام سریسخنان ملکهاست. متن مفاهیم را در قالب 

شک درون مکتب مهاسامهیگه نوشته شده است. پژوهشگران متن یاد شده بی 851ی سرشت بوداست.درباره

اند که چهار مسیر استداللی اصلی اند و نشان دادهی کلیدی مشترک میان این دو را فهرست کردهیازده نکته

گربهه در مکتب ی تثاگتهنماید که ایدهاصوال چنین می 852در متون دیگر این مکتب پیشینه دارد. سوترَهاین 

 853ی اندره ریشه داشته باشد.ی منطقهمهاسمگهیکه

ی موجودات زنده وجود ای از آگاهی و روشنایی است که در همهموضوع محوری این متن هسته

کایَه( است، که اگر )دَرمَه« ذات حقیقت»آورد. این همان مفهوم راهم میدارد و امکان بیدار شدن را برایشان ف

مفهوم  گذارد. در این سوترَهاز زنگار نادانی و هوس پاکیزه شود، جوهری جاویدان و رستگار را به نمایش می

شود. ب میها امری استثنایی محسویاد شده با خویشتن )آتمَن( مربوط دانسته شده که در این رده از سوترَه

کایه( در بودا از کمالِ پایندگی، کمالِ شادمانی، کمالِ ذات حقیقت )درمه»ارتباطشان به این شکل است که 

شان خویشتن و کمال پاکی برخوردار بود. هرگاه موجودات هوشمند تثاگته را به این شکل بنگرند، برداشت

شود، از دهان او بودا( از دل او زاده میدرست است. هرکس که درست برداشت کند، در مقام پسرِ سرور )

شود، )او کسی است که( همچون نمود آیین رفتار نماید، همچون ولیعهدی ی او زاده میشود، از درمهزاده می

گربهه با تهیا )سونیَتا( نیز اهمیت دارد. بدان معنا که دانشِ این متن به دلیل مربوط ساختن تثاکته 854«برای آیین.

                      
850 Śrīmālā 
851 Brown, 2010: 3. 
852 Padma and Barber, 2008: 153-154. 
853 Padma and Barber, 2008: 155-156. 
854 Wayman, 1974: 102. 
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ی مزاحم و نامربوطی رها و آزاد گربهه است که از هر دانستهی تهیا، همان ادراک تثاگتهل دربارهراستین و اصی

  855باشد.

 هایش عبارتند از: مهاسمگهیکه چندین مکتب فکری دارد که مهمترین

 

 هاریکَهویاوَهیا اَکَه ویَهاریکَهی نخست: اِکَهفرقه

شود، در دوران آشوکا ( خوانده می部說一) 857شوئوبوکه در چین یی 856هاریکَهویاوَهی اِکَهفرقه

گره زاده شد. پرمارته نوشته که دویست سال پس از مرگ بودا، پیروان مهاسمگهیکه به شمال و شهر راجَه

توان ی این که تا چه پایه میی باستانی( کوچیدند. در آنجا دربارهامروزین و پایتخت پادشاهی مگده )راجگیر

هاریکه ویاوههای گوناگون تقسیم شدند. اکهمتون مهایانه را پذیرفت، دستخوش اختالف نظر شدند و به فرقه

 858هایی بود که به پذیرش متون مهایانه گرایش داشت.یکی از شاخه

 

 ی دوم: گوکولیکَهفرقه

سوخته و نیم»شود، در لغت به معنای ( خوانده می部雞胤بو )یینکه در چینی جی 859گوکولیکَه

ی ماهیت رنج زیاد است. این نام برای مکتبی از مهاسانگهیکه انتخاب شده، از آن رو که در آن درباره« جزغاله

                      
855 Paul, 1979: 191–203. 
856 Ekavyāvahārika 
857 yīshuō-bù 
858 Walser, 2005: 51; Padma and Barber, 2008: 68. 
859 Gokulika 
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این احتمال هم وجود دارد که این نام از معبد  860فرض انگاشته شده است.بحث شده و آزردگی و درد پیش

گیری مهاسمگهیکه است. گوکولیه ی شکلپوتره گرفته شده باشد که یکی از مراکز اولیهدر پتلی 861کوکوتْرارامَه

پوتره شکل گرفت. احتماال این فرقه در دوران حکومت آشوکا از جریان ایست که ابتدا در بنارس و پتلیفرقه

 862شده است.که جدا شده و برای دیرزمانی نیرومندترین مکتب بودایی در بنارس محسوب میاصلی مهاسمگهی

 از این نحله جدا شدند.  864وادَهو پْرَجناپتی 863ی دیگرِ بَهوسْروتیَهدر همان قرن سوم پ.م دو فرقه

است های مهاسمگهیکه شود، یکی از فرقه(نامیده می部多聞« )بوبوئووِن»که در چینی  865بَهوسریَه

تشکیل « سریَه»به معنای خوب و بِهتر و « وبْه»شود. این نام از دو بخشِ سروشان( میکه نامش به پارسی )بِه

رساند. معنای کلی آن را می« شنیدن و فرمان بردن»در اوستایی خویشاوند است و « سْرو»ی شده که با ریشه

دهد. معنی می« اندی که چیزهای زیادی را شنیدهکسان»شود. نام چینی آن نیز می« اندکسانی که خوب شنیده»

 چنین نوشته: « 866چَکرَهبْهِدوپَرَچَنَهسمیه»آید که وهومیتره در ی چینی بر میاز ترجمه

廣學三藏深悟佛言從德為名名多聞部 

یافتند، به خاطر خواندند و سخنان بودا را در ژرفایش در میرا بسیار می« سه سبد»اینان کسانی بودند که( »)

 «شدند.سروشان شناخته میی بهسجایای اخالقی بود که به نام فرقهاین 

                      
860 Baruah, 2008: 47. 
861 Kukkuṭrārāma 
862 Warder, 2000: 281. 
863 Bahuśrutīya 
864 Prajñaptivāda 
865 Bahuśrutīya 
866 Samayabhedoparacanacakra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bahusrutiya
http://en.wikipedia.org/wiki/Prajnaptivada
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زیست، نوشته که بنیانگذار این فرقه مردی بود به نام پرمارته که در قرن ششم میالدی می

، که معاصر بودا بود و سخنان او را نیز شنیده بود. اما در زمان مرگ بودا در وضعیت سمدهی 867وَلکیَهواجنَه

بنابراین از چشمها پنهان بود. او پس از دویست سال باز به میان مردمان بازگشت و دریافت قرار داشت و 

های ژرفتر معنایی در این کنند، به آموزش الیهها را به شکلی سطحی درک میپیروان مهاسمگهیکه سوترَه

ه هر دو رده از به گزارش این نویسنده، اعضای این فرق 868متون کمر همت بست و این فرقه را تاسیس کرد.

چنان که  870هرچند دریافتهایشان به مهایانه نزدیکتر بوده، 869اند.نهادهیانه و مهایانه را ارج میمتون مقدس هینه

   871اند.مثال به تمایز میان حقیقت قراردادی و حقیقت غایی باور داشته

سیدْهی تاتوَه»که گاه  نام داشته 872«سیدْهی ساسْترَهسَتیَه»متن مهمی که در بهوسریه تولید شده، 

گری چینی را انزده جلد بخشی از کتابهای مقدس بوداییشود. این متن امروز در شخوانده می 873«ساسْتره

وَرمَن که در قرن ی این متن راهبی بوده به نام هَریی متون ابیدرمه است. نویسندهدهد و از ردهتشکیل می

همچنین به این  874یانه و مهایانه را با هم ترکیب کرده است.هینههای زیسته است. متن یاد شده آموزهسوم می

این  875از نظر دستگاه نظری به مکتب یوگاچاره نزدیکی دارد.« سیدهی ساسترهستیه»نکته اشاره شده که متن 

( در 成實宗زونگ )شیمتن در میان بوداییان چینی هواداران زیادی دارد. در حدی که مکتبی به نام چِنگ

                      
867 Yājñavalkya 
868 Warder, 2000: 267. 
869 Baruah, 2008: 48. 
870 Padma and Barber, 2008: 61. 
871 Walser, 2005: 52. 
872 Satyasiddhi Śāstra 
873 Tattvasiddhi Śāstra 
874 Walser, 2005: 52. 
875 Harris, 1991: 99. 
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.م  ۴۱۲کند. این مکتب چینی در سرزمین وجود دارد که متن یاد شده را مبنای باورهای خود قلمداد میاین 

مورخان دوران تانگ از این مکتب در میان  876جیوَه بوده است.گذار آن کومارَهاند که بنیانتاسیس شد و آورده

.م این مکتب به ژاپن نیز منتقل شد و در آنجا  ۶۲۵در سال  877اند.ی مهم دین بودایی چینی یاد کردهده شاخه

ی مهم بودایی ژاپن محسوب ( نام گرفت. این مکتب در دوران نارا یکی از شش فرقه成實宗جوجیتسوشو )

 878شد.می

 880نام داشت که در چین با اسم جوئوشوبو 879وادَهدومین مکتبی که از دل گوکولیکه زاده شد، پْرَجنَپتی

(說假部شناخته ) شود. چارچوب عقاید آن با بهوسرویه نزدیکی دارد و گاه با آن همتا دانسته شده می

این فرقه  882های هیمالیا منتشر شد.این مکتب در شهر مگده ریشه گرفت و از آنجا به سوی کوهپایه 881است.

تی سانسکریت نام این مکتب که از پرجنَپْ 883ی پالَه )قرن دهم میالدی( در مگده دوام آورد.تا دوران سلسله

دهد که محور اصلی باورهایشان غیراصیل بودنِ پدیدارها و گرفته شده، نشان می«( مفهوم سازی»)به معنای 

 سازی در ذهن بوده است. شان به روند مفهوموابستگی

های ها و مرزبندیوهومیتره نوشته که از دید پیروان این مکتب، تمام امور محدود و قراردادی در انتزاع

کنند و به ی هستندگان اختالل ایجاد میذهن ما ریشه دارند و به همین دلیل هم در حرکت سیال و آزادانه

                      
876 Nan, 1997: 91. 
877 Nan, 1997: 90. 
878 Nan, 1997: 112. 
879 Prajñaptivāda 
880 shuōjiǎ-bù 
881 Harris, 1991: 98. 
882 Padma and Barber, 2008: 68. 
883 Warder, 2000: 282. 
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 885رود.نه تغییر پذیر است و نه از بین میایشان اعتقاد داشتند که راهِ شریفِ بودا  884شوند.زایش رنج منتهی می

توان بدان دست یافت. در مقابل راه از این رو به شکلی ذاتی در همگان وجود دارد و با تالش و کوشش نمی

بود، که با انباشت تدریجی سجایای اخالقی  886دستیابی بدان خودکاوی و دستیابی به دانشی فراگیر )سَروَجْنانَه(

شود و از این واده معتقد بودند که پنج توده )اسکنده( به رنج منتهی نمیداران پرجنپتیهوا 887نیز همراه است.

واده اختالف نظر داشتند. دلیلش هم این بود که پنج توده را مفاهیمی برخاسته از انتزاع رو با مکتب سرواستی

   888شان بودند.واقعیت گفتند چیزهایی قراردادی و موهوم هستند و منکر اصالت ودانستند و میو ذهن می

گفتند در غیاب حقیقتی غایی، دانستند و میها را ارزشمند میهای تمام فرقهبر همین مبنا ایشان آموزه

های مهایانه ها از این نظر به سوترَهاین برداشت 889کنند.هریک از آنها بخشی از راهِ رستگاری را بیان می

ی تمایز میان حقیقت غایی و حقیقت قراردادی در ابتدای دهدر حدی که هریس نوشته که ای 890شباهت دارد،

ناگارجونَه )حدود  891 کار در این فرقه شکل گرفته و بعد به سایر مکتبها از جمله مهایانه منتقل شده است.

ای حقیقت بود. او خود زیر تاثیر این مکتب قرار داشته و .م( یکی از مبدعان این دیدگاه دو الیه ۱۵۰-۱۵۰

                      
884 Harris, 1991: 98. 
885 Petzold, 1995: 438. 
886 sarvajñāna 
887 Walser, 2005: 219. 
888 Walser, 2005: 220. 
889 Harris, 1991: 98. 
890 Dutt, 1998: 118. 
891 Harris, 1991: 98. 
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کاتیایَنَه گوترَه »برد و آن هم ی بودایی نام میتنها از یک رساله 892«کاریکامَکَهمولَمَدیَه»مشهورش  در کتاب

  894است. واده اعتباری داشتهاست که در میان پیروان پرجنپتی 893«سوتره

 

 وادَهی سوم: لوکوترَهفرقه

شود. لوکتره خوانده می( 部說出世) 896بومکتبی است که در چین با نام شوئوچوشی 895لوکوتَرَوادَه

پیروان »به کار رفته است و بنابراین نام این فرقه به معنای « فرازرونده و استعالیی»در سانسکریت به معنای 

ی تاریخی سیدارتهو منظور از امر فرارونده در اینجا خودِ بوداست. چون ایشان گوتمه 897است.« امرِ فرارونده

سرزمینِ »شمار خوانیم که بیمی« مهاوستو»در  898اند.دانستهم و صوری میو نمودهای عینی بودا را اموری موهو

گانه از وی بر های دهشود و بودیسَتوَه( وجود دارد که در هریک بودایی زاده می899)بوداکشترَه« بودا

شیانس خواهد آمد و همچون سو بودا نیز یاد شده است که در آیندهدر میان این بوداها از میتریه 900خیزند.می

  901عمل خواهد کرد.

                      
892 Mūlamadhyamakakārikā 
893 Kātyāyana Gotra Sūtra 
894 Harris, 1991: 98. 
895 Lokottaravāda 
896 shuōchūshì-bù 
897 Williams, 2008: 20. 
898 Baruah, 2008: 446. 
899 buddha-kṣetra 
900 Williams, 2008: 215. 
901 Sponberg, 1988: 62. 
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معدود متونِ بازمانده از مهاسمگهیکه برای ما باقی مانده است. این  های این فرقه در یکی ازآموزه

گیرد که انگار در ابتدای کار بخشی از مرامنامه ای از بودا را در بر مینام دارد و زندگینامه« مَهاوَستو»متن 

ترجمه « داستان عظیم»یا « رخداد بزرگ»توان به را می 902«مَهاوستو»است. واده بوده )وینَیَه( در مکتب لوکوتره

ی ی )وینَیَه( فرقهای بر مرامنامهای از بوداست که باید به عنوان مقدمهکرد. در متن چنین آمده که این زندگینامه

ی که و اَوَدانَه دربارهواده خوانده شود. بیش از نیمی از متن در قالب داستانهایی پندآموز از نوع جاتلوکتره

متن به صورت ترکیبی از نظم و نثر نوشته شده و زبانش  903ها نوشته شده است.زندگی بودا و بودیسَتوَه

این متن در قرن دوم پ.م تا قرن چهارم .م نوشته شده   904ای از سانسکریت، پراکریت و پالی است.آمیخته

 است. 

ی اند که این مکتب از دل دو فرقهنوشته« چاکرهوپرچنهبدسَمیه»و « پریپرچهساریپوترَه»دو متن 

چنین می نماید که وجه تمایز این فرقه با سایر  905زاده شده است.« هاریکَهویاوَهاِکَه»ترِ گوکولیکه و قدیمی

های متمایزی در آن تکامل نیافته های مهاسمگهیکه بیشتر جغرافیایی بوده باشد تا اعتقادی و آموزهشاخه

 907دانیم که خاستگاه این فرقه در گنداره و شمال غربی هند بوده است.به هر صورت این را می 906باشد.

او البته به یک کاسه کردن مکتبها گرایش   908هاریکه یکی دانسته.ویاوهتارناته این مکتب را با گولوکلیکه و اکه

                      
902 Mahāvastu 
903 Law, 1930: iv. 
904 Jones, 1949: x–xi. 
905 Baruah, 2008: 47. 
906 Baruah, 2008: 47. 
907 Nakamura, 1999: 205. 
908 Baruah, 2008: 48. 
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با این تفاصیل  909قلمداد کرده است.هاریکه را نامی عمومی برای کل مهاسمگهیکه ویاوهدارد. در حدی که اکه

این سه مکتب باید شباهتهای مهمی با هم داشته باشند، چون وهومیتره هم به چهل و شش اصل اعتقادی 

ی اعتقاد این فرقه آن بود که هیچ چیز جز تهیا در جهان شالوده 910اند.اشاره کرده که هرسه آن را قبول داشته

سونیتا(. سونیَتا( و تهیای پدیدار )درمه است: تهیای خویشتن )پودْگَلَه وجود ندارد و آن نیز خود بر دو نوع

 911شود.دقیقا چنین تمایزی در مهایانه نیز پیش فرض گرفته می

 

 ی چهارم: چایتیکهفرقه

شود و نام خود را وامدار اسم جایی ( نامیده می部制多دوبو )در زبان چینی جی 912ی چایتیکهفرقه 

و این جایی بوده که این نحله در قرن اول یا دوم میالدی از آنجا سرچشمه  913در کوههای ماتوره است

آثاری از حضور پیروان مهاسمگهیکه در این منطقه از قرن اول میالدی در دست است و  914گرفت.

گوید که چایتیکه سیصد سال بعد از دوران بودا شکل گرفت و این ما را نیز می« رچَه سوترهپریپپوترَهساری»

  915رساند.به قرن نخست میالدی می

                      
909 Baruah, 2008: 19. 
910 Walser, 2005: 214. 
911 Baruah, 2008: 461. 
912 Caitika 
913 Padma and Barber, 2008: 35. 
914 Baruah, 2008: 48. 
915 Baruah, 2008: 43. 
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گوید مردی به نام مهادوه ه متفاوت وجود دارد که میگزارشی یکسر 916«چَکرَهبْهِدوپَرَچَنَهسَمَیَه»در 

مهادوه را در  917ی چایتیکَه بوده است.های بودایی، بنیانگذار فرقهصد سال بعد از نخستین واگرایی جناح

اند. اما به احتمال زیاد او در اصل بنیانگذار مکتب چایتیکه ی مهاسمگهیکه دانستهبرخی از منابع موسس شاخه

این نحله بعدها به صورت مهمترین شاخه از مهاسمگهیکه در آمده، نام او را به گذشته تعمیم  بوده و چون

بخش مهمی از  918اند.داده و وی را موسس کل این جریان و مسبب نخستین انشعاب در کیش بودایی دانسته

ای را از او ثبت امهزانگ زندگیناند. مثال شوانداستانهای مربوط به او آشکارا توسط دشمنانش پرداخته شده

رساند. کند و بعد پدرش را از ترس این که به حقیقت پی ببرد، به قتل میکرده که طی آن او با مادرش زنا می

سازد ی سرگذشتش کنجکاو شده بود مسموم میگریزد و مهمانی را که دربارهبعد هم به سرزمینی دوردست می

ی بوداییان بپیوندد، چنین شخصیت پلیدی بوده که به جرگه کشد. طبق این روایت، مهادوه پیش از آنو می

 است. 

به پیروان چایتیکه تعلق داشته است. این استوپا را نخستین بار  919اند که استوپای بزرگ سانچیگفته

در قرن سوم .م به فرمان آشوکا ساختند و به زودی به یکی از کانونهای جلب زایران بودایی تبدیل شد. در 

ی بودایی در غار آبادِ هند، کهنترین ارجاع تاریخی به یک فرقه( در اورنگिेणी अबजिंठा) 920نتاغارهای آجَ

ی تراشیده های این غارها سی منظرهدیوارنگاره  921کند.شود و به چایتیکه اشاره مییافت می ۱۰ی شماره

                      
916 Samayabhedoparacanacakra 
917 Sujato, 2006: 78. 
918 Williams and Williams, 2005: 188. 
919 Sāñchī 
920 Ajanta Caves 
921 Malandra, 1993: 133. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanchi
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اند. توسط راهبان بودایی خلق شده.م  ۶۰۰ی قرن دوم تا سال گیرند که در فاصلهها را در بر میشده در صخره

شود و ی نخست تراشیده شدن این غارها مربوط میشود، به دورهی یاد شده در آن دیده میکه اشاره ۱۰غار 

وَهانَه در این منطقه حکمفرما بودند شود. در این دوران دودمان سَتَه.م مربوط می۱۰۰پ.م تا  ۱۰۰به سالهای 

های یافت شده در هند نیز آثار یاد شده کهنترین نقاشی 922کردند.شتیبانی میو از ساخته شدن این آثار پ

 شوند.  محسوب می

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مکتب مهایانه در ابتدای کار شکلی از مهاسمگهیکه بوده که 

همچنین نشان  923.های چایتیکه در ارتباط بوده استی اندره تکامل یافته و به خصوص با صومعهدر منطقه

ساهَسریکا اَشتَه»های چایتیکه ریشه دارد. بر اساس این دیدگاه در مهایانه در آموزه 924داده شده که پرَجناپارَمیتا

های راهبان مهاسمگهیکه در اندره تدوین شده و بعدتر برای نخستین بار در درون حلقه« پرجناپارَمیتا سوتره

تخمین زده که متن یاد شده در حدود  926ادوارد کونتس 925مده است.ی مرکزی مهایانه در آبه عنوان هسته

های بزرگ .م نوشته شده باشد، و این با زمان اوج شکوفایی این مکتب همزمان است. هریک از صومعه ۱۰۰

ن های آاند و در ترویج آموزهای از این کتاب را به زبان پراکریت داشتهکَتَکَه نسخهشهرهای اَمَراوَتی و دانیَه

ی متن مهم دیگری هم هست که ی اندره در ضمن آفرینندهمکتب چایتیکه 927اند.کوشا بوده

                      
922 Spink, 2007: 4-6; Spink, 2009. 
923 Warder, 2000: 313. 
924 Prajñāpāramitā 
925 Guang Xing, 2004: 66. 
926 Edward Conze 
927 Guang Xing, 2004: 66. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prajnaparamita
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Conze
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شود و در قرن سوم میالدی، در دوران حکومت خاندان ایکشواکو خوانده می« سیمَنادَه سوترهسْریماالدِوی»

(इक्र्श्ाकू)928 .929بر این منطقه تدوین شده است   

( و در 932سایلَه)یا اوتَّرَه 931سایلهَ ، و پوروَه930عبارتند از اَپَرَسایلَهاز چایتیکه دو شاخه مشتق شد که 

گنجانند. این دو فرقه ی پیروان مهاسمگهیکه در جنوب هند را در خود میدورانهای بعدی این دو بخش عمده

اند. دو هیگه بودهاند که از مرکزهای مهم آیین مهاسامگرفته 934کَتَکَهو دانیَه 933نام خود را از شهرهای اَمَراوَتی

شوند. هردوی این نامیده می 936و سیدارتیکَه 935گیریکَهی دیگر که به چایتیکه منسوب هستند، راجَهفرقه

زمانی  937پرادش( پدیدار شدند.ی اَندرَه )نزدیک مَدرَس، در استان اندره.م در منطقه ۳۰۰ها حدود سال فرقه

ی پرادش( دیدار کرد، تاکید کرد که مردم این منطقه پیرو فرقهکَتَکَه )در اندرهزانگ از شهر دانیَهکه شوان

 938سایلَه در میان ایشان خبر داد.ی پوروَهمهاسمگهیکه هستند و به خصوص از نحله

ای از سایله مجموعهسایله و اوپارههای اپرَهگزارش کرده که فرقه 939در قرن ششم میالدی بْهاوَویوِکَه

نوشته که  940اند. در همین زمان، آوَلوکیتَوْراتَهدادهها گرد آورده و آموزش میتوَهی بودیسَروایتها را درباره

                      
928 Īkṣvāku 
929 Brown, 2010: 3. 
930 Aparaśaila 
931 Pūrvaśaila 
932 Uttaraśaila 
933 Amarāvati 
934 Dhānyakataka 
935 Rājagirika 
936 Siddhārthika 
937 Warder, 2000: 279. 
938 Baruah, 2008: 437. 
939 Bhāvaviveka 
940 Avalokitavrata 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Ikshvaku
http://en.wikipedia.org/wiki/Amaravati
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های اند و این همان است که بعدتر با سوترَهی بزرگ از متون آگَمَه را داشتهپیروان مهاسمگهیکه یک مجموعه

متونی که بعد از دوران سنت چایتیکه با مکتب تراواده و  941شود.یکی می« ی ده بومسوترَه»مهایانه مانند 

اند سر ناسازگاری دارد و از این رو ارجاعهای این دو مکتب به هم دوستانه نیست. متون آشوکا نوشته شده

در میان متونِ طرد « هاجاتَکَه»و برخی از « نیدِسَه»، «پَتیسَمبْهیدَه»، «اَبیدَرمَه»، «پریوَرَه»جدیدترِ تراواده مانند 

  942ار دارند.شده از سوی چایتیکه قر

 

  

                      
941 Walser, 2005: 53. 
942 Sujato, 2006: 51. 
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 گفتار پنجم: دو گردونه

ی کوچک( و مَهایانَه یانَه )گردونهی هینَهی این مکتبهای بودایی آغازین در نهایت به دو شاخههمه

(महायानتقسیم شدند که بدنه: گردونه )های بودایی امروزین را در خود جای داده است. ی فرقهی بزرگ

ی تراواده است که در هندوچین و آسیای جنوب شرقی رواج ی شاخهبازماندهیانه در اصل همان ی هینهشاخه

ی هند بوده است. این کلمه در منابع قدیمی بودایی رایج نیست دارد و مجرای انتقالش به این منطقه شبه قاره

دگان همچون مهایانه را بیشتر نویسن 943و گویا بعدتر به عنوان جفت متضادی در برابر مهایانه ساخته شده باشد.

اما با مرور منابع  944اند.ی هند را زادگاه آن دانستهاند و شبه قارهای هندی از دین بودایی معرفی کردهشاخه

ی بوداییان امروز جهان بدان تعلق دارند، در ایران شرقی که بخش عمده شود که این شاخهباستانی روشن می

غولستان و تبت و چین منتقل شده و از این سرزمین به کره و تحول یافته و از آنجا از مسیر راه ابریشم به م

ی نیلوفر بدان اشاره شده است، اما انگار ی بیشتری دارد و در سوترَهژاپن نیز رفته است. نام این فرقه سابقه

 ای و مکتبی از این آیین. سِیشیکرده تا شاخهدر این دوران آغازین بیشتر به کل راه و روش بودا اشاره می

پیشنهاد کرده که شکل آغازین این کلمه مَهاجنانَه )دانستگیِ بزرگ( بوده و بعدتر به مهایانه تبدیل  945کاراشیما

های بوداییان گنداره شود و از کلیدواژهی نیلوفر دیده میشده است. مهاجنانه در روایت پراکریت از سوترَه

                      
943 Nattier, 2003: 172. 
944 Keown, 2003: 38. 
945 Seishi Karashima 
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صورت گرفته که در منابع « ی سوختهتمثیلِ خانه»ر احتماال تحول مهاجنانه به مهایانه زیر تاثی 946بوده است.

  947بودایی کهن شهرتی داشته و در آن به از سر تمثیل به سه گردونه اشاره رفته است.

( که در قرن هفتم میالدی با یک کشتی ایرانی از چین به سوماترا 義淨زایری چینی به نام یی جینگ )

ها و مهم دانستن شاخه تنها به احترام پیروان مهایانه به بودیسَتوَهو هند سفر کرد، نوشته که تفاوت میان این دو 

 948کنند.ی مشترکی پیروی مینامهشود، و هردو گروه از قوانین اخالقی و مرامها منحصر میبرخی از سوترَه

دوم میالدی کشِمَه تدوین کرده که راهبی کوشانی بوده و در قرن های منسوب به مهایانه را لوکَهکهنترین سوترَه

 949کرده و متون بودایی مهمی را در زبان چینی نوشته است.این دین را در چین تبلیغ می

)بوذارسف( در این چارچوب  ی مهایانه، آن است که قدیسانی به نام بودیسَتوَهوجه تمایز شاخه

ی این شکل اولیهکنند. به همین دلیل هم شوند و نقشی مرکزی را در رستگاری مردمان ایفا میتعریف می

در منابع آغازین مهایانه تمایز چشمگیری میان   951نامیدند.( می950)بودیاستوایانَه ی بودیسَتوَهنگرش را گردونه

شود، و تنها بر این نکته تاکید شده که آرای پیروان این اندیشه و مکتبهای کهنی مانند مهاسامگهیکه دیده نمی

هنگام  952ها بود که به روشن شدگی رسید.یروی از روش بودیسَتوَهی تاریخی هم با پخودِ گتمه سیدارته

ی مستقلی برای نامهبررسی سیر تحول مهایانه باید به این نکته توجه کرد که این شاخه در ابتدای کار مرام

ها را پذیرفت. از آن خود تدوین نکرد و به سادگی قواعد اخالقی و چارچوبهای انضباطی رایج در سایر فرقه

                      
946 Williams, 2004: 50. 
947 Karashima, 2001: 207-230. 
948 Williams, 2008: 5. 
949 Macmillan Encyclopedia of Buddhism, 2004: 492. 
950 Bodhisattvayāna 
951 Nattier, 2003: 174. 
952 Nattier, 2003: 193-194. 
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در مقابل شواهدی  953و نباید آن را همچون رقیبی و همتایی برای مکتبهای آغازین بودایی در نظر گرفت.ر

های آغازین دین بودایی ی تحول تدریجی و مالیم یکی از شاخهدهد این شاخه در نتیجههست که نشان می

 زاده شده است.

یانه از تحول مهاسمگهیکه پدید آمده بر این باورند که مها 954بسیاری از مورخان از جمله آندره بارو

شواهد  955شوند.های مهایانه مطرح میواده به عنوان خاستگاهی بهوسرویه و پرجنپتیاست. معموال دو فرقه

دهد. در قرن ششم .م راهبی به نام پَرَمارتَه تاریخی هم ارتباط میان این خوشه از مکتبها را با مهایانه نشان می

ی مهاسمگهیکه فراهم آورد. او نوشته که ی شاخههای مهایانه در زمینهاعتبار سوترَهزمینه را برای پذیرش 

دهند، به سه دسته تقسیم ها از خود نشان میی این سوترَهپیروان این شاخه بسته به پذیرشی که درباره

این  957ویاوَهاریکَهاِکَهی لوکوترواده و داد، اما دو فرقههای مهایانه را مردود میگوکولیکه سوترَه 956شوند.می

  959دانند.( می958)بوداوَچانَه« کالم بودا»پذیرند و آنها را ها را میسوترَه

ی ارتباط این جریانهای فکری وجود دارد، آن است که فاشیانِ چینی در ی دیگری که دربارهبرگه

پوتره به چین برد و آن در پتلی ی )وینَیَه( مهاسمگهیکه را از معبدیای از مرامنامهابتدای قرن پنجم .م نسخه

احتماال این مرامنامه به گوکولیکه تعلق داشته است که در این  960های مهایانه دانست.ای از مرامنامهرا نمونه

                      
953 Williams, 2008: 4-5. 
954 André Bareau 
955 Ray, 1999: 426. 
956 Walser, 2005: 50-51. 
957 Ekavyāvahārika 
958 buddhavacana 
959 Padma and Barber, 2008: 68. 
960 Walser, 2005: 40. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhavacana
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ی ب در فاصلهاین مکت« تارَناثَه»شده است. طبق گزارش پوتره محسوب میزمان مکتب غالب بودایی در پتلی

های ای از فرقهدِوَه که در قرن هشتم میالدی سیاههبه شکلی که وینیتَه 961رفت. قرن چهارم تا نهم .م از میان

 962کند.بودایی را به دست داده، از این مکتب یادی نمی

گرانی هستند دهد، شخصیتها و تدوینشاهد دیگری که پیوند میان این جریانهای فکری را نشان می

اند. گذار در مهایانه به دست آوردهحال نقشی بنیان ی مهاسامگهیکه تعلق دارند و در عینکه به شاخه

ی بزرگی از متون مهایانه که گوید که مجموعهکه در سنت تراواده نوشته شده، می 963«سَنگرَهَهنیکایَه»

 964ها نوشته شده و چنان که بوداگوسَه نوشته،نام داشته، توسط راهبانی به نام اَندْهَکَه« سوتره کوتَهمَهارَتنَه»

ماالدِوی سمَناده سری» 965اند.ی آندرَه است که به سنت چایتیکه وابسته بودهن لقب دانشمندان بودایی منطقهای

 966روند.بخشهایی از این مجموعه به شمار می« اَکشیوبیهیَوَه سوتره»ی بلند و «سوکاوَتیوویهَه سوتره»و « سوتره

اش که بخش عمده« کوته سوترهمهارتنه»ی چینی رسد. ترجمهتا می ۴۹های این مجموعه به شمار کلی سوترَه

شود. کار جلد بالغ می ۱۲۰( نام دارد و به 大寶積經« )دابائوجی جینگ»روچی انجام شده، توسط بودی

 .م به دست شاگردان این راهب به پایان رسید.  ۷۱۳-۷۰۷ی سالهای ی این مجموعه در فاصلهترجمه

ی آیین گیرند. کلیت آن به فرهنگنامههای این مجموعه طیف وسیعی از مضمونها را در بر میرساله

ی شناخت )پرجنا( و مباحث فراطبیعی را در ها )وینَیَه(، مفاهیم فلسفی دربارهمهایانه شباهت دارد که مرامنامه

                      
961 Baruah, 2008: 47. 
962 Baruah, 2008: 18. 
963 Nikāyasaṅgraha 
964 Padma and Barber, 2008: 35. 
965 Adikaram, 1953: 100. 
966 Sangharakshita, 2006: 168. 
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.م  ۵۰۸بودایی بوده که در سال  هاست، یک استاد و راهبروچی که مترجم این رسالهبودی 967گیرد.بر می

جلد  ۱۲۷کتاب بودایی را به چینی ترجمه کرد و این مجموعه  ۳۹)احتماال از گنداره( به لویانگ سفر کرد و 

( است و به همین دلیل بنیانگذار مکتب 十地経論« )ده زمین»گر متن را شامل شد. او مترجم و تدوین

 شود.( در چین دانسته می地論« )لونتی»

( است که अर्श्िोषگوشَه )نامدار دیگری که جا دارد اینجا به سرگذشتش اشاره کنیم، اَسَوهشخصیت 

ای برهمن .م در خانواده ۸۰بزرگترین شاعر هندی تا پیش از کالیداسَه دانسته شده است. او در حدود سال 

ن متونی را به زبان .م درگذشت. او نخستین کسی است که در این دی ۱۵۰در شهر ساکِتا زاده شد و در حدود 

ی غیربودایی پایبند بود و گوشه به یک دین مرتاضانهدر ابتدای کار اسوه 968سانسکریت خالص تدوین کرد.

به عنوان معارض بوداییان شهرتی به دست آورده بود. تا آن که در بحث با یک راهب پیر بودایی شکست 

خورد و بعد از آن به این کیش گروید. اهمیت این شخصیت از آن روست که در سنت مهایانه او را یکی از 

گوشه به شد، اسوهدانند. اما پژوهشهای تازه نشان داده که بر خالف آنچه که مدتها تصور میگذاران میانبنی

 970ی مهاسنگهه بوده است.و احتماال از پیروان فرقه 969مکتب مهایانه تعلق نداشته

شوند. میهای گوناگون بودایی مقدس دانسته گوشه متون فراوانی به جا مانده که در میان فرقهاز اسوه

( که مرجع िदु्धचररतम्: 971)بوداچَریتَه« اعمال بودا»ای حماسی است نام های مشهور او منظومهیکی از سروده

                      
967 Chang, 1983. 
968 Coulson, 1992: xviii. 
969 Lusthaus, 1997: 33. 
970 Wynne, 2007: 26. 
971 Buddhacharita 
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.م به چینی ترجمه کرد و در  ۴۲۰رکشه در شود. این متن را درمهی بودا محسوب میی زندگینامهپایه درباره

پدید آمد. اصل متن سانسکریت بیست و هشت فصل را قرن هفتم و هشتم .م برگردانی دقیق از آن به تبتی 

.م به  ۱۲تا  ۱۰نیروانا شرح داده است. در قرن گرفته و زندگی بودا را از تولد تا رسیدنش به پریدر بر می

ی مسلمانان به شمال هند، نیمی از این متن سانسکریت از دست رفت و امروز تنها به کمک دنبال حمله

خوانده  972«کاویَهساوندَراناندَه»ی مشهور دیگر او ی از محتوای آن خبر داریم. سرودههای چینی و تبتترجمه

  973گیرد.شود که نیمی از آن شرح زندگی آنانده است و نیم دیگر تعلیمهای بودا به او را در بر میمی

( 974سْرَدوتپادَه ساستْرَه)مَهایانَه « بیداری ایمان در مهایانه»ی مهم دیگرِ منسوب به اسوه گوشه، رساله

( نام گرفته 大乘起信論« )شین لونداشِنگ چی»شود و متنی بسیار بانفوذ است که در چینی خوانده می

.م به چینی ترجمه  ۵۵۳.م( آن را در  諦真(  )۵۶۹-۴۹۹دی: ، به چینی جِنपरमाथध) 975گویند پَرَََمارتَهاست. می

اند، اما پژوهشهای جدید نشان گوشه منسوب دانستهبه اسوهکرده است. هرچند طبق سنت مهایانه این متن را 

اند و روایتی سانسکریت از آن وجود ندارد. از این رو شده هایش به زبان چینی نوشتهداده که کهنترین نسخه

از آنجا که زمان نوشته  976دانند که از ابتدا به زبان چینی نوشته شده است.بیشتر محققان امروز آن را متنی می

هرچند گردد، به احتمال زیاد خودِ پرمارته آن را به چینی نوشته است. شدن متن به قرن ششم میالدی باز می

                      
972 Saundaranandakavya 
973 Honda, 2004. 
974 Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra 
975 Paramārtha 
976 Nattier, 180-81; Buswell, 1990: 1-29. 
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 977کند.ی دکترا نوشته شده که اصوال هر ارتباطی میان این متن و پرمارته را انکار مینامهدست کم یک پایان

 ویراست جدید از این متن را پدید آورد.  .م یک ۷۰۰-۶۹۵ی شیکشانانده در فاصله

( خوانده 體用« )کارکرد-سرشت»مفهومی است که « بیداری ایمان در مهایانه»مضمون اصلیِ 

شناسانه به دست دهد و چگونگی دستیابی به رهایی کوشد تا دستگاهی آخرتشود. این رساله در اصل میمی

« گربهَهتَتاگَثَه»متفاوت توضیح دهد. این دو مکتب عبارتند از های دو مکتبِ و رستگاری را با ترکیب آموزه

دو »ی ی این ترکیب آموزه)یوگاچارَه(. نتیجه 978ویجنانَهکند، و آلَیَهکه بر ویژگیها و سرشت بودا تاکید می

 است:« سویه از یک ذهن

ذهن و همسانی، یکی و یگانه  در بیانِ بیداری ایمان، که جوهر مهایانه را بیان می کند، خویشتن با جهان، و»

های بعدی بر محور آن استوار شده است. ی روشن شدگیهستند. همه چیز حامل آن اشراق ازلی است. همه

توانیم بر از خود بیگانگی غلبه کنیم؟ بلکه چالش اصلی آن از این رو راز هستی این نیست که: ما چگونه می

 979«ایم؟فکر افتادیم که گم شده است که ما از ابتدا چگونه از ابتدا به این

( اهمیت بیشتری دارد که نامش یعنی تمرینِ یوگا. اگر योगाचारیوگاچاره )در میان این دو مکتب، 

ترجمه کنیم، با این توضیح « چاره کردنِ یوغ»توانیم آن را اش برگردانیم، میی ایرانیبخواهیم آن را به ریشه

کند. این سنت را در ها و خطاها اشاره میکه یوغ )یوگا( در سنت هندی به غلبه بر نفس و در یوغ کردنِ میل

                      
977 Ching, 2009. 
978 ālayavijñāna 
979 Vorenkamp, 2004. 
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نامند. اسم این مکتب به چینی نیز می 981ماترَه( و ویگیَپتیबवज्ञानवाद) 980وادَهکریت با اسم ویگیانَهسانس

唯識瑜) 983پَییوجیاشینگشی، و گاه آن را وِی«مکتبِ آگاهیِ تنها»( که یعنی 宗唯識) 982زونگشیوِی

伽行派ئِن جدیدتر آن را مکتبِ چیدر متون بودایی «. ی آگاهی تنهامکتبِ یوگاچاره»نامند که یعنی ( هم می

( 行瑜伽( یا یوگاگیو )識唯شیکی )خوانند. در ژاپنی اسم آن یوئی( هم می宗慈恩:984ئِن زونگ)چی

ی مهایانه است. بنیانگذاران ی فلسفیِ فرقهمکه یکی از دو شاخهاست. مکتب یوگاچاره به همراه مکتب مدیه

ها، آسنگه برای پنج یا شش سال هستند. طبق افسانه این مکتب دو برادر ناتنی به نامهای وسوبندو و آسَنگَه

مداوم در حالت مراقبه بود و در این مدت موفق شد به جهان مینویی و بهشتِ توشیتَه سفر کند و از بودای 

های این فرقه را دریافت کند و بعدتر آنها را بنویسد و به شاگردانش آموزش بودا( آموزهآخرالزمان )میتریه

  985دهد.

( نام परमाथधی یوگاچاره نقش مهمی ایفا کرد، پرمارته )گیری و توسعهشخصیت دیگری که در شکل

های بودایی به زبان چینی هم هست. او از ساکنان شهر اوجَین بود داشت که یکی از مهمترین مترجمان سوتره

او با پشتیبانی یکی از امیران  986ی گوپتا در هند مرکزی در خاندانی برهمن زاده شد.و در اواخر دوران سلسله

                      
980 Vijñānavāda 
981 Vijñapti-mātra 
982 Wéishí Zōng 
983 Wéishí Yújiāxíng Pài 
984 Cí'ēn Zōng 
985 Rongxi, 1996: 153. 
986 Paul, 1984: 22. 
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.م از آنجا به قلمرو دولت  ۵۴۶( به کامبوج و در سال 988گوپتای سومیا کومارَه 987ی دوممحلی هندی )باالدیتیَه

سخن « آگاهیِ تنها»او کامال در قالب مکتب  989لیانگ در چین سفر کرد و به تبلیغ دین بودایی پرداخت.

شخصیت دیگری که در گسترش این  990ین به این تعالیم گرواند.گفت و جمعیتی بزرگ را در جنوب چمی

زانگ چینی است که در نالندا نزد راهبان این مکتب آموزش دید. او وقتی به چین فرقه نقشی ایفا کرده، شوان

ی بودایی را به همراه خود به این سرزمین برد بخش مهمی از متون مربوط به این رساله ۶۵۷گشت، باز می

  991به چینی ترجمه کرد. جریان را

( ریشه دارد که بودا چرخ 992نیرموچَنَه سوترَهخاستگاه این مکتب در این باورِ بوداییان )در متنِ سَمدی 

کنند، به ها و متونی که این مکتب را پشتیبانی میسوتره 993چَکرَه( را سه بار به گردش در آورد.آیین )درمَه

های هر های این مکتب مفاهیم و داشتهشوند، اما آموزهسومین دورِ به گردش درآمدنِ چرخ آیین مربوط می

ها در میان نوشتارهای کهنتر پالی به خصوص با متون کند. این آموزهسه دور چرخش را با هم ترکیب می

ی دارند. چارچوب این مکتب خصلتی روانشناسانه دارد و در میان قالبهای نظری مدرن بیش از نیکایَه نزدیک

نماید که این مکتب در دورانی متاخرتر شکل گرفته باشد و همه به پدیدارشناسی شباهت دارد. چنین می

ون این مکتب ی ظهورش پیدایش چالشهای نظری جدید در دل دین بودایی بوده باشد. چالشهایی که متزمینه

                      
987 Bālāditya II 
988 Kumāragupta III 
989 Paul, 1984: 15. 
990 Paul, 1984: 30-32. 
991 Tagawa, 2009: xx-xxi. 
992 Saṃdhinirmocana Sūtra 
993 Jones, 2005, Vol.14: 9897.  
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شدند مکه صورتبندی میاین چالشها به طور خاص در مکتب مدیه 994اند.برای حل و توضیح آن نوشته شده

و راست است اگر بگوییم این دو جریان نظری در تقابل و رویارویی با هم بالیدند و تکامل یافتند. هرچند در 

های ناسازگار یکدیگر قلمداد رقیب های این دو مکتب مکمل هم هستند ونگاه سنتی بودایی آموزه

زانگ که مهمترین مترجم منابع این سنت به زبان چینی است، در قرن هفتم میالدی از شوان 995شوند.نمی

مکه و ی این که مدیهدرباره»غیاب چنین تقابلی سخن رانده و متنی در سه هزار بیت سروده با این نام: 

ی سالهای ( که در فاصلهशान्तरबक्षत) 996رَکشیتَهن هشتم میالدی شانتَهدر قر«. یوگاچاره با هم تفاوتی ندارند

های این دو شاخه را با هم جمع کند و دستاورد خود را مکتبِ زیست، کوشید تا آموزه.م می ۷۸۸تا  ۷۲۵

مبانی مَکَه نامید. او اصوال عالقمند به تقریب مذاهب بود و در ضمن کوشید تا مدیه-سْوَتَنتریکَه-یوگاچاره

این راهب رئیس معبد نالَندا هم بود و یکی از  997نظری هندویی را نیز با نگرش بودایی ترکیب کند.

شخصیتهایی است که در انتقال کیش بودایی به تبت نقش مهمی ایفا کرده است. به همین دلیل هم بخش 

ایست به نام رکشیته فرهنگنامههی نوشتارهای او را تنها در روایت تبتی در اختیار داریم. کتاب مهم شانتعمده

اش تا روزگار ما باقی مانده های سانسکریت و تبتی( که نسخه998سَمْگْرَهَه)تَتوَه« ی واقعیتای دربارهمجموعه»

است. این مکتب در بخشهایی از هند شمالی ریشه داشت که با ایران زمین مربوط بود. به همین دلیل هم 

لمانان این منطقه را تسخیر کردند و به نابودی معابد بودایی کمر بستند، این وقتی در قرن یازدهم میالدی مس

 فرقه نیز به تدریج در هند منقرض شد.

                      
994 Lusthaus, 2002: 43. 
995 Conze, 1993: 50. 
996 Śāntarakṣita 
997 Shantarakshita, 2005: 3. 
998 Tattvasamgraha 
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ی رویکردهای مختلف دهندهی علیت را به عنوان عامل آشتیی عقاید او آن بود که زنجیرهچکیده

ساخت اش را بر میی نظام اخالقیشالودهداد و به ده جفت متضاد معنایی باور داشت که مورد توجه قرار می

( མི་དགེ་བ་བཅུ: 1000بابْچودْگَه( در برابر ده رذیلت )به تبتی میདགེ་བ་བཅུ: 999بابْچوو آنها را ده فضیلت )به تبتی دْگَه

مکه است که بر موهوم بودن من پافشاری دارد. اما در عین از دید او حقیقتِ غایی همان موضع مدیه نامید.می

را نیز پذیرفت، چون فرضِ یک منِ مستقل و خودمختار به راهبان « آگاهیِ تنها»حال باید رویکرد یوگاچاره به 

   1001.ها را فرا بگیرند و رشد کنندکند تا سریعتر آموزهو نوآموزان کمک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوند کانیشکا

                      
999 dge ba bcu 
1000 mi dge ba bcu 
1001 Shantarakshita, 2005: 117-122. 
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 گری چینیگفتار ششم: بودایی

در قرن اول و دوم میالدی، تحول مهمی در دین بودایی رخ داد و آن هم انتقال این آیین به سرزمین 

چین بود. امروز تقریبا در تمام مراجع رسمی تاریخ بودا، نخستین متون بوداییِ ترجمه شده به چینی را 

در حالی است که به زودی  اند. اینشان را نیز هندی پنداشتهاند، و مترجمان و مبلغانسانسکریت دانسته

گریِ منتقل شده دهند و بوداییبینیم که منابع بودایی قدیمی به روشنی مسیری ایرانی را مورد اشاره قرار میمی

کنند. هندی پنداشتن مسیر انتقال این دین، تا حدودی کوشانی از این دین قلمداد می-به چین را روایتی اشکانی

 های اخیر سرچشمه گرفته است. شان در دههازی هویتاز تبلیغات هندیان برای بازس

های اصرارشان برای هندی پنداشتن علت دیگری که برای  اشتباه مورخان معاصر و یکی از انگیزه

گری چینی، آن است که نتایج رخدادهای متاخر در تاریخ تحول این دین را به گذشته تعمیم نیای بودایی

اند. این در حالی است که منابع چینی با دقتی به نسبت باال ی را مرتکب شدهاند و نوعی خطای ناهمزمانداده

ی پیوند آن با راه ابریشم و ایران شرقی تاکیدی نمایان اند و دربارهمسیر ورود دین بودایی به چین را ثبت کرده

 دارند.

است، شرح داده  ی لیو یینگ )برادر امپراتور مینگ و شاه چو(که زندگینامه« کتاب هان پسین»در 

.م فرمان داد که هرکس به خاطر جرمی محکوم شد، امکان توبه پیش از  ۶۵شده که امپراتور مینگ در سال 

اجرای حکم را داشته باشد، و هم او سی تاقه ابریشم برای معابد بودایی هدیه فرستاد. پس از آن چنین 

 خوانیم:می

کرد و با احترام ی الئوتسه( را با خود تکرار میگونه شدهالئو )شکلِ خداشاهِ چو سخنان ارزشمندِ هوانگ»

داری، سوگند خورد و با های ضروری را به بودا پیشکش کرد. او پس از سه ماه تطهیر و روزهتمام قربانی
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بایست )برای شود آن است که آیا او می( استوار بست. تردیدی که اینجا ایجاد می誓ارواح )مقدسان( پیمانی )

بگذار ابریشمی که برای بخشش گناهانش هدیه کرده بود را پس بفرستند، شاید که  کرد؟گناهانش( توبه می

 1002«( بخورد.桑門« )مِنسانگ»( و 伊蒲塞« )پوسائییی»ی زدهبه درد زندگی تجمل

( سْرَمانَه )راهب، هوادار( و نشینسَکَه )پیششود که عبارتند از اوپای سانسکریت دیده میدر این متن دو کلمه

  1003من به چینی آوانویسی شده است.پوسائی و سانگاست که به ترتیب در قالب یی

.م سر به شورش برداشت و  ۷۰دهد، در سال اش را شرح میلیو یینگ نامی که کتاب روایت زندگی

یانش که بودایی هم شکست خورد. امپراتور مینگ حکم اعدام او را به تبعید تغییر داد و فرمان داد او و دربار

هوئی کنونی( تبعید شوند. ایشان به آنجا منتقل شدند. یینگ یک یانگ )آنشده بودند، به استان جنوبی دان

سال بعد خودکشی کرد، اما خویشاوندانش در آن نقطه باقی ماندند و جماعتی بودایی را تاسیس کردند که به 

.م در آنجا معبد بزرگی  ۱۹۳رونگ در به نام جائیتدریج رشد کرد و توسعه یافت. در حدی که سرداری 

بنابراین شکوفایی این  1004توانست سه هزار راهب را در خود جای دهد.برای بوداییان تاسیس کرد که می

 شود.جماعت از بوداییان به یک قرن پس از ورود این آیین به چین مربوط می

از مورخان به وجود یک مسیر  حضور این جماعت بودایی در جنوب چین باعث شده تا برخی

جنوبی و دریایی انتقال دین بودایی قایل شوند. از دید ایشان، دین بودایی از راه جنوب و با دریانوردان هندی 

ی رود یانگ تسه منتقل شده و از آنجا به استانهای جنوبی راه یافته است. بر مبنای این برداشت یینگ به دهانه

                      
1002 Zürcher, 1972: 27. 
1003 Demiéville, 1986: 821. 
1004 Zürcher, 1972: 28. 



275 

 

ال دینی بوده و امپراتور مینگ در این مورد هیچ نقشی نداشته است. هواداران شاه چو عامل اصلی این انتق

 ۱۸۷۸-۱۹۴۵) 1006.م( و پل پِلیو 超啟梁( )۱۹۲۹-۱۸۷۳) 1005چائواصلی این دیدگاه عبارتند از لیانگ چی

 .م( که یا از بومیانِ اهلِ جنوب چین هستند و یا به خاطر سالها کاوش در این منطقه به آنجا دلبستگی دارند. 

گیرد که مسیر انتقال دین بودایی به چین را زمینی و این نظریه در برابر دیدگاه کالسیکی قرار می

ی بیند. با مقایسهن آسیای میانه را در این زمینه موثر میداند و راه ابریشم و بازرگانان سغدی و مبلغاشمالی می

ی متون بودایی چینی با همتاهایشان در هند جنوبی و ایران شرقی، به روشنی شناسانه و مقایسههای باستانداده

ی تخیل است و همان طور که مورخان چینی هم در متونی پرشمار در شود که مسیر دریایی زاییدهمعلوم می

 1007اند، دین بودایی از راهی زمینی و شمالی به چین وارد شده است.ی طوالنی بدان تصریح کردهزمان

گری دلبستگی دارند، گزارشهایی تاریخی را نیز برای تایید مورخانی که به مسیر هندیِ انتقال بودایی

هایی ی افسانهگیرند. در قرن پنجم و ششم میالدی در برخی از متون بودایی چینبرداشت خویش گواه می

بودند  1008هایی جعلیبرد. این متون رسالهی این دین در چین را تا دوران آشوکا عقب میپدیدار شد که پیشینه

که به نام مشاهیر و مقدسان بودایی کهن نوشته شده بودند. احتماال دلیل ابداع این تاریخ اساطیری، همزمانی 

歷代) 1009«بائو جیدای سانلی»ر چین بوده است. متن تقریبی آشوکا و چین شی هوانگ، نخستین امپراتو

三寶紀 لی.م نوشته شده، روایت کرده که یک شْرَمَنَه به نام شی ۵۹۷( که در( فانگ室李防 به همراه )

                      
1005 Liang Qichao 
1006 Paul Pelliot 
1007 Rong Xinjiang, 2004: 26–27. 
1008 apocryphal 
1009 Lidai sanbao ji 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liang_Qichao
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocryphal
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یانگ رفت و در آنجا نزد امپراتور چین شی هوانگ بار پ.م به شهر شیان ۲۱۷گروهی از راهبان بودایی در 

دعوت کرد. امپراتور که مردی خشن و خودکامه بود ایشان را به زندان انداخت. اما یافت و او را به دین بودا 

همان شب مردی زرین با قد پنج متر دیوار زندان را فرو ریخت و ایشان را رهاند. امپراتور با دیدن این معجزه 

  1010به دین بودایی گروید و در برابر مرد زرین زمین ادب بوسید.

« جنگل جواهرات در بوستان آیین»یعنی –( 法苑珠林« )1011فایوان جولین»ی بودایی فرهنگنامه

 1012فانگ را خودِ آشوکا به چین گسیل کرده بود.لینیز همین ماجرا را روایت کرده و افزوده که گروه شی -

های بودایی دیگر .م نوشت و در آن بسیاری از مضامین رساله ۶۶۸( در 道世را دائو شی )« فایوان جولین»

« گوایجی»ی متون را ثبت کرد. این متن بعدتر در دوران دودمان مینگ به منبعی مهم برای بازسازی مجموعه

د ثبت ای و متاخر سر و کار داریم که روایتی نامعتبر را در این مورتبدیل شد. بنابراین در اینجا با متنی افسانه

فایوان »ی مورخان گزارش ای دارد، بقیهچائو که در کل آرای ناپذیرفتنیچیکرده است. گذشته از لیانگ

شود، آشوکا و مردم هند و ایرانی در قرن اند. تا جایی که به اسناد تاریخی مربوط میرا مردود دانسته« جولین

هایی اند و بنابراین ادعای این اسناد افسانهتهمند از وجود چین آگاهی نداشسوم پ.م هنوز به شکلی سامان

  1013پایه و اساس است.بی

                      
1010 Zürcher, 2007: 20. 
1011 Fǎyuàn Zhūlín 
1012 Saunders, 1923: 158. 
1013 Williams, 2005: 57. 
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ی تاریخ هنر بودایی ی دین بودایی منتهی شده، دربارهتحریفی که به زدودن ردپای ایرانیان از پیشینه

شهرت یافته و معموال  1014هندی-ای که در منابع دانشگاهی با نام چیندر چین نیز مصداق دارد. سبک هنری

در واقع همان هنر ایرانِ ساسانی است که در قلمرو قدیمی سکاها در ترکستان  1015شود،به هنر یونانی بسته می

اش افزوده شده است. این هنر رواج یافته و با نزدیک شدن به مرزهای شرقی چین به تدریج بر عناصر چینی

 ی مرکزی هنر بودایی چین را تعیین کرد. وام آورد و هستهاز قرن دوم تا یازدهم میالدی در این منطقه د

ماند اند، هیچ تردیدی باقی نمیای که راهبان بودایی از خود به جا گذاشتهبا مرور تاریخهای باستانی

که این آیین توسط راهبان ایرانی از مسیر را ابریشم به چین منتقل شده است. این نکته عجیب است که با 

ای پ.م، هیچ اشاره ۱۰۰اش در حدود سال دن راه ابریشم از قرن دوم پ.م، و رونق گرفتنوجود گشوده ش

این دوران وجود ندارد. کهنترین اشاره به بودا در منابع چینی به قرن نخست  به دین بودایی در متون چینی

مند به دین بودایی تاریخی نخستین اشاره 1016آمیز است.گردد و تازه آن هم بسیار مبهم و افسانهمیالدی باز می

.م( نوشته شده است. در این متن  ۴۴۶-۳۹۸یِه )خوانیم که به قلم فانشو( می)هوهان« کتاب هان شرقی»را در 

ی خوانیم که دین بودایی برای نخستین بار به دربار امپراتور مینگ از دودمان هان معرفی شد که در فاصلهمی

یه به صراحت نوشته که هیچ یک از دربارش در لویانگ قرار داشت. فانراند و .م بر چین فرمان می ۵۸-۷۵

 اند. او چنین نوشته است:مورخان پیشتر از او به خاستگاه هندی کیش بودایی اشاره نکرده بوده

                      
1014 Serindian art 
1015 Hopkirk, 1980. 
1016 Loewe, 1986: 669–670. 
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فقط نوشته که این سرزمین )هند( «( بایگانی مورخ بزرگ».م، در کتاب  ۱۹۱-۱۰۹جانگ چیان )»

 ۱۱۱ -«کتاب هان»یونگ )در روند. هرچند باندمش سوار بر پیل به جنگ میگرمسیر و مرطوب است و مر

دارند، و از جنگیدن و کشتن گریزان هستند، اما به متون فاخر، قوانین .م( نوشته که ایشان بودا را ارجمند می

نویسم: ام میدهای نکرده است. اما من به سهم خودم آنچه را که شنیشان اشارههای اخالقیپارسایانه، و آموزه

این پادشاهی )کوشانی( حتا از چین هم شکوفاتر و ثروتمندتر است. فصلها در آنجا با هم هماهنگ هستند. 

ها خیزد. معجزههای بزرگ از آنجا بر میشوند. ارجآیند و گرد هم جمع میموجودات مقدس در آنجا فرود می

توانند ماند. )در آنجا( آدمیان میکه عقل آدمی مبهوت مینماید، به شکلی های بسیاری در آنجا رخ میو شگفتی

 «1017با آزمودن و فاش ساختن امیال و عواطف خویش به بلندترین آسمانها دست یابند.

آنچه که به رواج دین بودایی در چین دامن زد، شباهت این کیش با آیین تائویی بود. آیین قربانی و 

ابه در دین تائویی دارد و دست کم در دوران هان که این دین برای گیری بوداییان شباهتی با مناسک مشروزه

دادند و انگار آن را مشتق یا نخستین بار به چین راه یافت، پیروان تائویی بیش از همه به آن عالقه نشان می

د با این وجود هنوز در این دوران دین بودایی چینی نشده بو 1018دانستند.ای نزدیک به دین تائویی میشاخه

 شد.های سانسکریت برای توصیف عناصر آن استفاده میو از کلیدواژه

از نظر جغرافیایی، کانون تدوین و انتشار دین بودایی در چین شهری است به نام لویانگ که از سال 

.م به تدریج همچون پایتختی سیاسی نیز در سپهر تمدن چین اهمیت یافت. در این دوران دودمان هان  ۲۵

.م راهبان سغدی به لویانگ آمدند و تا دو نسل بعد اولین معبد  ۶۸جا مستقر و کمی بعد، در سال شرقی در آن

                      
1017 Hill, 2009: 56–57. 
1018 Zürcher, 1972: 27; Maspero, 1981: 405. 
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نامند و ( می寺马白ماسی: این معبد را پرستشگاهِ اسب سپید )بای 1019بودایی چین را در آنجا بنا نهادند.

است، چون اسبِ آسمانی یا دهد که آیین بودایی از ایران زمین وارد این منطقه شده خودِ همین نام نشان می

تباران اسب سپیدِ آیینی، همان اسب تنومند ایرانی است که برای دیرزمانی سواری گرفتن از آن در چین به ایرانی

منحصر بوده است. این معبد هنوز هم در این شهر باقی است و بسیاری از متون راهنما به غلط بنای آن را نیز 

ر حالی که معماری و شکل ظاهری معبدی که امروز برابر چشمانمان قرار دانند. دبه همین دوره مربوط می

ی مینگ و شود و نه پیشتر از آن. در واقع بنای معبد را در دو دورهدارد، به قرن شانزدهم میالدی مربوط می

 چینگ به شکل امروزین ساختند.

 یگذار نخستین معبد بودایی چین، ایراناند که راهبان بنیانمنابع تاریخی چینی به روشنی ذکر کرده

های صریح و مکرر را اند. جالب آن است که تقریبا تمام مراجع معتبر و اصلیِ امروزین، این گزارشبوده

ر حالی که کافی است به منابع کهن اند. درا هندی دانسته ی معبد اسب سپیدنادیده انگاشته و مبلغانِ سازنده

 بودایی بنگریم تا خالف این امر آشکار شود. 

که انتقال دین بودایی به چین به دست امپراتور مینگ  1020مورخی به نام یانگ هسوان چیه نوشته

او مردی پرکار، الیق و درستکار بود که با اطرافیانش با انجام پذیرفت. هان شرقی از دودمان .م(.  ۲۸-۷۵)

تعدیل شد. او شبی  «ما»اش کم کم با تاثیر همسرش ملکه کرد. هرچند این خشونت ذاتیخشونت رفتار می

هو خواند. چون موضوع را با وزیرش جونگخواب دید که مردی زرین برابرش ایستاده و او را به دین خود می

« بزرگ چییوئه»نام دارد و در سرزمین ودا بی زرین ان گذاشت، خبردار شد که این پیکرهدر می)یا فویی( 

                      
1019  Bao et al., 2004: 84,172. 
1020 Yang, 1984: 3–4. 



280 

 

مینگ بعد از این رویا هجده سفیر را به ایران شرقی فرستاد امپراتور   1021شود.)پادشاهی کوشان( پرستش می

جینگ حضور ین و چینیتا آیین بودا را به چین وارد کنند. در این گروه دو دانشمند مشهور به نامهای کای

این سفیران به قلمرو کوشانی رفتند و متون و راهبانی داشتند که بعدها به مبلغان بزرگ دین بودا تبدیل شدند. 

، ۶۰ها را با دین بودایی آشنا سازند. تاریخ گسیل پیکهای امپراتور را سال بودایی را با خود آوردند تا چینی

اند که ماموریت آنها تا زمانی که بازگردند سه یا یازده سال به درازا گفته اند، ومیالدی دانسته ۶۸یا  ۶۴، ۶۱

 کشید. 

پَه ماتَنگَه نام رهبر راهبانی که به برای تبلیغ دین بودایی به چین آمده بود، مردی کوشانی بود که کَسیَه

اند. او کرده( ثبت 迦葉摩騰( یا جیاشموتنگ )攝摩騰ها نامش را به صورت شِموتِنگ )داشت. چینی

( ثبت شده 竺法蘭رَتنَه یا گوبَرنَه داشت که اسمش در منابع چینی به صورت جوفاالن )دستیاری به نام دَرمَه

بودا به لویانگ رفتند و بخشی از این منابع را به چهل و دو تندیس ای از متون و است. این دو با مجموعه

( بود که توسط 經四十二章ی چهل و دو فصل )مهمترینِ این متون، سوترَه 1022چینی ترجمه کردند.

و به سغدی « 1023بومیکَه سوترهدَسَه»ای را ترجمه کرد که به هندی ماتنگه ترجمه شد. گوبرنَه هم رساله

( 經十地جینگ )دیی چینی این متن شیترجمه 1024«.ده اقلیم»یا « ده بوم»شد، یعنی نامیده می« بومیدَهَه»

                      
1021 Maspero, 1981: 402. 
1022 Hill, 2009: 31, 363–366. 
1023 Daśabhūmika Sūtra 
1024  Das, 2004: 25–36. 
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.م  ۱۰۰دانند. اما احتماال این کار بعد از سال .م می ۶۷اش را سال دارد و مورخان سنتی زمان پایان یافتننام 

  1025انجام پذیرفته باشد.

ای به معبد اسب سپید اشاره شده است. به .م اشاره ۲۸۹در منابع تاریخی برای نخستین بار در سال 

اند و تاسیس این معبد را به قرن دوم شده را افسانه دانستههمین دلیل هم بسیاری از مورخان روایتهای یاد 

ی امروز بیشتر مورخان و پژوهشگران داستان رویای امپراتور مینگ را از رده 1026اند.میالدی مربوط دانسته

به واقع هم بعید است که ورود این آیین  1027دانند و برای آن اعتبار تاریخی قایل نیستند.های دینی میافسانه

ین به محرکی درباری نیاز داشته باشد. به احتمال زیاد این دین به تدریج با مبلغانی که در راه ابریشم آمد به چ

اند، به میان چینیان منتقل شده و چه بسا که امپراتور مینگ کسی بوده که در زمانش این دین کردهو شد می

 رسمیتی یافته و در دربار استقرار یافته باشد. 

ی پیوند آن با دربار امپراتور ابهام وجود دارد، ی زمان ورود دین بودایی به چین و درجههرچند درباره

اند، همداستان هستند. گذشته ی این دین ایرانی بودهاما تمام منابع در این مورد که بنیانگذاران و مبلغان اولیه

یت دیگری در دست داریم که کند، روااز روایت رویای امپراتور مینگ که به دو راهب کوشانی اشاره می

安گائو )شیاند که این شاهزاده آنسازد. آوردهای پارتی منسوب میتاسیس معبد اسب سپید را به شاهزاده

世高 م به خاک چین قدم نهاده است. در پارتی بودن این شخص تردید نداریم،  ۱۴۸( نام داشته و به سال.

اما واقعیت آن است که شاهزاده بودنش جای بحث دارد و نام واقعی او هم معلوم نیست. چون بخشِ اول 

                      
1025 Demieville, 1986: 824. 
1026  Zürcher, 1972: 31. 
1027 Maspero, 1981: 402. 



282 

 

کند. شاید اسم اشاره میی همان اسمِ اشکان است و به کسی از تبار پارتی شی/آن( شکلِ چینی شدهنامش )آن

گویند تر است که این اسم به تبار و خاندانش اشاره کند. میاین راهب بودایی هم اشکان بوده باشد، اما محتمل

گیرد. اگر چنین بوده آمد، که در زبان چینی برای اشاره به سکاها مورد استفاده قرار میچی میاو از قلمرو یوئه

ن امروزین بوده و از درون دولت کوشانی سفر خود را آغاز کرده است. امروز بیش باشد، او از اهالی افغانستا

سازد. بیشتر ی مرکزی متون مقدس بوداییان چین را بر میگائو باقی مانده است و هستهشیاز آن از ده ترجمه

بع قدیمی چینی شوند. جالب آن که منااین متون به مراقبه، اَبیدرمه و اصول فلسفی دین بودایی مربوط می

ود. شهای او نشانی از مکتب مهایانه دیده نمیدانند، با این وجود در ترجمهمی گائو را یک بودیسَتوَهشیآن

 وادَه نزدیکی دارد. های او بیش از همه با مکتب سَرواستیهای جدید نشان داده که ترجمهتحلیل

گائو شیخبرداریم که انگار یک نسل جوانتر از آن( نیز 安玄شوان )از راهب پارتی دیگری به نام آن

را به چینی  ی راه رسیدن به مقام بودیسَتوَهو احتماال شاگرد و دستیار وی بوده است. او نخستین متون درباره

اش را آغاز برگرداند و به این ترتیب آرای مهایانه را به این سرزمین وارد کرد. آن شوان کمی دیرتر کار ترجمه

او نیز  1028به چینی برگرداند.« فاجینگ جینگ»را با عنوانِ « ریپْرچا سوترهاوگرپَه».م  ۱۸۱و در سال کرد 

 شد. دستیاری داشت از مردم چین که فوتیائو نامیده می

ی نام و نشان کسی که نخستین معبد بودایی را در چین تاسیس کرد، ابهام وجود به این ترتیب درباره

دارد. اما روشن است که این ماجرا در اواخر قرن اول یا ابتدای قرن دوم میالدی تحقق یافته و کارگزارانش 

ثبت شده است. در این « کتاب هان»اند. روایت سومی هم در این باره وجود دارد که در راهبانی پارتی بوده

                      
1028 Foster, 2007: 46–48. 



283 

 

.م یکی از سرداران خود به نام هوئوچوبینگ را با سپاهیانی بسیار  ۱۲۱خوانیم که امپراتور وو در سال متن می

سو را در نو( بجنگد. او موفق شد بر سکاهایی که استان امروزین گانبه غرب فرستاد تا با سکاها )شیونگ

 دست داشتند، غلبه کند. 

( باقی مانده 休屠کاها در این هنگام کسی بود که نامش در متون چینی به صورت شیوتو )رهبر س

سکاها برای »ها افتاد که است. پسر او در جنگ اسیر شد و به همراهش تندیس زرین مردی به دست چینی

ی سکا را محترم داشت و به او مقامی در امپراتور وو این شاهزاده 1029«.کردندنیایش آسمان از آن استفاده می

در چینی یعنی زرین و احتماال این اسم به بت  (金را به او داد. جین )« دیجین می»دربار خود داد و لقِب 

( در 雲陽یانگ )کرده است. این بت زرین را بعدتر به معبد یونزرین بودایی که همراه وی بوده اشاره می

شی قرار یان در استان شاآنی شیان( منتقل کردند که امروز در منطقه甘泉چان )نزدیکی کاخ تابستانی گان

چینگ ( که در قرن ششم میالدی به قلم لیویی说新语世« )روایتی نو از رخدادهای جهان»متن  1030گیرد.می

(劉義慶( )۴۰۳-۴۴۴ نوشته شده، شرح می )داشت و امپراتور وو دهد که این بت بیش از سه متر بلندا .م

در همین معبد برایش قربانی گزارد. برخی از مورخان این ماجرا را سرآغاز ورود دین بودایی به چین 

هوانگ تصویر امپراتور وو را در حالی های غارهای دوندر قرن هشتم میالدی در دیوارنگاره 1031اند.دانسته

های بودایی این ماجرا دهد که چینیگزارد، و این نشان میکشیدند که در برابر دو تندیس زرین بودا قربانی می

امپراتور با وجود تاسیس پادگانی  دهد ایناند. البته شواهد تاریخی نشان میدانستهرا مهم و تعیین کننده می

                      
1029 Dubs, 1937: 4-5. 
1030 Dubs, 1937: 5-6. 
1031 Zürcher, 2007: 21. 
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ی استقرار به تثبیت دین بودایی در قلمروش، خود بودایی نشده و در منابع معاصرش در این محل، و اجازه

 1032ای دال بر قربانی کردنش برای بودا در دست نیست.نشانه

چی )پادشاهی لوئِه سفیری از قلمرو یوئهگوید در دوران امپراتور وِئیروایت دیگری هست که می

裴松之جی )سونگهای بودایی را به این سرزمین منتقل کرد. ِپیکوشانی( به چین رفت و برخی از آموزه

 ینینوشته، قید کرده که شکل چ« بایگانی سه پادشاهی».م بر  ۴۲۹.م( در شرحی که به سال  ۳۷۲-۴۵۱( )

( از او 景盧لو )( بوده و یکی از دانشمندان درباری به نام جینگ伊存چون )ی نام این سفیر ییشده

با این وجود منابع تاریخی عصر هان از ارتباط  1033ی بودا دریافت کرده است.هایی شفاهی را دربارهآموزه

اند. از این رو برخی از مورخان این گزارش را نادرست لوئه سخنی به میان نیاوردهمیان دربار امپراتور وئی

ها، آن را محتمل ی انتقال آموزهو برخی دیگر به دلیل تاکید بر شفاهی بودن و محدود بودن دامنه 1034اند،دانسته

  1035.اندشمرده

ی خاستگاه ایرانی این دین در قلمروشان تا اینجای کار روشن شد که تمام منابع کهن چینی درباره

ی منابع بودایی به زبان دهند که ترجمهی مهم آن که همین منابع به روشنی نشان میصراحت دارند. نکته

ی مهایانه د که از همان ابتدا نسخهنمایچینی نیز تا پایان دوران ساسانی در انحصار ایرانیان بوده است. چنین می

های چینی رواج یافته و خیلی زود بر رقیبان غلبه یافته باشد. چنان که گفتیم، نخستین متون مهایانه در ترجمه

شوان به چینی برگرداند و این در اواخر قرن دوم میالدی تحقق یافت. با این وجود انتقال واقعی مکتب را آن

                      
1032 Whitfield et al., 2000: 19. 
1033 Zürcher, 2007: 24. 
1034 Hill, 2004. 
1035 Zürcher, 2007: 25. 
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راهبی کوشانی به نام لوکَکْشِمَه انجام گرفت که از مردم استان گنداره بود. نامش به  مهایانه به چین به دست

( به چینی 支婁迦讖لوجیاچِن )و به همین دلیل آن را به صورت  جی« بهروزیِ جهانیان»سانسکریت یعنی 

امند. لولککشمه نِچن میرساند. در بیشتر منابع چینی او را به سادگی جیاند که همین معنی را میبرگردانده

ی نام دانیم که هنگام ترجمهاش را از آنجا میتخاری زاده شد. قومیت تخاری-ای سکا.م در خانواده ۱۴۷در 

-( است که و سکا月支« )جییوئه»ی شده ( را بدان افزوده که کوتاه支« )جی»خودش به چینی پیشوند 

 دهد. تخاری معنا می

داد. او در کرد که به مبلغان بودایی میدان میگ زندگی میلوککشمه در زمان حکومت کانیشکای بزر

.م به دربار امپراتور چین در لویانگ رفت و در آنجا مستقر شد. احتماال او  ۱۵۰ی جوانی و احتماال در دهه

 ۱۸۹-۱۷۸اش به در این هنگام دستیار یا شاگرد کسی دیگر بوده است. چون دوران باردهی و فعالیت فکری

پْرَجناپارَمیتا »ی مهم ی بخش مهمی از متون مهایانه به او منسوب است. از جمله رسالهشود. ترجمهمی.م مربوط 

( به چینی برگرداند. 道行般若經روئو جینگ: )دائو شینگ بان« تمرین کردنِ راه»را با عنوانِ « 1036سوتره

شهرت « تکمیل خرد با هشت هزار سطر»این متن یکی از مهمترین منابع مهایانه است و بعدها در چین با نام 

 یافت. 

را نیز  1037«پرَتیوتْپَنَه سوتره».م که در لویانگ ساکن بود،  ۱۸۹تا  ۱۷۸ی سالهای لوککشمه در فاصله

ترجمه کرد. این کهنترین متن چینی است که در آن ارجاع « 般舟三昧經مِئی جینگ: جو سانبان»با اسم 

                      
1036 Prajñāpāramitā Sūtra 
1037 Pratyutpanna Sutra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Perfection_of_Wisdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Pratyutpanna_Sutra
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شود. این سوتره احتماال در قرن اول پ.م در گنداره نوشته شده است و بودا و سرزمین پاک دیده میبه امیتابه

های شود. رسالهی مهایانه محسوب میاش یکی از کهنترین سندهای به جا مانده از شاخهی چینیترجمه

雜譬喩« )یوجینگزابی»(، 阿闍世王經« )وانگ جینگآدوشی»ز او باقی مانده عبارتند از: دیگری که ا

經 ،)«یان جینگشولِنگ( »首楞嚴經 ،)«جینگبائوجِه( »寶積經 و )«جینگ پینگ دِنگ چینگ وولیانگ

تخاری بود و در منابع -(. لوککشمه شاگردی داشت که او هم سکا無量淸淨平等覺經« )جوئِه جینگ

 ۱۸۵( باقی مانده است. او از سکاهای مقیم کابل بود و در حدود سال 支曜ائو )یچینی نامش به صورت جی

 ( را به چینی تدوین کرد.成具光明經مینگ جینگ: گویی گوانگ)چِن« ی تکمیل روشناییسوترَه».م 

رخشه )درخشش آیین؟( نام داشت. او حدود سال رکشه یا درمهمترجم مهم دیگر متون مهایانه، درمه

.م  ۳۱۳هوانگ زاده شد و در تخاری در دون-ای از مهاجران سکا.م( در خانواده ۲۶۵روایتی .م )یا به  ۲۳۰

ی ی اولش نشانه«جو»( ثبت شده است که 竺法護درگذشت. اسمش در منابع چینی به صورت جوفاهو )

گویند که این لقبِ قومی را در هشت سالگی از استادش برخی از منابع چینی می 1038 اوست. ِقومیت ایرانی

شده است. طبق این روایتها، جوفاهو دوران می ( نامیده竺高座وام گرفته که مردی سکا بوده و جوگائوزو )

ان اش را در جستجوی حقیقت سفر کرد و سالها در ایران شرقی زیست و به این ترتیب زبکودکی و نوجوانی

مردم این منطقه را آموخت. در واقع با توجه به این که او در هشت سالگی استادی بودایی و سکا داشته، و از 

شده، احتماال خودش هم مانند استادش از سکاهای همان هنگام با برچسبِ قومیِ سکاها )جو( شناخته می

رساند و ارش را به ایران شرقی میرخشه هم تبمهاجری بوده که در چین غربی ساکن شده بودند. نام درمه

                      
1038 Zürcher, 1972: 65, 69. 
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در خودِ چین چنین نامی را برای خود ابداع کند و به  -هرقدر هم که ایرانی شده باشد–بعید است یک چینی 

 کار بگیرد. 

همراه دستیارش که مردی چینی به نام رخشه بعد از اقامتی درازمدت در ایران شرقی به درمه

او  1039یوان بود، به چین بازگشت، در حالی که حجم زیادی از منابع دینی مهایانه را به همراه داشت.چِنگنیِه

را به چینی برگرداند. « ی ده بومسوترَه»و « ی نیلوفرسوترَه».م به شهر لویانگ رفت و برای نخستین بار  ۲۶۶در 

漸備一切智« )دِه جینگچیِه جیبِئی ییجیان»بومیکَه سوتره( را به صورت )دَسَه« بومی ده سوترَه» او 

德經 ی سوترَه ۱۵۴( ترجمه کرده است. او طی سالهای بعد نیز این کار ترجمه را ادامه داد و روی هم رفته

که « سَدَرمَه پوندَریکَه سوتره»های مهم او عبارتند از یانه را به چینی برگرداند. برخی از ترجمهمهایانه و هینه

« ویمْسَتی ساهَسریکا پرَجنا پارَمیتَه سوترهپَنچَه»( برگردانده شده است، 正法華經« )جِنگ فاهوا جینگ»به 

( ترجمه کرده، و 光贊般若波羅密經« )روئو بولوئومی جینگزان بانگوانگ»که عنوانش را به 

 ده است. ( تبدیل ش普曜經« )پویائو جینگ»که به « ویسترَهاللیتَه»

ه بین ( ثبت شده، راهبی سکا بود ک支謙چیان )مترجم دیگری که نامش در چینی به صورت جی

یران شرقی بود ا.م فعال بود و منابع زیادی را به چینی برگرداند. پدربزرگ او مردی از  ۲۵۲تا  ۲۲۲سالهای 

( که او 支亮لیانگ )نام جیکه به چین کوچید و در غرب چین ساکن شد. او در جوانی شاگرد کسی بود به 

شود تشخیص داد که بر سر اسم همه دیده می« جی»توان از روی پیشوند هم ایرانی بود. تبار این افراد را می

 لیانگ نیز خود شاگرد لوککشمه بود. دهد. جیشان را نشان میخاری بودنت-و سکا

                      
1039 Wood, 2002: 96. 
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تن از خویشاوندانش به قلمرو  چیان با چند دهدر اواخر دوران هان که اوضاع چین آشفته شد، جی

یِه سکونت گزید. در کهنترین .م در جیان ۲۲۹پادشاهی وو کوچ کرد و ابتدا در ووچانگ و بعدتر در سال 

چوان نام خوانیم که شاهِ وو که سون.م( باقی مانده، می ۵۱۸« )جیجیزانگچوسان»ی او که در زندگینامه

ی وی تحت تاثیر قرار گرفت که او را به عنوان معلم ولیعهدش داشت، آن قدر از دیدن دانش و قدرت روح

اش را در آنجا به ی کار ترجمهچیان در جنوب چین ساکن شد و بدنهبه دربار دعوت کرد. به این ترتیب جی

هایی در سنت مهایانه و مکتبهای ها باقی مانده و رسالهانجام رساند. امروز بیش از بیست تا از این ترجمه

 شوند. پده بخشی از آن محسوب میپده و ارتهگیرد، که دمهرا در بر میدیگر 

ی واژگان شان به نسبت متنوع است. برگردانِ کلمه به کلمهها و کیفیتسبک ادبی این ترجمه

های شود. ترجمهچیان مربوط میسانسکریت به چینی و سبکی زمختِ اولیه، احتماال به دوران جوانی جی

یسی که در آن اسامی غیرچینی به آواهای چینی برگردانده شده، احتماال به دوران اقامتش در تر و سلروان

ی راهبان تارک دنیا پیوست و به معبدی در چوان در اواخر عمر به جرگهشود. جیپادشاهی وو مربوط می

نگ نام داشت، .م درگذشت، شاهِ وقتِ وو که سون لیا ۲۵۲کوهستان رفت و آنجا منزوی شد. وقتی در سال 

 ای برای آن معبد نوشت و در آن بابت مرگ او ابراز همدردی کرد.سوگنامه

( 康僧會گویی )سِننام کانگاش به متون ادیب دیگری به چیان در دوران پختگیسبک آثار جی

گویی به خاطر سبک روان و زبان ت. این کانگ سِنشباهت دارد که در همان زمان در دربار وو فعال بوده اس

.م در گیائوچی  ۲۴۷شیوایش در ادبیات چینی مشهور است، در اصل فرزند یک بازرگان سغدی بود که به سال 

(交趾 )- به امروزین زاده شده بود. او نیز یکی از مترجمان مهم آثار بودایی  -هانوی در شمال ویتنامنزدیک

 .م درگذشت. ۲۸۰زبان چینی بود و به سال 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9C%83
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%A4%E8%B6%BE
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شان را باز نمود. یک مبلغ بودایی ینتوان به همین ترتیب ادامه داد و تبار ایرافهرست مترجمان را می

ود و نخستین کسی بود که در استان ب.م فعال  ۲۱۰-۱۹۴دیگر، کانگ مِنگ شیانگ نام داشت که بین سالهای 

 ۲۵۴تی که در حدود سال به اسم تان چینی ترجمه کرد. دیگری راهبی پارتی بودجو متون بودایی را به کانگ

آمد. آن ر میتخاری به شما-.م( بود که از مهاجران سکا ۲۵۹ی حدود .م فعال بود. دیگری پویِن )درگذشته

ی نیز مرد نامیدندها او را پو میمیترَه که چینیود که تباری پارتی داشت. ْسری.م( هم ب ۳۰۶-۲۸۱فاچین )

زد. فوتوتِنگ )قرن چهارم .م( که بعدها به مقام مشاور ی.م قلم م ۳۲۲-۳۱۷ین سالهای بتخاری بود و -سکا

.م(  ۷۱۰-۶۵۲کشاناندا ).م( و شی ۵۹۲-۵۶۱) گوپتَهامپراتور هم رسید نیز از مردم سغد یا خوارزم بود. جنانَه

لیانگ »ر کتاب اره برخاسته بودند. گذشته از اینها، ددانشمندان و مترجمان دیگری بودند که از سرزمین گند

.م به  ۴۸۵بینیم که در پین( میکه در قرن هفتم .م نوشته شده، گزارشی از پنج راهب اهل کابل )کی« شو

غ کنند. مردی آنسوی دریاهای دوردست، به سرزمین فوسانگ )احتماال ژاپن( سفر کردند تا آیین بودا را تبلی

در  -گونتب شینبنیانگذار مک-( 空海هم بود به نام پرَجنَه که به ژاپن رفت و استاد کاکوئی )از اهالی کابل 

 شد. یی متون سانسکریت و دین بودایی محسوب مزمینه

)به چینی:  1040جیوادی بود به نام کومارادر قرن چهارم .م مهمترین مترجم آثار بودایی به زبان چینی مر

ای تخاری بود و از مهاجران ایرانی-.م زاده شده بود. او نیز سکا ۳۴۴( که در سال 鳩摩羅什جیومولوئوشی 

ی برهمن تعلق اند. پدرش مردی کشمیری بود به نام کومارایَنَه که به طبقهبوده بوده که به چین غربی کوچیده

نامند و تاتو می هاداشت و مادرش زنی اشرافی از سکاهای کوشانی بود به نام جیوا. پدربزرگش را چینی

                      
1040 Kumārajīva 
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اند که راهب بودایی نامداری بوده است. پدرش هم انگار دانشمندی بودایی بوده باشد. چون مدتی در گفته

ها رفت و در آنجا مقیم شد. او در آنجا با خواهر شاه کوشانی پامیر ساکن بود و در نهایت به دربار کوشان

ای از بزرگ کردن کوماراجیوا تا هفت سالگی به صومعهازدواج کرد. این زن بودایی پرهیزگاری بود و بعد 

 بودایی پیوست و باقی عمر را عزلت گزید. 

دید، در هفت سالگی بخش مهمی از متون بودایی را در کوماراجیوا که زیر نظر مادرش آموزش می

باز به کاشغر  اش به کشمیر رفت و دو سه سال را آنجا ماند. بعدسالگی همراه خانواده ۹حافظه داشت و در 

بازگشت. با وجود آن که هنوز کودکی بیش نبود، در کاشغر موفق شد دو پسر حاکم یارکند را به آیین بودایی 

ی بودایی تسلط بگرواند. او در کاشغر با متون ودایی و اخترشناسی کهن ایرانی آشنا شد و بر متون رازورزانه

ی دولت عظیم کوشانی قرار داشت، و به فت که در کنارهیافت. در دوازده سالگی همراه مادرش به تورفان ر

جیوا ابتدا در مکتب داد. کوماراعنوان یکی از مراکز دین بودایی ده هزار راهب را در خود جای می

پیوست و در نهایت وقتی که در تورفان  1041ی شاگردان بوداسوامینوادَه آموزش دید، بعد به حلقهساروستی

واده که یانه گرایید. بوداسوامین راهب بودایی بانفوذی بود از پیروان مکتب ساروستیساکن شد، به جریان مها

 ی معبدهای بودایی در کل این قلمرو برگزیده شده بود.از طرف شاه کوشانی به سمت ریاست همه

کوماراجیوا تا سن بیست سالگی چندان بلندآوازه شده بود که در دربار شاه کوشانی مقامی برای خود 

ابد. او به ویژه در بحث با رهبران دینی رقیب کوشا بود و به خاطر مغلوب کردن دانشمندان غیربودایی بی

دودمان »( از 苻堅.م شهرت او به دربار چین هم رسید و امپراتور فوجیان ) ۳۷۹شهرتی به هم رسانده بود. در 

                      
1041 Buddhasvāmin 
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اند که او سردار نامدارش لو آورده 1043آن بیاید.از او دعوت کرد تا به پایتختش در چانگ 1042«چین پیشین

ها و به همراه آوردن این دانشمند بودایی با سپاهی گران به این گوانگ را با ماموریتِ فتح پایتخت کوشان

ای بیش نیست. چون دولت کوشان در زمان یاد شده از تمام دولتهای اما این افسانه 1044قلمرو گسیل کرد.

لوگوانگ هم سرداری سرکش بود که با سپاهیانش ابتدا به قلمرو کوشانی  مستقر در چین نیرومندتر بود و این

.م بنای سرکشی گذاشت و برای خود ادعای تاج و تخت  ۳۸۶حمله برد و بعد از شکست خوردن در سال 

کرد. احتماال این افسانه از آنجا شکل گرفته که در جریان تاخت و تازهای لوگوانگ در غرب چین، کوماراجیوا 

این هنگام مردی چهل ساله بود، به دست سربازانش اسیر شد. لوگوانگ که خودش بودایی نبود، به  که در

 اهمیت این دانشمند کوشانی پی نبرد و او را سالها در زندان نگه داشت. 

در این میان فوجیان  1045کوماراجیوا تازه در این هنگام با زبان چینی آشنا شد و این زبان را فرا گرفت.

اند که راند، به دست خاندان یائو سرنگون شد. باز این داستان را نقل کردهکه بر دولت چین پیشین فرمان می

ی کوماراجیوا را شنید و از لو گوانگ درخواست کرد تا او را آزاد شاه جدید که یائو شینگ نام داشت، آوازه

نپذیرفتند. در نتیجه یائو ارتشی بزرگ بسیج کرد و با خاندان لو وارد  کند و به نزد وی بفرستد. اما خاندان لو

این که آزاد کردن کوماراجیوا دلیل جنگ این دو خاندان بوده باشد،  1046جنگ شد و ایشان را شکست داد.

بسیار بعید و نامحتمل است. احتماال سیر اصلی حوادث چنین بوده که خاندان لو، همان طور که در جریان 

ها کوماراجیوا را اسیر کردند، بعد از شکست خوردن از دولت چین پیشین دچار چنان ی با کوشاندرگیر

                      
1042 Former Qin Dynasty 
1043 Kumar, 2005: 107. 
1044 Duan, 1995: 94. 
1045 Nan, 1997: 84. 
1046 Kumar, 2005: 108. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Former_Qin
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اغتشاشی شدند که در آن میانه کوماراجیوا توانست بگریزد. او احتماال به سوی شرق فرار کرده، و به این 

آن که در دربار چانگبینیم .م او را می ۴۰۱شکل وارد قلمرو چین شرقی شده است. به هر صورت، در سال 

ی اشتیاق شاهان چین پیشین برای های یاد شده دربارهسکونت گزیده و مورد احترام شاه است. احتماال افسانه

 اند. آن سرهم کردهدعوت از وی و جنگهایی که در این امتداد بروز کرده، روایتی است که شاگردانش در چانگ

ینگ یافت. او در عمل به است که کوماراجیوا بر شاه یائو ش ها، نفوذییکی از دالیل رواج این افسانه

ی این شاهان دوستانهجویانه و انساناستاد و مشاور شاه چین پیشین تبدیل شد و بسیاری از سیاستهای آشتی

اند. کوماراجیوا معبدها و برجهای بسیاری در این قلمرو بنا کرد و های وی دانستهرا ناشی از تاثیر آموزه

ار است. ی آمتابه به شمی الماس و سوترَهکرد که در میانشان سوترَه های بودایی را به زبان چینی ترجمههسوترَ

 مردم تابع دولت چین پیشین به دین بودایی گرویدند.  ٪۹۰، اند که در زمان اقامت او در این سرزمینآورده

متحول ساخت. او به جای نظام قدیمیِ های خود کوماراجیوا در واقع دین بودایی چینی را با ترجمه

که بر تطبیق مفاهیم سانسکریت با مفاهیم همتای چینی )در بافتی تائویی و گاه کنفوسیوسی( مبتنی « ییگِه»

شان شهرت و هایی آزادتر و معناگراتر را به دست داد که به خاطر شفافیت و پرداختگی مضمونبود، ترجمه

کوماراجیوا چهار شاگرد مهم و برجسته داشت که عبارت بودند از:  1047محبوبیت فراوانی به دست آورد.

 (، دائو رونگ 僧肇جائو )ی الماس با او همکاری داشت، سِنگی سوترَه( که در ترجمه道生دائوشِنگ )

(道融و سِنگ  )( روئی僧叡.) 

                      
1047 Nattier, 1992: 186. 
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ی چینی را باید شود که آیین مهایانهبا این مرور کوتاه بر تاریخ متون بودایی در چین آشکار می

گسستِ روایتی غالب از دین بوداییِ ایران شرقی دانست. برداشت رایجی که با نادیده ی مستقیم و بیدنباله

گیرد، بلغان بودایی را نادیده میگرفتن تمام این شواهد، زبان سغدیِ رایج در راه ابریشم و هویت ایرانیِ م

کند، پیوند انداموار میان آرای بودایی چینی و گذشته از آن که تاریخی صریح و روشن را تحریف می

سازد و به این ترتیب راه را بر فهم درستِ نخستین متون بودایی در چین های ایرانی را نیز مخدوش میاندیشه

شان در بسیاری از موارد بدان دلیل ناهمواریِ برابرنهادهای سانسکریتبندد. بدفهمی کلیدواژگان چینی و می

شان سغدی، بلخی یا خوارزمی اند که زبان مادریی مترجمانی نقل شدهاست که متونِ مورد نظر با واسطه

رهای ی چینی نیز به این زبان بوده باشد. دست کم از نوشتاشان برای نگاشتن نسخهبوده و چه بسا که متون پایه

اند و چه بسا که بتوان این دانیم که منابع غنی و مهمی به زبان سغدی وجود داشتهکشف شده در تورفان می

شان های سخت اندک و جسته و گریخته دربارهسخن را به زبانهای بلخی و خوارزمی نیز تعمیم داد، که داده

 در دست داریم. 

دهد، گری چینی را نشان میگیری بودایینی در شکلی دیگری از شواهد که تاثیر باورهای ایراخوشه

شود. موسس این معبد مردی بود به نام بودیدارما به روایتهای مربوط به معبد شائولین و بنیانگذار آن مربوط می

اش شد و باید به عنوان بنیانگذار واقعی آیین چان )ذن( معرفیکه به روایتی جنگاور بزرگی هم محسوب می

دانیم که برای مدتی طوالنی در اش داستانهای تخیلی زیادی بر سر زبان است. اما این را میرهکنیم. دربا

ی خودِ زیسته و بعد هم به استاد اعظم معبد شائولین تبدیل شده است. آنچه دربارهشان میغارهای کوه سونگ

ا در این مورد سه متن باستانی های عجیب در آمیخته است. منابع اصلی مدانیم، سخت با افسانهبودیدارما می

 است.
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( که به سال 洛陽伽藍記جی: )لویانگ چیِه الن« بایگانی معابد بودایی در لویانگ»اولین منبع، 

( که 曇林لین )( نوشته شده است. راهبی به نام تان楊衒之جی ).م به دست راهبی به نام یانگ شوان ۵۴۷

نوشته که به یک قرن  «دو درگاه و چهار تمرین»ای بر متن .م درگذشت، مقدمه ۵۷۴.م زاده شد و در  ۵۰۶در 

این کهنترین متنی است که به شاگردان بودیدارما اشاره کرده و نام دو تن از مهمترین  1048شود.بعد مربوط می

لین را به طور سنتی شاگرد بودیدارما تان 1049را ثبت کرده است. -(可慧کِه )( و هویی育道دائویو )–ایشان 

حدود صد سال بعد، در قرن هفتم  دائوشوان  1050که بوده است.اند. اما به احتمال زیاد او شاگرد هوییدانسته

(道宣که در فاصله ) هایی بیشتر از راهبان برجستهزندگینامه»زیست، .م می ۶۶۷تا  ۵۹۶ی سالهای» 

 ( را نوشت. 續高僧傳جیان: )شوگائوشِنگ

.م نوشته شده، به صراحت نوشته که بودیدارما راهبی پارسی بوده  ۵۴۷کهنترینِ این منابع که به سال 

پندارند، او بنابراین این باور عمومی و رایج که او را هندی می 1051که از آسیای مرکزی به چین آمده است.

اش اشاره نکرده و قومیت ترین متن، تنها به تبار ایرانیابداعی متاخر و نامربوط است. جالب آن که این قدیمی

اند، دستخوش این گزارش در متونی که صد سال بعد نوشته شده 1052دانسته است.« پارسی»او را صریحا 

اند. در ای از جنوب هند دانستهی عمده شده است. در منابع قرن ششم و هفتم .م بودیدارما را شاهزادهتغییر

و دائوشوان نوشته  1053ای هندی بوده،خوانیم که او سومین پسر شاهزادهلین میی نوشته شده به قلم تاندیباچه

                      
1048  Broughton, 1999: 8. 
1049  Broughton, 1999: 9. 
1050  Broughton, 1999: 53. 
1051 Broughton, 1999:54–55. 
1052 Dumoulin, 2005: 85–90. 
1053 Broughton, 1999: 8; Dumoulin, 2005: 89. 
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جو پولوئومِن جونگ )نان تیان« نیک هندی جنوبی از کاست برهم»شده و هم که او هم شاهزاده محسوب می

:種南天竺婆羅門)1054 .سخنی که با توجه به نظام کاستی هندیان کامال نادرست است.  1055بوده است

ی تنها اعضای طبقه 1056توانند به پادشاهی برسند.یعنی در این چارچوب طبقاتی اعضای کاست برهمن نمی

  1057آورند.جنگاوران )کشتریه( هستند که مقامهای سیاسی و نظامی را به دست می

پورام بر مبنای همین گزارش اخیر است که در بیشتر متون جدید بودیدارما را فرزند شاه کانچی

دی پایتخت دولت پاالواس نادو، در جنوب هند قرار دارد و در قرن هفتم تا نهم میالدانند که در استان تامیلمی

اند و این برداشت از آنجا ناشی شده که چند تن از دانشمندان بودایی در این شهر مقیم بوده 1058بوده است.

بندرگاهِ این شهر هم به ویژه در قرون میانه با جزایر فیجی و تایلند روابط بازرگانی داشته است. اما ایرادِ این 

اند و نه به دولت پاالواس. یعنی کل این برداشت از ه این شهر اشاره کردهتفسیر آن است که منابع چینی نه ب

اند ی این منطقه نگریستهفرضِ زاده شدنِ بودیدارما در جنوب هند به نقشهذهن نویسندگانی برخاسته که با پیش

 اند. و این شهر را بهترین نامزد در این مورد یافته

بینیم که کهنترین اشاره به سرزمینِ زادگاه بودیدارما، به ریم، میاگر به جای خیالپردازی، به اسناد بنگ

شود. در این هنگام تازه ارتباط تجاری میان جنوب .م مربوط می ۹۰۶چهار قرن بعد از دوران وی، و سال 

هند و چین غربی برقرار شده بود و تقریبا اطمینان داریم که پیش از این دوران چنین راهی وجود نداشته 

                      
1054 Dumoulin, 2005: 87. 
1055 Dumoulin , 2005: 87. 
1056 Dumoulin, 2005: 89. 
1057 Broughton, 1999: 2. 
1058 Zvelebil, 1987: 125. 
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بینیم. در منابع عصر تانگ نوشته ای مبهم به زادگاه بودیدارما میتازه در این دورانِ متاخر هم تنها اشاره است.

انتهای »توان آن را ت و میثبت شده اس 香至آمد که نامش به صورت شده که بودیدارما از سرزمینی می

شده است. خوانده می« جیکانگ»این عبارت در دوران تانگ به صورت  احتماال  .ترجمه کرد« عطر

دهد. پورام را نشان میکانچیادعا کرد که این نام همان  .م ۲۰۰۷ل در سا 1059پژوهشگری به نام تستومو کامبِه

نامی قدیمی « پورام»، و «اهرنشانکمربند جو»یا « جواهر»یعنی « کانچی»دلیلش هم این بود که در زبان تامیلی 

  1060برای شهرهاست.

ی زادگاه تر دربارهاین تفسیر به نظرم کامال نادرست است. کامبه به روشنی گزارشهای قدیمی

ای مین پسر شاهزادهبودیدارما را نادیده انگاشته و تنها روایت متاخرتری را مورد توجه قرار داده که او را سو

اشتن این دو نام پیشنهاد نکرده، و از ن پندای برای همساکنندهمبه دلیل قانعداند. از سویی کااز جنوب هند می

پورام از دیرباز یسوی دیگر آثار بازمانده از دین بودایی در این شهر بسیار بسیار نادر هستند. در واقع کانچ

شناسان جز یک تندیس شده و هنوز هم چنین است. باستانیکی از شهرهای مقدس هندویی محسوب می

 اند. یا معبد بودایی را در این شهر پیدا نکرده بودا، نشانی از هنر، نمادهای دینی،

ین منطقه نیست. احتماال در شناختی، البته به معنای غیاب کامل بوداییان در ااین غیاب شواهد باستان

اند. زْولِبیل که دیدگاه کامبه را پذیرفته، به نام دو تن زیستهدوران ساسانی جمعیتی از بوداییان در این شهر می

اند. از یک بوداورمن شدهاران پاالوا در قرن چهارم .م اشاره کرده که بوداوَرمَن و بودایانکورَه نامیده میاز زمامد

زیسته و یکی از مفسران بودایی به نام بوداگوسَه .م در این شهر می ۵۶۰-۵۴۰دیگر هم خبر داریم که در حدود 

                      
1059 Tstuomu Kambe 
1060 Kambe, 2007. 
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یک زایر چینی به نام هسیان تسانگ که در قرن  هم در قرن پنجم میالدی مدتی را در این شهر گذراند. او از

ده هزار راهب بودایی و بیش « پولوچینکان»هفتم میالدی به هند سفر کرده بود، نقل کرده که در شهری به نام 

پورام در سراسر این دوران یکی ها نتیجه گرفته که کانچیاز صد معبد بودایی وجود داشته است. او از این داده

یرومند آیین بودایی در جنوب هند بوده است، و بنابراین طبیعی بوده که بودیدارما از چنین سرزمینی از دژهای ن

  1061برخیزد.

شک بسیاری از شخصیتهای بودایی که اصوال برداشت زونبیل هم به نظرم قانع کننده نیست. بی

ب هند نیز سفر کرده و در این گذراندند، به شهرهای گوناگون جنوشان میشان را در سفر و تبلیغ مرامزندگی

که دولتمردان و شاهزادگان قلمروهای متفاوت اند. همچنین کامال روشن است منطقه نیز روزگاری را گذرانده

توان نتیجه گرفت که های متفاوت بگروند. اما از تمام اینها نمیاند به آیینها و کیشتوانستهجنوب هند می

شناختی فراوان، ها بوده است. با وجود کاوشهای باستانز دینی مهم بوداییپورام یک دژِ استوار و مرککانچی

دار بودنِ دین بودا را نشان دهد، پیدا نشده و دقیقا به در این شهر هیچ اثر باستانی مهمی که اقامت و ریشه

اشد. هرچند پولو، ربطی به این شهر نداشته بچینی جهانگرد چینی به کاندهم اشارههمین دلیل احتمال می

از سوی دیگر منابع هندی به روشنی نشان  1062اند.بیشتر مورخان معاصر همین برداشت زونبیل را پذیرفته

اند و مراسم دینی هندویی را با تاکید و شکوه فراوان برگزار دهند که شاهان دودمان پاالوا هندو بودهمی

است که او  1064وجود دارد، ماهندراوَرمَن اولشان تنها شاهِ غیرهندوی مشهوری که در میان 1063اند.کردهمی

                      
1061 Zvelebil, 1987: 125–126. 
1062 Kulke and Rothermund, 2000: 121–122. 
1063 Nilakanta Sastri, (1955) 2002: 92. 
1064 Mahendravarman I 
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هم پیرو کیش جَین بوده، و نه بودایی، و بعد از مدتی بار دیگر به دین هندویی بازگشته است. در ضمن در 

ای به این شهر وجود ندارد و معلوم است که اهمیتی نزد پیروان این دین نداشته متون بودایی هندی اشاره

ی مقدس شده و یکی از هفت نقطهرام در سنت هندویی شهری مهم محسوب میپواست. در حالی که کانچی

 در ادبیات هندویی است. 

ی دین هندو، تنها نقاطی خاص )کشتره/ کشور( هستند که رهایی غایی روح )موکشا( در در زمینه

( نام دارد गरुड़ परुाण) «اگارودا پوران»پذیرد. یکی از کهنترین متونی که به این موضوع اشاره کرده، آنها انجام می

پورام نیز یاد کرده که در میان هفت جایگاه مقدسِ موکشا، در کنار شهرهایی مانند بنارس و ماتورا از کانچی

است. این شهر از قدیم یکی از مهمترین مراکز پرستش ویشنو بوده و مهمترین معبد این ایزد نیز در آنجا قرار 

 دارد. 

پورام آید که بودایی پنداشتن این شهر و منسوب ساختن بودیدارما به کانچیی این بحثها بر میاز همه

ای تاریخی ندارد. سایر شهرهای جنوب هند )کوچی، کِراال، موزیریس( یا سریالنکا نیز که به عنوان مبنا و پایه

پشتیبانی از همین استدالل کمینه نیز برخوردار اند، همین وضعیت را دارند و حتا زادگاه بودیدارما پیشنهاد شده

نماید، ی شائولین نامحتمل مینیستند. گذشته از آن که در قرن ششم میالدی سفرِ کسی از جنوب هند به منطقه

ی برهمن که رواج آیین بودایی در این منطقه نیز در آن دوره بسیار محدود بوده و به خصوص در میان طبقه

شدند، بعید است. این در حالی است که پیوند میان هنرهای رزمی و یی محسوب میپاسداران دین هندو

ها که به بودیدارما منسوب شده، دقیقا سنتی پارسی بوده که در ایران زمینِ عصر بودیدارما رواج پرستشگاه

ی لویانگ قهی دین بودایی هم در ایران شرقی بوده که از مجرای مسافران سغدی به منطداشته، و مرکز توسعه

 اند. دسترسی داشته
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ترین گزارش هم ترین و سادهشاخ و برگکامال روشن است که کهنترین روایت که در ضمن بی

اند که مقدسان این ی بودا ساختهی بعدی را بر اساس زندگینامهنماید. تبارنامهتر میتر و درستهست، اصیل

کند. پژوهشگران معاصر معموال کهنترین نقل قول را، قلمداد میهایی هندی دین را مانند بنیانگذارش شاهزاده

اند. ایشان به درستی پیوند بودیدارما با که کامال محتمل و سازگار با بافت تاریخی هم هست، نادیده گرفته

ر اند که دکارانه دست یافتهی محافظهو به این نتیجه 1065اند،ی برهمن را نامعقول دانستههند جنوبی یا طبقه

ی این تنها اشاره 1066ی این شخص نامطمئن و زادگاهش نامعلوم است.کل گزارشهای مربوط به زندگینامه

نویسد: خوانیم، که بدون هیچ استداللی، تنها مینویسندگان به پارسی بودنِ بودیدارما را در متن دومولن می

ه ابهامهای حاکم بر ارجاعات جغرافیایی بر مبنای توصیف معبد لویانگ، بودیدارما پارسی بوده است. با توجه ب»

 1067«در این دوران، این گزارش را نمی توان جدی تلقی کرد.

تماال با با تمام احترامی که برای فردریش دومولن گرامی قایل هستم، باید عرض کنم که ایشان اح

–ای این دوران متون چینی و تاریخ روابط ایران و چین در دوران ساسانی آشنایی ندارند. چون اتفاقا ارجاعه

هایی هم که به ایرانیان و پارسها در متون روشن است و اشاره وبسیار دقیق  -دست بر قضا بیشتر در لویانگ

ون میان این عصر وجود دارد، نه تنها مبهم نیست، که خیلی شفاف و دقیق است. در حدی که در بیشتر مت

براین دلیلی برای جدی تلقی نکردنِ این اند. بناشدهها تمایز قایل میها پارسیها و پارتیقبایل سکا و سغدی

 ترین گزینه است. شود و هم محتملگزارش وجود ندارد. به خصوص که هم کهنترین سند محسوب می

                      
1065 Dumoulin ,2005: 90. 
1066 McRae, 2003: 24; Dumoulin , 2005: 89. 
1067 Dumoulin ,2005: 89–90. 
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اند و افغانستان امروزین را به خاطر امروز بسیاری از مورخان ایران شرقی را زادگاه بودیدارما دانسته

برداشتی که من هم با آن موافقم. شاهد  1068اند.ن گزینه دانستهتریاش در آیین بودا محتملموقعیت مرکزی

دهد، آن است که مردم جنوب ربط بودنش با جنوب هند را نشان میدیگری که پیوند بودیدارما با ایرانیان و بی

هند به قومیت تامیل تعلق دارند که نژادی دراویدی دارند و عنصر ژنتیکی غالب در میانشان بومیان سیاهپوست 

نمایاند. منابع ها از بودیدارما او را مردی آریایی باز میدر حالی که توصیف چینیقدیمی ساکن هند است. 

اند، یعنی عناصری که در مردم چینی او را به صورت مردی تنومند و ریشو و سپید پوست تصویر کرده

 1069اندهاندام تامیل کمیاب است. همچنین برخی از اسناد چینی رنگ چشم او را آبی دانستچرده و کوچکسیاه

 که باز در میان مردم جنوب هند کمیاب است.

ین روایت وجود دارد. برداشت غالب ی زمان رسیدن بودیدارما به چین و مسیر ورودش چنددرباره

جی که آن است که او در ابتدای قرن پنجم میالدی در قلمرو وِئی شمالی فعالیت داشته است. یانگ شوان

آمده است. در گوید که او مردی پارسی بوده که از آسیای مرکزی مییکهنترین گزارش را به دست داده، م

این حالت بودیدارما یکی از مسافرانی بوده که از شمال غربی و مسیر راه ابریشم به چین وارد شده و مانند 

ی مسیر حرکت بودیدارما ی لویانگ وارد شده است. دائوشیان دربارهسایر راهبان بودایی سغدی به منطقه

یوئِه به سمت شمال رفت و به قلمرو وِئی وارد نویسد که او از نواندهد و میرداشتی متفاوت را به دست میب

کرده تسه سفر میشد. به این ترتیب او فرض کرده که بودیدارما از راه دریا به چین آمده و از مسیر رود یانگ

است، اما شاهدی در دست نیست که در قرن است. این مسیر مسافرتی در قرن هفتم .م رایج و پرتردد بوده 

                      
1068 Ruhe, 2005: 76; Carter, 2010: 112. 
1069 Soothill and Hodous, 1995. 
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پنجم نیز چنین مسیری باب بوده باشد. به خصوص ارتباط آبی چین و جنوب هند در این دورانِ دوردست 

گوید بودیدارما پیش جای بحث دارد. گزارش دائوشیان عناصر غیرقابل اعتماد دیگری هم دارد، چنان که می

ل به گردش و تبلیغ مشغول بوده است. با این وجود گزارش دائوشیان از ورود به این منطقه صد و پنجاه سا

به  -.م که این دودمان منقرض شد  ۴۹۷یعنی پیش از سال  -که گفته بودیدارما در زمان حکومت سونگ 

 چین آمد، پذیرفتنی است و با شواهد دیگر همخوانی دارد.  

ی این ای تخیلی آغشته شده است. بدنهداستان زندگی بودیدارما چنان که گفتیم، سخت با روایته

نگاری تاالر وقایع»ی آیین چان جذب شده بودند. در ها تا قرن دهم میالدی پدید آمده و در بدنهافسانه

خوانیم که بودیدارما شاگرد استادی .م نوشته شده، می ۹۵۲که در سال  (祖堂集جی: )زوتانگ «پدرساالران

شده است. بوده و او خود بیست و هفتمین استاد اعظم بودایی در هند محسوب می 1070به نام پرَجناتارَه

.م به لویانگ وارد شد، و این  ۵۲۷بودیدارما بعد از آموختن آیین از وی، سه سال را به سفر گذارند و بعد در 

اتور وو از خوانیم که بودیدارما با امپردر این متن می 1071( بر چین بود.梁دوران حکومت دودمان لیانگ )

زمامداران این سلسله مالقات کرد و تمام کردارهای وی برای پشتیبانی از آیین بودا را بی ارزش دانست و با 

کسی که نامش در روایت  1072سخنانی معماگونه تهیا و فارغ شدن از همه چیز را تنها امرِ ارزشمند قلمداد کرد.

( است که بعد از 蕭衍همان امپراتور شیائوآن ) ( ثبت شده،武帝یاد شده به صورت امپراتور وو )وو دی: 

شک ساختگی است، و مرگ لقب وو را برایش انتخاب کردند. داستان رویارویی بودیدارما و امپراتور وو بی

                      
1070 Prajñātāra 
1071 Broughton, 1999: 2. 
1072 Broughton ,1999: 2–3. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prajnatara
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
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برای گنجاندن بخشی از تعالیم او در قالبی روایی ابداع شده است. نخستین ردپای این قصه را در متنی به قلم 

  1073.م به این ماجرا اشاره کرده است. ۷۵۸نِنگِ نامدار بوده و در یم که شاگرد هوایبین( می會神هویی )شِن

شود، ماجرای خیره شدنش به دیوار یکی از عناصری که در داستان زندگی بودیدارما زیاد تکرار می

خیره به »ای از مراقبه بوده که گذار شیوهاند که بودیدارما بنیانلین و هم دائوشیان نوشتهغار است. هم تان

هدف او  1075اند.هم ترجمه کرده« تمرینِ دیوار»این عبارت را  1074( نام گرفته است.觀壁گوان: )بی« دیوار

گذارِ ایست که بودیدارما را بنیان( بوده است. این کهنترین اشاره安心شین: )آن« آرام ساختن ذهن»از این کار 

ی این که شکل اصلی این خیرگی به دیوار چه بوده، اختالف نظر هست. داند. دربارهیکی از فنون مراقبه می

پیرو  دانسته است، اما معموال کسانی کهدائوشیان نوشته که در دوران او کسی راز دقیق این نوع مراقبه را نمی

چینی( که امروز هم در این آیین  坐禪ی نشسته )زاذن ژاپنی و زوئوچان: مکتب ذن هستند، آن را با مراقبه

بایگانی استادان و »کند، در کتاب ای که این باور اخیر را پشتیبانی میانگارند. اشارهرواج دارد، یکی می

.م( یافته  ۷۵۰-۶۸۳چیه )ی جینگ( نوشته楞伽師資記زی جی: شی چیِه)لِنگ «شاگردانِ لَنکاوَتارَه سوترَه

گوید که او به شکلی دهد و از سوی دیگر میرا نشان می شود که از سویی پیوند بودیدارما با این سوترَهمی

  1076کرده است.نشسته مراقبه می

                      
1073 McRae, 2000. 
1074 Taishō Shinshū Daizōkyō, Vol. 50, No. 2060, p. 551c 06(02). 
1075 Broughton, 1999: 9, 66. 
1076  Taishō Shinshū Daizōkyō, Vol. 85, No. 2837, p: 1285b 17(05). 

http://www.cbeta.org/result/normal/T50/2060_016.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://www.cbeta.org/result/normal/T85/2837_001.htm
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خوابش در میان داستانهای زندگی بودیدارما یکی هست که بر مبنای آن بودیدارما روزی هنگام مراقبه 

سال  ۹ی گرفت و به مدت هفت سال به خواب فرو رفت. بر اساس یکی از روایتها، این حادثه در میانه

اش در غاری نزدیک شائولین اتفاق افتاد. وقتی بودیدارما از خواب برخاست، چندان از این موضوع مراقبه

ا گیاه چای رویید که طعم ذن از محل افتادن آنه 1077خشمگین شد که پلکهایش را برید و بر زمین انداخت.

اش آنقدر از جای خود سال مراقبه ۹اند که بودیدارما طی همچنین گفته 1078راند.دارد و خواب را از سر می

تکان نخورد که پاهایش خشکید و از تنش جدا شد. به همین دلیل هم تندیسکهای ژاپنی بودیدارما، او را 

 1079دهند.بدون پا نشان می

گویند بودیدارما مایل به کِه. میین شاگرد بودیدارما مردی بود به نام هوییمشهورترین و مهمتر

که مدتی طوالنی را بیرون غارِ محل زندگی او زیر برف نشست. پذیرفتن شاگرد نبود و به همین دلیل هویی

 1080برد. شود، بازویش را با شمشیر برید و آن را نزد بودیدارمابعد هم وقتی دید همچنان توجهی به او نمی

طلبد. بعد بودیدارما گفت که پاسخ داد که آرامش ذهن را میخواهد؟ و هوییبودیدارما از او پرسید که چه می

که به روشن اش سازد، و با این سخن هوییکه باید ذهنش را در مقابل او نمایان سازد، تا بتواند آسودهکه هویی

 1081که را بریدند.ین راهزنان بودند که بازوی هوییشدگی رسید. ناگفته نماند که دائوشیان نوشته که ا

ها چنین است که بودیدارما بعد از ورود به این معبد و بر عهده گرفتن رهبری راهبانش، باور چینی

از ناتوانی و الغری ایشان ناخوشنود شد و برای آن که بدنی سالم به ایشان هدیه کند، گذشته از فنون مراقبه 

                      
1077 Maguire, 2001: 58. 
1078 Watts, 1962: 106. 
1079 Dumoulin, 2005: 86. 
1080 Maguire, 2001: 58. 
1081 Broughton, 1999: 62. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFMaguire2001
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFMaguire2001
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
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سنن  1082با لوهان شو( را به ایشان آموزاند.)شی« هجده دست ارهت»بدنی به نام و آرامش ذهن، تمرینی 

محلی فراوانی وجود دارد که مدعی است بودیدارما بعد از ترک شائولین به گوشه و کنار سفر کرده و دانش 

مکتبها  ی آیین بودایی مهایانه و همچنین هنرهای رزمی را به شاگردانی فراوان آموزانده است.خویش درباره

ی خویش را به این های رزمی گوناگونی در سوماترا، تایلند، اندونزی، و مالزی وجود دارند که پیشینهو سبک

دانند، که سیالت خوانده شان میها بودیدارما را موسس ورزش رزمی بومیگردانند. ماالییمرد باز می

 1083شود.می

اصوال ماجرای ارتباط بودیدارما و کونگ فوی  امروز بسیاری از مورخان هنرهای رزمی اعتقاد دارند

هنینگ که یکی از نامدارترینِ این مورخان  1084ی تخیلی و اساطیری نیست.چینی چیزی بیش از یک آفریده

پسند گرفته شده که برای نخستین بار کار از یک رمان عامهگوید که اصال داستانِ بودیدارمای رزمیاست، می

ی هنر ادبی چاپ شد. این قصه به سرعت در منابع غیررسمی دیگری که درباره ای.م در مجله۱۹۰۷در سال 

ی تاریخ .م به اولین کتاب مرجع مدرن درباره۱۹۱۹رزمی شائولین نوشته شده بود، پخش شد، تا آن که در 

ن فرهنگ چین نیز راه یافت. از دید این نویسنده این روایت به کلی جعلی است و مخلوق ادبیات ابتدای قر

 1085بیستم میالدی است.

دهد. هرچند تمام با این وجود شواهدی هست که ارتباط میان بودیدارما و هنرهای رزمی را نشان می

این روایتها جدید هستند و هیچ بعید نیست به تاریخ واقعی زندگی این مرد ربطی پیدا نکنند. مهمترین برگه 

                      
1082 Wong, 2001. 
1083 Awab and Sutton, 2006. 
1084 Henning, 1994: 1–7. 
1085 Henning and Green, 2001: 129. 
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را ترک کرد، دو رساله به قلم وی را در آنجا یافتند. یکی گویند پس از آن که این مرد معبد شائولین آن که می

 1086( نام دارد و تا روزگار ما باقی مانده است.經易筋جین جینگ: )یی« تغییر کالسیک ماهیچه»از آنها 

 1087)شی سوئی سینگ( نام داشته و از دست رفته است.« متن کالسیکِ شستشوی مغز استخوان»دیگری 

کهنترین سندی هم هست که ارتباط میان بودیدارما و هنرهای رزمی « هادگرگونیِ کالسیک ماهیچه»

در میان مکاتب امروزین،  1088داند.گذار ورزش در این معبد میدهد و این مرد را بنیانشائولین را نشان می

و این که ادعای  1089رساندهای بودیدارما و این متن می( تبار خود را به آموزه功气گونگ )سبک رزمی چی

ترین اسنادی که به پیوند میان این استادان این سبک تا چه پایه درست است، جای بحث دارد. چون قدیمی

گردد و دهند، به قرن هفدهم .م باز میوجود این سبک را نشان می کنند، و اصوالسبک و بودیدارما اشاره می

  1090.م نوشته شده است. ۱۶۲۴به سال 

گردانند. به تدریج بارش را به بودیدارما بر میای از معانی نیست که تهنرهای رزمی تنها خوشه

توان در متنی به نام شان را امروز میها به بودیدارما منسوب شد که همهای از گفتارها و آموزهمجموعه

( یافت. این مجموعه شش رساله 少室六門集)شائوشی لیومِن جی: « ی شائوشیی شش دروازهمجموعه»

گیرد که درازای متفاوتی دارند. گوشزد کردن این نکته هم الزم است که شائوشی در چینی به را در بر می

                      
1086 Haines, 1995: chap. 3. 

1087 Lin, 1996: 183. 
1088 Shahar, 2001: 165-173. 
1089 Wong, 2002: 19-22. 
1090 Shahar, 2001: 165. 
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ای هم هست که شائولین بر آن ساخته شده است. از این رو معنای تاالر کوچک است، اما در ضمن نام قله

خورد. تقریبا قطعی است که این متن به نویسندگانی متاخرتر در عنوان این رساله بازی کلماتی به چشم می

بسیار قدیمی است و شاید بخشهایی از   (二種入« )دو نوع درگاه»تعلق دارد. هرچند یکی از آنها به نام 

های چینی مهایانه هم ی رسالههمین رساله در مجموعه 1091های راستین بودیدارما را حفظ کرده باشد.آموزه

ی تصویر استاد اعظم بودیدارما درباره»شود. نام آن در این مجموعه چنین است: تر یافت میبا عنوانی طوالنی

菩提達磨大師略辨大乘入道« )تشخیص مهایانه و ورود به راه، از مجرای چهار تمرین و مراقبه

四行觀) 

 1092موجود در این مجموعه، چنین است:یکی از مشهورترین شعرهای 

 شود،ها یافت نمیدر واژگان و نامه»

 با اشاره کردن به ذهنِ شخص

 شود او به طبیعت راستین خویش بنگرد وباعث می

 «شدگی دست یابد.به روشن

گرفته ی لَنکاوَتارَه این شعر هم ربطی به بودیدارما ندارد و جعلی است. به خصوص دو بند اول آن از سوترَه

شده، که با مکتب ذن پیوند نزدیکی دارد. اما شعر یاد شده متاخرتر است و دومولن زمان سروده شدنش را 

  1093داند..م می۱۱۰۸سال 

                      
1091 Red Pine ,1989. 
1092 Dumoulin, 2005:  85. 
1093 Dumoulin, 2005:  102. 
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ی او درباره با وجود شباهت نمایان میان آرای بودیدارما و مکتب مهایانه، و به خصوص همسانیِ آرای

شود، چنین می نماید که بودیدارما نیز دیده می نابسنده بودن زبان برای بیان حقیقت، که در لنکاوتاره سوترَه

نماید که او در ابتدای کار راهبی می گنجیده است. یعنی چنینیی نمیای رسمی از استادان بودادر زنجیره

یابیم که ر میعادی و عضوی سرسپرده به یکی از مکتبهای بوداییِ دوران خودش نبوده است. این را از آنجا د

 ی استادانش به درستی مشخص نیست. سلسله

اش را اقعیشک بودیدارما لقبِ این مرد بوده و اسم ویابد. بیاین ابهام به نام واقعی او نیز بسط می

ی زندگی بودیدارما در دست داریم، کتابی است به نام کرده است. آخرین سند کهنی که دربارهپنهان می

( که مردی به نام دایوآن 景德傳燈錄دِنگ لون: دِه چوان)جینگ« ی انتقال چراغدِه دربارهبایگانی جینگ»

(道原 آن را در سال  )خوانیم آن است که بودیدارما متن می.م نوشته است. چیز جدیدی که در این  ۱۰۰۴

یک استاد ژاپنی  1094نام داشته و بعدتر استادش پرجناتاره نامش را به بودیدارما تغییر داد.« بودیتارَه»در اصل 

ها هم تبتی 1095زِن که کتابی به همین نام دارد، در قرن سیزدهم مطلبی مشابه را نقل کرده است.ذن به نام کای

 1096ی دارما )آیین(.نامند که لقبی است برساخته شده از روی کلمهمی« دارموتارا»یا « بودیدارموتّارا»او را 

سوزوکی با مرور منابع مربوط به بودیدارما به این نتیجه رسیده که در قرن ششم و هفتم میالدی، 

ها روشن نبوده است. تازه در قرن دایی برای چینیی بودیدارما با سایر استادان بوی پیوند دهندههنوز زنجیره

ای از شاگردان و استادان ای از شاگردان مهم او گردآوری شد و در قرن هفتم به سلسلهششم بود که سیاهه

                      
1094  Broughton, 1999: 119. 
1095 Cook, 2003. 
1096 Goodman and Davidson, 1992: 65. 
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کرد. در قرن هفتم میالدی، احتماال در تبدیل شد که در هر دوره یکی را پدر معنوی این جریان قلمداد می

ی یاد شده به پیش دانستند، سلسلهودایی رقیب که خاستگاه رویکرد ذن را مشکوک میواکنش به مکتبهای ب

های از بودیدارما هم تعمیم یافت، به شکلی که استادش پرجناتاره را بیست و هفتمین پدر معنوی بودایی

برداشتی  1097.گری در هند قلمداد کردهندی دانست و به این ترتیب بودیدارما را بیست و هشتمین رهبر بودایی

ی متاخر و نادرست که برای سرپوش نهادن به استقالل این شخصیت و جدا بودنش از جریان اصلی توسعه

و در ضمن هویتی هندی و بوداگونه )شاهزاده، برهمن، ...( را نیز برای  1098گری ابداع شده بود،بودایی

 کرد. بودیدارما جعل می

رِن بینیم که شاگرد هونگمی(« 法如ی گور فارو )کتیبه» تراشی را درکهنترین تالش برای این پیشینه

زیست. او در این کتیبه استادش را پنجمین و بودیدارما .م می ۶۸۹تا  ۶۳۸ی .م( بود و در فاصله ۶۰۱-۶۷۴)

تا  ۶۶۵ی سالهای جوئِه که در فاصلهجیا شوانکمی بعد از او، یونگ 1099را نخستین پدر معنوی دانسته است.

دائو )جِنگ «سرود روشن شدگی»ننگِ نامدار، یعنی ششمین پدر معنوی بود، زیست، و شاگردِ هویی.م می ۷۱۳

ی استادانش ( را نوشت و در آن بودیدارما و بیست و هشتمین جانشین بودا دانست که سلسله證道歌گِه: 

 1100رسید.انتهای این خط به خودِ ساکیامونی بودا میدر 

ای مشخص و استوار از استادان و شاگردان، در سایر مکتبهای بودایی این الگوی اعتقاد به زنجیره

شود. سوزوکی دلیل ظهور چنین سبکی از اعتباریابی را وجود ندارد و تنها در سنت ذن است که رعایت می

                      
1097 Suzuki, 1949: 168. 
1098 Yampolski, 1999: 5-6. 
1099 Dumoulin, 1993: 37; Cole, 2009: 73–114. 
1100 Chang, 1967: 37–49. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFSuzuki1949
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin1993
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFCole2009
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شک هدف از این داند. هرچند بیرقیب بودایی در قرون ششم و هفتم میالدی میی مکتبهای واکنش به حمله

تراشی دستیابی به اعتبار و هویت تاریخی بوده است، اما این نکته اهمیت دارد که از همان ابتدای کار پیشینه

ا وجود داشته است. ترین شاگردِ استاد پیشین، در میان پیروان بودیدارمرسمِ تعیین جانشین و احترام به برجسته

ای روشن و جا افتاده میان بینیم که زنجیرهفارو تنها پنج نسل با بودیدارما فاصله دارد و تا شش نسل بعد، می

ی ناگهانی نبوده، و چه بسا که از بودیدارما و بودا ترسیم شده است. از این رو به نظرم این سنت یک آفریده

دانیم که این سنت اتفاقا در زمان نامدارترین باشد. در ضمن این را هم میابتدا در آرای بودیدارما وجود داشته 

ترین استادان مکتب چان تدوین شده و این دورانی است که استادان چان از بیشترین کامیابی و و پرآوازه

 اند.ای روبرو نبودهشان با اشکال یا حملهاند و از نظر اعتبار یا مشروعیتشهرت برخوردار بوده

ای از پدرهای معنوی هم گیری رسانده، آن است که الگوی سلسلهنچه که سوزوکی را به این نتیجهآ

شود. از این رو سوزوکی آن را ابداعی های بودایی هندی یافت نمیدر مکتبهای بودایی چینی و هم در فرقه

ایران زمین وجود داشته  محلی و چینی و متاخر دانسته است. این در حالی است که چنین رسمی از دیرباز در

و هنوز هم در این سرزمین باقی مانده است. یعنی کافی است به منابع اوستایی و متون عرفانی متاخرتر ایرانی 

بنگریم تا دریابیم که رسمِ تعیین جانشین و اعتقاد به وجود یک رهبر معنوی یگانه و اصلی که قطبِ پیروان 

ان ایرانیان وجود داشته است. سنت زرتشتی قدیم، پسرعمو و شاگرد یک آیین باشد، از روزگار زرتشت در می

هایی از آن تا ای از شاگردان و استادان قایل است که تنها پارهداند، و به زنجیرهزرتشت را جانشین وی می

شان در هر روزگار ما باقی مانده، اما همین هم نشانگر دقت و توجه زرتشتیان در ثبت و تعیین قطبِ دینی

دوره بوده است. چنان که سینا که دومین جانشین زرتشت بود و احتماال در شهر ری ساکن بود، در تاریخی 

های خودِ زرتشت و متون یسنه را به انجام ی گردآوری سرودهپ.م وظیفه ۱۰۰۰بسیار دوردست یعنی حدود 

مها و نشانها در این دوران به شکلی توان تا دوران هخامنشی نیز دنبال کرد، هرچند نارساند. این زنجیره را می



310 

 

جسته و گریخته به ما رسیده است. در دوران ساسانی، که بودیدارما نیز در آن هنگام از ایران زمین به چین 

ای کوچید، این رسم به پیدایش موقعیتی رسمی و حتا سیاسی به نام موبدان موبد انجامیده بود که زنجیره

گرفت. سنت یاد شده با استواری تمام به دوران اسالمی شاگردان را در بر می مشخص و جا افتاده از استادان و

ی های صوفیه را پدید آورد. رسمی که کامال ایرانی است و برای نخستین بار در زمینهنیز منتقل شد و سلسله

 شود.ی عارفان مکتب خراسان صورتبندی میاسالمی در ایران شرقی و درباره

ی دین زرتشتی و آیینهای زمین سنتی بسیار کهن وجود داشته که دست کم دربارهبنابراین در ایران 

هایی بارز از آن را در دست داریم، و به احتمال زیاد در میان بوداییان نیز رواج داشته ی جدیدتر نشانهصوفیانه

ه در شود. رسمی کی پدرهای معنوی مکتب چان رونوشتی دقیق از این رسم محسوب میاست. زنجیره

 دهد.گری چینی نمونه و بنیاد ندارد، و به همین دلیل تبار ایرانی بودیدارما را به روشنی نشان میبودایی

کند، به بزرگداشت باده و ی صوفیان شباهتی برقرار میعنصر دیگری که میان آیین بودیدارما و شیوه

توان اید راهبان این معبد با سایر نقاط را میتفاوت عقشود. اعتنایی به پرهیزگاری غذایی بوداییان مربوط میبی

از آنجا دریافت که در دوران تانگ خوردن گوشت و شراب برای راهبانش آزاد بوده است و این استثنایی 

البته امروز دیگر این رسم در میان راهبان این معبد رواج ندارد.  1101غیرعادی در میان معابد بودایی چین است.

معتقدند در قدیم هم چنین رسمی وجود نداشته و موضوع گوشتخواری و شرابخواری برخی از مورخان حتا 

 1102پسند قرن بیستم در این زمینه سرچشمه گرفته است.های عامهراهبان این معبد از فیلم

                      
1101 Polly, 2007: 37. 
1102 Shahar, 2001:  46. 
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هایی به نسبت دقیق در دست داریم. کهنترین گزارش از مرگ ی فرجام زندگی بودیدارما دادهدرباره

که همراهش بود، خوانیم. او نوشته که بودیدارما در حالی که شاگردش هوییاین مرد را در متن دائوشیان می

.م بوده باشد. چون این تاریخِ  ۵۳۴ی رود لوئو درگذشت. زمان این حادثه باید پیش از گویا در غاری در کرانه

رود که قاعدتا باید می« یِه»که بعد از مرگ استادش از لویانگ به شهرِ زوال دولت وئی شمالی است و هویی

 پیش از این تحول سیاسی بوده باشد. 

گزارش دائوشیان و زمان و مکانی که به دست داده، به این نظریه دامن زده که بودیدارما یکی از 

شمالی شیائومینگ نام  .م امپراتور دولت وئی ۵۲۸ان بوده است. در سال های سیاسی این دورنیان ناآرامیقربا

اختالف پیدا کرد و پنهانی به یکی از سردارانش به « هو»ی امپراتور پیشین که زنی بود به نام داشت. او با بیوه

را از قدرت برکنار کند. او همچنین ماموریت  برود و ملکه -لویانگ–نام اِرجو رونگ دستور داد تا به پایتخت 

( را نیز به قتل برساند. 徐紇( و یار وفادارش شوگِه )鄭儼یان )داشت تا فاسق ملکه، سرداری به نام جِنگ

ای دو ساله به نام ی او بر مال شد و ملکه هو موفق شد امپراتور را مسموم کند. بعد هم شاهزادهاما دسیسه

جائو را بر تخت نشاند و خود به عنوان نایب سلطنت قدرت را به دست گرفت. ارجو زیر بار این تحول یوان

لویانگ پیش رفت. او با همراهی گروهی از اشراف روبرو شد  سیاسی نرفت و با سپاه خود همچنان به سوی

یو از لویانگ گریخت و به اردوی او پیوست. ارجو او را به های محبوب به نام یوان زیو یکی از شاهزاده

یو با لقبِ شیائوجوانگ تاجگذاری کرد. به این ترتیب زیعنوان امپراتور انتخاب کرد و به این ترتیب یوان

یان و شوگه که از دوستان قدیمی امپراتورِ تازه بودند، شهر ز سرداران مقیم پایتخت، از جمله جنگبسیاری ا

را ترک کردند و برای ابراز وفاداری به وی نزدش رفتند. ملکه هو که از فرجام کار بیمناک شده بود، به راهبان 

شد. چون ایشان صالح را در این دیدند که بودایی پناه برد. انگار او از پشتیبانی بوداییان برخوردار بوده با
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ی راهبان بودایی بپیوندند و از فعالیت سیاسی کناره بگیرند.  شاهزادگان و درباریانی که در خطر بودند، به جرگه

ملکه هو و یوان جائوی خردسال با هوادارانش از پایتخت خارج شدند و گریختند، اما همزمان با ورود امپراتور 

ای کوتاه در همان جا فرمان مرگشان نظام ارجو ایشان را دستگیر کردند و بعد از محاکمهت، سوارهتازه به پایتخ

 صادر شد. هردوی ایشان را به درون رود زرد انداختند و غرقشان کردند. 

شمار داشت و از متحد شدن دشمنانش با بعد از آن ارجو به کودتا دست زد. او که سپاهیانی کم

( 河陰یین )ی هِهی درباریان را به گردهمایی مهمی در منطقهاستخواندار قدیمی بیمناک بود، همهدرباریان 

جا همه را دستگیر کرد و کشتارشان کرد. به این ی رود لوئو فرا خواند و هماندر نزدیکی لویانگ و در کرانه

در میانشان بودند. جایی که  ترتیب بیش از دو هزار تن کشته شدند که عموهای امپراتور و نخست وزیر نیز

ی مرگ بودیدارما همخوانی دارد. از .م( کامال با گزارش دائوشیان درباره ۵۲۸این کشتار رخ داد، و زمانِ آن )

اند که شاید این راهب بانفوذ نیز در میان درباریانی بوده که به دست این رو برخی از مورخان حدس زده

نوشته شده که « زوکیوشو دایشو شینتای»که در تاریخی کهن به نام است. به خصوص  ارجو به قتل رسیده

این روایت مشهور که می گویند بودیدارما در  1103یین به قتل رسید.یک راهب بودایی نامدار در کشتار هه

بعدها همچون نوعی معجزه تلقی شد، اما بعید نیست اشاره به کشتار درباریان  1104وضعیت نشسته مرده است،

 ن همین واقعه بوده باشد.در جریا

پنجاه سالگی درگذشت و این عدد را انگار از  گفته شده که بودیدارما در صد و« نگاریوقایع»در 

اِر دائوشیان وام گرفته است. همچنین این داستان روایت شده که سه سال پس از آن که وی را در کوه شیونگ

                      
1103 Broughton, 1999:139. 
1104 Lin, 1996: 182. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFLin1996
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( هنگام سفر به کوههای پامیر در تاجیکستان امروزی، بودیدارما 宋雲دفن کردند، راهبی به نام سونگ یون )

گردد. او برای این راهب مرگ حاکم را دید که تنها یک لنگه صندل در پا دارد و به سرزمین خویش باز می

یون به چین بازگشت. دید که این پیشگویی درست از آب در آمده زادگاه او را پیشگویی کرد. وقتی سونگ

ور بودیدارما را گشودند و در آن تنها یک لنگه صندل یافتند. این گزارش هم گذشته از محتوای است. پس گ

 دهد. اش را نشان میاش، پیوندهای او با ایران شرقی و مسیر سفرِ زمینیتخیلی

سال در غاری  ۹.م از لویانگ به شائولین رفت و برای  ۵۲۷، بودیدارما در «نگاریوقایع»طبق گزارش 

اگر بخواهیم این گزارشها را بپذیریم،  1105واری خیره شد و در این مدت حتا یک کلمه هم حرف نزد.به دی

آید. هرچند بعید نیست کل این داستانها ساختگی باشد، و تنها عدد .م پیش می ۵۵۴زمان مرگ او تا بعد از 

.م( است، از خاطرات قدیمی در متن به یادگار مانده باشد. بیشتر  ۵۲۸یین ).م که نزدیک به کشتار هه ۵۲۷

 ۵۱۶اند. مثال براوتون نوشته بودیدارما بین سالهای بندی را نادرست دانستهانپژوهشگران معاصر هم این زم

(، که 永寧寺سی )نین.م در لویانگ اقامت داشته است. این دقیقا همان زمانی است که معبد لونگ ۵۲۶تا 

به شاید –.م  ۵۲۶در سال  1106انگار محل فعالیت بودیدارما بوده، در اوج شکوه و درخشش قرار داشته است.

این معبد رو به افول رفت، تا آن که هشت سال بعد به سال  -های سیاسی منتهی به مرگ ملکه هودنبال تالطم

  1107.م به کلی نابود شد. ۵۳۴

                      
1105  Lin, 1996:182. 
1106 Broughton, 1999: 55. 
1107 Broughton, 1999: 138. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFLin1996
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFLin1996
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
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در میان مورخان امروزین، تردیدی عمومی در مورد کل داستان بودیدارما وجود دارد. به طوری که 

و چالین حتا وجود وی را  1108باید با تردید و بدگمانی تلقی کردی او را رای گفته هر نوع روایتی دربارهمک

ی بودیدارما سخت دچار تحریف شده در این که زندگینامه 1109به عنوان شخصیتی تاریخی منکر شده است.

ی قدیسان را دارند نیز شکی وجود ندارد. ، تردیدی نیست، و در این که قالب روایی این داستانها حالت تذکره

د باالخره کسی باید آیین بودایی دیانه را به چین آورده باشد، و هیچ ایرادی نیست که او را با این وجو

ی ی زندگینامهبودیدارما بدانیم. به خصوص که تاریخ ظهور این مکتب در چین و سیر تحول آن نیز با بدنه

 کند. بودیدارما تطبیق می

وان به عنوان ردپای انسانی تاریخی و تاثیرگذار تبا این وجود به نظر من بخشی از این روایتها را می

خواند و فهم کرد. مثال هرچند شواهد مستند استواری برای ارتباط شخصِ بودیدارما و سنت رزمی شائولین 

هایی که در مورد سیر تحول هنرهای رزمی خاور دور وجود دارد، چنین پیوندی وجود ندارد، اما به نظرم داده

دانیم که تا قرن هفتم میالدی در چین هنرهای رزمی توسط نهادی اجتماعی ین را مینماید. ارا ممکن می

شد و گاه از سرداران به سربازانشان شد و تنها مهارتی شخصی بود که توسط افراد ابداع میپشتیبانی نمی

ر ارتش هایی از آموزش رسمی هنرهای رزمی دبعد از آن، از قرن هشتم به بعد با نشانه 1110شد.منتقل می

امپراتور و در برخی از معبدها گزارشهایی در دست داریم. بنابراین برای نخستین بار در همان حدود زمانِ 

 ورود بودیدارما به معبد شائولین بود که هنرهای رزمی در چین قالبی سازمانی به خود گرفت.

                      
1108 McRae, 2003: 24. 
1109 Chaline, 2003: 26–27. 
1110 Wong, 2002: 13. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFMcRae2003
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFChaline2003
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ن، در ایران زمین این شکل از نهادسازی برای آموزش و تمرین هنرهای رزمی بسیار پیشتر از چی

ی جنگاور پارسی در عصر هخامنشی، به ایزدی به نام مهر تعلق خاطر داشتند ای دیرینه داشته است. طبقهسابقه

ترین اند. برجستهگرفتهشهسواران مهارتهای رزمی خود را در بستری از باورهای مهرپرستانه فرا می و به ویژه

دهای آموزش هنرهای رزمی در چین، چنین قالبی در ایران زمین دهد پیش از تاسیس نهانمودی که نشان می

وجود داشته، فرآیندِ تاسیس دولت ساسانی است که با خروج اعضای معبد آناهیتا در پارس آغاز شد. بابک 

و فرزندش اردشیر که دودمان ساسانی را تاسیس کردند، استادان اعظم معبد آناهیتا در فارس بودند و ارتش 

اش را شهسوارانی زرهپوش ی مرکزیشان که ایران زمین را در مدتی کوتاه فتح کردند و هستهنخبهنیرومند و 

دادند، از اعضای این معبد برخاسته بودند. کافی است به بدنهای عضالنی شهسواران در تشکیل می

نی بنگریم تا به های ساسانی، یا تندیسهای تنومند و راست قامت پهلوانان شمشیر به دستِ اشکادیوارنگاره

دار برای ساماندهی ورزشهای رزمی در ایران زمین وجود داشته روشنی دریابیم که سنتی نیرومند و ریشه

 است. 

به این ترتیب روشن است که در زمان سفر بودیدارما به چین سنتی رزمی و نهادینه شده در ایران 

ترین قالبش، یعنی هنرهای رزمی سیاسی ترین شکل وزمین وجود داشته که هنرهای رزمی را در پیچیده

ساخته است. زمان ورود بودیدارما به چین، دقیقا همزمان است با دوران شهسواران، به معبدها مربوط می

ها خبر داریم ی حاکم از دگراندیشان مزدکی. در مورد این مزدکیحکومت انوشیروان دادگر، و پاکسازی طبقه

–و ولیعهد قباد ساسانی  -سیاوش–اند. چنان که سپهساالر ایران بزرگ بودهکه بسیاری از ایشان جنگاورانی 

ام که وهرز دیلمی و هزار تنی که به ن دادهاند. در نوشتارهای دیگری نشاشدهمزدکی محسوب می -جاماسپ

همراهش از زندان آزاد شدند و برای فتح یمن و بیرون راندن حبشیان به عربستان گسیل شدند نیز به احتمال 

 انگیز ایشان نیز روایت بسیار است.ی توانایی رزمی شگفتاند و دربارهزیاد مزدکی بوده
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ه بودیدارما با جنبش مزدکیان پیوندی داشته است. اما به هر شود کی اینها البته نتیجه نمیاز همه

های او به روشنی صورت او در زمان و مکانی درست قرار داشته، برای آن که از ایشان متاثر گردد. از آموزه

اش نشان نگریسته است، اما محتوای غنی مکتبی بودایی به جهان میآید که در درون چارچوب فلسفهبر می

ی کرده است. آرای او دربارهکیش نبوده و دیدگاه خاص خویش را ترویج میکه یک بودایی راستدهد می

طرد زبان و نابسنده بودن واژه برای بیان حقیقت، به واکنشی در برابر تقدس افراطی کالم در آیین مزدکی 

دس قایل شدند و در ای بودند که برای خودِ کلمه و حرف تقی رسمیشباهتی دارد. مزدکیان نخستین فرقه

نهایت هم در دل آیینهای اسالمی به صورت جریان حروفیه و نقطویه باقی ماندند. بسیاری از آرای بودیدارما 

 به مخالفت و ضدیت با آرای مزدکی شبیه است.

بنابراین در ابتدای قرن ششم .م، با منشی پیچیده و بیگانه در چین روبرو هستیم که تقدس زبان را 

نهد، و طبق هایی جدید برای مراقبه را بنیان مینگرد، شیوهد، از درون چارچوبی بودایی به جهان میکننفی می

دهد. حامل این اندیشه مردی پارسی است سنتهای متاخرتر، زندگی پرهیزگارانه را با هنرهای رزمی پیوند می

هم قرار دارند. اینها البته بدان معنا ی اینها در توافق و هماهنگی کامل با آید، و همهکه از ایران شرقی می

توان پذیرفت که ی بودیدارما گفته شده، درست است. اما مینیست که تمام روایتها و داستانهایی که درباره

ای از منشهای ایرانی را از این مرد صورتی اساطیری شده و تشخص یافته از جریانی فرهنگی است که خوشه

شک نیروها و عوامل دیگری نیز دست اندرکار انگ منتقل ساخته است. بیی لویسغد و خوارزم به منطقه

دهد که جمعیت بزرگ و فعال و نویسایی از سغدیانِ اند. متون کشف شده در برج دیوارچین نشان میبوده

شک عاملی مانند شکست ارتش ساسانی اند و بیزیستهبودایی و مانوی و زرتشتی در همین دوران در چین می

عراب و پناه بردنشان به چین در نهادینه شدن هنرهای رزمی و تثبیت آن در نهادهای دولتی و دینی تاثیری از ا
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توان یکی از نیروهایی دانست که در این میان نقشی ایفا کرده، و به چشمگیر داشته است. بودیدارما را نیز می

 ای تبدیل شده است.اسطوره
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 فرگرد دوم: خرد بودایی

 

 بخش نخست: بودا و دیگران

 

 ی دینی و بافت منشهای جاری در عصر بوداگفتار نخست: زمینه

 

ای بالیده و رشد کرده است. در این نکته شکی نیست که کیش بودایی در بستر فرهنگی غنی و پیچیده 

هرچند دوران زندگی خودِ بودا با ظهور و ساماندهی نخستین اشکالِ زندگی شهری و تثبیت تمرکز سیاسی و 

ها تدایی و پویا نیز نظریهدوران نهادین شدن خط همزمان بود، اما شواهدی هست که در همان بافت اجتماعی اب
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هایی گوناگون از ساماندهی امر قدسی پیشاروی عالقمندان به و باورهای دینی متنوعی وجود داشته و الیه

 امور معنوی قرار داشته است. 

یا نظامی از  در آغاز هر پژوهش دینی یا فلسفی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد، که هیچ اندیشه

های بکند. یعنی به ازای تمام ادیان بزرگ و مکتبالد و رشد نمیآید و نمیانزوا پدید نمی باورها در خأل و

ی نظری ظهور این منشِ خاص چه توان این پرسش را پرسید و بازپرسید که زمینهفلسفی مهم، همواره می

یک نظام فلسفی، فرض انگاشته شده در بوده است؟ و این که باورها و آرای تقدیس شده در یک دین یا پیش

 اند؟ی پیشین تکامل یافتهاند، یا در نقد و ابطال کدام عقیدهاز کجا وامگیری شده

بودا در  بر این مبنا پیش از ورود به تحلیل نظام نظری کیش بودایی، مرور باورهایی که در زمان

ادینه در منطقه نهسرزمین وی رواج داشته، سودمند و ضروری است. در دوران بودا هنوز خط و نویسایی 

ی این باورها در دست داریم. با این وجود منابع ودایی و های مستند اندکی دربارهنشده بود و بنابراین ما داده

هایی ارزشمند در منابع بودایی اند و دادهشک در این هنگام وجود داشتهودانتایی که بعدتر نویسانده شدند، بی

 دهد.ن دوران را نشان میهای جاری در آشهو جین وجود دارد که جغرافیای اندی

اند. ی سند عقب بردهبرخی از نویسندگان تبار ادیان بودایی و جین را تا دین باستانی تمدن دره 

هرچند چون از هاراپا و موهنجودارو نوشتاری ترجمه شده در دست نداریم، این برداشت جای چون و چرای 

شود خوانده می 1111ای بود که شْرَمَنَه )به پالی: سَمَنَه(اصالح دینِ گستردهبسیار دارد. این دین بخشی از جریان 

کرد و در تقابل با آیین هندویی باستانی باورهایی و جنبشی بود که باورهای ودایی و تقدس وداها را نقد می

                      
1111 Śramaṇa/ samaṇa 



320 

 

ز ادیان بعدی تازه را تبلیغ می کرد. در دوران بودا گذشته از آجیویکه و مشتقاتش که به نوعی نیای برخی ا

ان اصلی در این زمینه وجود داشتند که کیش بودا و جین و یوگا در میانش از شود، چند جریمحسوب می

های زایش و مرگ )سَمسارَه( و امکان رهایی از این چرخه )موکشَه( در این همه مهمتر بودند. مفهوم چرخه

ی مرکزی ادیان ن بدان معناست که ایدهها مشترک است. ایی این آیینجنبش صورتبندی شده و میان همه

هندی که همانا تناسخ و امکان گریز از آن به کمک نیرواناست، خاستگاهی متاخرتر از باور عموم دارد و در 

ی ظهور دولت هخامنشی تا ی اول پ.م تحول یافته است. یعنی تازه در فاصلهچهار پنج قرنِ پایانیِ هزاره

های دینی هندیان افزوده شد و پیش از ی اندیشهود که این مفاهیم به منظومهکوشانی ب-ی عصر اشکانیمیانه

 1112بینیم.آن ردپایی از آن در سنت دینی ودایی کهن نمی

فرض وجود داشت که ی ظهور این دو باور، یعنی تناسخ/ نیروانا بدبینانه بود. یعنی این پیشزمینه 

ز این بازگشتن به زندگی امری منفی و ناخوشایند قلمداد حیات و زیستن امری رنجبار و ناخوشایند است و ا

ی تناسخ و بنابراین فنای کامل همتا داشتِ بدبینانه که رستگاری را با رهیدن از چرخهشد. این پیشمی

دانست، دیدگاهی خاص و ویژه است که نباید بدیهی انگاشته شود. مفهوم تناسخ بارها و بارها در تمدنهای می

سازی رنج گره نخورده و بنابراین مفهومی مانند ده و تحول یافته و هرگز به این شکل با برجستهدیگر زاده ش

نیروانا را پدید نیاورده است. در واقع آنچه که چفت شدن این مفاهیمِ جفت را ممکن ساخت، دیدگاهی عمیقا 

شان از منابع بر ایشان و محروم شدنبود در میان بومیان هند، که احتماال بعد از چیرگی قبایل آریایی  بدبینانه

زیستی پایه پدید آمده بود. این دیدگاه محرومیت را، که در ابتدای کار امری اجباری و برخاسته از چیرگی 

                      
1112 Flood and Olivelle, 2003: 273-274. 
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ی رنجبار بازمُرد را نژادی بیگانه بود، بازتعریف کرد و آن را عنصری مثبت قلمداد کرد که رهایی از چرخه

ی دینی هندیان افزوده شد. مفهوم ریاضت و محرومیت خودخواسته به منظومهسازد. به این ترتیب ممکن می

ی اول پ.م، و تقریبا همزمان با ی هزارهجویانه در میانهآید، این سنت ریاضتتا جایی که از منابع بر می

از شود. بر این مبنا برخی رود در اسناد ظاهر میچیرگی هخامنشیان بر استانهای گنداره و هند و هفت

نماید که سنت یاد با این وجود چنین می 1113اند.گیری آن را نیز همین دوران دانستهنویسندگان زمان شکل

شده به تدریج شکل گرفته باشد و تازه در ابتدای عصر هخامنشی به خاطر نویسا شدنِ منطقه، برای نخستین 

توان تایید کرد. نخست آن که چیرگی قبایل آریایی بر بومیان بار ثبت شده باشد. این را بر مبنای دو شاهد می

ی زمانی ی اول پ.م رخ داد و حدود پانصد سال با ظهور دولت هخامنشی فاصلهدراویدی در اوایل هزاره

جویانه تردیدی نداریم، چون در منابع ودایی کهن های ریاضتی خاستگاه دراویدی این اندیشهداشت. درباره

جِ های کهن و گاهان( هیچ ردپایی از بزرگداشت محرومیت و رنیا متون ایرانی پیشازرتشتی )مانند یشت

های متاخر هندی به بستر دراویدی این باورها فراوان است. شود، در حالی که ارجاعخودخواسته دیده نمی

شان چند ها بر هند شمالی و محرومیت خشن بومیان اولیه از منابع زیستیبه احتمال زیاد چیرگی کامل آریایی

اجتماعی قدیمی منقرض شوند و بقایای  قرنی به طول انجامیده است و همین مدت هم الزم بوده تا نهادهای

ی خود را در قالبی دینی ها بتواند خود را بازیابد و موقعیت تازهی قدرت سیاسی نوظهورِ آریاییآن در حاشیه

ی هندی روندی جویانهدهد که ظهور ادیان ریاضتصورتبندی کند. بنابراین ضرباهنگ رخدادها نشان می

ی اول پ.م رخ داده و به ظهور باورها و سننی دینی ی نخست هزارهدر نیمهتدریجی و گام به گام بوده که 

                      
1113 Lochtefeld, 2002: 639. 
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اند. با تاسیس دولت هخامنشی و به خصوص شدهنشین محسوب میانجامیده که هنوز نانویسا بوده و حاشیه

ی رود )پنجاب( به شکلی پایدار در شبکهبعد از عصر داریوش بزرگ که استانهای هند و گنداره و هفت

ی مرکزی این ی اقتصادی شاهنشاهی پارسی قرار گرفتند، ادیانی ظهور کردند که هستهگی و چرخهفرهن

تر بودند و به سنتی آیینهای بدبینانه را پذیرفته بودند، و با این وجود از نظر چارچوب نظری بسیار پیچیده

ی این که که نخستین بارقهنشین شباهتی نداشتند. این بدان معناست که ظهور دین آجیوینانویسا و حاشیه

ی جویانهنوسازی دینی است، و زایش احتمالیِ دین جین و بودا از دل آن، نوعی واکنش نسبت به سنت ریاضت

ای عقالنی و مثبت بازتعریف ی آن در زمینهی بدبینانهشده است و راهی بوده تا هستهیاد شده محسوب می

هایی خویشاوند و همسان از خرد ی عقالنی به خوشهاین زمینهشود. چنان که در مورد دین بودایی دیدیم، 

 شده است. شده است و توسط مبلغانی ایرانی در منطقه پراکنده میزرتشتی مربوط می

ی تناسخ و رهایی از آن )سمساره/ موکشه( چندان نیرومند و موفق از آب درآمد که پیوند دو ایده

یکی از مبانی خود پذیرفت و آن را با اصل برهمنیسم که بر مناسک بعدتر دین هندویی نیز آن را به عنوان 

 قربانی و جادو تکیه داشت، و همچنین باور به خداوندِ اخالقی را که از ایران زمین آمده بود، ترکیب کرد. 

ی متمایز و ناسازگار چنان که تا اینجای کار گذشت، باورهای رایج در عصر بودا در دو الیه

تر بود و به بومیان پیشاآریایی تعلق داشت و بعد از گرایانهتر و طبیعتکی از آنها کهنتر، بدویگنجیدند. یمی

هایی کشانه در الیهچیرگی آریاها بر هند شمالی، خصلتی بدبینانه و زاهدانه پیدا کرد و به همین شکلِ ریاضت

، یعنی قبایل هند و ایرانی تعلق داشت ی دیگر، به دین کهن آریاهای آریایی نیز نفوذی یافت. الیهاز جامعه

های ی رایج میان قبایل سکا و طایفهتوان آن را با کیشِ چندخدایی جنگاورانهکه از نظر مضمون و محتوا می

 هندی ودایی همسان انگاشت. 
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ی دینی فراگیر که حد و مرزش بیشتر بر مبنای نژاد و زبان بومیان شکست گذشته از این دوالیه 

ایم که ردپایشان ای هم داشتههای فلسفی و نقادانهها و اندیشهشد، منشهای غالب تعیین میخورده و آریایی

قرن چهارم و پنجم پ.م به ظهور  ها که دری این اندیشهتوان ردیابی کرد. بدنهدر دوران پیشابودایی را می

کیش بودا و جین منجر شدند، از ایران زمین به هند شمالی منتقل شده بود و در منابع هندی باستان ردپا یا 

شان به ادیان بستری فراهم برای ظهورشان سراغ نداریم. آنچه که در این باورها اشتراک دارد، نگاه بدبینانه

ی ایزدان باستانی آریایی. شان دربارهم سنتی قربانی است، و رویکرد نفی کنندهشان با مراسباستانی و مخالفت

این باورهای انتقادی که بر این مبنا خصلتی انتقادی، کافرانه و فلسفی دارند، گاه به نوعی یکتاپرستی 

 ند. کنیابند و گاه به کلی وجود نیروهای فراطبیعی را انکار میمدارانه و عرفانی گرایش میانسان

ی مرکزی تفکر ن عقاید آن است که اخالق را به عنوان هستهی ایهمچنین وجه مشترک و برجسته

رای نیل به دهند و راهبردِ مرکزی خویش بپذیرند و آن را بر دین و مناسک کاهنانه برتری میشان میفلسفی

کیش هندویی یا ایرانی  کنند و این متفاوت است بارستگاری را بر مبنای کردار اخالقی صورتبندی می

دانست، و بیگانه است با کیشهای پیشازرتشتی که ارزشهای جنگاورانه و مراسم قربانی را جایگزین اخالق می

یکتاپرست سامیِ بعدی که بندگی و عبودیت در برابر مرکز تقدسی گاه غیراخالقی و گاه فرااخالقی را مبنا 

ی عناصری که ام، همهشناسی ایزدان ایرانی نشان دادهاسطوره های زند گاهان وگیرند. چنان که در کتابمی

شوند و در دوران زندگی بودا و مهاویره هم ذکرشان گذشت، برای نخستین بار در گاهانِ زرتشت ظاهر می

ی جغرافیایی این دین نیز های متون کهن بودایی و الگوی توسعهاند و از اشارهتنها در ایران زمین رواج داشته

 آید که لنگرگاه ورود این آرا به هند شمالی، ایران عصر هخامنشی بوده است. می بر
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 گفتار دوم: آیین آجیویکه

 

نماید که مهمترین دستگاه نظریِ رقیب کیش بودا و جین در دوران زندگی موسسان این دو چنین می 

نخستین دولت مستقل در هند شمالی  ایست که گفتیم بنیانگزارانآیین، آجیویکه بوده باشد و این همان فرقه

دهد،  گفتار اند. ارزشمندترین متنی که جغرافیای فکری این فرقه را به خوبی نشان مینیز بدان وابستگی داشته

نیکایَه است که خود ( است. این متن دومین سوتره از متنِ دیگَه1114پالَه سوتَّه)سامَنَّه« ی زندگی زاهدانهمیوه»

شترو پسر دهد. متن گفتگوهای اجاتهپتیکه( در سه سبد بودایی را تشکیل میبخشی از سبدِ گفتارها )سوترَه

میوه و بارِ حاصل از »دهد. پرسش محوری شاه مگده چنین است: بیسارَه، شاه مگده با بودا را شرح میبیم

دهد و اهمیت این رساله در آن است که بودا به این پرسش پاسخ می« دگی پرهیزگارانه کدام است؟زن

کند که این پرسش را از شش استاد دیگر نیز پرسیده است. تفسیر شترو طی گفتگو با بودا اشاره میاجاته

شویم که کمابیش با عمومی از این رساله آن است که در این جا با شش مکتبِ رقیب کیش بودایی آشنا می

اند. با این وجود دادهاند و پرسشی اخالقی از این دست را به  شش شکلِ متفاوت پاسخ میبودا معاصر بوده

ی یک اندیشه و یک آیین دهد که در اینجا در اصل با شش نمایندهتحلیل گفتارهای شش استاد نشان می

 ی ایرانی به خوبی نمایان است. ای از فلسفهشاخهروبرو هستیم، و جالب این که پیوندهای این آیین با 

همچون مردی سرگشته و آشفته بازنموده شده که « ی زندگی زاهدانهمیوه»شترو در این متن اجاته

نسبت به همه سوءظن دارد و از آرامش اندیشه برخوردار نیست. در ابتدای کار، وقتی وصف خرد بودا را 

                      
1114 Samaññaphala Sutta 
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کند و با تایید اوست که به قصد دیدار ی بودا پرسش میدرباره 1115بَچَّهرَهشنود، از پزشکش جیوَکَه کومامی

 ۱۲۵۰ای از بیند صدا یا همهمهشود، چون میکند. بعد هم وقتی نزدیک محل اقامت بودا میوی حرکت می

انت کند و پرسد که مبادا بخواهد به او خیافتد و از جیوکه میخیزد، به گمان میراهبِ همنشین با بودا بر نمی

 او را در این جای دورافتاده به دام دشمنانش بیندازد.

د پیلِ ی سوتره به خوبی این شاهِ باشکوه اما ناآرام و ترسان را که با پانصد زنِ سوار بر  پانصمقدمه

است نهد. به همین دلیل ماده به دیدار بودا رفته، با بودای رهیده و شادمان و پیروان آرام و خرسندش مقابل می

کند. پرسش او آن است که میوه و دستاورد که در متن، شاه مگده بودا را با لقبِ استاد )بْهَنْتِه( خطاب می

کند که ابتدا به شغلهای زندگی زاهدانه و مرتاضانه کدام است، و او این پرسش را به این شکل طرح می

داند که هریک را تخصصی سودمند میکند و رانی و آشپزی اشاره میگوناگونی مانند سربازی و گردونه

ی خواهد تا خالصهنشاند. بودا از شاه میهایی عینی و ملموس را به بار میپرداختن بدان دستاوردها و میوه

اند را برایش شرح دهد و به این ترتیب ما با تصویری از پاسخهایی که شش استادِ دیگر به این پرسش داده

شترو ایجاب شویم. اما باید توجه داشت که ماهیت پرسش اجاتهدا آشنا میهای همزمان و رقیب با بوآیین

طلب تعلق داشته باشند، چرا که گرانیگاهِ تردید های انزواجو و ریاضتی این استادان به فرقهکند که همهمی

ی نهفته در ریاضت است. به خصوص که شاه مگده در پرسش خود از شش استاد و پرسش شاه همین فایده

 «سودِ زندگی مرتاضانه در اکنون و اینجا چیست؟»که  ی مهم را دارداین اشاره

                      
1115 Jivaka Komarabhacca 
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نام دارد و  1116گوسَلَهگیرد، ماکالیدومین استادی هم که در این متن طرفِ پرسش شاه مگده قرار می

کند و به احتمال زیاد موسس آیین آجیویکه است. او در پاسخ شاه مگده، وجود هرنوع علیتی را انکار می

گوید اموری مانند پیراستگی یا آلودگی اخالقی و تطهیر یا نجاست از منظر دینی یکسره موهوم و ساختگی می

گردند و نه بر چیزی تاثیری عللی واقعی زاده می شوند و نه در اثرهستند و نه تحت شرایطی راستین معنا می

کند و به همین ترتیب اعتقاد دارد گذارند. او اصوال وجود آرمان و غایتی برای آدمیان را انکار میبه جا می

ندارد. به عبارت دیگر وی تمام آنچه را برای « هیچ نیرو، هیچ کوشش، هیچ کارمایه، و هیچ سلوکی»انسان 

ی ایزدان برکشیده و به همین ترتیب ایزدان را گاهان به انسان منسوب شده و وی را به مرتبهنخستین بار در 

 ی واالیشان عزل کرده، منکر است. از مرتبه

کند، بی آن که بخواهد خدایان سنتی ماکالی گوسله برکشیده شدنِ انسان به مقامی مینویی را انکار می

ردمان، اصوال وجود با انکار نیرو و قدرت و علیتِ برخاسته از کردار مرا در جایگاه خود احیا کند. او همزمان 

پذیرد کند. به این ترتیب بخشِ آغازین و منفیِ انقالب فلسفی زرتشت را میاین چیزها را در هستی نفی می

وآوری کند. اما این طرد را با نو امر قدسیِ سنتی و مرسوم در سپهر دینی هند و ایرانیان باستان را طرد می

کند و انسان را نیز مثبت و چشمگیر زرتشت یعنی بازتعریف اخالق در حریمی شخصی و انسانی دنبال نمی

ی دست تقدیری کور و عواملی دهد. او انسان را مانند سایر چیزها بازیچهمشمول همین خلع ید قرار می

 کند. سر و ته قلمداد میتصادفی و بی

                      
1116 Makkhali Gosala 
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گوسله آن است که انگار بر مبنایی فیزیکی و مکانیکی این ماکالی ی تکان دهنده در مورد سخننکته

حالت بنیادی برای  ۱۴۰۶۰۰۰»گوید: کند. او در شرح دیدگاه خود میتقدس انسان و خدایان را انکار می

خاستگاهِ چیزها وجود دارد، پانصد نوع از میل )کامه( هست، که بر پنج نوع و سه نوع هستند، برخی میلِ 

ها، هشت رده ی بزرگ از زایشی کوچکتر، شش ردهدوره ۶۲مسیر وجود دارد،  ۶۲برخی نیمه میل. کامل و 

قرارگاه برای نَگَه، دو هزار نهاد، سه هزار  ۴۹۰۰نوع سرگردانی،  ۴۹۰۰حالتِ سرزندگی،  ۴۹۰۰از مردمان، 

گر، هفت سپهر از هستندگانِ غیرمُدرِک، دوزخ، سی و شش قلمرو خاکی، هفت سپهر از هستندگانِ ادراک

ی ها، هفت دریاچههفت نوع گیاهِ در هم پیوسته، هفت نوع دیو )خدا(، هفت نوع از انسان، هفت نوع از عفریت

ی خُرد، هفتصد خرسنگِ کالن، هفتصد خرسنگِ خُرد، هفتصد رویای ت گرهی کالن، هفبزرگ، هفت گره

اند و از ی زمانی بزرگ، در این زمینه، فرزانه و ابله مانند یکدیگر سرگردانکوچک، هشتاد و چهار هزار دوره

 میرند(. یابند )میرنج خویش رهایی می

اخالقیات، این تمرین، با این خشکی و هرچند یکی ممکن است با خود بیندیشد: من از مجرای این 

جدیت، یا با این زندگی مقدس میلِ خام خویش را هنگامی که با این )نوع زندگی( تماس یابد، رسیده خواهم 

اند. اند و سرگشتگان در مرزهای آن محدود ماندهساخت. )اما( این ناممکن است. لذت و رنج توزیع شده

ست، و نه شتاب کردنی یا درنگی. درست مثل توپی از نخ که انداخته شود، کوتاه یا بلند شدنی در کارِ آن نی

رسد که سراسر باز شده باشد. به همین ترتیب، فرزانه و ابلهی که تبعید شده و که تنها وقتی به آخرِ )نخ( می

 «اند، مانند هم از رنج خویش رهایی خواهند یافت.سرگردان

دهد، و کهنترین بندی قوای طبیعی را در منابع هندی نشان میی ردهاین متن از سویی کهنترین نمونه

گوید. بافت و محتوای متنی است که با این نظم و ترتیب از شمار و تعداد نیروها و عناصر طبیعی سخن می

خوانیم همتاست. به خصوص ی نیروهای طبیعی میها دربارهها و بشتاین متن کامال با آنچه که در یسنه
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شک ام، بیشناسی آسمان شبانه نشان دادهدد هفت و اشاره به هفت سپهر، چنان که در کتاب اسطورهتاکید بر ع

ی ایرانی ریشه دارد. چون در آن هنگام هیچ سنت فکری دیگری وجود در سنت اوستایی و اخترشناسی مغانه

 نداشته که چنین مضمونی را دارا باشد. 

هدفِ ی و پیوند دادنِ رخدادهای هستی با نظمِ کور و بیبندی نیروهای طبیعگرایش افراطی به رده

بینیم. این دیدگاه در ضمن ی کیش زرتشتی در دیدگاه زروانی آن را میکائنات، دیدگاهی است که در زمینه

ی آزاد هم هست و وجود خدایان و غایتی برای هستی را نیز بر شور و لذت )کامه( تاکید دارد و منکر اراده

گوسله و از این نظر ماهیتی ضد اخالقی دارد. تمام عناصر یاد شده به روشنی در گفتار ماکالیکند نفی می

گرایی مکانیکی در سپهر بندی افراطی از پدیدارها و طبیعتدهد که که وامگیری این ردهوجود دارد و نشان می

شترو و بودا، مزمان با اجاتهدارتر از تمدن یونانی انجام پذیرفته است. تقریبا هتمدن هندی زودترو ریشه

فیلسوفان یونانی پیشاسقراطی نیز همین مفاهیم را از مغان مستقر در استانهای ایونیه و لودیه وامگیری کردند، 

اساطیری بند ناکام ماندند و کلیتی نیمهمدار و ردهاما در فهم و انتقال این نگرش مکانیکی و این رویکرد ریاضی

 1117نی منتقل کردند.از آن را به زبان یونا

کند، گذشته از بخشی که نقل شد و به نظرم بند ناف این کیش و پیوندش با آیینهای ایرانی را اثبات می

ی جَینی شان رسالهاند. مهمترینی دیگر نیز داریم که همه به صورت جدلی بر ضد او نوشته شدهچند رساله

                      
ی وم از مجموعهسبرای شرح بیشتر در این زمینه بنگرید به کتابهای خرد ایونی و خرد افالطونی که جلدهای دوم و   1117

 سازد.تاریخ خرد را بر می
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متن نخست به جزئیات  1120است. 1119«الَه سوتَهپْهسَمَنَه»و تفسیر بوداگوسَه بر متن بودایی  1118«بْهاگَوَتی سوترَه»

های وی در زمان کند که آموزهپردازد، و دومی به شکلی گذرا اشاره میگوسله با مهاویره میارتباط ماکالی

 اند. شناختهزندگی بودا رواج داشته است و او را در این هنگام به عنوان یکی از شش فیلسوف مهم هندی می

بود. این نام  1121ای برهمن در قلمرو کوسَلَه زاده شد و نام پدرش مَنکَلَهدهماکالی گوسله در خانوا

ای دینی داشته که با حمل نقش خدایان و خواندن سرود برایشان همراه بوده، نشانگر آن است که پدرش پیشه

ام داشته ن 1123اند که نام روستای زاده شدنش سَرَوانَهنوشته 1122اند.نامیدهچون این نقش دینی را مَنکَه می

و احتماال در ابتدای کار حاکی  1125است« گذرگاه خیزران»این کلمه در زبان سانسکریت به معنای  1124است.

کرده است. به تدریج ای بوده که زاده شدن یا نهاده شدنِ پیامبرِ این دین در سبدی نئین را روایت میاز افسانه

   1126ر قالب اسم روستایی باقی مانده است.این افسانه از یادها رفته و تنها نام زادگاه این شخص د

گوید این نام از آن رو به وی و بوداگوسَه می« آخورِ گاو»لقب گوسَلَه که به نام او افزوده شده، یعنی 

اند و مادرش او را در اصطبل گاوان زاده است. هم او نقل کرده که اش خیلی فقیر بودهداده شده که خانواده

اند که او از بردگی ای به دنیا آمده است. گفتهاند و خودش نیز همچون بردهدهوالدین این شخص برده بو

گریخت و زمانی که اربابش دنبالش کرده بود و لباسش را گرفته بود، لباسش را از تن کند و برهنه پا به فرار 

                      
1118 Bhagavati Sutra 
1119 Sammannaphala Sutta 
1120 Basham, 2002: 35. 
1121 Gobahula 
1122 Basham, 2002: 35-36. 
1123 Saravana 
1124 Law, 1940: 224. 
1125 Basham, 2002: 37. 
1126 Basham, 2002: 37. 
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توانند روایتی اصیل و این داستانها می 1127نهاد و به این ترتیب رسم برهنگی را در میان مرتاضان باب کرد.

هایی جدلی باشند که راویان واقعی از داستان زایش پیامبری فقیر و درویش در نظر پیروانش باشند، یا برساخته

 اند. ی او ابداع کردهبودایی و جَینی برای تخریب چهره

گوسله به تاضان، ماکالیی مرگویند که سه سال پس از پیوستن مهاویره به جرگهمنابع جَینی می

بر اساس این روایتها، این مرد در شش سالی  1128شاگردی وی در آمد و شش سال را همراه با او سفر کرد.

عنصر و پلید دارد و به همین خاطر توسط استاد رانده که با مهاویره همراه بود، ثابت کرد که شخصیتی سست

با این وجود با  1129اند.برای خوار نمودنِ او جعل شدهشک ماهیتی جدلی دارد و شد. اما این روایتها بی

آید. چون احتماال او از مهاویره سالمندتر بوده ی ارتباط این دو به دست میسازی آن اطالعاتی دربارهواژگون

و آیینش هم در زمان ظهور دین جَین فراگیرتر بوده، به احتمال زیاد مهاویره در اصل شاگرد او بوده و بعد در 

 ی استادش انشعاب کرده است.فرقه

شان، با وجود تالشهای های مهاویره و تحقق یافتنبخش مهمی از این روایت جدلی به پیشگویی 

آید که پیروان آجیویکه بر شود. از این سخنان بر میگوسله برای پیشگیری از آن، مربوط مینافرجامِ ماکالی

ی آزاد در سرنوشت اند و منکر تاثیر ارادهاری، باور داشتهها به شکلی کیهانی و مطلق از جبرانگخالف جَین

اند. داستانی که چگونگی جدایی ها، به تناسخ و بقای روح باور داشتهاند. همچنین انگار بر خالف جَینبوده

گوسله دهد، در این مورد بیانگر است. طبق این روایت، روزی مهاویره و ماکالیمهاویره و شاگردش را شرح می

                      
1127 Basham, 1951: 37. 
1128 Basham, 2002: 40. 
1129 Basham, 2002: 41-45. 
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گوسله به درختی در کنار جاده اشاره کرد و از مهاویره پرسید که سرنوشت این گذشتند. ماکالیای میز جادها

هایش درختانی نو زاده گیاه چه خواهد شد؟ مهاویره پاسخ داد که این درخت به بار خواهد نشست و از تخم

آن شب به سراغ درخت رفت و آن خواست نظر استادش را مردود سازد، خواهند شد. ماکالی گوسله که می

را از ریشه بیرون آورد. آنگاه فردای آن روز با اعالم این که پیشگویی استادش نادرست بوده، او را به سراغ 

های بیرون از خاکِ درخت را آبیاری کرده درخت برد. غافل از این که شب قبل باران فراوانی باریده و ریشه

ساخته است. ماکالی گوسله بعد از دیدن این که پیشگویی مهاویره دقیقا  و آن را سرزنده و شاداب و بارور

درست از آب در آمده، متقاعد شد که حق با اوست. اما بعد نتیجه گرفت که روان مردمان نیز مانند این درخت 

و بقای روان گوسله به تناسخ  سوتره برای بیان اعتقاد ماکالیدوباره زاده خواهد شد. عبارتهایی که در بهاگوتی

ی بودایی هم با مضمونی مشابه به پیروان آجیویکه منسوب به کار گرفته شده، کمابیش همان است که رساله

 نماید که این بخشها انعکاسی از باورهای اصیل این فرقه بوده باشد. است. از این رو چنین می

اکم بر آن بر اساس وانین حی تناسخ و قیکی دیگر از عناصر اعتقادی آجیویکه این بوده که چرخه

شود، که ربطی به کردارهای افراد ندارد ای غیرشخصی و کیهانی به نام نیاتی )بخت و تقدیر( تعیین میقاعده

گفتند امکان گری آن است که معتقدان به آجیویکه میو بنابراین قابل تغییر نیست. تفاوت این آیین با بودایی

بندد و به کارِ کشیدن تنها راه را بر پیدایش قیدهای تازه می ارد و ریاضتهای گذشته وجود ندرهایی از کرمه

گرا بودند و امکان رهایی ها ارادهخورد. این در حالی است که بوداییهای آینده میپیشگیری از ایجاد کرمه

 دادند. ه گذشته نیز تعمیم میبکردند و این را کامل از کرمه را تبلیغ می



332 

 

ی زندگی در گفتار میوهنام داشته است. او  1130کَسَپَهرهبران نامدار آجیویکه، پورانَهیکی دیگر از 

گوید که اگر کسی به دزدی، قتل، گیرد. او میشترو قرار میزاهدانه، نخستین استادی است که مخاطب اجاته

دروغگویی، و زیانکاری روی آورد، کرداری غیراخالقی یا بد مرتکب نشده و اگر کسی عمر  آزار، شکنجه،

داری بگذراند نیز اعتباری اخالقی نیندوخته است. از خود را به گفتار راست، وفاداری، نیکوکاری و خویشتن

اشی دریافت دید این استاد، نه اولی بابت کارهایش عقوبت خواهد شد و نه دومی بابت کوششهایش پاد

گیری از اراده و دست شستن راهِ درست برای زیستن، کنارهکسپه تنها خواهد کرد. به این ترتیب از دید پورانه

کرداری دانسته شده که با نوعی دامن فراهم -از انتخابِ ارادیِ رفتارهاست. به همین دلیل هم او پیامبرِ آیینِ نا

 ات اجتماعی مترادف پنداشته شده است.چیدن از زندگی مادی و مشارکت نکردن در حی

دانیم که هر نوع پاداش و عذابی را به ازای کردارها کسپه در این حد میی پورانهاز سایر منابع درباره

کرده و معتقد بوده سیر کائنات کامال مستقل از کردارهای مردمان جریان طبیعی خود را طی خواهد انکار می

کرد که طبق آن باید فارغ از تمام ارزشها و معیارها، از مداخله کنشی را تبلیغ میبیکرد. بر این اساس، او نوعی 

منکرِ »از این روست که او را در کانون پالی  1132اند.نامیدهمی 1131وادَهدر هستی کناره گزید. این آموزه را آکیریَه

سوته نقل شده که طی آن او  پهالهه در سمنههای پورانَبندی از آموزه 1134اند.( دانسته1133)اَهِتووادین« علیت

ترین صورتهایش بر ای طوالنی از گناهان بزرگ مانند قتل و دزدی و دروغ و کشتار و آزار را در مهیبسیاهه

گوید که هیچ معیاری برای تمیز نیکی از بدی وجود ندارد، و از این رو این کردارها شمارد و در نهایت میمی

                      
1130 Pūraṇa Kassapa 
1131 akiriyavada 
1132 Bhaskar, 1972: 215. 
1133 ahetuvadin 
1134 Bhaskar, 1972: 733. 
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چیزدانی داشته است، و خوانیم که او ادعای همهمی« نیکایَهاَنگوتَرَه»در  1135شوند.محسوب نمیآلود بد یا گناه

 رود، خود را در رودخانه غرق کرد. پده شرح داده که او بعد از این که حس کرد ذهنش رو به زوال میدمه

گیرد، ی مورد نظرمان طرف پرسش شاه مگده قرار میاستادی که در رساله سومین

از »)گوید: سر و ته بودنِ نظام آفرینش باور دارد و مینام دارد. این استادی است که به بی 1136کِسَکامبَلینآجیتَه

گردد. نیکی و بدی نه شود و نه چیزی قربانی میمجرای مراسم قربانی( نه چیزی )به خدایان( پیشکش می

و نه جهانی دیگر. نه پدری  گذارند. نه این جهان واقعیت داردآورند و نه تاثیری به جا میای به بار میمیوه

هست و نه مادری، نه زایشی خود به خودی برای هستندگان، نه برهمنی پرهیزگار که بخواهد با راستکاری و 

کردار درست خویش این جهان یا جهانی دیگر را به درستی دریابد و بر آن ادعایی داشته باشد. آدم از ترکیب 

گردد و با آن ترکیب م مرگ، زمین )عنصرِ خاک( به زمین باز میچهار عنصر پایه ترکیب شده است. به هنگا

گردد و با عنصر مایعِ شود. مایع )آب( باز میگردد و با عنصر آتشِ بیرونی ترکیب میشود. آتش باز میمی

شود. )به هنگام مرگ( نهادهای حسی گردد و با عنصر باد بیرونی ترکیب میشود. باد باز میبیرونی ترکیب می

 « گردند.ر فضا پراکنده مید

بینی زروانی پایبند کسکامبلین نیز به شکلی از همان جهانشود که آجیتهاز این نقل قول روشن می

شود که ها روشن میشود و با مرور یسنهاست. چهار عنصر به همین ترتیب در آرای امپدوکلس نیز دیده می

صری اوستایی بوده است. عنصر پنجم که در اوستا با نام ای ساده شده از نظام پنج عناین برداشت وامگیری

ی یونانی و هندیِ این ی روح و قلمرو مینویی است، در سپهر اندیشهاَئِثرَه )آذر( بدان اشاره شده و برسازنده

                      
1135 Samannaphala Sutta, DN 2. 
1136 Ajita Kesakambalin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samannaphala_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Digha_Nikaya
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ی یافته و از این رو در یونان به مفهومی جادویدوران که هنوز حالتی ناپخته و نیمه اساطیری داشته، داللتی نمی

ای ظریف به این مفهوم را در همین اثیر حمل شده و در هند نادیده انگاشته شده است. با این وجود اشاره

سازد. در ی چهار عنصر در هند را نیز آشکار میبینیم و این اشاره در ضمن خاستگاه اوستایی ایدهمتن می

سوزان ی مردهه پنجمی که همانا پشتهچهار مرد )عنصر( به همرا»خوانیم: ی بخش یاد شده، چنین میادامه

او در اینجا اشاره کرده که باور به پنج عنصر رواج داشته، و این را هم گفته که « کنند.است، جسد را حمل می

در نگرش عامیانه عنصر پنجم یا آذر، همان روح است. در دیدگاه هندوان، که احتماال همتایش نزد سکاها و 

خیزد و به سوزان بر میی مردههم رواج داشته، روان مرده در قالب نوری از کومهقبایل ایرانی پیشازرتشتی 

شود. این همان است که راهِ سلوک مردگان در آرای هندیان کهن را بر تابد و با خورشید یکی میآسمان می

ی ندارد و باوری اند. این تصویر ارتباطی با دیدگاه عنصریِ طبع انسانگفتهمی« راهِ پدران»سازد و بدان می

سوزان را با روانِ پرهیزگار و شادمان، و دودِ برخاسته از آن های مردهکهنسال و اساطیری است که نور شعله

گوید که آن عنصر پنجم، که در نگرش انگارد. آجیته در اینجا میبار همسان میرا با روانِ گناهکار و رنج

ی سوزاندن جسد نیست. یعنی چهار عنصر به همراه کومه یاوستایی همتای روح است، چیزی جز همین کومه

ها که کنند. احتماال در دوران بودا برخی از فرقهمانند که جسد را تشییع میسوزان به پنج مردی میمرده

اند کردهبرداشت پنج عنصری اوستایی را وام گرفته بودند، آذر را با نورِ برخاسته از آتش کومه همسان فرض می

برداشتی معقول است، چون نور و گرمای آتش مقدس را در کیش زرتشتی بعدی نیز با آذر یکی و این 

اند. آجیته در این بافت رندانه اشاره خواندهپنداشتند و بر همین مبنا نگهبانان آتش را آتوربان/ آذربان میمی

اش نیست، د و تجزیه کنندهی جسخوانند، چیزی جز همان آتشِ بلعندهکرده که آنچه عنصر پنجم یا آذر می

 گردند.   ی تباهی نهادهای حسی انسان میگسلند و مایهدرست مانند چهار عنصر دیگر که بعد از مرگ از هم می
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اش از مرگ را برای این ارائه کرده که وجود جهان این استاد آشکارا تصویر فیزیولوژیک و عنصری

شمارد، چون معتقد است جهانی بعد پایه میو ابله را همسان و همپس از مرگ را انکار کند. او نیز مرد فرزانه 

پیوندند و از این رو کردار نیک و از مرگ وجود ندارد و بعد از فرا رسیدن ساعت مرگ، همگان به عدم می

می جلوتر بدی که به قصدِ پاداش و جزای آخرت انجام شده باشد، در کار نیست. جالب آن که خودِ بودا ک

ای دارد: دهد، چنین اشارههای آن دادِ سخن میی مراقبه و سودمندیرساله بعد از آن که دربارهدر همین 

یابد که این تنِ من از صورتی برخوردار است، راهب( با ذهنی که چنین تمرکز یافته و پاکیزه گشته... در می»)

ین رساله بودا نظام چهار اکم در  نماید که دستبنابراین چنین می«. که از چهار عنصر تشکیل یافته است...

 عنصری را پذیرفته بوده است. 

نام دارد. او در پاسخ به پرسشِ  1137کَچَّیانَه، پاکودَه«ی زندگی پرهیزگارانهمیوه»ی چهارمین استادِ رساله 

ازا، خالق، نای شاه بزرگ، هفت عنصر وجود دارند، ناساخته، فرونکاستنی، ناآفریده، بی»گوید: شاه مگده می

شوند، با هم اندرکنشی ندارند، و از ی کوه، ایستاده به مانندِ ستون، که دگرگون نمیاستوار همچون قله

اند. کدام هفت تا؟ عنصر زمین، عنصر مایع، ی لذت و رنج در یکدیگر ناتوانبرانگیختن لذت، رنج یا آمیخته

ای نیست، و نه چیزی ... در میانشان کشندهعنصر آتش، عنصر باد، به همراه لذت، رنج و روح که هفتمی است.

ای نیست و چیزی نیست که علتِ شنیدن باشد، نه شناسایی هست و نه که علتِ کشتن واقع شود، شنونده

کند، کسی جان کسِ دیگری را نگرفته است. علتی برای شناخت. وقتی کسی سرِ مردی را از تن جدا می

 «ند.کشمشیر تنها در میان هفت عنصر حرکت می

                      
1137 Pakudha Kaccayana 
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ی این دیدگاه همان نگرش هفت عنصری ایرانی است، و گذار از نظام پنج عنصری به هفت عنصر 

ی روحانی در آن به خوبی نمایان است. در نظام پنج عنصری گیتی از عناصر چهارگانه و مینو از یک نیرو

 خوانده شده و با روح همتاشد. در گفتار این استاد آن نیروی مینویی که در اوستا آذر )آذر/ اثیر( تشکیل می

شود. به این ترتیب نظامی انگاشته شده، به سه نیرو تجزیه شده و عالوه بر روح، لذت و رنج را نیز شامل می

ی هقت ها دربارهها و برخی از یشتی یسنههفت عنصری را داریم که احتماال با روایت بسیار تکرار شده

 کرده است. برقرار میسرزمین و هفت آسمان و هفت نیرو پیوندی 

پوته نام دارد. نام این شخص نته 1138پوتَّهنَتَهگیرد، نیگَنتَهشترو قرار میاستاد پنجمی که مخاطب اجاته 

دهد. معنی می« گرهبی»شود که نیگنته لقب اوست و پور، پسرِ نَتَه( بوده و با مرور سخنانش معلوم می)همان نَتَه

شود که گره خوانده میگوید بدان دلیل بیکند و می معنای لقبش آغاز میاین استاد سخن خود را با شرحِ

خویش را در چهار حریم محصور کرده است. این چهار عبارتند از محدود شدن با تمام آبها، در پیوستن به 

وشن نیست. تمام آبها، پاکیزه شدن با تمام آبها، و غرقه شدن در تمام آبها. منظور دقیق این استاد از سخنانش ر

ی انسان دانسته و تنظیم و مدیریت آن را مبنایی برای رستگاری ی تشکیل دهندهاما انگار آب را عنصر پایه

داده و با تاکیدی که بر ی گشودن گره نمایش مینماید که او رستگاری را با استعارهدانسته است. چنین می

ستادان پیشین دیدگاهی مادی و منکرِ جهانهای توان فرض کرد که مثل اعنصری مادی مانند آب دارد، می

 کرده است.مینویی را نمایندگی می

                      
1138 Nigantha Nataputta 
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نام دارد. گفتار او  1139پوتَهگیرد، سَگیایَه باِلتَهشترو قرار میی اجاتهواپسین استادی که طرف مشاوره 

پرسید داری از من می انگار»اختیار انسان را به یاد شطحیات عرفای متاخر ایرانی یا راهروان ذن می اندازد: بی

کردم؟ کردم که وجود دارد، آیا برایت آشکارش میکه جهان دیگری )بعد از مرگ( وجود دارد. اگر فکر می

کنم! فکر نمی-نه-کنم، نهفکر نمی-کنم. نهکنم. به شکلی دیگر فکر نمیکنم. به این شکل فکر نمیگمان نمی

هردوست، هست و نیست... هیچ یک، نه هست و نه  پرسیدی که جهان دیگری هست؟،...اگر از من می

گته بعد از مرگ وجود دارد... ندارد... هردو... بعد از مرگ نه وجود دارد نه پرسی که( تثانیست،... اگر )می

کنم. به شکلی دیگر فکر کنم. به این شکل فکر نمیام؟ گمان نمیوجود ندارد. آیا این را برایت روشن کرده

 «کنم!فکر نمی-نه-کنم، نهکر نمیف-کنم. نهنمی

ای کارآمد برای اطی زبان به عنوان رسانهرام، این کهنترین نمونه از نفیِ افتا جایی که من یافته 

نتهی پاسخگویی به پرسشهای فلسفی است. این برداشت که بعدتر به نگرش چان در چین و ذن در ژاپن م

دانست و آن را به عنوان یکی از گیرد که زبان را مقدس ومیمی شود، کامال در مقابل دیدگاه اوستایی قرارمی

 شمرد. ارکان هستی و مبنای دگرگون ساختن جهان به رسمیت می

ای توان دریافت که در زمان زندگی بودا نظریهآید، میبر مبنای آنچه که از گفتار شش استاد بر می

گسترده و جا افتاده در هند شمالی رایج بوده که دست کم شش روایت متفاوت از آن در گوشه و کنار 

صری و هفت عنصری بندی و ساختار با دیدگاه پنج عننمایندگانی مشخص داشته است. که از نظر استخوان

کرده و با تاکیدی افراطی ی مینو را انکار میاوستایی همسان بوده، اما دقیقا در تقابل و تعارض با آن، گستره

                      
1139 Sañjaya Belatthaputta 
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انگاشته است. قاعدتا جبرگرایی این فرقه باعث در آیین اوستایی را نادرست می« من»بر علیت، مرکزیت 

چیزدانیِ پوروانه نیز باید از همین جا برخاسته ادعای همهشد پیروانش به پیشگویی باور داشته باشند و می

ی پیروان اند. باور جبرگرایانهپرداختهباشد. در بسیاری از جاها اشاره شده که پیروان این آیین به پیشگویی می

 یگرایی و آمیختگی امور نیک و بد، شباهتی به رویکرد زروانی در دل فلسفهآجیویکه و اعتقادشان به مادی

اند بینیم پیروان این آیین معتقد بودهشود که میزرتشتی دارد. این شباهت به خصوص وقتی آشکارتر می

ی امور آینده و گذشته به خاطر تعینی که دارند، در زمان حال حضور دارند. از این رو ایشان به نوعی همه

پذیر توسط چرخش اختران را شمارشی جاودان و همتای اکنون باور داشته و زمان کرانمند و زمان بیکرانه

بینیم. پیشگویی بر مبنای گردش اختران و این نیز برداشتی که در آیین زروانی متاخر می 1140اند،کردهنفی می

 این کیش شباهت دارد.  ها درنیز باوری زروانی است که با رواج پیشگویی بر اساس نشانه

ای از نوشتارهای دینی را آید که پیروان آجیویکه نویسا بوده و منظومههای منابع جَینی بر میاز اشاره

تون که در منابع بودایی و جَینی ثبت های باز مانده از این مها و پارهبر مبنای این اشاره 1141پدید آورده بودند.

)دیویام(، « ی خدایاندرباره»اند: گنجیدهی آثار آجیویکه میها در منظومهاند که این رسالهشده، حدس زده

)سْوارَم(، « ی آوادرباره»)آگنَم(، « ی تندرباره»)بْهومَم(، « زمین-ی بومدرباره»)آوتپاتَم(، « ی پیشگوییدرباره»

عالوه بر اینها احتماال دو اثر دیگر به  1142)ویانجانَم(.« های نشانهدرباره»)الکسانَم(، « خصوصیات یدرباره»

« دو راه»اند که روی هم رفته )نْرتیَه( هم در این مجموعه وجود داشته« رقص»)گیتا( و « سرود»نامهای 

                      
1140 Basham, 1951: 236. 
1141 Basham, 1951: 214. 
1142 Basham, 1951: 213. 
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)نیالکِچی( نام داشته « نُه پرتو»توان مورد یازدهمی را افزود که شدند. به این ده متن میسْ( خوانده می)مَگَه

ی ساختار اتمی جهان بوده است. در این متن نوشته شده که اعتقاد به اتمیسم یکی از چهار رکن آیین و درباره

ی آجیویکه گرایی نیز باوری زروانی بوده و به این ترتیب تردیدی نیست که آیین دیرینهاتم 1143آجیویکه است.

 تبار هم بوده باشند.با کیش زروانی شباهتی ساختاری داشته، و چه بسا که این باورها خویشاوند و هم

هایش دین جَین و بودا نشانگر آن است که آموزهی آیین آجیویکه و رقابتِ همزمانش با رواج پردامنه

دانیم که جبرانگاری، این را می 1144کنند، با ایشان متفاوت نبوده است.آنقدرها هم که متون دو آیین اخیر ادعا می

نسبت به خدایان، ریاضت کشیدن سخت و افراطی، و احتماال  مخالفت با اخالق، دشمنی با نظام کاستی، کفر

برهنگی از مبانی اعتقادی این آیین بوده است. تنها خدایانی که گاه مورد احترام پیروان این دین قرار 

اند و بنابراین آرای این فرقه ریشه در اساطیر هندویی داشته است. مثال چانکیه اند، شیوا و ویشنو بودهگرفتهمی

ای بزرگداشت ویشنو مراسمی برپا کرد. از این روست که برخی از مورخان اعتقاد دارند پیروان این آیین تا بر

 1145اند.خداباورانه گراییدهاند و بعد به رویکردی فلسفی و بیپیش از ماکالی گوسله پرستندگان شیوا بوده

آباد و بیهار رواج این آیین تا پایان دوران مائوریه همچنان باقی بود و بسیاری از غارهای اطراف جهان

اند، به پیروان این آیین تعلق داشته است. اسنادی در دست که مرتاضانِ قرن سوم پ.م در آن حکاکی کرده

نوب هند خود را پیرو آجیویکه دهد همچنان تا تا قرن سیزدهم میالدی کسانی در جاست که نشان می

                      
1143 Basham, 1951: 215. 
1144 Long, 2009: 44. 
1145 Sastri,1967 : 212. 
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ی همان دین باستانی نِ این کیش از متون روشن است، اما معلوم نیست که این ادامهاند. مرتاضانه بوددانستهمی

 شمالی بوده باشد. 

  



341 

 

 

 گفتار سوم: آیین جین

و تری در سنن های عمیقها و خاستگاهتر است. یعنی ریشهآیین جین نسبت به دین بودایی بومی

 1146برند،ی سند عقب میی این دین را تا تمدن درهباورهای بومیان هندی دارد. برخی از نویسندگان سابقه

اما چنان که گفتیم، به خاطر غیاب متون دینی مفصل از این دوران شاهد چندانی برای تایید این دعوی در 

های هنری تمدن سند و هنر جینی وجود مایهدست نداریم. آنچه که هست، شباهتی میان برخی از نقش

ار هاراپا و موهنجودارو هم مردی که در حالت مراقبه چهارزانو نشسته است، در آثمثال تصویر جینیِ 1147دارد.

ی سند ای که سرپرست کاوش در درهشناسان هندیبر این مبنا یکی از باستان  1148هایی همسان دارند.نمونه

ی یوگا را نشان ی چهارزانو نشسته، همان حالت مراقبهبوده است، چنین اظهار نظر کرده که پیکر مرد برهنه

ی موسوم به هم که یافت شده، به خاطر شباهتش به حالت مراقبه ایی ایستادهدهد و نقش ایزدِ نرینهمی

نام دارد، این  1151شناس که رام پرَسَدچَندَهاین باستان  1150در دین جین، با آن همسان است. 1149سَرگَهکَیوت

پورانا آمده که نیای اساطیری پیشوایان جاین شباهت وضعیت ایستادن را به اینجا مربوط دانسته که در آدی

                      
1146 Sangave, 2001: 131–132. 
1147 Rankin, 2010: 44. 
1148 Sangave, 2001: 107–108. 
1149 Kayotsarga 
1150 Chatterjee, 1932: 159. 
1151 Ram Prasad Chanda 
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و از اینجا نتیجه گرفته که پس ریشابه به تمدن سند مربوط  1153کرده،( در چنین حالتی مراقبه می1152بَه)ریشا

 رسد.ی دین جین به این دوران میبوده و پیشینه

ی سند با تمدن هندی بعدی نیست، اما با های هنری درهمایههرچند بحثی در شباهت برخی از نقش

ها به مضمونهای دینی و این فرض که مبانی و ارکان نظری دین مایهاین وجود تعمیم دادن این شباهت نقش

ماند و حرفی مستند و معقول تراشی برای یک دین میاند، بیشتر به پیشینهجینی در تمدن سند ریشه داشته

ی سند در هند شمالی و پاکستان امروزین ادامه یافته نیست. شکی وجود ندارد که برخی از ظواهر تمدن دره

ها به چه مایهشود. اما این که این نقشت و این ردپا بیشتر در نقشهایی تزیینی و عناصر هنری دیده میاس

نماید که بافت دینی بومیان تمدن کرده، دانسته نیست و بعید میدینی تعلق داشته و چه معنایی را بازنمایی می

زیستند، و چند قرنی در این سرزمینی میار سال بعد و به دنبال گسستی ی سند با عقاید مردمی که هزدره

 تباری متفاوت هم داشتند، یکی بوده باشد.

دانیم، نخستین کسی که دین جینی را صورتبندی کرد و به تبلیغ آن همت گماشت، تا جایی که ما می

بوده  مهاویره بوده است. چنان که گفتیم، شواهدی هست که او در ابتدای کار پیرو یا مربوط با کیش آجیویکه

باشد، و دست کم از یکی از استادانش خبر داریم که پارسوَه نام داشته است. در منابع مقدس جینی همین 

شوند ( خوانده می1154کارَهثَه)تیر« سازپیشاهنگ»شود که ای از استادان دانسته میی زنجیرهاستاد آخرین حلقه

کاره بوده رسد که نخستین تیرثهت به ریشابَه مییابد و در نهایو تبارشان تا بیست و دو نسل قبل ادامه می

                      
1152 Rishabha 
1153 Adi Purana, XV III. 
1154 tirthankara 
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اند و دهد که بنیانگذاران آیین جین به خاستگاه برخی از آرای خود آگاه بودهاست. وجود این سنت نشان می

توان این افسانه را به معنای اند. با این وجود نمیکردهای از استادانِ احتماال بومی منسوب میآن را به زنجیره

ی سند تا دوران مهاویره ی منسجم و روشن از استادان و شاگردان قلمداد کرد که از تمدن درهیک رشتهوجود 

کشیده شده باشند. به خصوص که نامِ استاد مهاویره )پارسوَه( و تندیسهای بازمانده از او به پارسیان شباهتی 

ی ن، تاکید شده که آریایی بوده و به طبقهآمیز فراواهایش هم در کنار روایتهای افسانهدارد و در زندگینامه

کاره هم شترَه در پارسی باستان( تعلق داشته است. لقبش یعنی تیرثَهدر سانسکریت/ رتَه جنگاوران )کشتریه

دهد و ایست که با کمی تغییر در لهجه در سانسکریت و پارسی باستان و اوستایی معنایی همسان میکلمه

معنی کردن و انجام دادن است که امروز هم در پارسی کاربرد دارد. بنابراین تبار به « کار»بخش دومش همان 

های شک خارج از این روایت رسمی وامگیریتوان دراویدی دانست. هرچند بیرسمی استادان مهاویره را نمی

 کالنی از آرای بومیان دراویدی کرده است. 

پ.م و همزمان با زمامداری کوروش و به هر صورت زمان تاسیس دین جین را باید قرن ششم 

زیست. چنان که در تاریخ سیاسی هند شمالی کمبوجیه دانست، و این دورانی است که مهاویره در آن می

ی ی واشکالی بوده است. او برادرزادهی لیچهاوی در منطقهزادگان آریایی قبیلهگذشت، مهاویره یکی از اشراف

)بُرزمند( نام داشت. میان سرگذشت او و بودا یک الگوی  وَردْهَمَنَهبود و در اصل  -چتاکا–رهبر این قبیله 

ی تارکان دنیا نیز همزمان بوده است با افول قدرت همسان وجود دارد و آن هم این که پیوستن او به جرگه

اش و چیرگی دودمانی دیگر بر سرزمین وی. دوران نوجوانی او مصادف شد با گسترش قدرت خانوادگی

بیساره با ترفندِ ازدواج با دختر چکاتا در عمل قدرت را در نی بالید و بزرگ شد که بیمبیساره. او در زمابیم

بیساره بود. به این چِلّانا نام داشت و زن دوم بیمی لیچهاوی به دست گرفته بود. این دختر ی نفوذ قبیلهمنطقه

ما این ازدواج به زیان خاندانش شد. ابیساره هم محسوب میترتیب مهاویره یا همان وردهمنه پسرعموی زن بیم
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ی لیچهاوی سروری یابد. بنابراین درست به همان ترتیبی که بیساره بر قبیلهبوده و باعث شده تا خاندان بیم

توان به ی مهاویره هم میبودا بعد از خلع خاندانش از قدرت راه جنگل و ریاضت را در پیش گرفت، درباره

 الگویی مشابه قایل بود. 

زندگی مهاویره با زمانی که قدرت هخامنشیان به سوی شرق و غرب گسترش یافت، مصادف دوران 

شان مربوط توان به بسط نفوذ پارسیان در مرزهای شرقیبود. از این رو تغییرات سیاسی در شمال هند را می

سیاسی دست یافته بیساره نیز در اتحاد با ایشان به خیزشی چنین ناگهانی در اقتدار دانست و چه بسا که بیم

نامیدند که یعنی پیروزمند، باشد. به هر صورت، این نکته جالب است که پیروان مهاویره او را به نام جینَه می

ی جبران در شکستی ای که بدان منسوب است، در زمانهای قدیم نشانهو این شاید گذشته از داللت دینی

ی امروزینِ ام پیروان مهاویره باقی مانده است و کلمهسیاسی هم بوده باشد. همین کلمه است که بر روی تم

 1155جَین را ساخته است.

تر بود و چنان که گذشت، نخستین شاهان پادشاهی دین جین در ابتدای کار از کیش بودایی موفق

مرکز ی معنادار این که در این دوران قلمرو کالینگا کوشیدند. نکتهمائوری بدان باور داشتند و در تبلیغ آن می

شد، و این همان جایی بود که آشوکا با آن سرسختی مردمش شان محسوب میها و شهر مقدسجمعیتی جین

 1156«دیانَه سوترَهاوتَّرَه»شدنش را اعالم کرد. به گواهی گفتار جینیِ  را کشتار کرد و بالفاصله بعد از آن بودایی

در زمان خودِ مهاویره هم یک مرکز مهم تبلیغ کیش  که مرکز کالینگا بود 1157دانیم که شهر باستانی پیتوندَهمی

                      
1155 Sangave, 2001: 100–101. 
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گا گذشته از دالیل سیاسی، با کشمکش شده است. این بدان معناست که چه بسا کشتار کالینجین محسوب می

پیروان دین بودایی و جینی هم ارتباطی داشته باشد. دست کم این شاهد را در دست داریم که کشتار بزرگ 

مصادف است با اعالم رسمیت دین بودایی از سوی آشوکا، و چه بسا که ابراز  اهالیِ جین در این شهر،

پشیمانی او از این کشتار تا حدودی به تقدس این شهر نزد افکار عمومی مربوط باشد و مرکزیتی که در دین 

رکزیت جین داشته است. به هر صورت دین جینی در کالینگا باقی ماند و بعدتر هم وقتی باز دولتی بزرگ با م

با شور بسیار به تبلیغ دین جینی  -پ.م( ۱۷۰-۱۹۳وِال )کارَه–این شهر تاسیس شد، مهمترین پادشاهش 

ته نماید که دین جینی همچنان پیوندهایی با هند شمالی و استانهای کهن هخامنشی داشچنین می 1158پرداخت.

باشد، چون تاریخ آن تابع و تالیِ تحوالت سیاسی در ایران شرقی است. نخستین و مهمترین انشعاب در این 

ی قرن چهارم پ.م رخ داد و این مصادف بود با فروپاشی دولت هخامنشی و تازش مقدونیان به دین در نیمه

گَمبارَه تقسیم شدند که شکاف میانشان تا به ی بزرگ سْوِتَمبارَه و دیها به دو فرقهایران شرقی. بعد از آن جین

امروز ادامه یافته است. در همین مقطع تاریخی، یعنی در اواخر قرن چهارم و ابتدای قرن سوم پ.م بود که 

شوند، در قالب چهل و پنج کتاب به زبان پراکریت تدوین شدند. با متون مقدس جین که آگامَه خوانده می

مدتی در هند رواج داشت، اما بعد از قرن هشتم میالدی و چیرگی مسلمانان بر  وجود آن که این آیین برای

ترین جمعیتایران شرقی این کیش هم رو به افول نهاد و امروز با کمی بیش از چهار میلیون نفر پیرو، یکی از کم

 دینهای بزرگ دنیاست. 

                      
1158 Tobias, 1991: 100. 
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رفت و ه راه میکرد. همواره پابرهنمهاویره دیدگاهی بدبینانه و زاهدانه را در مورد زندگی تبلیغ می

کنند. مهاویره چنان چنین میی بزرگ از پیروانش همکرد و امروز هم یک شاخهاز پوشیدن لباس خودداری می

ی انگیزی به یک فلسفهبه مناطق مختلف سفر کرد و دین خویش را تبلیغ نمود؛ دینی که به شکل شگفت

شان گیرد که سه تایعه را در بر مینظری او هشت اصل موضوی ضد دین شباهت دارد. دستگاه شکاکانه

انگیزی به رونوشتی از دیدگاه مابعدالطبیعی و پنج تای دیگر اخالقی هستند. این دستگاه به شکل شگفت

 گاهانی شباهت دارد. 

خالقی عنی زادمردِ تابعِ قانونی ای -ی کارمه از دید ماهاویره تمام جانداران روحی دارند که در چرخه

مزدا و همتای اهورا -هایی تشکیل یافته که با دو نیروی مهر یا کین سیر است. روح موجودات از اتما -

خیزد شوند. مردمان و جانداران به دلیل توهمی که از کارمه برمیپیوندند یا از هم جدا میبه هم می -اهریمن 

ند. در حالی که جهانی فراتر از آن از جنس معنا نیز شوگیرند و به آن قانع می)دروغ(، زندگی مادی را مبنا می

ی دستیابی به وجود دارد )گیتی در برابر مینو(. این توهمِ بسنده بودنِ زندگی مادی به کوشش نافرجام برا

شود )دیوِ شود که از مجرای مالکیت و ابراز خشونت نسبت به هستی برآورده میخوشبختی و لذت منتهی می

ی این کوششِ مذبوحانه، کین و نفرت و خشم و آز است که از انباشت کارمه حاصل جهدروغ و خشم(. نتی

 آید. می
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 1160گیانَه(، دانشِ درست )سمیک1159راه رهایی از این خطا، دستیابی به ایمانِ درست )سَمیَک دَرْشَنَه(

وهیشته در سنت آرمئیتی، وهومنه و ارتهاست. عناصری که دقیقاً با سپنته 1161چَریترَه(و ارتباط درست )سمیک

دهند. حتا تأکید زرتشتی بر عدد اوستایی مترادف هستند و پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را نتیجه می

 پنج که در سنت دینی ودایی رایج نیست هم در دین جین جایگاهی مرکزی دارد. هر پیرو جین باید پنج

 سوگند بنیادین را به جا آورد. 

شد، و چهار (، که توسط پارسوه تبلیغ میअबहिंसा آزاری )آهیمسا:مبانی اخالقی دین جین عبارتند از بی

سازند. این چهار اصل جین را بر میی مهاویره است و روی هم رفته پنج سوگند راهبان اصل دیگر که افزوده

: 1164چاریَه(، چیرگی بر میلهای نفسانی )برَهمَه1163(، پرهیز از دزدی )اَستِیَه1162عبارتند از راستگویی )سَتیَه

ब्रह्मचयध1166(.1165پوشی از مالکیت )اَپَریگْرَهَه(، و چشم  

گرایی ی ضدمطلقو پیروی از فلسفه 1167مهاویره معتقد بود که تنها با پذیرش اصل نسبیت )سیادْوادَه(

توانند به توان این پنج اصل را رعایت کرد. در دیدگاه او زنان و مردان برابر هستند و میمی 1168)آنِکانتْوادَه(

کرد و تمام خدایان یکسان در راه کمال پیش بروند. مهاویره در ضمن کل نظام االهیات سنتی هندو را رد می

                      
1159. samyak-darshana 
1160. samyak-gyana 
1161. samyak-charitra' 
1162 Satya 
1163 Asteya 
1164 Brahmacharya 
1165 Aparigraha 
1166 Glasenapp, 1999: 228–231. 
1167. Syādvāda 
1168. Anekantvada 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sy%C4%81dv%C4%81da
http://en.wikipedia.org/wiki/Anekantvada
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ی سازماندهی انست. این هم وجه شباهت مهم دیگرش با نگاه زرتشتی است. شیوهدباستانی را دروغین می

مراتبیِ انجمن مغان شباهت دارد. مهاویره پیروانش را مؤمنان در دین جاین نیز به رونوشتی از ساختار سلسله

دم عادی پیرو ی هواداران و مبلغان گنجاند، و این دقیقاً همان تمایزی است که در میان اشون )مردر دو رده

به روشنی  گاهانآوران( وجود داشته است و در زرتشت( و اعضای انجمن مغان )شاگردان زرتشت و دین

نامند و به همین بندی شده است. در دین جاین پیروان مرد را شْراوَک و پیروان زن را شراویکا میصورت

« چَتوروید جاین سَنگْهْ »ی مبلغان راهب )سَدهو( و راهبه )سَدهْوی( داریم. این نظام رهبانیت را ترتیب در رده

ای است که واژهی سنگهَه وامجا واژهته نماند که باز در اینناگف«. انجمنِ چهارتاییِ جاینی»نامند که یعنی می

گیری شده است. چون برای نخستین بار زرتشت بود که مغان را در انجمنی ی زرتشتی واماحتماالً از زمینه

جای داد و این کلیدواژه با این معنا در ادبیات دینی ودایی سابقه ندارد، هر چند  1169)به اوستایی: سَنَگْهَه(

 همتای آن در معنای عامِ انجمن و گروه از دیرباز در زبان سانسکریت رواج داشته است.

گیرند، خانه ندارند، و مدام در سفر هستند و تنها فصلهای راهبان جینی هم مثل مبلغان بودایی زن نمی

کند، چون ظر میگذرانند. در میان این سوگندها، راستگویی به ویژه جلب نهای خود میپرباران را در صومعه

شود و در حال هوای زمان مهاویره تنها در در میان قواعد اخالقی ادیان دیگر هندی با این تاکید دیده نمی

ای دارد و هدف شده است. راستگویی در کیش جین قواعد پیچیدهمتون زرتشتی به این شکل صورتبندی می

تن حرفی راست هم به خشونت بینجامد، سکوت از آن پرهیز از خشونت است و قاعده بر آن است که اگر گف

                      
1169. Chaturvidh Jain Sangh 
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ی آن نقش چرخی گنجانده شده شود. نماد دین جین هم نقش دستی است که در میانهبر آن ترجیح داده می

 ی آهیمسا نوشته شده است.که در مرکزش کلمه

 

 

 

 

 

اما  1170ی توان، دانش، شادمانی و ادراک بیکرانه است.مهاویره، روح انسان به طور ذاتی دارندهاز دید 

شود، به رسوبهای برخاسته از ها آلوده میهمچون طالیی که در سنگ معدن زر به ناخالصیها، این توانایی

کنند استفاده می یابد. منابع جینی از همین استعارهکارمه آغشته شده و به این ترتیب به طور کامل تجلی نمی

  1171دیگر تصفیه و خالص شود. گویند غایتِ تعالیم مهاویره آن است که این طال بارو می

شوند. خوانده می 1172شان تَتْوَهنظام متافیزیکی دین جین بر هفت یا نُه اصل متکی است که هرکدام 

 این اصول عبارتند از:

ریشه و مترادف است با زیوندگی )جان داشتن( در پارسی. این کلمه در دین نخست: جیوَه که هم

شود و اصل نخست آن است که این زیوندگی وجود به کار گرفته میجین تقریبا همچون مترادفی برای روح 

                      
1170 Jaini, 1998: 104–106. 
1171 Jaini: 1998, 107. 
1172 tattva 
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دهد. جیوه از دید مهاویره ازلی و ابدی است و با وجود دارد و مستقل از کالبد مادی به بقای خود ادامه می

پیوندد. آنچه آغاز و شود و نه به عدم میکند، اما خودش نه خلق میآن که مدام زایش و مرگ را تجربه می

اش است، و خروج از این حالت و شود، در واقع گذار جیوَه به حالِت آشنای کنونییان روح پنداشته میپا

( 1175( و خودآگاهی )چِتَنَه1174یوگَهجیوه حامل دو نیروی ادراک و شناسایی )اوپَه 1173ورود به حالتی دیگر.

 1176است.

روح هستند. عدد پنج ذهن را  دوم: عناصر بیجان )آجیوَه( که عبارتند از پنج نیروی طبیعی که فاقد 

کند. اما در دین جین این پنج رکن حالتی عامتر دارند و به جای آن که متوجه نظام پنج عنصریِ اوستایی می

دهند. پنج نیروی مکانیکی را نشان می-مانند منابع زرتشتی مبتنی بر عناصر شیمیایی باشند، متغیرهایی فیزیکی

( که 1178تَتوَهتَتوَه/ اَدَرمَه( بسترِ ظهورِ جنبش/ سکون )دَرمَه۳و ۲(،  1177لَه( ماده )پودگ۱َطبیعی عبارتند از 

( که تمام چیزهای دیگر 1180( فضا یا مکان بیکرانه )آکاشَه۴شوند، هم نامیده می 1179دَرماستیکایَه/ اَدرماستیکایَه

ی با دوازده پره بازنموده ی چرخ( که با استعاره1181( زمان )کالَه۵گیرند و فراگیر و نامحدود است، را در بر می

ی زیرین به سمت باال آیند و شش پرهی باالیی چرخ به سوی زمین فرود میشود. در هر لحظه شش پرهمی

شتابند. به همین ترتیب در هر یک از شش دورانِ فرود و عروجِ زمان، بسته به جهتِ یاد شده، رنج یا می

                      
1173 Pañcāstikāyasāra of Ācārya Kundakunda, Gāthā 18 (Nayanar, 2005). 
1174 upayoga 
1175 chetana 
1176 Pañcāstikāyasāra of Ācārya Kundakunda, Gāthā 16 (Nayanar, 2005). 
1177 Pudgala 
1178 Dharma-tattva/ Adharma-tattva 
1179 Dharmāstikāya/ Adharmāstikāya 
1180 Ākāśa 
1181 Kāla 
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در کیش نامند. ( می1183ها را سالِ اقیانوسی )سَگَروپَمَهرههریک از این دو 1182یابد.شادی است که افزایش می

شود. این خوانده می 1184ی پودگله، اتم است که در سانسکریت پَرَمانوجاین کوچکترین واحد برسازنده

کنند که کمابیش همتای مولکول در دیدگاه فیزیکی ها )اسکنده( را درست میآیند و تودهپرمانوها گرد هم می

سازند. جزء زیر اتمی در این یها را مشوند و هستندهی خود با هم ترکیب میها به نوبهجدید است. اسکنده

 شود که کمابیش با پروتون و نوترون برابر است. خوانده می 1185مدل، دِشَه

( عبارت است از اصلِ تاثیرپذیری روح از ماده و ذهن. به این شکل که 1186سوم: جریان )آسْرَوَه 

شود روح تغییر شکل یابد و رسوبهایی بر آن فعالیت بدن مادی و قوای ذهنی وابسته بدان، باعث میجنبش و 

مسیرِ گوناگون تاثیری پذیری  ۴۲سوترَه( تَتوَه)نَوَه« گفتار نُه اصل»ی پدید آید که همان کارمه است. در رساله

چهار هیجان )کَشَیَس: خشم، عشق،  روح از کارمه شرح داده شده است. این مسیرها عبارتند از پنج حس،

غرور، آز(، پنج گناه )اَوْرَتَس: کشتن، دزدیدن، دروغ گفتن، زنا و دنیاگرایی(، سه نوع فعالیت )گفتار، پندار، 

دهند: ولگردی کردن، قرض دادن تر که کردارهایی خاص را نشان میمسیر جزئی ۲۵ی کردار(، به عالوه

 هی نسبت به دیگران، انکار حقانیت متون جینی و ...اسلحه، فریب دادن دیگری، بدخوا

                      
1182 James, 1969: 45. 
1183 sagaropama 
1184 Paramänu 
1185 Desha 

1186 Āsrava 
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کند. ارتباط ( همان عاملی است که پیوند میان کارمه و روان خودآگاه را برقرار می1187چهارم: بند )بَندَه 

انجامد. آن کارکردهای کارمه میان روان و فعالیتها و کارهای ارادی )یوگَه( به طور مستقیم به ظهور کارمه نمی

کنند که با فریبهای ذهنی و میل و خواستِ نفسانی گره خورده باشند و تنها اینها هستند که به می را ایجاد

کند ها، چسبندگی خاصی پیدا میاش به هوسها و میلروان به این ترتیب بسته به پایبندی«. شوندبند می»روان 

 شود.اش به کارمه میکه باعث آلوده شدن

رَه( عبارت است از مسدود شدنِ مسیرِ اتصال کارمه به روان. این حالت پنجم: مهار یا توقف )سَمْوَ 

تواند به خود بنگرد و نقاط ضعف شرطِ الزم برای بیدار شدن و رستگاری است. یعنی روح تنها زمانی می

فارغ های تازه به روان خویش پیشگیری کند و به این ترتیب بتواند خود را دریابد که ابتدا از بند شدنِ کارمه

که هدفش رهایی از  1188های تازه به موضوع بنگرد. دو نوع مهار وجود دارد: بَوَه سَمورَهاز ازدحام سستی

ی که از میان بردن قطعات کارمه 1189های ذهنی و دستیابی به ذهنی آرمیده است، و دْرَویَه سموَرَهدغدغه

ا همان رعایت سلوک جینی است، یعنی کند. راهبرد دستیابی به این مهارهرسوب کرده بر روان را آماج می

 سوگند خوردن، مراقبت از نفس، ریاضت، پرهیز از دلبستگی و ارضای میل، و تمرکز بر ده نوع درَمَه.

های انباشته ( کارمه، که به معنای بر طرف شدنِ تدریجی کارمه1190ششم: زوال یا فرو ریختن )نیرجَرا 

نیرجرا( و جسمانی ی روحانی )بَوَه. این روند هم دو سویهشده در گذشته است و رهایی روح از قیدِ آنها

                      
1187 Bandha 

1188 bhava-saṃvara 
1189 dravya- saṃvara 
1190 Nirjarā 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nirjara
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اند که غبار کارمه آن را کدر کرده ای تشبیه کرده)درویَه نیرجرا( دارد. برخی از متون جینی روح را به آیینه

 انجامد.است. از این رو زوال این غبار به درخشندگی مجدد آیینه می

ی وح از قید و بندهای کارمه است، که به گریزِ روان از چرخههفتم: رستگاری )موکشَه( همان رهایی ر

گردد و بار دیگر از شادی شود. در چنین شرایط روح به حالت اصلی خود باز میزادمرد )سمساره( منتهی می

نامند که می 1191ای را سیدْهَه یا پاراتمَنگردد. چنین روحِ رستگار شدهو دانایی و ادراک بیکرانه برخوردار می

 کمابیش با مفهوم خداوند در ادیان دیگر برابر است. 

اند که عبارتند هشتم و نهم: در برخی از منابع جینی، دو عامل دیگر به هفت رکنِ پیشین افزوده شده 

که در قرن دوم پ.م به دست « 1193سوترَهتَتوَرتَه»( یا رذایل )پاپَه( معنوی و روحانی. متنِ 1192از فضایل )پونیَه

نوشته شده و مهمترین مرجع دین جین است، این دو را بخشی از مهار )سَموَرَه( دانسته  1194سوَتیهاَچَریَه اومَ 

ها دو شکلِ گیتیانه )درَویَه( یا مینویی تا فرض کرده است. هردوی این عاملو بنابراین شمار ارکان را هفت

 1195)بَوَه( دارند.

خوانده  1196وادَهبسیار کلیدی باور دارند که اَنِکانتَهها به اصلی با وجود این دستگاه منظم فلسفی، جین  

ای ای پارهشمارد. بر این مبنا هر برداشت و نظریهها را به رسمیت میشود و نسبیت حقیقت و تکثر دیدگاهمی

 1197گیرد و بنابراین دعوی دستیابی به دانش و حقیقت مطلق از سرِ نابخردی است.از حقیقت را در بر می

                      
1191 Siddha/ paramatman 
1192 punya 
1193 Tattvartha Sutra 
1194 Umaswami 
1195 Kalghatgi, 1965: 229-242. 
1196 anēkāntavāda 
1197 Sethia: 2004: 123–136, 400-407. 
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ی ایشان برای نمایش این اصل همان داستان دست سودن مردانی کور بر بدن پیل داستان استعارجالب این که 

که موالنا نیز در مثنوی معنوی به زیبایی بیانش کرده و در روایت خویش کورها را به مردانی بینا در  1198است

 1200و اودَنَه 1199سوتَّهنکیاتاقی تاریک تغییر داده است. در متون بودایی همان روایت اصلی جین دو بار در چَ

 1201چَند گاندینقل شده، و اشاره شده که این داستان از قدیم در میان مردم شهرت داشته است. مهندس کَرَم

 این مفهوم را برگرفت و از آن برای تثبیت رواداری دینی در هندوستان جدید بهره برد. 

« شایدگرایی»کرده است که  باور به نسبیت حقیقت، نظامی منطقی را در دل کیش جین ایجاد 

در پارسی. طبق این روش  «شاید»سانسکریت مترادف است با « سیادِ»شود، که در آن ( نامیده می1202)سیادوادَه

نماید، باید گفت بینی میکند یا چیزی را پیشی که حقیقتی را بیان میباید پیش از بر زبان راندنِ هر جمله

رساند که این محتوا از تی کردنِ محتوای جمله، این معنی را هم میاین شاید گذشته از احتماال 1203«.شاید»

ها به نوعی منطق شود و امری مطلق نیست. این شیوه از صورتبندی جملهدیدگاه خاصی درست دانسته می

انجامد که به جای دستگاه دوارزشیِ مشهورِ مبتنی بر درست/ نادرست، هفت ارزشِ متفاوت را به ها میگزاره

نامند: شاید باشد، شاید نباشد، شاید باشد و می 1204بَنگیپتی َسازد. این هفت حالت را سها منسوب میهگزار

                      
1198 Sethia: 2004: 115. 
1199 Canki Sutta 
1200 Udana, 68–69. 
1201 Mohandas Karamchand Gandhi 
1202 Syād 
1203 Sangave, 2006: 48. 
1204 saptibhaṅgī 
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ناپذیر ناشدنی باشد، شاید باشد و نباشد و وصفناپذیر باشد، شاید نباشد و وصفنباشد، شاید باشد و وصف

 1205ناپذیر باشد!باشد، شاید وصف

ی دیدنی اما تخیلیِ رویاروییِ بودا و مهاویره منابع جین صحنهبر مبنای این منطق است که در یکی از 

پرسد که روح پاینده است یا کند و از او میتوصیف شده است، که طی آن بودا مهاویره را استاد خطاب می

ناپاینده؟ و مهاویره پاسخ می دهد: روح هم پاینده است و هم ناپاینده. از نظر جوهر پاینده است، از نظر حالت 

پرسد که در جایی دیگر جَیَنتی می 1206مدام درگیر زاده شدن و فساد و مردن است و بنابراین ناپاینده است.

دهد که برای کسانی که روحشان به هوس وضعیت بیداری بهتر است یا خفتنِ روح؟ و مهاویره پاسخ می

 1207داری.جویند، بیآلوده است خفتگی بهتر است و برای کسانی که ارزشهای اخالقی را می

شود که دستگاه فیزیکی این دین، شباهت زیادی به با این مرور فشرده بر آرای جین، روشن می 

ی نگرش زرتشتی است. در دیدگاه اش دقیقا واژگونهشناسی اوستایی دارد، اما نظام اخالقی و منطقیکیهان

ستند و دو قطبیِ مینو بینیم، زمان و مکان )زروان و وای( مالزم هم هزرتشتی هم مثل آنچه در دین جین می

افتد، و این جفت متضاد همتای زیونده در برابر نازیونده )جیوه/ آجیوه( شان به جریان میدر برابر گیتی در دل

شود و باید است در دین جین. تاکید این نگرش بر حرکت و سکون با این تاکید در منابع اوستایی دیده نمی

ها ی ماده و شمارشان با آنچه که در یسنهعناصر تشکیل دهندهدر این کیش درونزاد باشد. در عین حال 

 بینیم شباهتی نمایان دارد. می

                      
1205 Koller: 2000: 400–407. 
1206 Bhagvatisūtra, 7:58–59 (Charitrapragya, 2004: 75). 
1207 Bhagvatisūtra, 12:53–54. (Charitrapragya, 2004: 76)  
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نماید که آیین جین از نظر دستگاهی که برای شرح کارکرد روح دارد، به همین ترتیب چنین می

ینو از گیتی وامدار نگرش زرتشتی باشد. در این دستگاه اندرکنش روح با قوای مادی، که همان تاثیرپذیری م

است، با نام یوغ )یوگَه( مورد اشاره واقع شده است. یوغ سه عنصر دارد که عبارتند از گفتار، کردار و پندار. 

ای از کارکردها را دقیقا در همین معنی، و در بافت اندرکنش گیتی و مینو )تن و روح( برای چنین صورتبندی

شود. در ز آن به طور مستمر در منابع اوستایی تکرار مینخستین بار در گاهان صورتبندی شده است و بعد ا

ی یوغ برای این سه کارکرد به کار گرفته نشده است، و اصوال این سه رکنِ تاثیرپذیری مینو از اوستا کلمه

اند که اگر در راستای قانون حاکم بر هستی )اشه( قرار گیرند، گیتی بیشتر امری مثبت و سودمند دانسته شده

دگی نیروهای نیک و چیرگی اهورامزدا بر اهریمن منتهی خواهند شد. دیدگاه جینی از نظر ساختار و به بالن

بندی با متن اوستا همسان است. اما به خاطر غیاب مفهوم خدای یگانه و نبرد ازلی نیروهای خیر و حتا واژه

 داند.ی از تباهی و انحطاط مینگرد و تاثیرپذیری یاد شده را نوعای بدبینانه به موضوع میشر، از زاویه

ها به خاطر ی نگرش زرتشتی است. جینشناسی جینی تا حدودی واژگونهاما نظام اخالقی و غایت 

گیری از گیتی نظامی منفعل و بدبینانه از انکار وجود خداوند، نسبی دانستن حقیقت، و اصرار بر کناره

د اخالق مثبت و آبادگرانه و دنیاگرای زرتشتی است. کنند که دقیقا ضراهبردهای عملیاتی را پیشنهاد می

ای فراگیر و استوار است، ستایش تقدس گیتی در دین جین به پلید دانستن گیتی تبدیل شده و اشه که قاعده

به حقیقتی سیال و نسبی بدل گشته است. غیاب مرکز تقدسی مانند اهورامزدا و نبودنِ مفهوم اهریمن باعث 

از باور به اتحاد روح  ایمدار زرتشتی یکسره از میان برود و به جای آن تنها رگهریخشناسی تاشده غایت

رمق و عام در کیش هندو ایرانیانِ انسانی و خداوند در قالب موکشه باقی بماند که احتماال در این شکلِ بی

به مثابه جنگاوری در ی انسان پیشازرتشتی ریشه داشته است. به همین ترتیب مفهوم جنگِ ازلی و خودانگاره

اش آن که از سویی رواداری و پرهیز از خشونتی فراگیر در نظام اخالقی سپاه اهورامزدا باطل شده است. نتیجه
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گنجانده شده، که امری نیک و مثبت است. و در کنارش کوشش برای آباد ساختن گیتی و مبارزه با بیداد و 

 ستم وا نهاده شده که امری منفی است.

هایی که میان کیش ی واگراییدین بودایی و آیین جین شباهت چشمگیری به هم دارند و بخش عمدهساختار 

 گری هم مصداق دارد. ی بوداییجینی و زرتشتی برشمردیم، درباره
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 بخش دوم: آیین بودایی

 

 شناسی بوداییگفتار نخست: هستی

 

 کالبدشناسی جهان هستی: سخن نخست

ی تمدنهای شناخته شده رواج داشت که ای در همهشناسانهتا پیش از ظهور زرتشت، نگرش هستی 

ستی از نماید، جهان هبافتی یکدست و فراگیر داشت. بر اساس این پیش داشتِ اولیه، که بدیهی هم می

ها لزوما اند. هستندههایی ملموس تشکیل شده است که در آرایشی قابل درک در کنار هم چیده شدههستنده

گرایانه هنوز در آن دوران تدوین نشده خصلتی مادی نداشتند و اصوال مفهوم ماده به این شکل علمی و تجربه

کردند و ممکن بود تهای خرافی را نیز حمل میای از خصلبود. از این رو موجودات این دنیای یگانه، آمیخته

شان مرئی یا نامرئی باشند یا به شکلی جادویی تغییر شکل دهند و به هم تبدیل شوند، اما به هر صورت همه

هایی شدند و فرضِ الیهشناسانه و یک شبکه و بافِت چیزهای درهم تنیده مربوط میی هستیبه یک گستره

 هنوز ابداع نشده بود.مستقل و متمایز از وجود 

گاهان زرتشت نخستین متنی است که در آن شرحی شاعرانه از دو جهانِ یکسره متمایز وجود دارد.  

شود و همچنان محور و بستر یکی از این دو، همان دنیای مرسوم و ملموس پیشین است و گیتی نامیده می

ی وجودی دیگری هست به نام مینو، و این اصلی جریان یافتن رخدادهای هستی است. اما در کنار آن  عرصه
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گیرد و تا حدودی از گیتی استقالل دارد و گاه آن را ها و نیروهای روانی را در بر میقلمروی است که اندیشه

بینی زرتشتی پرورده ی متقابل و مستقل گیتی و مینو طی قرنهای بعد در جهانکند. این دو عرصهتعیین می

ها و شناسی اندیشهای انجامید که هستیل دوران هخامنشی به دستگاه نظری پیچیدهشد و در نهایت در اوای

ادیانِ صورتبندی شده در این دوران را تعیین کرد و باعث بازتعریف باورهای دینی کهنی مانند کیش یهود نیز 

ودی خام که انگاریِ وجشد. با این وجود تا دیر زمانی پس از دوران زرتشت و عصر هخامنشی، همچنان تک

بینی کهن وجود داشت، به بقای خود ادامه داد و همچنان تا به امروز بخشی از زیربنای نگرش عوام در جهان

 کند.را تعیین می

توان بر مبنای تاثیر پذیرفتن یا مقاومت کردن در های تکامل یافته در دوران هخامنشی را میدیدگاه 

ی پیشرو و ای پیچیده یا سر باز زدن از آن، به دو ردهبینیی گیتی/ مینو، و تدوین کردنِ جهانبرابر این دوگانه

کارانه برای طرد نگرش نوعی تالش محافظهپیچیده، یا خام و ابتدایی تقسیم کرد. بر این مبنا، آیین جین 

شود. یعنی ای هم یافته، و کیش بودایی پادنهاد آن محسوب میزرتشتی است، که در ضمن صورتبندی فلسفی

کوشد تا این جنبه از انقالب فکری زرتشت را بپذیرد و با همان کلیدواژگان و بستر فرهنگی و دینی، می

با حفظ قواعد اخالقی، بار دیگر همان یکپارچگی قدیمی هستی را احیا کوشد تا درونی سازد. کیش جین می

مدار روی آورد. کیش بودا، ی گیتیگرایانهشود مینو را انکار نماید و به نوعی مادیکند و در این راه ناگزیر می

ف برداشت ی گیتی و مینو را متمایز دانست، اما برخالدر مقابل، دستگاه دوقطبی زرتشتی را پذیرفت و عرصه

گاهانی، مینو را بر گیتی برتری داد و اصالت آن را بیشتر دانست. در واقع موفقیت و نفوذ دوقطبیِ گیتی/ مینو 

ی مرکزی باورهای خود های مهم بعدی نیز ناگزیر شدند آن را در هستهبه قدری بود که تمام دینها و نظریه

 یک آرای متفاوتی به وجود آمد. ی تقدم و اهمیت هربگنجانند. با این وجود، درباره
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شان در برابر گیتی و مینو به دو توان بر مبنای موضعهای باستانی را میهای دینی و فلسفهدستگاه 

بین هستند و بین و بدبین، یا مثبت و منفی تقسیم کرد. گروه نخست که نسبت به هستی خوشگروهِ خوش

شوند. زرتشت که برای ی کیش زرتشتی محسوب میادامهی زندگی دارند، رویکردی فعال و مثبت درباره

گرفت و اصالت نخستین بار این تمایز جهان محسوس و معقول را بنیان نهاده بود، گیتی را اصل می

داد. به همین دلیل هم مهمترین عنصرِ خواستنیِ گیتیانه، یعنی لذت ارزش و اعتبار شناختی را به آن میهستی

ی دوران زرتشت ایرانی در فاصلهبینیکرد. جهانآن یعنی رنج خصلتی عدمی پیدا مییافت و قطب متضاد می

ی داشتهای اولیه را به یک نظریهتا داریوش بزرگ هخامنشی پنج قرن زمان در اختیار داشت تا این پیش

همین  شد. بهاخالقی پیچیده و توسعه یافته بدل کند که در آن آباد کردن گیتی کنشی اخالقی محسوب می

ای سیاسی کاربرد یافت )شادی( همچون کلیدواژه« شاتی»گفتند، ترتیب لذت یا چنان که در پارسی باستان می

 و معیار کامیابی یا ناکامی یک دولت قلمداد شد. 

های نهفته در آن، که در مرکزِ اقتدار سیاسی جهان باستان در برابر این رویکرد مثبت به دنیا و شادی 

یافت که تا یافت، رویکردی منفی و بدبین در حاشیه تحول مینشاهی هخامنشی تکامل میو در قلب شاه

ی مرکزمدار بود. این نکته چشمگیر و جالب است که افالطون و بودا تقریبا حدودی واکنش به این سیطره

گرانِ تدوین زیستند و هردو را بایدی خاوری و باختری از شاهنشاهی هخامنشی میهمزمان با هم در دو گوشه

اند و در فضاهایی مستقل از هم نیرومندِ دیدگاه منفی دانست. تقریبا قطعی است که این دو از هم خبر نداشته

ریزی برداشتها و باورهای خویش همت گماشتند. با این وجود سطح پیچیدگی دولتشهرهای هندی و به پی

ی وظهورِ اقتدار هخامنشی و آرا و باورهای پیچیدهی نیونانی در این دوران بسیار شبیه بود. در هردو سیطره

توان برداشتهای ایشان را همچون واکنشی نسبت به بینش زرتشتی در نظر گرفت. زرتشتی چیره بود و می

ی مرکزی مفاهیم زرتشتی و قطبهای متضاد معنایی اصلی )گیتی/ مینو، نیک/بد، تن/ روان، واکنشی که هسته
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کرد و به خصوص دشمنی با خدایان باستانی و نوعی کفر فلسفی را بازتولید فظ میانسان/ خدای یگانه( را ح

بندیِ مفاهیم ایرانی در دل کرد، اما رویکرد اخالقی و سیاسی یکسره متفاوتی داشت. باقی ماندن استخوانمی

ی اندیشمندان نهگردد، و واکنش انکارگرارویکرد افالطون و بودا، به استحکام و اقتدار این ساختمان باز می

 شود. شان مربوط مینشین بودنیونانی و هندی به بافت اجتماعی و حاشیه

کردند که در آن آشوب بر نظم و رنج بر لذت غلبه داشت. از بودا و افالطون در جهانی پیرامونی زندگی می

ی ، تا حدودی در زمینهی آرای ایشان رخنه کردهشناسانهای که در نظام اخالقی و بافت هستیاین رو بدبینی

 شان ریشه دارد. اجتماعی و تاریخی

بینی بودایی را دریافت. بودا مانند افالطون مینو را توان آرایش نیروها در جهانبا این مقدمه، بهتر می

گرفت. او نیز جهان مینویی را تر از لذت در نظر میدانست و به این ترتیب رنج را اصیلبرتر از گیتی می

دانست و این مخالفتی نمایان و عریان بود با و اصیل، و گیتیِ مادی و ملموس را موهوم و خیالی میواقعی 

ی زورآزمایی نیروهای مینویی و تعیین دیدگاه زرتشتی که به ترتیبی واژگونه باور داشت و گیتی را تنها عرصه

 دید. ی نیک و بد میی سرنوشت دو جبههکننده

کرد و از سویی گرایی شناسی به نوعی تجربهه خاطر مرکزیت گیتی، هستیبینی ایرانی، بدر جهان

برداری از گیتی تدوین جغرافیای اساطیریِ مادی را ممکن ساخت و از سوی دیگر در سطحی سیاسی به نقشه

زد. حتا مینو نیز در این نگرش به تدریج خصلتی و تدوین آن در قالب دیوانساالری عظیم هخامنشیان دامن 

ادی و ملموس به خود گرفت. به شکلی که در ابتدای دوران هخامنشی مینو با آسمان یکی انگاشته شد و م

اختران آسمانی با هستندگان مینویی همتا گرفته شدند و به این ترتیب خیزش ناگهانی دانش نجوم و 

یش زرتشتی طی بندی صورتهای فلکی و تدوین اساطیر آسمان شبانه ممکن شد. روندی که در دل کتقسیم

شد، آن بود که نمودی بیرونی و عینی برای مینو بیابند و به تعبیری مینو را در دل گیتی بنشانند. با این تدبیر 
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بود که اخترشناسی و اخترشماری باستانی پدید آمد و طی چند قرن بعد از ایران زمین به سایر نقاط نیز راه 

  1208یافت.

ای اش بیشتر توجه داشت و جهان ملموس بیرونی را حاشیهدیدگاه بودایی اما، به مینو در معنیِ ذهنی

یتی کرد. بوداییان دقیقا بر خالف زرتشتیان، جغرافیایی اساطیری و خیالی را پدید آوردند و گبر آن قلمداد می

یکی بگیرند و آن را با قواعد ریاضی و  ه جای آن که مینو را با آسمانی آن گنجاندند. ایشان برا در میانه

ای محصور در مینو همسان انگاشتند و آن را همچون عالم مینویی مثلثاتی عقالنی کنند، گیتی را با الیه

 انگیز تصویر کردند. خیال

نظام کیهانشناسی بودایی در چند قرن نخستِ ظهور این دین نظم و ترتیبی یافت و به تدوین  

یابیم که بازنمایی این قلمروهای مینویی منتهی شد. قدمت این صورتبندی را از آنجا در می جغرافیایی مینویی

اش در مهایانه واده و ادامهاش در سنت تراواده، با آنچه در سنت سرواستیو ادامه 1209وادَهدر مکتب ویبْهَجیَه

ی طبقات آسمان در اوستا ارهبینیم، کمابیش یکسان است. ساختار این قلمروهای مینویی با آنچه که دربمی

بینیم، این قلمروها ها میها و یسنهخوانیم شباهتی دارد. اما متون بودایی کهن بر خالف آنچه که در یشتمی

اند. یعنی قلمروهای مینویی در کیش بودایی کهن با شواهد عینی و های اخترشناسانه ترکیب نکردهرا با داده

و به همین دلیل خصلتی واگرا و تخیلی دارد و بر خالف تصویر زرتشتی از تجربیِ آن روزگار در نیامیخته 

کند. منابع بودایی این کاستی را به سازگار را ایجاد نمیی مفهومی منسجم و همقلمروهای آسمانی، یک پیکره

                      
 نگارنده. به قلم« شناسی آسمان شبانهاسطوره»د بنگرید به ی سیر این روندرباره  1208

1209 Vibhajyavāda 
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ی ایزدان اندازی از دیدهکنند که تصویر واگرا و نامنسجم خود از دنیای مینویی را چشماین ترتیب توجیه می

 کنند.( قلمداد می1210چَکّوچَکشوش، در پالی: دیبَّه)دیویَه

شناسی مینویی بودایی را در چارچوبی منطقی بگنجانیم، ی کیهانهای موجود دربارهاگر بخواهیم داده

دازند پرهای گوناگون میرسیم. برخی از گفتارها در محور زمان به ظهور و تباهی جهانها میبه دو دسته از داده

کنند. در این جغرافیا هایی گوناگون را توصیف میها و سرزمینای جغرافیایی جایگاهو برخی دیگر بر گستره

ترِ بندی را از هم تفکیک کرد. از یک طرف جغرافیایی عمودی را داریم که همتای تخیلیتوان دو ردهنیز می

نشینی سرزمینها را نشان رافیایی افقی که همغجبینی زرتشتی است، و از سوی دیگر طبقات آسمان در جهان

 همخوانی دارد.  دهد و با الگوی هفت سرزمینیِ اوستامی

زند، چارچوبی مینویی دارند. جغرافیای عمودی هایی که آرایش دنیاهای گوناگون را رقم میاما سنجه

هایی بر روی یافته که مانند صفحه( سازمان 1212( در آیین بودا بر اساس دنیاهایی )لوکَه یا لوکاه1211وادَه)چَکرَه

ی شکوفایی روان همخوانی دارند و اند. هریک از این دنیاها با یک حالت روانی و یک مرتبههم قرار گرفته

بنابراین پیوندشان با پایگانی در سلسله مراتبِ رستگاری )کرمه( بیشتر است تا مکانی عینی و واقعی. یعنی 

کنند، از نظر روانی مقیم دنیاهایی موازی ی مشخص زندگی میهم در یک محلهمثال مردمان و جانورانی که با 

هایی هستند از وضعیت روانی های منسوب به این دنیاها در واقع انتزاعتراز هستند. به این ترتیب طبقهو ناهم

این دنیاها وقتی  ی جانداران از میان بروند، این دنیاها نیز ناپدید خواهند شد. هریک ازهستندگان و اگر همه

                      
1210 divyacakṣus / dibbacakkhu 

1211 cakravāḍa 
1212 lokāḥ 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Divine_eye&action=edit&redlink=1
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اندار با حالت روانی مختص آن، به آن پایگانِ روحی دست پیدا کند. این درست شوند که اولینِ جخلق می

ی مردمانِ زنده و ساکن گیتی اهریمن و دیوانِ مخلوق گوید اگر همهی بندهش است که میبرعکسِ اشاره

ی تباهِ مینو نابود خواهد شد. در نگرش بودایی وی را از ذهن و روان خویش بیرون برانند، اهریمن و نیمه

 شوند.  گیتی و جهانهای پرشمار هستند که انگلِ موقعیت هستندگان در حریمی مینویی محسوب می

های مربوط به این جغرافیای عمودی با هم ترکیب کنیم، به سی و یک طبقه برای اگر تمام ارجاع

بندی شده است. این سه پایه عبارتند از مقام ( رده1213داتوسرسیم که دنیاهایشان در سه مقام )جهان می

(. این نامها از ترکیب 1216داتو( و مقام فرامعقول )آروپَه1215داتو(، مقام معقول )روپَه1214داتومحسوس )کامَه

به معنای مقام با کامَه )لذت، خواست و میل زیستی( و روپَه )یعنی شکل و ریخت( گرفته شده و اَروپَه « داتو»

 رساند.تر از روپَه را میی روپَه است، اما در اینجا امری فراتر و عالینفی شدههم م

گیرد. موجوداتی مقام محسوس که با زندگی در گیتی متناظر است، خود پنج یا شش قلمرو را در بر می

( هستند. दवे: 1217ی ایزدان تعلق دارند و خدا )دیو/ دِواهشوند، به جرگهکه در مقام معقول یا فرامعقول زاده می

هرچند این کلمه در سنت بودایی معنایی تعمیم یافته دارد و حتا موجوداتی که عمری دراز و جایگاهی 

شوند. هرچند بیشتر با آدمیان شباهت دارند تا داتو دارند نیز نوعی خدا محسوب میبخش در کامهشادی

ی برَهما داتو تعلق دارند را با کلمهداتو و روپَهمقیمانِ مقامِ فرامعقول. معموال موجوداتی که تنها به مقام آروپَه

 شناسند. می

                      
1213 dhātus 
1214 Kāmadhātu 
1215 Rūpadhātu 
1216 Ārūpyadhātu 
1217 devāḥ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deva_%28Buddhism%29
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این تصویر الیه الیه از جهانها، تا حدودی به تصویر ودایی کهن از سی و سه ایزدِ ساکن در جهان 

شود و عدد سی و سه داللت دینی خود را قرنها ها هم دیده میشباهت دارد. ردپای چنین برداشتی در یشت

ی زمین، خوانیم که جهان از سه الیهها هم حفظ کرده است. در منابع کهن هندویی میدر یسنه بعد از زرتشت

هوا و آسمان تشکیل شده که هریک از آنها منزلگاه یازده ایزد است و به این ترتیب سی و سه ایزد مهم ودایی 

ان از جهان مینویی از این کنند. کالبدشناسی بوداییجایگاهی مشخص در جغرافیای اساطیری هندوان پیدا می

ی ملموس شود. با این تفاوت که سه عرصهباور قدیمی متاثر است و شکلی بازسازی شده از آن محسوب می

ی آن ای در میانهاند و گیتی همچون حاشیهو دنیویِ زمین و هوا و آسمان، به قلمروهایی مینویی فرا برده شده

ی ک دنیا در گیتی و سی و سه دنیای ایزدان باور دارند که بازماندهاست. بوداییان به سی و ی شده گنجانده

 همین سنت کهن سی و سه ایزدی است.

بندی این سی و یک جهان مینویی به نسبت پیچیده و تو در توست، و بوداییان در قرنهای ترکیب

ترین کردند. یکی از نمایان ی جهان ابداعی نقشهنخستین میالدی راههای گوناگونی را برای بازنمایی هنرمندانه

توان در معماری بودایی بازجست. به عنوان مثال بنای دینیِ شناسانه را میبازتابهای این باورهای هستی

بوروبودور که در قرن نهم میالدی در اندونزی ساخته شده، بازنمودی معمارانه از این سه قلمرو را نشان 

 دهد. می
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ترین و ( فروپایه1218داتوی وجود، قلمرو محسوس یا دنیای میلِ مادی )کامَهدر میان سه عرصه

ه همگان در آن زاده کند و این همان گیتیِ ملموس و آشنایی است کترین جایگاه را اشغال میغیرواقعی

شود. این قلمرو از پنج یا شش اقلیم )گَتی( تشکیل تر دیده میشوند و قوانین سمساره در آن از همه نمایانمی

ی خدایان جدا ها از سرزمین بقیهگری تبتی منزلگاه اسورَهییافته است. دلیل این تفاوت آن است که در بودای

داند و به شده و اقلیمی مستقل شمرده شده است، در حالی که کیش بودایی سنتی این سرزمین را مستقل نمی

و  شوند که عبارتند از: خدایان )دِوَه(، ایزدانِ حسودها با ساکنانشان شناخته میپنج اقلیم قایل است. این اقلیم

گیونی(، اشباح یا ارواح گرسنه )پْرِتَه( و دوزخیان )نَرَکَه(. فروپایه )اسورَه(، آدمیان )مَنوشیَه(، جانوران )تیریَه

اند از شادمانی و لذتی کمتر و کمتر برخوردارند و به همین ترتیب از این موجودات به ترتیبی که ذکر شده

                      
1218 kāma-dhātu 
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شوند « مارا»توانند اسیر فریبِ شان آن است که میمشترک همه اند. اما وجهخرد و دانش کمتری نیز بهره برده

 و در دام هوسهای زودگذر گرفتار آیند. 

بندی شان ردهگیرند که بنا به ماهیت ساکنانهای قلمرو محسوس سی و یک اقلیم را در بر میسرزمین

(، و در تبتی बनरयدر پالی نیرَیَه ) (،नरकترین این جهانها دوزخ است که در سانسکریت نرَکَه )شوند. فروپایهمی

ترکیبی ( مترادف است که 獄地یو: ها )دیشود. این مفهوم با دوزخ چینی( نامیده میདམྱལ་བ་) 1219بادْمیال

ای که در اساطیر کهن چینی روایتهایی است از مفهوم بودایی و مانوی دوزخ، و دنیای مردگان زیرزمینی

 1220اش وجود داشته است. در سنت بودایی دوزخ در زیرِ زمین قرار دارد. یعنی مرزِ باالیی آن جَمبودْویپَهدرباره

(जभिदु्वीप است که یعنی )«اند. و این سطحی است که مردمان بر آن به زندگی مشغول« ی درخت جَمبوجزیره 

مفهوم دوزخ در پیوند با مفهوم تناسخ به پیدایش باور به ارواح گرسنه انجامیده است. این ارواح با 

شباهت دارند. در منابع  1221«آورندکنند و بانگ دریغ بر میروانهایی که در تیرگی منزل می»اشباح سرگردان و 

ཡི་( اشاره شده که در پالی پِتَه و در تبتی ییداک )पे्रतبودایی، هندو، جین و سیک به موجوداتی به نام پْرِتَه )

དྭགསفرا( و « پْرَه»و از دو بخشِ « نعش و جسد»شوند. عبارت سانسکریت و پالی در اصل یعنی ( خوانده می(

در پارسی است، هرچند بار معنایی محترمانه و « درگذشته»دقیقا همتای معناییِ )رفته( تشکیل شده که « ایتَه»

اند که یعنی روحِ گرسنه، و همین است رگردانده( ب餓鬼متین آن را ندارد. این کلمه را در چینی به اِگوئی )

عنوان مترادفی برای این کلمه پذیرفته  ( بهhungry ghostهمه: های اروپایی )مشهورتر از که در ترجمه

                      
1219 dmyal ba 
1220 Jambudvīpa 

 . ۲۰، بند ۳۱گاهان، هات   1221
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کنند و از این شده است. ویژگی مهم این ارواح آن است که گرسنگی و تشنگی را با شدتی بسیار حس می

شان مردمی آزمند و رسان هستند و در زندگی پیشینرو در رنج و عذاب هستند. این ارواح زیانکار و آسیب

 اند. طمعکار بوده

شان به سختی شکنجه در دوزخ چینی، روانها پیش از باز زاییده شدن به خاطر گناهان زندگی قبلی

رسانند. از نظر ی ایشان را به انجام میها کار عذاب و شکنجهشوند و گروه متنوعی از دیوها و عفریتمی

دانند. در سنت دو مین یا فِنگیویوآیو را جایی زیر کوه تائی، کوه جزمینی دیها دنیای زیرجغرافیایی، چینی

های گران زیاد مورد تاکید نیستند و این نادانی و نارساییها و شکنجهبودایی ایران شرقی و هند، این عفریت

 شود. درونی روانهای درگذشته است که باعث رنج و سختی می

کنند و معموال بعد یباری را سپری مناخوشایند و رنج شوند، زندگیموجوداتی که در دوزخ زاده می

ها را همچون شوند. جغرافیای این دوزخشان در زندگی بعدی در سطحی باالتر زاده میی رواناز تصفیه

شناسند. در اند و هریک را بنا به شکنجه و عذابِ غالب برای ساکنانش میهایی در دل زمین تصویر کردهطبقه

سرد و هشت طبقه دوزخ گرم باور داشته باشند. هرچند میان بوداییان مرسوم است که به هشت طبقه دوزخ 

ی ده طبقه( نوشتند و در آن هج問地獄經« )یو جینگوِن دی»بوداییان چین در عصر تانگ متنی به نام 

ی سرد تا دانستند. مرجع اصلی برای هشت طبقه ۱۳۴دوزخ را توصیف کردند و شمار اقلیمهای درونی آن را 

( است که شعری است در ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད 1223)به تبتی: نْگون پَه دْزو« 1222کوسَهاَبیدرمَه»و گرم دوزخ، متنِ 

ی وَسوبندو. این متن هشت فصل دارد با نامهای عناصر )داتو(، نهادها بیت به زبان سانسکریت و سروده ۶۰۰

                      
1222 Abhidharma-kośa 
1223 Ngön Pa Dzö 
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(، خرد )گیانَه(، 1224پْرَهانَه)اینْدْریَه(، جهان )لوکَه(، کردارها )کَمَّه(، هیجانهای ضد )اَنوسَیَه(، راهِ فردی )مارگَه

 (. 1225تّیآمیز )سَماپَتعادل تأمل

رد در آن فنرکه با جهنم در ادیان سامی دو تفاوت عمده دارد. نخست آن که داوری نهایی کردارهای 

بینیم در آن غایب است. دیگر آن که ای شبیه به آنچه در دینهای یکتاپرست میاهمیتی ندارد و فرآیند داوری

شوند و در قالبی بار دیگر از آنجا خارج میاز مدتی دراز  ها همیشگی نیست و ارواح بعداقامت در این دوزخ

شوند. وصف این دوزخها با جهنم سامیان از این نظر همسان است که مرگ در آن معنا مادی باز زاییده می

های سخت منهدم شد و از میان رفت، بار دیگر بازسازی ندارد و قربانیان بعد از آن که بدنشان در اثر شکنجه

 گردند.ر همان رنج و عذاب میشوند و دوباره گرفتامی

 یین به باال عبارتند از: ها هستند، از پاترین و بدترین الیهدوزخهای گرم که ژرف

( که عمر ساکنانش  獄無間地 ناپذیر )به ژاپنی: موگِن جیگوکویا دوزخِ بازگشت 1226( اَویچی۱

سال است و ساکنانش همواره در دیگهایی جوشان گرفتارند. در متون بودایی آنجا را  ۳۳۹۷۳۸۶۲۴*  ۱۰۱۰

اند. درازا در منابع کهن بودایی با واحد همچون مکعبی با هر ضلع برابر با بیست هزار یوجنه تصور کرده

رابر با چهار هزار برابرِ قد شود که مقدارش درست معلوم نیست. اما به طور سنتی آن را بیوجَنَه سنجیده می

های گوناگون از آن را کیلومتر، هرچند در برخی از منابع تخمین ۳/۷شود با گیرند که برابر مییک انسان می

 اند. کیلومتر دانسته ۱۵تا  ۶بین 

                      
1224 mārgaprahāṇa 
1225 samāpatti 
1226 Avīci 

http://en.wikipedia.org/wiki/Avici
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سال است و طی آن با  ۴۲۴۶۷۳۲۸*  ۱۰۱۰یا دوزخِ داغِ پهناور که عمر ساکنانش  1227( پْرَتاَپَنَه۲

 خورند.چنگالهایی سوزان زخم می

سال است. عفریتها در این دوزخ   ۵۳۰۸۴۱۶*  ۱۰۱۰یا دوزخِ داغ که عمر ساکنانش  1228( تَپَنَه۳

 کشند. قربانیان را به سیخهایی آتشین می

سال است. مقیمان این  ۶۶۳۵۵۲*  ۱۰۱۰یا دوزخِ فریادگرِ بزرگ که عمر ساکنانش  1229( مَهارَورَوَه۴

 1230اند. عقوبتشان آن است که جانورانی به نام کْرَویادَهدوزخ کسانی هستند که به دیگران آسیب فیزیکی رسانده

 بلعند.جوند و میشان را میمدام تن

سال است. در اینجا زمین از آتشی  ۸۲۹۴۴*  ۱۰۱۰یا دوزخِ فریادگر که عمر ساکنانش  1231( رَوراوَه۵

ور برند که به درون آتش غوطهسوزان تشکیل شده و دوزخیان برای گریز از آن به درون قفسهایی پناه می

 خیزد. شان بر میشود و مدام فریاد و نالهمی

سال است. کف این دنیا نیز  ۱۰۳۶۸*  ۱۰۱۰یا دوزخِ خُرد کننده که عمر ساکنانش  1232( سَمگْهاتَه۶

شوند از فلز گداخته تشکیل شده، و گرداگردش سنگهای عظیم متحرکی قرار دارد که مدام به هم ساییده می

شوند، کنند. در زمانی که سنگها بعد از ساییدن تن دوزخیان از هم جدا میو بدن قربانیان را در میان خود له می

 شود. شود و این جریان از سر گرفته میزی میبدن ایشان بار دیگر بازسا

                      
1227 Pratāpana 
1228 Tapana 
1229 Mahāraurava 
1230 kravyāda 
1231 Raurava 
1232 Saṃghāta 
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سال است. در این دوزخ  ۱۲۹۶*  ۱۰۱۰یا دوزخِ خطهای سیاه که عمر ساکنانش  1233سوترَه( کالَه۷

 کنند. ی عذاب بدن ایشان را از روی آن قطعه قطعه میشود و عملهخطهایی سیاه بر بدن دوزخیان کشیده می

یا دوزخِ احیا شدگان که در عمق ده هزار یجونه زیر سطح زمین قرار دارد. عمر  1234( سَنجیوَه۸

 سال است و کف آن از آهن گداخته تشکیل شده است. ۱۶۲*  ۱۰۱۰ساکنانش 

گیرند که به زمهریر در روایتهای اسالمی ی مهیب، هشت دوزخ سرد قرار میبر فراز این هشت طبقه

摩訶鉢特، به چینی: 1235پایین به باال عبارتند از: دوزخ نیلوفر بزرگ )مَهاپَدمَهشباهتی دارند و به ترتیب از 

摩 :(، دوزخ نیلوفر )پَدمَه، به چینی摩鉢特به چینی: 1236(، دوزخ نیلوفر آبی )اوتَپَلَه ،羅嗢鉢 دوزخ ،)

(، دوزخ 婆臛臛، به چینی: 1238گری )هَهَوَه(، دوزخ مویه婆虎々، به چینی: 1237دندان قروچه )هوهووَه

، و دوزخ (陀刺部، به چینی: 1240(، دوزخ تندبادِ خرد کننده )نیرَرْبودَه陀頞听، به چینی: 1239لرزیدن )اَتَتَه

کت کنیم، (. عمر ساکنان این دوزخها هرچه به سمت باال حر陀頞部، به چینی: 1241سوز و سرما )اَربودَه

شان کمتر است. به این ی زیرینشود. به شکلی که درازای زندگی ساکنان هر طبقه بیست بار از طبقهکمتر می

 آید.شود و رهایی از رنج زودتر حاصل میترتیب مدت اقامت روان در این دوزخ کمتر می

                      
1233 Kālasūtra 
1234 Sañjīva 
1235 Mahāpadma 
1236 Utpala 
1237 Huhuva 
1238 Hahava 
1239 Aṭaṭa 
1240 Nirarbuda 
1241 Arbuda 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbuda&action=edit&redlink=1
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 1242لوکَهسانسکریت مَنوشیَهبر فراز قلمرو دوزخ و طبقات فراوانش، قلمرو زمین قرار دارد که در منابع 

شود. جغرافیای اساطیری بوداییان دقیقا با جغرافیای اساطیری ایران باستان خوانده می« می»و در متون بودایی 

یکی است و سازگاری چندانی با اقلیم هند ندارد. در اساطیر ایرانی، هفت قلمرو گیتیانه وجود دارند که در 

ی رشته ی آن نیز کوه دائیتی )دماوند( است که از میانهار دارد و در میانهمرکزشان خونیرَث )ایران زمین( قر

بورزَئیتی )البرز( سر برکشیده است. دورادور قلمرو خونیرث )یا به روایتی گرداگرد هفت اقلیم( را کوه هَرَه

ن را پوشانده ی سطح زمیکوههایی احاطه کرده و بعد از آن دریای بزرگِ فراخکرت قرار دارد که بقیه رشته

کوههای گرداگرد گیتی در اساطیر ایرانی شکلی انتزاعی شده از رشته کوههای هندوکوش، هزاره،  است. رشته

قفقاز، توروس و زاگرس است که به راستی گرداگرد ایران زمین را فرا گرفته است. فراخکرت نیز از این باور 

در نهایت به هم  -دریای مازندران، دریای سیاه، خلیج پارس و دریای سرخ–برخاسته که تمام آبهای بزرگ 

 دهند. ی آبی یکپارچه را تشکیل میراه دارند و یک گستره

جغرافیای اساطیری زمین در کیش بودایی نیز کمابیش همین تصویر را دارد. با این تفاوت که 

ی سومِرو را داریم که های مکانی در حد امکان با اقلیم هند سازگار شده است. به جای دماوند قلههگرانیگا

شده است. دریای فراخکرت هم در های پیشابودایی نیز مرکز جهان قلمداد میدر اساطیر هندی کهن و آیین

دریای دیگری ندارد که  جنوب به خوبی با اقیانوس هند همخوانی دارد، هرچند هند در نواحی شمالی خود

ی آبی پیرامونش را کامل کند. ناگفته نماند که آیین بودایی تا قرنها پس از تاسیس به جنوب هند بخواهد حلقه

ی شمال هند محدود است. از این رو اش در واقع به ایران شرقی و باریکهراه پیدا نکرد و جغرافیای دینی

                      
1242 Manuṣyaloka 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_beings_in_Buddhism
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ی بزرگ و اقیانوس هند تا حدودی متاخر است و احتماال بوداییان هایی مانند یکی پنداشتن دریابرابرسازی

 اند.ی هند چگونه است اطالع دقیقی نداشتهی شبه قارهنخستین از این که نقشه

دهد، باور به رشته کوههای بند نافی که پیوند این جغرافیای اساطیری با روایت ایرانی را نشان می

شود و با هیچ بخشی از خوانده می 1243والَهوادَه و در پالی چَکَّهکرَهگرداگرد گیتی است که در سانسکریت چَ

ی کوهستانی وجود دارد. یکی که کوچکتر ی هند سازگار نیست. در اساطیر بودایی دو حلقهجغرافیای شبه قاره

س بزرگ کند. بعد از این رشته کوه اقیانواست، گرداگرد کوه سومرو را گرفته و مرکز را از پیرامون جدا می

ی کوهستانی اخیر مرزهای گیتی گردد و این حلقهواده محاط میی چکرهقرار دارد که خود در نهایت با دیواره

سازد. در اقیانوس بزرگ چهار قاره وجود دارد که مردمش ارتباطی با هم ندارند و قادر به را نیز مشخص می

ورتی سلطنت و زمانی که پادشاهان فرهمند چَکرهسفر از یکی به دیگری نیستند. هرچند در زمانهای دوردست 

رَتَه )چرخ گردونه( وجود داشته که چنین ارتباطی را برقرار ای به نام چَکرَهپرنده کردند، ابزار ترابریمی

 کرده است. چهار قلمرو گیتیانه عبارتند از:می

مسکن آدمیان است. این قاره ( که در جنوب قرار دارد و 1244نخست: جَمبودْویپَه )به پالی: جَمبودیپَه

گوشی است که سرش به سوی جنوب قرار گرفته اش شبیه به سهبه یک ارابه شباهت دارد و شکل هندسی

واده واده نوشته شده که محیط این قاره شش هزار یوجنه است و سنت ویبهجیهباشد. در منابع سرواستی

ام خود را از درخت جَمبو گرفته که در منابع اروپایی به دانسته است. این قاره ن درازای آن را ده هزار یوجنه

های کوچک و سرخ که اسم نادرست تمشک ترجمه شده است، اما در اصل گیاهی است استوایی با میوه

                      
1243 Cakravāḍa/ Cakkavāḷa 
1244 Jambudvīpa/ Jambudīpa 
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روید. طبق اساطیر ی هند و سرزمینهای اطرافش میو تنها در شبه قاره است  Syzygium cuminiاش علمی

به بلندای صد یوجنه روییده است. این درخت اساطیری  ی این قاره یک درخت عظیم جمبوبودایی در میانه

احتماال همتای هوم سپید یا درخت گوکرن است که در اساطیر ایرانی موقعیتی مانند محور جهان را بر عهده 

شود. در ی گیتی روییده و آشیان سیمرغ بر آن است و بذر تمام گیاهان سودمند از آن زاده میرد و در میانهدا

ها هست. اهمیت جمبو در ی قارهشود و یک درخت مقدس در همهاساطیر هندی این مرکزگرایی دیده نمی

ی بوداهاست مبودویپه زادگاه همهرسند. سرزمین جآن است که بوداها با مراقبه در زیرشان به روشن شدگی می

 کنند. و مردمانِ مقیم آن از ده تا هشتاد هزار سال زندگی می

( در شرق قرار گرفته و به ماهی نیمه شده شباهت دارد که 1245ویدِهَهدوم: پورْوَویدِهَه )به پالی: پوبَّه

ذکرشان گذشت، درازای آن را اش به سوی کوه سومرو )باختر( قرار گرفته باشد. دو سنتی که بخش میانی

اند. در مرکز این قاره یک درخت آکاسیا روییده است. یوجنه دانسته ۶۳۵۰هفت هزار یوجنه، یا محیطش را 

 کنند.سال زندگی می ۲۵۰مردم این سرزمین بین سه تا چهار متر قد دارند و 

 ۷۵۰۰ای شبیه است با محیط ه دایره( در غرب قرار دارد و ب1246سوم: اَپَرَگودانیَه )به پالی: اَپَرَگویانَه

متر قد دارند و پانصد سال زندگی  ۳/۷یوجنه. در مرکز آن یک درخت کادامبا روییده و مردمش حدود 

 خوابند.سازند و شبها روی زمین و زیر آسمان میکنند، اما وحشی هستند و خانه نمیمی

                      
1245 Pūrvavideha/ Pubbavideha 
1246 Aparagodānīya/ Aparagoyāna 
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ی شمالی است که به چهارگوش شبیه است و محیطش به هشت هزار یوجنه قاره 1247چهارم: اوتَّرَکو

شود. این درخت  نامش ( خوانده می1248روکَهوْرْشکَه )به پالی: کلپهشود. درخت مقدس این قاره کَلَپَهبالغ می

ماند. قد مردم این قاره به پانزده متر و ی کلپه سرسبز باقی میا از آنجا گرفته که برای سراسر یک دورهر

رسد. ایشان مردمی بسیار ثروتمند هستند و نیازی به کار کردن ندارند. شهرهایشان عمرشان به هزار سال می

( است. वैश्रवणرَوَنَه ). شاه این قاره وَیسکندسازند و زمین خوراکشان را خود به خود آماده میرا در هوا می

متون ژاپنی او را ( و در 毘沙門天وَنَه، در اسناد چینی وی را پیشامِن تیان )در منابع پالی این شاه را وَِسه

 اند. ( نامیده多聞天تِن یا تامونتِن )بیشامون

 

 

 

 

 

 

 در تایلند مجسم شده است. 1249تانیرونه چنان که بر مُهر استان اودونویس

 

   ای از قرن سیزدهم میالدیتَمونتِن، نگهبان شمال در نقاشی

                      
1247 Uttarakuru 
1248 kalpavṛkṣa/ kapparukkha 
1249 Udon Thani 

http://en.wikipedia.org/wiki/Udon_Thani_Province
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لوکَه )به پالی گیونَهعالوه بر این چهار قاره، دو اقلیم دیگر نیز در گیتی وجود دارد. یکی تیریَه

دهد که توانایی درک لذت و ( نام دارد و جانورانی را در خود جای می1250دودگْرویونی و به تبتی تیرَچّانَه

( نام دارد و سرزمین ارواح 1251دْوَگسلوکَه )به تبتی: ییرنج را دارند، اما هوش و خرد ندارند. دیگری پْرِتَه

 شرور و اشباح آزارگر است. 

ی مِرو در متون ودایی است. این در مرکز گیتی، چنان که گفتیم، کوه سومِرو قرار گرفته که همان قله

کند، جغرافیای عجیبی دارد و از سه کوه که نقشی همچون محور گیتی را ایفا را در اساطیر هندی ایفا می

 ی گوناگون تشکیل یافته است. ناحیه

ه سومرو قرار دارد، در واقع اقلیمی دریایی است و بخش ها که در پای کونخست: سرزمین اسوره

ها در اصل بومی این سرزمین نیستند و در ابتدای کار در ی آن را اقیانوسی ژرف فرا گرفته است. اسورهعمده

زیستند. اما چون بدمستی کردند و دست به گناه آلودند، به این منطقه تْریمسَه( میدنیای سی و سه ایزد )تْرایَسْ 

ی کوشند تا بار دیگر به باالی کوه سومرو بازگردند و قلمرو از دست رفتهتبعید شدند. بعد از آن سرسختانه می

شان که باالی سر ایشان در کوهپایه قرار دارند، خود را دوباره به دست آورند، اما چهار پادشاه و لشکریان

د و میان خودشان هم اختالف وجود دارد. با این ها شاه و رهبری متمرکزی ندارنگیرند. اسورهجلویشان را می

 شود.( رهبرشان محسوب می1252ای به نام وِمَچیتْرین )به پالی: وِپَچیتّیهمه اسوره

                      
1250 Tiryagyoni-loka/ Tiracchāna-yoni/ dud 'gro 
1251 Pretaloka / yi dwags 
1252 Vemacitrin/ Vepacitti 
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وده است. ب( در فرهنگ هندی با اهورای ایرانی مترادف است و معنای اصلی آن سرور असरुه )اسور

یز منتقل شده است و نمجرای دین بودایی به خاور دور اش از این تعبیر با داللت هندوایرانی و پیشازرتشتی

( خوانده 阿修羅« )شوراآ»( و در متون ژاپنی 阿修罗« )آشیولوئو»ها ، در میان چینی«مَیینلْهَه»نزد تبتیان 

ها گرفتارِ امیال و تاست. اسورهها سه سر یا سه چهره دارند و شمار دستانشان چهار یا شششود. اسورهمی

کشند. از این روست که قلمرو ایشان مانند سرزمین ارواح گرسنه و هستند و به همین دلیل رنج می هوسها

 جانوران و دوزخیان جایگاهی ناخوشایند برای باز زاییده شدن است.

 

 

 

 سردیس یک اسوره از کوفوکوجی 

 .م ۷۳۴)نارا( مربوط به سال 

 

( دنیای دیگری است که معنایش اقلیمِ چهار 1253کَکاییکَه )به پالی: چاتومَّهاراجیکَهدوم: چاتورمَهاراجی

ی کوه سومرو قرار دارد و ساکنانش فرمانبردار چهار پادشاه هستند: پادشاه )مهاراجه( است. این دنیا بر دامنه

ی ماه و خورشید نام دارد. ایزدان هدایت کننده 1254ویروپاکشَه، و رهبرشان که وَیسرَوَنَهویرودَکَه، دْرْتَراشترَه، 

گیرند: های متفاوتی را در بر میدر این اقلیم قرار دارند. اتباع چهار پادشاه موجوداتی اساطیری هستند که گونه

                      
1253 Cāturmahārājikakāyika/ Cātummahārājika 
1254 Virūḍhaka, Dhṛtarāṣṭra, Virūpākṣa, Vaiśravaṇa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vaisravana
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( که नाग(، و اژدها )ناگَه: यक्षا )یَکسَه: های نگهبان گنجه(، عفریت1255(، کوتوله )کومبانْدَهगन्धवधپری )گَندَروَه: 

میلیون سال  ۹هزار یا  ۹۰متر قد و  ۲۳۰نژاد این آخری مطیع شاه ویروپاکسَه است. ساکنان اقلیم چهار پادشاه 

 شان از سطح زمین چهل یوجنه است. کنند. ارتفاع اقلیمزندگی می

 

 

 

 

 

 

 

 تندیس یَکسَه در معبدی در بانگکوک   پَتَنجَلی در قالب یک ناگَهتندیس 

 

ترین بخش کوه است ( یعنی دنیای سی و سه )ایزد(، مرتفع1256تْریمسَه )به پالی: تاوَتیمْسَهسوم: تْرایَسْ 

های ایزدان کهن ودایی بر فراز آن جای گیرد و باغها و خانهرا در بر می که اقلیمی تخت و مسطح بر فراز قله

شود که یعنی میده می( ناशक्रो दवेानिं इन्रः)به پالی: سَکّو دِوانَم ایندو « دِوانَم ایندرَه سَکْرَم»دارد. فرمانروای آنجا 

ودا همچون لقبی برای ایندره به کار سَکرَه )سَکَه(، سرور خدایان. نام سکره/ سکه یعنی نیرومند و در ریگ

                      
1255 Kumbhāṇḍa 
1256 Trāyastriṃśa/ Tāvatiṃsa 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97#Sanskrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Kumbhanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Trayastrimsa
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گرفته شده، که احتماال شکل کهن و تبارِ اساطیری این موجود بوده است. در سنت بودایی خاور دور، او را با 

( 帝釋天« )شی تیاندی»ها او را گیرند. چینی( در اساطیر تائویی همتا می玉皇امپراتور یشم )یوهوانگ: 

نامند. به هر ( می帝釈天)« تایشاکوتِن»ها او را اند و ژاپنی( خوانده釋提桓因« )یینهوانتیشی»یا 

 صورت در متون بودایی شخصیت و کردارهای او به کلی با ایندره یا امپراتور یشم متفاوت است. 

بینی خویش، در واقع چارچوب اساطیر ودایی را گنجاندن دنیای سی و سه ایزد در جهانبوداییان با 

همچون زیرسیستمی در درون دین خویش بازتولید کردند. با این توضیح که ایزدان ودایی در جریان این نقل 

ای روشن شده( کامل )بود تر از انسانی فرازین خویش عزل شدند و در موقعیتی فروپایهو انتقال از مرتبه

ی کهن ایرانی های زرتشتی یا همان ایزدان دگرگون شدهقرار گرفتند. این موقعیتی است که کمابیش با فرشته

شوند، که نسبت به انسانِ هایی مقدس از اهورامزدا تصویر میهمسان است. چرا که ایشان نیز همچون فروزه

شوند ای دارند و یاور و پشتیبان وی محسوب میشیهکامل )سوشیانس( که ماهیتی اهورایی دارد، جایگاهی حا

 و نه ارباب و سرور او.

تفاوت اصلی میان ماهیت ایزدان در کیش بودایی و زرتشتی، به یکتاپرستی سنت ایرانی مربوط 

ریختِ ودایی از ایزدان را حفظ شود. بودا به خاطر نادیده انگاشتن مفهوم خدای یکتا، شکل کهن و انسانمی

ی های زیاد و عمر و اندازهای از موجودات فرازین دانست که به خاطر تواناییایشان را مرتبهکرد و 

چشمگیرشان از مردمان متمایز بودند، و نه تقدس و خردشان. تصویر بودایی از ایزدان کامال در سنت هندی 

که سرسختانه عناصر هندویی گیرد و گویا بوداییان برای مقاومت در برابر مفهوم خداوند یگانه بوده قرار می

گذاری و توصیف ایزدان به خوبی دریافت. چنان که توان از ناماند. این را میرا در دین خویش بازتولید کرده



380 

 

ی سنت نامند و این واژگونهدانند و ایزدان اصلی را دیو میها را موجوداتی فروپایه میگذشت، بوداییان اسوره

 ی است. ایرانی و مطابق با فرهنگ هند

ی مان دیو پارسی است که در زمینهاند که ه( مشخص کردهदवे« )دِوَه»را با نام « ایزد»در منابع بودایی 

کند. بوداییان تبتی این موجودات فرهنگ هندی داللتی مثبت دارد و به ایزدانی مقدس و بلند مرتبه اشاره می

خوانند. در میان بوداییان ژاپنی تمایلی هست که ( می天نامند و در منابع چینی ایشان را تیان )می« ایهَه»را 

ها در حالت عادی با چشمان آدمیان دیدنی نیستند ها را با ایزدان دین شینتو )کامی( همسان بینگارند. دوهدوه

توانند به آنها نگاهی ( داشته باشند می1257چَکّوچَکْشوس/ دیبَّهیَهبینی )دیوهایی که قدرتِ روشنو تنها شمن

ی فریب دیدگان شوند و به این ترتیب خویشتن را به هر شکلی که بخواهند در توانند مایهبیندازند. دیوها می

 برابر چشم مردمان نمایان سازند. 

ی مستقیم این مفهوم در کیش هندویی است و با مفهوم انتزاعی و مفهوم دوه در دین بودایی ادامه

ریخت روبرو هستیم که فلسفی خداوند و ایزد در ادیان ایرانی تفاوت دارد. یعنی در اینجا با موجودی انسان

های بیشترشان از انسان توانایی مانند سایر خدایانِ پرشمارِ ادیان پیشازرتشتی، تنها به خاطر عمر طوالنی و

 اند و موجوداتی آفریدگار، همه چیزدان یا از نظر اخالقی خالص نیستند. متمایز شده

شود. در این متن در اوپانیشادها تمایزی میان اسم خاص خداوند و مفهوم عمومی خدا دیده نمی

همَن )حالت خنثای فاعلی( همراه شده که برهما )حالت مذکر فاعلی( نام ایزدِ برتر و نیرومندتر است و با بر

در این متن تمایز خاصی میان ماهیت برهما و برهمن  1258رساند که تشخصی ندارد.مفهوم عامتر خداوند را می

                      
1257 divyacakṣus/ dibbacakkhu 
1258 Nakamura, 1990: 136. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Divine_eye&action=edit&redlink=1
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چیزدان، نامرئی، و نورانی است و شناسایی در اوپانیشاد کهن گفته شده که برهما همه 1259خورد.به چشم نمی

بینیم. اما در متون بودایی با تصویری متفاوت ی برهمن نیز میها را دربارهطبیعتش ناممکن است و همین صفت

دانند که آفریننده یا ای از موجودات آسمانی میروبرو هستیم. اساطیر بودایی برهما و برهماها را رده

ترِ برهمن در متون پالی به مفهوم عام 1260چیزدان نیستند و مانند سایر موجودات در چنبر زادمرد گرفتارند.همه

اشاره نشده و این کلمه در صورت خنثا به کار گرفته نشده است. با این وجود ویژگیها و صفاتی به موجودات 

این رده منسوب شده که دقیقا با برهمن در اوپانیشادها همخوانی دارد و به خصوص تاکیدی که بر ناشناختنی 

ی برهما در منابع بودایی همواره به ن حال کلمهدر عی 1261بودنِ برهما وجود دارد، طنینی اوپانیشادی دارد.

این کاربرد به  1262رساند.را نیز می« برترین»و « بهترین»کند و معنای ایزدی خاص و تشخص یافته اشاره نمی

ی برهما در کهنترین اوپانیشاد )بریهَرَنیَکَه اوپانشیاد( شباهت دارد که در آن این مفهوم همچون کاربرد کلمه

ی مطلق بودن هستی در کانون پالی این آموزه 1263دانسته شده است.« ناپذیرزوال»معرفی شده و  «مطلق»نوعی 

اش نوعی فریب و نیرنگِ مرگبار قلمداد شده است، که در اثر خطای بَکَه برهما )یکی از و جاویدان بودن

جاودانگی و استقالل  گوید که برهما با این اشاره بههای مهم( بروز کرده است. بودا به صراحت میبرهما

 1264وجودی هستی نابخردی خود را نشان داده است.

                      
1259 Kalupahana, 1975: 19. 
1260 Kalupahana, 1975: 20-22. 
1261 Nakamura, 1990: 137. 
1262 Collins, 2001: 58; Harvey, 1995: 234. 
1263 Werner, 1994: 24. 
1264 Nakamura, 1990: 137-138. 
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ی نامدار ودایی شمار زیادی از موجودات بینی بودایی عالوه بر سی و سه دوهاقلیم ایزدان در جهان

( به شمارند. अप्सराः) 1265هایی به نام اَسپَرَهدهد، که در میانشان پریاساطیری دیگر را نیز در خود جای می

ی سی و چهار پری گیتیانه ها به دو ردهتر دارند. چنان که اسپرههای فرعیبندیخودِ این موجودات نیز رده

شوند. عمر ساکنان دنیای سی و سه ایزد به سی و ( تقسیم می1267( و ده پری مینویی )دَیْویکَه1266)الوکیکَه

متر  ۴۶۰ارم یوجنه و به روایتی دیگر شود و بلندای قدشان به روایتی سه چهشش یا سی میلیون سال بالغ می

ها شباهتی دارد، در این است. بلندای کوه سومرو هشتاد یوجنه است و بنابراین این اقلیم که به المپ یونانی

 ارتفاع قرار گرفته است. 

ه است. هریک بر فراز کوه سومرو، آسمان قرار دارد که از چهار دنیای روی هم نهاده شده تشکیل یافت

هایی که به صورت صفحه ای چهارگوش شبیه هستند با درازا و پهنای هشتاد هزار یوجنهاز این دنیاها به صفحه

ی کوه سومِرو است که طبق گذرد، قلهها میی این صفحهانهاند. محوری که از مینهاده بر سر هم قرار گرفته

 اش تقریبا با دماوند در اساطیر ایرانی برابر است. اساطیر هندی مرکز گیتی است و موقعیت

یوجنه قرار  ۱۶۰( که در ارتفاع 1268بْرالنخست: اقلیم جم )به پالی و سانسکریت: یامَه و به تبتی: تَب

انی جمشید بوده است. شخصیتی که در ادبیات پارسی دری گرفته است. پادشاه آن در اساطیر کهن هند و ایر

به صورت جمشید باقی مانده، همان جم و یَمَّه در روایتهای پهلوی و اوستایی است و در منابع هندی نیز به 

اند اند و گفتهجمِ نیکو( نامیده: صورت جَم و یَمَه حضور دارد. شاه اقلیم جم را در متون بودایی سویَمَه )هوجَم

                      
1265 Apsarasa 
1266 Laukika 
1267 Daivika 
1268 Yāma/ 'thab bral 
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ی این دین گْرْهَه در زمان بودا که از توسعهکه همسرش سیریما نام دارد و او زنی درباری بود از اهالی راجَه

کرد. ایزدانِ ساکن این دنیا در هوا شناور هستند و به هم کرد و به راهبان داد و دهش بسیار میپشتیبانی می

متر قد دارند و  ۶۹۰اند. ساکنان این دنیا نیز خوانده «دشمنیاقلیم بی»ورزند و به همین دلیل آنجا را مهر می

 کنند. میلیون سال زندگی می ۱۴۴برای 

یوجنه نسبت به زمین قرار دارد  ۳۲۰( در بلندای 1269دوم: توشیتَه )به پالی: توسیتَه و به تبتی: دْگَه لْدَن

های زیادی وجود دارد، چون این توصیفی این اقلیم و زیستگاه ایزدان شادکام است. در منابع مهایانه درباره

ها پیش از دوباره زاییده شدن در قالب انسان، مقیمِ آن هستند. تا چند هزاره همان جایی است که بودیستوه

( که در نهایت در قالب 1270کِتوکِتو )به پالی: سِتَهی ساکن این اقلیم کسی بود به نام سْوِتَهقبل، تنها بودیستوه

اده شد و چرخ آیین را به گردش در آورد. در این سرزمین شمار زیادی از ایزدان دیگر نیز شاکیامونی بودا ز

 متر است.  ۹۱۰میلیون سال و قدشان  ۵۷۶کنند که عمرشان زندگی می

یوجنه قرار گرفته،  ۶۴۰( که در ارتفاع 1271رَتی )به پالی: نیمّانَرَتی و به تبتی: پْرول دْگَهسوم: نیرمانَه

های خود خرسند هستند. این نام هم از آنجا آمده که این موجودات نی است که از آفریدهسرزمین ایزدا

( 1272توانند هرچه را که بخواهند در چشم بر هم زدنی خلق کنند. شاه این اقلیم سونیرْمیتَه )به پالی: سونیمیتَهمی

زن بودایی بوده است. ساکنان این شود که در دوران بودا رهبر راهبان اش هم ویساکا خوانده مینام دارد. ملکه

 سال است.  ۲۳۰۴۰۰۰۰۰۰متر قد دارند و عمرشان  ۱۱۴۰اقلیم 

                      
1269 Tuṣita/ Tusita/ dga' ldan 
1270 Śvetaketu/ Setaketu 
1271 Nirmāṇarati/ Nimmānaratī/ 'phrul dga' 
1272 Sunirmita/ Sunimmita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tushita
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( در بلندای 1273نیرمیتَه وَسَوَرْتین )به پالی: پَرَنیمّیتَه وَسَوَتّی و به تبتی: گْزان دْبَنگ بْیِدچهارم: پَری

بخش و نا به میل خود چیزهایی لذتیوجنه قرار گرفته است. اینجا اقلیم ایزدانی نیرومند است که ب ۱۲۸۰

ای معنوی هم دارد و به حال دیگران نیز سودمند است. هایشان جنبهکنند، اما آفریدهآفرین را خلق میشادی

( نام دارد. مارا که ایزدی فریبکار است، در این جا زندگی 1274شاه این سرزمین وَسَوَرتین )به پالی: وَسَوَتّین

 سال است.  ۹۲۱۶۰۰۰۰۰۰متر قد دارند و عمرشان  ۱۴۰۰ کند. ساکنان این دنیامی

شود اقلیم ایزدان نیرومند باالترین ناحیه از قلمرو محسوس است و بعد از آن بخشی از جهان آغاز می

و در تبتی: گْزوگس کّی  1275لوکَهداتو )در پالی: روپَهگنجد. قلمرو معقول یا روپَهکه در قلمرو معقول می

گیرد که شکل و حضوری مکانی دارند، هرچند این هاست و موجوداتی را در بر می( قلمرو شکل1276خَمْس

موارد برای ساکنان قلمروِ محسوس درک ناشدنی است. تفاوت میان جهان معقول و محسوس انگار به چگالی 

ه برهما خوانیم کمی 1277ها مربوط شود. به شکلی که در جَنَوَسَبَه سوتَّهو تراکم مادی هستندگان این سرزمین

که در این قلمرو مقیم است، برای آن که در برابر چشمان یکی از ایزدانِ مستقر در دنیای محسوس پدیدار 

بخش در این قلمرو اشاره رفته است که  ۲۲تا  ۱۷تر به خود گرفت. در کل به تر و چگالشود، حالتی سنگین

کنند. موجودات ساکن این قلمرو از گزند میبخش در این میان تاکید  ۱۸بیشترین ارجاع در متون بودایی به 

گرفتاری در میل و درک لذت و رنج آزادند و فاقد جنسیت و خواستهای مادی هستند. ذهن ایشان همواره 

کنند. این دیانَه( را تجربه میی زیرین مراقبه )روپَهدر وضعیت مراقبه )دیانَه( قرار دارد. اما تنها چهار الیه

                      
1273 Parinirmita-vaśavartin/ Paranimmita-vasavatti/ gzhan 'phrul dbang byed 
1274 Vaśavartin/ Vasavatti 
1275 Rūpaloka 
1276 gzugs kyi khams 
1277 Janavasabha Sutta 
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های بندیشوند و در درون خود نیز ردههای متمایزی تقسیم میی یاد شده به طبقهار الیهموجودات بسته به چه

سازند. از برخی از ای دارند و به این ترتیب هفده رده از ساکنان قلمرو معقول را بر میگانه یا چهارگانهسه

از چینش چیزها را به دست دهند هایی متفاوت ی اصلی، الیهآید که این چهار طبقهبندهای متون بودایی بر می

اند. مساحت هر اند و مانند چهار صفحه بر فراز سر یکدیگر قرار گرفتهکه به طور فیزیکی از هم تفکیک شده

 ی زیرینش است. صفحه هم دو برابر الیه

( همتاست ی زبرین اقلیم معقول، دنیای برهما نام دارد. این جهان با نخستین مرتبه از مراقبه )دیانهطبقه

ی(، و لذت )سوکَه(. به و عناصر ذهنی مربوط بدان عبارتند از مشاهده )ویتَرکَه(، تأثر )ویچارَه(، شادمانی )پْریت

اطف و مکانی شده از حالتهای روانی و عو این ترتیب جغرافیای قلمرو معقول در واقع شکلی بیرونی و

شناسی بودایی، دنیای برهما در پایان هر دوران بزرگ )مَهاکَلپَه( در اثر هیجانهای انسانی است. بر اساس غایت

 داتو سه بخش دارد که عبارتند از: شود. قلمروی روپهسوزی بزرگی نابود میآتش

نیز  1279کاییکَهکه سرزمین مالزمان برهماست. مقیمان این اقلیم را برَهمَه 1278پاریشَدیَهنخست: برهمَه

نامند، هرچند در برخی از متون این کلمه برای کل ساکنانِ قلمروی برهمایی به کار گرفته شده است. می

بت به اند. ارتفاع دنیایشان نسبلندای قد ایشان نیم یجونه است و عمرشان را از یک سوم تا نیم کلپه نوشته

 یجونه است.  ۲۵۶۰زمین 

                      
1278 Brahmapāriṣadya 
1279 Brahmakāyika 
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یجونه از  زمین فاصله دارد. این اقلیم به  ۵۱۲۰که یعنی وزیران برهما و  1280پورُهیتَهدوم: برَهمَه

ای اند. ایشان نیز خاطرهموجوداتی تعلق دارد که مانند خودِ برهما از سرزمین آباسوَرَه به این الیه تبعید شده

. از آنجا که برهما میل به دوست و همراه داشته و بعد از آن ایشان به شان ندارندی زندگی پیشیندرباره

اند، بر این گمان است که این وزیران را خود خلق کرده است و وزیران برهما نیز او را قلمروش پیوسته

گیرد. برخی از دانند. قدشان یک یجونه است و عمرشان نیم یا یک کلپه را در بر میی خویش میآفریننده

یابند، بخشی از خاطرات زندگی پیشین کنند و تجسدی مادی مییشان که باز هم به سطوح زیرین هبوط میا

دانند کنند و آیینِ پرستش او را روا میآورند و به این ترتیب همچون مبلغان برهما عمل میخود را به یاد می

بزرگترین پیشوایان در میان برهمنان هندو،  شناسند. به این ترتیب از دید بوداییان،و وی را آفریدگار اعظم می

 اند. اند که به خاطر یادآوری بخشی کوچک از داناییِ آسمانی خویش، گمراه شدهموجوداتی هبوط یافته

شود. مردمان او را خالق جهان سوم: مَهابرهما که جایگاه ایزدی است که برهمای بزرگ خوانده می

تر از سطح باالیی خوانیم که او در واقع ایزدی فرازمرتبهجالَه میرهمَهدانند، اما در بو بزرگترین ایزد می

او به خاطر این  1281)سرزمین آباسْوَرَه( است که به خاطر اشتباه و لغزش اخالقی به این مرتبه فرو افتاده است.

ین ندارد، دهد و چون هیچ اطالعی از سطوح واالترِ وجود و دنیاهای فرازی خود را از دست میهبوط حافظه

آساست و پندارد. برهما موجودی غولکند بی پیشینه پدیدار شده است و خود را علت العلل میگمان می

شود و اینها مقیاسهایی کیهانی محسوب قدش به یک و نیم یَجونَه و عمرش به یک یا یک و نیم کلپه بالغ می

یجونه است. ناگفته نماند که طبق  ۱۰۲۴۰ین ی دنیای مهابرهما از سطح زمشوند. به شکلی که مثال فاصلهمی

                      
1280 Brahmapurohita 
1281 Brahmajāla Sutta, DN.1. 
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ها در تواند از سه چهارم کلپه بیشتر شود و از این ناهمخوانیبرخی از منابع دیگر بودایی عمرِ هیچ ایزدی نمی

 شود.توصیف جهانهای مینویی بودایی زیاد دیده می

ه( نام دارد. این دنیایی است که با )به پالی: آبَسَّرَ 1282باالی اقلیم برهما، دنیایی قرار دارد که آباسوَرَه

گویند دومین مرتبه از مراقبه همسان است و شادمانی و لذت در آن غلبه دارد. این غلبه چندان است که می

)آه ای شادمانی!(. مقیمان این « اَهو سوکَم»آورند که ایزدان مقیم این سامان هر از چند گاهی فریاد بر می

مند هستند. کالبد ایشان نورانی است و چنان د، هرچند از ادراکهایی متفاوت بهرهسرزمین بدنهایی همسان دارن

اند. این سرزمین به قدری مرتفع است که آتشِ بزرگی که در نماید که از آذرخشی خیره کننده تشکیل شدهمی

کَلپَه(، زمانی که رتَهرساند. به این ترتیب در آغاز دوران تازه )ویوَخیزد، بدان آسیبی نمیپایان مهاکلپه بر می

ی ساکنان آباسوره است که تر بار دیگر بازسازی شدند، روانهای هبوط کرده و فرو افتادهدنیاهای فروپایه

سازد. این قلمرو خود سه اقلیم گوناگون مسکونی شدنِ تدریجی قلمروهای مادی و معنوی زیرین را ممکن می

 دارد:

شان نورِ کرانمند، که عمر ساکنانش دو مهاکلپه و ارتفاع سرزمین یا دنیای ایزدانِ 1283نخست: پَریتّابَه

 یجونه است.  ۲۰۴۸۰تا زمین 

                      
1282 Ābhāsvara/ Ābhassara 
1283 Parīttābha 
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که قلمرو خدایانِ نورِ بیکرانه است و این مفهومی است که  1284مانابَه(مانابَه )به پالی: اَپَّهدوم: اَپرَه

ایند و دنیایشان نسبت به سطح زمین در پاند. این ایزدان تا چهار مهاکلپه میاش مشغولایشان به مراقبه درباره

 یجونه قرار دارد.  ۴۰۹۶۰بلندای 

برخی  سوم: آباسوره، که سرزمین خدایانِ دولتمند و غنی است. عمر ساکنان آن به هشت )یا طبق

ایست که طی آن دنیاها )از ی جهانیی زمانی میان دو فاجعهرسد. هشت کلپه فاصلهروایتها به دو( مهاکلپه می

 یجونه با زمین فاصله دارد. ۸۱۹۲۰شود. این سرزمین ه قلمرو آباسوره( با آب نابود میجمل

ی مراقبه نام دارد و با سومین مرتبه 1285بر فراز دنیای آباسوره، جهان دیگری قرار دارد که سوبَکْرْتْسنَه

همسان است. ویژگی روانی این دنیا، لذتِ خاموش و مداوم )سوکَه( است. ایزدان مقیم این دنیا بدنی نورانی 

شکل دارند. این دنیا فراتر از دسترسِ امواج سرکشی است که دنیاهای زیرین را در پایان هر مهاکلپه و بی

 لمرو سه اقلیم متفاوت دارد:کنند. خودِ این قویران می

مهاکلپه است و دنیایشان در  ۱۶یا دنیای ایزدان زیبایی کرانمند که عمرشان  1286سوبَهنخست: پَریتَه

 یجونه قرار گرفته است. ۱۶۳۸۴۰بلندای 

کنند و مهاکلپه عمر می ۳۲که جهان ایزدانِ زیباییِ بیکرانه است. این ایزدان  1287سوبَهمانَهدوم: اَپرَه

 مهاکلپه قرار گرفته است.  ۳۲۷۶۸۰خرد، ایمان، نیکی و یادگیری هستند. دنیایشان در ارتفاع  صاحب

                      
1284 Apramāṇābha /Appamāṇābha 

1285 Śubhakṛtsna 
1286 Parīttaśubha 
1287 Apramāṇaśubha 



389 

 

)یا در  ۶۴ کامل است. عمر ایشان  ِ(، که دنیای ایزدانِ زیبایی1288سوم: سوبَکْرْتْسنَه )به پالی سوبَکّینَه

ن دو بار برخاستن بادهای ویرانگر ی زمانی میامهاکلپه وقفه ۶۴مهاکلپه است.  ۶۴، 1289وادَهبرخی متون ویبهَجیَه

یجونه  ۶۵۵۳۶۰کنند. این سرزمین در بلندای از جمله سوبکرتسنه را نابود می–است که سراسر دنیاهای زیرین 

 نسبت به زمین قرار دارد.

شود. حالت ذهنی مربوط به این خوانده می 1290پَلَهدارد که بْرَْهتبر فراز این دنیاها، قلمرو سوم قرار 

ی آن آرامش و تعادل )اوپِکشا( است. این شود و شاخص ویژهی دیانه مربوط میسپهر، به چهارمین مرتبه

 شوند،هایی که دنیاهای زیرین در آب غرقه میقلمرو فراتر از دسترس ویرانی آب قرار دارد و در پایان مهاکپله

 مانند. این قلمرو چهار اقلیم را در خود جای داده است.از این لطمه بر کنار می

بی »واده وجود دارد و مسکن ایزدانی است که با صفتِ هم تنها در مکتب سروایتی 1291نخست: اَنَبْرَکَه

 یوجنه است.  ۱۳۱۰۷۲۰اند. ارتفاع این دنیا مشخص شده« ابر

واده از آن اسم برده شده است. در این که تنها در نوشتارهای مکتب سرواستی 1292پْرَسَوَهدوم: پونیَه

 یوجنه است.  ۲۶۲۱۴۴۰هستند. ارتفاع این دنیا « فرزندان نیکوکاری»کنند که قلمرو ایزدانی زندگی می

جای داده هایی بزرگ دارند، موجوداتی را در خود یا قلمرو ایزدانی که میوه 1293پَلَهسوم: برَََپَلَه یا وِهَه

)آناگامین( در این قلمرو باز زاییده « گردندآنان که باز نمی»است که عمرشان پانصد مهاکلپه است. برخی از 

                      
1288 Subhakiṇṇa 
1289 Vibhajyavāda 

1290 Bṛhatphala 
1291 Anabhraka 
1292 Puṇyaprasava 
1293 Bṛhatphala/ Vehapphala 
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ی ی تقریبی سیارهیوجنه است. برخی این فاصله را با فاصله ۵۲۴۲۸۸۰ی این دنیا تا زمین شوند. فاصلهمی

 ای بسیار پرداخته شده است.هاند و بر این مبنا افسانهناهید و زمین یکی دانسته

واده بدان اشاره جیهکه تنها در متون نوشته در سنت ویبهه 1294سَتَّه(سَتّوَه )به پالی: اَسَنَّهچهارم: اَسَمگیا

اند و از خودآگاهی رها ی عمیق دست یافتهکنند که به نوعی مراقبهشده است. در این اقلیم ایزدانی زندگی می

پرهیزند، اما در نهایت به این دام آگاهی از درک و دریافت ذهنی می-ظ این حالتِ نااند. ایشان برای حفشده

 شوند. های زیرین باززاییده میافتند و در اقلیمفرو می

شهرت یافته است. در « پاک بوم»قرار دارد که بیشتر با نام  1295بر فراز این دنیا، سرزمین سوداواسَه

شود. تنها مقیمان این کسی بر مبنای مراقبه یا نیکوکاری در آن زاده نمی کنند واین قلمرو ایزدان زندگی نمی

ی ارهتی دنیا آن موجوداتی هستند که باز نخواهند گشت )آناگامین(. یعنی کسانی که راه خود را به مرتبه

ند و بعد از کنی رسیدن به نیروانا هستند. از این رو ایشان در پاک بوم مدتی زندگی میاند و در آستانهگشوده

ی ایزدان و مقیمان این سرزمین نگهبانان آیین بودایی یابند. همهی تناسخ رهایی میدرگذشتن از آنجا از چرخه

ها، که بازگشت به قالب انسانی و راهنمایی هستندگان را بر دستیابی به نیروانا هستند. با این وجود بودیستوه

شوند. چون مسیرِ پاک بوم یک طرفه است و ساکنانش دیگر به دهند، در این قلمرو باززاده نمیترجیح می

هایی شود و در زمانهای نابود نمیگردند. این قلمرو هرگز در اثر رخدادهای ویرانگر دورهسطوح زیرین باز نمی

های بوداها همه ی ویژگیها و نشانهکه بودایی ظهور نکند، ممکن است خالی از سکنه باشد. مقیمان آن درباره

                      
1294 Asaṃjñasattva/ Asaññasatta 
1295 Śuddhāvāsa 



391 

 

دانند و به همین دلیل ممکن است مردمان را در این مورد راهنمایی کنند. قلمرو پاک بوم پنج اقلیم چیز را می

 دارد که عبارتند از:

ها اشاره و این به آگامین« افتندفرو نمی»( که اقلیم ایزدانی است که 1296نخست: اَوْرْهَه )به پالی: اَویهَه

گردند. درازای عمر هریک از ساکنان این دنیا هزار کلپه ندگی باز نمیدارد که دیگر در قالب هستندگان به ز

 دانند. اند و برخی آن را با مدار بهرام یکی مییوجنه دانسته ۱۰۴۸۵۷۶۰است. ارتفاع این دنیا نسبت به زمین را 

نی با ی هستندگان دنیاهای دیگر خواهانِ همنشیمزاحم است و همهکه اقلیم ایزدان بی 1297دوم: اَتَپَه

ی زمین تا یوجنه است و برخی این را با فاصله ۲۰۹۷۱۵۲۰ایشان هستند. بلندایش نسبت به سطح زمین 

 اند. خورشید یکی انگاشته

یوجنه  ۴۱۹۴۳۰۴۰( که اقامتگاه پنج ایزد زیبایی است و ارتفاعش 1298سوم: سودْرسَه )به پالی: سودَسَّه

 است.

یوجنه  ۸۳۸۸۶۰۸۰ی بین، که در فاصله( یا اقلیمِ ایزدان روشن1299چهارم: سودَرسَنَه )به پالی: سودَسّی

 اند. از زمین قرار گرفته است. برخی از مفسران این فاصله را با مدار برجیس یکی دانسته

این «. کهتری در میان خود ندارند»( یعنی قلمرو ایزدانی که 1300پنجم: اَکَنیستَه )به پالی: اَکَنیتَّه

ای برای حد نهایی هستی استفاده داتو است و معموال از نامش به عنوان استعارهوپهترین جهان رفرازمرتبه

                      
1296 Avṛha/ Aviha 
1297 Atapa 
1298 Sudṛśa/ Sudassa 
1299 Sudarśana/ Sudassī 
1300 Akaniṣṭha/ Akaniṭṭha 
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که فرمانروای سه حریمِ سمساره است، در  1301کنند. مَهِسْوَرَهشود. ساکنان آن تا شانزده هزار کلپه عمر میمی

متاخرتر آن را با یوجنه است که نویسندگان  ۱۶۷۷۷۲۱۶۰ی این دنیا تا زمین این قلمرو مقیم است. فاصله

 اند. مدار کیوان یکی انگاشته

تر تر و نورانیهای قلمروی معقول، سومین بخش از جهان قرار دارد که از بقیه متعالیبر فراز این طبقه

( در واقع یک سرزمین یا قلمرو 1302لوکَهداتو، به پالی: اَروپَهشکلی )اَروپَهاست. قلمرو فرامعقول یا سرزمین بی

کند. ت. چون مقیمان آن وجود فیزیکی ندارند و خودش هم جای مشخصی را در هستی اشغال نمیواقعی نیس

 دهد که با چهار مرتبه از مراقبه و آگاهی متناظر است:این قلمرو چهار رده از خدایان را در خود جای می

ه ادراک و نه بی ادراکی، مسکن که یعنی سپهرِ ن 1303گیاناسَمگیایَتَنَه یا نِوَسَنّاناسَنّایَتَنَهنخست: نایوَسَم

اند و بر این مفهوم متمرکز ( و پرهیز از ادراک فراتر رفته1304موجوداتی است که از دوقطبیِ ادراک )سَمگیا

)به پالی:  1305پوترَهیکی از دو استاد بودا که اودَرَکَه رامَه«. هیچ ادراکی راستین نیست»اند که: شده

 از مقیمان این مقام است.( نام داشت، 1306پوتَّهرامَهاودَّکَه

اند که بر ، که در آن کسانی اقامت گزیده«چیزسپهر غیابِ همه»یا  1307دوم: آکیمچَنیایَتَنَه یا آکینچَنّایَتَنَه

در این افراد بقایایی از ادراک باقی مانده، اما این ادراک « هیچ چیزی وجود ندارد.»کنند که: این گزاره مراقبه می

                      
1301 Mahesvara 
1302 Arūpaloka 
1303 Naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana /Nevasaññānāsaññāyatana 

1304 saṃjñā 
1305 Udraka Rāmaputra 
1306 Uddaka Rāmaputta 
1307 Ākiṃcanyāyatana/ Ākiñcaññāyatana 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samjna
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در این سرزمین مستقر شده  1308کاالمَه( نخستین استاد بودا آرادَه کاالمَه )به پالی: آالرَهوضعیتی کمینه دارد. 

 پندارند.است. هریک از دو استاد بودا قلمرو خود را با روشن شدگی راستین همتا می

که اقامتگاه موجوداتی است که « سپهر خودآگاهی بیکرانه»یا  1309سوم: ویگیانانَنْتیایَتَنَه یا وینّانانَنْچیاتَنَه

 دهند. اند و آن را همچون کلیدی برای دستیابی به بیکرانگی مورد استفاده قرار میبر آگاهی خویش متمرکز شده

است و مقیمان آن بر مفهوم مکان و « سپهر مکان بیکرانه»که  1310چهارم: آکاسانَنْتیاتَنَه یا آکاسانَنچایَتَنَه

 یابند. کنند و از این راه به بیکرانگی دست میفضا مراقبه می

شناسی مینوییِ بوداییان به دست داده شد، این نکته را ی تصویری که تا اینجای کار از کیهاندرباره 

دادن مفاهیم  ی است که از معقول ساختن و آشتیباید گوشزد کرد که تصویر یاد شده بازسازی امروزین

از قلمروها  گوناگون حاصل آمده است. منابع اصلی بودایی در سنتها و مکتبهای متفاوت توصیفهایی گوناگون

های محلی دهند. برخی از سنتو اقلیمهای مینویی دارند و نامها و ویژگیهای متفاوتی را به آنها نسبت می

هایی را در هم ادغام افزایند و برخی دیگر سرزمینها و الیهمتفاوت را به این فهرست میجهانها و قلمروهایی 

ی این جغرافیای مینویی، به مفهوم باردو در کیش بودایی تبتی های محلی دربارهکنند. یک نمونه از سنتمی

 شود.مربوط می

برنهاد سانسکریت آن هم باردو در تبتی کمابیش با عالم ذر در االهیات اسالمی همتاست و برا

ی دو حیات گیتیانه داللت دارد. اش در میانهشود و به خصلتی بینابینی( خوانده می1311باوَهاندربودگی )اَنتَرَه

                      
1308 Ārāḍa Kālāma/ Āḷāra Kālāma 
1309 Vijñānānantyāyatana/ Viññāṇānañcāyatana 
1310 Ākāśānantyāyatana/ Ākāsānañcāyatana 
1311 antarabhāva 



394 

 

阿毘達磨大) 1312متنِ مَهاویبْهاشَه ی چینیکهنترین اشاره به این برزخِ میان دو حیات مادی را در ترجمه

毘婆沙論واده بینیم که به سنت سرواستی( می( تعلق دارد. در این متن وجودِ پایه本有 از وجودِ هنگام )

( تفکیک شده و این آخری همان وضعیت 中有( و وجودِ بینابینی )死有(، وجودِ هنگام مرگ )生有زادن )

ی چگونگی ارتباط روح با نماید که این مفهوم برای حل مسئلهبرزخی روح در عالم ذر است. چنین می

باشد. باردو یا روحِ مستقر در عالم زر در واقع عاملی است که پیوستگی روح  اش ابداع شدههای بعدیتناسخ

. وسوبندو 1313سازدکند و گذار وی از بدنی به بدنی را ممکن میو هویت فردی را در زمان و مکان حفظ می

ی زایایی و باروریِ زن و مردی است گوید که این وجود بینابینی پشتوانهبه عنوان سخنگوی مکتب ابیدرمه می

 ی دلبستگی )اسکنده( برساخته شده است. آمیزند و بنابراین خود از پنج تودهکه با هم در می

های بدانند. هرچند دیدگاهروز )هفت هفته(  ۴۹مرسوم است که دوران اقامت روح در عالم ذر را 

کنند دیگری نیز وجود دارد و مکتبهایی هم هستند که اصوال وجود این برزخ و حالتِ بینابینی روح را انکار می

هایش در آیین دِسَه که آرا و نوشتهشود. اوپَهو معتقدند در هنگام مرگ بالفاصله به بدنِ نوزادی منتقل می

واده را پذیرفته است. در منابع بودایی چینی شته، این برداشتِ مکتب سرواستیبودایی چینی تاثیر فراوانی گذا

( توصیف پر آب و تابی از این برزخ به 經正法念處)  1314سْمَرتی اوپَستانَه سوترَه ی سَدَرْمَهمانند ترجمه

دست داده شده و برای روح در این دنیای میانه هفده حالتِ گوناگون معرفی شده است. در کیش تبتی بودا 

                      
1312 Mahāvibhāṣa 
1313 Bareau, 1955: 143. 
1314 Saddharma-smṛty-upasthāna Sūtra 
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اند که  حالت هوشیاری، رویا دیدن، مراقبه، مرگ، دَرمَتَه و باردوی وجودی شش نوع باردو از هم تفکیک شده

   1315کنند.را نمایندگی می

است که بوداییان ژاپنی آن را « اصلِ سه هزار قلمرو در یک لحظه از زندگی»ی دیگر نمونهیک 

تای است و مرجعش های مکتب تیاننامند. این مفهوم یکی از آموزه( می一念三千زِن )نِن سانایچی

ی پدیدارشناختیِ ی این اصل آن است که سه عرصهی جالب دربارهنکته«. ی نیلوفرسوتره»عبارتی است از 

ی آن نسبت اند، و هزاران دنیای ممکن به کل گسترهمن، دیگری و جهان در آن از هم متمایز پنداشته شده

رند، عدد صد اده شده است. عدد سه هزار چنین برساخته شده که ده دنیا که با هم ارتباطهایی دو سویه داد

فهرست شده، « ی نیلوفرسوتره»دهد. اگر این عدد را در ده عاملی که در فصل دوم ( را به دست می۱۰*۱۰)

قلمرو وجود )من، دیگری و رب این عدد در سه کند. در نهایت از ضضرب کنیم، عدد هزار را ایجاد می

رسیم. اصل یاد شده بدان معناست که سراسر هستی در این سه هزار قلمرو پیکربندی جهان( به سه هزار می

اهند شده است و اگر کورسویی از حیات وجود داشته باشد، کل این قلمروها به شکلی همزمان حضور خو

 ینویی متناظر است. م-جودی و مادیداشت. بنابراین هر دم از زندگی با سه هزار قلمروی و

های گسترده و پرآب و تابی از دنیاهایی مانند باردو یا سه هزار دنیا بسته به روشن است که توصیف 

یابد. بالد و توسعه مییابد و در دامن سنتهایی محلی میبینی مکتبی خاص دارند معنی میکارکردی که در جهان

هایی بسیار متنوع و پرشمار ا و نسخهگستردگی جغرافیایی دین بودایی و زمان درازی که بر آن گذشته، روایته

شود. از اوایل قرن نگری محسوب مینگرانه و سطحیاش سادهاز این دست را پدید آورده که نادیده انگاشتن

                      
1315 Fremantle, 2001: 55-66. 
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بینی بودایی بودند، در شناسان و هندشناسانی که خواهانِ دستیابی به تصویری معقول از جهانبیستم، شرق

هایی منظم از این دنیاها را به متون گوناگون پیشقدم شدند و صورتبندی ساماندهی تصویرهای پراکنده در

 های گوناگون همراه بود. ی فرقهدست دادند، که معموال با نادیده انگاشتن این تکثر و روایتهای شاخه شاخه

د، ی دوم قرن بیستم برخی از راهبان و مبلغان بودایی که بیشترشان تباری اروپایی هم داشتندر نیمه

همین مسیرِ کوبیده شده را پیمودند و به این ترتیب تا حدودی تصویر رسمی بوداییان از جهانهای مینویی را 

استانده و یکدست ساختند. ناگفته پیداست که منظم ساختنِ پسینیِ آرای بودایی به این ترتیب، ضروری و 

های نهفته در روایتهای ی غفلت از پیچیدگیاندیشی منتهی نشود و مایهکارآمد است. اما تا زمانی که به ساده

ام و ای و تنوع آرا در مکتبهای گوناگون نشود. در این نوشتار همین تصویر منظم و رسمی را مبنا گرفتهفرقه

ام. اما باز گوشزد کردن تنها به ذکر نام و نشانهای متفاوت یا برخی از تفاوتها در سنتهای گوناگون بسنده کرده

بینم که تنوع و پیچیدگیِ تصویرهای یاد شده در اصل فراتر از چیزی است که در ضروری میاین نکته را 

 اینجا صورتبندی شد.

ها را در ده حریم روحانی بگنجانیم. بندی دیگر برای دنیاهای یاد شده آن است که این الیهیک رده

ها در ن فرومایه و پست. این حریمتای زیریدر این برداشت، چهار حریم فرازین واال و پاکیزه هستند و شش

ترین حریم، خیزد. فروپایهی احساس یا میلی بر میکنند که از غلبهواقع به حالتهای روانی گوناگونی اشاره می

دوزخ است که عبارت است از ناتوانی و سستی کامل روح و گرفتاری مطلقش در رنج و ناامیدی و نفرت. 

شناسی عام بودایی شباهت دارد. بر فراز حریم دوزخ، )نرکه( در کیهاناین حریم روحانی به قلمروی دوزخ 

جایی قرار دارد که گرسنگی در آن مسلط است و منظور از گرسنگی میل و عطش برای مالکیت و برخورداری 

خیزد. حریم گرسنگی کمابیش از منابع لذت است و دشمنی و خشونتی که بابت رقابت بر سر این منابع بر می

ی ها و غرایز پایهگیرد که میللیم ارواح گرسنه )پرته( یکی است. بر فراز این جا، اقلیم حیوانی قرار میبا اق
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ی نادانی است که زیستی در آن حاکم است و جانوران مهمترین ساکنان آن هستند. باالی این حریم، مرتبه

ها. بعد از متاست با سرزمین اسورهگری و رشک گرفتارند. این حریم همقیمانش به بیماری خودبینی و سلطه

شود. بعد از این شش ها و خواستهای آرزومندانه مشخص میآن حریم آدمیان است که با پایبندی به ایده

گیرند که فرازپایه و آسمانی هستند. اینها به ترتیب عبارتند از حریم حریمِ فروپایه، چهار حریم دیگر قرار می

های عالی و نیرومندِ روان ی یکی از جنبهها به غلبهبودا. هریک از این حریم یادگیری، ادراک، بودیستوه، و

 رهاند.رساند و از قید تناسخ میشدگی میاشاره دارند که در نهایت روح را به روشن

)اَوَتَمسَکَه « ی تاج گلسوترَه»شناسی مینوییِ بودایی را در متن کهنِ توصیف دیگری از کیهان 

: 1317)مَهاوایپولیا بوداوَتَمسَکَه سوترَه« ی معظم طوالنی تاج گل بوداسوترَه»( یا 1316سوترَه

महावैपलु्यिदु्धावतिंसकसतू्रی رایج در جنوب آسیا متن یکی از بانفوذترین متونِ مکتب مهایانهخوانیم. این ( می

( ترجمه 華嚴經)هوایان جینگ: « ی آراسته با گلسوترَه»شود. در چینی آن را به صورت محسوب می

گوانگ )دافانگ« ی آراسته با گلهای فراوان و ارجمندسوترَه»اند که در اصل عنوانش شکلی کوتاه شده از کرده

که یعنی طوالنی و عنوان « وایپولیا»( بوده است. در این ترجمه 大方廣佛華嚴經جینگ: یانفوهوا

« هوا»دهد. معنی می« فراگیر و اصالح کننده»( ترجمه شده که 方廣« )گوانگفانگ»های بلند است، به سوترَه

(華در چینی باستان به معنای گل بوده، اما بعدتر درخشان و واال معنی می ) .یان»داده است( »嚴 هم کوتاه )

کِگون »این رساله در ژاپنی با عنوان «. آراستن و ارجمند ساختن»( است که یعنی 莊嚴« )یانژوانگ»ی شده

                      
1316 Avataṃsaka Sūtra 
1317 Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra 
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大方広仏華厳経دایهوکو بوتْسو کِگون کیو: » ی شود که خود کوتاه شده( شناخته می華厳経« )کیو

نامند. ( میམདོཕལཔོཆེ) 1318«پوچْهِهالمْدوپه»است، که وامگیری دقیقی از تعبیر چینی است. این رساله را در تبتی « 

زیسته، در قرن ششم .م نوشته که این متن ی اوجَین در هند مرکزی میکه در منطقه 1319راهبی به نام پَرَمارتَه

  1321 اند.نامیدهنیز می 1320«پیتَکه بودیسَتوَه»را 

شمار دنیای موازی و متداخل با هم در نظر گرفته شده که هریک بقیه را در خود در این رساله بی

ی شده های بر هم انباشتهدهد و زیباییوان این رساله، تاج گل معنی میی اَوَمسَکه در عنگنجانده است. واژه

متنی بسیار طوالنی است که از ادغام و « ی تاج گلسوترَه» 1322دهد.برخاسته از اخالق بودایی را نشان می

اند. نگارش کهنترین بخشهای شدهه که برای دیرزمانی در سنت بودایی نوشته میترکیب متونی مستقل پدید آمد

های مستقل احتماال در حدود اواخر قرن سوم یا این متن احتماال در قرن اول پ.م آغاز شده است. این پاره

ی بخشهایی از ترجمه 1323اند.ابتدای قرن چهارم .م در آسیای مرکزی به صورت یک متن یگانه تدوین شده

ی آن در قالب ، اما تنها در قرن سوم .م است که بدنهبه زبان چینی احتماال در قرن دوم .م آغاز شده این سوترَه

 شود. به چینی منتقل می« ی ده مرحلهسوترَه»

.م(  359-429) 1324.م توسط بودابْهادرَه 420دود سال در ح ی کامل این سوترَهنخستین ترجمه

ی مکتب دیانَه بود که شد. این مرد نمایندهانجام پذیرفت. این مرد راهبی بود که شرامَنَه نیز خوانده می

                      
1318 mdo-phal-po-che 
1319 Paramārtha 
1320 Bodhisattva Piṭaka 
1321 Susumu, 2007: 89–93. 
1322 Hirakawa and Groner, 1990. 
1323 Huayan, : 41-45. 
1324 Buddhabhadra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paramartha
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گائو دو مفهوم سَمَدهی )مراقبه( و پرَجنَه دش شوانخاستگاهش سرزمین کشمیر بود. او به همراه شاگر

را به  .م بار دیگر این سوترَه 699در سال  1325ها تبلیغ کردند. سیکشاناندا)هشیاری متعالی( را میان چینی

 ی دیگری از آن را به دست دادند. ترجمه 1326ویوهَهه.م پیروان گَندَ 798چینی ترجمه کرد و در سال 

ترین متون ادبیات بودایی است. به گزارش پرمارته، درازای این یکی از طوالنی« ی تاج گلسوترَه» 

یی ای که امروز از آن در دست داریم، چهل بخش با مضمونهانسخه 1327رسیده است.متن به صد هزار سطر می

های مستقلی مورد گیرد. دو تا از این بخشها در منابع دیگرِ آسیای مرکزی به عنوان سوترَهمتفاوت را در بر می

های متصل به هم و سطوح مکملِ پدیدارهاست، و راهبردی اند. موضوع اصلی رساله درمههارجاع واقع شد

 توان با فراتر رفتن از این قلمروی پدیداری، به روشن شدگی دست یافت. که می

شود، به مسیرِ خوانده می( 經十地/1328بومیکَه سوترَه)دَسَه« ی ده مرحلهسوترَه»بخشی از متن که 

لَنکَوَتَرَه »و ویژگیهای این مقام پرداخته است. این ده مرتبه در متون دیگری مانند  ی بودیسَتوَهدستیابی به مرتبه

« 1329ویوهَه سوترَهگَندَه»نیز مورد بحث قرار گرفته است. واپسین فصلِ این متن « سوترَهشورَنگَمَه»و « سوترَه

مَنجوسْری نایل  دهد که به دیدار بودیسَتوَهنام دارد و ماجرای سفر زیارتی مردی به نام سودانَه را شرح می

کند، و پنجاه و یکمین کسی شود. سودانه برای دستیابی به روشن شدگی با پنجاه و دو استاد گفتگو میمی

                      
1325 Śikṣānanda 
1326 Gaṇḍavyūha 
1327 Susumu, 2007: 89–93. 
1328 Daśabhūmika Sūtra 

1329 Gandavyuha Sutra 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Aik%E1%B9%A3%C4%81nanda&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Avatamsaka_Sutra#The_Gandavyuha_Sutra
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ی چشمگیر برای امر بیکرانه وجود گیرد، میترِیَه نام دارد. در اینجاست که دو استعارهاش قرار مینیمورد رایز

شناسی بودایی پی برد. یکی از این دو استعاره، تورِ ی هستیتوان به تصویری دربارهدارد و بر مبنای آن می

 ایندره است و دیگری برجِ میتریه:

شان سودرنه بود که بر پاهای ی برج بزرگ، هزار هزار هزار جهان را دید... و در همهاو در میانه»...

شمار دوران )کالپا( به چشم دید. خویش ایستاده بود... چنین بود که سودرنه کردار میتریه را برای عروج در بی

های نگاهبانی دیوار، نمودهای فرازترین چیز را دید، به کمال از آن هریک از روزنبه همین شکل، سودرنه از 

آگاهی یافت، آن را درک کرد، و با آن همدل شد. از آن بهره جست، همچون ابزاری به کارش گرفت، و 

  1330«خویشتن را در آن دید.

 یابد، بودیسَتوَهشود و به کمکش به روشن شدگی دست میآخرین کسی که سودرنه با او رویارو می

یابد که روشن شدگی خرد دانسته شده است. در آنجاست که سودرنه در میمَنجوسْری است که استاد بزرگ 

و کمال چیزی نیست که زایر در پایان سیر و سلوکش بدان دست یابد، بلکه آن چیزی است که همواره و در 

سخن هم 1331یی به نام سَمَنتَبْهَدرَهتمام مدت با سالک همراه بوده است. در پایان مسیر، سودرنه با بودیسَتوَه

آموزد که خرد تنها زمانی معنا دارد که مورد استفاده قرار گیرد و به کرداری منتهی شود که شود و از او میمی

توان بازیافت که در را می« رستگاری به مثابه سفر»سودی را به هستندگان برساند. در این رساله بذرِ مفهومِ 

 یابد. شود و بعدتر در دین مانوی و عرفان ایرانی نیز بازتابی چشمگیر میآیین بودایی ایران شرقی نهادینه می

 

                      
1330 Cleary, 1987: 369. 
1331 Samantabhadra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samantabhadra
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 هاسخن دوم: عناصر و آخشیج

ینگاریم، بحث اگر تصویر ادیان جهان باستان از کیهان و جغرافیای گیتی و مینو را با فیزیک همسان ب 

شان به جنینِ شیمیِ امروزین شباهت خواهد یافت. کهنترین ی هستی و ماهیتعناصرِ برسازندهی درباره

ر آتش ها به آنچه که بعدتر به عنوان عنصر رسمیت یافتند، به تقابل آسمان در برابر زمین و آب در براباشاره

وا/ خاک و آب/ هه عبارتند از ای پدید آمدند کرتیب به تدریج جفتهای متضاد معناییشود. به این تمربوط می

هایی که ها تا دیرزمانی به صورت عنصرهایی انتزاعی و مستقل در نیامدند و نخستین اشارهآتش. این دوگانه

شود و کمابیش با ی اول پ.م مربوط میبینیمع به منابع میانرودانیِ اواسط هزارهی عنصر میبه مفهوم اولیه

 مصادف است. ظهور قدرت سیاسی مادها و پارسها

اند، به دوران هخامنشی مربوط نخستین متونی که به شکلی روشن و صریح از عنصرها نام برده 

ها و به خصوص اند. احتماال کهنترینِ آنها، بخشهایی از یشتشوند و در قلمرو این دولت نوشته شدهمی

منابع به احتمال زیاد ن کند. بخشی از ایهاست که به شکلی منظم و سازمان یافته به پنج عنصر اشاره مییسنه

اند. با این وجود شهرت یافتن و ی نخست پ.م در ایران شرقی و ری صورتبندی شدهی هزارهدر قرون اولیه

ای بوده که با شود و احتماال وامگیریشان در منابع دیگر به اواسط دوران هخامنشی مربوط مینمایان شدن

 یافته است.  ی نظام تجارت در این عصر تحققپشتیبانی توسعه

شود و در اینجا تا جایی که نگارنده یافته، کهنترین اشاره به مفهوم عنصر در فروردین یشت یافت می

اند خاستگاه این پنج عنصر را شویم. برخی از نویسندگان کوشیدهی هستی روبرو میبا پنج عنصر برسازنده

ین ارجاع به این پنج عامل را در متن انوماالیش روخبرگ نخستبه منابع بابلی باستان برسانند. چنان که مثال 
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ارجاع روخبرگ به بندی از این متن است که در آن از دریا، زمین، آسمان، آتش و باد یاد  1332بازجسته است.

شده است و وی آنها را با پنج عنصرِ بعدی یکتا انگاشته است. اما حقیقت آن است که در انوماالیش مدلی 

ای که به کند. در این متن هیچ کلمهکه تنها به تقابل آسمان/ زمین و آب/ آتش اشاره میتر وجود دارد ابتدایی

گانی دیگری هم وجود ندارد که به وجود نظامی منسجم از بندی پنجشود و ردهعنصر داللت کند دیده نمی

تایی را داریم که با هم های پنجبندیای از تقسیمیشت شبکهدر حالی که در فروردینعناصر گواهی دهد. 

اند. اصوال پیدایش پنج عنصر با افزوده شدن عاملِ مینو به دو جفتِ باستانیِ یاد شده ممکن متناظر دانسته شده

نموده است. در فهوم میشده است، که ابداعی زرتشتی بوده و تا قرنها بعد در تمدنهای دیگر ناآشنا و نام

انوماالیش مفهوم مینو به کلی غایب است و بنابراین چنین ساختاری امکان ظهور نداشته است و نشانی از آن 

 شود. هم در سایر منابع بابلی و آشوریِ دوران پیشاهخامنشی دیده نمی

آب، زمین، و  دهد سرایندگانش پنج عنصرِ هوا،یشت بندهایی هست که نشان می اما در فروردین

گیاه را به عنوان عناصر گیتیانه و یک نیروی دیگر را به عنوان گوهر جانِ مردمان یا همان فروهر در نظر 

پَنچائو گانه )توان دریافت که در آن به جانوران پنجاند. اهمیت عدد پنج در این یشت را از آنجا میداشته

همین بخش مدلی ساده از رشد جنینی . در 1333اشاره شده است (,OcNap-lyayh یائوهیَه

انسان ارائه شده و گفته شده که جنین آدم از این پنج بخش تشکیل یافته است: استخوان و مو 

(,acanoag ,acitsa /(، گوشت )اَستیچَه گَئونَچَهadBvrd/ اندرونه درِودَه ،)

(s&Bquru/ (، پاها )اوروثریاslyDiap/و اندامهای نرینگی یا مادینگی پَیذیائوی )

                      
1332 Rochberg 2002: 661–684. 
  فروردین یشت، کردهی 1، بند 1333.10
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(saCxAwarf/ فرَواخشیَس) بندی بدان معناست که در آن دوران بافتهای سختِ . این تقسیم1334

گوارش و غددش و شش و اندامهای درون تنه )لولهنگهدارنده )استخوان و ناخن و مو و...(، بافت عضالنی، 

اند. اگر استخوان کردهها(، اندامهای حرکتی )دست و پا( و اندامهای تناسلی را از هم تفکیک میقلب و کلیه

ی ای برای سر هم در نظر بگیریم، این مدل کمابیش برابر است با پنج نیروی برسازندهو مو را در ضمن استعاره

یعنی تفکر، حرکت، گوارش، کردار و تولید مثل. در بند دیگری از فروردین یشت با فهرستی  جان جانوران

سازد. در یک جا های به کار گرفته شده در متن را روشن میشویم که تا حدودی برابرسانیدیگر روبرو می

در  1335کنند.نگهبانی میها از آسمان، آب، زمین، گاو و فرزندانِ هستی یافته در زهدان مادران آمده که فروشی

ها را برای جای دیگری تمام فهرستهای یاد شده با هم ترکیب شده است. یعنی گفته شده که مزدا فروشی

نگهبانی از زمین، آسمان، آب، گیاه و گاو به یاری فرا خواند. بعد گفته شده که فرزندان در زهدان مادرشان 

ستخوان، گوشت، اندرونه، پا و آلت تناسلی را در خود پدید به همین ترتیب نگه داشته شدند تا پنج اندامِ ا

  1336آورند.

به این ترتیب در فروردین یشت نظامی نظری حاکم است که پنج نیروی زیستی را با پنج نوع بافت 

ارزیِ ترین اشاره به تناظر عالم اکبر و عالم اصغر و همکند و این قدیمیبدن و پنج نوع عنصر همتا فرض می

م، حدس من آن است که این اشناسی آسمان شبانه شرح دادهانسان و کیهان است. چنان که در کتاب اسطوره

اند متن و سایر متون اوستایی کهنی که به برابری انسان و کیهان قایل هستند، در سنتی مهرپرستانه نوشته شده

                      
 .۱۱، بند ۱ی فروردین یشت، کرده 1334
 .۲۲، بند ۲ی فروردین یشت، کرده 1335
 .۲۸، بند ۳ی فروردین یشت، کرده 1336
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ای ی اخترشناسی و تدوین اساطیر ستارهکه در عصر هخامنشی در دل دین زرتشتی وجود داشته است و توسعه

گوید کند بخشی از فروردین یشت است که میحدس را تایید می را نیز ممکن ساخته است. یک برگه که این

تاییِ مقدسانِ جنگاور هستند. اعضای دیگر این دسته عبارتند از مهر، ی پنجها عضوی از یک دستهفروشی

ای کامال اوپمنه را با بهرام یکی بگیریم، این مجموعه دسته. اگر دامویش1337اوپمنه، و بادرشن، دامویش

ای از مقدسان مهری نشان آورد، و عضویت روان نیکوکاران درگذشته را در حلقهمهرپرستانه را پدید می

 دهد. می

ده اند، به شکلی صریحتر و روشنتر دیها که احتماال دیرتر نوشته شدهمفهوم پنج عنصر در یسنه 

ی زرتشتی است و از نمادهای کیشانهی یکتاپرستی راستشود و این بار در قالبی پیکربندی شده که نمایندهمی

ها چهار عنصر گیتیانه )آب، باد، خاک و آتش( در ذات خود به ی چندانی ندارد. در یسنهمهرپرستانه نشانه

شوند. این مینو در به نام مینو تکمیل می دلیل خلق شدن توسط خداوند مقدس هستند، اما با عنصری فرازین

 «آثِرَه»ی اثیر همان یابد که در منابع متاخرتر اثیر نامیده شده است. واژهگونه نمود میشکل عنصری آتش

(areqAدر اوستایی است به معنای آتش که کلمه )شود. تبارش محسوب میی آذر هم 

دهد که تا زمانِ نهایی شدنِ این متن که تحلیل سیر تحول این مفهوم در متون اوستایی نشان می

احتماال در دوران اردشیر دوم هخامنشی رخ داده، مفهوم پنج عنصر ماهیتی کامال زرتشتی یافته و با مدل رقیبی 

یافته است. در هات عه میکه هفت عنصری بوده و ردپایش بر اخترشناسی باقی مانده، به شکل موازی توس

                      
 .۴۸-۴۷، بند ۱۲ی فروردین یشت، کرده 1337
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دقیقا همین چارچوب برای پیکربندی روح آدمی به کار گرفته شده است. در این هات که به ستایش  یسنه ۲۶

 1338 خوانیم:روان نیکوکاران و فروشیِ درگذشتگان اختصاص یافته، چنین می

  

 

 

 

paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-gûshãm idha ashaonãm 

ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide 

ýôi ashâi vaonare , gêush hudhånghô urvânem ýazamaide. 

زنان  اینک جان و دین و بوی و روان و فروشی نخستین آموزگاران و نخستین آموزندگان کیش، مردان و

 ستاییم. ستاییم. گوشورون نیک کنش را میاند را میی پیروزی اشه بودهاشونی را که انگیزه

ها، نیروهای روانی انسان نیز به پنج عاملِ مستقل تقسیم شده بودند مان تدوین یسنهبه این ترتیب تا ز 

بینیم و به ی روح است که در گاهان ردپایش را میی منطقی کهنترین ارجاع به نیروهای برسازندهو این ادامه

                      
 . ۴، بند ۲۶، هات یسنه  1338
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پنج  خداگونگی، -انسان ی نمایان به اعتقادِ زرتشتیِ ها در کنار اشارهدر یسنه 1339کند.هشت نیرو اشاره می

 بخش برای روان برشمرده شده است: 

نبشهای نیروی حیاتی مشترک در بدن آدمیان و جانوران است و گرمای تن و ج ( کهAhûm: جان )

مترادف است با  ( کهdaênãm: آورد، دین یا دئنا )زیستی و حرکت عضالنی را پدید می

وشیاری ه ( کهbaodhas: بوی ) دهد،وجدان و نیرویی درونی است که اشه را تشخیص می

ختار که عبارت است از بخش خودآگاه و خودم (urvânem: و ادراک و حس است، روان )

و کسانی که گویا تنها در نیکوکاران  ه( کfravashîm: فرد، و فروهر یا فروشی ) هستیِ

ای از روح انسان است که وی را با اهورامزدا و سایر موجودات مقدس اشون هستند وجود دارد و آن سویه

 سازد. همسان می

شود و چنین ی دوران هخامنشی ظاهر میمفهوم عنصر در منابع یونانی، عبری و هندی در میانه 

هایی مگیری شده باشد. در تمام این فرهنگها اشارهرمشق اوستایی وانماید که در تمام این قلمروها از سمی

ست. بیشتر امعموال اخترشناسانه به نظام هفت عنصری وجود دارد، اما ارجاعها به نظام پنج عنصری بیشتر 

ی فلسفی کیش زرتشتی را بر این تمدنها تا دیرزمانی با تقابل گیتی و مینو که مفهومی انتزاعی است و هسته

بینیم که تنها به چهار عنصر گیتیانه اشاره شده اند. به همین دلیل هم در بیشتر اوقات میبودهسازد، بیگانه می

 و عنصر پنجم یا مینو نادیده انگاشته شده یا با شکلی از آتش همسان دانسته شده است.

                      
 به قلم نگارنده.« زند گاهان»ی تصویر گاهان از روح انسانی بنگرید به برای شرحی درباره  1339
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ند آید که هند و ایرانیان باستان پیش از انقالب زرتشتی مانهای کهن بر میاز تحلیل وداها و یشت

اند. هریک از این عناصر ارتباطی ویژه با جان و روان اهالی میانرودان و مصر به چهار عنصر اصلی قایل بوده

ی کنند. اما از این میان، باد به خاطر جنباندن چیزها و ارتباطی که با تنفس دارد همچون جوهرهبرقرار می

ی فکری مرسوم، و فرضِ م مینو به منظومهسنت زرتشتی با توجه به افزودن مفهو 1340شود.زندگی تقدیس می

ی پدیدارهای تقابل میان گیتی و مینو، ناگزیر شد تا عنصر پنجمی را به این مجموعه بیفزاید و آن را بر سازنده

مینویی در نظر بگیرد. این عنصر پنجم اثیر بود که به سرعت در هند نیز وامگیری شد و جالب آن که در غیاب 

ی، به آکاشا )تهیا، فضای خالی( ترجمه شد. فرض اثیر در دستگاه زرتشتی بدان معنا بود دستگاه نظری زرتشت

که باد از موقعیت مرکزی و مهمش در ارتباط با نفس و روح انسانی عزل شود. در سپهر هندی اما چنین 

این بار در زیر  –اتفاقی رخ نداد و چون سپهر مینو همچنان غایب بود، این باد بود که مفهوم نفس انسانی را 

یابد و صورتنبدی کرد. پس خودِ باد در ارتباط با پنج عنصر به پنج شکل تجلی می -ی تقدس عدد پنجسایه

ی گوناگون دارد که کند. باد در مقام نیروی پشتیبان حیات پنج جلوهکارکردهای اصلی زیستی را نمایندگی می

 کنند. مانَه، که تنفس، حرکت، حس، گوارش، و دفع را کنترل میعبارتند از پرانَه، اَپانَه، ویانَه، اودانَه و سَ

ی هستی در منابع هندی دوران هخامنشی نیز برای نخستین بار با مفهوم منظمی از عناصر برسازنده

کند. این پنج عنصر را بیشتر در ترین حالت به همین پنج آخشیج اشاره میشویم و در بسط یافتهروبرو می

پَنچَه »در این متون از  1341شان صراحت دارند.بینیم و به خصوص اوپانیشادها دربارهمیمنابع هندویی 

                      
1340 Raju, 1954: 197-213. 
1341 Taittirīya Upaniṣad, 2.1–2.5 (Olivelle, 1996: 185–187). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taittiriya_Upanishad
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اند که یعنی خوانده 1343«مَهابُهوتَه»)یعنی پنج عنصر بزرگ( یاد شده و در مکتب سَمکیَه آن را  1342«مَهابهوتَه

جالَه یا آپ که همان آب است، ( که یعنی زمین، िबूमاینها عبارتند از کیشتی یا بْهومی ) 1344«.های بزرگبودنی»

( आकाश( یا پاوان که باد است، و ویوم یا آکَشَه )मरुत( که برابر است با آتش، ماروت )अबननتِجاس یا آگنی )

ی هندویی تمام چیزهای جهان از جمله بدن انسان از این پنج عنصر تشکیل که اثیریا آذر است. در اندیشه

خوانیم که می« سوتاسوَتَرَه اوپانیشاد»شود. در این پنج آخشیج تجزیه میشده و هنگام مرگ بدن جانداران به 

ترین عنصر که اثیر باشد استفاده کرد تا چهار عنصر دیگر را پدید آورد و آنها را با هم آفریدگار از شریف

ی زروان( ترکیب کند. جالب آن که این متن آفریدگار را با لقِب داننده )همتای مزدا( و معمار زمان )همتا

بنابراین اثیر بر چهار تای دیگر حق تقدم دارد. چهار عنصر هم به ترتیب پدید آمدند  1345معرفی کرده است.

 نیستند. « قدیم»ی دوران میانه و به این ترتیب هیچ یک از آنها به تعبیر فلسفه

باط دارند. شود. پنج عنصر با پنج حس ارتردپای روانشناسی پنج بخشیِ یسنه نیز در هند دیده می

آخرین عنصری که آفریده شد زمین بود که سهمی از تمام عناصر دیگر را در خود دارد و به همین دلیل هم 

ی عناصر دیگر جز زمین را در گیرد که همهشود. بعد از آن عنصر آب قرار میتوسط تمام حواس درک می

شود. پس از جز بویایی دریافت می خود دارد و پیش از زمین خلق شده است. این عنصر توسط تمام حواس

ی راه خلقت قرار دارد و تنها با بینایی و پساوایی و گیرد که به همین ترتیب در میانهآن عنصر آتش قرار می

                      
1342 pancha mahabhuta 
1343 Mahābhūta 
1344 Muller, 2003: 40. 
1345 Śvetāśvatara Upaniṣad, 6.1–6.2 (Olivelle, 1996: 263). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shvetashvatara_Upanishad
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تواند شنیده و پسوده شود. نخستین گیرد که تنها میشود. باالتر از آن عنصر هوا قرار میشنوایی درک می

 کند. آکَشَه بود که تنها با شنوایی ارتباط برقرار می عنصری که آفریده شد اثیر یا

یشت دیدیم، با شکلی از کالبدشناسی بدن انسان نیز  این پنج عنصر به همان ترتیبی که در فروردین

 کند. این پیوند در مدل چرخها )چاکرا( از بدن انسان، به ساز و کاری مکانیکی برای توضیحارتباط برقرار می

شود. بر این مبنا پنج عنصر به همراه دو عنصر افزوده مبنای چاکراهای انی در بدن منتهی میچرخش نیروی رو

ی خاجی(، شوند. عنصر زمین با موالدارا )چرخ ریشه(، آب با سْوادیستانا )چرخ مهرهگانه دانسته میهفت

دن(، ظلمت با هی )چرخ گرآتش با مانیپورا )چرخ ناف(، هوا با آناهاتا )چرخ قلب(، اثیر یا صدا با ویسْهود

رارا )چرخ تاج( مربوط هستند. چنان که آشکار است در آجنا )چرخ چشم سوم( و فضا یا اندیشه با ساهاس

 اند تا شمارشان به هفت برسد.اینجا دو عنصرِ ظلمت و فضا به پنج آخشیج افزوده شده

ای های خالقانهج عنصری، و نوآوریجالب آن که در مقابل پیروی تقریبا کاملِ منابع هندویی از نظام پن

ها به بینیم. جینشود، در دیدگاه بودایی و جینی مقاومتی در این زمینه را میی چرخها دیده میکه در نظریه

دانند و به خاطر انکار واقعیت مینو، با مفهوم اثیر یا آکشه مشکل دارند و آن را بخشی از نیروهای آجیوه می

کنند و در عمل به عنوان یک عنصر اش مینده و ناگنجاینده )لَوکَسَه/ اَلَوکَسَه( تنقسیمی مکانِ گنجایدو رده

بوداییان هم با وجود تاکیدی که بر اصالت مینو در برابر گیتی دارند، این  1346اعتباری برایش قایل نیستند.

 شناسند. گیرند و تنها عناصر گیتیانه را به رسمیت میعنصر پنجم را نادیده می

                      
1346 Singh, 2001: 1623. 
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)چهار عناصر بزرگ( یا چَتودْهَتو  1347در ادبیات پالی که متون مقدس بودایی هستند، چَتّارو مَهابهوتانی

دیده « مَجیمَه نیکایَه»بینیم. بیشترین اشاره در این مورد در متن )چهار عنصر( را داریم و از اثیر نشانی نمی

ای مبهم ندرت به عنصر پنجم و گاه ششم اشارهشود و در آنجا تنها چهار عنصر مورد تاکید است و تنها به می

این چهار عنصر مبنای تولید رنج در زندگی هستند و رهایی از رنج با آموختنِ چیرگی بر  1348شود.دیده می

شود. کهنترین منابع بودایی این عناصر را با چهار کیفیتِ مادی مربوط شان ممکن میآنها و آزاد شدن از سلطه

های یاد ین، روانی با آب، دما با آتش و حرکت با هوا. تاکید این متون بر ادراک کیفیتداند: سختی با زممی

شود. این چهار کیفیت اولیه به ظهور چهار شده است و بر مادیت و وجودِ این عناصر چندان پافشاری نمی

های ذهن و رده شوند که روی هم رفته کاالپاس نام دارندمنتهی می -رنگ، بو، مزه، خوراک–کیفیت ثانویه 

در یکی از گفتارهای منسوب به بودا، این چهار عنصر به تفکیک نام برده  و همچون  1349سازند.و ماده را بر می

  1350اند.ی بدن انسان مورد اشاره واقع شدهعناصر برسازنده

در معنای عنصر استفاده شده است. اما این کاربرد شامل و  1351«داتو»ی پالی در منابع بودایی از کلمه

آن را « هجده عنصر»و « چهار عنصر»جامع نیست و معانی دیگری هم دارد. با این وجود در ترکیبهایی مانند 

 1353داتوشان دارند: پروتَوینیمی از چهار عنصر اصلی بودایی نامهایی برابر با همتای ایرانی 1352اند.به کار گرفته

                      
1347 cattāro mahābhūtāni 
1348 Majjhima Nikaya, 28, 62, 140. 
1349 Warder, 2000: 297. 
1350 Kayagata-sati Sutta, 2009: 119.  
1351 dhātu 
1352 Bodhi, 2000: 527–528 
1353  pruṭhavī-dhātu 

file:///P:/nask/papers/Sociology/Kayagata-sati%20Sutta%22
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)باد(. ناگفته پیداست که در نامهای یاد شده،  1356)آتش(، وایو داتو 1355داتو)آب(، تِجَه 1354داتو)زمین(، آپَه

اند و در زبانهای اوستایی و بْهومی )بوم(، آپ، و وای دقیقا به همین ترتیب در سپهر ایرانی نیز رایج بوده

-بنیادین و بسیط هستند و غیرمشتق )نو اند.  این چهار عنصرپارسی باستان در همین معنا کاربرد داشته

شان نیست و هریک با روابط علی به سه عنصر شوند. اما این به معنای قدیم یا ازلی بودن( دانسته می1357اوپادا

( یا عنصر 1359داتوهایی مبهم به یک عنصر فضا )آکاسَهجالب آن که در همین متن اشاره 1358اند.دیگر وابسته

خورد که احتماال انعکاسی است از عنصر پنجم یا آذر. به ویژه عنصر چشم می( به 1360داتوآگاهی )وینانَه

دانسته شده و  1361آگاهی با این عنصر مینویی همسان است، چون روشن و درخشان )پَریسودَم پَرییوداتَم(

 ی منابعخوانیم که ادراک لذت و رنج و حالت بینابین آن وابسته به این عنصر است. با این وجود بدنهمی

اند، ی چهار عنصر بحث کردهی منابع اصلی که دربارهبودایی کامال بر نظام چهار عنصری تاکید دارد. در زمره

گفتار بزرگ در اندرز به »و  1362پامَه سوتَّه(دوم)مَهاهَتیپَه« ی تشبیه ردپای پیلگفتار بزرگ درباره»توان به می

 اشاره کرد.  1364سوتَّه( )داتوبْهَنگَه« ر انکشاف عناصرگفتار د»و  1363وادَه سوتَّه()مَهاراهولَه« راهولَه

                      
1354 āpa-dhātu 
1355 teja-dhātu 
1356 vāyu-dhātu 
1357 no-upādā 
1358 Visuddhimagga, XIV.35 (Buddhaghosa, 1999: 443). 
1359 ākāsa-dhātu 
1360 viññāṇa-dhātu 
1361 parisuddhaṃ pariyodātaṃ 
1362 Mahahatthipadompama Sutta 
1363 Maharahulovada Sutta 
1364 Dhatuvibhanga Sutta 
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ی فلسفهای که دیدگاه پنج عنصری را پذیرفته های گوناگون دین بودا، مهمترین خوشهدر میان شاخه

است که در اصل بر باورهای تبتی کهن استوار است. در این نگرش پنج عنصر عبارتند از زمین، هوا،  1365بون

آب، آتش و فضا. این عناصر در اخترشناسی و سنت شمنی تبتی اهمیت فراوان دارند. در این نگرش فضا 

ی است که چهار عنصر جایگزین اثیر شده و نسبت به عناصر دیگر تقدم منطقی دارد. فضا در واقع همان بستر

سازند و پنج حس اصلی را می کنند. این پنج عنصردیگر در اتصال با آن امکانِ در آمیختن با هم را پیدا می

شوند.  پنج اندام آورند که پنج هیجانِ منفی و پنج خرد از دل آن زاده میاینها پنج میدان تجربه را پدید می

  1366شوند.تایی محسوب میبینی پنجز این جهان)دو دست و دو پا و سر( نیز نمودهایی ا

 

 

 

 

 

  

                      
1365 Bön 
1366 Rinpoche, 2002: 1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n
http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n
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 سخن سوم: تاریخ جهان

شد که با زندگی کوچگردانه هایی کوتاه یا دراز فهم میدر جهان باستان، مفهوم زمان به صورت چرخه

هایی به نسبت کوتاه و نامنظم درک یا کشاورزانه پیوند خورده بود. کوچگردان زمان را به صورت چرخه

کردند که خصلتی ماهانه داشت و به خصوص با زاد و ولد کردن رمه و بارداری و وضع حمل زنان در می

تر دادند و دورانهای زمانی طوالنیتر و ساالنه را مبنا قرار میهایی طوالنیارتباط بود. جوامع یکجانشین، چرخه

کردند. در این میان، کهنترین ان شمار میرا بر مبنای رخدادهایی سیاسی مثل بر تخت نشستن یا درگذشتنِ شاه

شود. در مند در دست داریم، به منابع اوستایی مربوط میبندی خطی و غایتای که از یک نظام زماننشانه

ی ای صریح، به نوعی فلسفهها در صورتبندیها و یسنهآمیز و در قالبی شاعرانه، و در یشتگاهان به طور کنایه

ی اخالقی زرتشتی و باور وی به چیرگی خوریم که به طور مستقیم از فلسفهگرا بر میهزارهمدار و تاریخ غایت

دید والنی میطنهایی اهورامزدا بر اهریمن برخاسته است. این دستگاه نظری زمان را همچون پاره خطی بسیار 

فرینش به شکلی برگشت یابد و آغاز و پایانی مشخص دارد و رخدادهای مهم آکه دوازده هزار سال ادامه می

 اند.ای بر آن مرتب شدهناپذیر و غیرچرخه

ی زمان از نگرش زرتشتی به ادیان دیگر نیز راه یافت. عصر هخامنشی گرایانهمدل خطی و هزاره

های نوظهور رازورز یونانی به همراه فیلسوفان دوران اوج این وامگیری بود و ادیانی مانند یهودیت و فرقه

اشناخته ماند. ز چنین برداشتی استقبال کردند. با این وجود رویکرد یاد شده در هند همچنان نپیشاسقراطی ا

ایِ شدند، به همان زمان چرخهآیین هندو و جین و بودا که در این هنگام نیرومندترین ادیان هندی محسوب می

 دیدند.ده میهایی تو در تو و تکرار شوند بودند و زمان را چرخهی قدیمی پایبنکشاورزانه

ها ماهیتی مینویی داشتند و این متفاوت بود با تصویر کهنترِ ودایی که در دین بودایی، این چرخه

بودا در کرد. شناسایی می -مانند فجایع طبیعی–ی گیتیانه ها را بر اساس رخدادهای تکرار شوندهچرخه
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یابد. در هایی مشخص انقباض و انبساط میوید که جهان با دورهگبه راهبی به نام واسِتَه می 1367سوتَّهآگَنَه

شوند. اما در زمان یابند و مقیم آن اقلیم میی فرازینِ ابَسَرَه برهما دست میزمان قبض، روانها همه به مرتبه

ی شوند و به این ترتیب چرخهی فروپایه باز زاییده مییانهبسط، بار دیگر برخی از آنها در قلمروهای گیت

 شود.تناسخ در سطوحی پایینتر بازتولید می

های پایینی به باالیی را برخی از مفسران امروزین ی بازمرد و عروج پلکانی ارواح از مرتبهاین چرخه

پزشکی بودایی به نام بیگلو در کتابی  در اوایل قرن بیستم، 1368اند.ی تکامل ابتدایی تشبیه کردهبه نوعی نظریه

ی تکامل نوشت، کوشید آرای داروین را با مدل تکامل روحانی بوداییان ترکیب کند و این دو را که درباره

حدود صد سال بعد، یک استاد ذن به نام آلبرت لو مسیری واژگونه را طی کرد و  1369سازگار و همسان بداند.

ی ریچارد داوکینز و آرای او در کتاب ژن خودخواه، و به خصوص آرای کافرانه با انتقاد از دیدگاه نوداروینی،

 1370تکامل زیستی را ناقص و سطحی دانست و مدل عروج روحانی بودایی را کاملتر و سودمندتر از آن دانست.

 

  

                      
1367 Agañña Sutta 
1368 Williams, Paul 2004: 102. 
1369 Bigelow, 1908. 
1370 Low, 2008. 
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 بودا در آیین« من»گفتار دوم: 

 

 خویشیسخن نخست: بی

ی مرکزی زرتشت یعنی تفکیک هستی به دو قلمروی گیتی و مینو پذیرفته در بیشتر سنتهای کهن، ایده

ی مادی و معنوی انسان است. تا پیش از زرتشت هم مفهومی مبهم و شده و به این ترتیب سخن از دو سویه

گرفت و آن را در نظر میسیال در تمدنهای باستانی وجود دارد که مفهومی بینابین جان یا روان یا روح را 

دانست. با این وجود تمایز جان از روح و اتحاد این علت زنده بودن و فعالیت آدمیان و جانداران دیگر می

دو در قالب یک منِ خودبنیاد و خودمختار شفاف و روشن نشده بود و به همین دلیل هم پرسش از سرنوشتِ 

یافت. چنان که موال در پیوند با سرنوشت تن پاسخ میشد و معروح پس از مرگ به شکلی صریح مطرح نمی

های باستان معتقد به نوعی تناسخ روان از نیاکان به نوادگان بودند و یونانیان و اهالی میانرودان ها و هندیچینی

دانستند و وضع خاکسپاری یا سالم ماندن جسد را تعیین و مصریان روح را در محل تدفین جسم مستقر می

 پنداشتند. سرنوشت روان فرد میی کننده

بعد از انقالب زرتشتی، از سویی دو قطبی گیتی و مینو پدید آمد و به این ترتیب بدن و روح در دو 

ی متفاوت جای گرفت، و از سوی دیگر همزمان با ظهور مفهوم خدای یگانه، صفاتی شناسانهی هستیعرصه

خداباوری -تیب انسانبه وی منسوب شد که مشابهش به مینوی انسانی، یعنی روح نیز منسوب شد. به این تر

ی پیکربندی ادیان سنخ شمردن ذات انسان و خدای یگانه بنیاد شد و این همان است که شالودهزرتشتی با هم

 باستانی تا دو هزار سال بعد را فراهم آورد. 
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نشان داده شده که در ابتدای دوران هخامنشی پیکربندی متمایز و مهمی « داریوش دادگر»در کتاب 

منِ »ی زرتشتی استوار شده بود. این دولت هخامنشی پدید آمد که از نظر فلسفی بر بستر اندیشه در« من»از 

که در اصل خصلتی سیاسی داشت و نخستین بارقه از هویت ملی ایرانی بود، به سرعت در فضاهای « پارسی

قواعدی حقوقی را فرهنگی گوناگون شاخه دواند و روایتهای اساطیری، آیینهای دینی، گرایشهایی هنری و 

 پدید آورد که توسط دیوانساالری هخامنشیان در سراسر شاهنشاهی جهانگیرشان منتشر شد. 

بر مبنای این « من»ی شرقی و غربی این دولت عظیم، دو صورتبندیِ متمایز از مفهوم در دو حاشیه

الب من/ روح/ انسانِ افالطونی اش در قی نهاییزیربنای اولیه شکل گرفت. یکی، در آتن و یونان بود که نتیجه

ی دیدگاه زرتشتی ناشی شده بود و بازتولیدِ بازانهتثبیت شد. این منِ نوساخته از وامگیری ناقص و سیاست

دانست. در واقع منِ بخش میاش را مهمترین مرجع هویتطلبی بود که قبیلهدار و خشونتهمان یونانیِ برده

سنگر بود، ذات و همکار و همعریف کرده بود و با خدای یگانه همخودمختار و خودبنیادی که زرتشت ت

ی ظهور هرگز در بستر تمدن یونانی جایگیر نشد و در قرون بعدی نیز همان قالب افالطونی بود که دستمایه

 واقع شد.« منِ مسیحی»

شتی را در آثار ای در مفهومِ منِ زرتشود. یعنی مقاومت و بازخوانیدر هند نیز روندی مشابه دیده می

ای بینیم. با این تفاوت که به خصوص در آثار بودایی، این قضیه به وامگیری سطحی و سادهمهاویره و بودا می

ای و عمیق از مفهوم من روبرو هستیم. در شود، و با نقدی ریشهشبیه به مورد افالطون و ارسطو محدود نمی

فیلسوفی عمیق و پرسشگر به رسمیت بشناسیم و او را از افالطونِ نماید که باید بودا را به عنوان واقع چنین می

گرفت، متمایز سازیم. دگردیسی تدریجی برداشت نگر که برای اغراضی سیاسی مفاهیم را به خدمت میسطحی

مبهم و اساطیری قدیمی به مدل فلسفی و عقالنیِ زرتشتی از گیتی/ مینو و تن/ روح در هند نیز پا به پای 

سرزمینهای پیرامونیِ دیگر پیش رفت و به تدریج در اندرون دین هندو تثبیت شد. به همین دلیل هم یونان و 
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ی به صورت ترکیبی از دو سویه« من»بینیم که از عصر هخامنشی به بعد در بسیاری از آیینهای هندی هم می

وند پیروی نکرد و مفهومِ با این وجود کیش بودایی از این ر 1371ناسازگار، یعنی تن و روح توصیف شده است.

ی را بر مبنای نقد منظم آرای ایرانی پدید آورده است و نه تبعیت از آن. هرچند کارآیی و سیطره« روح»و « من»

هایی از سنت بودایی بعد از مدتی بار دیگر تقابل مدل زرتشتی از دو قطبِ گیتی و مینو چندان بود که شاخه

 ند.جسم و روح را در خود بازتولید کرد

ی وجود )در سانسکریت برای فهم واسازی و نوسازی مفهوم من در آیین بودا، باید نخست سه نشانه 

ی کند که در میان همههایی اشاره می( را بشناسیم. این کلمه به ویژگی1373کانَهو در پالی تیلَه 1372لَکسانَهتْری

 : 1375و در پالی اَنیچَّه अबनत्य: 1374اَنیتَه جانداران مشترک است. این سه عبارتند از ناپایندگی )در سانسکریت

अबनच्चा(. اینها در اصل خواصی هستند 1377خویشی یا غیابِ خود )اَنَتّا( و بی1376(، ناکامی یا ناخرسندی )دوکَّه

ی وجودی، مقدمه خیزند. شناخت و فهم این سه جنبهکه از مشروط شدن هستی به جبرِ علل )سَنکارَه( بر می

ها را سه مُهرِ (. این عامل苦滅و در چینی نیرودَهرهیدن از رنج )در سانسکریت دوکَّهو شرطی است برای 

کنند و آن را از حالت مطلق نامند، چرا که اینها شاخصهای بنیادینی هستند که وجود را مشروط میدَرمَه نیز می

 نمایند.خارج می

                      
1371 Sgam-po-pa 1986: 27. 
1372 trilakṣaṇa 
1373 tilakkhaṇa 
1374 anitya 
1375 anicca 
1376  dukkha 
1377 anattā 
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ژاپنی )با همین (، در 常無) 1379«وو چَنگ»(، در چینی མི་རྟག་པ་) 1378«پارَْتگمی»ناپایندگی را در تبتی 

خوانند. اصل ( می상무) 1382«موسَنگ»ای ( و در کرهอนิจจงั) 1381«چَنگاَنیت»، در تای 1380«موجو»امالء( 

رساند را می« تداوم یافتن و پایدار ماندن»تشکیل یافته که « نیچَّه»و بنِ « اَ»ی کلمه در پالی از پیشوند نفی کننده

کند. این ویژگی در تمام چیزهای مرکب، برساخته و روی هم رفته بر گذرا بودن و سیالیت و میرایی داللت می

 شود. اش به زایش دلبستگی و رنج منتهی میاشتنو مشروط وجود دارد و نادیده انگ

به « آتمَن»ی و کلمه« اَ »( است که از پیشوند نفی अनात्मन्) 1383خویشی )اَنَتَّه( در واقع همان اَناتْمَنبی

( ثبت شده 無我« )وُ-وو»تشکیل یافته است. این کلمه در منابع چینی به صورت « خود و خویش»معنای 

کند خویشی پرسش میی معنای بیاز بودا درباره 1384خوانیم که راهبی به نام رادَهمی« نیکایَهسَمیوتَه »است. در 

خویش شان بیگوید که صورت و ریخت، ادراک حسی، فهم، ترکیبها و خودآگاهی همهو بودا در مقام پاسخ می

ویش دست یافته و گوید که هرکس چنین به هستی بنگرد به غایت وجودی خ)آنته( هستند. آنگاه بودا می

ای که وجود من را تشکیل به این ترتیب پنج توده 1385آنچه را که باید انجام داد، به انجام رسانده است.

شوند. از ی خودمختار و منسجمی منتهی نمیدهند، از دید بودا با من تفاوت دارند و به ظهور اندیشندهمی

                      
1378 mi rtag pa 
1379 wúcháng 
1380 mujō 
1381 anitchang 
1382 musang 
1383 anātman 
1384 Radha 
1385 Samyutta Nikaya, MN 3.196 (PTS). 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B8%B8
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%84%A1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%84%A1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%84%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Radha
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این مال من »گوید: به این امور مرکب نزد خود میدید او کسی که به روشن شدگی رسیده باشد با نگریستن 

  1386یابد.، و به این ترتیب از دلبستگی به پنج توده رهایی می«نیست، من این نیستم، این خویشتنِ من نیست

در  خویشی یا غیابِ خود در چیزها، پیامدِ طبیعی و مستقیمِ ناپایداری است. از آنجا که همه چیزبی

ی ایستایی و حالت شدن است و جریانی از وجودِ پویا و دگرگون شونده بیش نیست، برداشت ما درباره

دهد که هیچ چیز می پایداری و اینهمانی هرچیز با خودش به توهم آغشته است. در واقع ناپایندگی نشان

ی خوانده شده وجودی اصیل و واقعی ندارد و تنها مقطعی و برشی از گذارِ میان دو حالتِ پویاست که با نام

ی مرکزی کند. این برداشت در ضمن هستهو به عنوان قالبی برای عواطف و هیجانها و میل عمل می

 شود. بزرگداشت تهیا )شونیَتَه( نیز محسوب می

من در  را دارد. به همان شکلی که مفهوم« من»رهنگ هندویی مفهومی کمابیش برابر با آتمن در ف

شود، منابع می منابع زرتشتی در قالب دو شکلِ بنیادی از انسانِ اخالقی )اشون در برابر دروغزن( صورتبندی

را به سادگی با  اند، این جدایی اخالقی را قایل نیستند و منودایی که در سپهری پیشازرتشتی تدوین شده

ی اصلی انقالب کنند. ستون فقرات برداشت فلسفی زرتشت از هستی و دستمایهی آتمن مشخص میکلمه

ش یا من فکری وی، تعریف من و به رسمیت شناختن آن و ستودنش به مثابه همتای خداوند بود. انکار خوی

 دِ آشکار و صریح این مبنای نظری است. ر وخویشی صورتبندی شده، نقد که در آیین بودا در قالب مفهوم بی

دانست که از وجود اصیلی برخوردار نیست، و بودا من را نیز یکی از عوارض زودگذر و ناپایدار می

ی زرتشتی این برداشت مخالفت نمایانی با مبانی فلسفه 1387شود.بنابراین تکیه بدان به رنج و گمراهی منتهی می

                      
1386 Samyutta Nikaya, MN 3.20 (PTS). 
1387 Harvey, 1995: 57-58. 
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کند. این به معنای انکار وجود نیروها یا رویدادهای ی من را انکار میسانهشنااست و استواری و اهمیت هستی

دهد. از این بلکه تنها ارزش و اهمیت این عرصه در بازسازی اخالق را مورد حمله قرار می 1388روانی نیست،

نگلیسی به اند و آن را در اگرایانه حمل کردهرو برخی از تفسیرهای معاصر که این عبارت را بر معنایی ماده

نمایند. در واقع بودا نه نادرست می 1389،اند( برگرداندهsoul-no« )روح-نا»( یا less-soul« )روحفقدان »

شناسد، که با قبول تناسخ در واقع روح به معنی کالسیک کلمه را نیز تنها انفعاالت روانی را به رسمیت می

گیرد قبول دارد و آن عبارت است از ماهیتی غیرمادی و ناملموس که هویت و شخصیت روانی فرد را در بر می

)به « تداوم ذهن»این مفهوم گاه با تعبیرِ  1390کند.ان بقای خود را حفظ میو بعد از مرگِ کالبد وی همچن

شود و آن ماهیتی روانی است که پس از تجزیه و نابودی ( صورتبندی می1391ه سَمتانَهسانسکریت: چیتَ

سازد. های زادمُردهای پیاپی را به هم متصل مییابد و همچون نخ تسبیحی دانهها همچنان تداوم میاسکندَه

بودا در واقع مسیری واژگونه را طی کرده و با تاکید بر گذرا بودن و ناپایندگی گیتی، در عین عزل نظر از 

خویشی در آیین اش، مینو را نیز به همین ترتیب ناپاینده دانسته است. یعنی مفهوم بیگیتی و موهوم پنداشتن

 از آنجا به قلمرو مینویی تعمیم یافته است. بودا از انکار اهمیت گیتی با تاکید بر گذرا بودنش برخاسته، و

( 1393و در پالی پوگَّلَه 1392بودا بارها و بارها به افراد و شخصیتهای انسانی )در سانسکریت پودْگَلَه

اشاره کرده و احتماال این کلمه را همتای مفهوم آدم و انسان در سنت ایرانی )به اوستایی: نَرَه و در پارسی 

                      
1388 de Bary, 1958, Vol.1: 93-94. 
1389 Rahula, 1962: 51-66. 
1390 de Bary, 1958, Vol.1: 94. 
1391 citta-saṃtāna 
1392 pudgala 
1393 puggala 
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کار گرفته است. او حتا مفهوم نوعی خودآگاهی و ادراک درونی پویا و تحول یابنده )به باستان: مَرْتوم( به 

( را نیز پذیرفته است و این کمابیش با مفهوم ایرانی روان )اورْوان( برابر است. بودا 1394وینّانَه پالی سَمْوَتَّنیکَه

( اشاره کرده 1396: وینّانَه سوتَمو در پالی 1395همچنین به جریان خودآگاهی )در سانسکریت: ویگیانَه سْروتام

است. با این وجود بودا از پذیرش مفهوم من )آتمن( اکراه داشت و معموال به پرسشهایی که در این مورد 

به بروز « من»داد و دلیلی هم که داشت آن بود که هردو مسیرِ قبول یا طردِ مفهوم شد جواب نمیطرح می

روشن است که او دوگانگی روح/ تن را به معنای مرسوم در شود. به هر صورت خطا و گمراهی منجر می

دوران خویش قبول نداشت و به طور خاص بر پویایی و گذرا بودنِ ترکیبی از این عناصر مادی و معنویِ 

  1397شناور در من تاکید داشت.

دهند که بودا دست کم یک بار با برداشت رهرویی که معتقد بود منابع بودایی کهن هم نشان می

همچنین در نوبتی دیگر  1398شود، مخالفت کرده است.اش دست نخورده به زندگی بعدی منتقل میودآگاهیخ

، باز 1399«بنابراین روح وجود ندارد؟»پاسخ نداد و وقتی پرسیدند که « روح وجود دارد؟»وقتی از او پرسیدند 

لفت با مفهوم من خود به نماید که بودا معتقد بوده مخاهای قدیمی چنین میدر سوتره 1400هم پاسخ نداد.

پیتر هاروی  1401فرض گرفتن آن است و به این دلیل اصوال از بحث در این مورد پرهیز داشته است.نوعی پیش

                      
1394 samvattanika viññana 
1395 vijñana srotām 
1396 viññana sotam 
1397 Sgam-po-pa, 1986: 27. 
1398 Gombrich, 1996: 47. 

 «؟( واقعیت دارد/ هستtthattanaروحی/ غیاب روح ) نَتَتَّه: پس بی»پرسش دقیق دومی آن است که   1399
1400 Samyutta Nikaya, (SN) 4.400. 
1401 Harvey, 1995: 39. 
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های گذاری با دلبستگینوشته که برداشت بودا در این زمینه ترفندی برای رهیدن از موقعیتهای مشروط و فاصله

او بودا به عنوان راهبردی اجرایی، و نه موضعی فلسفی و اندیشیده، انسانی بوده است. به عبارت دیگر، از دید 

 اما این برداشت به نظرم درست نیست.  1402کرده است.اهمیت به من و پایبندی به انسجام آن را انکار می

خویشی و ناپایندگی، چیزی انکار مفهوم من، آن هم با چیدن مقدماتی نظری مانند اشاره به مفهوم بی

نماید که پرهیز از جدل های قدیمی چنین مینمایند. در سوترهای زاهدانه میدبیری عملیاتی و آموزهفراتر از ت

گویند ها میترین شکلِ آن باشد. سوترهی وجود یا عدم وجود من، خود بیانگر موضعی فلسفی در افراطیدرباره

و خویش در هیچ  و فهمِ این که من شان،که به سادگی با نگریستن به چیزها و درکِ ناپایداری و شکنندگی

شکارا با عقل آیک از آنها جای ندارد، به سادگی برای مردود دانستن این مفهوم بسنده است. این برداشت که 

ین مقام امری اسلیم ناسازگار است، نیرنگی موضعی و ساده برای غلبه بر دلبستگی به دنیا نیست، چرا که در 

ل باورِ زرتشتی به این به روشنی موضعی فلسفی و رادیکال است که در مقابنماید. دور از ذهن و غریب می

تی زاهدانه و منِ منسجم و خودمختارِ آرمانی اتخاذ شده است. دلیل آن که مفسران اروپایی آن را به برداش

 اند.بوده خبری زرتشتی آن بیاند، آن است که از بستر فرهنگیِ طرح مسئله و پیشینهگیرانه تعبیر کردهکناره

ی صورتبندی من در زبان و ذهن استدالل بودا برای چیرگی بر بداهت مفهوم من، آن بود که به شیوه

ی اشاره کند و نشان دهد که هر نوع ارجاع به من، در نهایت و به حکم ضرورت نوعی اشاره به پنج توده

زدایی از مفهوم من. او در خرد از نگاه او عبارت است از رهیدن از این توهم، و آشنایی 1403دلبستگی است.

اند، ممکن است با هیچ امر گوید که رهروانی که در سطوح پایینتر روشن شدگی باز ماندهکِمَکَه سوتَّه می

                      
1402 Harvey, 1995: 45. 
1403 Khandha Samyutta, 47. 
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جودی دست بردارند، ی فعال به من همچون گرانیگاهی وپنداری نکنند، و از اندیشهمرکب و مشروطی همذات

، و بودا این را اشتباهی «من هستم»اما همچنان به خویش همچون منی منسجم بنگرند و در دل حس کنند که 

 1404مهم و توهمی پایدار قلمداد کرده است.

بندی کرد. بودا خود در ( رده1405وادَهانگاران هندی )اوچِدَهتوان در میان هیچبا این وجود بودا را نمی

بنابراین  1407( نیست، و قصدش محو و نابود کردنِ مفهوم وجود نیست.1406انگار )وینَییکَهکه هیچجایی گفته 

باید پذیرفت که بودا به هستیِ هستندگان و آدمیان باور داشته، اما انکارش در حق پایداری و ثبات و اصالت 

 یافته است. یهای محسوس چندان بوده که تا حد طرد و مخالفت با مفهوم من نیز تعمیم مهستنده

به همین دلیل در آرای نویسندگان بعدی بودایی گرایشی نیرومند وجود دارد برای آن که آگاهی را 

ای پشت آن وجود داشته به جریانی لگام گسیخته و گسسته از ادراکها تشبیه کنند، بی آن که منِ اندیشنده

علیت حاصل آمده است. یعنی بودا به  این توصیفِ غیرعادی از من، با تاکیدی افراطی بر مفهوم 1408باشد.

ای علی روندهای بیرون از من و جریانهای درونی جریانی از رخدادهای پیاپی قایل است که همچون زنجیره

آورد که حضوری ناپایدار و لرزان کند و امری سیال و موقت را پدید میمن )پنج توده( را به هم متصل می

بنیاد »توصیف کرده که در اصل یعنی  1409چایَتَهی ایدَپَّهن بینش را با کلیدواژهشود. بودا ایدارد و من نامیده می

دهد. بودا ، و به هم وابسته بودنِ خاستگاه من و جهانِ بیرون از من را به لحاظ علی نشان می«شدنِ این بر آن

                      
1404 Khemaka Sutta, SN XXII.89. 
1405 ucchedavada 
1406 vinayika 
1407 Samyutta Nikaya, MN 1.140 (PTS). 
1408 Rahula, 1962: 26. 
1409 idappaccayata 
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« من»ام پدیدارها اند، تمتمام روندها میرا هستند، تمام روندها شکننده»گوید: در این بستر معنایی می

 1410«نیستند...

هایی همسان است، بی آن که کس که تناسخ بعدی اوست، در جنبهمیرد با آنبه این ترتیب آن کس که می

  1411دقیقا خودِ وی باشد.

انگار از من بوده که مفهوم انته را وضع کرده، و با نماید که بودا برای طرد تصویر دوگانهچنین می

دانسته است. بافت کالم بودا و سایر کسانی شود که مینو را همچنان اصیل مینمایان میپذیرفتن جریان آگاهی 

ی من چندان ی دو سویهی زرتشتی دربارهدهد که فلسفهاند، نشان میکه همزمان با او در این زمینه سخن گفته

ناگزیر بوده اصوال وجود من  در عصر او نافذ و فراگیر بوده که فیلسوفی منتقد مانند بودا برای رد این دیدگاه

ی آیین را انکار کند. بر همین مبناست که شارحان معاصر بودا برای توصیف من و خودآگاهیِ من در زمینه

ای که بعد از مرگ در قالب کالبدی نو باز به این ترتیب آن من 1412برند.بودا از تعبیرِ جریان ذهن بهره می

گردد. کرمه ی بدنهای گوناگون جاری میه همچون سیالبی در درهشود، جریانی از آگاهی است کزاییده می

ی گسسته راستا بودنِ بخشهای متفاوت این درهای علی است که تداوم این سیالب و همدر این تعبیر، قاعده

سازد. یعنی در اینجا با یک جریان سیال و پویای ذهنی سر و کار داریم که زیر فشار نیرویی علی را ممکن می

 1413شود.ثل کرمه یگانه و منسجم میم

                      
1410 Dhp. 20. 277 – 279. 
1411 Rahula, 1962: 33. 
1412 Rinpoche, 2007: 82-83. 
1413 Waldron, 2007. 
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اند که و گفته 1414اند،مترادف گرفته« من»مفسران بودایی معاصر این مفهوم جریان خودآگاهی را با  

بینند، ی انسانی به تفسیر نویسندگان پسامدرنی که من را جریانی پویا و پراکنده میبرداشت بودا از سوژه

شمرده شباهتی داشته است، و دست کم آن که شکلی تجربی و غیراصیل از من را بر مبنای عقل سلیم معتبر می

و انکار مفهوم منِ منسجم در آن را واکنشی نقادانه و به واقع اگر دیدگاه پسامدرنِ امروزی و طرد  1415است.

ی مدرن بدانیم، برداشت بودا را محصول روند تاریخی منفی نسبت به خرد روشنگری و تکریم منِ اندیشنده

مدارِ اشون شکل گرفته ای خواهیم دید که در واکنش به انقالب زرتشتی و تکامل منِ اخالقی و ارادهموازی

 است. 

گر تفسیر نیرومندی هم از آرای بودا هست که طبق آن هر نوع منِ منسجم و خودمختاری از سوی دی

ای ذهنی شود. در این نگاه، ضمیرهایی مانند من و تو و او تنها همچون برساختهموهوم و غیرواقعی قلمداد می

اند، د را حفظ کردهشان در محیط اجتماعی کارکرد خوو اوهامی مصنوعی اعتبار دارند و فقط به خاطر کارآیی

و نه به دلیل داللت بر امری واقعی و اصیل. در این حالت اشاره به مفهوم من اعتبار و ارزشی بیش از ارجاع 

ای ذهنی( ندارد، و به چیزی واقعی و به مفهومی ذهنی و نسبی و دم دستی مثل سرما یا گرما )به مثابه تجربه

   1416دهد.عینی در جهان خارج ارجاع نمی

شناختی و اخالقی چندان نیرومند بود این وجود تعریف زرتشتی از منِ به مثابه گرانیگاهی هستیبا 

که تمام نظامهای فلسفی بعد از آن نیز ناگزیر شدند شکلی از این محوریتِ من را در دل نگرش خود بازتولید 

                      
1414 Rinpoche, 2007: 82-83. 
1415 Rahula, 1962: 55. 
1416 Giles, 1997, Chapter 5. 
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، در نهایت مفهوم رستگاری را به ای که با شکلِ افراطی از این مفهوم داشتکنند. حتا بودا نیز با وجود ستیزه

یعنی او با وجود طرد اصالت و ذاتِ ایستای  1417صورت شکلی از بالندگی و توسعه یافتگی من تعریف کرد.

اش کرده بود، امکان شکوفایی و بلوغی را در نظر من، برای همان شکلِ بازبینی شده و سیالی که جایگزین

شود. توصیفی که از انسان کامل  اخالقی کیش بودایی محسوب میانگاریِ دینی و فرجامِگرفت که همانا غایت

زروانی است. انسان رهیده و -ای بسیار شبیه به انسان کامل مهریدر دین بودایی وجود دارد، در واقع نسخه

ای است که از مشروط شدگی توسط عوامل بیرونی رهایی یافته، زنجیرِ علیِ رستگار شده از دید بودا من

ا روندهای درونی )پنج توده( و وقایع بیرونی را گسیخته، و به آرامش و سکون کامل دست پیدا کرده ارتباط ب

شود و خصلتی نامتناهی است. ذهنِ او که تا پیش از این محدود و وابسته بود، به این شکل رها و سبکبال می

 1418هربانیِ آمیخته به هوشیاری است.آورد. راهِ زایش این انسانِ آزاد شده، پیمودن طریقتِ عشق و مبه دست می

 های مهری کامال نمایان است. برداشتی که شباهتش با آموزه

 

 «من»سخن دوم: عناصر 

ی ی گیتیانهبرای آن که مبنای نقد بودا بر مفهوم منِ زرتشتی روشن شود، نخست باید رگ و ریشه

من در این دو دستگاه نظری را درست بشناسیم. در ادیانِ دنیای پیشازرتشتی، و در باورهایی که تا دیرزمانی 

درهم آمیختن نیروها و عناصری  بعد از دوران زرتشت هنوز از وی تاثیر نپذیرفته بودند، وجودِ انسان حاصلِ

ها بیشتر خصلتی ساختارگرایانه داشتند و مثال بر دست و پا و شد. برخی از این دیدگاهگوناگون قلمداد می

                      
1417 Harvey, 1995: 54. 
1418 Harvey, 1995: 57. 
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سر یا اندامهای درونی مانند قلب و مغز و کبد تاکید داشتند. برخی دیگر به تعبیر امروزین کارکردگرا محسوب 

گرفتند. با این وجود یک نکته در میان د تنفس و تغذیه و حرکت را مبنا میشدند و بیشتر روندهایی ماننمی

شان مشترک بود و آن هم تمایز نایافتگی مفهوم روح از جسم، و درآمیخته بودنِ این عناصر در یک همه

بداع ها را برای توصیف من اترین دستگاهی پدیدارشناختی یگانه بود. مصریان باستان که یکی از پیچیدهعرصه

اند، در ترجمه شده« روح»شناختند که به ناروا به را به رسمیت می« با»و « کا»کرده بودند، نیروهایی مانند 

دهند و کامال با اندامهای مادی مانند قلب و کبد پیوند خورده است. معنی می« نیروی حیاتی»حالی که بیشتر 

 کند.که دوام و سرنوشت آنها را تعیین می در حدی که مومیایی کردنِ درستِ اندامهای درون بدن است

ی متمایزِ گیتی و مینو وقتی زرتشت نوآوری عظیم خود را به انجام رساند و هستی را به دو عرصه

تفکیک کرد، نیروی حیاتی یا جان خود به خود به سپهر مینویی تعلق یافت، چرا که زرتشت اصوال بر مبنای 

 پدیدارهای گیتیانه و مینویی، خواص این سویه از انسان بود که مفهوم مینو را ابداع کرده بود. با شکاف خوردنِ

شان، عناصری و کارکردهایی که در تن و در روح وجود داشت نیز به دو قلمروی موازی و تفکیک شدن

بحث شده، زرتشت در زمان سرودن گاهان خود به پیامدهای نظری این « زند گاهان»تقسیم شد. چنان که در 

شود، نظامی است مبتنی بر ی انسان در گاهان دیده میدهامر آگاه نبود و تنها مدلی که از بخشهای برسازن

نماید کند. چنین میهشت نیرو که بین انسان و اهورامزدا مشترک است و گوهر مشترک این دو را تصریح می

ی تن در قرنهای بعد از درگذشت زرتشت، به تدریج بندی نیروهای جاری در روح و عناصر برسازندهکه رده

 . تحول یافته باشد

ی من ی عناصر برسازندهها دستگاهی منظم و عقالنی دربارهدر متن اوستا و به خصوص در یسنه 

وجود دارد که از پنج عنصرِ بنیادین )چهار گیتیانه و یک مینویی( تشکیل یافته که پنج اندام گیتیانهِ جسمانی 

به گمانم به مغان ری مربوط ی روح از آن ساخته شده است. این تقدس عدد پنج و پنج نیروی برسازنده
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تایی مغان ایران ام، در تقابل بوده با نظام هفتنشان داده« شناسی آسمان شبانهاسطوره»شده و چنان که در می

 بینیم.های مهری ردپایش را نمایان میغربی، که به خصوص در یشت

های جدید را به خوبی دستگاهتایی باستانی به ها بندی وجود دارد که گذار از آن حالت هشتدر یسنه 

 شود:چنین آغاز می ۵۵دهد. هات نشان می

 

 

 

     

   

vîspå gaêthåsca tanvasca azdebîshca ushtânãsca kehrpasca tevîshîshca baodhasca 

urvânemca fravashîmca pairica dademahî âca vaêdhayamahî âat dîsh 

âvaêdhayamahî gâthâbyô speñtâbyô ratuxshathrâbyô ashaonibyô.  

را فراز  –تن و استخوان و جان و پیکر و توش و بوی و روان و فروشی  –سراسرِ هستی )خویش( »

پیشگاه )قربانگاه( دانیم. این چنین، این همه را سزاوارِ پیشگاهِ گاهان )زمانِ( ورجاوند، ردان  آوریم و در خورِ

 « دانیم.)پیشوایانِ( شهریارِ اشون می

 گاهانی را همچنان حفظ کرده است. ترین جای اوستای جدید است که هشت نیروی این برجسته

اش با این روبرو هستیم که شالوده -گانیو گاه هفت –گانی ی بخشهای اوستا با نظامی پنجدر بقیه

گانی به طور مفصل بحث شده که این نظام پنج« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»قالب باستانی متفاوت است. در 
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ی زرتشتی چنین زروان برخاسته و بعد از منظم شدن در فلسفه-وایبه احتمال زیاد از آیین پیشازرتشتیِ 

متنی به متنی شبیه است که انگار برای رها کردنِ  ۵۵شکلی بیانی را به دست داده است. به طور مشخص هات 

زروان تدوین شده -ی هشت عنصرِ پیشنهادی زرتشت، و نگه داشتنِ پنج عنصرِ برآمده از آیین وایمحترمانه

ها که احتماال یکی دو قرن بعد از زرتشت در ری تدوین شده، گانیِ یسنهنماید که دستگاه پنجنین میاست. چ

ی زرتشتی در قرون بعدی به پنج سویه برای روح کیشانهی مستقیم سنت گاهانی باشد. روایت راستادامه

ی کالبد گیتیانه پنج عنصر برسازنده انسان قایل بود که عبارتند از روان، بوی، جان، دئنه و فروهر، که بعدتر با

ی این متون و در نظر تراز هستند. با مقایسه)گوشت، استخوان، پی، اندرونه و پوست( در کیش مانوی هم

های زیر میان دو روایت گاهان شود که برابریای واسط، روشن میگرفتنِ بندی که روایت شد، همچون حلقه

 رار است:گانی( برقگانی( و یسنه )پنج)هشت

: کند و باید با جان یا جسم )ی مادی و فیزیکی بدن تاکید می( بر جنبهtanvas: تن )

Ahûmبرابر باشد. قاعدتا در ترتیب گاهانی با کردار همسان است.  ( در یسنه 

(: در اصل به معنای هسته و مغز و استخوان است و چه بسا که به azdebîsh: استخوان )

 آزاد به کار گرفته شده باشد. هرچند معنای دقیق آن مبهم است. یای برای باور و ارادهعنوان استعاره

 (: به احتمال زیاد با اندیشه یکسان است چون معنای اصلی آن نیز به نورِ ushtânãs: جان )

 حیات و روشناییِ ادراک نزدیک است.  

ای برای زبان و تواند استعارهنونی معنایی مبهم دارد. اما می(: در بافت کkehrpas: پیکر )

 گفتار دانسته شود. 
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یی به این شکل وجود ندارد و معنای آن توان و بندی یسنه( در ردهtevîshîsh: توش )

یی یکی سنهدارند. احتماال با دئنا یا دین از پنج عنصر یایست که برای سفر بر میاستقامت یا خواربار و ذخیره

 شود. باشد که به همین ترتیب در گاهان هم دیده می

به همین شکل وجود دارد و احتماال همتای خرد  تایی یسنه(، در مدل پنجbaodhas: بوی )

 در گاهان است. 

 شود. به یک شکل دیده می تایی یسنه( که در گاهان و الگوی پنجurvânem: روان )

اما در گاهان همچون یکی از  هست، ( به همین شکل در یسنهfravashîm: فروشی )

بندی گاهانی همتا باشد. چون در همگان هشت نیروی روان مورد تاکید نیست. باید با آموزش راه در رده

 روان منحصر باشد. مشترک نیست و گویا تنها به نیکوکاران و راست

بر خالف تصور عوام، احترام به جانداران و مقدس پنداشتن اشاره به این نکته هم الزم است که 

ایشان در هند ریشه ندارد و به شکلی خام و اولیه در سنتِ هند و ایرانی بسیار کهن در قالب تقدس جانوران 

سنخ پنداشتن و قبول نمادهای جانوری برای خدایان سابقه داشته است. دست کم زیربنای فلسفی برای هم

ان، در هند و ایران خاستگاهی زرتشتی دارد. چرا که تا پیش از زرتشت صورتبندی دقیق روشنی جانوران و انس

ها شد. اشارهاز مفهوم روح و جان در دست نبود و همه چیز در سپهری پیشافلسفی و اساطیری صورتبندی می

، در اوستا به فراوانی شان، بدون این که حرفی از تناسخ در میان باشدبه تقدس جانوران و محترم شمردن روح

شمرد، در سنت شود. یعنی اگر سنت هندی جانوران را به خاطر حلول روح آدمیان در آنها محترم میدیده می

 ۲۶شود. در پایان بند چهارم از هات زرتشتی خودِ روان جانوران سودمند است که نیکو و ارجمند دانسته می

هستی، به گوشورون )روان گاو/ روان گیتی( اشاره شده و  یهپس از یاد کردن از همین پنج نیروی بر سازند
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 یبینیم که روان نیکوکاران ستوده شده، و در اینجا دایرهبار دیگر می ۳۹او نیز ستوده شده است. در هات 

شمول امر مقدس چندان گسترش یافته که روان جانوران سودمند نیز به همراه مردان و زنان اشون نیایش شده 

و نمازگزار به شکلی که در سایر متون دینی نظیر  غاز شده،تشن آاین بخش با ستودن گوشورن و گوشاست. 

ستاید، و با گفتنِ این که ما برای آنهاییم و آنها برای ما هستند، روان خود و روانهای چهارپایان را می ندارد،

  1419انگارد.ی جانداران را یکسان میی روان نیک در همهجوهره

توان درکی عمیقتر از دستگاه نظری بودا به دست آورد و وامی که از سپهر ایرانی این مقدمه می با 

ستانده را دقیقتر فهم کرد. چنان که دیدیم، انکار اهمیت گیتی و متضاد پنداشتن آن با مینو باعث شد تا بوداییان 

ند یونانیان به چهار عنصر بسنده کنند. دستگاه فیزیکی پنج عنصری ایرانی را وامگیری نکنند و به جای آن مان

ی روانی گانهها باقی مانده است. این امر را در نیروهای پنجگاناما در کیش بودایی ردپای باور به پنج

ی ( و به خصوص در پنج عامل گیتیانه1421نیَتَهی چیزها )ویشایَه(، پنج نیروی روانی تعیین کننده1420)سَروَتْرَگَه

  شوند.نیم که پنج توده خوانده میبیپشتیبان روح می

در سانسکریت و  1422«اسکَنْدَه»ام، اش کردهترجمه« توده»ای که به پیروی از ع. پاشائی به کلمه

به کار رفته « ی درختتنه»یا « تپه، توده، دسته»اش، به معنای در پالی است که خارج از بافت دینی 1423«کَندَه»

ام در اصل به پالی ریشه باشد. آنچه به پنج توده برگرداندهی اخیر با آن همی پارسی به معنااست، و شاید کُنده

                      
 .۱، بند ۳۹، هات یسنه 1419

1420 sarvatraga 
1421 viṣayaniyata 
1422 skandha 
1423 khanda 
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ی توده عالوه بر همخوانی با برابرنهاد دقیقتری برایش باشد. اما کلمه« پنج کُنده»بوده که شاید « کَندَه پَنچَه»

در متون مربوط به بودا در زبان پارسی رواج بیشتری یافته و  (،aggregateکلمه )ی انگلیسی این ترجمه

 همان را بر خواهم گرفت.

قیق و فلسفی را برای نخستین بار مهاویره و بعد از او بودا این کلمه را برگرفتند و از آن معنایی د 

شود. آن قالبی که مراد کردند. از دید بودا، رنج به دلیل چسبیدن روح انسان به جریانهای گیتیانه ایجاد می

ند پنج نوع دارد. بنابراین پنج توده، عبارت ی دلبستگی )اسکنده( نام دارد و در کلشود، تودهروح بدان متصل می

ی رنج هستند. بر اساس متن از پنج کارکرد که بدنِ آدمی از آن تشکیل یافته و خاستگاه میل و بنابراین زاینده

 نیکایَه این پنج توده عبارتند از:سوتَه

دهد و ینخست: شکل یا ریخت )روپَه(، که در معنای عام کلمه کلیت گیتی و جهان مادی را نشان م

 شود. این همان است که از چهار عنصر مادی تشکیل یافته است. کالبد فرد را نیز شامل می

 گیرد.آور و خنثا را در بر میبخش، رنجدوم: حس )وِدَنا( که سه نوع دریافتِ لذت

( که تاثیر محرک حسی در ذهن را نمایندگی 1424)در سانسکریت: سَمْگیا و در پالی سَنّا سوم: ادراک

 کند.می

( که تمام باورها، 1425چهارم: ترکیبهای ذهنی )در سانسکریت: سَمسکارَه و در پالی: سَنکارَه

 اشند.گیرد که توسط چیزهای مادی برانگیخته شده بهایی را در بر میها یا ذهنیتداشتها، تصمیمپیش

                      
1424 Samjñā/ saññā 
1425 Samskāra/ saṅkhāra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sa%E1%B9%85kh%C4%81ra
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 (1426پنجم: خودآگاهی یا هشیاری )در سانسکریت: ویگیانَه و در پالی: وینّانَه

دهد این پنج توده ترتیبی زمانی و سلسله مراتبی را در متون بودایی شواهدی هست که نشان می

ی کنند. یعنی ابتدا شکل وجود دارد و بعد به حس و به دنبال آن به ادراک و ترکیب ذهنی و هشیاررعایت می

 1427شود.منتهی می

ها ارجاع ی من به شکلی ضروری به یک یا چند تا از تودهاز دید بودا تمام تصورها و برداشتها درباره

یک تفسیر در این زمینه آن است که بودا این تدبیر را برای آن برگزیده تا  1428دهد، و نه ذاتی فراتر از آنها.می

نماید که بودا در ابتدای کار هنگام چنین می 1429شَدی غلبه کند.بر اصالت من در نگرشهایی شبیه به دید اوپَنی

ی دلبستگی، پیکربندیِ کل ماهیت وجودی انسان را در نظر نداشته باشد. اما این مفهوم اشاره به این پنج توده

بعدتر چنین داللتی یافت و به عنوان کلیدی برای فهم خاستگاه رنج و زیربنای نظری دین بودا مورد استناد 

با این وجود همچنان در سنت تراواده مفهوم پنج توده تنها به کارِ توضیح خاستگاه رنج و  1430قرار گرفت.

شود.  به خصوص بودا در آید و حقیقتی غایی یا مدل نظری استواری محسوب نمیپرهیزِ عملیاتی از آن می

و تنها عوارضی هستند که از گرد هم ها ماهیتی مستقل و جوهری ندارند تاکید دارد که توده« سَمیوتَه نیکایه»

ی جنگی در کار نیست و تنها طور که جوهری برای گردونهاند. درست همانآمدن عناصر دیگر پدید آمده

                      
1426 Vijñāna/ viññāṇa 
1427 Trungpa, 2001: 36-37. 
1428 Khandha Samyutta, 47. 
1429 Kalupahana, 1975: 116. 
1430 Bodhi, 2000: 840. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vijnana
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ها آورد، هستی هم از گرد هم آمدنِ تودهمجموع چرخها و محور و بخشهای دیگر است که گردونه را پدید می

 1431ساخته شده است.

اند. به این ترتیب بندی شدهها طبقهشود که در آن دمهبا جدولی )مَتیکَه( آغاز می 1432«سنگَنیدَمَّه»متن 

طبقه در سنت سوتره  42ی دوتایی طبق سنت ابیدرمه شرح داده شده و بعد تایی و صد طبقهی سهطبقه 23

آمده است. این متن در واقع یک آناتومیِ دقیق از دستگاه روانی انسان بر اساس دیدگاه بوداییان است و 

توان آن را با متنی مانند صد میدان از خواجه عبداهلل انصاری مقایسه کرد. این کتاب سه بخش دارد. در می

ی حاالت خودآگاهیِ سه رده ها و افکار بررسی شده و این عناصر روانی دربخش نخست، زایش اندیشه

های نیکِ مربوط به قلمروی اند. حالت خوبِ خودآگاهی، آن است که به اندیشهخوب، بد و میانه بررسی شده

شکل )اَروپاوَچارَه( دار )روپاوَچارَه( و قلمروی چیزهای بیحسی )کامَه وَچارَه(، قلمروی چیزهای شکل

( آمده است. 1433لَچیتانیاز دوازده حالتِ بدِ آگاهی )دْوادَسَه اَکوسَهپردازد. در گفتار بعدی این فصل شرحی می

هایی گوناگون مورد بندیها در ردهها و ریختدر بخش دوم به شکل و ریخت )روپا( پرداخته شده، و شکل

« حذف»بندی گسترده و متنوعی اختصاص یافته که روی هم رفته به رده اند. بخش سوموارسی قرار گرفته

 )نیکِپَکَه( خوانده شده است.

آید که دو قطبِ اصلیِ این پنج توده، ریختِ مادی و خودآگاهیِ ذهنی از کانون پالی چنین بر می 

د جسمانی و روان مینویی باشند. یعنی انگار همان دو قطبِ گیتی در برابر مینو را داریم که کمابیش با کالب

                      
1431 Kalupahana, 1975: 78. 
1432 Dhammasaṅgaṇi 
1433 dvaadasa akusalacittaani 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammasangani
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ی دیگر که حالتهای روانی انسان را نشان می دهند، روندی هستند که این دو قطب را به همتاست. سه توده

ی دلبستگی در آیین بودا، به پنج نیروی روح در اوستا شباهتی دارد. در میان این کنند. پنج تودههم متصل می

ترین توان با فروهر که عالیان است، و خودآگاهی یا هشیاری را میها، شکل یا ریخت آشکارا با تن همستوده

نمود روح است همسان انگاشت. حس که گویا در جانوران هم هست، دقیقا همتاست با بوی در سنت ایرانی، 

 نماید، دئنا یا وجدان اخالقی در نظامنماید. در این میان تنها عنصری که ناهمسان میو روان با ادراک یکی می

زرتشتی است که همتایی در سنت بودایی ندارد، و در مقابل ترکیب ذهنی را داریم که با هیچ یک از عناصر 

 ی اوستایی همسان نیست. گانهپنج

نماید که بودا هنگام تحلیل ساختار و کارکردِ انسان، همان دستگاه نظری زرتشتی بنابراین چنین می 

زرتشتی که به  را پذیرفته باشد، اما دو دستکاری مهم در آن انجام داده باشد. نخست آن که بر خالف دیدگاه

داند، ریخت و شکلِ جاوند میتقدس گیتی و اهمیت جهان مادی باور دارد، و در نتیجه تن را ارجمند و ور

ا کرد و به جایش مادی )روپَه( که همتای آن است را امری ثانوی و موهوم قلمداد کرد. دیگر آن که دئنا را ره

ارد، چون تمایز دمفهوم سنکاره را معرفی کرد. بنابراین در میان این عوامل روانی، ترکیب ذهنی اهمیتی ویژه 

 سازد. سته میدستگاه بودایی و زرتشتی را برج

( و در کانون پالی सिंस्कार« )سَمسکارَه»ای که به ترکیب ذهنی ترجمه شده، در اصل سانسکریت کلمه

در پارسی است، و « هَم»که همان « سَم»( آمده است. این کلمه از دو بخش تشکیل یافته: सङ्खार« )سَنکارَه»

در پارسی است. این کلمه هر دو معنای « دنکر»و همتای « ساختن و ایجاد کردن»که یعنی « کَروتی»فعلِ 

آنچه در «. دهدآنچه کنار هم قرار می»یا « آنچه کنار هم قرار گرفته»رساند، پس یعنی فاعلی و مفعولی را می

بینیم، حالت فاعلی آن است و به فعالیت ذهن برای کنار هم نهادن ی ترکیب ذهنی )سنکاره کنده( میتوده
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حالت مفعولی آن نشانگر ماهیت مشروطِ  1434کند.هایی از چیزهای بیرونی اشاره میهای مادی و تودهریخت

کنندگیِ ذهن وابسته هستند و از خود وجود مستقلی ندارند. گذرا  های مادی است که به کنشِ ترکیبهستنده

ها، همان ویژگیِ ناپایندگی است که شرحش گذشت و یکی از ارکان تعریف بودن و ناپایداری این هستنده

ی بودا پیش از خوانیم که واپسین جملهمی« مهارپَرینیبانَه سوتَّه»داد. در وجود را در دین بودایی تشکیل می

 اش به نیروانا چنین بود:پیوستن

handa'dāni bhikkhave āmantayāmi vo, vayadhammā saṅkhārā appamādena 

sampādethā ti. 

سازم از این که هر وجود مشروطی )سنکاره( فناپذیر است، کوشش شاگردان، آگاهتان میای »

 «تان ادامه دهید.ناپذیرتان را برای آزادیخستگی

آید ر میدر اینجا شکل مفعولی منظور است و سنکاره به چیزهای مادی منسوب شده است. از اینجا ب

انگارانه است. او معتقد است که ریخت و شکلِ مادی چیزها، که تصویر بودا از جهان هستی تا حدودی ذهن

شوند و یهم ترکیب نماز ترکیب شدنِ ذهنیِ عناصر ناشی شده است. یعنی عناصر چهارگانه خود به خود با 

سازد و به آورند. این انسان است که از راه ترکیب ذهنی )سنکاره( آنها را همنشین میچیزها را پدید نمی

 زند. همین ترتیب حس و ادراک و هشیاری را نیز رقم می

خستین نمفهوم سنکاره را وقتی بهتر درک خواهیم کرد که واپسین سخنان بودای رو به مرگ را با 

 التی که بعد از دسترسی به روشن شدگی بر زبان راند، مقایسه کنیم. این جمالت چنین بود:جم

                      
1434 Bodhi, 2000: 45. 
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Aneka jāti samsāraṃ sandha vissam anibhissam 

Gahakaraka gavesanto dukkhajāti punappunam 

Gahakaraka ditthosi puna geham nakahasi 

Sabba te phasuka bagga gahakutam visamkhatam 

Visamkhāragatam cittam tanhanam khayamajjhaga. 

شمار زایش سفر کردم، زاده شدنِ دوباره و دوباره ی بیمعمار خانه را جستم و او را نیافتم، در چرخه»

 چه دردناک است.

 ای نخواهی ساخت، هام، دیگر خانآه، ای معمار خانه، اکنون تو را گرفته

 ات ویران شده است.خانهات در شکسته و ستون دیرک سقف

  1435«خودآگاهی نامشروطی به بار نشسته و هر نوعی از میل نابود گشته است.

ی ترکیب ذهنی است که دیرک و تاق و ستون کنده یا توده-ها، معمار خانه همان سنکارهدر این جمله

ایست که بینش بودایی و نقطه دارد. این آنها را در برابر ذهن بر پا میآورد و ساختمانِ هستندهرا گرد هم می

گیرند. در نگاه زرتشتی جهان مادی توسط نیروهای مینویی آفریده شده، اما فرزانش زرتشتی از هم فاصله می

کند. در واقع آوردگاه اهورا و اهریمن به خاطر حضور انسان در آن در نبرد خیر و شر اهمیتی مرکزی ایفا می

و آبها و زمین و بدنهای مردمان و جانوران اگر پاکیزه و سودمند و گیتی است و از این روست که کوهها 

                      
1435 Dhammapāda, 153, 154. 
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های مادی برای خود وجود و حضوری مستقل دارند و حتا شوند. این جلوهاهورایی باشد، مقدس پنداشته می

 اصالتی بنیادین دارند.  -ترین ماجرای هستی، که نبرد نیکی و بدی باشداز جمله در مهم–در بسیاری از جاها 

اما از دیدگاه بودا گیتی اهمیتی چنین بنیادین ندارد. بودا در پی انکار گیتی و برکشیدن مینو بود و این  

ی که گشت و آرامشی رنجبار و ناگوارش در گیتی، و امیدش به عالم روحانی باز میی زیستهشاید به تجربه

در نهایت در این عرصه به دست آورده بود. موقعیت او تا حدودی به افالطون شبیه بود که گیتیِ پیرامون 

یافت ایِ مطلوبش ناخوشایند میهای سیاسی رقیب و فروپاشی نظمهای قبیلهخویش را به خاطر چیرگی دسته

نویی بسته بود. بودا با دیدگاهی که پنداشت و امید خویش را به اصالت جهانی میاش میو بنابراین موهوم

شناسی پیروی کند. او از سویی گانی زرتشتی را بپذیرد و از همان روانتوانست کلیت نظام پنجداشت، نمی

بایست تن را خرد و خوار بشمارد و آن را تالی و پیامد نیروهای دیگر بداند، و از سوی دیگر به کمک می

گیتی را توضیح دهد. از این روست که مفهوم سنکاره را بر ساخت و ظهور  عاملی نوساخته دلیلِ موهوم بودنِ

 ی فعالیت نیرویی ذهنی قلمداد کرد. ها و چیزهای مادی را نتیجهشکل

ی زرتشتی، یعنی خردمدار بودن دنیا و حضور قانون ی بنیادینِ اندیشهاو در همین امتداد با شالوده

شد و به ی مینویی معنا میاری نداشت. قانون برای او تنها در عرصهطبیعیِ فراگیری به نام اشه سرِ سازگ

کرد و از شد. دیدگاه زرتشتی که کلیت جهان را معقول قلمداد میهای باززایش و زادمرد منحصر میچرخه

زد، از دیدگاه او ارزشی شناسی دامن میاین رو به پژوهشهای علمی و صورتبندی مجدد اخترشناسی و کیهان

ی حاکم بر هستی، یعنی دین یا دئنا را اصیل ز قاعدهت. به همین ترتیب، نیروی روانیِ تشکیل دهندهنداش

جست و نه پژوهش عینی و تجربی در گیتی. دانست. او راه رستگاری را در درونکاوی و غور در مینو مینمی

ای د که گیتیِ مادی همچون زایدهای منتهی ششناسی بودایی به جهانهای موازیِ تخیلیبه همین دلیل هم کیهان

ای قرار داشت، در حالی که خرد زرتشتی به ظهور اخترشناسی و گاهشماری و دانشهای فنی دیگری در میانه
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دانست. این نکته که علومی مانند ی مرکزی فهم مینو میدامن زد که نظم و ترتیب حاکم بر گیتی را هسته

نیک در ایران زمین با چنین شتابوسعه یافتند، به خصوص در اخترشناسی، مثلثات، پزشکی، شیمی و مکا

ی ریاضیات شود. جوامع بودایی تنها در زمینهمقایسه با تاریخ علم در جوامع بودایی یا مسیحی معنادار می

خاست. اروپای مسیحی هم برای هزار سال درخششی یافتند، و آن دانشی بود که از شهود و درونکاوی بر می

 ی دانش درخششی نداشت. زهد و تفتیش عقاید را ساماندهی کرد و در عرصهتنها فنون 

 

 ی اصالت رنجسخن سوم: فلسفه

شناختی است و بارِ دستگاه اخالقی بر دوش او رکنی هستی« من»مقاومت بودا در برابر این نظریه که 

جویی از گشت. بودا شکلی از کنارهی دلخواه وی باز میگرایانهقرار دارد، تا حدودی به سبکِ زندگیِ عزلت

تی متفاوت بود. در خرد ایرانی، من کرد که از بن و ریشه با تصویرِ منِ فعال زرتشزندگی مادی را تبلیغ می

ی اخالقیِ دگرگون ساختن رزمِ خداوند بود که در بطن گیتی نشسته بود و وظیفهموجودی تعیین کننده و هم

مندی از لذتهای زندگی و آبادان کردنِ طبیعت را طبق قانون عقالنی اشه بر عهده داشت. شادکامی و بهره

بخش ی لذتداد و از این رو در منابع زرتشتی سویهاموریت را نشان میدستاوردی بود که موفق بودنِ این م

های مربوط بدان ستوده شده و مقدس داشته شده و در دوران هخامنشی و در منابع پارسی زندگی و خواست

 ی دولتی برکشیده شده است.  ی یک ایدئولوژی سیاسی و برنامهباستان حتا به مرتبه

دانست و از این رو ناگزیر ی رنج و تباهی میبودا  در مقابل، هرنوع مداخله در امور گیتیانه را زاینده

کنندگیِ من در آن را انکار کند. با این وجود بود به طور همزمان اهمیت و اصالت گیتی و مرکزیت و تعیین

گرا، اه اخالقیِ صریح و کنشاش در گرانیگاه یک دستگبه رسمیت شمردنِ منِ جوهری و مستقر ساختن

چندان نیرومند و کارگشا بود که تمام ادیان بزرگ بعدی آن را به صورتهای گوناگون وامگیری کردند یا دست 
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ی سیر تکاملی خویش ناچار به پذیرش آن شدند. آیین بودا نیز چنین سرنوشتی پیدا کرد، اما خودِ کم در ادامه

چشمگیر و به نسبت موفقی را صرفِ مقاومت در برابر این اندیشه کردند بودا و بوداییان اولیه تالش فکری 

 ترین دستگاه نظری برای انکارِ وجودِ من را پدید آوردند.ترین و موفقو پیچیده

های مورد ای دورتر بدان بنگریم، همان چارچوب عمومی فلسفهدر واقع نگاه بودا نیز اگر از فاصله

کرد هایی حمله میخویشی، به نظریهاست. بودا از مجرای پافشاری بر مفهوم بیانتقادش را در خود حفظ کرده 

ها بر عنصر روانی خاصی مانند هوشیاری یا دانستند. این دیدگاهگرایانه بزرگ میکه من را با نگرشی ذات

کلیت این نظام نماید که بودا به گرفتند. چنین میی آن در نظر میلذت یا تامل تاکید داشتند، و من را ریشه

ی دهنی مفهومیِ زایفکری و اصلِ وجود ریشه شک کرده باشد و با این زمینه هر نوع ذات انتزاعی یا هسته

شمرد، ای را به رسمیت میای که چنین ریشهسایر چیزها را انکار کرده باشد. در دوران او نیرومندترین نظریه

دانست و به همین دلیل آن را گرانیگاه اخالق نیز میی خرد و شادمانی کیش زرتشتی بود که من را ریشه

 دانست. می

در منابع هندی سراغ داریم، نقل قولهای منسوب « من به مثابه ریشه»ای که از مفهوم کهنترین نشانه

( است. زادگاه این مرد شهر پَنچَله بوده است. گفتارهای اودلکه उद्दािक) 1437( یا اودِّلَکَهअरुण) 1436به آرونی

( ثبت شده است. او در این بخش از اوپنیشدها یکی از فرزانگان و कठ उपबनषद्« )اوپَنیشَدکَتَه»در متن  آرونی

شود، از اوپنیشدهای قدیمی سخنگویان اصلی است. این متن که ردپاهایی از آرای بودایی نیز در آن یافت می

                      
1436 Aruni 
1437 Uddalaka 
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پیوندهای این متن با سپهر تمدن  1438است و احتماال در همان حدود زمان زندگی بودا تدوین شده است.

ترین اوپنیشد در اروپا ایرانی از دیرباز بر همه آشکار بوده است. این متن در ضمن مشهورترین و پرخواننده

ای پارسی از آن دست یافت و آن را به آلمانی ترجمه کرد .م به ترجمه ۱۸۷۹هم هست. ماکس مولر در سال 

 ییان با متون اوپنیشدی بود. و این ترجمه آغازگاه آشنایی اروپا

ی متون هندویی و اوپنیشدی خصلتی از نظر محتوا نیز به سپهر ایرانی تعلق دارد. بدنه« اوپنیشدکته»

گیرند و تمام موجودات دیگر را محصول ی واقعی در نظر میگرایانه دارند و برهما را همچون تنها هستندهتک

 وجود اولیه شباهت دارد، جایی  ِحدتگیرند. این دیدگاه کهن که به نوعی وی وی در نظر میرویا یا اندیشه

اوپنیشد یکی از معدود متونی است که به دو گذارد. در این میان کتهبرای حضور و ایفای نقشِ من باقی نمی

مراه با ی متمایزِ گیتی و مینو )پرَکریت و پوروشَه( باور دارد و برهما یا خدای یگانه را در کنار و هعرصه

ی هندی در قالب نگرش سَمکیَه صورتبندی شده ن رویکرد همان است که در اندیشهگیرد. ایدر نظر می« من»

شناسی ی انسان/ خدا به عنوان مراکز تعریف اخالق و هستیاست. تقابل گیتی در برابر مینو و دوگانه

در  هایی زرتشتی هستند و دقیقا در زمان هخامنشی یعنی دوران بسط نفوذ سیاسی و فرهنگی ایرانیاننوآوری

اند. از این رو معقول است اگر بپذیریم که این مفاهیم از سپهر ایرانی شمال هند نیز به متن اوپنیشد راه یافته

 اند. به بستر تفکر هندی تراوش کرده

اوپنیشد، مضمون و داللتهای موجود در آن بینی زرتشتی بر متن کتهی جهانبا وجود سیطره

 1439ای به نام ناچیکِتَهی مرکزی بحثهای این متن گفت و شنود فرزانه. هستهپیشازرتشتی و هند و ایرانی هستند

                      
1438 King, 1995: 52; Basham, 2005: 61. 
1439 Nachiketa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nachiketa
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پسر اودلکه با یَمَه )جم، جمشید( است. موضوع آن قربانی کردن گاو و دستیابی به جاودانگی است و این 

یزدِ دقیقا موقعیتی است که جم در آیین مهرِ کهن ایرانی داشته است و نقشی موازی با آن را نیز در مقام ا

 کند. ی هندی ایفا مینگهبان مرگ در زمینه

های فلسفی ها یا مفهومتواند خاستگاه برخی از تمثیلاین متن به ویژه از این نظر اهمیت دارد که می

اوپنیشد و متون افالطونی وجود های روایی کتهکاریرا به دست دهد. شباهتی نمایان میان جزئیات و ریزه

ی خاوری ست که نویسندگان این اوپنیشد و افالطون که کمابیش همزمان در دو حاشیهدارد. تقریبا بدیهی ا

اند. اند، از یکدیگر خبر نداشته و مفهومی را از یکدیگر وام نگرفتهزیستهو باختریِ شاهنشاهی هخامنشی می

« فائدروس»ی الهشود. مثال در رسبا این وجود عناصری بسیار چشمگیر و نامنتظره در آثار ایشان تکرار می

رانی تشبیه شده ی ماهیت روح است، روان انسان به گردونهافالطون که نخستین روایت فلسفی یونانی درباره

شود و اش را به دو اسبِ خرد و شهوت بسته است. مضمونی مشابه در شعرِ پارمنیدس نیز دیده میکه ارابه

شنویم. تمثیل یاد شده شکلی ملموس شده و تخیلی نیز می« اوپنیشدکته»دقیقا همین تشبیه را از زبان جم در 

از مفهوم کردار نیک و بد )سازگار با اشه در برابر تطبیق با دروغِ( زرتشتی است که روان انسان همچون 

شان را به دست دارد. تمثیل یاد شده در هر رانی خودمختار و کنشگر بر فراز سرشان ایستاده و هدایتگردونه

ران است، تنِ انسان گردونه است، ار همسان صورتبندی شده است. در هردو روان آدمی گردونهدو زبان بسی

 شود، راهِ پیموده شده توسط گردونه است. و آنچه که درک و تجربه می

بسیار بعید است که یک استاد و شاگرد یونانی )پارمنیدس و افالطون( درست همزمان با یک استاد 

ین تمثیلی را پرورده باشد. در منابع یونانی و هندیِ پیش از این دوران هیچ اشاره هندی به شکلی تصادفی چن

ی چنین تمثیلی وجود ندارد و اصوال باور به منِ کنشگر و خودمختاری که کانون انتخابِ ای دربارهیا سابقه

شود. محدود می اش به دوران هخامنشیکردار اخالقی شمرده شود، در هردوی این تمدنها تازه است و سابقه
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در زمان یاد شده ارتباط مستقیمی میان هند و یونان نیز برقرار نبوده و بنابراین امکان وامگیری یکی از آنها از 

توان طرح کرد که شاید دیگری در زمانی چنین کوتاه نیز وجود نداشته است. از این رو این حدس را می

ی یونانی و هندی منتقل ای مشترک به این دو زمینهشمهتمثیل یاد شده خاستگاهی ایرانی داشته و از سرچ

 شده است. 

شود که به سایر شباهتهای این متون توجه کنیم. مثال در بندی از این حدس وقتی بیشتر تقویت می

 خوانیم:چنین می« اوپنیشدکته»

श्रेयश्च प्रेयश्च मनषु्यमेतः 

तौ सभपरीत्य बवबवनबि धीरः । 

श्रेयो बह धीरोऽबि प्रेयसो वणृीते 

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वणृीते ॥ ॥ कठ उपबनषद् 

 به مرد نزدیک شدند« بخشلذت»و « سودمند»

 دهدیمآزماید و از هم تمیز آن که هشیار است این دو را می

 دهدبخش ترجیح میآری، آن که هشیار است سودمند را بر لذت

 گزیند،بخش را بر می)در حالی که( نادان لذت

 خاطر یوغ )آنچه که هنوز فراچنگ نیامده است( به

 1440و به خاطر کْشِمَه )آنچه پیشتر به دست آمده است(

                      
1440 Katha Upanishad, 1.2.2. 
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( مقایسه کرد که در جهان باستان بسیار مشهور بوده Ὧραι« )هورای»توان با داستان این متن را می 

ی پیوندها و ارتباطهای خودش و این متن را پرودیکوسِ سوفیست نوشته است، که درباره 1441است.

ام. اصل این متن از بین رفته، اما همفکرانش با سپهر تمدن ایرانی در تاریخ خرد پیشاسقراطی شرحی نگاشته

خوانیم این متن میدر  1442کسنوفانس آن را به نقل از پرودیکوس ثبت کرده و برای ما به یادگار گذاشته است.

بیند که وی را به در پیش گرفتن راههایی متفاوت ای رسید و دو دختر جوان را میکه هراکلس به سر دو راهی

کند. دیگری بانویی کنند. یکی از آنها زیبا و شهوانی و آراسته است و مسیر هوسرانی را پیشنهاد میتشویق می

دهد. دختر اول رفتاری خوددارانه دارد و فضیلت را نشان مینجیب و شرمگین و زیباست که لباسی ساده و 

گوید که با وجود دشوارتر بودنِ راهش، در نهایت دهد. دومی میبُری به لذت و کامجویی را وعده میراه میان

خداگونه شدن و رسیدن به قلمرو موجودات آسمانی در انتظارش است. هراکلس بعد از شنیدن سخنان این 

 ت را برگزید. دو راه فضیل

تاریخ خرد »ی تاثیرپذیری پرودیکوس از خرد ایرانی هیچ تردیدی وجود ندارد و در کتاب درباره

ی دولتشهرهای یونانی بوده است. جالب ام که این مرد در واقع مبلغ آرای زرتشتی در زمینهنشان داده« ایونی

و از سوی  1443داند،سقراط را شاگرد او میآن که پرودیکوس همان اندیشمندی است که افالطون از سویی 

که در مسیر پارمنیدس به  دانیم که خود نیز شاگرد سقراط بوده است. پس موازی با تمثیل گردونهدیگر می

                      
1441  Suda, Horai, Prodicus; Scholium ad Aristoph. Nub. 1. 360. 
1442 Xenophon, memorabilia, 2.1. 
1443 Plato, Meno, 96d-e; Guthrie, 1971: 276. 
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ی استادان افالطون ردگیری توان در زنجیرهافالطون جریان داشته، تمثیل دیگری هم هست که آن را نیز می

 کرد. 

ی اینجا با یک داستان و یک تمثیل سر و کار داریم، و جالب آن که نسخه کامال آشکار است که در

بندی این داستان شباهت عجیبی به مفهوم دئنَه در دین زرتشتی دارد. بینیم. استخوانکهنترش را در اوستا می

امنشی دئنَه در گاهان یکی از نیروهای روح انسانی است، اما در منابع اوستایی متاخرتر که در دوران هخ

ای دگردیسی یافته و برای خود تشخصی مستقل پیدا کرده است. روایت زرتشتی اند، به فرشتهویراسته شده

تر تر و عمیقشناسانه دارد و از این رو پیچیدهکه به نظرم مرجع اصلی هردوی این داستانهاست، ماهیتی آخرت

رسد، دئنه همچون بانویی در ی پل چینوت مینهنماید. طبق این داستان، وقتی روان فردِ درگذشته به آستامی

بیند، شود. اگر او درستکار و اشون بوده باشد، دئنه را همچون دختری پانزده ساله و زیبا میبرابرش نمایان می

گیرد. اما اگر دروغزن و بدکار باشد، دئنه در قالب پیرزالی زشت و اش را بر پل بر عهده میکه راهنمایی

 کند. اش میشود و به دوزخ هدایتوی ظاهر می انگیز برنفرت

بینیم که تصویر کردنِ خصلتهای نیک و بدِ اخالقی در قالب دو زن و این که آنها انسان را به می

شود. در روایت ایرانی این کنند، در هر سه روایت تکرار میمسیرهای رستگاری یا تباهی راهنمایی می

و به ورِ چینوت، یعنی گذر از پلِ مردگان مربوط شده است و بنابراین  تصویرسازی خصلتی آخرالزمانی دارد

گیرد. هم در روایت هندی و هم در متن یونانی، در قالب روایتی فراگیر و عمومی از سرنوشت روان جای می

علت دهد. شناسانه بر نخاسته و بدان ارجاع نمیاین داستان به شکلی مستقل و تنها نقل شده و از بافتی آخرت

سنخ خدای ی تاریخ زرتشتی و مفهوم بهشت و دوزخ و جاودانگی روحی که همهم آن است که فلسفه

یکتاست، بسیار دیرتر به سپهر این دو تمدن وارد شد و در زمانِ تدوین این متون هنوز برای مخاطبان ناشناخته 

 بوده است. 
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شود که در هر ران مربوط میشبیه گردونهی ماهیتِ من به تها دربارهی دیگری از این وامگیرینمونه

ی اصلی ایرانی وفادارتر نماید که روایت هندی به نسخهشود. چنین میدو سنت یونانی و هندی یافت می

« اوپنیشدکته»ای با دو اسب سوار است. اما در رانی اشاره کرده که بر گردونهمانده باشد. افالطون تنها به گردونه

ی یسنه همتا فرض شده است. روان )آتمن( گانهران با نیروهای روانی پنجه و گردونهاجزای مختلف گردون

سرنشین گردونه است، تن، خودِ گردونه است، افسارِ اسبان ذهن )مَنَس/ منش( یا همان بوی است، و 

نی هشیاری تواند با دئنه یعی گردونه است، و این همان است که میخودآگاهی و بیدار شدگی )بودْهی( راننده

ای که به پنج نیروی درونی روان زرتشتی تشبیه شده، به اخالقی همتا فرض شود. در روایت هندی گردونه

ها گانی یسنهبینیم که نظام پنجی پنج حس )اینْدْریَه( هستند. به این ترتیب میپنج اسب بسته شده که نماینده

ی تکرار شده است. به نظرم روشن است که تمثیل یاد ی هنددقیقا به همان ترتیب و با همان داللت در نسخه

ای زرتشتی پدید آمده و بعد در دوران هخامنشی، در جریان انتقال اندیشه و دینِ ایرانی شده در اصل در زمینه

ی یونانی های هندی و یونانی را به دست داده است. با این تفاوت که نسخهبه سرزمینهای پیرامونی، نسخه

شده است و روایت هندی اصلِ اوستایی را دقیقتر در خود حفظ کرده است. متاسفانه اصل مبهم و ساده 

 داشت.روایت اوستایی در منابع ایرانی باقی نمانده است، وگرنه امکان بحث دقیقتری در این زمینه وجود می

جویی ذتران با آنچه در مورد داستان رقابت سودمندی و لشکلِ ساده شدنِ روایت یونانیِ گردونه

ای محلی و جزئی بینیم همسان است. پرودیکوس این داستان را به پهلوانی منسوب کرده و آن را به قصهمی

هایی از نگرش بدل ساخته است. در حالی که متن هندی آن را امری عام برای تمام مردمان دانسته و حتا رگه

ن مورد اصل روایت اوستایی را هم داریم و ی زرتشتی را نیز در خود حفظ کرده است. در ایگرایانهفرجام

نماید. گوشزد کردنِ این نکته هم کارگشاست که بندِ نقل شده ی هندی به اصل نزدیکتر میبینیم که نسخهمی
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ی یوگا را نیز در خود دارد و این همان است که به یوغ در ضمن کهنترین اشاره به کلمه« اوپنیشدکته»از 

 ایست که به شکل یوغ در پارسی امروزین باقی مانده است. قا همان کلمهام و دقیاش کردهترجمه

وجود دارد و این « اوپنیشدکته»ای به راهِ راستی که دشواریاب، اما امن است نیز جالب آن که اشاره

 و مفهوم پل چینوت در گاهان شباهت چشمگیری دارد:« راه»ی دین همچون هم با استعاره

उबत्तष्ठत जाग्रत 

प्राप्य वराबन्निोधत । 

क्षरुस्य धारा बनबशता दरुत्यया 

दगुं पथस्तत्कवयो वदबन्त ॥ कठ उपबनषद् 

 اند پیش بروبرخیز، بیدار شو و به سوی آنان که برخاسته»

 ذیری تیغی باریک است و گذرناپچون آن راه، مانند لبه

 1444«و خردمند گفته که عبور از آن دشوار است.

زیسته، توان این حدس را تایید کرد که اودلکه آرونی، که گویا همزمان با بودا میها میبا این داده 

اوپنیشد که آرای او را ثبت کرده، در ی زرتشتی در شمال هند بوده، و متن کتهای از اندیشهی شاخهنماینده

-ی اوپنیشد، که به انسانن جملهی جالب توجه آن که مشهورتریگیرد. نکتهی فرهنگی جای میاین رده

شود، از گفتارهای این کند و معموال برای پیوند میان اوپنیشدها و عرفان گواه گرفته میخدامداری اشاره می

دیدگاهی که «. تو همو )خداوند( هستی»است که یعنی « 1445اَسی تْوَم تَت»مرد بوده است. این نقل قول همان 

توان یی سابقه ندارد، در حالی که ردپای نمایانش را در منابع اوستایی میبه این شکل در منابع هندی ودا

                      
1444 Katha Upanishad – 1.3.14. 
1445 Tat Tvam Asi 
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تواند اوستایی هم خوانده شود. یعنی این جمله در اوستایی و سانسکریت یافت. بماند که این زبانزد می

 کمابیش یکی است و حدسی جسورانه آن است که چه بسا در اصل عبارتی اوستایی بوده باشد. 

ای ها هم هست. این دیدگاهی است که طبق آن ریشهی ریشهدر ضمن واضع نظریه اودلکه آرونی

شود و شکلِ اصیل و جوهرینِ آن ریشه انتزاعی و مشترک برای چیزها وجود دارد که همه چیز از آن صادر می

جود بخشند. این دیدگاه، همان است که ونیز همچنان در چیزهای برخاسته از آن حضورِ خود را تداوم می

گیرد و این مبنایی ضروری ای مشترک را در میان تمام حالتهای روانی و عناصر ذهنی پیش فرض میریشه

 است برای پذیرش منِ خودمختار و خودبنیاد.  

اش نیز حمله اوپَنیشَدی-این نگرش بود که بودا با آن به مقابله برخاست و به روایتهای مشابهِ هندویی

شد. با رکزی که لذت یا خرد یا هرچیز دیگر را خلق کند، توهمی بزرگ قلمداد میبرد. از دید او ریشه و م

پناه برد و برای از میان برداشتن آن بار دیگر شکلی  -رنج–این وجود خود در نهایت به عنصر روانی مشابهی 

بینیم که با وجود تالشهای سخت ا کرد. یعنی اگر به کلیت نظام فکری بودایی بنگریم، میاز مفهوم من را احی

گراییِ فلسفی، شکلی از این رویکرد بار دیگر در دل ی بوداییان برای طرد کردن مفهوم من و ذاتو جسورانه

شیفتگی نسبت به یکی  آرای ایشان بازتولید شده است. بوداییان معاصر معتقدند که اندیشمندان کهن به خاطر

ی کردند و ذات من را به عنوان ریشهاز حس و حالهای برخاسته از مراقبه، همان را اصلی و مهم قلمداد می

به نظر من این تکیه بر برخی از حالتهای روانی خاستگاهی چنین پراکنده و تجربی  1446گرفتند.آن در نظر می

 اه زرتشتی باشد برخاسته است. نداشته و از دستگاه نظری کهنتری که همان دیدگ

                      
 سوتَه. پَریایَهمثال بنگرید به شرح تانیسارو بهیکو بر متنِ مولَه  1446
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ی روان از هم تفکیک شده و ماهیت و گاهان زرتشت کهنترین متنی است که در آن عناصرِ برسازنده

کارکرد هریک مورد بررسی قرار گرفته است. در میان هشت نیروی روان در گاهان، سلسله مراتبی نمایان 

های انتخاب اخالقی بر بقیه ترجیح دارند. از کتیبه برقرار است و آشکارا عناصر مربوط به شناسایی اشه و

گرا در آید که در زمان بودا این دیدگاه فلسفی اخالقهای منابع یونانی و عبری برمیپارسی باستان و اشاره

تری تحول یافته بود که عناصری مانند بینانه و سادههای کهن آریایی به نگرش تجربی، خوشپیوند با کیش

شود و دانست. دقیقا همین عناصر در منابع هندی همزمان نیز دیده میخرد را مهمتر از بقیه می مهر، شادی و

های کهنترِ قلمرو هندی، وامدار نظریه-ی گنداریمعقول است فرض کنیم که سپهر نوپا و تازه نویسا شده

ایِ من، و مخالفت بودا با این اند. اگر چنین باشد، تاکید برخی از اندیشمندان به نقش ریشهایران زمینه بوده

داشته است. یعنی هواداران اصالت من و ستایندگان یکی از عناصر  -و نه تجربی –مفهوم، خصلتی فلسفی 

ن هنگام هفت قرن سابقه داشته است. اند که در هماها و آرای فلسفی بودهای از نظریهروانی من، وارث زنجیره

بودا نیز به این ترتیب در قالبی فلسفی به چالش با ایشان برخاسته و مفهومِ ذات و ریشه را در معنایی انتزاعی 

 و فلسفی مردود دانسته است. 

زی بینیم که تاکید بودا بر رنج، و بر خاستگاه رنج، کمابیش موااگر از این زاویه به موضوع بنگریم، می

اند. یعنی بودا نیز در کردهگیرد که اموری مانند خرد یا مهر را مهم قلمداد میهای دیگری قرار میبا دیدگاه

نهایت عنصری روانشناختی مانند رنج را گرفت، و آن را اصیلتر از بقیه دانست، و شکلی بازبینی شده از من 

شکوفایی من دانست. به این ترتیب او در نهایت از ی آن قلمداد کرد، و راهِ مدیریت آن را توسعه و را ریشه

همان شاهراهی عبور کرد که دیگران پیشتر آن را کوبیده و هموار کرده بودند. با این تفاوت که دیدی بدبینانه 

گاه نظری رایج در ایران زمین بود، و منفی نسبت به گیتی و هستی داشت و به جای شادی و خرد که تکیه

 کرد. گارانه را تبلیغ میرنج و سلوک پرهیز
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که مهمترین متن بودایی کهن در رد و ابطال « پَریایَه سوتَهمولَه»ی بر همین مبناست که نخستین جمله

، «ی تمام پدیدارها را خواهم آموزاند.ای راهبان، به شما توالیِ ریشه»شود: هاست، با این جمله آغاز میریشه

گوید که ان است که نام این سوتره نیز قرار گرفته است. بودا در این متن میهم« هاتوالیِ ریشه»و این عبارتِ 

آنچه را که کند. با فهِم زمین به مثابه زمین، هرزمین را همچون زمین درک می»فردِ نادان و محروم از بینش، 

از این رو( از نامد. )می« مال من»روید، که زمین است را از زمین است، که بر زمین است، که از زمین می

 «گردد.زمین شادمان می

کند، و آن را در مورد چهار بُعدِ لمس شده ی چهار عنصر تکرار میبودا بعد همین الگو را درباره

فهم( تعمیم -هنگام مراقبه نیز هم )بعدِ فضا/مکان بیکرانه، بعد هشیاری بیکرانه، بُعد نیستی، بعدِ فهم و نه

 دهد. می

گوید چنین کسی آب را کند و میآنگاه بودا همین الگو را در مورد چیزهای بسیار متنوعی تکرار می

ی این تصور آن است که ی اعالم نشدهیابد. نتیجههمچون آب و خدایان را همچون خدایان در می

رخشی تکان دهنده گردد. آنگاه با چهایش از این چیزها هم به حس مالکیت و خطایی شناختی باز میشادمانی

یابد، او چیزهای درون رهایی، چیزهای بیرونِ او رهایی از قید را همچون رهایی از قید در می»گوید: می

داند. به این شکل از رهایی شادمان می« مال من»رهایی، چیزهایی برخاسته از رهایی را، و خودِ رهایی را 

 « شود.می

بار خواهد گشت، نوع ادراک پیشنهاد بودا آن است که برای حذف حس مالکیت که در نهایت رنج

گوید رهروان کند و میچیزها دگرگون شود. او تنها با افزودن یک کلمه، وضع پیروان خویش را توصیف می

و از زمین و  کنند و بنابراین چیزهای بر زمینهمچون زمین درک می« مستقیم و سرراست»آیین زمین را 

گردد. بودا در انکار مفهوم من و نادرست دانند، و بنابراین از آن شادمان نمیروییده از زمین را مال خود نمی
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ی چیزهای دیگر از آن برویند، چندان سرسخت بود که حتا پایبندی به خودِ ای مرکزی که همهدانستنِ ریشه

کرد. از این نیز شکلی دیگر از قید و بندهای گیتیانه تلقی میدانست و آن را ی رهایی را نیز نادرست میایده

 کند. دهد، ناسازگون است و مدام خود را ابطال میروست که تصویرهایی که او از روح انسان به دست می

بینیم که روی هم رفته در متون کهن مهایانه، قیاسی چهارگانه را در قبال ماهیت روح و نفس می

شوند ( خوانده میམན་ངག་ལྟ་བའ་ིཕེང་བ:  1447بَهبَئی پرِنگ نْگَگ لْتَه)به تبتی مَن« ی گلِ بینشلقهفرمانهای سرّیِ ح»

 و عبارتند از: 

کند. این دیدگاه در ها انکار می( که علیت را در درمهཕྱལ་པ: 1448پَهنخست: لذت گرایی )به تبتی پیال

کند. به همین دلیل هم ستیز است و ارتباطی میان کردارهای فرد و سرنوشت روح وی برقرار نمیعمل اخالق

 کند.نوعی شادخواری لگام گسیخته را توصیه می

های گذشته و آینده و تناسخ ( که وجود زندگیརྒྱང་འཕེན་པ: 1449خدایی )به تبتی رْگیَنْگ پِن پَهوم: بید

ه به سازد. این دیدگاکند و تنها دستیابی به شادمانی و آسودگی در همین زندگیِ جاری را آماج میرا انکار می

 دانستند. ها شباهتی دارد که نیروهای مینویی را یکسره موهوم میبرداشت جین

ای باور ( که تنها به تصادف و روندهای کاتورهམུར་ཐུག་པ: 1450انگاری )به تبتی مور توگ پَهسوم: هیچ

کند. در این دیدگاه مرگ با عدم و فنای محض من ها و کردارها را انکار مین درمهی علی میادارد و رابطه

 کنند. گذارند و چیزی را تعیین نمیبرابر است و کردارها نیز جز تاثیری میرا و گذرا بر جا نمی

                      
1447 man ngag lta ba'i phreng ba 
1448 phyal pa 
1449 rgyang 'phen pa 
1450 mur thug pa 
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( که به وجود یک من )آتمن( پایدار و མུ་སེགས་པ: 1451انگاری )به تبتی مو سْتِگْس پَهو چهارم: جاودان

تغییر ناپذیر باور دارد. این همان دیدگاه زرتشتی است که گفتیم در منابع اوپنیشدی کهن نیز انعکاسی یافته 

 است. 

ته باشد که انگاری وجود داشانگاری و هیچنماید که در این مربع، دو قطبِ اصلیِ جاودانچنین می

انگار در متون بودایی نیز بیشتر مورد اشاره است. یکی از آنها به وجود قایل است و به همین دلیل هست

گیرد. این همان تمایز میان ( قرار می1453دیتیبَوَهانگاری )ویشود و در مقابل هیچ( خوانده می1452دیتّی)بَوَه

ی این دو دیدگاه و بر اثر دست و پنجه نرم در واقع نگرش بودایی در میانه 1454اده است.وواده و اوچدهسسته

 1455کردن با این دو رویکرد متضاد نسبت به ذات من پدید آمده است.

اش با مفهوم منِ جاویدان به کرد. یعنی مراقب بود که مخالفتبودا هر دو قطبِ یاد شده را انکار می

خوانیم که هرکس به وجود ماهیت و می« کاریکهمکهمودیه»ن تفسیر نشود. در صورت تاکید بر هیچ بودنِ م

بنابراین او جوهری  1456انگاری گرفتار خواهد شد.انگاری یا هیچای قایل باشد، در نهایت در قیدِ جاودانجوهره

انگاری و ه به هیچداد ککرد، اما این کار را چندان ادامه نمیشناختی آن را انکار میبودن من و مرکزیت هستی

 موهوم پنداشتنِ کاملِ مفهوم من منتهی شود. 

                      
1451 mu stegs pa 
1452 bhava-ditti 
1453 vibhava-ditti 
1454 Karunadasa, 2000, vol. 74 & 75. 
1455 Karunadasa, 1999, 2000: 1. 
1456 Mūlamadhyamakakārikā, 21.14. 

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C5%ABlamadhyamakak%C4%81rik%C4%81
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آن را همچون  موضع بینابینیِ بودا، به این دیدگاه انجامید که روح انسان را به رسمیت بشناسد، اما

ا از اندازه داشته باشد. بود اش تاکیدی بیشو پویایی ای ناپایدار و بی دوام تصویر کند و بر ناپایندگیهستنده

وح بداند. رو فناپذیری « من»دوامیِ ی تناسخ این امکان را نداشت که مرگ را کلیدِ بیبه خاطر پذیرفتن ایده

ه را همچون پس رویکرد اخالقی را برگزید که پیشتر در دین زرتشتی نیز سابقه داشت و لغزش اخالقی و گنا

کرد، رین عاملی که ناپایداری روح را اثبات میکرد. از دید بودا نیز مهمتای در روح تصویر میفساد و بیماری

ده بود. بودا لغزش و خطای اخالقی بود، که از دید او با درگیر شدن با روندهای دنیوی و کامجویی گره خور

را به نور یا  با پیروی از یک سنت هند و ایرانی کهن که در منابع اوستایی هم انعکاسی نمایان یافته، روح

 شود.سو میرد که در اثر این لغزشها و گناهان تیره و کمکدرخششی تشبیه می

راهبان، ذهن نورانی  ای»گوید: از قول بودا می« اَنگوتارَه نیکایَه»در یکی از متون سنت تراواده به نام 

خوانیم که آلودگیِ ذهن در جایی دیگر، می 1457«شود.های بیرونی، تیره میاست، اما با آلوده شدن به آالینده

کند. به های ناخالصی در سنگ طال تشبیه شده و این نیز بر همان تصویرِ ذهن همچون نور داللت میرگه به

 1458ها را از طال جدا کرد.توان ناخالصیگفته، چنین آمده که با مراقبه میهمین دلیل هم به دنبال تمثیل پیش

کمک مراقبه بار دیگر پدیدار  خوانیم که این درخشش ذهن بهمی در بخشهای بسیاری از متون نیکایه

« میدانِ بودن»مشخص شده که یعنی  1460این ذهن درخشان با برچسبِ بَوَنگَه« انگوتاره نیکایه»در  1459شود.می

                      
1457 Anguttara Nikaya, I.8-10. 
1458 Anguttara Nikaya, I.253-255 
1459 Harvey, 1995: 96. 
1460 bhavanga 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavanga
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ترین سطح از کارکرد آگاهی محسوب ، و این مفهومی است که در سنت ابیدرمه بنیادی«ی هستیعرصه»یا 

  1461شود.می

ی مهربانی و مهر خجسته و ارزشمند است، چون بر نوعی از توسعهدر همین متن، چنین آمده که هر 

ی مرکزی خود مهر را نماید که درخشش یاد شده در هستهافزاید. به این ترتیب چنین میدرخشش ذهن می

ی ذهن و جوهر اصلی آگاهی، دوست داشتن باشد و بر این مبنا مهر داشته باشد. یعنی انگار که کارکرد پایه

سازگار با این  1462شوند.ها و عواطف بعدی بر بستر آن سوار میکند که تمام شناختادی جلوه میهمچون بنی

نامند و به این ترتیب ذهِن می 1463«چیتَّهبودی»بینیم که در سنت مهایانه این ذهنِ درخشان را برداشت، می

 دانند. بیدار شده را با نور همتا می

دهد. این کلمه در چینی به )چیتَه( بیدار شده )بودی( معنی می( در اصل ذهنِ िोबधबचत्त« )چیتهبودی»

( བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསེམས) 1465سِمْسکْیی چوبو در تبتی به بیانگ 1464شین(، در ژاپنی به بوُدای心菩提شین )پوتی

ترجمه شده است. ذهن درخشان به کسی تعلق دارد که به روشن شدگی رسیده و بنابراین نسبت به تمام 

ها، وجه غالب روان، همین ذهنِ درخشان است و از هستندگان احساس همدلی و مهر دارد. در بودیستوه

)به پالی: « ذهن نورانی»توان در تعبیر مفهوم را میخیزد. خاستگاه این یگانه شدنِ همدلی و خرد بر می

در اَنگوتَرَه نیکایَه از قول بودا  1467( یافت که در متون پالی مورد اشاره واقع شده است.1466چیتَّهپَبَسَّرَه

                      
1461 Harvey, 1995: 98. 
1462 Wallace, 2007: 113. 
1463 bodhicitta 
1464 bodaishin 
1465 byang chub kyi sems 
1466 pabhassara citta 
1467 Harvey, 1989: 97- 99. 
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از « گردد.شود تیره میهایی که بر آن عارض میای راهبان، ذهن نورانی است و با آلودگی» 1468خوانیم:می

آید که از دید بودا ذهن ماهیتی نورانی و روشن داشته و معتقد بوده این نور با مراقبه و ن بر میمرور این مت

چِن در تفسیر خاصی که بر مبنای زونگ 1469شود.تر مییابد و درخشانتمرینهای ذهنی شدت خود را باز می

انی وجود دارد که امکان گوید که در قلب هر موجودی بذری نورسنت یوگاچاره از سخن ناگارجونه کرده، می

این دقیقا همتای برداشتی است که مانویان  1470آورد.دگردیسی روان به روشنایی مطلقِ بوداشدگی را فراهم می

 اند.ی روانِ نورانی داشتهو بعدتر اسماعیلیان درباره

گاتَه گَربَه( خوانیم که زهدانِ انسان کامل )تتههم می 1472«وَتَرَه سوترَهلَنکَه»و  1471«شورَنگَمَه سوترَه»در 

ها و هیجانهای نادرست آلوده و پوشانده ها و میلدر ذات خود پاک و نورانی است، اما با غالفی از دلبستگی

شود. در متن اخیر، ذهنِ نورانی با همان زهدانِ انسان کامل همتا پنداشته شده است. به این ترتیب تمثیل می

ها مثالی آرمانی از من در نظر شود و ارهتهمچون نور به عنوان مبنایی برای قبول مفهوم من پذیرفته می ذهن

اند و شوند. برخی از مفسران بودایی، به ویژه فیلسوفان مکتب گِلوگ این تعبیر را نادرست دانستهگرفته می

شود. به این ایندگیِ فرآیندهای ذهن ناشی میگربه از جاری و سیال بودن و ناپگتهاند پاکی و نابیِ تتهگفته

  1473اند.شکل ایشان مفهوم متافیزیکی من را مردود دانسته

 

                      
1468 Anguttara Nikaya, I. 8-10. 
1469 Harvey, 1989: 96. 
1470 Dzogchen, 2007: 84. 
1471 Shurangama Sutra 
1472 Lankavatara Sutra 
1473 Liberman, 2004: 263. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Shurangama_Sutra
http://en.wikipedia.org/wiki/Lankavatara_Sutra
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 سخن چهارم: تناسخ و سرنوشت روح

ی مفهوم من، تا حدودی از حضور دو عنصرِ موضع پیچیده و در عین حال ناسازگون بودا درباره 

ی برای توجیهِ رها کردن گیتی و خوار شمردنِ لذت طرفخاست. بودا از اش بر میمتناقض در دستگاه نظری

بایست به خاطر ها را موهوم و نااصیل بداند، و از سوی دیگر میی خواستو میل ناگزیر بود من، یعنی ریشه

ی تناسخ، بپذیرد که من صاحب روحی است و در جریان زایشها و مرگهای پیاپی دوام خود پایبندی به ایده

شود، حتا از یکباره فرض کردنِ زرتشتیِ تناسخ از نظر اصالت و ثباتی که برای من قایل میکند. را حفظ می

خواست میان دو امرِ ناهمساز و واگرا اتحادی پیوند جان و تن هم تندروتر است. از این رو بودا در اصل می

داشت و من را بازتعریف  نگه ای را صورت دهد، مفهوم تناسخ رابندیبرقرار کند. او برای این که چنین جمع

 کرد.

در  1475( در سانسکریت و خُرْوَهसिंसार) 1474مفهوم کلیدی برای فهم تناسخ در دیدگاه بودا، سمسارَه

دهد. این کلیدواژه در آیین بودایی، جینی، هندو و سیک وجود معنی می« جریان مداوم»تبتی است، که در اصل 

ها از اعتقاد به دهد. کهنترین نشانهی روان از تنی به تن دیگر در جریان تناسخ را نشان میدارد و گذرِ پیوسته

و به طور همزمان در متون هندی و  1476شودمی ای از تناسخ، به اوایل عصر هخامنشی مربوطچنین چرخه

ای به شود، بی آن که در ادبیات رسمی ایران زمین، یعنی متون اوستایی یا پارسی باستان اشارهیونانی ظاهر می

اند، زیر تاثیر فرهنگ هایی که این باور را در این هنگام صورتبندی کردهآن وجود داشته باشد. تمام شاخه

                      
1474 Samsāra 
1475 khorwa 
1476 McEvilley, 2002. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_McEvilley
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ای و افالطونی و پوتاگوراسی چنین باوری داشتند، و در هند اند. در یونان پیروان کیش اورفههایرانی قرار داشت

ودا وجود دارد، اما به صورت مفهوم ای به این مفهوم در ریگهای جسته و گریختهپیروان بودا و جین. اشاره

 نماید. انتزاعی سمساره در نیامده و مبهم و کلی می

دهد که باور به تناسخ امری جهانی است و بارها و بارها در تمدنهای نشان میشناسانه شواهد مردم

گوناگون به اشکال متفاوت ابداع شده است. اما رواج چشمگیر این باور در یونان و هند و ظهور ناگهانی آن 

ین اعتقاد به دهد که احتماال اشکالی بومی و قدیمی از اهمزمان با پیدایش نویسایی در این قلمروها، نشان می

شکل درونزاد در جوامع هندی و یونانی و احتماال ایرانی وجود داشته است. در این میان غیابِ معنادار هرنوع 

گیری ی زرتشتی و موضعدهد که انگار فلسفهای به تناسخ در متون اوستایی و پارسی باستان، نشان میاشاره

ته و از اشاره بدان پرهیز داشته است. بیشتر پژوهندگان دانسرسمی دربار هخامنشی این نگرش را مردود می

ی اند که باور به تناسخ در میان بومیان سرزمین هند رواج داشته و برای اقوام نوآمدهامروز این نظر را پذیرفته

نی آریایی تازه و ناپذیرفتنی بوده است. شاید به این علت است که در منابع بازمانده از زبانهای باستانی ایرا

شود که در بینیم و در سپهر هندی هم این باور بسیار دیر و در میان متون اوپنیشد ظاهر مینشانی از آن نمی

های ودایی جدیدتر هستند. امروز کمابیش این توافق اند و از دعاها و حماسهعصر هخامنشی تدوین شده

ه در میان مردم پیشاآریاییِ هند وجود های شمنی بسیار کهنی بوده کوجود دارد که خاستگاه این باور آیین

ها این عقیده را در نظام فکری خود گنجانده و آن را در قالب دینی سازمان یافته یا داشته و بعدتر برهمن

ی زاد و مُرد در برخی از نگرشهای افراطی حتا سنگها و اشیای چرخه 1477اند.ای روشن صورتبندی کردهفلسفه

                      
1477 Werner, 1989: 34; Flood, 1996: 86; Jaini, 2001: 51; Pande, 1994: 135; Upadhyaya, 1998: 

76. 
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جان از این دایره اما در آثار اندیشمندان بودایی معموال گیاهان و موجودات بی 1478،گیردبیجان را نیز در بر می

    1479اند.اند و تنها جانوران بخشی از آن چرخه محسوب شدهبیرون دانسته شده

دانستند و زاده شدنِ ی بومیان هندی را به ارث برده بود، که تناسخ را امری منفی میبودا نگاه بدبینانه 

کردند. از داللتِ منفی سمساره در سنت ه معنای مقید ماندنِ دوباره در رنجهایی طوالنی تعبیر میمجدد را ب

روپایه ریشه هندی و پیوندی که زایش مجدد با رنج برقرار کرده، روشن است که این عقیده در میان طبقات ف

ند، طبعا زندگی رنجبار و لی اقتصادی محروم شده بودها از منابع اصداشته است. بومیانی که توسط هندی

 اند. دیدهگذراندند و احتماال ایشان زاده شدنِ مجدد را تا این پایه هولناک و ناخوشایند میدشواری را می

بودا هنگام پذیرش مفهوم تناسخ، این برداشت بدبینانه را نیز قبول کرد و به این ترتیب اصالت رنجی  

که مخالفت بودا با اصالت لذت و خوار شمردن میل و خواست،  که بدان باور داشت، تثبیت شد. بعید نیست

داشته باشد. به هر صورت، بودا دو اصل را پذیرفت. نخست آن که زندگی سراسر درد  ریشه در همین بدبینی

ماند، و دودیگر آن که انسان صاحب روحی است که در جریان و رنج است و بازگشتن بدان به کیفری می

شود. این اصل دوم به معنای قبول نوعی از منِ پایدار و جاویدان بود، بدنی دیگر منتقل می تناسخ از بدنی به

مداری و شادخواری زرتشتی با آن مخالفت داشت. از این رو معمایی که بودا از طرف دیگر در تقابل با گیتی

روحی چندان بایست حل شود آن بود که چطور اصالت وجودی من انکار شود، و همزمان صاحب که می

پاینده دانسته شود که مرگها و زایشهای پیاپی را تاب بیاورد؟ یعنی بندِ ناف میان منِ حاضر در زندگی کنونی 

                      
1478 Schmithausen, 1991. 
1479 Gyatso, 1994: 151. 
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شناختیِ شد، بی آن که منِ امروز و دیروز اصالت هستیو منِ درگذشته در زندگی پیشین باید توضیح داده می

 ای پیدا کنند.مدارانهگیتی

، در تبتی वासन:1480)در سانسکریت واسَنا« وطن»ی امر، از کلیدواژه بودا برای توضیح این

ی ( استفاده کرد. وطن گرایشی رفتاری است که از نظام علیِ مربوط به زندگی گذشته བག་ཆགས: 1481چَگسبَگ

اش ی سانسکریتکند. این کلمه در ریشهاش تعیین میخیزد و خلق و خوی او را در زندگی کنونیفرد بر می

گرفته شده که در زبانهای هند و ایرانی به معنای اقامت گزیدن و مستقر شدن است و « وَس/ وَت»از بنِ 

ی پارسی دری وطن نیز هست. همچنان که این کلمه در دوران پیشامدرنِ ایران به عنوان مترادفی ی کلمهریشه

کند. این کلمه موقعیت میبرای زادگاه کاربرد داشته، واسَنا هم در منابع بودایی معنای مشابهی را به ذهن متبادر 

های شود. موقعیتی که توسط کردارهای وی در زندگیدهد که فرد در آن زاده میو شرایطی را نشان می

داشتهای ذهنی و ذخایر روانی را به شکلی ذاتی ای از پیشگیرد و به این ترتیب مجموعهاش شکل میگذشته

یی کهن وجود دارد، اما به ویژه در سنت یوگاچاره بسیار به آورد. این کلمه در منابع بودابرای وی فراهم می

ای در رساند که همچون بایگانیای را میرود. در این سنت واسنا معنای خلق و خو و عوارض روانیکار می

  1482ویگیانَه(.اند )مفهوم آلیَهآگاهی فرد ذخیره شده

ی آگاهیِ سی بیت درباره»در میانشان ی وطن در چند متن بودایی صورتبندی شده، که به نظرم ایده

( از همه روشنگرتر است. این متن شعری کوتاه است به قلم وسوبندو که 1483ماتراتا)تْریمْسیکاویگیاپتی« تنها

                      
1480 Vāsanā 
1481 bag chags 
1482 Keown, 2003. 
1483 Triṃśikā-vijñaptimātratā 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%B9%83%C5%9Bik%C4%81-vij%C3%B1aptim%C4%81trat%C4%81
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زانگ به چینی ترجمه شده و .م توسط شوان ۶۴۸در قرن چهارم میالدی نوشته شده و در سال 

ی مرکزی مکتب گرفته است. این رساله هسته( نام 頌唯識三十論) 1484سوُنگلونشیسانشیوِی

سازد. وسوبندو در این بیتها نوشته که مفهوم آتمن و دَرمَه در واقع وجود ندارند و تنها یوگاچاره را بر می

شان ناشی از توهم است. اینها مفاهیمی هستند که از هایی برای انتقال معانی هستند و جدی گرفتنکلیدواژه

کنند. جاد میی خود پدیدارهایی تازه را ایآیند و به نوبهاملی پرشمار و ناهمگن پدید میدر آمیختن علل و عو

ای که همچون ویگیانه، آگاهیوسوبندو این پدیدارهای ثانویه را به سه دسته تقسیم کرده است: الف( الیَه

ایست مَنَس، همان آگاهینشاند، ب( بایگانی است و در موقعیتهای گوناگون محتواهای متفاوتی را به بار می

ای که مبنای حسی دارد و بین آگاهی 1485ویگیانَه-کند، و در نهایت، پ( مَنوکه اراده و اندیشه را پشتیبانی می

 دهد.  شوند و اشیا را تشخیص میچیزها تمایز قایل می

( نامیده 論成唯識) 1486لونشیوِیدر میان منابع چینی شرحی بر این متن وجود دارد که ِچنگ

  1487شود. در این متن واسنا با بیجا )بذر( مترادف دانسته شده و سه تعبیر از آن پیشنهاد شده است.می

شناختیِ داشتهای زبانی و زبان( که پیش1488ئیچییِن هْسی)مینگ« نامها و کلمات»نخست، وطنِ 

گونه داشتها همچون بذرهایی در دل آگاهیِ بایگانیشود. این پیشی هستی و کردارها را شامل میذهن درباره

شود و رفتارهای فرد را بر مبنای عناصر مشروط شده )پْرَتیایَه( یا عِلّی )هِتو( تعیین ویگیانه( کاشته می)آلیه

                      
1484 Weishi Sanshi Lun Song 
1485 Manovijnana 
1486 Cheng Weishi Lun 
1487 Lusthaus, 2002: 472-473. 
1488 ming-yen hsi-chi'i 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cheng_Weishi_Lun
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ها و نامها که از نظم آوایی و آرایش طن دو شکل اصلی دارد، یکی الگوی ارجاع به معنای کلمهکند. این ومی

ی جریان ذهن خیزد و بیان و فهمِ معنا )یی در چینی و اَرتَه در سانسکریت( در زمینهواجهای واژگان بر می

کنند روانی را تعیین می های ذهنی و حاالتسازد. دیگری کلمات و عبارتهایی هستند که حوزهرا ممکن می

دهد و به این ترتیب به و جریان ذهن به کمکشان حاالت روانی و میدانهای ادراکی )ویسَیَه( را تشخیص می

 یابد. خودآگاهی دست می

( که اتصالِ 1490چئیهْسیو به چینی: وُوچین 1489واسناگْرَهَهدوم، وطنِ قیدها )به سانسکریت: اَتمَه

 است. « ال منم»و « من»ذهن به توهمِ 

( که 1492چئیهْسیو به چینی: یوچین 1491واسناسوم، وطنِ بودها یا بذرِ کرمه )به سانسکریت: بَوَنگَه

دهد. این به معنای آن پایبندی به هستی و انتقال از یک کالبد به کالبدی دیگر را در جریان تناسخ نشان می

روانِ وی بوده است. به این ترتیب قیدی از  هایی است که پیشتر منزلگاهریگِ تناست که تنِ هرکس مرده

 کند. سازد و کردار وی را تعیین میجنسِ بودنِ مادی ذهن را محصور و محدود می

شود، یگانه بند نافِ میان زندگیهای پیاپی بر این مبنا، روحِ من که در جریان تناسخ جا به جا می

(، و خواست 1495ها )سَمگیَه(، مفهوم1494اک حسی )وِدَنَه(، ادر1493نیست. آگاهی من، همواره با توجه )مَنَسْکَرَه

)چِتَنَه( در ارتباط است، و این همه به موقعیت و وطنی که من بدان پرتاب شده وابسته است. از این رو من 

                      
1489 atma-graha-vasana 
1490 wo-chih hsi-ch'i 
1491 bhavanga-vasana 
1492 yu-chih hsi-ch'i 
1493 Manaskara 
1494 Vedana 
1495 Samjna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavanga


462 

 

ی آگاهی، ادراک تمام و و روانِ من امری مشروط و محصور در شرایط و عوامل موقعیتی است. در حوزه

 ( ممکن نیست.1498( و توانایی تشخیص و تمیز )ویگیاپْتی1497(، جایگاه )سْتانَه1496دیکمالِ دریافتها )اوپَ

عریف تبه این ترتیب بودا به جای تاکید بر ماهیت روح و ذات انسانی، موقعیتی که روح در آن 

ت، و شود را مورد تاکید قرار داد. او موقعیت و جایگاهِ زاده شدنِ من را کلید توضیحِ سرنوشت وی دانسمی

ندگی پیشین و ادامه ردار من در زمیان این موقعیتها و وطنها ارتباطی علی برقرار کرد. تداوم یافتنِ پیامدهای ک

 اش در زندگیِ منِ امروزین وابسته به ذاتِ جوهریِ من نیست، که از پیوند علی میان موقعیتهای منِ یافتن

 خیزد. دیروز و امروز بر می

 

 سخن پنجم: جریان ذهن

ی موقعیتی اگر من ماهیتی منسجم و استومند نداشته باشد و به صورت پیوندگاهی در یک زمینه 

شود دهد و به امری سیال و پویا تبدیل میتعریف شود، ذهن نیز حالت استوار و مرکزی خود را از دست می

تنیده در آن وابسته است. از این رو در شود و به متغیرهای پیشپدیدار می ی محیطِ پیرامونشکه در زمینه

 ( تشبیه شده است. 1499متون بودایی ذهن به پیوستار یا طیفی )سَنْتانَه

                      
1496 upadi 
1497 sthana 
1498 vijnapti 
1499 santāna 
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ترجمه « 1501پیوستار روانی»( را به 1500رْگیودالکساندر بِرزین تعبیر سانسکریت سَنْتانَه )به تبتی: سِمْس

ای در یک فرد که آغازگاهی ندارد و تا زمان کرده است: تداوم فعالیت روانیکرده و آن را چنین تعریف 

یانه یابد و بنا بر دیدگاه مهایانه فرجامی نیز ندارد. در مکتب هینهدستیابی به مقام بوداشدگی نیز ادامه می

میرد و به این ترتیب اش برسد که بودا یا ارهت در پایان زندگیپیوستار روانی پایانی دارد و آن زمانی فرا می

)جریان آگاهی( شکلی از « چیتَّه سَنتانَه»این مفهوم به ویژه در شکلِ  1502به روشن شدگی کامل دست یابد.

کند. یعنی در حالی که بودا اصالت و هویت فردی و من را در غیابِ مفهوم منِ متافیزیکی و جوهری احیا می

در این  1503برد تا یگانگی روانی من را توصیف کند.بهره میکرد، از این کلمه اهمیت مفهوم من را انکار می

ی ترکیب، چیتَه )در تبتی: سِمْس( به معنای خودآگاهی و آگاهی به کار گرفته شده است. این کلمه بر دو سویه

 ی سنتانَه )در تبتی: رْگیود(کند. کلمه)واسَنا( داللت می« حس کردن و ادراکِ چیزها»و « توجه کردن به چیزها»

های رساند، ولی در اینجا به معنای توالی لحظهدر اصل یعنی زنجیره و رشته و معنای جاودانگی و تداوم را می

« رگیود»ی بخشد. جالب آن که مترجمان تبتی از کلمهپیاپی آگاهی است که خصلتی پیوسته و مستمر بدان می

که در تبتی گاه به عنوان همتای چیته  1504س رگیوداند. توگْبه عنوان مترادفی برای مفهوم تانترَه نیز بهره جسته

ی توگس را دارد که یعنی روح یا ذهن و معموال به شود، در بخش آغازین خود کلمهسنتانه به کار گرفته می

 ی بوداست. معنای ذهنِ روشن شده

                      
1500 sems-rgyud 
1501 mental continuum 
1502 Berzin, 2007.  
1503 Keown et al. 2003: 62. 
1504 Thugs-rgyud 
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續心相یا 续心相) 1505شوشیانگدر متون بودایی چینی تعبیر سانسکریت چیته سنتانه را به شین

( 心: شین )این ترکیب از این اجزا تشکیل شده است«. تداوم جریان ذهن»اند که کمابیش یعنی برگردانده( 

ادامه دادن، ( یعنی 续یا  續( یعنی همدیگر، یکدیگر، و دوسویه؛ و شو )相یعنی قلب، فکر، ذهن؛ شیانگ )

ای به شکل و در کره 1506به پایان رساندن و موفق شدن. این کلمه در ژاپنی به صورت شین سوُزوکو

( 續無相شو )گری چینی این کلمه در برابر وو شانگوام گرفته شده است. در بودایی 1507سوکسانگسیم

در سانسکریت. به همین شکل،  1508«اَسَمتانَه»و برابر است با « گسستگی جریان ذهنی»گیرد که یعنی قرار می

識相) 1509شوشود، در چینی به شی شیانگجریان خودآگاهی که در سانسکریت ویگیانَه سنتانَه خوانده می

續 .برگردانده شده است ) 

های ی مفهوم روح در رسالهکه در ابتدای قرن بیستم درباره 1510بوداشناسی به نام لویی دو الوالِه پوسَن

ای از نقاطِ پیاپیِ مستقل و خودمدارِ آگاهی )ویگیانَه( در نظر گرفته بودایی شرحی نوشته، آن را همچون توالی

مهمترین  1511است، که با مفهوم ممتد و پایدار روح یا هویت روانی در روانشناسی مدرن تفاوتی بنیادین دارد.

ی آگاهی در نگاه بوداییان است. این تفاوت در این میان، پویایی و فناپذیری و سیال بودنِ عناصر برسازنده

 گرایی ذهنی انجامیده است. دیدگاه در برخی از مکتبها به نوعی اتم

                      
1505 xin xiangxu 
1506 shin sōzoku 
1507 sim sangsok 
1508 asaṃtāna 
1509 shì xiāngxù 
1510 Louis de La Vallée-Poussin 
1511 Rhys Davids, 1903: 587-588. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BF%83
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%9B%B8
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%BA%8C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%BB%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_La_Vall%C3%A9e-Poussin
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سازد، همان است شان جریان آگاهی را بر میهای ادراک که توالیبر مبنای این دیدگاه، هریک از اتم

معنای  شود. بینْدو در اصل به( خوانده میཐིག་ལེلِه )( و در دیدگاه المایی تیگबििंदुدر سانسکریت بیندو ) که

ی این کلمه )بینْدی( همان است که برای نامیدن خالِ نذریِ نهاده بر میان پیشانی نقطه است و شکلِ مادینه

های بودایی و هندویی کهن به مفاهیم برگرداندنِ کلیدواژهگیرد. مفسرانی که به هندوان مورد استفاده قرار می

اند و برخی نیز آن را نمادی علمی نو گرایش دارند، این کلیدواژه را با سیالن انرژی در بدن انسان یکی گرفته

 1512اند.ی یگانگی کلیت هستی در معنایی فلسفی فهم کردهبرای نقطه

پَه -)بْکود« جریان لحظات»ی هایی مفصل دربارهاشارهگری تبتی از این روست که در بودایی

این اتمهای پیاپیِ آگاهی نه تنها در طول عمرِ یک انسان استمرار دارند، که در جریان  1514بینیم.( می1513لِهتیگ

کنند و ی مرگ تا باززایی مجدد نیز جریان خود را حفظ میگذار از یک زندگی به زندگی بعدی، و در فاصله

خوانند ( نیز می1515شوند. از این روست که در تبتی آن را پیوستار )رْگیودلت به تبتی باردو خوانده میدر این حا

 کنند.و به این ترتیب به تفاوت آن با یک هویت روانی منسجم و پایدار تاکید می

مفهوم جریان ذهن به خصوص در اواخر دوران ساسانی بسیار مورد توجه بود و همزمان با فروپاشی 

کیرتی در قرن هفتم میالدی ام ساسانی در مرکز توجه راهبان بودایی در ایران شرقی قرار گرفت. درمهنظ

کیرتی در ابتدای قرن ( را نوشت و شاگردش رَتنَه1516رَسیدی)سَمتانانتَه« تجسمِ جریانهای ذهنی دیگر»ی رساله

                      
1512 Ranganathananda, 1991: 21; Khanna 1979: 171. 
1513 bkod-pa thig-le 
1514  Rinpoche, 2002: 82. 
1515 rgyud 
1516 Saṃtãnãntarasiddhi 
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( را تدوین کرد. او با وجود 1517 رَدوسَنَهه)سَمتانانتَ« ای بر سایر جریانهای ذهنیردیه»ی هشتم میالدی رساله

اش، محتوای نوشتارِ استادش را رد نکرد. اما موضع تجربی وی را، که مبتنی بر قبولِ عنوان جدلی رساله

تر و مطلق به مفهوم جریان ذهنی من های خودآگاه و خودمدار بود، را رها کرد و از دیدی انتزاعیذهن

 نگریست. 

جهانِ هرکس، تنها یک آگاهی و یک جریان ذهنی نکته تاکید کرد که در زیستکیرتی بر این رتنه

کند و نه چیتَه( وجود دارد و هرکس ذهن دیگری را تنها به صورت ارجاعی و باواسطه )اَنومانَه( درک می)اِکَه

کار گرفت و با  ای بودنِ حقیقت را در این زمینه بهی دوالیهمستقیم و شهودی )پْرَمانَه(. او همچنین نظریه

توجه به این موضعِ شناختی، گفت که ذهنِ دیگری نوعی حقیقت سطح پایین و مفروض و موهوم است و از 

مندِ جریان ذهن تاکید کرد، اما آن خیزد. او بر ماهیت زمانهای نا به جای وضع خود به دیگران بر میتعمیم

این بود که اگر هر مقطعی از جریان ذهنی در آغازگاه  آغاز دانست. مبنای استدالل او و پیروانشرا ازلی و بی

زمان وجود داشته باشد، به هر صورت بر حسب ضرورت در اکنونی اقامت گزیده است و هر اکنونی بنا به 

 1518تواند آغازگاه زمان بوده باشد.تعریف حتما قبل و بعدی دارد و بنابراین آن زمان نمی

شود که پیوند زمان با ذهن موضوع اند، روشن میاز مرور آثار دیگری که جریان ذهن را توصیف کرده

کیرتی از ذهنِ ازلی داشت، همان است که بعدتر در متون زنی بوداییان بوده است. تصویری که رتنهگمانه

در میان نویسندگان امروزین، والدرون همین نگرش را گرفته و به بینیم. اش را میی ایرانی نیز نمونهصوفیانه

ی تناسخ ماهیتی ازلی دارد و جریان روان آغازگاهی آن ساحتی وجودی بخشیده است. او معتقد است که چرخه

                      
1517 Saṃtãnãntaradusana 
1518 Dunne, 2004: 1. 
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در زمان ندارد و از ابتدای پیدایش هستی وجود داشته است. از دید او جریان ذهن )سنتانَه( به تدریج در 

بالد و ای میدرگیری با عواطف )کلِسَه( و به خاطر انباشت کردارها )کرمه( زیر تاثیر علیتی چرخهجریان 

  1519آورد.شود و زمینه را برای باززاییده شدن در زندگی بعدی فراهم میسنگین می

ی مدرن فهم کرد توان به مفهومی نزدیک به سوژهدهد که جریان ذهن را میدیدگاه والدرون نشان می

ی را در آن به رسمیت شمرد. با این وجود روایت کهن بوداییان چنین ای منسجم و جوهرهمچنان من و

ای از این دیدگاه در آرای شناختی گرایش دارد. نمونهنیست و همچنان به عزل من از جایگاهی هستی

نوشته جریان ذهن مرز و حدی ندارد و  1520«چیتَّه بَوَنَهبودی»ی شود که در رسالهمیترَه دیده میمنجوسری

چیزی مشخص و مجزا نیست که بخواهد از سایر چیزها جدا شود یا چیزهای دیگری را از دل خود بیرون 

کند و زیربنا و بزاید. این جریان ذهن در این معنی، سیالنی فراگیر از آگاهی است که به چیزی تکیه نمی

اش با روان یا روحی که به شکلی مستقل وجود بنابراین همتا شمردن 1521گاه چیزهای دیگر هم نیست.تکیه

 یست. های خویش را در امتداد محور زمان حفظ کند، پذیرفتنی نداشته باشد و انسجام و مرزبندی

 

 

 

 

                      
1519 Waldron, 2003: 178. 
1520 Bodhicittabhavana 
1521 Mañjuśrīmitra, 2005. 
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 سخن ششم: انکار ذاتِ من

نماید که بودا با تاکید بر علیت پیوند میان کردارهای مردمان و نظم اخالقی حاکم بر تناسخ چنین می

را برقرار کرده است. یعنی او همزمان با انکار ذات و اصالت من، همچنان کوشیده تا نظامی اخالقی را نجات 

بد و پیامدهای خوشایند یا ناگوارشان را حفظ کند. بنابراین ناگزیر شده تا دهد و ارتباط میان کارهای نیک و 

به شکلی از جبرگرایی علی پناه ببرد. بر این مبناست که برخی از نویسندگان علیت و بنابراین جبرگرایی را 

ی مقابل دیدگاه شهودی و کهنتر زرتشت است که و این نقطه 1522دانند،ی مرکزی نظام اخالقی بودا میهسته

داد، و این پیش از آن بود که پیوندی علی میان اراده و خواست من را آغازگاه دستگاه اخالقی قرار می

و سرنوشت و کردارهای بزرگ مردمان برقرار شود. این  -هبه ویژه نظمهای اخترشناسان–جریانهای طبیعی 

شهرت  1523وادَهدانست، در زمان بودا با نام اَتیکَهشناختی میدیدگاه ایرانی که من را یک محور اصیل هستی

ی مقابل دانست. این نقطهی مقابل آن را مردود میکرد و هم نقطهداشت. بودا هم این نگرش را رد می

تواند پیامد منطقیِ انکار اصالت من نام دارد و همانا طرد اخالق و قواعد اخالقی است، که می 1524وادَهنَتیکَه

خواست خدا و خرما را با هم داشته باشد، به شکلی که هم من را انکار کند و هم باشد. یعنی او به تعبیری می

نه و مکانیکی را بپذیریم و شود که دیدگاهی جبرگرایااخالق را نجات دهد. این کار تنها وقتی ممکن می

مند و مکانیکی تصویر کنیم. در این حالت با فرو نظمهای اخالقی را همچون روابطی علی در دل نظامی قاعده

                      
1522 Kalupahana, 1975: 44. 
1523 atthikavāda 
1524 natthikavāda 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Kalupahana
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اش از میان گرایانه است، استقالل اخالق و انسجام درونیی اخالق ارادهتیرِ خیمهریختنِ اصالت من، که شاه

 شود. گرا فرو کاسته میشناسی طبیعترود و کلیت آن به بخشی از هستیمی

 خوانیم که بودا روایتی ساده شده( می1525سوتَه)اَچَلَه« گفتار برهنه»در این بستر معنایی است که در 

رود و از او از دیدگاه اخالقی زرتشتی را مردود می داند. در این متن، مرتاضی برهنه به نام کَسَّپَه نزد بودا می

این پرسش بر همان نگرش کالسیک زرتشتی تکیه دارد که « خیزد؟نج از من بر میآیا علت ر»پرسد: می

کردارهای صادر شده از من را به عنوان عاملی برای دگرگون ساختن هستی، و بنابراین پدید آوردن شادمانی 

علی و طبیعیِ گیرد و به این ترتیب پاداش یافتن یا عقوبت روانِ نیکوکار و بدکار را پیامد یا رنج در نظر می

ی آزاد و اختیار من است. به عبارت دیگر مرتاض از درون منظرِ داند که آغازگاهش ارادهای علی میزنجیره

 وادَه و با فرضِ اصالت من پرسش خود را طرح کرده است. اتیکَه

سپه کاما بودا به این پرسش پاسخ منفی داد و گفت چنین نیست، یعنی خاستگاه رنج، من نیست. 

من و دیگری  گاه پرسید که خاستگاه رنج دیگران است؟ و باز پاسخ منفی شنید. بعد پرسید آیا ترکیبی ازآن

ی رنج است؟ و باز با انکار بودا روبرو شد. پرسش بعدی کسپه این بود که پس رنج علتی تصادفی سرچشمه

ح شده و ارتباط میان کردارهای واده طری نتیکهدارد؟ و باز بودا این فرض را رد کرد. این پرسش از زاویه

 پندارد. انسانِ موهوم و رنج و شادیِ تجربه شده توسط وی را نیز موهوم می

مرتاض بعد از این کنکاش، پرسید که آیا رنج موهوم است و واقعیت ندارد؟ اما بودا پاسخ داد که 

شناسد و به این دیده و نمیچنین هم نیست و رنج واقعی است. در اینجا کسپه گفت که شاید بودا رنج را ن

                      
1525 Acela Sutta 
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شناسد. بعد هم یدهد، اما بودا این احتمال را نیز رد کرد و گفت که رنج را دیده و مدلیل چنین پاسخهایی می

( باور 1526وادَهداد که منسوب دانستنِ رنج به من، دیدگاه کسانی است که به جاودانگیِ روح )سَسَّتَهتوضیح 

وادَه( گرایی )اوچِدَهارهای دیگری، رویکردی است که بودا آن را عدممربوط دانستن من به کرد 1527دارند.

کند ی این دو رویکرد افراطی معرفی میشمارد. آنگاه نگرش خود را حد میانهنامد و آن را نیز نادرست میمی

  1528کند.ها را توجیه میگوید که به این شکل توالی رنجو می

واده( یا اعتقاد به یک منِ گرایی )سستهداست، جاوداندر میان این دوقطبی که مورد پرهیز بو

شود و به این شکل یکسره در سنت هندی تغییرناپذیر و پایدار، رونوشتی از نگاه زرتشتی محسوب می

شود و پیشابودایی غایب است. این شیوه از پرسش و پاسخ بودا و شاگردانش در متون بودایی زیاد دیده می

 1529ی حدی )چَتورَنتَه( است که در منطق بوداییان بعدی بسیار اثرگذار بوده است.گانهای از قیاس چهارنمونه

ی متافیزیکِ روح، و سکوتِ آمیخته با انکاری  که در این زمینه رعایت با توجه به موضع بودا درباره

موقعیتی  توان حدس زد که او بر انکار اصالت من اصراری داشته و با پذیرش علیتی فراگیر وکرد، میمی

ی این ی اخالق پیدا کند. با این وجود منابع کهن بودایی دربارهکوشیده راه حلی برای مسئلهساختنِ من می

این مسئله را با این  -و چه بسا حتا خودِ بودا –نماید که نسلهای بعدی موضع همداستان نیستند و چنین می

نیروانَه )مهاپَری «گفتار نیروانای بزرگ»شفافیت و صراحت درک و صورتبندی نکرده باشند. به عنوان مثال در 

                      
1526 Sassatavada 
1527 SN 12.15, n. 2. 
1528 SN 12.17, PTS: S ii 18, CDB i 545. 
1529 Ramanan, 1993: 60. 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.015.wlsh.html#fn-2
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کرد، بر مفهوم من تاکید کرد و به خوانیم که بودا در زمانی که با مرتاضان و تارکان دنیا بحث میسوتَه( می

  1530بر ایشان غلبه یافت. این وسیله

متون همچون ترفندی بالغی یا آموزشی  نماید که مفهوم من در برخی از اینبا این وجود چنین می

به کار گرفته شده باشد و برای انتقال مفهوم به شاگردان یا غلبه بر مدعیان کاربرد داشته باشد و در اصل به 

گَربه گاتَهنیز که در شرح مکتب تته 1532«گوترَویبَگَهرَتنَه»در متن  1531ماهیت اصیل و جوهرینِ من اشاره نکند.

خیزد و خوانیم که شیفتگی نسبت به من آفتی است که از تعالیم مکتبهای رقیب بودا بر مینوشته شده، می

ی ها ارزش دارد و خارج از این زمینهاش تنها برای رهایی از این آموزهتاکید بر مفهوم من و بحث درباره

گَربَه که این متن را تولید گاتَهکند. مکتب تتَهپذیر نیست و به من در معنایی متافیزیکی اشاره نمیتعمیم تاریخی

هایی از قبول مفهوم من )آتمن( به ی مهایانه تعلق دارد. در برخی از مکتبهای این شاخه نشانهکرده، به شاخه

کند، و ودا، که شکلی از تهیایِ من است اشاره میی آتمن به ماهیت بخوردا. اما در این مکتب کلمهچشم می

مورد ارجاع است و از آن دفاع « گوترَویبَگَهرَتنَه»ای که در ی همگانی. یعنی آن مننه منِ مرسوم و روزمره

شده، منِ بودایی روشن شده است که با رسیدن به نیروانا از خصلتهای انسانی تهی شده و به تعبیری تنها جای 

 منِ کامل شده است که تهیا را جایگزین خویش کرده است.خالیِ یک 

کنند. گربه را به شکلی دیگر تفسیر میگاتهالبته در میان بوداشناسان معاصر کسانی هستند که سنت تته

-ی ژاپنی است که معتقد است در این سنت ردپای مفهوم انسان1533در میان ایشان مشهورترین کس ماتسوموتو

                      
1530 Williams, 1989: 100. 
1531 Wang, 2003: 58. 
1532 Ratnagotravibhaga 
1533 Matsumoto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ratnagotravibhaga
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مان برابریِ آتمن با برهمن که در سنت هندویی سابقه دارد، در این آیین هم وارد شده شود و هخدا دیده می

بینیم. در است که چنین مفهومی را می« چاندوگیه اوپَنیشَد»است. در میان متون هندویی، صریحتر از همه در 

که بر « این من هستم» بینیم که مفهوم خود یا من با عبارتِاین متن که کهنتر از دوران بودا سروده شده، می

است. در این متن من مبنا و بنیاد هستی است و در زیر و زبر و پیش و شود، همتا دانسته شده زبان رانده می

نماید که عالوه بر تاثیر اصالت منِ هندویی در برخی از سنتهای بودایی، پسِ همه چیز قرار دارد. چنین می

ده باشد و اوپنیشدها هم از انکار منِ بودایی تاثیر پذیرفته باشند. مسیری واژگونه از وامگیری هم در کار بو

این »های آلوده و ناکامل خوانیم که تنها منکه بعد از عصر بودا تدوین شده، می« اوپَنیشَد میتریه»چنان که در 

 دارد. گویند و منِ کیهانی و رهیده چنین تعبیری را روا نمیمی« من هستم

واده را همچون تالشی برای بازگشت مفهوم من در درون دین بودایی تفسیر کنیم، گربهاگر سنت تته

ها را کنند. این اشارهخوانیم، تفسیری دیگر پیدا میهایی که در متونِ وابسته به این مکتب میبرخی از اشاره

من همچون توان طوری خواند که طبق آن ی توجه به اهمیت من دانست. این متون را میتوان نشانهمی

سازِ باور به نوعی وحدت وجود قلمداد شود. تاکاساکی محوری برای هستی در نظر گرفته شود و زمینه

نظران در مورد این مکتب است، چنین نظری دارد. از دید او نه تنها این متون، که یکی از صاحب 1534جیکیدو

اند. به پیروی از ایشان است ود پروردهوابسته به من را در خ 1535گراییِکه کل سنت مهایانه چنین شکلی از تک

                      
1534 Takasaki Jikido 
1535 monism 
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اند و مکه قرار دادهگربه را در مقابل مکتب مدیهگاتهسنت تته 1537و فراووالنِر 1536که پژوهندگانی مانند لَموت

 اند. هایی نوشتههای متافیزیکی مفهوم من در این فرقه شرحی سویهدرباره

ین سنت، اردوی سومی هم وجود دارد که به در کنار هواداران و مخالفانِ اصالتِ مفهوم من در ا

گراییِ ادعایی در سنت تعلق دارد. ایشان مخالف تک 1539و شاگردش اوگاوا ایچیجو 1538یاماگوچی سوسومی

پذیرند. از دید ایشان مفهوم من فارغ گربه هستند، اما در ضمن اهمیت مفهوم من را در این سنت میگاتهتته

تواند به شکلی درونزاد و خودجوش در دل برهمن( می-ی هندویی )آتمنمدارانهانسان-از گرایش خدا

های مربوط به تهیا و علیت امل یافته باشد. ایشان مفهوم خاصی از من را بر مبنای آموزههای بودایی تکاندیشه

یکی از مهمترین متخصصان  1540کنند.ی آن قلمداد میگربه را نمایندهگاتهاند و سنت تتهمشروط تعریف کرده

و « طبیعت بودا»فهوم گربه از مگاتهاین سنت در غرب، مایکل زیمرمان است که معتقد است در گفتارهای تته

ی آیین شده، استفاده شده تا مفهوم من بار دیگر در زمینهای که در قالب هویت بودا تعریف میمنِ آرمانی

 داند.گیری این سنت میی مرکزی شکلاو این منِ فناناپذیر و محوری را هسته 1541بودایی احیا شود.

ی دار منِ پایدار و منسجم تعبیر شود، مسئلهگربه به صورت دیدگاهی هواگاتهدر صورتی که سنت تته

نماید. این مسئله برای نویسندگان باستانی نیز روشن اش در آن نیز رخ میشر کمابیش به همان شکلِ االهیاتی

اند که اگر اصالت من را در این میان بپذیرند، باید به همراه آن راهی برای توجیه بوده و ایشان نیز آگاه بوده

                      
1536 Lamotte  
1537 Frauwallner 
1538 Yamaguchi Susumu 
1539 Ogawa Ichijo 
1540 Hubbard, 2001: 99-100. 
1541 Zimmermann, 2002: 64. 
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ای که زرتشت نیز با آن روبرو شده بود و با تعریف اهریمن، یعنی خالقی نیز پیدا کنند. مسئلهوجود شرِ ا

 پادنهادِ خداوندی یکسره نیک، بر آن غلبه کرده بود. 

ی مینو، از هرشکلی از تقدسِ استعالیی اما دیدگاه بودایی اولیه با وجود تاکید چشمگیرش بر عرصه

یش و پیش از انکار من، مفهوم خداوند و به خصوص خدای یگانه است که گریزان بود. به همین دلیل هم ب

ی پوشی از راه حل زرتشتی، بحرانی در زمینهنادیده انگاشته شده و گاه انکار شده است. این امر، یعنی چشم

همسان آورد. زرتشت دو قطبی گیتی/ مینو را با دوقطبیِ دیگری به نام انسان/ خداوند ی اخالق پدید میفلسفه

دانست که ناگزیر شد برای توجیه رنج و سنخ و مربوط میها را با هم همانگاشته بود و چندان این دوقطبی

شر در گیتی، یک ضدخدای پلید به نام اهریمن را تعریف کند و سپهر مینویی را در مثلثِ اهورامزدا/ اهریمن/ 

ی خداوند را داشته باشد و در ضمن در ا پایهانسان خالصه کند. به شکلی که انسان قابلیت ارتقای مقام ت

 معرض لغزش اخالقی ناشی از تاثیر اهریمن نیز قرار داشته باشد.

نماید که بودا به خصوص با این دوقطبیِ مینویی مسئله داشته باشد. او آشکارا وجود یک چنین می

ب از توجیه شر با مفهوم شیطان نیز مرکز تقدسِ خالص و فراگیر مانند اهورامزدا را نپذیرفته و به همین ترتی

شان با شیطان ی بعدی موجوداتی مانند مارا را به خاطر فریبکاریاست. متون بودایی عامیانه چشم پوشیده

همتا انگاشتند، اما باید توجه کرد که خودِ بودا چنین تصویری به دست نداده است. انکارِ گرانیگاه در سپهر 

بود که حتا وجودِ من را نیز منکر شد. البته این من در آن دوران تازه چند قرن  مینویی برای او به قدری مهم

کرد، ابداعی ای که بودا انکار میشد. آن منسابقه داشت و بر خالف امروز امری بدیهی و طبیعی پنداشته نمی

ی های اخالقی و اش به هند شمالی وارد شده بود و دوقطبزرتشتی بود که در روایتهای ایرانی یا هندی شده

ی مرکزی داد. هستهی زرتشتی در برابر اهریمن را نتیجه میسبک زندگی آبادگرانه و تا حدودی جنگاورانه

پوشی از وضعیت مطلوب بود، و از این رو نمایندگان مینویی سخن بودا، پذیرش وضع موجود و چشم
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هریمن( را کنار گذاشت و اصالت من وضعیت مطلوبِ غایی )هورمزد( یا عاملِ تباهی در وضعیت موجود )ا

 را نیز که مفهومی به نسبت نوپا بود، طرد کرد. 

بینیم، ی تاریخیِ زندگی بودا، مفهوم منِ ایزدگونی که در گاهان ردپایش را میناگفته نماند که در زمینه

یای ایزدان کهن دوران او نیز همراه با احنمود و حتا در سنت زرتشتیِ همامری یکسره ناآشنا و غریب می

ی متون مقدس زرتشتی، این بینش مهم و مرکزیِ زرتشت به حاشیه رانده شد و به صورت ایرانی در زمینه

نوعی گرایش عرفانی در دل دین زرتشتی به حیات خود ادامه داد. در واقع حدس من آن است که بودا مضمون 

ی توجهی کرده باشد. در زمینهاش بیخدامدارانه-اناصلی نهفته در مفهوم من را در نیافته باشد و به داللت انس

نمودند، چرا که شباهتی با فرهنگی اطراف او، این مفهوم خدای یگانه و اهریمن بودند که معنادار و آشنا می

 ایزدان قدیمی هند و ایرانی داشتند. 

اهت دارد. او اش با خدایان بومی و کهن به زرتشت شببودا از یک منظر، به خاطر کفرش و مخالفت

آمده از آن های برهای اجتماعی و نظمهم مانند بودا خدایان باستانی هندی را، و مناسک برهمنان را، و کاست

ترین مفهوم خداوند، در ترین و انتزاعیکرد. در زمان بودا روشنفکرانهداد و انکار میرا مورد حمله قرار می

رزم خداوند ای که همتا و همهوم منِ منسجم و فراروندهشد و همنشین بود با مفدین زرتشتی دیده می

شود و نقشی کیهانی بر عهده دارد. بودا دوقطبی مینو و گیتی را از زرتشت وام گرفت و شور محسوب می

شناخت، من را نیز به ستیزانه و ضدمناسک وی را بازتولید کرد و بعد از انکار تمام خدایانی که میخرافه

های زیادی به خدای یکتا و شیطان ندارد، و مهمترین رو کاست. در واقع خودِ بودا اشارهی توهمی فمرتبه

اندیشیده است، عالوه ای از خرد ایرانی میدهد با دیدگاه زرتشتی آشنایی داشته و در زمینهعاملی که نشان می

ای من برایش مسئلهاش  و تاکیدش بر تمایز گیتی و مینو، آن است که شناسیبر چارچوب عمومی کیهان

 بایست حل شود. اخالقی بوده که می
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ی نهفته در من، پیامدهای خطیری برای دستگاه گرایانهراه حل بودا برای نادیده انگاشتن خصلت اراده

مان لذت و ی نیکی و بدی )یا ههای زایندهاش به دنبال داشت. او با تهی ساختن مینو از گرانیگاهاخالقی

کل قواعد  به مثابه جریانی گذرا و وابسته به موقعیت، با این خطر روبرو شده بود که رنج(، و فرضِ من

اندیشیده و تمایز نیک و بد برایش تا ی اخالق میاخالقی خویش را نسبی و پوچ سازد. این که او به مسئله

زرتشت نیز انگار ی مرکزی دین زرتشت است. چون اش از مسئلهی تاثیرپذیریاین پایه اهمیت داشته، نشانه

 ی اخالقی بود که ایزدان کهن را دروغین و اهریمنی دانست. در اصل به خاطر همین دغدغه

ی تر به مسئلهبحران اخالقی و آشفتگی در بازتعریف اخالق در بسیاری از متون کهن بودایی که جدی

ی گربه هردو سویهگاتهیم که سنت تتهخوانمی« وتره سوتهلَنکَه»اند، نمودهایی دارد. مثال در متن من نگریسته

نماید که خودِ هواداران به این مکتب کند. از سوی دیگر چنین مینیک و بد را به یک شکل تفسیر می

اند شر را همچون امری عدمی تفسیر کنند و آن را انحرافی در شناخت و کردار بدانند که در اثر کوشیدهمی

به این ترتیب خطاهای روح خصلتی عدمی  1542آید.شدن با اوهام پدید میتیره شدنِ ادراک و دست به گریبان 

ها ی مناکنون در همه شود که همکنند و نیروانا هم به امری حاضر و موجود بدل میو ناموجود پیدا می

حضور دارد، اما ممکن است پنهان و نادیدنی بنماید. اما این که چگونه این خطاهای ادراکی در قالب شرِ 

  1543یابند، رازی است که تنها بوداها بر آن آگاهی دارند.قی نمود میاخال

معمای چگونه آشتی دادنِ غیاب من با یک نظام اخالقی منسجم، بعدتر مورد بحث و تحلیل فیلسوفان 

ای که بودا در پیش گرفته، بودایی قرار گرفت و به پاسخهایی پیچیده انجامید. از نظر فلسفی، انکار من به شیوه

                      
1542 Harvey, 2001: 86. 
1543 Harvey, 1990: 116. 
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تر و آن هم مخالفت با اصالتِ جوهر است. بودا با تجزیه مفهوم من و شتقی است از یک رویکرد عامم

ی های دلبستگی در واقع وجود جوهری درونی و محوری پایدار به نام من را در میانهفروکاستن آن به توده

سایر جوهرها هم به کار گرفت و  توان برای طرد و محوکند. همین شیوه را میها و ترکیبها انکار میاین توده

تری با این راه طبیعی و منطقی به راستی بعد از بودا پیموده شد و مخالفت او با ذاتِ نفس، به مخالفت عام

نماید که او خود بر این بستر منطقی آگاه نبوده نفسِ ذات حمل شد. با توجه به ابهام سخن بودا، چنین می

که در ابتدای عصر  1544.م( است ۱۵۰-۱۵۰لند را پیمود، ناگارجونه )حدود باشد. احتماال کسی که این گام ب

زیسته و بزرگترین فیلسوف بودایی بعد از خودِ شاکیامونی محسوب اشکانی، احتماال در ایران شرقی می

 شود. می

( موسس مکتب ཀླུ་སྒྲུབ་و به تبتی کْلوسْکروب:  龍樹، به چینی नागाजुधनناگارجونَه )به سانسکریت: 

ی او همچنین نویسنده 1545شود.های مهایانه محسوب میترین شاخهمَکَه است که یکی از فلسفیمَدیَه

نیز هست و به عنوان کیمیاگری بزرگ نیز شهرت داشته است. بیشتر مورخان معاصر او « اپارَمیتا سوترَهجنپْرَ»

از  1546ساتَنَکَرْنینام یَگیَه سْری گویند که مشاور شاهی بوده بهدانند و میرا یکی از اهالی جنوب هند می

با این  1548.م بر اورنگ پادشاهی استوار بوده است. ۱۹۶تا  ۱۶۷ی سالهای ، که در فاصله1547واهَنَهدودمان ساتَه

اند. در واقع اسناد نمایند و قرنها بعد از درگذشت او نوشته شدهای و مشکوک میها افسانهوجود تمام این داده

                      
1544 Garfield, 1995. 
1545 Lindtner, 1997: 324. 
1546 Yajña Śrī Śātakarṇi 
1547 Sātavāhana 
1548 Kalupahana, 1992: 160. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yajna_Sri_Satakarni
http://en.wikipedia.org/wiki/Satavahana_dynasty
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ی زندگی این شخص بسیار اندک است و از حد روایتهای تخیلی و اساطیری فراتر تاریخی کهن درباره

 رود. نمی

ی تفکر بودایی وارد مهمترین نوآوری فلسفی ناگارجونه آن است که مفهوم تهیا )شونیته( را به زمینه

این مفهوم برای رد و باطل  خویشی نیز دستخوش دگرگونی شد. او ازکرده است. به این ترتیب مفهوم بی

واده و ساوترانتیکه استفاده کرد. او همچنین واضع یانه، یعنی سرواستیداشتهای مکتبهای رقیبِ مهاساختن پیش

ی متفاوت از حقیقت وجود دارد. یکی که راستیِ روزمره شود که طبق آن دو الیهی دو حقیقت مطرح مینظریه

شود. دیگری حقیقت غایی خوانده می 1549سَتیَهبه خطا دارد و سَمْورْتیو عادی است، ماهیتی سطحی و آلوده 

نَگوتَّه کَچّایَه»خوانند. او این تمایز را بر مبنای تفسیر بخشی از متن می 1550سَتیهَ و اصیل است که آن را پَرَمارتَه

ی که ما بر مبنای ( و معنای1552استوار کرده است. در این سوتره میان معنای واقعی چیزها )نیتارَه 1551«سوترَه

 شود. (، تفکیکی دیده می1553دهیم )نِیارَهبرداشت و فهم خویش به چیزها نسبت می

ی معنای باورِ قطعی و محکم به وجود چیزها، و اعتقاد به ناموجود بودن چیزها بر این مبنا دو کرانه

ی این دو حد جایی در میانه شوند، که باید از هردویشان کناره گزید. آیین بودا،ساختگی و موهوم دانسته می

سخنی از بودا که نگه داشتنِ حد وسط میان وجود  1554خواند.قرار دارد و رهروان را به رهایی از هردو فرا می

 1555)به چینی( با کمی تفاوت نقل شده« آگَمه»)به پالی( و « نیکایَه»داند، در دو منبعِ ی رهایی میو عدم را مایه

                      
1549 saṃvṛtisatya 
1550 paramārtha satya 
1551 Kaccāyanagotta Sutta 
1552 nītārtha 
1553 neyārtha 
1554 Kaccayanagotta Sutta, SN 12.15. 
1555 Mun-keat, 2000: 192-195. 
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شود، استوار کرده است. آنچه در هردوی این روایتها دیده می« آگَمه»روایتِ  ناگارجونه شرح خود را برو 

ی گیری افراطی دربارهنماید که ناگارجونه هر دو موضعتاکید بر جفت متضاد وجود/ عدم است. چنین می

دانسته ز میآمیدانسته و باور کردن یا مردود پنداشتن آن را به یک اندازه موهوم و اشتباهوجود را نادرست می

  1556است.

کرد. مثال از ناگارجونه با تاکید بر نسبی بودنِ صفتهایِ منسوب به چیزها این حد وسط را تعریف می

او نقل شده که بلندی و کوتاهیِ چیزها تنها در مقایسه با چیزهای دیگر، به ویژه در آنهایی که متضادشان 

عام گسترش داده و مفهومی نزدیک به جفت متضاد  شود. او این برداشت را به فهمینمایند، دیده میمی

کنیم، ذات معنایی را از آن برداشت کرده است. یعنی گفته که آنچه ما همچون ویژگیهای وجودی درک می

 1558شود.( اشیاء نیست، بلکه تنها کیفیتی است که تنها در کنار ضدِ خود درک می1557راستین )سْوَباوَه

ای شکوفا از خرد درگذشت او توسط شاگردانش ادامه یافت و شاخهسنت فکری ناگارجونه بعد از 

.م( نام برد که بر یکی از  ۴۷۰-۵۵۰) 1559پالیتَهبودایی را پدید آورد. در میان پیروان او باید به ویژه از بودَه

شرحی نوشته و طی آن گفته که واقعیت راستینِ چیزها، در  -«کاریکادیَمَکَهمَهمولَ »–های ناگارجونَه رساله

ی مردمانی خورده گرفته و فریبی ذهنِ مهغیاب جوهر نهفته است. او جوهرِ منسوب به چیزها را برساخته

  1560دانند که برای آویختن قالب میل خویش، به چیزی حاضر و آماده و پایدار نیاز دارند.می

                      
1556 Warder, 1998: 55-56. 
1557 svabhāva 
1558 Kalupahana, 1975: 96-97. 
1559 Buddhapālita 
1560 Buddhapālita-mula-madhyamaka-vrtti, P5242,73.5.6-74.1.2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhap%C4%81lita
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 1562دِوَهی اول قرن هفتم میالدی بر آثار آریَه( در شرحی که در نیمهचन्रकीबतध) 1561کیرتیدرَهچَن

(आयधदवे )–من )آتمن( عبارت »گوید که نوشته، می -از رهبران بودایی قرن سوم میالدی و شاگرد ناگارجونه

خویشی عبارت از جوهر آن چیزهایی که به چیزهای دیگر وابسته نیستند، و طبیعتی درونی است. بی است

 1563«است از عدم دانستنِ این جوهر.

را به  هرچند ناگارجونه و شاگردانش نیرومندترین سنت بودایی در آشتی دادن اخالق و منِ غایب 

گرایی بدل شدند. اما روش ایشان تنها راه حل ابداع شده برای حل دست دادند، و به مبلغانِ تندروی ضدذات

ای نماید، شاخها شایسته میاین مسئله نبود. در میان سنتهای محلی بودایی، دیدگاهی که اشاره بدان در اینج

ت. تدوین شده اس« بیداری ایمان در مهایانه»گری است که در کره بسیار رواج دارد و بر مبنای متن از بودایی

شود، اما محتوای آن تاثیری چشمگیر بر ی کتب مقدس دین بودایی گنجانده نمیاین متن معموال در مجموعه

های مکتب کوهستان شرقی نیز بسیار تاثیرگذار بوده ین متن در آموزهی مکتب مهایانه داشته است. ااندیشه

 است. 

ای بی چون و چرا ی یاد شده سیطرهتوان دید. رسالهبا این وجود بیشترین تاثیر این متن را در کره می

آرای  گری مردم کره داشته و بیش از هر متن دینی دیگری مورد ارجاع بوده است. کسی که در تبلیغبر بودایی

.م( است که بزرگترین مفسر و فیلسوف بودایی کره  ۶۸۳-۶۱۷هیو )این متن در کره بسیار موثر بود، وون

                      
1561 Candrakīrti 
1562 Āryadeva 
1563 Bodhisattvayogacaryācatuḥśatakaṭikā, 256.1.7. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aryadeva
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گری ژاپن و جنوب گیرند و بر بوداییجلد در بر می ۲۴۰شود. آثار او هشتاد عنوان کتاب را در محسوب می

  1564چین تاثیری چشمگیر داشته است.

شود، و به خوانده می «تی»ه در چینی است ک 體ی نشانههیو، ی مهم در نوشتارهای وونکلیدواژه

توان مهمترین این داللتها را به این ترتیب فهرست کرد: بدن، ریخت، شکل، کند. میطیفی از معانی اشاره می

را در بافت بودایی به ذات یا سرشت ترجمه ماهیت، واحد، مدل، جوهر، و نظریه )در برابر عمل(. این کلمه 

ی معنایش عبارت است از: استفاده، بهره، گیرد که  دامنهقرار می 用« یونگ»ی در مقابل آن واژه 1565اند.کرده

  1566نوشیدن.-گذاری، و خوردنکاربرد، سرمایه

و « بدن»شان اصلی جمه کرده که معنیتر« جیتموم»و « موم»ای به وون هیو این دو کلمه را در کره

« کارکرد-سرشت»آن را به توان ( است که می體« )یونگ-تی»ترکیب این دو کلمه  1567است.« رفتارِ بدن»

شود که در آن دانشمندان چینی کوشیدند چین مربوط می-ی وِئیترجمه کرد. این کلمه در اصل به تالش دوره

هایی به های کنفوسیوس، تائو و بودا را در یک دستگاه نظری گسترده گرد آورند. در این جریان نحلهآموزه

این  1568آمدند.به شمار می« یونگ»یا « تی»و هوادار  وجود آمدند که امور آغازین یا فرجامین تاکید داشتند،

پی نیز به کار گرفت تا دین کنفوسیوسی  مو( را اندیشمندی به نام وانگ-تاخر )پِن-جفت متضاد معنایی تقدم

 1569و تائویی را با هم متحد سازد.

                      
1564 Muller, 1995: 33-48. 
1565 Sheik, 2008 (體 or Tai. CantoDict v1.3.16.). 
1566 Sheik, 2008 (用 or Jung. CantoDict v1.3.16). 
1567 Park, 2009:11. 
1568 Kim, 2004: 139. 
1569 Kim, 2004: 139-146. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%AB%94
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%94%A8
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%AB%94
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سرشت و  آن است که صورت گیتیانه و مادی جهان از نظر« بیداری ایمان در مهایانه»ی مرکزی ایده

ای با دو مسیر در این نگرش ذهن به دروازه 1570ی یوگاچاره یکسان و همتاست.کارکرد با ذهنِ یگانه شده

زند. انجامد و دیگری تمایز و زاده شدن و فنای چیزها را رقم میتشبیه شده است. یکی به همسانی و تقارن می

تقابل میان حقیقت ذهنی و واقعیت بیرونی از میان  شود وبه این ترتیب از دوقطبی بود در برابر نمود پرهیز می

  1571رود.می

مکَه همتاست و یونگ با حقیقتِ اکتسابی با حقیقت غایی و مطلق در مَدیَه« تی»هیو آن است که تفسیر وون

دهند. یعنی او ی ذهن یگانه در یوگاچاره را تشکیل میهای دوگانهو ساختگی برابر است، و این دو دروازه

ی تازه از مفاهیم ناگارجونه به دست داد و شکلی از مفهوم ذات را پذیرفت و آن را به کمک مفاهیم تفسیر

گری تبتی نیز همتا یونگ را با مفهوم سه دروازه در بودایی-ی چینی بازسازی کرد. تیگری آمیختهبودایی

دار او مساوی با کارکرد دانسته اند. به این ترتیب که ذهن انسانی همتای سرشت، و گفتار، کردار و پندانسته

 1572شود.می

ماند که زیر شاخ و های درختی میگفت در تصویری استعاری، سرشت به تنه و ریشههیو میوون

ی مشهوری در متون برگ پیامدهای خودش )کارکرد( از چشم پنهان شده است. این استعاره احتماال از جمله

ها و نتایج علی آنها، و امور اولی و واپسین با فِن شناسایی مقدمهبودایی کهنتر برخاسته که آیین )درمه( را 

 1573داند.گیرد، و این دو را ریشه و برگِ یک درخت میهمتا می

                      
1570 Muller, 1999. 
1571 Kim, 2004: 163. 
1572 Muller, 1999: 4. 
1573 Muller, 2005. 
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ی هرچند البته جستجوی دانش و ادراک ضرورت دارد، اما معنادار است اگر تالش خود را بر هسته»

گیرند تا ی کسانی زده که ریشه را نادیده میل را دربارهمرکزی آن متمرکز کنیم. مادرِ آن پیروزمندان، این مثا

خورند، آنان که پیل اند، اما غذایی نامرغوبتر میشاخ و برگ را بجویند. آنان که به خوراکی شاهانه دست یافته

 کنند،دهد رو نمیکنند، کسانی که به سروری که پیشکشهای سزاوار میاندع اما ردپایش را جستجو میرا یافته

 1574«آورند که چیزی ارزشمند برای بخشیدن ندارد.ای روی میبلکه به برده

است. این « نفوذ متقابل»ی بودایی دیگری پیوند دارد و آن هم کارکرد با کلیدواژه-مفهوم سرشت

نامند. این مفهوم به یگانگی می (達通« )زونگ جوگ»و در چینی « 1575ناندَهیوگَه»کلمه را در سانسکریت 

کند. به این ترتیب تمایز میان ذهن چیز و موهوم بودن تمایز میان جفتهای متضاد معنایی داللت میغایی همه 

گردد، ریزد و یگانگیِ تجربه شده در حالت روشن شدگی جانشین آن میسو( فرو می -ای: نِنگو عین )در کره

ی قلمرو میانی گذر پرستانهی یکتابی آن که مسیر این درک از استدالل مدرسی و کالمی مرسوم در اندیشه

 1576کرده باشد.

مکه و به این ترتیب آنچه که بودا به شکلی مبهم و شهودی آماج قرار داده بود، در آثار مکتب مدیه

پیروان یا مفسرانش صورتی صریح و فلسفی به خود گرفت و آن هم مفهوم ذات بود. انکار مفهوم جوهر و 

که افالطون در  ی مسیری استذات در آیین بودا، یا پذیرش مشروط و نسبی آن در سنت کره، واژگونه

ماهیت و ذات من و چگونگی ارتباطش ای که زرتشت طرح کرده بود، چیستیِ ی دیگر دنیا پیمود. مسئلهگوشه

                      
1574 Mipham, 2004: 101. 
1575 yuganaddha 
1576 Park, 1983:147. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mipham
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با کنش اخالقی بود. خودِ اندیشمندان زرشتی این مسئله را به کمک مفهوم اشه حل کردند. یعنی قانونی عام 

شد. بدی اخالقی و رعایت آن همتای نیکی قلمداد میو طبیعی را در نظر گرفتند که خروج از آن مترادف با 

ابزار شناسایی این قانون طبیعی خرد و عقل بود و گرانیگاهی که این خرد را در اختیار داشت، انسان یا شکلِ 

ی آزاد و انتخاب اش )اهورامزدا( بود. در پیوند میان اخالق و خرد و اشه بود که ارادهآسمانی شده و آرمانی

ی زرتشتی را ممکن شناسی تکان دهندهیافت و االهیات یکتاپرستانه و آخرتی فرد اهمیت میرانهمدادرون

 ساخت. می

ی تاریخِ شده و سیاسی از همین مسئله روبرو بود. او اشه و فلسفه ای سادهافالطون نیز با نسخه

ای توجیه دیدگاه تراویده از مفهوم قانون طبیعی را همچون ابزاری سیاسی به خدمت گرفت و بر

ی اشراف همراه بود، بر شکلی افراطی شده از پیوند اشه اش، که با تاکید بر اهمیت قبیله و طبقهکارانهمحافظه

اش، یعنی مثلِ مطلق و ایستا را به جای شناسانهفیلسوف و پیامد هستی-و عقل تاکید کرد و مفهوم سیاسی شاه

 جهان پویای مینویی از آن استخراج کرد.

شد. او نه تنها ی مقابل افالطون محسوب میودا از نظر موقعیت اجتماعی و موضع سیاسی نقطهب

کار نبود، که دیدگاه خود را در نقد و انکارِ سنت دینی و سیاسی عصر خویش به دست آورده بود و محافظه

مینهای پیرامونی هوادار نظمهای تازه و تمرکز سیاسی نوظهوری بود که از مرزهای دولت هخامنشی به سرز

زاده و واالمقام بودند کرد. جایگاه اجتماعی او از این نظر با افالطون شباهت داشت که هردو اشرافتراوش می

بالیدند. اما طرد خاندان بودا از سپهر سیاسی چندان شدید و قاطع و به شکلی عریان یا پنهان به این نکته می

دوران خوش گذشته و احیای نظمی اشرافی نداشت و بر همین  بود که بر خالف افالطون امیدی به بازگشت

 داد. مبنا دیدگاهی یکسره ناامیدانه و منفی را ترجیح می



485 

 

اش از در عین حال، شکی وجود ندارد که فهم و درک بودا از مسائلی که با آن درگیر بود، و شناخت

بوده است. با وجود شهرتی که افالطون دیدگاه زرتشتی و مسائل طرح شده در آن بسیار عمیقتر از افالطون 

مرد دارد، حقیقت آن است که افالطون سیاستمداری بود که برای تثبیت به عنوان فیلسوف و بودا به مثابه دین

گرفته  فلسفید، در حالی که بودا اندیشمندی بود که از تاثیرگذاری سیاسی کنارهجایگاه خود با ذهنیتی دینی می

کرد. هرچند افالطون و نظام فلسفی منظم و عمیقی، با زبانی دینی، ترک دنیا را تبلیغ میی بود و به پشتوانه

ها و آرای یکسانی روبرو شدند، و در فضایی بودا از موقعیت طبقاتی همسانی آغاز کردند، با نفوذ اندیشه

یام و رویکرد و ای نسبت به مرکزِ هخامنشی زیستند، اما مسیرهایی واگرا را در پیش گرفتند و پحاشیه

 ی هم بود.شان دقیقا واژگونهخواست

ی اخالق، راه معکوسِ افالطون را برگزید و به جای تاکید بر جهان مینویی و بودا برای حل مسئله

ی ی تاریخ زرتشتی، و نسخهاش در قالب مثل، اصوال آن را انکار کرد. با این حرکت، کل فلسفهمطلق ساختن

رفت. اخالق انگاریِ ضروری برای دوام اخالق بر باد میشد و غایتاش، طرد میطونیبدبینانه و تاریکِ افال

شد و تنها راهی که برای نجات آن وجود داشت، تاکید بر قانون طبیعی بود. در این حالت سیال و نسبی می

ی و پذیرفتن عناصری کاریِ دینبودا با بر گرفتن مفهوم کرمه و پذیرفتن تناسخ، یعنی بازتولید شکلی از محافظه

ی منِ گرایانهاز باورهای هندویی این نقص را جبران کرد. اما اشکال کار در اینجا بود که بودا با مفهوم اراده

کرد، و ناگزیر بود برای سفارش ترک دنیا و پیشنهادِ وا رستن از خودمختار نیز مشکل داشت و آن را طرد می

 باشد.  قیدهای زندگی مادی، چنین باوری داشته

این ضرورت فلسفی برای حفظ اخالق و قوانین اخالقی، در کنار باور بودا به غیراصیل بودنِ من و 

خویشی صورتبندی شد. یعنی موهوم بودنِ ذات، در مرکز کیش بودایی تناقضی آفرید که در قالب مفهوم بی

اراده و خواستِ انسانی، ناچار اندیشمندان بودایی در عینِ  مردود دانستن ذات من و جوهر پایداری برای 
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بودند شکلی از آن را نیز در پیوند با مفهوم تناسخ و کرمه بازسازی کنند. به این ترتیب بودا دیدگاهی مبهم را 

ی من را اما همزمان نوعی وجود سیال و گیتیانه 1577کرد،پذیرفت که طی آن وجود متافیزیکی من را نفی می

ی بایست روانادی بودن محض من نیز بود. چون دست کم بخشی از آن میپذیرفت، و در عین حال منکر ممی

تشخص یافته باشد که در قالب بدنی تازه بار دیگر باز زاییده شود. همین موضع متناقض و مبهم نیروی اصلیِ 

 های گوناگون آن را در بطن دین بودایی رقم زد.خویشی بود و صورتبندیی مفهوم بیپیش برنده

گربه دیدیم، شکلی از من را بار دیگر در گاتهی مکتب تتهها چنان که دربارهین صورتبندیبرخی از ا 

شمردند. این بازگشتِ مفهوم من به خصوص در کردند و به رسمیت میبافتی سیال و پویا بازتعریف می

)مَنجوسْری نامَه « برخواندن نامِ منجوسری»چنان که در متن ی دین المایی تبتی نمود بیشتری دارد. زمینه

های فراوانی به مفهوم من ( که از متون بودایی تبتی است و به آیین تانتریک گرایش دارد، ارجاع1578سَنگیتی

خویشی همچون شکلی موضعی و حالتی خاص از یک منِ متافیزیکی مورد اشاره وجود دارد و مفهوم بی

 واقع شده است. 

مکه و آرای ناگارجونه را داریم که نه تنها من، که هر نوع ذات پایدار و در سوی دیگر، مکتب مدیه 

شود. این ی بودا محسوب میی مستقیم آرای اولیهکرد و به گمان من این جریان اخیر ادامهمطلقی را نفی می

انگیز ر و ژاپن تاثیری شگفتهمان جریانی است که مفهوم تهیا را صورتبندی کرد و به خصوص در خاور دو

، هیچ یک مفهوم «من»بر اخالق و هنر و ادبیات به جا گذاشت. در میان دو جریانِ واگرای هوادار و مخالف 

گرایی در ای بودا با ذاتی آغازین و ریشهپذیرند. یعنی مقابلهذات پاینده و استوار را در معنای افالطونی نمی

                      
1577 Harvey, 1995: 33. 
1578 Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 
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های به ارث مانده است. با این وجود برخی از ایشان به وامگیری مفاهیمی از آیینی ایشان عالم مینو، برای همه

کوشند شکلی نوساخته از منِ منسجم و خودمختار را احیا کنند، در حالی هندویی و ایرانی گرایش دارند و می

ر شرایط خاص دانند و دی دیگر موهوم میانگاشته شده که برخی دیگر من را به همراه تمام مفاهیم مطلق

ی بودایی، ی واگرا در درون اندیشهگویند. این دو شاخهی خود بودا و چرخ آیین نیز چنین میحتا درباره

مفهومِ منِ سیال و تهیا را پدید آورده که داللت معنایی فراوان و ژرفای فلسفی چشمگیری دارند و برای بنیاد 

 ای نو بسیار کارآمد هستند.کردنِ فلسفه

 

 م: انسان کاملسخن هفت

ی بافت معنایی یک منش و یک آیین اش دربارهتوان با تحلیل و پژوهیدنهایی که مییکی از شاخص 

را « منِ آرمانی»ی ادیان و جریانهای فکری مهم تصویری از داوری کرد، تصویر انسان کامل است. همه

یش بودایی به خاطر تاکید کنند و آیین بودایی نیز در این مورد استثنا نیست. در واقع کصورتبندی و ارائه می

شاید جز –ی ادیان دیگر آمیز بر مفهوم بودا و مرکزی دانستن تصویر انسان کامل، نسبت به همهاغراق

تبدیلِ تدریجی بودا به وضعیتی ویژه و استثنایی دارد. برجسته شدن مفهوم بودا در این دین، و  -مسیحیت

 ایزدی انسان ریخت و حتا بتی تجسم یافته، پیامدِ طبیعیِ تالش بودا برای انکارِ ذات من است. 

ای است که از من بودن خود دست کشیده و بودا یا انسان کامل، خود موجودی غایب است. او من

ارت دیگر، جای خالیِ منی که دیگر وجود در آینده نیز هرگز به چنبر زایش دوباره گرفتار نخواهد آمد. به عب

آید ندارد، غایتِ دین بودایی است. با این وجود تاکید بر این غیاب فلسفی به کار تاسیس دینی عمومی نمی

کنند. در ها و مفاهیمی قابل درک و ملموس پر میو مردم دیر یا زود جایگاه این غیابِ نامفهوم را با نشانه

ی بودا با این که تندیسی از او ساخته دی رخ داده است. مخالفت صریح و تندروانهدین بودایی هم چنین رون
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شود یا تقدسی به خودش منسوب گردد، به تدریج نادیده انگاشته شد و ابتدا نقل قولهای او، و کم کم بقایای 

ند به سایر ی او مقدس انگاشته شدند. بعدتر این روشده جسد او، و بعدتر حتا تندیس و شکلِ بازنموده

ها هم تعمیم یافت و جایگاهِ خالیِ ایزدان باستانی بار دیگر با رنگ و بویی بودایی قدیسان بودایی و بودیستوه

 پر شد. 

گذارد، ی درگیر با هم را به نمایش میای خاص نگریسته شود، دو رگهتاریخ کیش بودا اگر از زاویه

کردند و های جسد بودا و شکلِ او اثر هنری خلق میماندهباز ی پیروان بودا که بر مبنای مقدس پنداشتنتوده

منشی که ابتدا در برابر کردند، و رهبران فیلسوفساختند و مراسم و مناسک جمعی خود را اجرا میمعبد می

اش با کردند و بعد از تن در دادن بدان، به تفسیر و بازتعریف این نمادها و آشتی دادناین جریان مقاومت می

گرایانه در نهایت به تکامل رمزگان گماشتند. اندرکنش این دو نیروی عوامانه و نخبهوح خرد بودایی همت میر

 ای منتهی شده که تصویر انسان کامل، یعنی بودا، در مرکز آن قرار گرفته است. و معانی

« بودْهَبْهاوا»( یا िदु्धत्त« )بودْهَتَّه»( و در زبان پالی िदु्धत्व« )بودْهَتْوَه»بودا شدگی را در سانسکریت 

(िदु्धिावمی ) اند، تعبیری که در سانسکریت توصیف کرده« روشن شدگیِ کامل»نامند. معموال این حالت را به

ی بودا شود. خودِ کلمه( خوانده میसभमासभिोबध« )بودْهیسَمّاسَم»( و در پالی सभयक्सभिोबध« )بودْهیسَمیَکْسَم»

این مورد  برگرداند. تمام مکتبهای بودایی در« روشن و هشیار شده»یا « برانگیخته»یا « بیدار شده»توان به را می

اش از سه زهرِ ذهن است که عبارتند از نادانی و کین و میل. بودا به اصلی بودا رهایی توافق دارند که ویژگی

 شود. ج رها میی سامسارا و بنابراین از رنخههمین دلیل از چر

پندارند. چیزدان میهایی ایزدگونه قایل هسنتند و مثال او را همهبسیاری از مکتبها برای بودا ویژگی

هرچند در متون بودایی کهن نقل قولهای صریحی از بودا وجود دارد که وجود این صفت را در خویش انکار 
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اند که آن را در متون چینی به متون پالی و مکتب مهایانه ده صفت را برای بودا برشمرده 1579کرده است.

شکن(، ، ارهت )دشمن1580این صفات عبارتند از: تثاگته )آمده و گذشته(دهند. نشان می 號十صورت

 1584)خوش رفته(، اَنوتَرَه 1583)مطلقا دانا(، سوگَتَه 1582سَمپَنَه )کامال روشن شده(، ویدیا کَرَنَه 1581سَمبوداسَمیَک

، ساستَه دِوَه اند()رهبر آنان که رام شده 1586)جهان شناس(، پوروشَه دَمیَه سارَثی 1585ویدناپذیر(، لوکَه)سبقت

 )رستگار(.  1588)استاد خدایان و مردمان( و بهَگَوَت 1587مَنوشیانَم

ی ف ایشان از چرخهدر کانون پالی بودا از این نظر از خدایان و مردمان برتر دانسته شده که بر خال 

ای از وجود دست یافته است که حتا از مقام ایزدان نیز فراتر است. در متن سمساره رهیده و بنابراین به مرتبه

و در « سوامیدَرمَه»در سانسکریت  لقبی که 1589بودا به مثابه سرور قانون )دَمَه( توصیف شده،« مَدوپیندیدکَه»

اند. تَسَّدَتَه( نیز نامیده)در پالی: دَمَه« ی جاودانگیپشتوانه»شود. در همین متون او را خوانده می« دَمَه سَمی»پالی 

انگاشته است و از بودا نقل شده که او خویشتن را با آیین )دَمَه( همذات و یکسان می« سوتَهواکالی»در متن 

او را دیده است. در اینجا واکالی که سالخورده و بیمار است، از بودا تقاضا  1590ید هرکس دمه را ببیند،گومی

                      
1579 Warder, 2000: 132–133; Kalupahana, 1992: 43. 
1580 Anuradha Sutta, SN 44.2. 
1581 samyak-saṃbuddha 
1582 vidyā-caraṇa-saṃpanna 
1583 sugata 
1584 anuttara 
1585 loka-vid 
1586 puruṣa-damya-sārathi 
1587 śāsta deva-manuṣyāṇaṃ 
1588 bhagavat 
1589 Madhupindika Sutta, MN 18. 
1590 Vakkali Sutta, SN 22.87. 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_J._Kalupahana
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واکالی، بس کن »دهد: کند به نزدش برود تا پیش از مرگ یک بار دیگر او را ببیند. بودا به او چنین پاسخ میمی

ده است، هرکس مرا ببیند دمه را دیده شونده را ببینی؟ هرکس دَمَّه را ببیند مرا دیخواهی این تنِ تباهچرا می

 1591«است.

شده و تا حدودی تالش در عین حال، در منابع بودایی کهن و سنت تراوادَه بر انسانیت بودا تاکید  

شده تا صفتهای فراطبیعی از او زدوده شود. با این وجود این به معنای خاکی و زمینی دانستن وی نیست، 

کند. بودا در همین متون وقتی در ای شبیه به مسیحاگرایی را در موردش نفی میبلکه تنها برداشت ایزدگونه

دهد که ویژگیهای مربوط به هردوی )دِوَه(  است، پاسخ می گیرد که انسان یا ایزدبرابر این پرسش قرار می

 1592این حالتهای وجودی را از دست داده و از این رو بهتر است که بودا نامیده شود.

مستقر نیست، بلکه سلسله مراتبی صورتبندی مفهوم انسان کامل در کیش بودایی تنها بر مفهوم بودا  

شان شان به حقیقت و موقعیتی دستیابیشود که هریک به خاطر درجههای روشن شده را شامل میاز انسان

در برابر چنبر تناسخ جایگاهی ویژه و متمایز دارند. در سنت بوداییِ تراوادَه، بودا کسی است که بدون داشتن 

تواند وشن شدگی رسیده باشد. چنین کسی بعد از روشن شدگی، میاستاد و با تالش و کوشش خود به ر

نقشی فعال یا منفعل را برگزیند. کسی که رسالتِ بازنمودن راز دَمَه به دیگران را بر عهده بگیرد، بیدار و هشیار 

ا مردمان شود. آن کس که تنها به رهایی خویش بیندیشد و بعد از رسیدن به نیروانبودا( خوانده می)سَمیَکْسَم

شان در راه گیرد. این بوداهایی که ماموریت یاری به دیگران و راهنمایینام می« بوداپراتیِکَه»را ترک گوید، 

                      
1591 Samyutta Nikaya, SN 22.87. 
1592 Harvey, 1990: 28. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samyutta_Nikaya
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شوند و مرتبه ارتباط دارند که ارهت خوانده میگیرند، با نوع دیگری از انسانهای عالینیروانا را بر عهده می

 ی پایگان پایینتر هستند. اه شدهایشان خود شکلی تعالی یافته از پیروانِ آگ

، در سانسکریت 1593«سوتَپانَه»کسی که از سه قید اولِ ذهن رها شده باشد، در زبان پالی 

کسی »ها یعنی شود. تمام این کلمهنامیده می« رْیون ژوگس»( در تبتی 流入« )رولیو»، در چینی 1594«سْروتاپَنَّه»

گانه را به رودی این اصطالح از آن رو باب شده که زبانزدی مشهور، راهِ هشت«. که به رود وارد شده است

و  یابد عبارتند از پایبندی به مفهوم خویشتناز آن رهایی می« رودگذر»تشبیه کرده است. سه فریبی که این 

رود چنین کسی از شش نقص ، تردید و دودلی، و مقید ماندن به آیینها و مناسک. همچنین انتظار می«من»

بری باشد. چنین کسی قادر به انجام شش گناه  -جوییرشک، حسد، ریا، فریب، بدگویی و سلطه–اخالقی 

های بودا تواند به یکی از تناسختواند پدرش، مادرش، یا یک ارهت را به قتل برساند، نمید بود. او نمینخواه

تواند کسی جز بودا را به عنوان استاد و رهبر زخمی وارد کند، در حدی که منجر به خونریزی شود، و نمی

 د آورد. آمیز را پدیخویش انتخاب کند، یا در انجمن بوداییان انشعابی موفقیت

شدن را « رودگذر»های بودایی نوشته، استادی به نام هسوان هوا، در شرحی که بر یکی از رساله

آید که فرد بر هشتاد و هشت وهم ی ارهت شدن دانسته و گفته این مقام موقعی به دست مینخستین مرحله

کند یابد درکی شهودی و روشن از درمه پیدا میکسی که به این مرحله دست می 1595و فریب ذهنی غلبه کند.

کند. چنین کسی از بند تناسخ رهایی و با سه گوهر )بودا، انجمن سنگهه و درمه( پیوندی ناگسستنی پیدا می

                      
1593 Sotāpanna 
1594 Srotāpanna 
1595 Hsuan Hua, 2002: 77-78. 
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شوند. کسی که به این بختی مثل جانوران و دیوهای دوزخی زاده نمید موجودات نگونیابد، اما در کالبنمی

 مرتبه برسد، دست باال بعد از هفت تناسخ دیگر به نیروانا دست خواهد یافت. 

( نامیده अहधत« )اَرْهَت»کسی که در مسیر رسیدن به نیروانا به یاری بوداهای یاریگر نیاز داشته باشد، 

که عبارتند از: رنج، ایمان، خوشی، نشاط،  1597بودا برای مقام ارهت دوازده ویژگی را بر شمرده 1596شود.می

ی زدایی از زندگی روزانه )نیبیدا(، فراغت از دغدغهبینی )یَتابْهوتَنانَه دَسَّنَه(، توهمآرامش، شادی، تمرکز، واقع

 کایِنانَه(.خاطر )ویراگَه(، رهایی، آگاهی از نابودی زنگارهای روح )آسَوَه

ن پیشوایی دینی یا انسانی مقدس در نظر گرفت که خویش توان همچوارهت در سانسکریت را می

بینیم. در زبان چینی می« اَرهَنت»را وقف دستیابی به نیروانا کرده است. این مفهوم را در متون پالی به صورت 

شود. در چینیِ خوانده می« اَرکَن( »阿羅漢( و در ژاپنی با همان نگارش )阿羅漢« )آلوئُوهان»این مفهوم 

لی، های قدیمی متون پاکنند. در ترجمه( خالصه می羅漢« )لوئوهان»امروز، معموال این کلمه را به صورت 

به معنای « اَرْهَه»ی مبنای این ترجمه آن است که این کلمه از ریشه 1598اند.برگردانده« آن ارجمند»آن را به 

 تبار است.ی آریایی نیز همارجمند و شریف گرفته شده که با کلمه

اعتبار ی سنتی را بیبرداشتی نو به دست داده و ترجمه 1599معاصر، ریچارد گمبریچدر میان نویسندگان 

« اَرَهَنتَه»و « اَریهَنتَه»دانسته است. پژوهشهای او نشان داده که در آیین جاین پراکریت هم این کلمه به صورت 

                      
1596 Udana, 1994, volume I: 94. 
1597 SN, 12.23. 
1598 Rhys Davids and Stede, 1921–25: 77. 
1599 Richard Gombrich 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samyutta_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Gombrich
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در  1601داده است.معنی می« گر بر هماوردچیره»و « شکندشمن»و در بافت این دین،  1600است، وجود داشته

تشکیل شده که بخش دوم آن در زبانهای هندی و ایرانی « نهَ»و « اَری»این معنی، این کلمه از دو بخشِ 

دهد. اگر چنین باشد، این کلمه کمابیش با لقبِ معنی می« درهم شکستن و نابود کردن»باستان مشترک است و 

ها بر شود که تبتیشود. برداشت او با این گواه تقویت میبا همین معنی مترادف محسوب می« جین»دینی 

اش وام نگرفتند، و در مقابل مضمون آن را به ن و ژاپن خودِ این کلمه را با شکل سانسکریتخالف مردم چی

« رآوی دشمن رنجنابود کننده»نامند، که می 1602«بْکومپَهدْگرَه»اند. در زبان ایشان ارهت را زبان خود ترجمه کرده

 1603دهد.معنی می

در زبان هندی باستان وجود داشته است، « اَرهَتَّه»احتماال شکلی بسیار کهن از این کلمه به صورت  

نَموکارَه »نی، یعنی ترین نمازهای جایبینیم. همچنین یکی از کهنترین و رایجودا نیز میچون آن را در ریگ

( णमो अररहिंताणिं« )نَمو اَریهَنتانَم»شود که با این عبارت شروع می -ی نمازگذاریعنی مانترَه-( णमोकार मिंत्र« )مَنتْرَه

را از سنت دینی پیش از خود وامگیری کرده  بنابراین بودا این کلیدواژه 1604«.گزارم بر ارهتنماز می»یعنی 

 است.

اند و به قرار گرفته ها در برابر بودا و بودیسَتوَهدر مکتبهای قدیمی بودایی، مانند مَهاسامْگْهیکَه، ارهت 

در سنت مهایانه به  1605اند.شدهتر دانسته خاطر این که امکان اشتباه و خطا در کردارشان وجود دارد، فروپایه

                      
1600 Gombrich, 2009: 57-8. 
1601 Mitra, 1877: 10(658). 
1602 dgra bcom pa 
1603 Cozort, 1998: 259. 
1604 Jaina, 1993. 
1605 Baruah, 2008: 48. 
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شود. در این مکتب رسیدن به روشن ها تاکید میهای بودیسَتوَهها بر نقش تعیین کننده و راهنماییجای ارهَت

استعدادی فراگیر و ذاتی در همه نقص، که همچون شدگی مترادف است با دستیابی به خردی کامل و بی

شود. چنین خردی تنها با دوری گزیدن از ی مطلق و کاملش با نام بودا خوانده میوجود دارد و تنها در جلوه

 طلب است.شود. از این رو دیدگاه یاد شده زهدگرا و ریاضتجویی ممکن میلذت

گیری گروه وجود داشته، اما باز هم موضع نماید که رقابتی میان هواداران این دودر کایتیکاس چنین می

ها برتر هستند، چون بر خالف ایشان امکان نادانی ها از ارهتخوانیم که بودیسَتوَهبینیم. یعنی میمشابهی را می

پیَه هم قضیه به همین واده و کَسیَههنسال سَرواستیدر دو مکتب ک  1606و لغزش در موردشان وجود ندارد.

  1607ها تقدس کمتری دارند.شان از بودیسَتوَهها به خاطر خطاپذیریشکل است، یعنی ارهت

ی برای به صورت برچسبی عموم در مکتب تِراوادَه این کلمه معنای قدیمی خود را از دست داده و

ماند شود. ارهت بعد از دستیابی به نیروانا همچنان زنده میتمام روشن شدگان، از جمله بودا، به کار گرفته می

دهند. اما از آنجا که ارهت از قید وجود مانند و به کارکرد خود ادامه میدر وجودش باقی می و پنج توده

شود. برای او، این کرده، دیگر توسط فشار آنها به این سو و آن سو رانده نمی رهیده و بر این پنج توده غلبه

دهند. تا زمانی که مرگ فرا رسد. پنج توده تنها اندامهایی زیستی هستند که زیر نظرش به کارکرد خود ادامه می

 شود.ترتیب منتفی می روند و قالب شدنِ روح ارهت به بدنی تازه به ایندر این حالت پنج توده نیز از میان می

ها آمیز و تقدسی چشمگیر به ارهتتمام این حرفها به هیچ عنوان بدان معنا نیست که تصویری احترام

ها بسیار مورد احترام هستند و به خصوص ی چینی دین بودا، ارهتشده است. به ویژه در شاخهمنسوب نمی

                      
1606 Sree Padma and Barber, 2008: 44. 
1607  Warder, 2000: 277. 
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هایی از به همین دلیل هم در سنت چینی سیاهه شوند.برای ارتقای اخالقی جهان مادی مسئول شناخته می

احترام به  1608شانزده ارهت، هجده ارهت، و پانصد ارهت داریم که به مقدسان ادیان دیگر شباهت دارند.

های قدیسان دینی در ش مهمی از بازنماییشود و بخها به خصوص در هنر بودایی به روشنی دیده میارهت

ها به هایی را از این ارهتهاست. در میان هنرمندان چینی نخستین کسی که نقاشیواقع بزرگداشت ارهت

تانگ ی چانیین در منطقه.م تصویرهای خویش را در معبد شِنگ ۸۹۱ شی بود که در سالدست داد، گوان

 1609ژوی امروزین( خلق کرد.)هان

تر و ها وجود دارد که شکلی مالیمی ارهتشناسی دربارهبندی و سنخدر منابع بودایی نوعی رده 

ا گوید که چهار کس رنَندَه میدهد. در متون پالی، آی انسان آرمانی را به دست میتر از انگارهغیرانتزاعی

اند با ریاضت به نیروانا برسند و مقام ارهتی را دریابند: نخست، کسی که با تکیه بر شناسد که توانستهمی

کند و بعد به آرامش پرورد )سَمَتْهَه پوبَّنگَمَم ویپَّسَنَم(؛ دوم، کسی که ابتدا از بینش آغاز میآرامش، بینش را می

ه به مرحله به بینش و آرامش برسد )سَمَتْهَه کسی که مرحل م(؛ سوم،یابد )ویپَّسَنا پوبَّنگَمَم سَمَتهَدست می

ن از رنج نَدّهَم(؛ و چهارم، کسی که ذهنش به خاطر رویارویی با دَمَّه برانگیخته شود و به دنبال آویپَّسَنَم یوگَه

 رهایی یابد )دَمَّه اوْهَچَّه ویگَهیتَم مانَسَم هوتی(.

بودا یا اند: نخست: سمیکسمزیر عنوان عمومی ارهت گنجاندهدر کل این سه نوع روشن شده را 

اش دریافته بودا: که همان مفهوم معمول از بوداست، کسی است که راه حقیقت را با تالش شخصیسَمَسَم

بودا: کسی که با تالش شخصی به روشن شدگی رسیده باشد و آن را به دیگران نیز نشان دهد. دوم: پَچِّکَه

                      
1608 Leidy, 2009: 196. 
1609 Bush and Shih, 1985: 314. 
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بودا: کسی که به طور مستقیم یا انایی راهنمایی دیگران را به سوی آن نداشته باشد. و سوم: سَوَکَهباشد، اما تو

 بودا فرا بگیرد.غیرمستقیم راهِ رسیدن به روشن شدگی را از سمسم

اند، بعد اند، ولی از خشم و کین و آز رهایی یافتهکسانی که هنوز کامل به روشن شدگی دست نیافته

شوند. ایشان به گردند، و به همین دلیل هم اَناگامی )بازنگشته( خوانده میی بازمرد باز نمیرخهاز مرگ به چ

یابند. اَناگامی کسی شوند و در آنجا به روشن شدگی راستین دست میجهانی مینویی شبیه به بهشت منتقل می

یب در سومین گام از چهار قدمِ ی ذهن را درگسسته باشد و به این ترتاست که پنج زنجیر نخستِ مقید کننده

ها بعد از مرگ بار دیگر در قالب بدنی نو منتهی به روشن شدگی قرار گرفته باشد. به همین دلیل هم اناگامی

ی ارهت مانند تا به پایهشوند، و آنجا میشوند. بلکه پس از مرگ به بهشتِ پاکیزگان وارد میباز زاییده نمی

(، تردید 1610دیتّهیاند عبارتند از: باور به خویشتن )سَکّایَهیشان از آن رهایی یافتهدست یابند. پنج زنجیری که ا

ی ( و اراده1613راگَه(، هوسرانی )کامَه1612پَراماسَه ها )سیلَبَّتَهیین(، پایبندی به مناسک و آ1611و دودلی )دیچیکیچّا

 (.1614بیمار )بیاپادَه

                      
1610 Sakkāya-diṭṭhi 
1611 Vicikicchā 
1612 Sīlabbata-parāmāsa 
1613 Kāma-rāga 
1614 Byāpāda 



497 

 

(، 1615راگَهپنج قید دیگر هست که اناگامی از آن رهایی نیافته است. اینها عبارتند از: میل به راحتی مادی )روپَه

 (.1619( و نادانی )اَویجّا1618قراری )اودّهَچَّه(، بی1617(، غرور )مانَه1616راگَهعنوی )اَروپَهمیل به آسودگی م

شود. این پایگاه اند، محدود نمیها تنها به مقام پیشتازانی که به مقام بودایی نزدیک شدهاهمیت ارهت

وشنگر تواند من به سبک بودایی ربا مفاهیمی انتزاعی و فلسفی نیز پیوند خورده که در فهم چگونگی انکار 

بینیم که ( میतथागत« )تَثاگَتَه»ی بود. در متون پالی ارهت را به صورت مترادف و جانشینی برای کلمه

خواهد در سخنی به خود اشاره کند، با این کلمه خود دهد. یعنی وقتی بودا میی بودا را نشان میخودانگاره

ه بساخته شده که بخش دومش « گَتَه»)همچنان، بنابراین( و « تَثا»کند. این کلمه از دو بخشِ را توصیف می

« رفته»به معنای « گَتَه». یعنی در بخش دوم کلمه هم عنصر رساندآمیز هم آمدن و هم رفتن را میشکلی تناقض

معنی « آمده»از همین ریشه که « آگَتَه»است، و هم « گَم»ی ی مفعولی از ریشهشود که حالت گذشتهدیده می

 «. آمده )یا رفته( به آنچه اینسان هست»شود یی زمخت این عبارت مدهد. ترجمهمی

شود و به وضعیت موجود به کار گرفته می« همان، چنین»به معنای  ( در سانسکریتतथाताتَثاتَه )

(، 眞如« )جوچِن»دهد. برابرنهادهای آن در چینی ها ارجاع میهستی، یعنی به شکل هنجار و عادیِ هستنده

است. از نظر مفهومی، آن « دِبْژین نْیید»( و در تبتی 진여« )یِئوجین»ای (،  در کره真如« )نیوشین»در ژاپنی 

دهد. در متون اند که پدیدار بودنِ چیزها را نشان میی دَرمَتا در سانسکریت بودایی همتا شمردهرا با کلیدواژه

                      
1615 Rūpa-rāga 
1616 Arūpa-rāga 
1617 Māna 
1618 Uddhacca 
1619 Avijjā 

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81na
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قدیمی، تثاته همچون عنصری وابسته به نیروانا در نظر گرفته شده است. این مفهوم به ویژه در آیین ذن اهمیت 

کند. چیزهایی ساده و پیش پا افتاده شان اشاره میدارد و به درک شهودی و ناگهانیِ چیزها در شکل حقیقی

ی کسی در اثر لبخند، یا وزیدن باد بر علفزار. به این ترتیب درک مستقیم طبیعتِ مانند روشن شدن چهره

شود و با این کلمه توصیف قلمداد میی خرد بودایی ی تجربهمایهپیرامون و اتصال سرراستِ من و جهان جان

 گردد.می

« چنین»خیزد که تَثا در سانسکریت، دقیقا شبیه به اوستایی، معنای ی تثاگته از آنجا بر میداللت کلمه

ی هستی به کار رساند و به همین دلیل هم در متون بودایی برای اشاره به وضعیت هنجار و روزمرهرا می

هستی را « اینسان بودگی»یا « ودنبچنین »آمده که « یَثَا بْهوتَه»کلمه بارها در کنار شده است. این گرفته می

است، یعنی ایشان کسانی « یَثا بهوتَه نانَه دَسَنَه»ها و بوداها در پالی، های ارهتدهد. یکی از توصیفنشان می

 «.دانندبینند و میهستی را آنسان که هست می»هستند که 

ین معنا با روشن شدگی پیوند خورده است. به همین دلیل هم این کلمه را در معنای در بافت بودایی ا

ی اند و این نشانهفهم کرده« کسی که آمدنش و رفتنش همسان است»یا « کسی که فراسوی رفتن و آمدن است»

(، در ژاپنی 如来« )روالئی»تثاگته را در چینی  1620ی تناسخ رهیده باشد.کسی دانسته شده که از چرخه

 ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ( و مغولی )དེ་བཞིན་གཤགེས་པ་بتی )نامند. ثبت ت( می여래« )یِئورای»ای (، در کره如来« )نیورائی»

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ شود. خوانده می« روالی»( این کلمه معموال 

                      
1620  Nyanatiloka, 1980. 
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کار گرفتن این کلمه قصد داشته کنده شدن خود از وضعیت انسانی را نشان در متون پالی بودا با به 

ای توصیف کرده، که یعنی کسی که به مرتبه« اوتَّمَه پوریسو»دهد. به همین دلیل هم در جایی تثاگته را با تعبیرِ 

دهد این کلمه به های دیگری هم هست که نشان میدر متون پالی اشاره 1621واالتر از هستی دست یافته است.

کند و دست یافتنِ بودا به وجودی آسمانی و مینویی را وضعیتی جدا و فارغ از موقعیت انسانی داللت می

ی تعلق خاطر به ی این برچسب از مرحلهمینویی تثاگته از آن روست که دارنده عروج 1622دهد.نشان می

ی عزل نظر از همه چیز دست یافته چیزهای مادی و مقید ماندن در وجود رهایی یافته و بنابراین به مرتبه

را توصیف کرد  توان با کلمات اوناپذیر و نامفهوم است. یعنی نمیگویند تثاگته ناماست. به همین دلیل هم می

 و انگیزه یا قالب حاکم بر کردارهایش را دریافت. 

نماید که ارهت و بودا در این حالت از دسترس خدایان نیز خارج شوند. چون در متنی چنین می

گوید که افکار گوتمه سیدارتا، که تثاگته است، حتا برای او نیز خوانیم که ایزدی به نام سَریپوتّا میبودایی می

در جای دیگری، باز وقتی سریپوتا و بودا سرگرم گفتگو با هم هستند، بحثشان اینجا  1623ردگیری نیست.قابل

های یک ارهت بعد از مرگش ممکن است یا نه، و در نهایت به این نتیجه کشد که آیا فهمِ آرا و اندیشهمی

اینها همه بدان معناست که  1624توان به درون ذهن وی پی برد.رسند که حتا در زمان حیات وی نیز نمیمی

تواند موقعیت و شود نارساست و نمیزبان روزانه و هنجارین ما برای توصیف آنچه که به ارهت مربوط می

 1625وی را حتا پیش از دست یافتن به نیروانا صورتبندی کند.هستی 

                      
1621 Harvey, 1995: 227. 
1622 Harvey, 1990: 28. 
1623 Bodhi, 2005: 416-417. 
1624 Harvey, 1995: 235. 
1625 Anderson, 1990, 226. 
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گوتَه تعلق دارد، یک مرتاض به نام وَچه« سه سبد»ی که به مجموعه« گوتَه سوتَّهوَچَه اَگی»ی در رساله

رود و به چه ی از آنها چنین است که ارهت بعد از مرگ به کجا میکند. یکپرسشهایی را برای بودا طرح می

پرسد که آتش پس از خاموش کند و مییابد. بودا به جای پاسخ پرسش دیگری طرح میموقعیتی دست می

کند که این مثال ربطی به پرسش او ندارد. چون آتش به خاطر رود؟ وچی اعتراض میشدن به کدام سو می

دهد. بودا هم در سوزد و بعد از پایان یافتن سوخت وجود خود را از دست میه میوجود سوخت است ک

ماند. چون بعد از مرگ او تمام پیوندها و گوید که وضع ارهت هم دقیقا به همین آتش میمقام پاسخ می

ف یا فهم دهد و بنابراین هیچ نشانی برای توصیها داشته از دست میاتصالهایی را که با موجودات و هستنده

  1626ماند.وی باقی نمی

ناپذیر بودن موضوع موضع بودا در اینجا الادری است، اما دلیل آن نادانی خودش نیست، که توضیح

ی چگونگی گوته دربارهوچه تواند روشنگر باشد. وقتیی یاد شده میفتگو از رسالهگست. نقل این سبب اصلی

 دوباره پدیدار شدنِ راهب بعد از رهایی یافتنش از فریب پرسش کرد، بودا به او گفت:

 ای وَچَه، دوباره پدیدار شدن در اینجا کاربردی ندارد.» -

 شود.پدیدار نمی استاد گوتمه، در این حالت او دوباره -

 ای وچه، دوباره پدیدار نشدن در اینجا کاربرد ندارد. -

 شود.شود و هم نمیپس هم پدیدار می -

 ... کاربرد ندارد. -

                      
1626 Anderson, 1990: 225. 
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 شود.شود و نه پدیدار نمیپس نه پدیدار می -

 «... کاربرد ندارد. -

ها بر ی استوار شده است. اسکندَهنظامی است که بر مبنای مقید بودن به هست« من»برای مردم عادی، 

کنند. اما برای کسی که از فریب رها شده باشد، این قید و زنجیر فرو این اساس من را به جهان قالب می

)اَتْهَنگَتو سو نَه پَمَنَم اِتی( هم برای رهایی بعد از « پذیر نیستاو رفته و دیگر تعین»پاشد. این استعاره که می

سوته همین تعبیر برای اشاره به بودا به کار گوتهوچهیی در زندگی کاربرد دارد. در اگیمرگ، و هم برای رها

گرفته شده و بعد از آن تصریح شده که منظور آن است که وی توانسته بر پنج توده غلبه کند و از قیدهای 

 1627وجود رهایی یابد.

سازی ی پرهیز از بتبحث بر سر ماهیت بودا و تالش برای آشتی دادنِ تاکیدهای آغازین بودا درباره

منتهی شد. « ی بوداسه جلوه»از او و گرایش به تبدیل او به یک ایزد مردمی، در نهایت به صورتبندی مفهوم 

سْکو »، و در تبتی «جینسان»(، در ژاپنی 身三شِن )در چینی سان 1628این مفهوم را در سانسکریت تریکَایَه،

چهارم میالدی به شکل کنونی صورتبندی شد این باور در قرن «. سه پیکره»نامند که یعنی ( میསྐུ་གསུམ« )گْسوم

کالبد »( که به زمان و مکان محدود است، 1629کایَه)نیرمانَه« کالبد مخلوق»و بودا را صاحب سه کالبد دانست: 

دَمَّه »، یا काय धमध« )کایَهدَرمَه»یابد، و ای نورانی نمود می( که به شکل پیکره1630کایَه)سَمبهوگَه« شادمانی متقابل

دهد و هیچ حد و مرز و نهایتی ندارد. بر اساس دیدگاه در پالی( که حقیقت و سرشت بودا را نمایش می« کایَه

                      
1627 Wynne, 2007: 95. 
1628 Trikāya 
1629 nirmānakāya 
1630 saṃbhogakāya 
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 1631سَنتانَه()چیتَّه« جریان ذهن»سازد، پیوستگی میان این سه سویه را ممکن میآنویوگا، آنچه که اتصال و 

 است. 

نْگو »)به تبتی  1632کایَهبهَویکَهیانَه به وجود پیکر چهارمی برای بودا قایل است که سْوَهآیین تبتی وجره

ترجمه کرد و معنای « پیکر ذاتی»توان به شود. این کلمه را مینامیده می (ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ«: 1633بو نْیید کْیی سْکو

اند. در آن در واقع آن است که سه پیکر پیشین از هم تفکیک ناپذیرند و در یک بسترِ یگانه با هم در آمیخته

ی مهم در واژهشود. کلیدکایه به کار گرفته میی درمههای گِلوگ، این کلمه به معنای یکی از دو جلوهآموزه

رساند و دقیقا همان موضوعی است که بودا بَوَه است که کمابیش معنای ذات را میسْوَهاین پیکر چهارم بودا، 

آمیز دارد. اگر به گیری کرده است. از این رو این مفهوم در بافت دین بودایی موقعیتی تناقضدر مقابلش جبهه

ی موجودات دیگر ید آن را طبق گفتارهای خود بودا، مانند همهوجود ذاتی برای بودا باور داشته باشیم، با

بوه به صورت وجودی نامشروط و امری مشروط و نسبی و وابسته به چیزهای دیگر در نظر بگیریم. اما سوه

ی دیگر بودا باید از مجرای آن ممکن مستقل تعریف شده، باید هم چنین باشد، چرا که اتصال میان سه پیکره

 گردد. 

ودی بوه مترادف است، وجی این استدالل هم راست است. طبیعت، که با سوهاز سوی دیگر واژگونه

تواند تحقق گیرد و نیاز به مکملی ندارد. به همین دلیل عدم آن نمیدارد که از درون خودش سرچشمه می

در برخی از متون است و عدم بنا به تعریف موجود نیست. بحثهایی که  یابد، چون مکملِ وجود محض عدم

                      
1631 citta santana 
1632 Svabhavikakaya 
1633 ngo bo nyid kyi sku 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Svabhavikakaya&action=edit&redlink=1
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ی این پیکر چهارم بودا و ذات یا طبیعت وی انجام گرفته، تا حدودی این مضمون را به مفهوم بودایی درباره

گیرد و برعکس فرض نمیسازد، هرچند آن را پیشالعلل در حکمت اسالمی شبیه میالوجود یا علتواجب

شوند که این بحثها به این نتیجه منتهی می کند.اش میای ناسازگون از نظر منطقی طرحهمچون قضیه

ی راستین گیرد و دو جنبهوی قرار می« پیکر خردمندی»کایَه یا کایَه یا پیکر ذاتی بودا در برابر جْنانَهبهَویکَهسْوَه

 سازد. بودا را بر می

ت و ی بودا در قالب سه پیکره اسآنچه که در منابع عمومی بودایی مورد تاکید است، سه جلوه

معتقد است که یکی از متون سنتی  1634چهارمی بیشتر در آیین المایی محدود مانده است. هرچند هاریبْهادرا

چهارمین پیکر بودا را نیز توصیف کرده است. اما توافق عمومی در میان  1635«ایسَمایَه لَمکارَه»بودایی به نام 

نظران بودایی بر سه پیکر استقرار یافته است. بوداییان معتقدند که هر سه نمود بودا حقیقتی یکسان را صاحب

هایی ارد و پیچیدگیهایشان به سطوح متفاوتی از مخاطبان تعلق ددهند، اما آموزهبا روشی مشابه آموزش می

کایه دانند، و سمهوگهکایه را کالبد مادی و ملموس بودا میناهمتراز را داراست. در مکتب سرزمین پاک، نیرمنه

آورد و به ی خوشی و لذت است و همان است که ده سوگند را به جا میدانند که دریافت کنندهرا بدنی می

به خصوص در –کایه هایی از این کالبد هستند. درمهسَتوا نمونهشود. منجوسری و وجرهبدل می بودیسَتوَه

 شود. ماهیتی رمزی دارد و با وَیروکانَه بودا همسان دانسته می -گونمکتبهای رازورز و عارفانه مانند شین

دهد. ی بودا را نشان میاز همه مهمتر است و بهتر ماهیت فراروندهکایه ی بودا، درمهبین سه جلوه

ی سوترَه»کایه دارد، نامیرا و جاویدان است. به همین دلیل است که در بودا به دلیل پیوندی که با مفهوم درمه

                      
1634 Haribhadra (Seng-ge Bzang-po) 
1635 Abhisamayalamkara, chapter 8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haribhadra_%28Seng-ge_Bzang-po%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Abhisamayalamkara
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ر آینده گوید او همیشه موجودات را به سوی رهایی رهبری کرده و همواره هم دخوانیم که بودا میمی« نیلوفر

ی نامیرا و جاودانی بوداست، و به خاطر موقعیت مرکزی بودا کایه به این ترتیب جنبهچنین خواهد کرد. درمه

 شود.در هستی، رکن وجودشناختیِ جهان محسوب می

کایَه(، یعنی تجسدِ راستی است. لقب خوانیم که بودا )تَثاگته( پیکِر حقیقت )دمهدر کانون پالی می

بهوتَه است، یعنی کسی که به حقیقت تبدیل شده، یا با حقیقت این متن به بودا داده شده، درمهدیگری که در 

و « چوس»نامند. این کلمه از دو بخشِ می 1636«چوس سْکو»ها کایه را تبتییگانه شده است. مفهوم درمه

های در ترجمه«. ریخت، شکل و قالب»و « ی سانسکریتدرمه»ل شده که به ترتیب یعنی پدیدار تشکی« سکو»

Buddha-« )ی حقیقتپیکر بوداگونه»یا  1637(ultimate body)« پیکرِ غایی»انگلیسی این کلمه را به 

body of Reality)1638 اند.ترجمه کرده 

ساهَسریکا )اَشتَه« تکمیل بینش در هشت هزار بیت»کایه احتماال برای نخستین بار در متن ی درمهایده

احتماال  1640ی تحریر در آمده است.مطرح شده که احتماال در قرن نخست پ.م به رشته 1639تا(پرَجناپارَمی

که به خاطر عبارت گاتا که نام سرودهای  1641«گونَهسَمچَیَه گاتاتنَهرَ»مبنای این رساله، متنی کهنتر بوده به نام 

اوستایی هم هست، گویی در سنتی هندوایرانی تدوین شده باشد. این گاتای بودایی شکلی منظوم دارد و انگار 

ردانده شده است، چون عناصری از زبانی متفاوت با سانسکریت در آن دیده از زبانی دیگر به سانسکریت برگ

                      
1636 chos sku 
1637 Thondup and Talbott, 1996, 2002: 48. 
1638 Padmasambhava, 2006: 452. 
1639 Aṣṭasāhasrikā prajñā-pāramitā 
1640 Mäll, 2005: 96. 
1641 Ratnaguṇasaṃcaya Gāthā 
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شود. حدس من آن است که این متن در اصل به یکی از زبانهای ایران شرقی تدوین شده و از آنجا به می

تا قرن دوم میالدی به چینی ترجمه « تکمیل بینش در هشت هزار بیت»منابع بعدی بودایی راه یافته است. 

نماید و در این بنابراین این حدس که گاتای یاد شده به قرون سوم تا اول پ.م مربوط باشد، معقول می شده،

های دینی آن نماید که کلیدواژهزمان احتماال دیگر زبان اوستایی در ایران شرقی زنده نبوده است. اما چنین می

 به این متن بودایی راه یافته است. همچنان در زبانهای رایج در سغد و گنداره وجود داشته و از آنجا

دهد که از یک دستگاه فکری متفاوت وامگیری شده است. امروز این مضمون این متن نیز نشان می

( که महासािंबिक) 1642سامگْهیتَههای درون مکتب مَهَانظریه در میان پژوهشگران هوادارانی یافته که یکی از فرقه

ی کهنترین دبستان بودایی شمال هند است، خاستگاه این آرا بوده است. بر اساس این نظریه، پیروان فرقه

 زیستند، نخستین تدوینمی 1644در نزدیکی رود کرشنَه 1643ی اَندهرَهچَیتیکَه در این مکتب، که در منطقه

  1645اند.کنندگان این آرا بوده

 بازسازی نیست. اما در اینکایه امروز به طور کامل قابلها و مسیر تحول مفهوم درمهسیر وامگیری

اند. در های گوناگون فرهنگ بودایی تفسیرهای خاص خویش از آن را به دست دادهدانیم که حوزهحد می

غ است و او بودگی فارای از سرشت بوداست که از هر نوع خویشکایه نشانگر جنبههای دْزونگ، درمهآموزه

های بودا که کایه عبارت از قابلیتها و تواناییسازد. در این حالت نیرمانهناپذیر بدل میرا به موجودی تشخص

کایه هم شفافیت و خیزد، و سمبهوگهاش نسبت به وجود داشتنِ خودش بر میاز خودآگاهی و هشیاری

                      
1642 Mahāsāṃghika 
1643 Āndhra 
1644 Kṛṣṇa 
1645 Guang Xing, 2004: 66. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coastal_Andhra
http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna_River
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 گوید وقتی راهِاین تفسیر به برداشت مکتب مَهامودرَه شباهت دارد که می 1646شناختِ نهفته در ذات بوداست.

یابد که ذهنش از هر آنچه که تا آن هنگام مهم راستی پیموده شد و فرد به روشن شدگی دست یافت، در می

کایه است. ذهنی که به این ترتیب ت همان درمهشد، خالی شده است. این حالی هویتش میدانست و مایهمی

تهی شده، با این وجود از نوری سرشار و شناختی چشمگیر سیراب است و این توانایی نوظهور را در آن 

ی دیگری از چنین ذهنی است که فعال است و به تاثیر بر موجودات کایه جنبهخوانند. نیرمانهکایه میسمبهوکه

 1647شود.دیگر منتهی می

ی نیروانا و ورود به ها بعد از دستیابی به روشن شدگی از پوشیدن خرقهدر عرفان بودایی، بودیسَتوَه

زندگانِ کنند. چون اگر به آن حالت وارد شوند، امکانِ یاری رساندن به پوشی میقلمرو رهایی از کرمه چشم

مانند و واره در جهان باقی میدهند. ایشان به جای آن، همچون نیرویی نامرئی و روحدیگر را از دست می

کنند. طبق دیدگاه ذهن مردمان را برای دستیابی به روشن شدگی و درک قانون حاکم بر زادمرد یاری می

کایه، و آن رسد، درمهاثری مینا به تهیا و بیی نیرواکه با گذر از مرتبه استادان تبتی، وجهی از بودیسَتوَه

 کایه است.شود نیرمانهی تاثیر نیک میماند و سرچشمهای که در هستی باقی میسویه

را  1649لی از لوجونگدر قرن نوزدهم نقل قو 1648«ترولجامگون کونگ»یکی از مفسران تبتی به نام 

تا وقتی چهار پیکر )کایه( همچون سردرگمی »در پیوند با همین مفاهیم شرح کرده است. نقل قول آن است که 

است که در جریان مراقبه تفسیر او از این جمله آن «. دریافت شوند، به حمایتِ سونیاتَه دسترسی نتوان یافت

                      
1646 Ray, 2001: 315. 
1647 Ray, 2001: 284-285. 
1648 Jamgon Kongtrul 
1649 Lojong 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jamgon_Kongtrul
http://en.wikipedia.org/wiki/Lojong


507 

 

گذرند، اما فرد به آنها چسبندگی ندارد، این آیند و میبر ذات بودا )بوداچیتَّه(، تا وقتی که افکار و خیالها می

کایه است. کایه است. شفافیت و روشنی این خیالها، سمبهوگهتهی بودن و موهوم نمودن خیالها، درمه

کایه تفکیک ناپذیر بودنِ این دو و تهیا و این روشنی است، و سوبهسیکه ی ظهور همزمان آنکایه نشانهنیرمانه

 دهد. شان را نشان میدر آمیختگی

ی سه کالبد بودا بهره گرفته و چند مضمون را در خود پرورده است ی بودایی نیز از ایدهکیش عامیانه

ی بودایی نقشی که در باورهای عامیانه ها موجوداتی مینویی هستندها هستند. داکینیکه یکی از آنها داکینی

کایه داکینی است که تعبیر دیگری از همان هایشان، درمهکنند و انواع گوناگون دارند. یکی از ردهمهم ایفا می

شود. دیگری داتو هم خوانده میبهدری است که میدان ظهور تمام پدیدارهاست و به همین دلیل درمهسمنته

کند که در بودیسم تانتریک شود و به همان ایزدان موسوم به ییدَم اشاره میخوانده میداکینی  کایهسمبهوگه

شود که استعدادها بودا داکینی نام دارد و زنانی را شامل میی سوم نیرمنهکنند. ردههنگام مراقبه نقش ایفا می

 نامند.را یوگینی نیز می های فراطبیعی دارند و مالزم و یار پیشوایان )گورو( هستند. ایشانو توانایی

قبولِ سه ساحت متمایز برای انسان کامل )بودا(، پیامدهایی در صورتبندی مفهوم من به دنبال داشته 

است. دیدگاه کالسیک بوداییان آن است که ساخت وجودی بودا بعد از دستیابی به نیروانا دستخوش دگردیسی 

کایه( تمایزی ایجاد شد. این ی ذاتی و سرشتش )درمهجنبه کایّه( وعمیقی شد، و میان شکل ظاهری او )روپَه

ای مادی و بایست بتوانند با سویهی گیتیانه و مینویی از آن رو بود که پیروانش میشکاف خوردن میان سویه

ی مادی و معنوی بودا بود که به سنت عینی ارتباط برقرار کنند. همین تمایز و در عین حال پیوند میان سویه

 استوپا دامن زد و باعث شد بوداییان بخشهای بازمانده از بدن افراد روشن شده را مقدس قلمداد کنند.  ساخت

ی متافیزیکی بودا تاکید کرده و او را موجودی ی اصلی کیش بودایی، مهایانه بیشتر بر سویهاز دو شاخه

کایَه است. او در این سطح از رمَهناپذیر از وجود وارد شده  که همان دَداند که به ساحتی نو و تعریفمی
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ی وجود ماهیتی جاویدان و نیرومند است که در همه جا حضور دارد. پیروان مهایانه به خاطر تاکیدش بر سویه

فرارونده و غیرمادی بودا با هواداران سایر جریانهای بودایی تفاوت دارند. در این مکتب درمه امری فراسوی 

گَبهَه از همین ی تثاگتهکند. ایدهکایه نیز ماهیتی مشابه پیدا میو به این ترتیب درمهشود زمان و مکان دانسته می

کایه، همان شخصِ گوتمه سیدرته، یعنی بودای تاریخی بوده گوید که طبیعت بودا یا درمهجا پیدا شده و می

 است. 

کایه عبارت است تب، درمهبینی مهایانه است. در این مککایه یکی از عناصر بنیادین جهانمفهوم درمه

از وجه نمود نایافته و درک ناشدنی بودا )اَچینتیَه( که ذات بودا از دل آن زاده شده و بعد از دامن زدن به 

گردد. در واقع بودا شکلی ها( بار دیگر در اندرون آن جذب شده و گم مینمودها و پدیدارهای ملموس )درمه

کایه فراسوی پدیدارها شود. از آنجا که درمهکایَه خوانده میت که نیرمانَهکایه اسانسانی و نمودی خاص از درمه

و تقابلهای زبانی است، قابل توصیف و ادراک مستقیم نیست. به همین دلیل هم آن را برهنه و ناآراسته 

یت را به آن اش کرد، اما سه کیفتوان در زبان صورتبندیناپذیر است و نمیکایه ارجاعاند. هرچند درمهخوانده

ها کایه از آرایهمبرا پنداشتن درمه 1650دهند که عبارتند از پاکیزگی بزرگ، فهم بزرگ، و ذهن بزرگ.نسبت می

دِ بودا را به صورت تهیا گردد که در آن خوهای نمادین به بازنمایی بودا در سنت کهن بودایی باز میو افزوده

  1651اند.دادهو با فضایی خالی نمایش می

( و बदगिंिरهای دیگامبَرَه )کایه را در سانسکریت با کلیدواژهدو صفت برهنگی و آراستگی درمه

ی مهم جاینی هم هست و همان دهند. دیگامبره در ضمن نام یکی از دو فرقه( نشان میसमन्तिरبْهَدرَه )سَمَنتَه

                      
1650 Thondup and Talbott, 1996, 2002: 50. 
1651 Huntington, 1990. 
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داند و به همین دلیل پیروانش همواره لخت باوری است که برهنگی را صورت اصیل و درستِ هستی می

های زیشوند. به همین دلیل در نمادپردامادرزاد هستند و اعتقاد دارند آسمان و هستی پیراهنشان محسوب می

دهند، در حالی که تنشان به رنگ کایه را به صورت دو بودای زن و مردِ برهنه نشان میبودایی، معموال درمه

 اند. مودرا در آغوش هم فرو رفتهآبی آسمانی است و در حالت کامَه

به این ی باستانیِ روح به مثابه نور در دین بودایی نیز تداوم یافته است و چنان که گفتیم، استعاره

الدین کبری تکامل یافته، ای که در تصوف ایرانی و مثال نزد شیخ نجمترتیب موازی با نورشناسی عرفانی

چِن، به بینیم. به عنوان نمونه، سنتِ تبتی دْزونگپیکربندی مشابهی از نورها و رنگها را در دین بودایی نیز می

شوند. در میان این نورها، آن که خرد دانسته می پنج نور خالص باور دارد که نمودهای ازلی و نامخلوقِ 

دهد و با عنصرِ مهابْهوتَه پیوند دارد، که خود نمایانگر مکانِ مقدس کایه را نشان میرنگ است، درمهآبی

ر و پنج عنصر، وضعیتی پیشینی و مقدماتی دارد و چهار ( است. مکان و فضا در میان این پنج نو1652)آکاشَه

شاید به این دلیل است که در  1653شوند.خیزند و در نهایت بدان فرو کاسته میعنصر دیگر از آن بر می

ای برای نمایاندن کند و معموال به عنوان نشانهزی ایفا میکایه، آینه نقشی مرکهای مربوط به درمهنمادپردازی

  1654کایه است.ی حضور درمهشود، که خود واسطهمکان و فضا به کار گرفته می

هیم خاص خود را پرورده ی ماهیت بودا مفازنی دربارهی فرهنگ چینی نیز در جریان گمانهحوزه

خواند. می« بی حد و مرز 1655داتویدرمه»خوانیم که بودا خویشتن را ، می«نیروانَه سوترَهمَهاپَری»است. در متن 

                      
1652 Ākāśa 
1653 Fremantle, 2001: 85-86. 
1654 Sawyer, 1998, 2004. 
1655 Dharmadhatu 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80k%C4%81%C5%9Ba
http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmadhatu
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تعریف « ی معناها و وقایعی همهزمینه»و « میدانِ تمام رخدادها»داتو به صورت ، درمه«چِنتْسوک»در متن 

داتو در این متن با مضمونهایی که شرحش گذشت نزدیکی دارد و ساحت یا قلمروی درمه 1656شده است.

( 1657)اِکَرَسَه« طعمیهم»من بر انسجام و دهد که بودا در آن تجلی یافته است. این مفهوم در ضدَرمَه را نشان می

ها )و چینی 1658«چوس کْیی دْبْیینگس»ها چیزهای تحت فرمان چرخ آیین تاکید دارد. این کلیدواژه را تبتی

法界که-بدانسان-کند که در آن چیزهاداتو به سپهرِ حقیقت و قلمروی وجودی اشاره مینامند. درمه( می-

 رسند. ی تهیا و گذار از وابستگی متقابل چیزها با هم، با ماهیت بودا به یگانگی میهستند )تَثاتَه( به واسطه

( نزدیکی دارد، که प्रतीत्यसमतु्पाद 1659پادَه:سَموتتیَه)پْرَتی« خاستگاهِ وابسته»داتو با تعبیرِ مفهوم درمه 

( صورتبندی شده است. این مفهوم در مکتب چینی )اَوَتَمسَکَه سوترَه« ی تاج گلسوترَه»برای نخستین بار در 

.م( آن را  ۶۶۸-۶۰۲یِن ).م( پیشنهاد کرد، چیهْ  ۶۶۸-۵۵۷توشون )داتو را رمهیِن توسعه یافت. مفهوم د-هوا

مند در قالب آرای بودایی جای داد. در .م( آن را به صورت نظام ۷۱۲-۶۴۳« )تْسانگفا»صورتبندی کرد و 

  1660 ( آن را تبلیغ کردند..م ۸۴۱-۷۸۰« )میگویی فِنگ زونگ».م( و  ۷۳۷-۸۳۸« )کوانچِئِنگ»نهایت 

ای که در قلمروی پدیدار، همگونی»داتو چنین تعریف شده است: ی زایش نیلوفر، درمهنامهدر واژه 

زها به هم، قابل تفکیک نیست. طبیعت ذهن و پدیدار، در آنجا که فراسوی ی چیی وابستهآن تهیا و سرچشمه

  1661«برخاستن، استقرار یافتن، یا فروکش کردن قرار داشته باشند.

                      
1656 Mañjuśrīmitra., 2001. 
1657 ekarasa 
1658 chos kyi dbyings 
1659 pratityasamutpada 
1660 Kang-nam Oh, 2000: 280–281. 
1661 Trimondi and Trimondi, 2003. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pratityasamutpada
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 1662شود.ی تحقق نیروانا و چارچوبی است که خلوص و پاکیزگی در آن ممکن میداتو زمینهدر این معنی، درمه

اش قرار داشته باشد و ی طبیعیدهد که در حالت آرام و آسودهاز ذهن را نشان مییعنی این کلمه وضعیتی 

ی استعالیی داتو به جنبهشده از آن به هستی بنگرد. درمه در ترکیبِ درمه ها و ابهامهای زادهفارغ از دوگانگی

ای درهم پیوسته ها شبکهمهدهد. درهای معمول را نشان میناپذیر هشیاری اشاره دارد که تعلیقِ درمهو توصیف

داتو یابند و تداوم دارند. درمهاز تقابلهای معنایی و جفتهای متضاد معنایی هستند که در کنار یکدیگر معنا می

ها، و دستیابی کایه عبارت است از گذر از این تقابلکند. دَمَهبه قلمرو کلی این عناصر وابسته به هم اشاره می

ی این عناصر در گیرند. به این ترتیب همهها تازه در دل آن شکل میزین که این درمهبه وضعیتی اولیه و آغا

 سازد.گردند که احساسات و امیال را بی اعتبار میشوند و به یگانگی فراگیر بدل میهم ادغام می

ر دل کند که دای توصیف میداتو را به کرهاسکات متنی را ترجمه کرده که در آن ناگارجونَه، درمه 

آنچه که باید برای دستیابی  1663گردد.اش نمایان میی شیر و خالص شدنشیر پنهان شده و تنها بعد از تصفیه

سازند. ها را بر میها یا توهمبه این حالت تصفیه شود و از میان برود، عواطف و هیجاناتی است که همان دوکَّه

گون، خرد ادراک همسانی، خرد تمایز، و خرد همیشه کامیاب، یکی از پنج خردِ داتو به همراه خرد آیینهدرمه

 شود. بودایی محسوب می

ها و وجوه اند، سویهای از مفاهیم که برای توصیف بودا یا انسان کامل به کار گرفته شدهومهمنظ 

گرایانه دهند که برخی از آنها خواه ناخواه ماهیتی استعالیی و ذاتگوناگونی از وجود وی را مورد اشاره قرار می

و عزل « من»ن ذات و موهوم انگاشتن گیرد. چنان که دیدیم، نبرد بی امان برای مردود دانستن ایبه خود می

                      
1662 Scott, 1998. 
1663 Scott, 1998. 



512 

 

ها مورد توجه بوده است. با این کردنش از  مقام موجودی پاینده و خودمختار همچنان در تمام این نظریه

آورد و رسد، بارِ تقدسِ منسوب به او فشار میوجود به ویژه در آنجا که بحث به انسان کامل یا بودا می

ام، به احتمال زیاد نشان داده« زند گاهان»زند. چنان که در نده را رقم میبازسازی متافیزیکی نوعی منِ فرارو

تالش برای صورتبندی انسان کامل بود که زرتشت را برای نخستین بار به مفهوم خدای یکتا و یکسره نیک 

 بود و از این رو در چارچوبی« من»راهنمون شد. زرتشت در پی تاسیس دستگاه اخالقی درونزادی بر محور 

شناختی خدامدارانه، من را گرانیگاه تقدس و تحول هستی قلمداد کرد و به این ترتیب موقعیتی هستی-انسان

به وی بخشید که تا پیش از آن در انحصار ایزدان رنگارنگ باستانی بود. مفهوم خدای یگانه و وصفی که 

 از است. زرتشت از آن دارد، بازتابی روشن و نمایان از این انسان کاملِ فرشگردس

نماید که مسیری واژگونه طی شده باشد. بودا برای تاسیس اخالق منفی و در دین بودایی، چنین می 

اش را انکار کند، و این شناختیاش تمایل داشت تا مفهوم من را از میان بردارد و اهمیت هستیگزینانهعزلت

ریگِ بازمانده از ادیان باستانی و این وجود مردهگرایی انجام داد. با ای فلسفی از مخالفت با ذاترا در زمینه

ی خود بودا فرو ریخت و وی خو گرفتن مردمان به مفهوم خداوند چندان نیرومند بود که بار دیگر بر انگاره

ی تقدس احیا شود. زرتشت را در مقام انسان کامل دستاویز قرار داد تا بار دیگر مفهوم ذات و مرکز ایزدگونه

شناختی و ی اخالق طرح کرد و دستاورد خویش را در قالب تصویری هستینزاد را دربارهای درومسئله

انگارانه بر آسمان منعکس کرد و اهورامزدا را بر مبنای آن پدید آورد. بودا کوشید تا این اخالق را از غایت

رد، اما همان تصویر آسمانی ی آن کنار بگذاموقعیتهای بیرونی بیرون بکشد و من را به عنوان زاینده و آفریننده

ی تناسخی از همان خدایان برکشید، که زمانی کمر به بار دیگر بر او منعکس شد و خودش را به مرتبه

 شان بسته بود.نابودی
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ی شگفتی ی دین بودایی در میان پژوهشگران معاصر غربی هم مایهستیزانه و ضد سوژهخصلتِ من

پردازانی قرار دارند که معتقدند است. در یک سو نظریه فلت واقع شدهو اعجاب بوده و هم تا حدودی مورد غ

ی کوشش پژوهشگران غربی برای یافتن مفهومی همتای آتمن )من( در منابع بودایی، به احتمال زیاد از ترجمه

و پیتر هاروی چنین  1664نادرست و سطحیِ کانون پالی به زبانهای فرنگی ناشی شده است. وَلپولَه رَهولَه

ها را خالی از من قلمداد کرده بود و به این ترتیب حتا نیروانا را نیز دیدگاهی دارند و معتقدند بودا تمام دمه

کرد. بر این مبنا، در یک حالت من در وضعیت سیال و شکننده و گذرایش به صورت بر محور من تعریف نمی

آید که ه نیروانا دست داده، تداوم و ثبات و سکونی حاصل میوهمی مبهم وجود دارد، و در حالتی دیگر، ک

 1665سازد.خود به خود با شرایط حضور من ناسازگار است و آن را منتفی می

قرار دارند که به عنوان نمایندگان  1667و ناناویرَه تِرا 1666در سوی دیگر، مفسرانی مانند تاناسیو بهیکو

ی خودآگاهی و هوشیاری الی تنها برای اشاره به عناصر برسازندهی دمه در کانون پگویند کلمهسنت تراواده می

ی معناییِ ی من اعتبار داشته است. از دید ایشان دوگانهبه کار گرفته شده و بنابراین همچون اجزای سازنده

میم توان به توصیف نیبّانَه )نیروانا( تعخویشی که با قبول یا ردِ مفهوم من پیوند خورده، را نمیخویش/ بی

در اصل همچون حالتی و  1668ی نیبانه در برخی از بندهای کانون پالیداد. بر مبنای تفسیر ایشان، کلمه

موضوعی در خودآگاهی مورد اشاره واقع شده است. به هر صورت حقیقت آن است که این دو دیدگاه به 

                      
1664 Rahula, 1974: 59-64. 
1665 Harvey, 1995: 53. 
1666 Thanissaro Bhikkhu 
1667 Nanavira Thera 
1668 AN 9.36. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thanissaro_Bhikkhu
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanavira_Thera
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روانا را با من مربوط یا نامربوط بینیم بودا نیگردد و در خودِ کانون پالی هیچ جا نمیتفسیر امروزیان باز می

نماید که بودا از اظهار نظر در این مورد پرهیز داشته و معتقد بوده هواداری از هریک دانسته باشد. چنین می

از دو سرِ این جفت متضاد معنایی، به معنای درگیر شدن با خطایِ اصیل دانستن من است و بنابراین کلیت 

 دانسته است.  انا معتبر نمیجمِ یاد شده را در قلمرو نیرو

بینیم که نیروانا امری حادث است که بعد از فرو نشستنِ سه در روایتهای کهنتر پالی به روشنی می

کیشِ سنت راست 1669شود و پیش از آن به شکلی مکتوم وجود نداشته است.آتشِ آز و کین و نادانی آفریده می

( و 1672انگاری )اِکَتَّههمچنین تک 1671متون کهن پالی 1670یوگاچاره نیز همین برداشت را پذیرفته است.

ی آن درست و پذیرفتنی ( را مردود دانسته و این دو را دو سرِ طیفی دانسته که راهِ میانه1673چندانگاری )نانَتَّه

   1674است.

آرایی در موافقت یا مخالفت با پذیرش مفهوم من در آیین بودا تنها به پژوهشگران غربی منحصر صف

ی بودایی در خاور دور نیز نشت کرده است. به تازگی تازگی این کشمکش به میان کاهنان بلندپایه نیست و به

ای از تراواده شود و خود را زیرشاخهنامیده می« کایَهجنبش دمَه»جنبشی دینی در تایلند پدید آمده که با نام 

دهد. رهبران ی تفسیر خویش قرار میهکایه را دستمایی بودا و درمهکند و همان مفهوم سه پیکرهمعرفی می

                      
1669 Upadhyaya, 1998: 352. 
1670 Lusthaus, 2002, note 7 on page 154. 
1671 SN, 2.77. 
1672 ekatta 
1673 nānatta 
1674 Kalupahana, 1975: 88. 
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دهد و با غیاب من همتا این جنبش بر این باورند که مفهوم نیروانا در اصل شکلی اصیل از من را نشان می

 نیست. 

کایه( پاکیزه و فارغ ی بودایی در دیدگاه ایشان روشی است که طی آن من مانند کالبد بودا )دمهمراقبه

یابد. یکی از رهبران نقص در اندرونِ فردِ مراقبه کننده تجلی میهمچون بدنی نورانی و بیشود و از آلودگی می

خویشی با گوید که در منابع قدیمی بودایی غیابِ من و بینام دارد، می 1675ویسیتاین جنبش که فْرا راجیان

نش در زندگی دنیوی است. ی آلودگی ذهن و پایبند بودمفاهیمی مانند رنج و ناپایندگی پیوند دارد که نشانه

خویشی، و همتای شکلی اصیل و ارجمند از آنجا که نیروانا پایدار و فارغ از رنج است، باید آن را متضاد بی

  1676از من دانست.

هایی خویشی و فرا رفتن از دوقطبیگیرد که بر بیقرار می 1677در مقابل این جنبش، سنتِ جنگل تای

داند. د و مفهوم منِ فرارونده و جوهری را نو و وامگیری شده از غرب میمانند حضور یا غیاب من تاکید دار

ای موهوم از دید ایشان تاکید بودا بر موقعیتی بودنِ مفهوم من اهمیتی کلیدی دارد و علیتی جبرگراست که پیله

نهایت با  ی مرگ و باززایش یا سمساره درکند. در این دیدگاه، چرخهبه نام من را گرداگرد خویش ترشح می

)به سانسکریت « مستقر شده»و « درنشسته»شود و کسی که این را دریابد به رهروی نیروانه یکی می

شود. یکی از مشهورترین مترجمان و مبلغان بودایی در ( تبدیل می1679جونو به چینی زونگ 1678نَدَهیوگَه

                      
1675 Phra Rajyanvisith 
1676 Williams, 2009: 127-128. 
1677 Thai Forest Tradition 
1678 yuganaddha 
1679 zung-'jug 
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ی نوشتارهای انگلیسی زبان هغرب، یعنی تانیساریو بهیکو به این سنت تعلق دارد و از این رو بخش عمد

 ی مفهوم آنته در این قالب صورتبندی شده است. درباره

 

 سخن هشتم: بازنمایی بودا

ا در نظام ربا توجه به این که بودا در مقام انسان کامل و مرکز تقدس کیش بودایی موقعیتی مرکزی 

ی این دین اشغال کرده است، مرور چگونگی بازنمایی بودا در آثار هنری و رمزگذاری پیکرش در اندیشه

بینیم، هنر بودایی می امونی درهایی که از شاکیگشا و سودمند تواند بود. گفتیم که کهنترین بازنماییمتون گره

 بعد از زمان بوداست.  شود و این ششصد سالبه قرن دوم میالدی مربوط می

ی های بودا در آیین بودایی اولیه را ناشی از پایبندی پیروان قدیمی به آموزهغیاب تندیسها و نقاشی

ی آغازین هنر بودایی را، که تا قرن اول میالدی دوره 1680اند.ی بودا، و پرهیز از تقدیس وی دانستهشکنانهبت

بودایی به دقت از بازنمایی دانند. چون در این دوران در هنر دینی می 1681شکنانهی شمایلدوام آورد، دوره

است که در آن  1682«دیگْهَه نیکایَه»شده است. مبنای این تابو بودنِ تن بودا، نقل قولی از پیکر بودا پرهیز می

از این رو در هنر قدیمی بودایی، برای  خواهد تا پس از مرگش تصویری از بدنش نسازند.بودا از پیروانش می

کردند. به این ترتیب که یک رد پا، پرهیز از بت شدنِ بودا، برای نمایش وی تنها به بازنمودنِ تهیا بسنده می

شد، بی آن که بدن خودش سوار یا حتا یک چترِ گشوده عالمت وی دانسته میای خالی، یا اسبی بییا صندلی

                      
1680 Krishnan, 2009: 51. 
1681 aniconic 
1682 Digha Nikaya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aniconic
http://en.wikipedia.org/wiki/Digha_Nikaya
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به تدریج ساخت تندیسهایی نمادین برای نشان دادن او در قندهار و ماتورَه رواج  را نمایش دهند. بعدتر،

بینیم. یک در جنوب هند می 1684هنر مکتب اِمَرَوَتیشکنانه را در واپسین بقایای این هنر شمایل 1683 یافت.

دهد که به شکل نمادین در دیوارنگاره که به قرن دوم .م تعلق دارد، مارا را در حال حمله به بودایی نشان می

 قالب یک اورنگ خالی بازنموده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م( 1بازنمایی بودا در شکل ردپا با نقش چرخ هزار پره )قندهار، قرن   ی مارا به بودا )قرن دوم .م(حمله

 

                      
1683 Krishnan, 2009: 51. 
1684 Amaravati 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amaravati,_Andhra_Pradesh#Amaravati_School
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 بودای ایستاده از َمتورَه در شمال هند )قرن پنجم .م(  .م(  2-1بودای ایستاده و نشسته از قندهار )قرن 

 

این که چرا و چگونه تابوی بازنمایی تن بودا شکسته شد و ساختن تندیسِ او در میان بوداییان باب 

 1685پیشگامان در این مورد، آلفرد فوشِهشد، موضوع حدس و گمان پژوهشگران زیادی بوده است. یکی از 

-که معتقد بود این امر زیر تاثیر فرهنگ یونانیِ مهاجمان مقدونی در دولت هندی .م( است ۱۸۶۵-۱۹۵۲)

ی فرانسوی نخستین کسی است که در غرب کتابی در معرفی هنر بلخی انجام پذیرفته است. این نویسنده

 ست. شده ابودایی افغانستان نوشته و بنابراین برای مدتها سخنش در میان پژوهشگران اروپایی حجت تلقی می

شکنانه بوده، و این رسم تنها بعد از حاکم شدن یونانیان از دید فوشه، سنت قدیمی هنر بودایی شمایل

-هنرِ بودایی»بر بخشهایی از سرزمینهای بودایی در ایران شرقی دستخوش بازبینی قرار گرفته است. او عبارتِ 

                      
1685 Alfred A. Foucher 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_A._Foucher


519 

 

از دید او این  1687ی این هنر دانست.را جعل کرد و نخستین تندیسهای بودا در قندهار را نماینده 1686«یونانی

بود و بودای ایستاده را که طبق هنر کالسیک یونانی پرداخته شده هنر در قرن نخست پ.م به کمال رسیده 

 1688بود، در مرکز تصویرپردازی خود داشت.

در اواسط قرن بیستم، بعد از کشف ردپای بازرگانان رومی در غرب هند، این نظریه قوت گرفت که 

دهد که تر نشان میهای تازهی بودا زیر تاثیر هنر رومی، و نه یونانی آغاز شده است. اما انباشت دادهبازنمای

ی پژوهشگران غربی داشته و با شواهد غربی پنداشتنِ خاستگاه هنر بودایی ریشه در تعصب اروپامدارانه

که  به ویژه آی خانوم نشان داده شود. کشفیات تازه در شهرهای باستانی آسیای میانه،تاریخی پشتیبانی نمی

شده، سبک هنری محلی رایج در سغد و خوارزم و هرات بوده و ارتباطی با آنچه هنرِ یونانی خوانده می

های هنری برخی از شواهد در محلی و بومی بودن سبک« داریوش دادگر»یونانیان نداشته است. من در کتاب 

ام که بازنمایی بدن ام، و شرح دادهشان با یونانیان را نشان دادهدنارتباط بوبرخاسته از تمدن هخامنشی و بی

ی شناسی، چگونه در هژمونی سیاسی هخامنشیان و آرا و ادیان تازهانسان و اهمیت یافتن شکلی تازه از زیبایی

اره و پدید آمده در دوران زمامداری ایشان ریشه داشته است. هنرِ رایج در استانهای هخامنشی هرات و گند

شناسی و فنون تکامل یافته در اند و دلیلی ندارد زیباییی فرهنگی بودهشک بخشی از این شبکههند نیز بی

اند و بازنمایی ی مردم این منطقه بودایی نبودهاین منطقه را بومی ندانیم. به خصوص باید به یاد داشت که همه

خامنشیان رواجی تمام داشته است. بنابراین تعمیم بدن انسان در ادیان دیگر و به خصوص در سنت درباری ه

                      
1686 Greco-Buddhist art 
1687 Foucher, 1922, 1951.  
1688 Marshall. 1960: 101. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Buddhist_art
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رسد تا وامگیری آن از فرهنگی مهاجم تر میی هنری از دینی به دینی در درون یک سنتی بومی معقولسلیقه

 اش جای چون و چرای فراوان هست. ی تاثیرگذاری فرهنگیو خشن و بیگانه که اصوال درباره

ی هنر بوداییِ مورد نظر فوشه است، از قرون ارزم، که گهوارهآثار هنری منطقهِ هرات و سغد و خو

گیرد که با بازنمایی بدنِ کامل انسان، پرداختن به شود و سبکی از هنر را در بر میهفتم و ششم پ.م آغاز می

شود. این سبک از ترکیب نقشهای جانوری و گیاهی، و تاکید بر جانوران و موجودات تخیلی مشخص می

 1689(BMAC) بلخ-ی مروی مستقیم فرهنگ مجموعهاثیر هنر سکایی است و از طرف دیگر ادامهطرفی زیر ت

رود. بعد از ورود سپاهیان مقدونی به این منطقه هنر یاد شده جز وامگیری از برخی از نمادهای به شمار می

دینی یونانیان و به ویژه بازنمایی هراکلس تغییر دیگری نپذیرفت و یونانی شمردنِ هنر کوشانی و بوداییِ 

 دارِ این منطقه است. و پیشینهبعدی، تنها ناشی از نادیده انگاشتن هنرِ غنی 

اش، در نوشتارهای آناندا کِنتیش نادرست و سطحی بودنِ برداشت فوشه، در همان ابتدای مطرح شدن

به خوبی نشان داده شده  .م( ۱۸۷۷-۱۹۴۷)( குமாரசுவாமி ஆனந்த)به تامیلی:  1690کوماراسوامی

است. این فیلسوف و مورخ هنر که در شناساندن سبکهای هنری هندی به غربیان و رمزگشایی از آن آثار 

تاثیرگذار زیادی از خود به جا گذاشته، به درستی تاکید کرده که هنر بودایی از ابتدا تا انتها بومیِ منطقه بوده 

ی نپذیرفته است. در دورانی که کوماراسوامی آرای سطحی فوشه را و از سبکهای هنری یونانی یا رومی تاثیر

                      
1689 Bachtria-Margiana Archeological Complex 
1690 Ananda Kentish Coomaraswamy 
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هایش نستهکرد، آثار چشمگیرِ هنر آی خانوم و بلخ هنوز کشف نشده بود.  از این رو برداشت او به دانقد می

  1691شد. از دید او، هنر بودایی از دل هنر هندو برخاسته بود.از هنر هندی محدود می

ی اروپاییان مورد توجه قرار دهیم، در مدارانههای به دست آمده را فارغ از تعصب یوناناگر کل داده

ی تر نسبت به دولتشهرهای کوچک شمال هند از دیرباز در منطقهیابیم که یک سبک هنری بومی و پیشرفتهمی

های موجود به تر است. دادهتر و هم پیچیدهایران شرقی وجود داشته و نسبت به هنر هندویی هم قدیمی

دهد. یعنی کافی است سیر تحول آثار روشنی توسعه یافتن این سبک هنری به درون دین بودایی را نشان می

ی استانهای ایران شرقی )خوارزم، مرو، سغد، بلخ و هرات( وارسی کنیم تا دریابیم که هنری را در مجموعه

ین بودایی در این منطقه به خدمت ه به تدریج با رواج یافتن ددار و درونزاد است کهمین سبک هنریِ ریشه

  این منشِ نو در آمده و بازنمایی بدن بودا را به شکلِ رایج و آشنای امروزین رقم زده است.

شکنانه بودنِ هنر بودایی آغازین تردیدهایی به وجود آمده است. در سالهای اخیر در مورد اصلِ شمایل

ه به این تردیدها دامن زده، سوزان هانتینگتون است که به همراه شوهرش جان ای کمهمترین نویسنده

ای نشان داده که از همان ابتدا ردپای بازنمایی بودا و پرستش وی در هانتینگتون در بررسی پردامنه و گسترده

شکنانه در سراسر او بر این نکته به درستی تاکید کرده که اشاره و حکِم شمایل 1692شود.هنر بودایی دیده می

های بودایی جدی گرفته شده شود و آن هم تنها در یکی از فرقهسنت بودایی تنها به یک نقل قول محدود می

داند و اصوال ط میشکنانه را به بودا مربواست. هانتینگتون شماری از تندیسهای یافت شده از دوران شمایل

داند. او به همین ی مورخانی مانند فوشه میسازی را تخیلی و برساختهشکنانه به عصرِ بتگذار دوران شمایل

                      
1691 Coomaraswamy, 2007. 
1692 Huntington, 1990: 401-408. 
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ی معاصر آرای بیند. چندین پژوهندهارتباط میی تراواده و مهایانه بیترتیب این گذار را با شکاف میان فرقه

 اند. را نادرست دانستهاند و سخنانش هانتینگتون را نقد کرده

تا جایی که به چشم من نمایان رسید، به راستی گذاری در هنر بودایی انجام پذیرفته است. چرا که 

بینیم. همزمانی این ماجرا با شکاف میان تراواده و تندیسهای منفرد بودا را پیش از قرن نخست میالدی نمی

س که به قدر کافی در معبدهای چینی و هندیِ بودایی مهایانه هم به صورت چشمگیر و قابل تامل است. هرک

اش، از سنت هنری داند که حتا امروز هم هنر مهایانه با شمار زیاد تندیسهای مجللگردش کرده باشد، می

کند و با معبدهای تراواده که تنها یک تندیس بزرگ بودا را در مرکزشان دارند، متفاوت متفاوتی پیروی می

 هستند. 

بودا در دوران زندگی خویش در برابر تبدیل شدن به موجودی مقدس مقاومت نشان داده هرچند 

ی انسانی و میرای خویش تاکید کرده بود، اما از همان دوران روندی برای مقدس پنداشتن و بود و بر سویه

چک را برای ی کوی اصلی و هشتاد نشانهنشانه ۳۲الی به اش شروع شده بود. در حدی که متون پخدا دانستن

ها لزوما فیزیکی نیستند، اما به صورت عالیمی بدنی اند. این نشانهرسد، برشمردهکسی که به بودا شدگی می

ای تاج مانند که بر سر قرار دارد. موهای فِردار اند. یکی از آنها اوشنیشَه است، یعنی برجستگیتوصیف شده

رسند، و انگشتانی دراز و باریک نمادهای دیگر بدنِ بودا هستند. ستانی بلند که تا زانو میبه هم پیچیده، د

شدن کل آلت نرینه با پوست اطرافش، و  پر بر کف پا، پوشاندهنمادهای دیگر عبارتند از نقش چرخ هشت

 داشتن چهل دندان. 

ی اردشیر خن هرودوت درباره، بالفاصله س«دستان درازی که تا زانو برسد»در این میان عبارتِ 

( هم در اصل برجستگی उष्णीषگفت چنین صفتی داشته است. اوشنیشه )آورد که میدرازدست را به یاد می

مانند تشبیه شده، اما به روشنی معلوم است که ای تاجگوی مانندی است که بر سر بودا قرار گرفته و به زایده
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موی بوداست که به صورت گویی جمع شده و بر باالی سرش بسته شده است. این شکل از آرایش سر در 

میان برخی از اشراف پارتی و بعدتر به ویژه بین شاهان ساسانی رایج بوده و گویی که به این ترتیب بر سر 

 شده است. می شده و نماد فره کیانی دانستهای توری بسته میآمده معموال با پارچهپدید می

ی بودا ای در جمجمهاند و همچون برجستگیمنابع بودایی آن صفتِ فرعیِ پنجاه و سوم بودا دانسته

ماند. اما اند. صفت فرعی هشتادم بودا آن است که برجستگی باالی سرش به تاجی از گل میدر نظرش گرفته

ایران زمین رواج داشته و در دوران ساسانی  به احتمال زیاد این همان نمودِ مادیِ فره اهورایی است که در

های ی اوشنیشه در سانسکریت به معنای دستار است و کهنترین بازنمایینمودی سیاسی نیز یافته است. کلمه

بازمانده از بودا که این نشانه را در خود دارند، به قرن نخست میالدی و کمی پیش از ظهور ساسانیان مربوط 

های اولیه به استان دهند. این بازنماییدرست مانند مویی بسته شده بر سر نشان می شوند و اوشنیشه رامی

ی هندی و شود. این کلمه احتماال بعدها در زمینههخامنشی گَنداره، یعنی شرق افغانستان امروزین مربوط می

گشته باشد. در منابع  ای در جمجمه بدلچینی که با مفهوم فره و آرایش موی ایرانیان آشنا نبودند، به زایده

اند، از این رو صفات یاد بودایی در این مورد تاکید شده که همه قادر به تشخیص این ویژگیهای بودا نبوده

 شده باید خصلتی نمادین یا معنوی داشته باشند. 
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 ی او با نماد فره بر سرش در سمت چپهای اردشیر بابکان و دیوارنگارهسکه  سرِ بودا از هَدّا در افغانستان 

 

مبنای بازنمایی بودا ی مردان بزرگ سخن به میان آمده است و این در کانون پالی از سی و دو نشانه

فرض بر آن بود که تمام مردان بلندآوازه و برجسته، یعنی بوداها و شاهان بزرگ  1693در هنر دینی بودایی است.

این عالیم بر  1696نامیدند.می 1695«مَهاپوروشَه لَکشانَه»ها را این نشانه 1694ها را دارند.وَرتین(  این نشانه)چَکرَه

 1698اصلی کانون پالی عبارتند از: 1697عمبنای دو تا از مناب

 ترازپاهای هم. ۱

 نقش چرخ هزار پره بر روی پا. ۲

                      
1693 Shaw, 2006: 114. 
1694 Krishnan, 2009: 125. 
1695 mahāpuruṣa lakṣaṇa 
1696 Krishnan, 2009: 125. 
1697 Lakkhaṇa Sutta, DN 30; Majjhima Nikāya, MN 91. 
1698 Epstein, 2003: 200. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nik%C4%81ya
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 انگشتان دراز و باریک. ۳

 پذیرنرم و انعطافدستان و پاهای . ۴

 دارانگشتان دست و پای پره. ۵

 ی پای بزرگپاشنه. ۶

 دارپای قوسکف. ۷

 رانهایی شبیه به پای گوزن نر سلطنتی. ۸

 دستانی که انتهایشان به زانو برسد. ۹

 ی برجسته و نمایاناندامهای نرینه. ۱۰

 اندازه و نیروی برابر در دو دست. ۱۱

 های تمام موها تیره بودنِ ریشه. ۱۲

 زیبایی و فر بودنِ موی تن. ۱۳

 طالیی بودن رنگ پوست. ۱۴

 ای نورانی که تا سه متر پیرامون فرد را روشن سازدهاله. ۱۵

 پوست نرم و صاف. ۱۶

 انحنای کامل و زیبای کف دست و پا، شانه و سر . ۱۷
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 ی زیربغلپر بودنِ بخشهای زیر حفره. ۱۸

 شبیه شیرتنِ . ۱۹

 بدنِ راست و افراشته. ۲۰

 کتفهای درشت و گِرد. ۲۱

 داشتن چهل دندان. ۲۲

 دندانهای سپید، چسبیده به هم و مرتب. ۲۳

 چهار دندان نیشِ سپید رنگ. ۲۴

 ای همچون شیرآرواره. ۲۵

 ی خوراکها را بهتر سازدی همهآب دهانی که مزه. ۲۶

 زبانی دراز و قوی. ۲۷

 لرزانندهصدایی عمیق و . ۲۸

 چشمان آبی تیره. ۲۹

 مژگان بلند مثل چشم گاو درباری. ۳۰

 ی فِرداری که از میان دو ابرو نور بتاباند«اورنا». ۳۱

 برجستگی گوشتی تاج مانند در باالی سر. ۳۲
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ی فرعی دیگر، به راستی عالمت به همراه هشتاد نشانه ۳۲این در مکتب مهایانه فرض بر آن است که 

کهنترین تندیسهای بودا در شهر قندهار ساخته  1699اند.کایه( وجود داشتهشادخوارِ بودا )سمبهوگهدر کالبد 

شود که آیین بودا تا دل ایران شرقی هجرت کرده بود و در افغانستان اند و این مربوط به زمانی میشده

ها را با سبیل نشان ن پایگاهی نیرومند یافته بود. در این هنر آغازین، همواره بودا و سایر بودیسَتوَهامروزی

 دادند. می

اش به از زبان بودا به چگونگی ترک زندگی درباری و پیوستن 1700های کانون پالیدر یکی از رساله

 راهبانِ جویای حقیقت اشاره شده است. این بند مشهور احتماال در بازنمایی وی نقش مهمی ایفا کرده باشد:

جوانان در  پس، در زمانی بعدتر، وقتی هنوز جوان بودم، جوانی سیاه مو و آمیخته با دعای سزاوار»

هایشان ان بر گونهد و اشک از چشمانشگریستناراده میه والدینم، بیی عمرشان، و در حالی کنخستین مرحله

 سر و سامانی گذر کردم.روان بود، مو و ریشم را تراشیدم، ردای اخرایی بر تن کردم و از زندگی خانگی به بی

» 

زنمایی هنری بودا نقشی ایفا نکرده است. گیری سنت بابر خالف انتظار، مکتب مهایانه در این شکل

ای به ساخت تندیس بودا داشته باشد، اگر اصوال اشاره 1701«سیمْهَنادَه سوترهمیتریه»ی مهایانه مانند متون اولیه

تر و نیامیخته از خوانیم که هشتاد نشانه تنها شکلی جزئیها میدر یکی از سوترَه 1702این اشاره منفی است.

برخی از پژوهندگان معاصر اعتقاد دارند که این هشتاد نشانه نیز  1703شوند.محسوب می عالمت ۳۲همان 

                      
1699 Sangharakshita, 2004: 295. 
1700 Ariyapariyesana Sutta 
1701 Maitreyasiṃhanāda Sūtra 
1702 Schopen, 2005: 138. 
1703 Abhidharma Mahāvibhāṣa Śāstra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahavibhasa
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بود که مورد تاکید قرار  1704خیلی زود در دل دین بودایی پدید آمدند، اما به ویژه در مکتب سَرواستیوادَه

  1705گرفتند و محوریت پیدا کردند.

 1706ی فرعی بودا عبارتند از:هشتاد نشانه

 داشتن انگشتان دست و پای زیبا. ۱

 داشتن انگشتان دست و پای متناسب. ۲

 ای شکلو پای لولهداشتن انگشتان دست . ۳

 صورتی بودنِ ناخنهای انگشتان دست و پا. ۴

 باشند ناخنهای انگشتان دست و پا کمی در انتها به باال برگشته. ۵

 هایشان صاف باشدناخنهای انگشتان دست و پا مدور و هموار باشند و کناره. ۶

 گره و دندانهمچ دست و پای مدور و بی. ۷

 پا ی دوبرابر بودن اندازه. ۸

 زیبایی در راه رفتن، همچون حرکت شاهِ فیلها. ۹

 وقار در گام برداشتنع مانند شاهِ شیرها. ۱۰

                      
1704 Sarvāstivāda 
1705 Guang Xing, 2004: 32-33. 
1706 Guang Xing, 2004: 32. 
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 زیبایی قدم برداشتن، مانند پادشاه قوها. ۱۱

 ی سلطنتیراه رفتنی شاهوار، مانند گاو ماده. ۱۲

 پیشرو بودنِ پای راست هنگام راه رفتن .۱۳

 فقدان پینه و برجستگی بر زانوان. ۱۴

 منشانه و موقرکردار بزرگ. ۱۵ 

 زایده و فاقد برجستگیناف بی. ۱۶

 شکم عمیق و ژرف. ۱۷

 هایی در جهت ساعتگرد روی شکمخالها و نشانه. ۱۸

 ی موزرانهایی گِرد مانند میوه. ۱۹

 ی فیلدو بازو همچون تنه. ۲۰

 پوستی با نازکی و کلفتی درست و متناسب. ۲۱

 پوستچین و چروک بودنِ  بی. ۲۲

 بدنی بی لکه و فاقد خال گوشتی یا گوشت اضافه. ۲۳

 در پایین و باالی بدن هیچ نقصی نباشد . ۲۴

 هاکامال پاکیزه بودنِ تن از آلودگی. ۲۵
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 فقدان آرنج دست راست!. ۲۶

 بینی برجسته. ۲۷

 بینی متناسب. ۲۸

 اندازه و صورتی رنگلب پایین و باالی هم. ۲۹ 

 بی لکهنقص و دندانهای بی. ۳۰

 دندانهای بلند و درخشان مثل صدف صیقل خورده. ۳۱

 ی ناهمواردندانهای راست و بی لبه. ۳۲

 نقصپنج اندام حسی بی. ۳۳  

 چهار دندان نیش مدور و بلورین. ۳۴

 ی زیبا و کشیدهچهره. ۳۵

 های زیبا و درخشانگونه. ۳۶

 خطوط عمیق بر کف دست. ۳۷

 خطوط طوالنی بر کف دست. ۳۸

 خطوط راست بر کف دست. ۳۹

 خطوط کف دست رنگی صورتی و مایل به سرخ داشته باشند. ۴۰
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 ی دو متری از تن بیرون بتراودای از نور تا فاصلههاله. ۴۱

 ی مدور و نرمگونه. ۴۲

 پلکهای متناسب. ۴۳

 نقصچهار عصب چشم بی. ۴۴

 انتهای موهای تن خمیدگی یا پیچ خوردگی نداشته باشند. ۴۵

 گِرد و مدور زبان. ۴۶

 زبان نرم و صورتی رنگ. ۴۷

 وشهای بلند، همچون گلبرگهای نیلوفر. گ۴۸

 وراخ گوش گِرد و زیبا. س۴۹

 ها بیرون زده نباشندرباطها و پی. ۵۰

 ها و رباطها در ژرفای بافتها فرو رفته باشندپی. ۵۱

 فرق سر همچون تاج. ۵۲

 پیشانی با عرض و طول متناسب . ۵۳

 گِرد و زیباپیشانی . ۵۴

 ابروان خمیده همچون کمان. ۵۵



532 

 

 موی ابروان صاف. ۵۶

 موی ابروان مرتب و خوابیده بر پوست. ۵۷

 ابروان بلند. ۵۸

 ابروانی که تا انتهای خارجی چشم ادامه یابند. ۵۹

 ی بدنپوستی یکسره زیبا در همه. ۶۰

 های بخت خوب در سراسر تننشانه. ۶۱

 بدنی همواره درخشان. ۶۲

 بدنی همواره سرزنده مانند گل نیلوفر. ۶۳

 بدنی که به شکلی غیرعادی نسبت به المسه حساسیت داشته باشد. ۶۴

 بوی تن شبیه به چوب صندل. ۶۵

 و متناسب باشند اندازهموهای بدن هم. ۶۶

 موهای تن کم و نرم باشند. ۶۷

 نفس همواره خوب باشد. ۶۸

 لبخندی زیبا و همیشگی بر لبان. ۶۹

 دهان شبیه به گل نیلوفر باشد بوی.  ۷۰
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 ی تیرهرنگ مویی مانند سایه. ۷۱

 موهایی بسیار معطر. ۷۲

 موهایی با بوی نیلوفر سپید. ۷۳

 فرفری بودن مو. ۷۴

 موها خاکستری نشوند. ۷۵ 

 وهای نرم و نیک. م۷۶

 موها در هم گره نخورند و در هم نپیچند. ۷۷

 پیچ و تاب موها بلند بسیار باشد. ۷۸

 فرق سر طوری باشد که انگار تاج گلی بر آن نهاده باشند. ۷۹

ای را از گوید بودا در واقع تاس بوده و چنین ترجمهیک تفسیر نارایج هم وجود دارد که می .۸۰

داند. این برداشت امروز هوادار چندانی ندارد و با هنر بودایی هم برخی از بندهای متون پالی درست می

 سازگار نیست. 

شود و در هنر مهایانه ای متفاوت از انسان کامل محسوب میی دیگری که نسخهموجود بوداگونه

اند، و به خصوص از این نظر ها به اشکال گوناگون تصویر شدهاهمیت فراوان دارد، بودیستوه است. بودیستوه

دهند. در متون ز به دست میکه برخی از آنها زن هستند، تصویری از انسان کامل مادینه در دین بودایی را نی



534 

 

یی مادینه و همتای ایزدبانویی نیکوکار نیم که او  بودیسَتوَهخوامی 1707دِویی بودیساتوَهدرباره« کمال خرد»

ی بوداها از دل شوند، با این فرض که همهدوی هردو مادر تمام بودایان دانسته میاست. تاره و بودیساتوه

 اند. بانوانی خردمندی زاده شده

احتماال تندیسهای این ایزدبانو نخستین بار در نالندا ساخته شدند، اما بعدتر این سنت هنری در 

کامبوج و جاوه نیز رواج یافت. در قرن هشتم میالدی که مهایانه به جاوه راه یافت و در اندونزی امروزین 

د که توسط شاهان دودمان گسترش پیدا کرد، تندیسهای یاد شده به نمودهای نوعی هنر درباری تبدیل شدن

ی کاالسان در اندونزی مرکزی گشتند. این سنت به پرستش ایزدبانوی تارَه در منطقهپشتیبانی می 1708سایلِندرَه

جَیَه را در سوماترا پدید آوردند ختم شد. بعدتر برخی از اعضای خاندان سایلندره در نهایت پادشاهی سْریوی

آنجا منتقل کردند. در قرن سیزدهم میالدی رسم پرستش این ایزدبانو  و به همراه خود این سنت دینی را به

 1709ی سینْگْهاسَری در شرق جاوه نیز رواج یافت و مهمترین پشتیبان آن شاه کِرتانِگارَهدر میان شاهانِ منطقه

وال در پرامیتا معمدهد. ایزدبانوی مهاپرجنهبود. تندیسهای این ایزدبانو اوج هنر سنتی جاوه را نمایش می

را بر  1711ماکوتَهشود. او تاج بلندِ جاتَه( بازنمایانده می1710سانَهوضعیت نشسته بر اورنگی شبیه به نیلوفر )پَدمَه

چَکرَه سر دارد و در وضعیت نیلوفری به مراقبه نشسته است. دست او حالت چرخاندنِ چرخ آیین )درمه

ای از کتاب آبی است که بر روی آن نسخهی نیلوفری دهد و در دست چپش شاخهمودرَه( را نشان می

 قرار دارد. « پارمیتامهاپرجنه»

                      
1707 bodhisattvadevi 
1708 Sailendra 
1709 Kertanegara 
1710 padmasana 
1711 Jatamakuta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sailendra
http://en.wikipedia.org/wiki/Kertanegara
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 قرن نهم میالدی؟پارمیتا از جاوه، تندیس مهاپرجنه
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 شناسیگفتار سوم: شناخت

 

ای که در زمان زندگی بودا در قلمرو هخامنشیان و حواشی آن رواج داشتند، به های فلسفیدستگاه 

پیوندی ویژه میان شناخت و نظام هستی قایل بودند. آغازگاه این برداشت، گاهان بود و متون اوستایی متاخرتر 

انست و وی را با لقبِ دانا )مزدا( دکه مهمترین ویژگی خدای یگانه و دلیلِ برتری او بر اهریمن را شناخت می

شناسیم که به قدر آیین زرتشتی بر اهمیت دانش کرد. در کل ادیان جهان باستان، هیچ دینی را نمیشناسایی می

ی و شناسایی تاکید کرده باشد. زرتشتیان شناسایی اشه و هوشیاری نسبت به قانون حاکم بر هستی را شالوده

کردند. ستند و به این ترتیب پیوندی انداموار میان شناخت و رستگاری برقرار میدانرعایت قوانین اخالقی می

تفاوت اشون و اشموغ در رعایت کردن یا نکردنِ قانون اشه است و وجه اصلیِ این تمایز، آگاهی و دانایی 

ه است و ی آینداش دربارهآگاهی و داناییاشون و نادانی و غفلت اشموغ است. ویژگی مهم اهورامزدا پیش

شود. این نکته که نماد گناه اش به گذشته معرفی میآگاهی و محدود ماندن شناختاهریمن در مقابل با پس

ی باورهای زرتشتی، مفهوم خاصی به نام نماید. شالودهدر این دین، دروغ است، خود به قدر کافی بیانگر می

خالقی دارد و ترکیبی است از هوشیاری و دانایی. داد، که باری اشناسی خود قرار میخرد را در کانون شناخت

کارانه خرد برابرنهاد دقیقی برای فلسفه/ سوفیسم در بستر فرهنگ یونانی است، که دو روایت سیاسیِ محافظه

 دهد. یا انقالبی از این مفهوم را به دست می

رتشت به یکی از ی پیوند میان شناخت و رستگاری و راههای دستیابی به این دو بعد از زمسئله

مسائل کلیدی و مرکزیِ تمام نظامهای دینی و فلسفی بدل شد. چنان که گفتیم، در دوران هخامنشی، گذشته 

های گوناگونی از ادیان و گرایشهای فلسفی را از سیر طبیعی تحول باورهای زرتشتی در ایران زمین که شاخه

ز ظهور کرد که یکی برداشت افالطونی در غرب بود ی این دولت نیی اصلی در حاشیهپدید آورد،  دو نظریه
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های نظری، مفهوم شناخت و دانایی بازبینی شده و دیگری نگرش بودایی در شرق. در هردوی این دستگاه

 شد.بود و ارتباطش با اخالق و رستگاری با دیدی انتقادی بررسی می

گرایی که داشت، تا کار و قبیلههای برخاسته از موضع سیاسی محافظهافالطون، به خاطر محدودیت 

حدودی مفهوم خرد زرتشتی را واژگونه کرد. او ایستاندنِ جهان، و نه باالندن و پیش بردنِ آن را نیک 

پسندید. دانست، و بنابراین عنصر پویای دانایی و خرد را که دگرگون شونده و دگرگون کننده است، نمیمی

و تفکر دیالکتیک را به صورت نوعی پاسداشت متعصبانه از اصول  او فلسفه را در قالبی نو بازتعریف کرد

موضوعه معرفی کرد. به این ترتیب افالطون در واقع نوعی ضدخرد و نادانی را در گفتمانی پیچیده و مستدل 

 خلق کرد و به این ترتیب زمینه را برای ستایش نادانی و پرهیز از پرسشگری در دین مسیحی فراهم آورد.

دیگر، بودا مسیری واژگونه را طی کرد. لقب بودا و برچسبی که در این دین انسان کامل را از سوی  

کند. بودا در امتداد رساند و بنابراین به تحولی شناختی داللت میشناسند، معنیِ بیدار شدن را میبدان می

ابی به رستگاری است. با باورهای زرتشتی بر این نکته پای فشرد که شکوفایی هوشیاری و دانایی کلیدِ دستی

گرا و فنیِ خرد زرتشتی که در دورانش رواج داشت و شکوفایی این وجود بر خالف گرایشهای تجربه

ی مینویی دوخت و درونکاوی زد، او نگاه خود را به عرصههای گوناگون و اخترشناسی را رقم میآوریفن

 یر آفاق مهمتر بود و هوشیاری بر دانایی برتری داشت. گرایی ترجیح داد. از دید او سیر انفس از سرا به تجربه

در نظام فکری بودا، شناخت همچنان پیوند استوار و محکم خود را با رستگاری حفظ کرده بود و  

بینیم. اما تفاوت در آنجا بود که حالتهای هوشیاری این ارتباط کمابیش همان بود که در خرد زرتشتی نیز می

نی اهمیت بیشتری پیدا کرده بود و فنون مراقبه و بیداریِ درونی بود که تعیین کننده بود، هایی دانشِ عیاز رده

نه دستیابی به علوم و فنون تجربی که به کار زندگی گیتیانه بیاید. از این روست که در بستر تاریخ کیش 

روان آدمی است که ی ذهن و روانشناسی است که توسعه یافته و پرسشهای مربوط به ذهن و بودایی، فلسفه
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کرده است. این در برابر خرد زرتشتی و همواره محل کنکاش بوده و مرزبندی مکتبهای گوناگون را تعیین می

ای مانند اخترشناسی و پزشکی گیرد که دانشهای تجربیهای اسالمی قرار میاش در ادیان مانوی و فرقهادامه

 دادند.ی دانایی بیشتر اهمیت میهو کیمیاگری را توسعه دادند و به کاربست گیتیان

شناسی بودایی، مفهوم بیداری )بودهی( و هوشیاری )ستی/ سمرتی( است که ی مرکزی شناختهسته 

شود. هوشیاری وضعیت روزمره و دم دستیِ آگاهی است که باید با شکلِ ناقص و نارس بیداری قلمداد می

بینش برهاند و دستیابی به وضعیت بیدار شدگی را برایش های مراقبه و نظارت سختگیرانه فرد را از آلودگی

ممکن سازد. اما خودِ هوشیاری هم مفهومی سلسله مراتبی و بالنده است که به موقعیتها و شرایطی وابسته 

است و توسعه دادنش کاری است دشوار. در سنت بودایی زیربنا و شرایط حضور هوشیاری  را به پالی 

نامند که بخش دوم آن به معنای بنیاد )پتانه( یا حضور می 1713اوپَسْتانهو به سانسکریت سمرتی 1712پَتانَهسَتی

های کهن نوشته شده بر کانون پالی، )اوپستانه( است. آنالَیو با تحلیل متون پالی نشان داده که بر مبنای شرح

مون از متون ابیدرمه به بعد در ادبیات ی بوداییان تعبیر بنیاد )پتانه( وجود نداشته و این مضدر گفتمان اولیه

پسندند که در منابع شود. از این رو برخی از پژوهشگران تعبیرِ حضور )اوپستانه( را بیشتر میبودایی ظاهر می

  1714ی پالی رواج داشته است.اولیه

« گفتار در شرایط هوشیاری»پردازد، مهمترین متنی که به بحث در این مورد می

گفتارِ بزرگ در »( و 經念處و در چینی  स्मतृ्यपुस्थान सतू्र: سوتهپَتانَه، در پالی: ستی1715سوترهاوپستانه)سمرتی

                      
1712 satipaṭṭhāna 
1713 smṛtyupasthāna 
1714 Anālayo, 2006: 29-30. 
1715 Smṛtyupasthāna Sūtra 



539 

 

آید که  از دید بودا، راهِ مستقیم و ( است. از این متون بر می1716سوتهپتانهمَهاستی :)به پالی« شرایط هوشیاری

)اِکایَنو « راه راست و یگانه»اصلی برای دستیابی به نیروانا، پرورش هوشیاری است و این را در ابتدای گفتار، 

اند، اما در اصل این کلمه از ه کردهترجم« یگانه و یکتا»را به « اِکایَنو»ی پالی نامید. معموال کلمهمی 1717مَگّو(

رساند. دو بخشِ اِک )یک( و آیَنو )آمدنی، آینده( تشکیل شده است و سریع و فوری رسیدن به چیزی را می

مَهاسیهَنادَه »آنالیو که مهمترین مفسر معاصر این متن است، با توجه به بافت متن و کاربرد این کلمه در 

 1719تر دانسته است.را برایش درست« یمراست و مستق»ی ترجمه 1718«سوتَه

: 1720پَتوی راه )ی دستیابی به رستگاری را با استعارهاین تعبیر دقیقا همان اوستایی است که تجربه

Oqap) 1721اِرِزِش سَوَنگهو پَتو« )راه راستِ بهروزی»سازد و از مشخص می :Oqap ,

,OhMawas ,SUzvrvمند متن گاهان کهنترین متن دینی است که به شکلی نظام 1722گوید.( سخن می

ی راه توصیف کرده و دو راهِ درست و نادرست )اشه/ دستیابی به وضعیت بهینه و رستگاری را با استعاره

 1723دروغ( را از هم تفکیک کرده است.

                      
1716 Mahāsatipaṭṭhāna Sutta 
1717 Ekāyano maggo 
1718 Mahāsīhanāda Sutta, MN, 12. 
1719 Anālayo, 2006: 27-29. 
1720 pathô 
1721 erezûsh savanghô pathô  1722   ۳، بند ۴۳گاهان، هات . 

 . ۲، بند ۳۰گاهان، هات   1723

http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
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( مشخص 1724چَتّارُو سَتیپَتانَه)به پالی: « چهار بنیادِ هوشیاری»بودا راه دستیابی به هوشیاری را با تعبیرِ  

 1725اند.کرده است. این چهار اصل امروز بیشتر در سنت تراواده رسمیت دارند و با فنون مراقبه پیوند خورده

 سوته عبارتند از: پتانهاین بنیادها بر مبنای ستی

وشن، حس فس، وضعیت بدن، ادراکِ رکایَه(، که تنسمرتی، در پالی: روپَهنخست: هوشیاری تن )کایَه

 گیرد.موقعیت تن، درک اشیای مادی و آگاهی از مرگ تن را در بر می

ی دارد، حسهای گوناگونِ ستی(، که دو ردهسمرتی، به پالی: وِدَنادوم: هوشیاری حواس )وِدَنا

 توانند به گیتی یا مینو مربوط شوند.ی احساساتی که میبار یا خنثا، به عالوهبخش، رنجلذت

ستی(، که این جفتهای متضاد معنایی را شامل سمرتی، به پالی: چیتهی ذهن )چیتَّهسوم: هوشیار

، رها/ 1726شهوتی، توهم/ فراغت از توهم، آرمیده/ ناآرمیدهکین بودن، شهوت/ بیورزی/ بیشود: کینمی

. این سه جمِ واپسین از این 1730، گذشتنی/ ناگذشتی1729، عظمت/ ناعظمت1728، انقباض/ پراکندگی1727نارها

 دهند. ی گیتیانه و مینویی ذهن را نشان میبه هم شباهت دارند که دو سویه نظر

ستی(، که عبارتند از موانع آگاهی، سمرتی، به پالی: دمهو چهارم: هوشیاری پدیدارهای ذهنی )دمه

 شدگی و چهار حقیقت شریف. شان، عناصر روشنهای دلبستگی، مبانی حسی و موانعتوده

                      
1724 Cattāro satipaṭṭhānā 
1725 Kuan, 2008: 81. 
1726 samāhitaṃ/ asamāhitaṃ 
1727 vimuttaṃ/ avimuttaṃ 
1728 saṅkhittaṃ/ vikkhittaṃ 
1729 mahaggataṃ/ amahaggataṃ 
1730 sa-uttaraṃ/ anuttaraṃ 
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به این ترتیب بودا به سلسله مراتبی چهارگانه از سطوح هوشیاری باور داشت که تن، حس، ذهن و 

ی فراز )سطوح زیستی، روانی، اجتماعی و گرفت و کمابیش با چهار الیهپدیدارهای ذهنی را در بر می

پرهیز از غفلت  نماید. بودا در هر سطح راهبردهایی را برای شکوفا ساختن هوشیاری وفرهنگی( همسان می

آید، و عناصر ی بودایی پدید میی تن و حس، مراقبهپیشنهاد کرده است. از ترکیب فنون مربوط به دو الیه

مربوط به سطح پدیدارهای ذهنی در واقع صورتبندی زبانی و اصول موضوعیِ باورهای بودایی هستند که 

بینیم. در اینجا  را در این میان در سطح ذهن میترین صورتبندی اند. گستردهبخش فرض شدهرهاننده و آزادی

کنند. این نکته سزاوار گوشزد های مثبت و منفی ذهن را نمایندگی میهشت جم )جفت متضاد( داریم که سویه

است که اینها کمابیش با هشت نیروی روان در گاهان برابر هستند و حالتهای درست و نادرست آن را نشان 

ورزی با ی منفی اینها کمابیش با هفت دیوِ بزرگ زرتشتی برابر است. یعنی کینسویهدهند. جالب آن که می

دیو، دیو اکومن، شهوت با دیو ورن یا جهی، توهم با دیو دروغ، ناآرمیدگی با ترومئیتی، نارهایی با آز یا اندرَه

نی همتایی در باورهای پراکندگی با ساوول و ناعظمت با اهریمن همسان است. در این میان گذشتنی/ ناگذشت

 ی خودِ بوداست. زرتشتی ندارد و افزوده

زرتشتیان بعد از درگذشت زرتشت، به تدریج نظام روانشناختی خاص خود را پدید آوردند و 

جنگیدند. پدیدارهای روانی ناخوشایند و زیانبار را در قالب دیوهایی مجسم کردند، که با فرشتگانی می

ی جریانهای ذهنی غیراخالقی و ذهنی نیک و اهورایی بودند و دیوها نماینده فرشتگان در واقع نیروهای

شدند. به این ترتیب اهورامزدا و اهریمنی که به خلق فرشتگان و دیوان مشغول زیانکار و اهریمنی قلمداد می

کردند، برقرار می هایی انتزاعی یا اشکالی تشخص یافته از فرشتگان و دیوان با آدمیان ارتباطبودند، و با فروزه

پرداختند. از این روست در واقع دو گرایش اخالقی و ضداخالقی در روان آدمی بودند که با هم به ستیز می

کنند: آرمئیتی )آرامش ذهن/ که فرشتگان زرتشتی نامهایی انتزاعی دارند و معموال قوای روانی را نمایندگی می
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ی نیک(، مهر، و باقی فرشتگان زرتشتی همگی چنین اندیشهایمان(، دئنا )وجدان، شناسایی اشه(، بهمن )

شود وضعیتی دارند و تنها استثنا در میانشان به ایزدانی باستانی مانند زروان و آناهیتا و تیشتر و بهرام مربوط می

ودمختار ای تکامل یافته بودند که هنوز مفهوم منِ خکه از دوران پیشازرتشتی به یادگار مانده بودند و در زمینه

 شود.و منسجم شکل نگرفته بود و بنابراین کمتر داللتی روانشناختی بدانها منسوب می

بندی کردند در این بافتار معنایی، زرتشتیان شش نیروی برترِ روانی را در قالب شش امشاسپند صورت

هم وجود داشت  رسید. در مقابل ایشان، یک هفت نامقدسکه با خودِ اهورامزدا شمارشان به هفتِ مقدس می

نامیدند. تقابل یافت. این هفت را کماله دیوان میکه از اهریمن و شش دیوِ بزرگ دستیارش تشکیل می

سازد که نیروهای روانی نیک و بد را امشاسپندان و کماله دیوان در واقع هفت جفت متضاد معنایی را بر می

ی نیک( در برابر اند. مثال بهمن )اندیشهندی شدهطیری صورتبکنند و در چارچوبی داستانی و اسانمایندگی می

آرمئیتی )ایمانِ اش سپنتَهگیرد و سپندارمذ/ اسفند که اسم اصلیی بد، بدخواهی( قرار میاکومن )اندیشه

 ایستد. سری( میمقدس( است، در برابر ترومئیتی )غرور و خیره

دهد. با این تفاوت که به خاطر تاکید صورتبندی بودا از هوشیاری ذهن کمابیش همین تصویر را به دست می

 بودا بر اصالت مینو و ناپایندگی گیتی، یک جفتِ گذشته/ ناگذشته بدان افزوده شده است. 

اند و سطوح های یاد شده نوشتهی سوترهمفسران و راهبان بعدیِ بودایی انبوهی از متون را درباره

 1731سودَنیاند. در میان ایشان پَپانْچَههوشیاری و راهبردهای نهفته در هریک را به اشکال گوناگون تحلیل کرده

اهمیتی بیشتری دارد. او شرحی بر این رساله نوشته که بر مبنای آن چهار بنیاد یاد شده بسته به نوع شخصیتِ 

                      
1731 Papañcasudani 
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ین مفسر، دو محورِ روانشناختی وجود دارند. یکی از آنها دو قطبِ راهبان باید مورد توجه قرار گیرند. از دید ا

کند و دیگری رفتارهای سنجیده و مالیم گران جدا میشخصیتِ حساس و هیجانی را از اندیشمندان و تحلیل

گرا و باهوش/ کندهوش گرا/ درونسازد. اینها کمابیش با شخصیت برونرا از واکنشهای تند و سریع متمایز می

 1732شوند که عبارتند از: منابع مدرن سازگار هستند. بر این مبنا چهار الگوی شخصیتی از هم تفکیک می در

  گرادرون گرابرون

 کندهوش تن ذهن 

 تیزهوش احساسات پدیدارهای ذهنی

 

شناسی روانی در ارتباط اند و به این ترتیب به نوعی سنخبندی را پذیرفتهبیشتر اندیشمندان بودایی این تقسیم

 اند. با هوشیاری دست یافته

کرد، اما این بدان معنا نیست شناسایی تاکید میکاوانه و مینوییِ ذهن و ی درونهرچند بودا بر سویه 

ی شناسایی را ی گیتیانهای که سویهنادیده انگاشته شده است. کلیدواژه ی آنی گیتیانه و روزمرهکه جنبه

( است. این کلمه در سنت རྟོག་པ།پَه و به تبتی: توپْکَه/ رْتوگ बवतकधکند، ویتَرکَه )به پالی: ویتَکَّه رمزگذاری می

باشد و به سوی چیزی بیرونی رود که جویای شناسایی و ادراک تراواده برای اشاره به حالتی از ذهن به کار می

ی اندیشه»این معنی به خصوص در متون ابیدرمه زیاد رواج دارد. از این رو آن را به  1733نشانه رفته باشد.

                      
1732 Analāyo, 2006: 24–25. 
1733 Bhikkhu Bodhi, 2003: 56-57. 
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اند. در سنت مهایانه این کلمه برای هر نوع پژوهش و کنکاش سختگیرانه ترجمه کرده« مشاهده»یا « عملی

  1734شود.ی مسائل به کار گرفته میدرباره

آتاسالینی تشبیهی را برای توصیف ویترکه به کار گرفته که به این شرح است: اگر یک روستایی 

ایست که نزد شاه اعتباری داشته باشد. به همین بخواهد به نزد شاه بار یابد، نیازمند لطف و معرفی واسطه

با ویترکه همراه گردد. ویترکه ترتیب، چیتَّه برای آن که به اشیا برخورد کند و شناسایی را پدید آورد، باید 

  1735سازد.اش را ممکن میکند و به این ترتیب فهمیده شدنایست که چیته را به نزد چیزها هدایت میواسطه

ربوط به در میان مکتبهای بودایی، به خصوص سنت یوگاچاره شرحی بسط یافته و گسترده از متونِ م 

شان از ی ذهن را بهتر از هرجا، در استعارههوشیاری به دست داده است. مدل اندیشمندان یوگاچاره درباره

بودا  هن بوده است و در آییند ذآیینه از دیرباز در ادیان هند و ایرانی نماتوان دید. می« ذهن همچون آیینه»

است. در آیین « لونگمِه»اش نامند و اسم تبتیمی« دَرْپَنَه»یا « آدَرْسَه»نیز چنین است. آینه را در سانسکریت 

ین چیزها را بودا، آیینه نماد شفافیت ذهن و روشنی اندیشه است. همچنین ادراک مطلق و کاملِ خلوصِ آغاز

ی ذهن رسمیت یافته است. چون مانند ذهن بیدار و مکتب یوگاچارَه به عنوان نشانهرساند. آینه در نیز می

پذیرد. از این رو عالمتی برای تمام کند، اما از آنها تاثیر نمیهوشیار، اشکال و چیزها را در خود منعکس می

تعصب و ترجیح، شود. در ضمن آینه بدون چیزهای فراسوی ارجاع و قالبهای ریختی )نیرگونَه( دانسته می

کند. از این رو در بیشتر طرفانه رفتار مینمایاند، و نسبت به همه چیز بیچیز را در خود باز می همه

 کنند. کایه تصویر میها آن را به عنوان نماد درمهنگاریشمایل

                      
1734 Kunsang, 2004: 30. 
1735 Atthasālinī, Book I, Part IV, Chapter I, 114; Gorkom, 2010. 



545 

 

وارد ای شبیه است که ادراکها و مضمونها بدان گون به بستری و خزانهدر یوگاچاره، ذهنِ آیینه 

شود و به ت همان طور که تصویرِ چیزهای پیرامونی در آینه منعکس میگریزند. درسشوند و از آن میمی

پیوندد. در این سنت روان انسانی با مفهومی از آگاهی صورتبندی هنگام غیابشان این تصویر هم به عدم می

ته به محتوای این بایگانی، خلق و خو ای پویا از مضمونهای آگاهی شباهت دارد و بسشود که به بایگانیمی

زند. ولپوله راهوله بر این اعتقاد است که تمام عناصر آگاهیِ بایگانی شده )آلَیَه و حالت روانی فرد را رقم می

این  1737ی یوگاچارَه است، پیشاپیش در کانون پالی وجود داشته است.ی مفهومیِ فلسفه( که هسته1736ویگیانَه

ان یوگاچاره تصویر سه بخشی خود از آگاهی را کمابیش با چهار سطح هوشیاری که بدان معناست که هوادار

 انگارند. های قدیمی دیدیم، یکی میدر سوتره

ترین و ترین و ابتداییبر مبنای دیدگاه یوگاچاره، آگاهی از سه سطح تشکیل شده است. بیرونی

ز اندرکنش ذهن با اشیای بیرونی زاده است که همان دریافت حسی است و ا 1738ترین سطح، ویگیانَهقشری

گیرد که همان مَنیشْنِ پهلوی است به معنای اندیشیدن و فکر کردن و قرار می 1739شود. بعد از آن مَنَسمی

ی ذهن در این مدل چیتَّه است که کند. عمیقترین الیهی خام حسی را پردازش میاستدالل نمودن، که ماده

گیرد. این اندازهای آینده در بر میتمام خاطرات گذشته را به همراه چشمهمان آگاهی بایگانی شده است و 

توان آن را پالود و های بودا و پرهیزگاری است که میبایگانی پاک و ناب نیست و تنها با پیروی از آموزه

 1740پاکیزه کرد.

                      
1736 alaya-vijnana 
1737 De Silva and Thouless, 1992: 66. 
1738 Vijnana 
1739 Manas 
1740 Lusthaus, 2002: 154. 
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یشمندان بودایی ی معنای دقیق آگاهی بایگانی شده توافقی فراگیر میان اندناگفته نماند که درباره 

بیست  1741هاوزنوجود ندارد و روایتها و تفسیرهای متفاوتی از این معنی پدید آمده است. المبرت اشمیت

تای ویگیانَه فهرست کرده است که شش تا از آنها تفسیری و چهاردهمعنای متفاوت اما نزدیک به هم را برای اَلیَه

 مشترکی که برایشان ابداع شده، در اصل از نیاز به دیگر فلسفی هستند. این خوشه از مفاهیم و برچسبِ

 1742توضیحِ تناسخ در غیابِ باور به منِ جوهری و اصیل برخاسته است.

گفتار شرح راز »متن بودایی دیگری که به سنت یوگاچارَه تعلق دارد و در بحث ما کارگشاست،  

منبع اصلی ما  1744نام دارد. (經解深密و در چینی:  1743نیرْموچَنَه سوترَه)به سانسکریت: سَمدی« ژرف

ی زمان اش به قلم شوان زانگ انجام پذیرفته است. دربارهی چینی است که مهمترینی آن چهار ترجمهدرباره

گیرد، بر که قدمتی بیشتر را برای متن در نظر می 1745های متفاوتی وجود دارد. اتین الموتتدوین آن دیدگاه

هایی کهنتر گوید آن را از کنار هم نهادن قطعهکند و میاش تاکید میتکه تکه بودن آن و گسیختگیِ روایی

شود و هایش مربوط میدر مقابل پاورز معتقد است که این پاره پاره بودنِ متن به ترجمه 1746اند.پدید آورده

جود نداشته است. به هر صورت کهنترین شکل از این متن احتماال در حدود قرن دوم میالدی در اصلِ متن و

  1747گردد.ای که امروز ما در دست داریم به قرن سوم میالدی باز میپدید آمده است، هرچند نسخه

                      
1741 Lambert Schmithausen 
1742 King, 1998: 5-18. 
1743 Saṃdhinirmocana Sūtra 
1744 Williams, 2004: 78. 
1745 Etienne Lamotte 
1746 Warder, 2000: 407–411. 
1747 Powers, 1993: 4–11. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lambert_Schmithausen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandhinirmocana_Sutra#CITEREFWilliams2004
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 ی مرکزی سنتکند و هستهرا صورتبندی می« آگاهیِ تنها»ی این متن مهمترین سندی است که فلسفه 

ها سازمان یافته است. بودا در این متن به صورت ده گفتگو میان بودا و بودیستوه 1748سازد.یوگاچاره را برمی

های سنت بودایی کهن را روشن سازد و به خصوص کوشد تا ابهامهای برخاسته از کلیدواژهگفتارها می

کنند. ی حقیقت غایی بحث میهابهامهای موجود در مکتب مهایانه را برطرف کند. چهار گفتار نخست دربار

ی چگونگی پردازند. گفتار هفتم دربارهویگیانَه( میی آگاهی بایگانی شده )آلَیَهگفتار پنجم و ششم به ایده

خوانیم که خودِ این رساله تفسیر گفتارهای بوداست و نوعی متن زندآگاهانه و هرمنوتیک است. در اینجا می

ست خوانده شود و خودش نیازی به تفسیر مجدد ندارد. با این وجود باید همچون روایتی صریح و سررا

زانگ از حجم زیادی از نوشتارها بر مبنای این متن و در تفسیر آن پدید آمده که آسنگه، وسوبندو و شوان

ای تبتی هم از این رساله وجود دارد و یِه شان به شمارند. ناگفته نماند که ترجمهمیان نویسندگان

های این رساله به سومین حجم عظیمی از متون را با الهام از این رساله پدید آورده است. آموزه 1749اپاختْسونگ

ی ها از سویی مفهوم تهیا )شونیته( و گردونهاین آموزه 1750شود.دور گردش چرخ آیین به دست بودا مربوط می

 ابهامها و تعارضها را برطرف سازد.  کوشد تاکند و از سوی دیگر با تفسیر مجدد آنها میسراوکه را تایید می

است که « ی دم بومسوتره»های یوگاچاره را در خود حفظ کرده، متن دیگری که برخی از آموزه 

شدگیِ کامل در آنها ها باید پیش از دستیابی به روشنی ده سرزمین یا مقام که بودیستوهشرحی است درباره

地ای بودایی در چین بود که پیروان ده بوم )دی لون زوُنگ: رقهاقامت کنند. این سوتره زمانی متن مقدس ف

                      
1748 Powers, 1993: 78, 738. 
1749 Je Tsongkhapa 
1750 Williams, 2004: 79. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Je_Tsongkhapa
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandhinirmocana_Sutra#CITEREFWilliams2004
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論宗لوفر )به سانسکریت: اَوَتَمسَکَه ی دیگری به نام تاج گل نیشدند. این گروه بعدتر در فرقه( خوانده می

در درون متنِ مقدس « ی دم بومسوتره»( ادغام شدند. به همین دلیل هم 華嚴宗و به چینی هوایان زوُنگ: 

ی اخیر در ابتدای )اوتمسکه سوتره( گنجانده شده است. این فرقه« ی تاج گل نیلوفرسوتره»این فرقه یعنی 

وُنگ: تای زتای )تیانی تیانی فرقهدوران تانگ در قرن هفتم میالدی در چین پدیدار گشت. این جریان ادامه

天台宗شد، و به تعبیری اولین جریان ی سوئی پشتیبانی میی تازه منقرض شده( بود که توسط سلسله

شود. تا پیش از آن بوداییان چینی پیروان استادانی بودند که در ایران کامال چینیِ دین بودایی محسوب می

 ونزاد و وام گرفته شده بود. هایشان کامال برشرقی یا هند شمالی تعلیم دیده بودند و متون و آموزه

تای و درآمیختن برخی از آرای تائوگرایان با تفکر بودایی، با پیدایش معبدهای بودایی بر فراز کوه تیان

دید و این همان رویکردی پدید آمد که مراقبه و شناخت نفس را مهمترین راه دستیابی به روشن شدگی می

یی بنیانگذاران این فرقه راهبی چینی بود به نام ژی 1751داد.تشکیل می تای رای تیانی مرکزی فرقهبود که هسته

(智顗که در فاصله ) های ناگارجونه محسوب ی آموزهزیست و عقایدش دنباله.م می ۵۹۷تا  ۵۳۸ی سالهای

پیشنهاد  ای راهای ذهنی مخالفت کرد و راهِ میانهاز حدِ راهبان چینی بر مراقبه و تمرین شد. او با تاکید بیشمی

در  1752سینَاویپَهای بود از سَمَتَهشد و ترجمه( خوانده می観止کرد که آرامش و شهود )چی کوان :

  1753سانسکریت.

 یی به چهار سَمَدی اشاره شده که عبارتند از:های ژیدر آموزه

                      
1751 Williams, 2008: 162. 
1752 śamatha-vipaśyanā 
1753 Swanson, 2002: 1. 
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 شود.نوشته می 一行三昧یا  常坐三昧که در چینی به صورت « یک مرتبه نشستن»یِ سمد

 ( که در سانسکریت پریتیوتپَنَه سمدی.般舟三昧سمدیِ راه رفتن مداوم )سمدیِ دیرپا، یا 

 (半行半坐三昧سمدی نیم نشسته و نیم راه رفته )

 (非行非坐三昧( یا سمدیِ نه نشستن و نه راه رفتن )隨自意三昧ی آزاد )سمدی اراده

شود. ی زمانی تقسیم میتای فرض بر آن است که تبلیغ و تعلیم بودا به پنج دورهدر مکتب تیان

ی بعد از آن ادامه داشت. بعد، ی تاج گل نیلوفر که از زمان دستیابی به روشن شدگی تا سه هفتهنخست، دوره

داد. ی آگَمَه آغاز شد که دوازده سال طول کشید و طی آن بودا در بوستان آهوان به شاگردانش درس میدوره

ی خرد آغاز شد که بیست و دو سال رهبود که هشت سال طول کشید. بعد دو« ی راست و برابردوره»سومی، 

ی نیلوفر و نیروانا فرا رسید که هشت سال به درازا کشید و با مرگ بودا خاتمه به طول انجامید. در نهایت دوره

  1754یافت.

ی تاریخ تحول دین بودایی تعمیم یافت. به این بندی بعدتر در سنت هوایان به پنج دورهاین بخش

گیرد. بعد از آن سنت مهایانه است که ده قرار میوایانه با محوریت سنت سرواستیینهی هترتیب که ابتدا دوره

خوانند و این مربوط به می« فرجامین»مکه در آن برتری دارند. سومین دوره را ی یوگاچاره و مدیهدو شاخه

رسد فرا می« ی ناگهانیورهد»گربه تبلور یافته است. بعد از آن گاتهاست که در منابع تته« بیداریِ ایمان»سنت 

                      
1754 Donner, 1991: 208. 
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های آخرین مرحله هم به آموزه 1755گیرد.های قلبی مقدسان بودایی را در بر میهای وحی شده و الهامکه آموزه

 اش متن اوتمسکه سوتره است. ی مرکزیی آیین را کامل کرده و هستهشود که بدنهی هوایان مربوط میفرقه

همیت دارند که روند روشن شدگی را امری تدریجی و گام به های یاد شده از این نظر ابندیدوره

شدگی امری تدریجی و تاملی است شود که روشنداشت در آنها دیده میگیرند. یعنی این پیشگام در نظر می

های مکتب چان آید. این برداشت در برابر آموزهی زبان و با طی مسیری مشخص حاصل میکه با واسطه

های برخاسته از آن را بندیشدگی ناگهانی و شهودی اعتقاد دارد و زبان و ردهکه به روشن گیرد)ذن( قرار می

ی هوایان، کشمکش این دو شاخه به تدریج به برتری آیین چان انجامید شمارد. با وجود رونق اولیهخوار می

لی که پنجمین پیشوا و مندِ هوایان چیره گشت. به شکگریز این دیدگاه بر چارچوب قاعدهو متافیزیک زبان

می( در ضمن یکی از اندیشمندان معتبر مکتب چان هم محسوب -رهبر دینی هوایان )راهبی به نام تسونگ

زیست، می مکتب هوایان بعد از مرگ واپسین پیشوای مهمشان که دو نسل بعد از تسونگ می 1756شود.می

ی زیست. تنها بازمانده.م می ۸۴۱تا  ۷۸۰منقرض شد. این پیشوای هفتم زونگ می نام داشت و بین سالهای 

 این فرقه در روزگار ما مکتب بودایی کِگون در ژاپن است.

ی پنج رساله»منابع مهم دیگری که در سنت یوگاچاره نوشته شده و باید مورد توجه قرار گیرد،  

بودا تدوین ش میتریههای استادی عمومی آن است که این متون را َاسنگه بر اساس آموزهاست. عقیده« مهری

ی این که نامیده شده است. پژوهشگران درباره 1757ناتَهکرده است. در این متون معموال شخص اخیر میتریه

                      
1755 Buswell, 1991: 233. 
1756 Dumoulin, 2005: 48. 
1757 Maitreya-nātha 
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ای تخیلی است، اختالف نظر دارند. به هر صورت ای آسنگه واقعیت تاریخی داشته یا تنها برساختهاستادِ افسانه

 عبارتند از:  آسنگه -ناتهپنج متن مهمِ منسوب به میتریه

( احتماال بعد از قرن هفتم 1759اَلَنکارَه سَمَیَه)در سانسکریت: اَبی« برای ادراکِ روشن 1758ایآرایه»الف( 

زانگ که در این دوران شاگرد و پیرو مکتب آسنگه بوده، به آن هیچ میالدی نوشته شده است، چون شوان

کند که ل یافته است. این متن موضعی را اتخاذ میبیت تشکی ۲۷۳فصل و  ۹ای نکرده است. این متن از اشاره

ای از توان آن را چکیده و خالصهچون تا حدودی، می 1760مکه و یوگاچاره قرار دارد.ی دیدگاه مدیهدر میانه

سازد. با این وجود محتوای مکه را برمیی مرکزی متون مکتب مدیهدانست که هسته« پرجنَه پارَمیتَه»های سوتره

مکه دهد که قصدِ تلفیق و نزدیک کردنِ مبانی مکتب مدیهحدود نیست و کوششی نظری را نشان میآن بدان م

گری تبتی اهمیت و ارج فراوانی این متن به خصوص در بودایی 1761را داشته است. با آرای مکتب یوگاچاره

 دارد.  

( متنی است منظوم که از دیدگاه 1762)مَهایانَه سوترالَمکارَه کاریکَه« ای برای گفتارهای مهایانهآرایه»ب( 

کند. متن از هشتصد بیت تشکیل شده که در قالب بیست ی اصول عقاید مهایانه اظهار نظر مییوگاچاره درباره

                      
کاری شده ام. اصل کلمه به معنی زیور و به خصوص زیور فلزیِ ملیلهی سانسکریت النکاره را به آرایه ترجمه کردهکلمه  1758

 ریشه باشد.ی النگو در پارسی دری همماال با کلمهاست. احت
1759 Abhisamaya-alaṅkāra 
1760 Makransky, 1997: 129; Conze, 1954: 101. 
1761 Conze, 1954: 104; Makransky, 1997: 10. 
1762 Mahāyāna-sūtrālamkāra-kārikā 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abhisamaya-alamkara
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مشهوری بر این متن نوشته که روایتهایی از آن در  1763و دو فصل منظم شده است. وَسوبندو شرح )باسیَه(

 زبانهای سانسکریت، چینی، مغولی و تبتی باقی مانده است. 

 ۳۰۰( که احتماال بین سالهای 1764)یوگاچارَه بومی ساسترَه« ی مراحل تمرین یوغگفتمانی درباره»پ( 

ی نخست قرن خر قرن چهارم و نیمهکه در اوا 1765بَدرَه.م نوشته شده است، چون درمَکشیمَه و گونَه ۳۵۰تا 

ی آن به چینی، حاصل زیستند، آن را به چینی ترجمه کردند. با این وجود مشهورترین ترجمهپنجم میالدی می

توان ناسازگاریهای میان منابع گوناگون بودایی را از زانگ است که معتقد بود به کمک این متن میکار شوان

شود م و یکدست از کل آیین دست یافت. متن پنج فصل بزرگ را شامل میمیان برداشت و به برداشتی منسج

که در آن مراحل سلوک روحانی بر اساس نگاه مهایانه شرح داده شده است. یکی از بخشهای این کتاب، 

کند. به نام دارد که اصول و روشهای تفسیر و شرح نویسی بر متون بودایی را بیان می 1766ویوَرَنَََه سَمْگْرَهَه

نام دارد و  1767)پَریایَه سَمْگْرَهَه(« ی مترادفهاخزانه»زانگ بوده که صوص فصلی از آن مورد توجه شوانخ

 های دارای معانی نزدیک یا همسان را در بستر آیین بودایی به دست داده است.کلیدواژه

ییان آن را به آسنگه که بودا 1768)مَدیانتَهویباگَه کاریکَه(« های میانه و کرانهبندهای متمایز کننده»ت( 

بیت )کاریکا(  ۱۱۲پندارند. متن از ناته میی میتریهها که آن را حاصل اندیشهکنند، به جز تبتیمنسوب می

شمارد. این ابیات در تشکیل شده که شباهتها و تفاوتهای میان دیدگاه میانه )مَدیه( و افراطی )اَنتَه( را بر می

                      
1763 bhāsya 
1764 Yogācārabhūmi-śāstra 
1765 Gunabhadra 
1766 vivarana-samgraha 
1767 paryāya-samgraha 
1768 Madhyānta-vibhāga-kārikā 
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پردازد. از این متن ت، ابهام، حقیقت، کاشتِ پادزهرها و راهِ متعالی میاند که به نسبپنج فصل تدوین شده

ی منحصر به فردِ سانسکریت از آن روایتهای چینی، تبتی و مغولی در دست است. در قرن گذشته یک نسخه

 هم در تبت پیدا شده است.

شود. این متن نیز شناخته می «1770اوتّارَه تانترَه شاسترَه»که در تبت با نام  1769«رَتنَه گوترَه ویباگَه»ث( 

نی های چیسازد. اصل متن به سانسکریت نوشته شده، ولی ترجمهرا بر می گربهگَتهبخشی از منابع مکتب تته

داند و آن را به ناتَه )استاد آسنگه( میی متن را میتریهو مغولی آن نیز در دسترس است. سنت تبتی نویسنده

مَتی یا های قدیمی چینی آن را حاصل قلم شخصی به نام استیرَهاما در ترجمهداند. پنج متن مهری مربوط می

زیسته است. اند، که راهبری بودایی از اهالی گجرات بوده و در قرن ششم میالدی میدانسته 1771مَتیسارَه

ست ی نخبخشد، آن است که در نیمهکانه را قوت میانگیزی که احتمال تاریخی بودنِ میتریهکشف هیجان

ناته ذکر ختنی کشف شد که در آن نام نویسنده میتریه-ای از این متن به زبان سکاییقرن بیستم میالدی پاره

کانه( دهد که شکل قدیمی و اصلی آن را کسی دیگر )احتماال میتریهتحلیل متن هم نشان می 1772شده بود.

توان با است. این بخشهایی افزوده را میمتی آن را ویراسته و بخشهایی را بدان افزوده نوشته و بعدتر ساره

ی اصلی مسئله 1773ی سبک نگارش این شخص که در آثاری دیگر از وی مشهود است، تشخیص داد.مقایسه

 هاست.)تانترَه( از آلودگی« پیوستارِ ذهن»متن چگونگی پاکیزه کردنِ 

                      
1769 Ratnagotravibhāga 
1770 Uttara-tantra-shastra 
1771 Sthiramati / Sāramati 
1772 Bailey and Johnston, 1935-37: 77-89. 
1773 Takasaki, 1966: 62. 
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شناسی یوگاچاره در پیوند با مفهوم رستگاری تحلیل شده و گامهای پیاپی در این متون شناخت 

تحویل  دستیابی به شناخت با مراحل سلوک روحانی همتا انگاشته شده است. یعنی در این متون نوعی از

شناخت و  بینیم که در ضمن تصویری به نسبت روشن از مفهومشناسی را میشناسی به آخرتشدنِ شناخت

دهد. ساختار ذهن انسان و قوای شناسایی، در این سنت شباهتی دارد آگاهی در دین بودایی را نیز به دست می

بینیم و آن نیز در واقع نوعی از صورتبندی شناخت و ها در تصوف ایرانی میها و حالبه آنچه در قالب مقام

 دهد. ذهنِ انسانی را به دست می

از این نظر اهمیت « اَلَنکارَه سَمَیَهاَبی»یا « ی برای ادراک روشنآرایه»ی یاد شده، نهگادر میان متون پنج

 دارد که در آن به سه نوع دانشِ فراگیر اشاره شده که عبارتند از:

این شکلی از «. دانش همه جانبه»( که یعنی 1775پَهچَد مْخِنتَم)به تبتی: رْنَم پَه 1774الف: سَرواکارَگیَتا

ی زیرین بخشهایی در درون آن محسوب انیِ فراگیر و عام است که بوداها از آن برخوردارند و دو ردهچیزدهمه

ها همراه ها و ابهامی تیرگیشوند. این ژرفا از دانایی با برطرف شدنِ تمام موانعِ شناختی و محو شدن همهمی

 سازد.چیزدان بدل میاست و بنابراین بودا را به موجودی همه

ها ، شکلی از دانایی است که بودیستوه«یابیدانش راه»( یا 1777پَهشِس)به تبتی: لَم 1776رگاکارَگیَتاب: ما

شود. یعنی بودیستوه گذشته از ی زیرین محدود نمیبدان مسلط هستند. این شکل از خرد به دانشهای رده

                      
1774 Sarvākārajñatā 
1775 rnam pa tham cad mkhen pa 
1776 Mārgākārajñatā 
1777 lam shes pa 
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ایر موجودات نیز واقف داناییِ برخاسته از سلوکِ شخصیِ خودش، بر دانشهای مربوط به مسیرهای سلوک س

 ی زادمرد یاری رساند. تواند ایشان را برای رهایی از چرخهشود و بر این مبناست که میمی

یانه ی هینهکه رهروانِ کوشا و نخبه« دانش همگانی»( یعنی 1779پَهشِس)به تبتی: گْژی 1778گیَتاپ: سَروَه

خویشی )اَنَتَه(، و رنج )دوکَه( پایندگی )اَنیتَه(، بییابند. در این مرحله، شناختِ نا)سْرَوَکَه( بدان دست می

های دلبستگی )اسکنده( نایل ی هستی )وَستو( مانند تودهآید و رهرو به شناسایی بنیادهای برسازندهحاصل می

 آید. می

این سه نوع دانایی در واقع سه گامِ پیاپی دستیابی به خردِ عام و جهانگیرِ خدایگونه هستند، که به 

ی تشویق اند و برای آن که مایهندی شدهشناسانه و بارآور صورتبی مقدماتی، روشکلی انباشتی در سه مرتبهش

شوند. سه شکل از دانایی و انگیزشِ رهروان شوند، معموال از باال به پایین و از فرجام به آغاز شرح داده می

ویژگی و حالت برای آن در نظر گرفته  ۱۷۳ده و در کل شرح داده ش« اَلَنکارَه سَمَیَهاَبی»بیشتر در فصل چهارم 

 1780اند.حالتِ یوگا را پدید آورده ۱۷۳شده است. مفسران تبتی بر این مبنا 

)در سانسکریت: « بیست انجمن»مفهوم دیگری که در این متن صورتبندی شده،  

( است. در این تعبیر، سنگهه به انجمن عادیِ رهروان 1782شوئْدون نْیی  و در تبتی: دْگِه 1781سَنگْهَهپْرَبِدَهویمْسَتی

دهد. در بندی رازورزانه، کند و صورتی مینویی و استعالیی از انجمن پیروان بودا را نشان میدر زمین اشاره نمی

شدگی باشد که به خصوص با نماید که وجه تمایز این بیست انجمن، مقام فرد در مسیر روشنچنین می

                      
1778 Sarvajñatā 
1779 gzhi shes pa 
1780 Obermiller, 1936: 6. 
1781 vimsatiprabhedasamgha 
1782 dge 'dun nyi shu 
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شناسی ی مرکزی این سلسله مراتب انگار نوعهسته 1783ن و درگذشتنِ افراد پیوند خورده باشد.ی زاده شدشیوه

شدگی را به این ترتیب توصیف  ی روشنای باشد که رهروی مستقر در گامهای چهارگانهترِ چهارگانهکهن

 کند:می

( و 流入رولیو ) ، در چینی1784که در سانسکریت و پالی سوتاپَنَّه« وارد شونده به جریان» نخست:

شود. اصل کلمه از سوتَه )جریان( و آپَنَه )آمدن( تشکیل شده ( نامیده میརྒྱན་ཞུགས) 1785زوگسدر تبتی رْگیون

« اَلَگَدوپَمَه سوتَه»در  1786کند.ی واال را به جریانی مانند میگانهای اشاره دارد که در آن راهِ هشتاستعارهو به 

سه مانع یاد شده عبارتند  1787شود.خوانیم که ورود به این مرحله با چیرگی بر  سه مانعِ شناسایی ممکن میمی

ی ماهیت بودا و دیتّی(، شک و تردید دربارهکایَه)سَ« من»از پایبندی به مفهوم خویشتن و شیفتگی نسبت به 

وارد شونده به (. »1788کیچّا(، و چسبیدن به مناسک و مراسم تشریفاتی )سیلَبَتَه پَراماسَهحقانیت او )ویچی

 آورد و به سه گوهر )بودا، دمه و انجمن سنگهه( ایمان آورده است. درکی درست از آیین به دست می« جریان

شود: رشک، حسد، ریا، اند که چنین کسی از شش صفتِ بد رها میشارحان کانون پالی نوشته

طلبی. کسی که به جریان وارد شده از باز زاییده شدن در قالب موجودات دروغگویی، بدگویی، و برتری

موجودات  یابد و روانش دیگر در قالب جانوران وهای رنجبار رهایی میفروپایه و پرتاب شدن به زندگی

ی این شود و اگر در میانهدوزخی در نخواهد آمد. او دست باال هفت بار دیگر به شکل انسان باز زاییده می

                      
1783 AA, 1.23-24. 
1784 Sotāpanna 
1785 rgyun zhugs 
1786 SN, 55.5. 
1787 Alagaddupama Sutta 
1788 Sīlabbata-parāmāsa 



557 

 

راه به نیروانا دست نیافته باشد، پس از سپری شدن هفت زندگی از این چرخه خواهد رست. فصل پنجاه و 

مقام اختصاص یافته است. کهنترین اشاره به این  به شرح چگونگی دستیابی به این« نیکایَهسَمیوتَه»پنجمِ متن 

  1789شود:پده دیده میطبقه از تعالی در دمه

 چیرگیِ تنها بر زمین»

 رفتن به افالک

 ی جهانها  سروری بر همه

 ی ورود به جریانمیوه

 «کند.این همه را طرد می

نامیده  1791دَگَمیالی سَکَهو در پ 1790داگامی،که در سانسکریت سَکری« گرددآن که یکبار باز می»دوم: 

شود. این نام از آنجا آمده که بر مبنای تعالیم بودایی کسی که در این مرحله از تعالی قرار داشته باشد، حتا می

شود و در آن شدگی و نیروانا دست نیابد، تنها یک بار دیگر باز زاییده میاگر در طول زندگی خود به روشن

گردد، عالوه بر غلبه بر سه مانع خواهد یافت. کسی که یک بار باز میشک به این مقصود دست نوبت بی

راگَه( و اراده به بدی کردن )بیاپادَه( را نیز به سختی منکوب کرده است، هرچند پیشین، دو قیدِ شهوترانی )کامَه

 ممکن است کامال بر آن چیره نشده باشد.

                      
1789 Dhammapada, 178. 
1790 Sakridāgāmi 
1791 Sakadagami 
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ت که بر این دو مانع اخیر نیز غلبه کرده ( کسی اس1792)اَناگامی« گرددآن که دیگر باز نمی»سوم: 

ی انسانی درگیر باشد. او به طور کامل بر پنج مانع پیشین غلبه کرده اما باشد، اما همچنان با ذهنِ روزمره

(، و همچنین از فریب )مارَه(، 1794راگَه( و رفاه معنوی )اَروپَه1793راگَههمچنان از میل به رفاه مادی )روپَه

شود، ( و نادانی )اَویجّا( مصون نیست. چنین کسی بعد از مرگ دیگر در گیتی باز زاییده نمیقراری )اودَّچَهبی

( باز 1795آسای اقامتگاهِ پاک )سوداواسَهاما کامال هم از چنبر کرامه رهایی نیافته و بنابراین در سرزمینِ بهشت

 یابد. شود و طی یک زندگی به نیروانا دست میزاییده می

ایشهای زقرار دارد و او کسی است که به روشن شدگی دست یافته و از قید « ارهت»در نهایت مفام 

 های خرد چیرگی یافته و به نیروانا دست یافته است.پیاپی رهیده باشد. چنین کسی بر تمام مانع

مگه می دهد. در ویسودیپوگَلَه( نشان می)آریَه« مردمانِ نجیب»این چهار، سلسله مراتبی روحانی را در میان 

ی ارتقا در مسیر روشن شدگی، از مجرای دستیابی به هفت روشِ پاکیزگی حاصل خوانیم که این چهار مرتبه

 شود. می

سازد، شهود است. این شهود را در سانسکریت ای که گذر از این گامها را ممکن میشاخص اصلی

از ورای، در گذرِ، به »به معنای « وی-»نامند که از پیشوندِ ( میबवपश्यना) 1797و در پالی ویپَسیَنا 1796ویپَسَّنا

« روشن دیدن»، «شفاف دیدن»به معنای دیدن تشکیل شده است و روی هم رفته « پَس»و بنِ فعلِ « شکلی ویژه

                      
1792 anāgāmi 
1793 Rūpa-rāga 
1794 Arūpa-rāga 
1795 Śuddhāvāsa 
1796 Vipassanā 
1797 vipaśyanā 
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ལྷག་མཐོང་تونگ )( و در تبتی به ایهاک觀دهد. در چینی آن را به گوان )معنی می« به شکلی ویژه نگریستن»و 

اند، که این دومی از پیشوندِ ایهاک )باالتر، فراتر( و تونگ )دیدن، مشاهده( تشکیل شده است. ( ترجمه کرده

در »رود که یعنی ( به عنوان مترادف آن به کار می1799)در پالی: پَچَّکَّه 1798ی پْرَتیَکْشَهدر متون بودایی گاه کلمه

کنند. ها به ادراک شهودی و مستقیم و فارغ از استدالل و گفتگو داللت میتمام این کلمه«. برابر چشمان

 1800اند.برگردانده (arity of mindcl)« روشنیِ ذهن»مترجمان اروپایی معموال آن را به 

رسد کند و به نظر نمیاین کلمه در کانون پالی وجود دارد، اما معنایی تخصصی و ویژه را حمل نمی

این کلمه به شناختِ راستین از سه ی دینی یا فلسفی متمایزی بوده باشد. اما بعدتر در سنت تراواده، کلیدواژه

کرد. در بستر مهایانه، از این کلیدواژه برای توصیف خویشی و ناکامی( اشاره ی وجود )ناپایندگی، بینشانه

آمیختگی و پیوستگی میان وجود خیزد، و آن فهم درهمدَرمَتَه بر میشود که از درکِ سونیَهادراکی استفاده می

در تفسیرهایی که بر سبدِ گفتارها  1801شود.ای مراقبه و تمرین تنفسی محسوب میو تهیاست و مترادفی بر

( 1802پیتکه( نوشته شده، معموال این شهود را در تقابل با آسودگی و آرمیدگی )به سانسکریت: سَمَتَه)سوته

شود. میای برای ویپسنا محسوب دهند که با رهایی و تمرکز ذهن همراه است و معموال همچون مقدمهقرار می

 1803خورد و ابداعی متاخرتر است.چنین تمایزی در خودِ کانون پالی به چشم نمی

                      
1798 pratyakṣa 
1799 paccakkha 
1800 Ray, 2004: 74. 
1801 Ray, 2004. 
1802 śamatha 
1803 Gombrich, 1997: 96-144. 
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صورتبندی شده را در منابع بودایی دیگر هم « ی ادراک روشنآرایه»ای شناسایی که در نظام سه الیه

های پْرَجناپارَمیتا نیز سه گامِ شناختی در نظر گرفته در آموزهتوان بازیافت. به اشکالی کمابیش همسان می

چاکره( کند که از دومین دورِ گردشِ چرخِ آیین )درمهشود که  گذر از آنها، میدانی )کشتره( را ایجاد میمی

)چینتَه پَه در تبتی(، تامل شود. این سه گام عبارتند از مطالعه کردن )شروتَه در سانسکریت و تْهوسناشی می

 پَه در تبتی(. پَه در تبتی( و مراقبه )بْهَوَنَه در سانسکریت و سْگومدر سانسکریت و سَم

بینیم در آنجا درک حقیقت چن مییک نظام شناختی سه بخشی مشابه با این را در مکتب دزوگ

ق است. دوم مراقبه مطلق به سه گام نیاز دارد. نخست، دیدن )به تبتی: ایتاپَه( است که فهم و درک امر مطل

په( است که با تثبیت این فهم و مستقر ساختن ادراک در بینش به دست آمده گره خورده است. در )سگوم

 ی سالک است. رسد که تجلی یافتن این بینش در کردارهای روزمرهنهایت کنش )به تبتی: سْپیودپَه( فرا می

ون صورتبندی شده، عالوه بر توصیفِ ای که در این متشناسی پیچیده و سلسله مراتبیشناخت

شناسانه و کیهانی نیز دارد. یعنی راهبان بودایی شناختی از مراحل رشد و شکوفایی ذهن، داللتی هستیروان

اند. باور به سه دور گردش این چارچوب را به عنوان قالبی برای شرح تاریخ هستی نیز مورد استفاده قرار داده

یوگاچاره است، از تالش برای سازماندهی متون بودایی برخاسته و دستیابی  ی مکتبچرخ آیین که مشخصه

های مختلف را آماج کرده است. بر اساس این باور، کل متون بودایی به به وحدت و انسجامی در میان سوتره

م چفت تاریخی با هشوند و در چارچوبی شبههای راستین مربوط میی آموزهسه الیه و سطحِ متفاوت از ارائه

گردند. اولین داور گردش آیین، همان است که در بوستان آهوان در سارنات شوند و سازگار میو بست می

رخ داد و طی آن بودا برای نخستین بار چهار حقیقت و راه رهایی از رنج را به نیوشایان آموزاند. دومین 

اند. ها بودهها و به روایتی ارهتبودیستوه گریهَه در استان بیهار رخ داد و مخاطبان آنی راجَهچرخش در قله

خویشی و همدلی با زندگان، که به خصوص در ی مرکزی تعالیم مفهوم تهیا است و بیدر این دور، هسته
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مکه به این پارمیته سوتره صورتبندی شده است. آثار ناگارجونه و تفسیرهای برآمده از مکتب مدیهپرجنَه

شوند. سومین باری که چرخ آیین گردانده شد، زمانی بود که بودا در ط میی باورهای بودایی مربودوره

سوتره گردآمده  نیروانهها رازهایی را آموخت و این مطالبی است که در مهاپریی شْرَوَستی به بودیستوهمنطقه

نیم. در این بیمی گربهگاتَههای این دوره ماهیت بوداست و آنچه که در آرای مکتب تتهاست. محور آموزه

های آخرالزمانی مربوط به میتریه بودا گنجانده شده و پنج متنِ منسوب به وی در این بخش است که آموزه

گری چینی، پیروان مکتب اند. مکتب یوگاچاره از دل این متون برخاسته است. در بوداییقالب نویسانده شده

های یوگاچاره گربه تعلق دارد و آموزهگاتهتب تتههوایِن بر این باورند که چرخش سوم چرخ آیین تنها به مک

  1804کنند.بندی میرا زیر عنوان چهارمین گردش چرخ آیین رده

 

  

                      
1804 Skilton, 2004: 134. 
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 فنون و روشهاگفتار چهارم: 

 

ی یک دین یا دستگاه نظری در آن است که دو رده از فنون و راهبردها شناسانهاهمیت مبانی شناخت 

افزودن بر  توانند بر مبنای تعریف و مرزبندی شناخت در دل آن منش تحول یابند. نخست راهبردهایی کهمی

یا سایر اعضای درونِ آن سرمشق نظری را آماج کرده است، و دوم روشهایی که برای « من»شناخت و ادراکِ 

اقناع دیگری و بحث با منتقدانِ بیرون از سرمشق کاربرد دارد. این دو رده در کیش بودایی به ترتیب روشهای 

 .ی بودایی و منطق جدلی بودایی را پدید آورده استمراقبه

ی مفهوم شناخت بر آمده منطق جدلی بودایی به طور مستقیم از دل پیش داشتهای بوداییان درباره 

گرفت و منطقی خاص را است. بودا در ابراز آرای خویش روش خاصی از صورتبندی مفاهیم را به کار می

منتقدان هستند و کرد، و بخش بزرگی از متون مقدس بودایی شرح بحث و جدل او با مخالفان و دنبال می

ای بهره جسته و روشهای دیگر را از دست فرو توان دید که در اینجا نیز او از راهبردهای استداللی ویژهمی

 نهاده است.

ی اندیشیدن توان دریافت که شیوهای که در منابع بودایی وجود دارد، میاز مرور راهبردهای استداللی

زیر تاثیر اصیل پنداشتن مینو و انکار اهمیت گیتی بوده است. تقریبا در و برهان انگیختنِ بوداییان اولیه سخت 

هیچ برهانِ مهمی نیست که از روشهای استقرایی استفاده شده باشد و تکرار روندهای تجربی به عنوان دلیلی 

برای حقانیت یک سخن گواه گرفته شده باشد. روند استدالل بودا و بوداییان به شکلی است که گویی در 

شان از رخدادهای تجربی و اند و مسیرهای دریافت اطالعاتزیستهجهانی یکسره انتزاعی و دوردست می

شود؟ در چه شود؟ ماه از چه خالی میماه چرا پُر می»طبیعی مسدود بوده است. پرسشهایی از این دست که 
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در منابع بودایی غایب است. شود، به کلی دیده می« ماه یشت»که در سرآغاز « شود؟مدت ماه پر و خالی می

کنند و همیشه هم با بیانی خارج این رده از پرسشها را در کانون پالی تنها مخالفان و معارضان بودا طرح می

شمارد. در سراسر متون بودایی، با غیاب و فقر شوند که چنین مسائلی را خوار میی پاسخ روبرو میاز دامنه

های استقرایی روبرو هستیم، و اشاره به رخدادهای طبیعی و نظمهای های تجربی و تعمیمشدید استدالل

 شود.ای برای امری مینویی به کار گرفته میگیتیانه تنها به ندرت و معموال در مقام استعاره

در مقابل، استدالل قیاسی و درونکاوانه در منابع بودایی فراوان وجود دارد. بوداییان روشهای پیچیده 

استنتاج منطقی قیاسی را پدید آوردند و با روشهایی که گاه از فرط پیچیدگی غیربدیهی و ناسازه و متنوعی از 

توان در مکتب گرفتند. یک نمونه از این پیچیدگی را میی مینو را پی مینماید، پرسشهای خویش در عرصهمی

 1805سانسکریت چَتوسکوتی مکه یافت. در این بستر نظری، شکلی از منطق بوداییصورتبندی شده که درمدیه

(चतुष्कोबटو به تبتی مو بْزی )1806 (མུ་བཞིخوانده می )ی حدی ترجمه توان آن را بله قیاس چهارگانهشود و می

آن هم عبارت  1807ساخته است.گرایی منطقی مشخص کرد. این شکل از استدالل را روبینسون با برچسب منفی

است از فرضِ چهار حالتِ ناسازگار و مکمل، که تنها یکی از آنها بتواند درست باشد و روی هم رفته تمام 

 های قابل تصور برای موضوعی را به دست دهند. توضیح

به عنوان مثال، در بحثی که اچله کسپه با بودا دارد، رنج موضوعی است که ارتباط آن با چهار علتِ 

شود. روش بودا که متفاوت و جمع نشدنی )من، دیگری، ترکیب من و دیگری، و تصادف( پژوهیده می

                      
1805 Catuṣkoṭi 
1806 mu bzhi 
1807 Robinson, 1957: 302–303. 
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یت و موضع ی یونانی شکاکداند، همان است که مشابهش در فلسفههمزمان هر چهار حالت را مردود می

ی منطقی معموال نشان باقی ماندن پرسش و گرایانهسازد. اما در آیین بودا این موضعِ منفیالادری را بر می

 شود. ایست برای معرفی وضعیتی میانی که درست پنداشته میرسمیت یافتن نادانی نیست، که مقدمه

)در سانسکریت چَتورَنتَه: « ر حدچها»هریک از چهار احتمالِ بررسی شده در قیاسهای چهارگانه را 

चतरुन्त1808بْژی، در تبتی مْتَه :མཐའ་བཞིشان عبارتند از: وجود، عدم، اینها در صورتبندی منطقی  1809نامند.( می

توان با عملیات منطقیِ قبول، رد، قبول دوگانه و رد هم وجود و هم عدم، نه وجود و نه عدم. اینها را می

  1810ها است.دوگانه همتا دانست. و معموال موضوع این چهار حالت، دَرمَه

هارحدی، نخست باید تصویری روشن از جفتهای بدیهی است که هنگام استفاده از روش قیاس چ

ی های دوتایی پایه در ذهن داشت، و به کمک آن چهار حدِ یاد شده را ترسیم کرد. شیوهمتضاد معنایی و تقابل

نامند. این عبارتی است که مترجمان ویچایَه( میگری )دَمَهاستخراج این جفتها را در کیش بودایی تحلیل

جستجوی »و  1813«ی عقایدپژوهش درباره»، 1812«هاتمیز و تشخیص دمه»، 1811«هاکیفیت تحلیل»متفاوت آن را 

 اند. برگردانده 1814«حقیقت

                      
1808 mtha' bzhi 
1809 Dorje, 1991: 129. 
1810 Dumoulin, 2005: 43-44. 
1811 Thanissaro, 1996. 
1812 Gethin, 1992: 146, 152. 
1813 Rhys Davids and Stede, 1921-25: 615. 
1814 Rhys Davids, 1900: 18. 
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هایی( خوانیم که این توانایی ذهنی با توجه و کاوش مداوم در حالتهایی )دمهمی« سمیوتَه نیکایه»در 

: تمام/ ناتمام )کوساَل/ توانند در قالب این جفتهای متضاد معنایی خالصه شوندآید که میحاصل می

(، و نیک/ بد )کَنَه/ 1817(، فروپایه/ فرازمرتبه )هینَه/ پَنیتا1816آور )ساوَجا/ اَنَوَجاآور/ غیرشرم(، شرم1815اَکوساَل

مربوط دانسته شده است. در  1820گری با خرد، توانایی تحلیل1819سَنگَنیایِ دَمَه(. در متن ابیدرمه1818سوکَه

ی ویچایه برای اشاره به پژوهشهای علمی دربارههای وسوبندو عبارت دمهمنابع متاخرتر بودایی، مثال در نوشته

 امور مادی و روانی به کار گرفته شده است.

های استدالل و دفاع از آرای بودایی در ترین و پربسامدترین شیوهقیاس چهارحدی یکی از محبوب

به صورتبندی دیگری از منطق « جالَه سوتَهبرَهمَه»شود. در مقابل معارضان است، اما تنها شیوه محسوب نمی

ها و مرتاضان برهنه ابله و نادان گوید که برهمندر اینجا بودا به آنانده می 1821خوریم.جدلی بودایی بر می

تاب خوردنی مثل مارماهی )به پالی:  شوند، با پیچ وهستند و به همین دلیل وقتی با پرسشی روبرو می

ی بقای روح را گواه دهند. بعد هم پاسخِ رمزگونه و مبهم سگیایه به مسئله( بدان پاسخ می1822پیکااَمَراویکِه

 ی حدی است، بی آن که راهی میانه در نهایت پیش نهاده شود. آورد که کمابیش همان طردِ قیاس چهارگانهمی

                      
1815 kusalā-akusalā 
1816 sāvajjā-anavajjā 
1817 hīna-paṇītā 
1818 kaṇha-sukka 
1819 Dhammasaṅgaṇi 
1820 paññā 
1821 Brahmajala Sutta, 2.27. 
1822 amarā-vikheppikā 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammasangani
http://en.wikipedia.org/wiki/Brahmajala_Sutta_%28Theravada%29
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شود که این شیوه از استدالل در زمان بودا به مرتاضی جینی کهن روشن میاز مرور منابع بودایی و 

ی( بلته( منسوب بوده است. کانون پالی دیدگاه این مرتاض )سنگیایَه پورِ )از طایفه 1823پوتَهبه نام سَگیایَه بِلَتَه

 گری دانسته است. را نوعی الادری

رد در ابتدای کار شاگ -پوته و مَهامگلنهسَری–ر بودا اهمیت این مرد در آنجاست که دو تن از پیروان نامدا

ی آیین بودایی وارد کرده ی استدالل وی را به زمینهاند، و بنابراین بعید نیست که هم ایشان شیوهسنگیایه بوده

ایست که با محتوایی مثبت در دین بودایی کاربرد یافت و به ویژه ناگاجونه بخش مهمی باشند. این همان شیوه

 لب آن صورتبندی کرده است. از بحثها و جدلهای خویش را در قا

کردن دانست و گفت که  ردن، و تاملی سه گامِ آموختن، جستجو کناگارجونه این روش را نتیجه

بودا به این وسیله دومین بار چرخ آیین را به گردش در آورده است. روبینسون که مهمترین شارح این روش 

آورده که ناگارجونه از  1824تالناس دیگری به نام لیبِنی ماست، با الهام از آرای مفسر بوداشمنطقی در زمانه

معتبر ساختنِ جدلهای منطقیِ مبتنی بر حالتهای طرد کننده بهره همانی و بیاین روش برای مردود دانستن این

دانست و نتیجه ی قیاسهای دو حدی )هرچهار حدِ قیاسهای چهارگانه( را باطل میجست. یعنی هردو سویهمی

ی روشهای استداللی و منطق جدلی کیش کر بعد از ناگارجونه بدنهی تفاین شیوه 1825نامید.را راهِ میانه می

 ی تبتیِ کیش بودایی اهمیت فراوانی پیدا کرد. بودایی را تشکیل داد و به خصوص در نسخه

                      
1823 Sañjaya Belaṭṭhaputta 
1824 Liebenthal, 1948: 30. 
1825 Robinson, 1957: 294. 
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ایست برای دستیابی ای که از دل دین بودایی برخاسته، فنون مراقبه است که شیوهدومین ترفند شناختی

ی اندرکنش هریِ معارض. اگر منطق جدلی راهی برای نمایان ساختنِ حقیقت در زمینبه شناخت، در غیابِ دیگ

ای دانست که طی آن من در ارتباط با من و در غیاب دیگری به حقیقتی من و دیگری باشد، مراقبه را باید شیوه

ها بر زان است و تنیابد. این مسیرِ دستیابی به دانایی نیز مانند مورد پیشین، سخت از سیر آفاق گریدست می

یان نادیده انگاشته سیر انفس تمرکز یافته است. یعنی راهبردهای تجربی و فنی برای دستیابی به دانایی در این م

اند و روش اصلی تولید دانایی، سر در گریبان خویش فرو بردن و تامل در خویشتن دانسته شده است. شده

سیار دیرینه داشته و به بای نشینی و ذکر و مراقبه پیشینهچله این شیوه همان است که در ایران زمین در قالب

ی یاد شده ی تصوف و عرفان ایرانی صورتبندی نیرومندی یافته است. با این وجود شیوهخصوص در زمینه

با دنیای مادی  در ایران زمین همواره در کنار روشهای تجربی قرار داشته و با سیر آفاق و رویاروییِ تجربی

 بوده است.  همراه

قیقتِ مطلق در آیین بودا این توجه به گیتی حذف شده و تمرکز بر دنیای مینویی برای دستیابی به ح 

هایی نماید. این تامل در خویشتن طی قرنهایی که بر تحول دین بودایی گذشته، به شاخهو بیدار شدن بسنده می

انگاشتنِ غالبِ متغیرهای  دهد نادیاند که با وجوبسیار گسترده و پیچیده از فنون درونکاوی دگردیسی یافته

 اند. ی چشمگیری پیدا کردهگیتیانه، و شاید دقیقا به خاطر همین عزل نظر تجربی، پیچیدگی و عمق روانشناسانه

( است که در زبان پالی ध्यान) 1826دیانَهکند، ای که این فنون مراقبه را صورتبندی میمهمترین کلیدواژه

شود. دیانه نوعی از مراقبه و تمرکز ذهن است که در آن هوشیاری فرد ( نوشته میझान) 1827به صورت گیانَه

                      
1826 Dhyāna 
1827 Jhāna 
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در این حال، تمرکز  1828از روندهای جاری در پیرامونش برگرفته شود و از رخدادهای اطرافش تاثیر نپذیرد.

، شک، یابد و آن پنج عبارتند از آز، نفرتآید و ذهن از پنج سرگشتگی رهایی میذهنی چشمگیری حاصل می

سازد و به این ترتیب در قراری. ذهن در حالت مراقبه خود را از کژروی و آشفتگی جدا میتنبلی، و بی

ی خویشتن و روندهای گیتی وضعیتی آرام و ساکن، اما نه منجمد و ناتوان، بینشی عمیقتر و روشنتر را درباره

ی شده است. این مفهوم در نهایت هسته آورد. در کانون پالی چهار مرتبه از دیانه شرح دادهبه دست می

سازند که نامشان هم از همین دیانه برگرفته شده ی چینی )چان( و ژاپنی )ذن( را بر میمرکزی فنون مراقبه

 است. 

مراقبه در آیین بودا دو شکل زبانی یا غیرزبانی دارد. نوع زبانی که به استواری در متنِ مقدسِ دینی 

هوشیاری )سمرتی/ ستی( پیوند خورده است. این شیوه، دقیقا همتاست با ذکر در ادبیات مستقر شده، با مفهوم 

شود، ( خوانده می念)پَه و در چینی نیَن ( سانسکریت و سَتیِ پالی، در تبتی تْرِنस्मबृतصوفیان ایرانی. سْمْرتی )

کند و همچون پادزهری میو نهادی روانی )ایندْریَه( است که به حضور ذهن داشتن در زمان حال داللت 

.م این کلمه را به انگلیسی بر  ۱۸۸۱هنگامی که در سال  1829است در برابر وهم و اشتباه ادراکی. ریس دیویدز

پیش از او جورجلی در  1830( را به عنوان مترادف آن برگزید.mindfulnessهوشیاری )ی گرداند، کلمهمی

ترجمه کرده بود و به این ترتیب سَتی/ سمرتی را « ی صحیحمراقبه»سَتی را به -تعبیر سَمّا .م ۱۸۴۵سال 

را هم برای  (mindfulnessی هوشیاری )بیشتر مترجمان اروپایی کلمه 1831همتای مراقبه در نظر گرفته بود.

                      
1828 Anuppada Sutta, MN#111. 
1829 Thomas William Rhys Davids 
1830 Rhys Davids, 1881: 107. 
1831 Gogerly, 1845: 7-28, 90-112. 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.111.than.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_William_Rhys_Davids
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( सिंप्रज्ञान) 1832سَمْپرَجَنَه/ سَمپَجَنَه-ی مشابه دیگر گیرند و هم دو کلیدواژهبرگرداندن سمرتی/ ستی به کار می

کنند. این در حالی است که سمپرجنه بیشتر را به همین ترتیب ترجمه می -(अप्रमाद) 1833اپَّمادَهو اَپْرَمادَه/ 

رساند و در منابع بودایی این سه مفهوم را می« گوش به زنگ بودن»و اپرماده بیشتر « ادراک شفاف و روشن»

یعنی  (،आतपتی و پسمپجنه و اَتَپَه )خوانیم که از ترکیب سَپَتَنَه میبا هم تفاوت دارند. چنان که مثال در سَتی

)یُونیسَس مَنَسکارَه/ یُونیسُو « توجهِ درست»اشتیاق، -از درآمیختنِ هوشیاری با ادراک روشن با عاطفه

 شود.( ایجاد می1834مَنیسکَرَه

دیویدز برای برابر گرفتن این کلمه و هوشیاری این دلیل را آورده که این کلمه به خصوص در ترکیبِ 

با این وجود سمرتی/ ستی در اصل بر حافظه و «. هوشیار و متفکر»رواج داشته که یعنی  1835«گَتوسَمپَهسَتو »

و از این نظر دقیقا همتای « به یاد آوردن»ی پالی سَرَتی گرفته شده که یعنی کند و از ریشهیادآوری داللت می

رساند. در منابع بودایی این کلمه به نی را میی ایرانی است. در چینی هم برابرنهادِ نیَن همین معذکر در زمینه

  1836ستود.حضور ذهن و توجهِ کامل راهبان اشاره داشت و آن را همچون مزیتی اخالقی می

 1837در کیش بودایی مفهوم تذکر و یادآوری بسیار مهم است. یادآوری را در سانسکریت اَنوسْمرتی

بوداییان  1839رساند.، تأمل و خوداندیشی را نیز مینامند که عالوه بر یادآوریمی 1838و در پالی اَنوسَّتی

                      
1832 samprajaña/ Pali: sampajañña 
1833 apramāda/ Pali: appamada 
1834 yoniśas manaskāraḥ / Pali: yoniso manisikara 
1835 sato sampagâno 
1836 Rhys Davids, 1881: 145. 
1837 Anusmriti 
1838 Anussati 
1839 Rhys Davids and Stede, 1921-1925: 45; Fischer-Schreiber et al., 1991: 10. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apram%C4%81da
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دانند و آنها را در قالب پنج اصل ها را در دستیابی به آگاهی و بیداری مهم میای از گوشزدها و نهیبمجموعه

 (، که پنجاه و هفتمین رساله1840سوتَّه )اوپَجَّتَنَه« گفتارِ موضوعِ تأمل»کنند. در ی بنیادین صورتبندی میو قاعده

ی پنج یادآوری وجود دارد. این پنج مورد، اصول و ی اَنگوتَرَه نیکایه است، شرحی بر قضیهدر مجموعه

کند و به این شان گذرا بودن عمر و ناپایداری جهان فانی را به بوداییان گوشزد میحقایقی هستند که یادآوری

اولی از این مجموعه، همان دریافتهایی هستند تای رهاند. سهترتیب ایشان را از قید دلبستگی به امور مادی می

و سلوک مرتاضان را در پیش بگیرد.  اش در کاخ پدرش را رها کند و شیوهکه باعث شدند بودا زندگی آسوده

نشین، باید این پنج اصل را مدام در خاطر داشته باشند. پنج اصل یاد شده بوداییان چه راهب باشند و چه پیش

 1841چنین است: طبق متنِ این گفتار

 (1842مومْهی جَرام اَنَتیتو... توانم از پیر شدن بگریزم )جَرادهنخست: من با پیری دست به گریبانم، نمی

 (1843مومهی ویادیم اَنَتیتو...توانم از مرض بگریزم )ویادیدَهدوم: من در معرض بیماری قرار دارم، نمی

 (1844مومهی مَرَنَم اَنَتیتو...)مَرَنَدَهتوانم از مردن بپرهیزم سوم: من گرفتارِ مرگ هستم، نمی

چهارم: من از هرآنچه برایم دلپذیر و عزیز است جدا خواهم شد )سَبِّهی مِه پیِهی مَناپِهی ناناباوو 

 (ژ1845ویناباوو...

                      
1840 Upajjhatthana Sutta 
1841 Sutta Pitaka, Anguttara Nikaya, Book 3, BJT: 108, 114; Nyanaponika & Bodhi, 1999: 

135. 
1842 Jarādhammomhi jaraṃ anatīto… 
1843 Vyādhidhammomhi vyādhiṃ anatīto... 
1844 Maraṇadhammomhi maraṇaṃ anatīto... 
1845 Sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaramarana
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شوم، کردارهایم پنجم: من مالک کردارهایم هستم، وارث کردارهایم هستم، از کرداهایم زاده می

برِ آن خواهم کنند. هرچه را برگزینم، چه خوب و چه بد، میراثروابطم هستند، کردارهایم از من پاسداری می

 بود. 

رَنو یَم کَمَّم کَریسّامی کَلیانَم وا پاپَکَم وا تَسَّه دایادو پَتیسَبَندو کَمَّهیونی کَمَّهکومی کَمَّدایادو کَمَّه)کَمَّسَّه

 (1846بَویسّامی...

ایست با باورِ نادرست )مَدَه( به جوانی، سالمت و زنده بودن. سه اصل نخست در این میان، مبارزه

اش اولیه لاین سه هنگامی نمایان شدند که بودای جوان مردی فرتوت، بیمار و مرده را دید و ترک زندگی مجل

  1848آورد.ای را پدید میهایی تازهاینها سه خاستگاه غرور هستند که خود رنجها و کاستی 1847را برگزید.

شان پی برد و از توان به گذرا بودنی این مسائل می( درباره1849وِکَّتوگوید که با تأمل )پَچَّهبودا می

ناراحتی و تنفری که از دیدن بیماری و مرگ  شود تا حسشان رهید. این خوداندیشی باعث میتوهمِ تداوم

ی بودیستوه آن خوانیم که یکی از شهودهای اولیهدهد، از میان برود. در سوکومالَه سوتَّه میبه فرد دست می

است که تنفر و تحقیرِ بیماران و پیران و مردگان در چشم جوانان و تندرستان ناشی از غفلت از این نکته 

وقتی فرد با دیدن یک بیمار به یاد امکانِ  1850نیز از گزند این آسیبها در امان نیستند.است که خودِ ایشان 

                      
1846 Kammassakomhi kammadāyādo kammayoni kammabandhū kammapaṭisaraṇo yaṃ 

kammaṃ karissāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhavissāmī... 
1847 Nyanaponika and Bodhi, 1999: 297 n. 19. 

1848 Sukumāla Sutta (AN, 3.38). 
1849 paccavekkhato 
1850 Sukumāla Sutta (AN, 3.38); Nyanaponika and Bodhi, 1999: 53-54. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karma
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بیماری در خودش بیفتد، و با دیدن فردی پیر دریابد که خود نیز روزی پیر خواهد شد، فروتنانه به خویشتن 

 اش به آنچه گذراست از میان خواهد رفت.خواهد نگریست و دلبستگی

دهد پنج یادآوری ای وجود دارد که نشان میداتو سوتَّه( اشاره)دِوَه« ادِ ایزدیگفتار د»ی در رساله

بودایی با آیین جم در اساطیر کهن هند و ایرانی ارتباطی داشته )یا بعدتر یافته( است. جم یا یَمَه در روایتهای 

ه این ترتیب به ایزدِ نگهبان کهن هند و ایرانی نخستین انسانی است که راهِ ورود به جهان مردگان را یافت و ب

شود و از این نظر با مهر و رشن دنیای مردگان بدل شد. او در برخی از روایتها همچون داورِ ارواح ظاهر می

ی روان کسی که به تازگی درگذشته، از خوانیم که جم هنگام دادرسی دربارهشباهتی دارد. در این رساله می

کند و اینها عبارتند از آنچه هنگام دیدنِ یک نوزاد، داتو( پرسش میدی )دوَهی پنج قانون یا داد ایزاو درباره

شوند. جم یک پیرِ ناتوان، یک بیمارِ رنجور، یک مجرمِ عقوبت شده، و جسد یک مرده در ذهن انگیخته می

پیر و عقوبت  ها در نیافت که خود نیز بیمار وپرسد که آیا با دیدن این نشانهبعد از آن از روان درگذشته می

ی دیگری به همین نام در بخش دیگری از کانون پالی رساله 1851و مرده و در نهایت تناسخ یافته خواهد شد؟

کند، اما در آنجا تنها به سه صفت وجود دارد که در آنجا هم جم گفتگویی مشابه را با روان درگذشته آغاز می

 1852پیری و بیماری و مرگ اشاره شده است.

ی یادآوری، این کلمه در تعبیری فنی بر توانایی به یاد آوردن معنای تجربی و روزمرهگذشته از این 

و یا به شکوفایی خصلتهای بوداگونه  1854کند( داللت می1853واسانوسَّتیهای گذشته )به پالی: پوبِّنیزندگی

                      
1851 Devadūta Sutta (MN, 130); Ñāṇamoli and Bodhi, 2001: 1029-1341. 
1852 Devadūta Sutta ) AN 3.35); Bodhi, 2005: 29-30. 
1853 pubbenivāsānussati 
1854 Anālayo, 2006: 47. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
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توافق دارند آن است  اششدگی( از راه مراقبه تاکید دارد. آنچه که منابع مهایانه و کانون پالی درباره)روشن

رتی/ بودانوسَتی(، انجمن )سَنگَنوسمرتی/ سنگانوسَتی( و آیین ی بیداری )بودانوسْمْکه یادآوری در سه الیه

شدگی رسیده  پذیرد. یادآوری بیداری یعنی قبول این که بودا به روشن)دَرمَنوسمرتی/ دمّانوسَتی( تحقق می

اسخ رهید. یادآوری انجمن یعنی سازمان راهبان بودایی نهادی است ی تنتوان با پیروی از او از چرخهو می

اند. یادآوری آیین هم اند و راهِ درست را در پیش گرفتهکه پیروان و شاگردان راستین او در آنجا گرد آمده

یعنی آیین بودایی که توسط گوتمه بودا عرضه شده، جاوید و فراگیر و راست است و حقیقتی محض را برای 

 کند.مان بیان میمرد

دو یادآوری دیگر به این مجموعه افزوده شده که عبارتند از یادآوری نیکوکاری )به پالی:  1855در متنی

(. همچنین در برخی از متون به مورد 1857تانوسَتی( و یادآوری خصلتهای ایزدی )به پالی: دِوَه1856سیالنوسَتی

(. این شش یادآوری 1859ه پالی: چاگانوسَتیکه عبارت است از یادآوری سخاوتمندی )ب 1858ششمی اشاره شده

از متون کانون پالی این فهرست با چهار  1860به خصوص در منابع مهایانه مورد تاکید هستند. در اَنگوتره نیکایه

                      
1855 AN, 3.70; Thanissaro, 1997. 
1856 sīlānussati 
1857 devatānussati 
1858 Anālayo, 2006: 46-7; Rhys Davids and Stede, 1921-1925: 45. 
1859 cāgānussati 
1860 Anguttara Nikaya (AN, 1.16.1.1 - 1.16.1.10). 
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 1861شود:تایی پدید آمده که این موارد را نیز شامل میای دهیادآوری دیگر ترکیب شده و به این ترتیب سیاهه

 (.1864(، و یادآوری آرامش )اوپَسَمانوسَتی1863تاسَتی(، یادآوری تن )کایَگَه1862وستییادآوری مرگ )مَرَنان

بینیم. این ( میसखुावतीव्यहूःویوهَه: )سوکاوَتی« پایانگفتارِ زندگیِ بی»ترین نشانه از ذکر را در قدیمی

مقدس شمرده متن مبنای مکتب پاک بوم در خاور دور است و نزد بوداییان چین و ژاپن بسیار محبوب و 

این «. پایاننذرِ نور بی»( آمده که یعنی नमोऽबमतािाय) 1865«نَمو )آ(میتابایَه»شود. در سرآغاز این متن عبارتِ می

شود. ای مقدس قلمداد شد و همچون وِردی بارها و بارها توسط راهبان خوانده میعبارت در خاور دور جمله

اش در ژاپنی کنند و شکلِ تحریف شده( تلفظ می南無阿彌陀佛« )ئِفُونامُو اِمیتو»در سنت چینی آن را 

ای که در جریان شود. آن راهب بودایی( میなむ あみだ ぶつ)به خط هیراگانا: « نامو آمیدا بوتْسو»

ها به ویتنام با خودسوزی به حضور اشغالگران اعتراض کرد، به مکتب مهایانه تعلق داشت ی آمریکاییحمله

کشید، روایتی ویتنامی از این ذکر )نَمّو اَییدَه فوت( را زیر لب تکرار به آتش می و در آن هنگامی که خود را

 کرد.می

های پلید و ناپاک به تدریج شود کرمهباور پیروان سرزمین پاک آن است که تکرار این ذکر باعث می

این خصلت جادویِی  1866از میان بروند و روان فرد برای باززاییده شدن در بهشتِ غربیِ آمیتابه آماده گردد.

کند. بوداییان چینی معموال آن را بارها و بارها ای آوایی، آن را به مفهوم مانتره نزدیک میمنسوب به زنجیره

                      
1861 Buddhaghosa and Nanamoli, 1999: 90; Rhys Davids and Stede, 1921-1925: 45. 
1862 maraṇānussati 
1863 kāyagatāsati 
1864 upasamānussati 
1865 namo'mitābhāya 
1866 Yuan, 1986. 
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اندازند. کهنترین متنی که به چنین شکلی ی تسبیح میخوانند و به ازای هر بار بر زبان راندن آن یک مهرهمی

ی گنداره نوشته پَنَه سمَدی است که در قرن اول پیش از میالد در منطقهکند، پرَتیوتاز ذکر گفتن اشاره می

ها با تکرار مداوم نام آمیتابه بودا او را در ذهن خوانیم که بویستوهشده است. در این متن برای نخستین بار می

 شوند در قلمروی زیبای او راه یابند. سازند و به این ترتیب موفق میحاضر می

ی شود. کلمه( خوانده می佛念فو )و در چینی نیَن 1867ا در سانسکریت بودانوسْمْرتیذکر نام بود

داده است و همین معنی در برابرنهاد چینی هم معنی می« ذکرِ بودا»یا « به یاد آوردنِ بودا»سانسکریت در اصل 

اند. چنان که کردهرا همچنان حفظ « یادآوری»بازسازی شده است. در چینی نو ترکیبهای این ریشه معنای 

( یعنی اندیشه، قصد و 念頭 / 念头تو )( یعنی مطالعه کردن و خواندن، نیَن念書 / 念书شو )مثال نیَن

( یعنی فکر، ایده و اندیشه. کاربرد این ترکیبها در متون بودایی چینی نیز 觀念 / 观念نیَن )فکر، و گوان

گویند ( می念佛فو )ذکرِ نام بودا را را نیَنچنین است. مثال به خصوص در مکتب پاک بوم، بر زبان راندنِ 

اش ی ایران برابر است و تعبیر ذکر )به معنای یادآوری( نیز دربارهکه دقیقا با ذکرِ اهلل یا هو در میان صوفیه

ی گویند. خودِ کلمه( می念經 / 念经جینگ )ها را نیز نیَننماید. به همین ترتیب خواندن سوترهدرست می

( همنشین شده و این آخری معنای 念( به معنی بودا تشکیل شده که با نیَن )佛پسوند فو ) ( از念佛فو )نیَن

و « اینک»به معنای ( 今 جین )نگار چینی برای نیَن از دو بخشِرساند. نماد اندیشهذکر و هوشیاری را می

                      
1867 buddhānusmṛti 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BB%8A
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یادگیری، به ذهن و »این عالمت در چینی معنی ذهن و قلب تشکیل شده است. روی هم رفته ( به 心شین )

  1868رساند.را می« ی قلب خود ساختنبه خاطر سپردن، یا ملکه

بینیم همخوانی دارد. مفهوم ذکر در این منابع یکسره با آنچه که در مورد مانتره در منابع اوستایی می

اشه( )لور خودِ حقیقت در سنت زرتشتی هم تکرار مداوم یک جمله که محتوایی مقدس دارد و نماد و تب

ی اهریمن هستند. در دارد، ابزاری است برای دستیابی به خرد و پاکیزه کردن روان از تاثیر دیوهایی که آفریده

بینیم که خواندن مانتره و ذکر گفتن تاثیری جادویی در عالم مینویی به جا اساطیر کیهانشناختی زرتشتی می

ا و اهریمن، خدای یکتا مانند جنگاوری تجسم ی سهمگین اهورامزدگذارد. چنان که در نخستین رویارویمی

خورد و بیهوش است و با سه بار خواندن آن اهریمن شکست می« اشم وهو»ی اش مانترهشده که اسلحه

 مدارانهی جنگاورانه و اخالقشود. تفاوت مانتره در دیدگاه زرتشتی و ذکر بوداییان در آن است که این جنبهمی

شود. همچنین در منابع متاخرتر در دوران اشکانی و ساسانی و در ستیزانه در منابع بودایی دیده نمیو دیو

شود که باور عمومی آن بوده که مغان اند، روشن میارجاعهایی که مورخان یونانی و رومی به دست داده

 آذرخش پدید آورند. اما چنین خواندن مانتره قوای طبیعی را کنترل کنند و مثال توفان یا توانند به کمکمی

شود. چنین برداشتی از پیوند گیتی و مینو و تاثیر این دو در هم برخاسته، مضمونی در منابع بودایی دیده نمی

 و در برداشت خاص زرتشتیان ریشه دارد که تعادلی میان جهان مادی و مینویی قایل بودند.

                      
1868 Karlgren, 1923: 207. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BF%83
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شدن ذهن بر حقیقت و قطع پیوندهای دست و  در تمام این سنتها، کارکرد اصلی گفتن ذکر، گشوده

: 1870جینگیی اَهَناش )زِنگکه تنها در روایت چینی 1869پاگیر آن با امور گیتیانه است. در متنِ اِکوتَّرَه آگَمَه

增壹阿含經 :برای ما به یادگار مانده، فهرستی از ده نوع هوشیاری ارائه شده است که عبارتند از )

.م  ۳۸۴درمه، سنگهه، دهش، آسمانها، آسودن، انضباط، تنفس، تن و مرگ. متن در ی بودا، هوشیاری درباره

دِوَه آن را بازنویسی کرد و ویراست و این همان .م سَمگَه ۳۹۸ناندی به چینی ترجمه شد و در توسط دَرمَه

شده، هرچند واده نوشته ایست که امروز برای ما باقی مانده است. این متن احتماال در سنت سرواستینسخه

اند. در این آگمه ی آن پیشنهاد کردهمکتب مهاسمهیگَه را نیز به عنوان آفریننده 1871به تازگی سوجاتو بهیکو

گوپتکه همخوانی دارد و به همین دلیل ی درمهقاعده برای راهبان وضع شده که به خصوص با مرامنامه ۲۵۰

تردید زیر بی اتین لَموت نوشته که این متن 1872اند.برخی از مورخان نویسندگانش را اعضای این فرقه دانسته

اهمیت این متن در آن است که در میان ده  1873تاثیر مکتب مهایانه و در شمال غربی هند نوشته شده است.

نوع هوشیاری، بر مراقبه و هوشیاری بر مبنای تنفس بیشترین تاکید را کرده و بنابراین راه را برای تکامل 

  1874ر ساخته است.ی خاور دور همواتمرینهای تنفسی و فنون تمرکز و مراقبه

                      
1869 Ekottara Āgama 
1870 zēngyī-ahánjīng 
1871 Sujato Bhikku 
1872 Warder, 2000: 6. 
1873 Hwang, 2006: 31. 
1874 Huaijin, 1993: 146. 
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و در پالی  1875سمرتیی تنفسی است که در سانسکریت آناپانَهدومین شیوه از تامل در نفس، مراقبه

( در چینی وامگیری شده است. این نوع از 那安那般شود و به صورت آنابانا )خوانده می 1876سَتیآپانانَه

ام. اما این بدان رو آن را غیرزبانی دانستهمراقبه بر خودِ فرآیند تنفس و دم و بازدم تمرکز کرده است و از این 

های شود. در واقع در بیشتر تمرینهای تنفسی و مراقبهمعنا نیست که گفتگوی درونی لزوما در آن قطع می

کند. با خاموش بودایی زبان همچنان حضور دارد و در قالب گفتگوی درونی جایگاهی مرکزی را اشغال می

 از فنون تاملی، بر ذکر گفتن و یادآوری کالمی حقایق تاکیدی وجود ندارد.ی اخیر این وجود در این رده

و به سانسکریت:  1877)به پالی: آناپانَسَتی سوتَّه« گفتار تنفس هوشیارانه»در میان متون بودایی، 

پردازد. نام این رساله ی دم زدن و فنون حبس نفس می( متنی است که به آموزش شیوه1878آناپانَسَمرْتی سوترَه

( وامگیری شده، یعنی 那安那般:1879بانَّهاز دو بخش تشکیل شده است. آناپانَه که در چینی به صورت )آنَّه

در سانسکریت هم یعنی هوشیارانه. این واژه به فنون حبس نفس و روشهای تنظیم  1880سمرْتی«. دم و بازدم»

کند که از دیرباز در آیین بودایی رواج داشته و امروز نیز در سنت تراواده و ذن و مکتبهای تنفس اشاره می

 شود. ها محسوب میی مرکزی تمرینغربیِ عالقمند به مراقبه هسته

توان نوعی از ریاضت دانست که به همراه پرهیز از رین شکلِ آن، میتحبس نفس را در ابتدایی 

دهد. شواهدی کشانه را تشکیل میهای زاهدانه و ریاضتای زمانی، کانون آیینخوردن یا نوشیدن برای دوره

                      
1875 ānāpānasmṛti 
1876 Ānāpānasati 
1877 Ānāpānasati Sutta 
1878 Ānāpānasmṛti Sūtra 
1879 ānnàbānnà 
1880 smṛti 
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های تنظیم تنفس به شود، شیوههست که در کیش بودایی که ریاضت و پرهیزهای دشوار غذایی توصیه نمی

 1881کرده است.راهبردی برای پر کردن جای خالی این ریاضتها عمل میعنوان 

ی دیانه است که این خود مسیری است گوید که هوشیارانه دم زدن راهِ دستیابی به چهار مرتبهبودا می

ی شیوه 1882شود.برای رسیدن به هفت عاملِ روشن شدگی که در نهایت به بیدار شدنِ روان رهرو منتهی می

نشیند، و بر دم و ی درختی چهارزانو میرود و در کنار ریشهت که رهرو به جنگل یا خلوتی میکار چنین اس

کند و آرمیدن او هوشیاری خود را به دم و بازدمِ بلند یا کوتاه خود معطوف می 1883کند.بازدم خود تمرکز می

کند و ذهن خویش کند. او در این حال حس شادی و نشاطی را حس میبدنش را به هنگام تنفس رصد می

کند و سازد. او به تدریج بر پویایی و ناپایداری خویشتن و سیال بودن جریان چیزها تمرکز میرا آسوده می

  1884پردازد.به این ترتیب به مراقبه می

ی ایجاد انضباط جالب آن که بودا در حین آموزش فنون حبس نفس آشکارا گفتگوی درونی را واسطه

اند و جمالتی که رهروان هنگام تمرین تنفسی باید به خود بگویند را دقیقا مشخص دذهن در این مورد می

من باید هنگام بازدم )یا دم( ذهن »، «من باید هنگام دم )یا بازدم( زدن ذهن خود را تجربه کنم»کرده است: 

معناست که بر  این بدان 1885«من باید هنگام دم )یا بازدم( ذهن خود را رها سازم.»و « خویش را شادمان سازم

کند، ستیز است و گفتگوی درونی را اختاللی در روند رهایی ذهن قلمداد میخالف سنت بعدیِ ذن که زبان

 دانسته است. خودِ بودا زبان را ابزاری کارآمد برای منظم ساختن ذهن و متمرکز کردنِ آن می

                      
1881 Anālayo, 2006: 125. 
1882 Ānāpānasmṛti Sūtra, 15. 
1883 Ānāpānasmṛti Sūtra, 17. 
1884 Ānāpānasmṛti Sūtra, 18-22; Majjhima Nikaya, Sutta No. 118, Section No. 2. 
1885 Ānāpānasmṛti Sūtra, 20. 
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پردازند، مراقبه در کیش بودایی می ی زبانی و غیرزبانی که به شرح فنونبه این ترتیب در میان دو شیوه

توان تشخیص داد. نخست آن که هردو بر تنفس به عنوان مبنای تمرکز تاکید دارند. دیگر این شباهتها را می

اند و سوم آن که این گامها در آن که هر دو به چهار مرتبه از آرمیدگی ذهن و تمرکز هوشیارانه اشاره کرده

ی ذهن را در کند. این چهار مرتبهای مینویی و روانی میل میمادی به جنبههردویشان از وضعیتی بدنی و 

  1886توان بازجست.بخشهای دیگری از کانون پالی نیز می

ی انسان، آن دیدگاهی که از همه بهتر پیوند های جهان باستان دربارهدر میان سنتهای فلسفی و نظریه

دهد، را به عنوان پیامدی منطقی از مبانی نظری اش به دست میکند و این فن میان مراقبه و تنفس را تحلیل می

دانسته و دم و بازدم را نمودی از حضور ایست که وای )خدای باد( را ایزدِ برتر میدیدگاه کهن هند و ایرانی

ام که یکی این نکته را به طور مفصل شرح داده« ی آفرینش بابلیاسطوره»کرده است. در کتاب او قلمداد می

از ارکانِ صورتبندی مفهوم خدای یکتا در ایران زمین همین ایزد بوده است و اهورامزدای زرتشتی بخشی از 

ام که کیش نشان داده« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»ها و صفات وی را به ارث برده است. همچنین در ویژگی

جان انسانی از جنس باد است و  پرستش وای به پیکربندی خاصی از انسان منتهی شده که طبق آن روان و

توان در اسمِ داشتی است که بعدتر در زبانها و سنتهای دینی فراوانی وامگیری شد و ردپایش را میاین پیش

بازجست که همگی معنای باد را در خود  روان( /spiritآدمی )روح/ ی جان برگزیده شده برای عنصر زنده

های یشت و فروردین یشت صورتبندی شده و در سراسر یشتاند. این سنت برای نخستین بار در متن رامنهفته

ای که در دوران هخامنشی ها و در منابع زرتشتیی وای پیوند دارد. بعدتر نیز در یسنهکهن با سرودهای ستاینده

                      
1886 Mahasatipatthana Sutta, DN 22; Satipatthana Sutta, MN 10; Kayagatasati Sutta, MN 119. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digha_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Satipatthana_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Kayagatasati_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
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ی روان یکی انگاشته شد و به این ترتیب روان با باد عنصری با پنج نیروی برسازنده ی پنجتدوین شد، نظریه

 ارزی یافت.هم

دانند، فنون و روشهایی برای پروردن و رود مغان و راهبانی که روح را از جنس باد میانتظار می

پالودن آن ابداع کنند که با تنظیم جریان هوا و کنترل دم و بازدم همراه باشد. در سنت زرتشتی نمودهای اندکی 

درآمیخته است. با این وجود شواهدی  بینیم و هرآنچه هست به شدت با زبان و خواندن مانترهبرای این امر می

ها و فنونی برای تنظیم تنفس وجود دهد دست کم در عصر اشکانی در ایران شرقی شیوههست که نشان می

سخن،  اند. چون چنان که گفتیم، بادِ بیی دین بودایی پدید آمدهداشته است. به احتمال زیاد این فنون در زمینه

ریگی تهی از مانتره برای زرتشتیان چندان مقدس و معنادار نبوده و چه بسا که مرده کالم ویعنی دم و بازدمِ بی

ای وجود نداشته ی پیشازرتشتی هم محسوب شده باشد. اما در کیش بودایی چنین پیشینهاز سنتهای مشرکانه

گرفته، با آن داد کل میی هندویی و تمرینهای تنفسی یوگا که همزمان با این دوربان شو احتماال تاثیر پرانایامَه

 و ستدی داشته و در سیر تحول آن موثر بوده است. 

در هردو روایت بودایی که نقل شد، چهار نهادِ کالبد، حواس، ذهن و اندیشه به شکلی صریح یا 

ی من در منابع اوستایی کهن شباهتی اند. این چهار الیه، به پنج نهادِ برسازندهتمثیلی از هم تفکیک شده

دقیقا همین چارچوب برای پیکربندی روح آدمی به کار گرفته شده است.  یسنه ۲۶در هات یر دارند. چشمگ

 خوانیم:در این هات که به ستایش روان نیکوکاران و فروشیِ درگذشتگان اختصاص یافته، چنین می

,m&noaCa ,aDi ,m&CUg-OnsAs ,m&nayrioap ,m&naCEakT 

,m&nayrioap  

,acmICawarf ,acmvnAwru ,acsaDoab ,acm&nEad ,acmUha 

,acm&ninoaCa 

`,vranoaW ,iACa ,iOY ,ediamazaY 

.,ediamazaY ,mvnAwru ,OhMlDuh ,SuVg 
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paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-gûshãm idha ashaonãm 

ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca 

ýazamaide ýôi ashâi vaonare , gêush hudhånghô urvânem 

ýazamaide. 

و  اینک جان و دین و بوی و روان و فروشی نخستین آموزگاران و نخستین آموزندگان کیش، مردان»

  1887«ستاییم.ستاییم. گوشورون نیک کنش را میاند را میی پیروزی اشه بودهزنان اشونی را که انگیزه

ی من در اوستا و منابع بودایی شباهتی چشمگیر دارند. منابع فارسی میانه به پنج نیروی برسازنده

اوستایی هم معلوم  از مرور منابع اند وهمین پنج نیرو به صورت تن، روان، بوی، دین و فروشی اشاره کرده

ترتیب  شود که جان با پیکر و کالبد مادی ارتباط داشته و میان انسان و جانوران مشترک بوده است. به اینمی

اند. در این میان تعریف دین معلوم است که کالبد بودایی با جان/ تن، حواس با بوی، ذهن با روان همتا بوده

روغ و کردار منطبق با اشه یا دبارت است از نیرویی ذهنی که تمایز میان راست و ی تفکر زرتشتی عدر زمینه

دهد و این آشکارا برابر است با اندیشهِ معطوف به موضوع که چهارمین نیروی منحرف از آن را تشخیص می

ذر و فروکاستنِ صر آمورد نظر بوداست. این نکته تامل برانگیز است که منابع بودایی در کنار نادیده انگاشتن عن

ی اوستایی را گانهمشهور، دستگاه روانشناختی پنج دستگاه پنج عنصریِ زرتشتی به چارچوب چهار عنصریِ

اند. در دیدگاه زرتشتی نیز پنج نیروی روان با پنج عنصر و پنج اخترِ نیز به نظامی چهارتایی ساده کرده

ی ی انسان است و دستمایهی ایزدگونهه، فروشی که سویهاند. در این منظومکردهتر پیوند بر قرار میکهنسال

ی زرتشتی است، قاعدتا با عنصر آذر/ اثیر همتاست و دقیقا همین است که در این خداباورانه-بینش انسان

 سازی حذف شده است. ساده

                      
 . ۴، بند ۲۶، هات یسنه  1887
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 بینی فیزیکی بودا شکلی ساده شدهاگر حدس من درست باشد و به راستی نظام روانشناختی و جهان

توان حدس زد که در ایران زمینِ دوران بودا، و نقد گشته از دیدگاه زرتشتی قلمداد شود، در این حالت می

فنون مشابهی برای مراقبه جاری و رایج بوده باشد و به همین ترتیب بر مبنای پنج نیروی روان و پنج عنصر 

شان سی در عصر هخامنشی به خاطر چیرگیدانیم که مغان پارمرتب شده باشد. از گواهی نویسندگان یونانی می

هایی به این اند. در منابع اوستایی نیز اشارهبر ترفندهای روانشناختی و فنون مراقبه و تنظیم ذهن نامدار بوده

رسیم که احتماال الگوی ها را با منابع بودایی جمع ببندیم، به این نتیجه میموضوع وجود دارد. اگر این داده

بینی و نظر بودا نیز سرمشقی ایرانی داشته است. احتماال بودا به همان شکلی که جهان ی موردمراقبه

ی خود را شناسی چهار عنصری خود را از الگوی پنج عنصری ایرانی برگرفته و روانشناسی چهارگانهکیهان

ایرانی به این سازی پنج نیروی اوستایی پدید آورده، با بازسازی و دگرگون ساختن سرمشقی از نقد و ساده

 شیوه از مراقبه دست یافته است.

یابیم که تمرینهای تنفسی اگر منابع کهن بودایی را بازخوانی کنیم، به روشنی به این نتیجه دست می

شان انگار جنوب شرقی ایران زمین )استانهای بودایی در ایران شرقی ریشه دارند، و جایگاه پیدایش و تحول

امنشی( نیست، بلکه در مناطق شمالی و استانهای پارت و سغد و بلخ قرار گرفته و هرات هخ هند و گنداره

ی ای که مراقبهشده است. چنان که گذشت، متونِ پایهاست، که در ضمن مرکز دین زرتشتی هم محسوب می

  اند.کنند، در دوران اشکانی در ایران شرقی نوشته شدهتنفسی را در دین بودایی صورتبندی می

فنون مراقبه در ایران زمین و نقش مهم ایرانیان در تحول آن را بر مبنای شاهدی دیگر در درون رواج 

ی بودایی در دوران اشکانی در دهد فنون مراقبهتوان دریافت. کهنترین شاهدی که نشان میکیش بودایی می

ه منابع چینی باز ایران زمین رواجی گسترده داشته و در این سامان دستخوش تحول و بازسازی شده، ب

گائو( شیها وی را اشکان )آنای که چینیمیالدی، راهبی پارتی ۱۷۰تا  ۱۴۸ی سالهای گردد. در فاصلهمی
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سمیرتی سوتره(را به چینی )آناپانَه« گفتار تنفس هوشیارانه»نامند، به چین رفت و در میان متونی دیگر، می

( نامید، که با متنِ رسمیِ 大安般守意經« )هوشیارانه گفتار بزرگِ تنفس»ترجمه کرد. او این متن را 

خورد. راهب بودایی دیگری که در آموزش و استفاده از هایی در آن به چشم میکهنش تفاوت دارد و افزوده

( 佛圖澄ها او را فوتودِنگ )مراقبه و فنون تنفسی در چین نقش کلیدی را ایفا کرد، کسی است که چینی

های ی اول قرن چهارم میالدی به چین سفر کرد و به خاطر تواناییسغدی بود که در نیمهنامند. او نیز راهبی می

ساالران چینی را به روایت مورد نظرش آسایش شهرت یافت و در زمانی کوتاه سرداران و جنگروانی معجزه

در واقع تنها  1888از آیین بودایی گرواند. شهرت او به خاطر معرفی و تبلیغ فنون تنظیم تنفس و مراقبه است.

بعد از ورود این فنون به سپهر تمدن چینی بود که مردم این سامان با دین بودایی ارتباط برقرار کردند و 

اش را با کاربردی بودن مراقبه و فنون مشابه جبران شان از انتزاعی بودنِ مفاهیم آن و فلسفی بودندلزدگی

  1889کردند.

ر منابع دمراقبه تنها به قلمروی مینویی محدود است و تنها در متون اصلی و کهن بودایی، تاثیر 

شود. ای دیده میتر است که به تاثیر جادویی و مستقیمِ مراقبه بر امور ملموس و گیتیانه اشارهمتاخرتر و عامیانه

دست شناسی دقیقی از حالتهای روانی مختلف ی مینوییِ مراقبه، به ریختبودا و شاگردانش با تاکید بر سویه

« ی زندگی پرهیزگارانهگفتار میوه»یافتند و کارکردِ مراقبه در گذار از یکی به دیگری را توصیف نمودند. در 

 بودا چهار مرتبه از دیانه را شرح داده است:

                      
1888 Huai-Chin, 1997: 80-81. 
1889 Nan, 1997: 80-81. 
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های حسی تمرکز کند و تنها بر دادهنخست: طردِ بخشی از ذهن که ناشیانه و خامدستانه عمل می

خیزد و ی، وجدی بر میساش از هجوم محرکهای حگیریاز انزوای ذهن و کنارهیافته است. در این حالت 

گردد. بودا وضع بدن و ذهن رهرو را در این حالت به گِلِ حمامی تر و روشنتر میاندیشه و داوری شفاف

هم گوید بدن و ذهن راهب کند که در خزینه فرو ریخته و در آن هم زده و محلول شده باشد، و میتشبیه می

 به همین ترتیب در شادمانی و سرخوشی غرقه خواهد شد. 

دار رهایی یابد و با خود یگانه گردد. گام دوم دیانه آن است که ذهن رهرو از فکرهای مزاحم و جهت

ای تشبیه کرده که از هیچ سو جویباری بدان وارد نشود، و آبِ تنها ای یا برکهبودا این وضعیت را به دریاچه

 . ای زالل و خنک در اندرونش تامین گرددتوسط سرچشمه

امش و که این سرخوشی و نشاطِ ناشی از یگانگی با خویشتن از میان برود و آر گام سوم آن است

شود و بودا حال سکون و تعادل جای آن را بگیرد. در این حالت هوشیاری و ادراکی تیز و روشن حاصل می

 ایهایی عمیق در دل دریاچهراهب در آن وضع را به گل نیلوفری تشبیه کرده که خوراک خود را از ریشه

 شکفد.گیرد و بدون سر بر کشیدن از سطح دریاچه، در ژرفای آبها و غرقه در خنکیِ آن، میمی

بندد و حتا لذت و نشاط نیز حس در گام چهارم، هر نوع تنش و تمایزی از ذهن رهرو رخت بر می

یه کرده ناپذیری است که بودا آن را به وضع رهرویی تشبشود. این وضعیت تعادل ناب و آرامش خدشهنمی

گوید که راهب در این حالت در روشنایی ادراک که سراپا در رختی سپید و چسبان پوشیده شده باشد. بودا می

 ت.شود و این واالترین سطح مراقبه اسو شناسایی غرقه می

ی متفاوت از هوشیاری، از دیانه وجود دارد که متناظر است با چهار الیه چهار مرتبهبنابراین در کل 

خوانیم. هم مضمون مشابهی را می« نیکایَهسَمیوتَه»شود. در شدگی منتهی میو به شکوفایی هفت عاملِ روشن

آسا تشبیه کرده که در پایان تابستان فرو کز برخاسته از آن را به بارانی سیلبودا در آنجا تنفس هوشیارانه و تمر
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سخنان مشابهی با تفصیل  1890برد.ریزد و گرد و غبار هوا )یعنی سردرگمی و آشفتگی ذهن( را از میان میمی

است  شوند. از همه مهمتر در این میان گفتار بودا با پسرش راهولهکمتر در متون دیگر بودایی نیز یافت می

در بخشهای کهن دیگری از سه سبد نیز  1891که در آن به مراقبه و تنفس هوشیارانه سفارش شده است.

آید که احتماال فنون یاد شده به راستی کهن بوده و به یاز اینجا بر م 1892توان یافت.هایی همسان را میاشاره

 اند. شدهدوران خودِ بودا مربوط می

الف(  1893آید، عبارتند از:هم چهار گامِ دیانه که با تمرین تنفسی حاصل می« آناپاسمرتی سوتَّه»از دید 

خیزد، ب( رفع تنش می رفع اندوه و نگرانی، که از درک کالبد خویش همچون چیزی در میان سایر چیزها بر

های برخاسته از حواس و دریافتهای بیرونی، که با بر نشاندن دریافتها و ادراکها بر جایگاه سزاوارشان و دلواپسی

شود، ت( فهمِ همراه است، پ( رهایی از آشفتگی و پراکندگی ذهن که با درکِ ذهن به مثابه ذهن ممکن می

گزینی از میل به دنیا و نگرانی بابت امور گیتیانه منتهی ه طرد و کنارهموضوعِ اندیشه در مقام موضوع اندیشه ب

 شود. می

ی خودآگاهی و ادراک درونی من از من وجود دارد که عبارتند از کالبد به این ترتیب چهار سویه

یک از (، و اندیشه و موضوعهای آن )دَمَّه(، و تمرکز بر هر1896(، ذهن )چیتَّه1895(، ادراک حسی )وِدَنا1894)کایَه

                      
1890 Samyutta Nikaya (SN), 54.9.  
1891 Maha-Rahulovada Sutta, MN 62. 
1892 Girimananda Sutta, AN 10.60; Anapana-samyutta, SN 54.1, SN 54.3–SN 54.16, SN 

54.20. 
1893 Ānāpānasmṛti Sūtra, 23-28. 
18941894 kāya-sankhāra 
1895 vedanā 
1896 citta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samyutta_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
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ی بودایی آن است که در هریک از این چهار د. سنت جاری مراقبهانجامآنها به آرمیدگی و رهایی آن سویه می

گام باید به ترتیب بر دم و بازدمِ بلند و کوتاه، و بعد از آن به موضوعِ یاد شده و آرمیدگی و رهایی آن توجه 

ی ی تمرکز بر دم و بازدم را در دو سوترهار مرحلهکرد و بر آن متمرکز شد. همین تمایز راهبردی میان چه

بینیم که در آنجا بودا رهروی مراقبه کننده را به حکاکی تشبیه کرده که با تمرکز و هوشیاری فراوان دیگر می

 1897کند.ای حک میطرحی بلند و کوتاه )دم و بازدهم بلند و کوتاه( را بر زمینه

خوانیم که مراقبه در پیوند بینیم و میه از همین سیاهه را میای ساده شددر متن بودایی دیگری نسخه

ی پاینده )ویچارَه(، نشاط ی عملی یا مشاهده )ویتَکَّه(، اندیشهبا پنج نیروی روانی مشخص شده است: اندیشه

وکه در میان این مفاهیم، شادمانی و نشاط، یعنی س 1898و سرزندگی )پیتی(، شادمانی )سوکَه( و تعادل )اوپِکّا(.

مَگَه در قرن پنجم میالدی و پیتی معنایی نزدیک به هم دارند و ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. ویسودی

چند متغیر عینی را برای تمایز میان این دو مشخص کرده است. از دید او، نشاط )پیتی( عبارت است از حس 

ی دست یافتن  الی که شادمانی )سوکه( نتیجهی دستیابی به چیزی دلخواه، در حدلپذیرِ ناشی از میل و وعده

ی زاللی را از دور ببیند به و برخوردار شدن از آن چیز است. یعنی مثال وقتی کسی به هنگام تشنگی چشمه

شود. وقتی نشاط هست، اش رفع شد، شادمان میآید، و هنگامی که آن آب را نوشید و تشنگینشاط می

تی ندارد که در زمان شادمانی نشاط همچنان باقی بماند. یعنی معموال بعد شادمانی هم حضور دارد، اما ضرور

ی رود. در ضمن نشاط به تودهی خوشایندِ پیش از رسیدن به آن از میان میاز دستیابی به چیزی، آن دلهره

                      
1897 Mahasatipatthana Sutta, DN 22; Satipatthana Sutta, MN 10. 
1898 Pañcaṅgikasamādhi Sutta, AN 5.28. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digha_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Satipatthana_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
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ها رجهراهبان بودایی د 1899هاست.ی احساسصورتها و ریختها تعلق دارد، در حالی که جایگاه شادمانی در توده

ایستد، تنها مو بر تن راست می اند. در نشاط ضعیف،های گوناگون نشاط را در پنج رده مرتب کردهو شدت

شود، در حالی که نشاط فرو هایی زودگذر از خوشحالی همچون آذرخشی تجربه میدر نشاط کوتاه، جرقه

کشاند و نشاط کامل د را به آسمان میشکفد، نشاط فراز رونده تنِ فررونده مانند موجهایی در اندرون دل می

    1900ماند.به سیالبی عظیم در کوهستانی بلند می

پیوند میان دیانه و لذت به اشکال گوناگون در منابع کهن بودایی مورد تاکید واقع شده است. بخشهایی 

به هم مربوط  گوید هوشیاری، خوشحالی، لذت و آرامش )سَتی، پَموجا، سوکَه، و پَسَدی(از کانون پالی می

خوانیم که این حالتها بر اثر غلبه بر پنج مانع پالَه سوته میآیند. مثال در سمنَههستند و همزمان با هم پدید می

 شوند:( پدیدار می1901)پَنچَه نیوَرَنی

Tassime pañca nīvaraṇe pahīṇe 

attani samanupassato pāmojjaṃ jāyati. 

Pamuditassa pīti jāyati. 

Pītimanassa kāyo passambhati. 

Passaddhakāyo sukhaṃ vedeti. 

Sukhino cittaṃ samādhiyati 

 آنگاه که ببیند پنج مانع را طرد کرده است،

 شود،در اندرون خویش شاد می

                      
1899 Ñāṇamoli, 1999: 142 (Vsm. IV, 100). 
1900 Ñāṇamoli, 1999, pp. 141-142 (Vsm. IV, 94-99). 
1901 pañca nīvaraṇi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Visuddhimagga
http://en.wikipedia.org/wiki/Visuddhimagga
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 یابد،وقتی شاد شد، نشاط می

 شود،وقتی نشاط یافت، بدنش آرام می

 گردد،وقتی بدنش آرام شد، به لذت حساس می

 1902یابد.تمرکز می وقتی لذت یافت، ذهنش

 و

Saṅkilesikā ceva dhammā pahīyissanti. Vodāniyā dhammā 

abhivaḍḍhissanti. Paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayaṃ 

abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissanti. Pāmujjañceva bhavissati pīti ca 

passaddhi ca sati ca sampajaññañca sukho ca vihāro1903 

های ذهن طرد شود و کیفیتهای درخشان ذهن شکوفا گردد، و فرد به قلمرو انباشت وقتی آلودگی»

کنون دریافت، وارد گردد و در آنجا مقیم شود، وقتی دانست، و )حقیقت( را در اینجا و او تراکمِ شناسایی 

  «شادمانی، نشاط، آرامش، هوشیاری و بیداری خواهد بود، و حضور در لذت.

ی پیاپی توصیف شده است که دست یافتن به آرامشِ برخاسته از دیانَه در متون پالی با شش مرحله

ط )پیتی(، دم و بازدم )اَسّاسَه پَسّاسَه(، احساس ی عملیاتی )ویتَکَه ویچارَه(، نشااندیشهطی آن گفتار )واچَا(، 

وِدَنا( و در نهایت زنگارهای روح )آسَوَه( یعنی شهوت، نفرت و توهم )راگَه، دوسَه و موهَه( -و ادراک )سَنا

است، این تعالیِ رنج اولیه و فرا  1906رسمیکه از منابع بودایی نیمه 1905متن نِتّیپَکَرَنَه 1904شوند.آسوده می

                      
1902 Samaññaphala Sutta, DN 2; Potthapada Sutta, DN 9. 
1903 Poṭṭhapādasuttaṃ, DN 9. 
1904 SN, 36.11; AN, 9.6.7  (Thanissaro, 1998; Nyanaponika, 1983). 
1905 Nettipakarana 
1906 paracanonical 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digha_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Samyutta_Nikaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn36/sn36.011.than.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nettipakarana
http://en.wikipedia.org/wiki/Pali_Canon
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 )لوکوتَرَه پَتیچَّه« ی استعالییفراز رفتنِ وابسته»ی رهایی از زنگارهای روح را اش تا مرحلهگذشتن

 ( نامیده است. 1907سَموپَّدَه

تی از حالتی که در منابع گوناگون بودایی به صورت نشاط یا شادمانی توصیف شده، در واقع حال 

شود. این فرا رفتن و آرامش یافتن روان است که از بیدار شدنِ قدم به قدمِ روح نتیجه میشکوفایی ذهن و 

ای از متون بودایی توصیف شده که بیشترشان در دوران اشکانی و در قلمرو استعال یافتنِ خرد و آگاهی در رده

« فراروندگیِ خرد»وم خوانیم که مفهمی« کالپَهمولَهمَنجوسری»اند. در پادشاهی کوشانی نوشته شده

ی مهایانه در ی مرکزی شاخهپارَمیتا( در دوران کانیشکا در دین بودایی تکامل یافت و به صورت هسته)پرجنَه

 آمد. 

شود. این ( نامیده میप्रज्ञापारबमता) 1908پارَمیتادر سانسکریت پرَجنَه« کمال خرد»یا « فراروندگی خرد»

)خرد و دانایی( و پارَمیتا )کمال و فراروندگی( تشکیل یافته است. این مفهوم « پرجنه»ترکیب از دو بخشِ 

انجامد. چگونگی دستیابی ها مییکی از عناصر کلیدی مهایانه است و همان است که به پیمودن راه بودیسَتوَه

ها و مضمونهای متنوعی آمده است که اندازه« پرجناپارمیتا سوتره»ونی به نام به این مفهوم در مجموعه مت

دارند. سخن اصلی این متون آن است که تمام چیزهای قابل ادراک و ملموس در نهایت اشکالی از تفکر و 

  1909پردازی هستند.خیال

                      
1907 lokuttara-paticcasamuppada 
1908 Prajñāpāramitā 
1909 Williams, 2009: 52-53. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paticcasamuppada
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از دید پژوهشگران  1910شوند.محسوب می« پرجناپارمیتا سوتره»ی رین متون مهایانه از ردهکهنت

 1911پارمیتا سوتره(ساهَسریکا پرجنه)اَشتَه« کمال خرد در هشت هزار سطر»اروپایی کهنترین متن از این رده 

این متن در قرن دوم میالدی به چینی ترجمه شد.  1912نام دارد که احتماال در قرن اول پ.م نوشته شده است.

ی منظوم شده است. این نسخهنامیده می« 1913گاتَهچَیَهگونَسَمرَتنَه»ای منظوم از آن هم وجود داشته که نسخه

احتماال کمی کهنتر از روایت منثور بوده، چون به سانسکریت روان نوشته نشده و زبانی آمیخته دارد. برخی 

ی جنوبی آندره تولید ی راهبان مکتب چایتیکه در منطقهکه این متون ابتدا در حلقهاز پژوهشگران اعتقاد دارند 

 نیز پدیدار شدند.« کمال خرد»های تانتریک از سوترَه هایی.م نسخه ۵۰۰سال از حدود  1914شده است.

نام دارد، فهرستی « 1916ویاکیاآرتَپیندَهویوْرتَگوهی»که « 1915سَمگرَههمَهایانَه»یک تفسیر هندی بر متن 

ی زیرین و زبرین دارد. اساس این متن، آیین دو الیه را به دست داده است. بر« کمال خرد»ی از متون رده

ی زیرین برای مردمی عادی مثل بازرگانان تدوین شده که به زندگی روزمره مشغول هستند. بخشی میانی الیه

های زبرینِ آیین خاص شوند، و آموزهشود که از مقدسان محسوب میتنی آموزانده میهست که به گروه پنج

، «1918سَتیکاتری» 1917را چنین ذکر کرده است:« کمال خرد». این تفسیر نام متون هاستبودیسَتوَه

                      
1910 Williams, 2009: 131. 
1911 Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 
1912 Mäll, 2005: 96. 
1913 Ratnaguṇasaṃcaya Gāthā 
1914 Guang Xing, 2004: 66. 
1915 Mahāyānasaṃgraha 
1916 Vivṛtaguhyārthapiṇḍavyākhyā 
1917 Hamar, 2007: 94. 
1918 Triśatikā 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81y%C4%81na-samgraha
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، «1922ساهَسریکااَشتَه»، «1921ساهَسریکاساردهَدْوی»، «1920سَتیکاهَپتَه»، «1919سَتیکاپَنچَه»

چنان که نمایان است، این نامها «. 1925ساهَسریکاسَتَه»و « 1924ساهسریکاویمسَتیپَنچَه»، «1923ساهسریکادَسَهاَشتَه»

هشت  ،۲۵۰۰، صدصد، هفتکنند و تقریبا به پارسی خوانا هستند: سیصد، پنجبه شمار سطرهای متن اشاره می

کوپتکه مربوط با مکتب درمهو صد هزار. دو متن اخیر از نظر جوزف والسر  هزار ۲۵، هزار، هجده هزار

هزار  ۲۵ با« 1928پَنچَه ویمَسْسَتی ساهَسریکا پرَجناپارَمیتا سوتره»معتقد است که  1927جوزف والسر 1926است.

ی با صد هزار سطر به طور مستقیم از این آرای فرقه« 1929ساهَسریکا پرَجناپارَمیتا سوترهسَتَه»سطر، و 

« 1930 ساهَسریکا پرَجناپارَمیتا سوترهاَشتَه» . در حالی که چنین تاثیری در متنی مانند اندکوپتکه تاثیر پذیرفتهدرمه

 1931شود.)با هشت هزار سطر( دیده نمی

پارمیتا چِدیکا پرجنه)وَجرَه« ی الماسسوترَه»ی یاد شده، از دید دانشوران ژاپنی کهنترین متن از رده

سنتی است که از مدتها قبل در درون این فرقه پذیرفته شده بوده است. این ( است و این دیدی 1932سوتره

داند، و این در برابر روش پژوهندگان ی یاد شده را کهنتر میی مضمون و محتوا سوترَهدیدگاه بر مبنای مقایسه

                      
1919 Pañcaśatikā 
1920 Saptaśatikā 
1921 Sārdhadvisāhasrikā 
1922 Aṣṭasāhasrikā 
1923 Aṣṭadaśasāhasrikā 
1924 Pañcaviṃśatisāhasrikā 
1925 Śatasāhasrikā 
1926 Williams, 2008: 6. 
1927 Joseph Walser 
1928 Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 
1929 Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 
1930 Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 
1931 Williams, 2008: 6. 
1932 Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra 
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برخی از  1933گیرند.گذاری متون بودایی میگیرد که تاریخ ترجمه به چینی را مبنای زمانغربی قرار می

ی سوترَه»اند که ی ساختار زبانی دو متن یاد شده به این نتیجه رسیدهپژوهندگان مانند گرگوری شوپن با مقایسه

« ی الماسسوترَه»از دید شوپن  1934است.« کمال خرد در هشت هزار سطر»تر از به راستی قدیمی« الماس

تازه این « سطر ۸۰۰۰خرد در کمال »نشانگر دورانی است که سنت دینی یاد شده هنوز شفاهی بوده، و در 

 آید. شیوه به شکل نوشتاری در می

( است प्रज्ञापारबमताहृदय: 1935پارَمیتا هْدْریَهاچن)پَر« ی دلسوترَه»گنجد، متن دیگری که در این رده می

آن ( نام گرفته است و معنای 經般若波羅蜜多心« )1936جینگبورِئوبولوئومیدوئو شین»که در چینی 

ترین متن مقدس است. بسیاری از نویسندگان این متن را مشهورترین و پرارجاع« قلبِ )راه برای( کمال خرد»

( تشکیل شده که هر بیت श्लोकسرود در وزن سنتی سانسکریت )شْلوکَه:  ۱۴از این متن  1937دانند.بودایی می

دارد. این وزن در شعر حماسی سانسکریت رواجی فراگیر دارد و  سیالبی( ۱۶سیالب )دو مصراع  ۳۲آن 

و در بسیار کوتاه است  تقریبا تمام مهابهاراته و رامایانه در آن قالب سروده شده است. بنابراین کل این سوترَه

توان کوتاهترین نمونه به این ترتیب این متن را می 1938گنجد.می ی پارسیعالمت چینی و شانزده جمله ۲۶۰

 دانست. « کمال خرد»های از رساله

                      
1933 Schopen, 2005: 55. 
1934 Schopen, 2005: 31-32. 
1935 Prajñāpāramitā Hṛdaya 
1936 Bōrěbōluómìduō Xīnjīng 
1937 Pine, 2004: 16; Nattier, 1992: 153. 
1938 Taisho Tripitaka, Vol. T08 No. 251. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taisho_Tripitaka
http://www.cbeta.org/result/normal/T08/0251_001.htm
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 1939اند.های این سبک دانستهی کل جوهر آموزهبا وجود اختصار، مفسران بودایی آن را در بر گیرنده

هایی به متن اصلی پدید ی کوتاه و بلند باقی مانده که روایت بلندتر از اضافه شدن افزودهاز این متن دو نسخه

اصل متن احتماال در قرن نخست میالدی در  1940آمده و در هر دو زبان سانسکریت و چینی باقی مانده است.

ی کهنترین اشاره 1941واده نوشته شده است.قلمرو پادشاهی کوشانی توسط یک راهب پیرو مکتب سرواستی

چیان می ها جیو آن هم این که راهبی تخاری که چینی بینیم.م می ۲۵۰-۲۰۰سال تاریخی به آن را در 

به  .م ۴۰۰حدود جیوا آن را در دیدگاه سنتی آن است که کوماره 1942ای از آن را داشته است.نامندش، نسخه

« ی بزرگسوترَه»ی موجود بسیار دیرتر بر مبنای ی اعتقاد دارند که ترجمهچینی ترجمه کرده است. اما برخ

م روایتی از این متن را به دست . ۶۴۹زانگ نیز در شوان 1943جیوه و متاثر از لحن او نوشته شده است.کوماره

زانگ این شعر را لی نوشته که شوانهویی 1944جیوه بسیار نزدیک است.ب به کومارهی منسوداده که به نسخه

  1945کرد.شد آن را با خود زمزمه میچوان آموخت و بعدتر هر جا با خطری روبرو میاز راهبی در سی

را پیش کشیده که اصل متن در قرن هفتم میالدی به زبان چینی  بر همین مبنا این فرضیه 1946ژَن ناتیِه

ت ترجمه شده است. او و چند پژوهشگر دیگر اعتقاد دارند که این متن در نوشته شده و بعدتر به سانسکری

( در سانسکریت، همان است که धारणीدارَنی ) 1947(.ی دینی )دارَنی( بوده، و نه سرود )سوترَهاصل یک نغمه

                      
1939 Gyatso, 2001: 2. 
1940 Nattier, 1992: 200. 
1941 Pine, 2004: 21. 
1942 Pine, 2004: 18. 
1943 Nattier, 1992: 184-189. 
1944 Pine, 2004: 22-26. 
1945 Nattier, 1992: 179-180. 
1946 Jan Nattier 
1947 Buswell, 2003: 314. 
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شود. این عبارت تقریبا با ( خوانده می尼陀羅( و در ژاپنی دارانی )尼陀羅) 1948در چینی توئولوئونی

مترادف است و کمابیش با مانتره همسان است. با این تفاوت که )به قول کوکائی( « ی قصارجمله»یا « زبانزد»

گیرد. ژن ناتیه و شود، اما دارنی تعالیم روزمره را نیز در بر میرازورزانه مربوط میهای مانتره تنها به آموزه

ی مفاهیم اند که چکیدهها بودهها در ابتدای کار عنوان بخشهایی از سوترَهاعتقاد دارند که دارنی 1949ریوچی آبه

اند و به عنوان ابزاری برای اشاره به آن فصل خاص یا حفظ کردن محتوای آن کاربرد دادها به دست میآن ر

ی هسوترَ»کنند. یک شاهد برای آن که بوداییان معموال دارنی را برای دفع خطر زیر لب زمزمه می 1950اند.داشته

موهو پوجو پولومی شِن شوئی »جیوه ی منسوب به کومارهدر ابتدای کار یک دارنی بوده، آن که نام نسخه« دل

زانگ شوان 1953بوده است.« 1952پارمیتا مَهادیویَه دارنیمهاپرجنه»بوده که قاعدتا شکل سانسکریت آن « 1951چوان

او همچنین نخستین کسی است  1954به کار گرفت. را در نام این سوترَه« دل»ای بود که اسم نخستین نویسنده

 1955نامید و تنها پس از او بود که متون سانسکریت نیز چنین کردند. که این متن را سوترَه

ی همدردی )اَوَلوکیتِسْوارَه( است که از راه مراقبه شرح رهایی بودیسَتوَه« ی دلسوترَه»مضمون متن 

ی انسانی آید. او در جریان این رهایی دریافت که پنج تودهجنه( به دست میو تمرکز بر مفهوم خرد )پر

)اسکنده( چیزی جز تهیا و پدیدارهای خودساخته نیستند و اصالتی ندارند. پاین این نظر را پیش کشیده که 

                      
1948 tuóluóní 
1949 Ryuichi Abe 
1950 Nattier, 1992: 158. 
1951 Mo-ho po-jo po-lo-mi shen-chou i chuan 
1952 Maha Prajnaparamita Mahavidya Dharani 
1953 Nattier, 1992: 183. 
1954 Pine, 2004: 36. 
1955 Pine, 2004: .39 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ryuichi_Abe
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واده تدوین شده که پدیدارها را اصیل و واقعی برای مقابله با آرای مکتب سرواستی« ی دلسوترَه»

ی این متن به فهرستی از مفاهیم کلیدی کیش بودایی شباهت دارد. عالوه بر پنج بخش عمده 1956دانستند.می

اه ی دلبستگی، از دوازده آیَتَنَه، هجده عنصر خودآگاهی )دَتوس(، چهار حقیقت شریف، و دوازده خاستگتوده

 پایبندی )نیدانَه( اشاره کرده است. 

درمه محسوب کند که بنیانگذار متون ابیاولیکوتسواره در واقع به یکی از شاگردان بودا اشاره می

او «. ماده تهیاست و تهیا ماده است»او همان کسی است که گفته  1958نام داشته است. 1957شود و ساریپوترَهمی

همچنین اعتقاد داشت با دست یافتن به تهیا و درک این مفهوم حتا چهار حقیقت شریف هم اعتبار خود را از 

که اولیکوتسواره به عنوان شخصیت گردند. این دهند و به اموری ساختگی و قراردادی بدل میدست می

( सिुबूतسوبْهوتَی )« کمال خرد»نماید. چون فرد محوری در متون انتخاب شده، غریب می« ی دلسوترَه»کلیدی 

در « هوبود»شود. نامش در سانسکریت دقیقا همتای ( نامیده می提须菩) 1959است که در چینی شوپوتی

« ی الماسسوترَه»شهرت این فرد بیشتر از آنجا ناشی شده که در «. نیک )هو( بودن»پارسی است، که یعنی 

طرف صحبت بوداست. سوبهوتی یکی از شخصیتهایی است که در داستانهای ذن زیاد مورد اشاره قرار 

ستانهایش چنین است که روزی سوبهوتی زیر درختی خفته بود و دید که گلهای درخت گیرد. یکی از دامی

ی ارج و احترامی است ریزند. آنگاه خدایان در گوشش زمزمه کردند که این رخداد نشانهبر رویش فرو می

گفت که او که برای او قایل هستند. چون او تهیا را دریافته و گفتمانی بر مبنای آن برساخته است. سوبهوتی 

                      
1956 Pine, 2004: 9. 
1957 Śāriputra 
1958 Pine, 2004: 11-12, 15. 
1959 Xūpútí 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sariputra
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اند، و این ی تهیا بر زبان نرانده است. خدایان گفتند که او چیزی نگفته و ایشان چیزی نشنیدهچیزی درباره

 ی تهیاست. واالترین گفتمان درباره

 ی دل چنین است:ی سوترهترجمه

ی پنج بود، دریافت که همهاپارَمیتا مشغول جناَوَلوکیتِشوارَه بودیسَتوَه، در آن هنگام که به تمرینِ ژرفِ پر»

 ها رهایی یافت.ی دلبستگی در هستی خویش تهی هستند و از کل رنجتوده

ی احساسات، پوترَه، صورت/ ریخت با تهیا تفاوتی ندارد، و تهیا با صورت. همین سخن دربارهای شَری

 ها و خودآگاهی نیز درست است. ادراکات، هیجان

اند. زایش و مرگی برایشان نیست، آلوده یا پاکیزه نیستند، با تهیا داغ خوردهها ی درمهپوترَه، همهای شَری

گردند. از این روست که در تهیا هیچ صورتی، هیچ احساسی، هیچ ادراکی، هیچ هیجانی افزوده یا کاسته نمی

نی، ای وجود ندارد. هیچ چشمی، هیچ گوشی، هیچ دماغی و هیچ کالبدی )نیست(. هیچ ذهو هیچ خودآگاهی

هیچ رنگی، هیچ صدایی، هیچ بویی، هیچ طعمی، هیچ چیز پسودنی )نیست(. هیچ موضوعی در ذهن، هیچ 

ای هست پنداریم، وجود ندارد(. نه نادانیجهانی در چشم، )از اینجا بگیر( تا جهانی که در ذهن خودآگاه )می

ای، هیچ راهی، هیچ هیچ وقفه و همچنین نه زوالی برای آن. رنجی نیست و خاستگاهی نیز برایش )نیست(.

 شناختی و همچنین هیچ دستاورد )نیست(، چون چیزی برای فرا چنگ آوردن وجود ندارد.

آشفتگی ترسی در کار نیست.  شود. بیاند و ذهنشان دستخوش آشفتگی نمیاپارمیتا وابستهجنها به پربودیستوه

اپارمیتا جنها به پراند. در هر سه جهان بودیستوهاقامت گزیدهآنان بسی دور از هر دیدگاهِ تیره و تار، در نیروانه 

 اند. نقص دست یافتهناپذیر، کامل و بیای خدشهشدگیاند و به روشنوابسته
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ی برتر ی غایی، مانترهی درخشانِ بزرگ، مانترهی بزرگ فرارونده، مانترهاپارمیتا مانترهجناز این رو بدان، پر

اپارمیتا را فرا جنی پررهی رنجها را التیام بخشد، که راست است، و نه دروغ. پس مانتتواند همهاست، که می

 «گوید: گیَتِه، گیَتِه، پَرَگیَتِه.ن که میای را فرا بخوابخوان، مانتره

ها را به آمدند، مانترهدر منابع بودایی چینی بر این نکته تاکید شده که استادان هند و ایرانی که از غرب می

اند. چون این کار ممکن نبوده و کارکرد رازورزانه و جادویی این آواها را از میان کردهینی ترجمه نمیچ

بینیم، که به می« ی دلسوتره»های متنی را احتماال در بخش پایانی ای از این سنگوارهنمونه 1960برده است.می

 ای شباهت دارد، و در اصل سانسکریت چنین است:مانتره

गते गते पारगते पारसिंगते िोबध स्वाहा 

 گَتِه کَتِه پارَگَتِه پارَسَمگَتِه بودْهی سْواها

 شود:و در تبتی چنین نوشته می

ག༌ཏེ༌ག༌ཏེ༌པཱ༌ར༌ག༌ཏེ༌པཱ༌ར༌སཾ༌ག༌ཏེ༌བོ༌དི༌སྭཱ༌ཧཱ། 

 اند: در ژاپنی آن را چنین ترجمه کرده

ギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハラソーギャーテーボージーソワカー 

 اش چنین است: ایی کرهو ترجمه

아제아제 바라아제 바라승아제 모지사바하 

 در زمانهایی متاخرتر این جمله به ماالیی نیز برگردانده شده:

ഗതേ ഗതേ പാരഗതേ പാരസംഗതേ ത ാധി സവാഹാ 

 و همچنین به تامیلی:

                      
1960 Luk, 1991: 85. 
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கதத கதத பாரகதத பாரஸங்கதத தபாதி ஸ்வாஹா 

 :و بنگالی

গতে গতে পারগতে পারসংগতে বোধি স্বাহা 

 و تای:

คเต คเต ปารคเต ปารสงฺคเต โพธิ สวาหา )คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสงัคะเต โพธิ สะวาหา( 

کند و بنابراین در بیشتر ویژگی این عبارت آن است که از قواعد دستوری سانسکریت پیروی نمی

ای چشمگیر در معناهای ها کوشش شده تا ساختار آوایی اصلی آن حفظ شود، و در نهایت واگراییترجمه

امال به فراسو کبرو، برو، برو، به فراسو »منسوب بدان رخ نموده است. داالیی الما آن را چنین ترجمه کرده: 

ی ادوارد کرونتس که کوشیده آن را در بافت در حالی که ترجمه« برو، خویشتن را در بیدار شدگی مستقر کن.

ای که عجب  رفته، رفته، به فراسو رفته، یکسره به فراسو رفته،»سانسکریت کالسیک معنی کند، چنین است: 

ی کند و در برابر ترجمهدستوری سانسکریت پیروی نمی واعدبه هر صورت این مانتره از ق« ای، درود!بیداری

 ورزد. دستوری مقاومت می

« ی بزرگسوترَه»باعث شده که برخی از پژوهشگران آن را بخشی کنده شده از « گفتار دل»کوتاهی 

کنند. دلیلش هم آن که در نظر بگیرند. ایشان همان کسانی هستند که بر خاستگاه چینی این متن پافشاری می

د. در حالی که چنین تطابقی تطابق دار بخشی از متن اخیر در روایت چینی کلمه با کلمه با اصل متن سوترَه
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ای وجود گذشته از این هیچ نشانه 1961شود و نه کلمات.در متن سانسکریت تنها در حد مضمون دیده می

 1962.ای سانسکریت از این متن پیش از قرن هشتم میالدی وجود داشته استندارد که نسخه

را به چهار مرحله تقسیم کرده، دوران نوشته شدن « کمال خرد»ادوارد کونتس که سیر تحول متون 

ی چهارم که به ای آن با مرحلهداند. هرچند بافت مانترهی سوم مربوط میرا به آخر مرحله« ی دلسوترَه»

. .م بوده است ۳۵۰حدود سال از دید او تاریخ نگارش این متن  1963رسد، شباهت دارد.ادبیات تانتریک می

و تحلیل زبانی و محتوایی متن بر شاهدی که  1964دانندتر میگرا آن را چند قرن قدیمیهرچند بوداییان سنت

ین چان/ ذن در این متن را معموال در جریان مراسم آی 1965دهد.کهنتر از قرن هفتم میالدی باشد گواهی نمی

برای این متن ارزش زیادی قایل است و کوکائی که  کنند. مکتب ژاپنی شینگون همخاور دور زمزمه می

نوشته است. بسیاری از بوداییان تبت نیز آن را  ای در تفسیر این سوترَهشود، رسالهبنیانگذار آن محسوب می

 دانند. ی مرکزی متون مقدس خویش میهسته

 

 

 گفتار پنجم: اخالق

 

                      
1961 Nattier, 1992: 159, 167; Pine, 2004: 23. 
1962 Nattier, 1992: 173. 
1963 Conze, 1960. 
1964 Lopez, 1988: 5. 
1965 Nattier, 1992. 
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ی بودایی در جهان باستان از بسیاری جهات ویژه و استثنایی است، و سیر تکاملی پیچیده و فلسفه

نیز پشت سر گذاشته است. پرسشهای طرح شده در دل این آیین کیفیت و دقتی چشمگیر دارند ای را نامنتظره

شود. ی آن دیده میهای رقیب و همسایه پرداخت به آنها به ندرت در آیین ِو پیوستگی زمانی و مفهومی

ن، به نظرم از های نظری در دل آمهمترین دلیلِ این پیچیده شدنِ روزافزون دین بودایی و ظهور پیچ و خم

 خیزد. شناسی بودایی بر میتعارض میان اخالق و هستی

ای که برای نخستین بار نظامی اخالقی را به شکلی منظم در بستری در جهان باستان، دستگاه نظری

ای از قواعد انضباطی پیکربندی کرد، دین زرتشت بود. این فلسفی سازماندهی کرد و آن را در قالب مجموعه

رای دستیابی به یک نظام اخالقی فراگیر و منسجم، ناگزیر شد دو فرض فلسفی را بپذیرد. نخست دیدگاه ب

وجود یک کارگزار و کنشگِر خودمختار و مسئول که کردارهایش اعتبار اخالقی داشته باشد، و دوم شکلی 

ه این ترتیب دوقطبی فرارونده و آسمانی از همین کنشگر که همین نقش را در سطح ایزدان به انجام برساند. ب

ی زرتشتی که بر تقابل گیتی و مینو استوار شده بود، به دو گرانیگاه گیتیانه و مینویی نیاز داشت تا خالقانه

کنش اخالقی را پشتیبانی کنند و این دو به ترتیب انسان و اهورامزدا بودند که در نگاهی عرفانی با هم همسان 

 کردند.خدامدارانه را پشتیبانی می-ی نگاه انسانمینو، نوع-بودند و در پیوستارِ گیتی

ی اخالق دستگاه فلسفی بودا از این نظر ویژه و غیرعادی است که همین پایبندی و سختگیری درباره

ی یکپارچه نیک را را حفظ کرده، اما هم منِ خودمختار و جوهری را از میان برداشته و هم آن خدای یگانه

ی محور آن را درهم شکسته بود. به اش بچرخد، اما میلهمیل داشت چرخِ گردونه انکار کرده است. یعنی بودا

نظرم مهمترین تنش درونی دین بودایی همین تقابل میان نظامی اخالقی است، و غیابِ کنشگری انسانی یا 

 ایزدی که پشتیبانی عملیاتی از آن را بر عهده بگیرد. 
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پرورش یافت و پیروانش در ابتدای کار با دین هندو رقابتی ای هندوایرانی زاده شده و بودا در زمینه

های اخالقی داشتند. در سنت هندویی، به سبک برداشتهای چندخدایی کهنِ پیشازرتشتی، قواعد و نظم

ی پیشازرتشتی نیز احتماال چنین داللتی داشته وضعیتی بیرونی و نامتمرکز و االهی داشتند. مفهوم اشه در زمینه

کرده است. اما به هر صورت از دوران زرتشت ظمی طبیعی و قانونی فراگیر و جهانشمول اشاره میاست و به ن

ای برای تفکیک امور نیک از بد تبدیل شد و قابلیت شناسایی و به بعد این مفهوم به معنای معیار و سنجه

ی و کنش ورزیدن بر مبنای انتخابِ ارادی بر مبنای آن خصلتی درونی یافت. به این ترتیب استعداد درک اخالق

آن به نیرویی روانشناختی بدل شد و این همان چرخش نظری چشمگیری بود که بازسازی مفهوم من، و به 

ی زرتشتی ممکن کرد. به این ترتیب زرتشت که تعبیری زایش مفهومِ منِ خودمختار و اخالقی را در اندیشه

دهد. ی شناخت نیک و بد اخالقی را تشکیل مید که شالودهدیدین )دئنه( را نیرویی درونی و ماهیتی روانی می

گرفت که نظمِ اخالقی حاکم بر تناسخ بودا بر خالف وی ادراک اخالقی را همچون مشتقی از کَرمَه در نظر می

و بعدتر در سنت بودایی شکلی درونی شده از آن را با معنایی نزدیک به وجدان یا دین زرتشتی به  1966است

 کار گرفتند. 

ای شخصی برای بودا مهم بوده، اما شکلِ سازمانی و ر حوزهدی اخالق نماید که دغدغهچنین می

دهد بودا در ابتدای منسجم آن کمی دیرتر و در اواخر عمر او اهمیت یافته باشد. شواهدی هست که نشان می

رتی به تدوین یک نظام بنا ضرومگریز گرایش داشته و بر همین گرایانه و مردمکار به نوعی اخالق عزلت

 کرده است. اخالقی جمعی احساس نمی

                      
1966 Matthews, 1986: 125. 
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ای کهنتر از تحول ای از متون بودایی به زبان گنداری کشف شد که دوره.م مجموعه ۱۹۹۴در سال 

داد. در این مجموعه، سه متن به زبان گنداری یافت شد که در ادبیات مقدس پالی نیز این دین را نشان می

سه سرود در متون گنداری  1967تری در تاریخ تکامل آیین بودا هستند.نشانگر آرای قدیمیوجود دارد و آشکارا 

هایی که با آیین کالسیکِ بعدی تعارض شان، و آرا و اندیشهوجود دارند که به خاطر زبان و ساختار ابتدایی

 1968اند.های نوشته شده از کیش بودایی اولیه رسمیت یافتهدارند، به عنوان کهنترین بازمانده

، به سانسکریت: 1969ویسانَه سوتَّهة: کَگَّهی کرگدن )به پالیمهمترین متن در این میان، سوترَه

( است. متنی که سه روایت پالی، سانسکریت آمیخته 1971ویسانَه سوترَهو به گنداری: کَرگَه 1970ویسانَه گاتاکَدگَه

بخش دوم نام این رساله )سوتَه/ سوترَه یا گاتا( به معنای سرود است  1972و گنداری از آن را در دست داریم.

شود و کاربردش قدمتی بیش از منابع بودایی شکل گاتا در منابع اوستایی نیز دیده میو همان است که به 

ی کرگدن در پارسی دری است که در زبانهای هند و ایرانی باستانی از دارد. بخش نخست نامش همان کلمه

ز همان دوران دهد. این نام امعنی می« شمشیری-شاخ»دو بخشِ کَگَه/ کرگَه/ گدگَه و ویسانَه تشکیل شده و 

شاخِ هندی کاربرد داشته است. متن در سه زبان باقی مانده است. تا مدتها دوردست برای اشاره به کرگدن تک

بند دارد و در وزن سه  ۴۱شد. این متن روایت پالی که در سنت تراواده باقی مانده بود، متن مرجع قلمداد می

زبان سانسکریت آمیخته نیز از آن وجود دارد که تنها وتدی )تریستوبْهْ( سروده شده است. یک روایت به 

                      
1967 Gomez, 1976 : 137-165. 
1968 Saloman, 2000: 15-16. 
1969 Khaggavisāna-sutta 
1970 Khaḍgaviṣāṇa Gāthā 
1971 Khargaviṣana-sutra 
1972 Salomon, 2000. 
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ی پالی تفاوت گیرد، و به خاطر آن که داستانکی منثور در آن گنجانده شده، با نسخهدوازده بند را در بر می

 دارد. 

بودا( پیش از دستیابی به نیروانه شدگانِ تنها )پراتیِکَهبر اساس این داستان کوتاه، پانصد تن از روشن

کند که مجموع ی سرگذشت خویش سرودی خواندند. متن ادعا میبنارس گرد هم آمدند و هریک درباره در

ی این پانصد بیت محسوب سرودهای ایشان پانصد بیت شد و دوازده بندی که در ادامه آورده شده، چکیده

ی سوترَه»ان این مفهوم و دهد که دست کم در قرون میانی ارتباطی میبودا نشان میشود. اشاره به پراتیکهمی

بودا رهروی است که در سلوکی تنها و منفرد به نیروانه دست یابد. این وجود داشته است. پراتیکه« کرگدن

نماید که ارتباط آن با سرود کرگدن دیرتر برقرار شده کلمه در منابع بودایی کهن وجود ندارد و چنین می

را در یکی از متون مهایانه به نام اَبیدَرمَه « ودا همچون کرگدن تنهاستبپراتیکه»باشد. نخستین اشاره به این که 

 بینیم که در قرن چهارم میالدی نوشته شده است. سَموچّایَه اَسَنگَه می

سرود کرگدن از نظر ساختار شعری به رباعی یا دوبیتی شباهتی دارد. با این تفاوت که مصرع چهارم  

 ن جمله که نامِ سرود را هم تعیین کرده، چنین است: ای تکرار شونده است. ایآن جمله

 ویسانَه کَپّوبه پالی: اِکو چارِه کَگَه

 ویسانَه کَلپوبه سانسکریت: اِکو چارِه کَدگَه

 ویسانَه گَپوبه گنداری: اِکو چارِه کَرگَه

 زنان باشدیعنی: آدم باید همچون کرگدن پرسه

بودن با »جای داده است. نخست گوشزد کردنِ خطرِ این متن کوتاه سه مضمون اصلی را در خود 

های اجتماعی باعث باز ماندن و تاکید بر این که دلبستگی به مردمان و روابط خویشاوندی و جایگاه« دیگری

شود، دوم سفارش به تنهایی و بریدن از جامعه و خانواده و پیشنهاد انزوا به عنوان راهی از راه و واماندگی می
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ی دوستی با همراهان و یاورانی که در راه سختِ آیین به فرد ی، و سوم مجاز دانستنِ سختگیرانهبرای رستگار

ی دوم گیرد و مضمون دوم نیمهکنند. مضمون نخست تقریبا یک سوم ابتدای سرود را در بر میکمک می

روی تنها به جانوران اند. در متن رهسازد. مضمون سوم تنها در چند بند آخری شرح داده شدهسرود را بر می

توان به شیر، پیل و گوزن و خیزران و نیلوفر اشاره کرد. بر و گیاهان فراوانی تشبیه شده که در میانشان می

ویسانه نیز در اصل به معنای خودِ کرگدن بوده و نظر شارحانی که آن را توان پذیرفت که کرگههمین مبنا می

دهد، می« شاخ شمشیری»ین البته درست است که این کلمه معنای اند، نادرست است. ادانسته« شاخ کرگدن»

کند، و نه اندامی. چنان که اسم کرگدن در پارسی دری با همین داللت باقی اما آشکارا به جانوری اشاره می

 نماید.تر از خودِ کرگدن میمانده است. گذشته از این پرسه زدن همچون شاخ کرگدن دور از ذهن

فصلِ »( و 1973وَگَه)اَتَّکَه« فصلِ هشتم»ی گنداره وجود دارند که ر بودایی در گنجینهدو متن کهن دیگ

شوند. این دو به صورت ناقص و بریده در متون گنداری ثبت ( خوانده می1974وَگَه)پارایَنَه« راه ساحل دور

دهند. در میان این دو، مینیکایَه را تشکیل اند و در کانون پالی امروزین فصلهای چهارم و پنجم از کودَکَهشده

نماید و با باورهای جدیدترِ بودایی که در کانون پالی تثبیت شده، سازگاری جدیدتر می« فصل راه ساحل دور»

ای منفی، کنند، زهد را در سویههر دو متنِ یاد شده، بر تجرد و انزوای زاهدانه تاکید می 1975بیشتری دارد.

کنند و با لذتهای وابسته به تن و به ویژه آمیزش جنسی عریف میهمچون میل برای انجام ندادن کارها ت

های متافیزیکی رقیب، به جای ورزند. همچنین گرایش روشنی به مردود دانستن دیدگاهسرسختانه مخالفت می

                      
1973 Aṭṭhakavagga 
1974 Pārāyanavagga 
1975 Burford, 1996: 316. 
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شود. به همین دلیل هم گومز این دو متن را به عنوان پیش درآمدی پیشنهاد دیدگاهی مشخص در آنها دیده می

مَکَه در نظر گرفته و این مکتبی بودایی است که بر جدل کالمی و رد نظر مقابل تمرکز یافته ی مَدیَهدیشهبر ان

است. با این وجود، گسیختگی متن و ناهمواری روند استدالل در این دو متن برخی از پژوهشگران را به این 

هایی از آرای کهنترِ عدی، همچون بازماندههای جدلیِ بای بر اندیشهنتیجه رسانده که آنها را به جای مقدمه

ای از باورهای زاهدانه و که هوادار این دیدگاه است، رگه 1976پیشابودایی قلمداد کنند. تیلمان وِتِر

دهد، که از ادیان کهن هندی شروع شده، به ی پیشابودایی را در درون این آیین تشخیص میطلبانهریاضت

مَکَه در اندرون انجامیده، و در نهایت در قالب مکتب پرَسَنگیَکه مدیَه تدوین و نگارش سه سرودِ یاد شده

ی وگه برداشتی الیه الیه و ناهموار را دربارهکیش بودایی تثبیت شده است. وتر معتقد است که متن پاراینَه

اوتِ های متفی دورههای متفاوت و متضاد را نشانهحضور ذهن و شهود صورتبندی کرده است و این الیه

  1977تدوین این متن دانسته است.

ی را مردود دانسته و معتقد است که متن یاد شده بافتی منسجم پژوهشگری به نام واین، این نظریه

به همین ترتیب، در مقابل  1978شود.های متفاوتِ اندیشه در آن دیده نمیو یکدست دارد و نشانی از دوره

بیند و که محتوای این سرودها را با آیین کالسیک سازگار می گومز و وتر، پژوهشگری مانند فولر قرار دارد

های بودایی است. از دید او تاکید این متون بر نادیده انگاشتن منکر بیگانه بودن مضمون آنها با روح کلی آموزه

                      
1976 Tillman Vetter 
1977 Vetter, 1988: 101-106. 
1978 Wynne, 2007: 75. 
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ن داند و آرامش ذهمتافیزیک همان باور عمومی بودایی است که چسبیدن به هر نظریه و برداشتی را ناروا می

  1979گیرد.ی فهم درستِ طبیعت چیزها در نظر میرا مقدمه

ی باورهای بودایی را برداشت رسمی خودِ بوداییان آن است که وجود تعارض میان این متنها و بدنه 

کوشند با تفسیر کردن میان این دو برداشت گیرند و میپذیرند، ولی آن را همچون معمایی ذهنی در نظر میمی

توان آن را زیر عنوان پوتَه منسوب است که میکنند. تفسیری از این دست به سَریسازگاری ایجاد 

 در کانون پالی خواند.  1980نیدِّسَهمَهَه

ی هنوز به این ترتیب روشن است که در آیین بودایی اولیه، نظمهای سازمانی و قواعد اخالق جمع

اند. کردهشان رستگاری را جستجو میوی انفرادیو درونکا اند و پیروان بودا با تنهاییرواج و اهمیتی نداشته

در میان  این برداشت به تدریج منسوخ شد و با توسعه یافتن انجمن بوداییان، بر سر تدوین قواعد جاری

ساخت،  راهبان میان استادان و شاگردان بودا رقابتی درگرفت. آنچه که تدوین قواعدی جمعی را ضروری

ر پالی سَنگهَه دکه درست مانند آنچه در سنتِ زرتشتیِ آن روزگار رواج داشت،  تاسیس انجمن پیروان بودا بود

(सन्ि( و در سانسکریت سَمْبْگهَه )सिंिخوانده می )ی سَنگهَه در اوستایی است که دقیقا شد و این همان کلمه

ترجمه « جماعت و انجمن»توان دهد. این کلمه را میهمین معنی را دارد و انجمن پیروان زرتشت را نشان می

 کرد. 

های ی بودایی، معنای خاص این کلمه نهادی اجتماعی است که پریستاران، راهبان و راهبهدر زمینه

کند. در برخی از متون گیرد و روند پرستش بودا و تبلیغ دینی بودایی را سازماندهی میبودایی را در بر می

                      
1979 Fuller, 2005: 151. 
1980 Mahaniddesa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Niddesa
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موجوداتی است که نوری از حقیقت  بودایی این کلمه در معنایی استعاری و عامتر نیز به کار رفته و آن هم کل

مثال اند. در این معنای اخیر است که را در درون خود دارند و توسط حقیقت کیش بودایی برانگیخته شده

سنگهه )انجمن آریایی، جماعت برگزیده و شریف( ساخته شده است. در معنای انجمن رسمی ی آریَهکلمه

و معتقدان رسمی به کیش بودایی )بْهیکسو و بهیکسونی( را در بر بوداییان، این کلمه ممکن است تمام پیروان 

 1981اند.ی اسروپانَه دست یافتهتر تنها به جماعت کسانی ارجاع دهد که به مرحلهبگیرد، یا به طور سختگیرانه

استفاده ی معتقدان به بودا مورد ی پَریسَه )پَریسَد در سانسکریت( استفاده شده تا بدنهدر کانون پالی از کلمه

  1982ی سنگهه به راهبان خاص و مبلغان دینی بودایی منحصر شده است.قرار گرفته و استفاده از کلمه

در نگاه سنتی، تا چند سال بعد از تشکیل انجمن بوداییان، نیازی به وضع قانون وجود نداشت، چون 

ی شاگردان بودا افرادی خردمند بودند که به روشنی رسیده بودند و الگوی بودا را نیز پیش چشم داشتند. همه

ای که وضع شد، منع آمیزش اعدهی سنگهه، نیاز به تدوین قوانین احساس شد و نخستین قاما کم کم با توسعه

وارث ی یک راهبِ جوان که به خاطر بیجنسی بود. داستانی که در شرح این قاعده آمده، آن است که خانواده

شان ناخوشنود بودند، او را وا داشتند تا با زنش در آمیزد و او را باردار کند. اما این کار باعث ماندن خاندان

ی منع آمیزش را وضع کرد. بعدها ی اختاللی جدی ایجاد شود. بودا قاعدهشد تا در روند روشن شدگی و

راهب جوان و زنش و پسری که در اثر این آمیزش زاده شده بود، هر سه به روشن شدگی دست یافتند. بودا 

پیتکه شکل گرفت. چنان که از بودا نقل شده، به تدریج قوانین دیگری را ابالغ کرد و به این ترتیب وینیه

                      
1981 Robinson et al., 2005: 327. 
1982 Robinson et al., 2005: 32. 



609 

 

اش همتا بوده است. در حدی که این قوانین انضباطی راهبان از دید او از نظر اهمیت با محتوای فلسفی آیین

 1983جمله به او منسوب است که بعد از مرگش، آیین )دمَه( و قانون )وینیه( آموزگار بوداییان خواهد بود.

ی خود را پاسداری از آرمانهای بودا کار است که وظیفهسنگهه در جهان امروز نهادی دینی و محافظه

داند. اما در زمان بودا و یکی دو نسل بعد از او این کلمه به انجمنی از مردمان اطالق و حفظ سنت بودایی می

دانستند کنی رنج میسوی نیکبختی و ریشه شد که ماهیتی انقالبی داشتند و هدف خود را پیش بردنِ جهان بهمی

در یکی از دعاهای مکتب تراواده  1984و قصد داشتند تا کاری را که بودا آغاز کرده بود، به انجام برسانند.

ویژگیهای یک عضو سنگهه در قالب چهار بند صورتبندی شده است؛ او کسی است که راهِ نیکی، راه راستی، 

گزیند. به همین دلیل هم چنین کسی سزاوار دریافت پنج چیز از همگان است: راه خرد، و راه شایسته را بر می

 1985حترامِ دینی و اقتدار معنوی و اخالقی گیتیانه.نوازی، خوراکِ نذری، اهدیه، مهمان

ای ی بودایی را خودِ بودا بنیان نهاد و آن را به نهادی انضباطی و فارغ از فشارهنخستین شکل از سنگهه

یی کنند. زندگی روزانه تبدیل کرد تا اعضایش بتوانند در آن خویشتن را وقف زیستن بر اساس اصول بودا

وراک بر اعضای سنگهه حاکم است که خودداری از آمیزش جنسی و محدود شدنِ خقوانین استوار و سختی 

 ای از آنهاست. خوردن به ناهار روزانه، نمونه

                      
1983 Mahaaparinibbaana Sutta, [D.16]. 
1984 Spiro, 1982: 279. 
1985 Bhikkhu Bodhi, 2000: 319-321. 
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ی مرکزی درمه ی خاستگاه رنج و هستهقواعد اخالقی سنگهه به طور مستقیم از تصویر بودا درباره

(، به خاطر پیوندشان 1987سبکسرانه )دوچَّریتَه ( و کردار غیرمسئوالنه و1986اند. غلبه بر شهوت )راگَهبرخاسته

شوند. به همین ترتیب، چهار اصل نخست که با عبارتهایی همسان های دلبستگی است که مهار میبا توده

شان درباره 1988اند، همان چهار خاستگاه رنج )دوکَه( هستند که بودا در نخستین گفتار خویشصورتبندی شده

اش دانست. عبارتهای مربوط به اهمیت کردار در مورد پنجم را لید اصلی آیینتعلیم داد و شناسایی آن را ک

 1989توان باز جست.ویبْهَنگَه سوتَّه نیز میعینا در چولَه کَمَّه

ی اصلی عضو سنگهه خواندن متون مقدس، زمزمه کردن دعا، ی دو غذای نیمروزی، وظیفهدر فاصله

شود که ای از مجازاتها محکوم میهه را بشکند به دامنهانجام مراسم تطهیر است. کسی که قوانین سنگ

ی قوانینی ترینش رانده شدن از انجمن سنگهه. مجموعهترینش اعتراف به گناه نزد همگنان است و سختساده

نامند. وینَیَه در اصل به معنای آموزش است، اما در کنار دَرمه )آیین که باید در سنگهه رعایت شود را وینَیَه می

ر اسالم اصول دین( به معنای انضباط و مناسک ظاهری دینی کاربرد دارد و کمابیش با مفهوم شریعت د و

 همسان است. 

و به پالی  1990دهد که به سانسکریت پْرَتیموکْشَهی مرکزی وینَیَه را قوانین تشکیل میهسته

)پرتی: به سوی/ همگانی + « رهایی شخصی»توان به صورت آزاد آن را شود و میخوانده می 1991پَتیموکْهَه

                      
1986 rāga 
1987 duccarita 
1988 Dhammacakkappavattana Sutta (SN, 56.11). 
1989 Cula-kammavibhanga Sutta (MN, 135). 
1990 Pratimoksha 
1991 Patimokkha 
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برای  اعدهق ۳۱۱قاعده برای مردان راهب و  ۲۲۷قوانین موکشه: رهایی( ترجمه کرد. در مکتب تراواده این 

آمده است. فصل یاد شده « پیتَکهوینَیَه»از  1992بْهَنگَهشان در بخشِ سوتَّویگیرد و سیاههزنان راهب را در بر می

ای را در زندگی نخستین بخش از این کتاب است و بعد از هر قاعده داستانی کوتاه آورده و طی آن حادثه

شان به قانون، آنقدر مهم هستند که شکسته شدنبودا شرح داده که باعث شد تا این قانون وضع شود. چهار 

انجامد. اینها عبارتند از خودداری از آمیزش جنسی، دزدی که فرار از مالیات را هم شامل اخراج از سنگهه می

گیرد یا تشویق دیگری برای انجام چنین کاری، و شود، کشتن یک انسان که سقط جنین را هم در بر میمی

 ی قدرتهای معنوی کردن.  ادعای دروغین درباره

شان به تشکیل شورای همگنان آیند که شکسته شدنبعد از این چهار قاعده، سیزده قانون دیگر می

انجامد. گناهکار باید توبه کند و به مدت چند روز برای پاک شدن گناهش ریاضت بکشد. بعد از آن، دو می

شود و خلع دارایی که به مالکیت چیزها مربوط میی دیگر هست قانون دیگر  آمده، و به دنبالش سی قاعده

دیگر آمده که شکسته شدن مکرر آن نیز به اخراج از سنگهه  قانون ۹۲. بعد از آن شکنان را به دنبال داردقانون

ها عذرِ قابل قبولی برای ارتکابشان نیست. ی این قانونی مهم این که نادانیِ راهب دربارهشود. نکتهمنتهی می

مثال یک قانون آن است که راهب نباید بعد از ظهر چیزی بخورد. اگر کسی چیزی خورد، با این گمان یعنی 

ی که هنوز ظهر نشده، همچنان گناهکار است و باید توبه کند و مراحل تطهیر را طی نماید. بعد چهار قاعده

ممارست و تمرین در تسلط بر  آمده که قاعده ۷۵. بعد شان به اعتراف و توبه نیاز دارددیگر است که شکستن

طلبد. در نهایت هفت قانون است که به فرو نشاندن اختالف نظرها و داوری در موارد مشکوک و آن را می

                      
1992 Suttavibhanga 



612 

 

ی قوانین مربوط به زنان هم از همین بندها تشکیل یافته، تنها برخی از آنها مبهم اختصاص یافته است. بدنه

  1993اند.ه جای آن افزوده شدهنادیده انگاشته شده و چند قانون دیگر ب

قاعده  ۳۶رعایت در سنت بودایی مهایانه زنان و مردان راهب در ابتدای پیوستن به سنگهه برای 

 ۲۵۳)برای زنان( و سوگند  ۳۶۴خورند. ایشان در زمانی که به راهبان کامل بدل شوند، در قید سوگند می

های رسمی بودایی محسوب سوگند )برای مردان( هستند. تنها این افراد اخیر هستند که عضوی از صومعه

قاعده برای مردان  ۲۵۰که ( رواج دارد 律四分) 1994کوپتکه وینَیَهشوند. در ویتنام چارچوبی به نام دَرمَهمی

ی دیگر از قواعد رهبانیت در دین گیرد. گذشته از سنت تراواده، دو ردهرا در بر میقاعده برای زنان  ۳۴۸و 

اند. این قواعد را سوگندهای بودیسَتوه و سوگندهای ی مهایانه صورتبندی شدهبودایی وجود دارند که در شاخه

 نامند. یانَه میوَجرَه

شوند و فرض بر آن است که این قوانین با سوگند خوردنِ راهب برای رعایتشان در وی مستقر می 

ی اولی زیر پا گذاشته شود، کل سوگندهای باید تا پایان عمر رعایت شوند. اگر یکی از چهار سوگند پایه

سنت بودایی تبتی  شود.ی بوداییان خارج میافتد و فرد خود به خود از جرگهدیگر نیز از اعتبار می

ی دیگر از قوانین و سوگندها هم داند. اما در مهایانه دو رده)موالسَروَستاوادین( تنها این سوگندها را مهم می

شوند. اعتقاد کلی آن است که این یانَه خوانده میو سوگندهای وجره وجود دارند که سوگندهای بودیسَتوَه

 اعتبارشان تا زندگی بعدی نیز ادامه خواهد یافت. قوانین اگر تا پایان عمر رعایت شوند، 

                      
1993 The Book of the Discipline, 1938-40. 
1994 Dharmaguptaka Vinaya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmaguptaka
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های دین بودایی نوشته شده، این ساختار اخالقی محکم و بر خالف آنچه که در برخی از تاریخ

نامه و پیمان ابداع بودا نیست و پیش از ظهور انجمن بوداییان استوار و پیکربندی انضباط اخالقی در قالب مرام

ترِ ها را با متون قدیمینامهاختار و ریخت سابقه داشته است. در واقع اگر متن مرامدر دین زرتشت با همین س

های این سنت را در آنجا باز خواهیم یافت. به عنوان مثال، در بندی اوستایی مقایسه کنیم، به سادگی سرمشق

بودایی تثبیت شده  خوانیم که کمابیش همان است که در متونای زرتشتی را مینامهمرام یسنه ۱۰هات از 

 1995است:

 

 

 

 

 

 

 

                      
 .۱۷، بند۱۰یسنه، هات   1995
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pañcanãm ahmi pañcanãm nôit ahmi, humatahe ahmi dushmatahe nôit ahmi, 

hûxtahe ahmi duzhûxtahe nôit ahmi, hvarshtahe ahmi duzhvarshtahe nôit ahmi, 

sraoshahe ahmi asrushtôish nôit ahmi, ashaonô ahmi drvatô nôit ahmi atcit ahmât 

ýatha apemem manivå anghat nivâitish! 

 ام:م، از پنج چیز گسستهابا پنج چیز پیوسته»

 ام،ی بد گسستهام، از اندیشهی نیک پیوستهبا اندیشه

 ام،ام، از گفتار بد گسستهبا گفتار نیک پیوسته

 ام،ام، از کردار بد گسستهبا کردار نیک پیوسته

 ام،ام، از نانیوشایی گسستهبا نیوشایی )گرویدن به دین( پیوسته

 ام.گسستهام، از دروغ با اشه پیوسته

 «ام تا روز رستاخیز که نبرد میان دو مینو آغاز شود.چنین
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ی ری اصلی آن است که به خاطر حضور یک منِ منسجم و کنشگر، نمودهای رفتادر صورتبندی زرتشتی، نکته

ها های حاکم بر تفکیک کارهای خوب از بد مورد تاکید هستند. این سنجهمن )گفتار، اندیشه و کردار( و سنجه

دینی های دین( و یا بروندینی و سازمانی )نیوشیدن یا نانیوشایی نسبت به آموزهعبارتند از عاملِ اصلیِ درون

 و فراگیر و طبیعی )اشه در برابر دروغ(.

هرچند راهبان بودایی باید قواعدی پیچیده و قوانینی پرشمار را رعایت کنند، اما ساختار این دین به 

شود که به بودا باور دارند، اما تمایلی به دهد و آن به کسانی مربوط مینیز میدان میتر از پیروی نوعی ساده

ها پیروان عادی خود را که به زندگی عادی خود هم بوداییان و هم جینشان ندارند. رها کردن زندگی روزمره

و از « شنونده»نامند که یعنی می( )در پالی: ساوَکَه( श्रावकاند را سْراوَکَه )دهند و ترک دنیا نکردهادامه می

ریشه است. در متون ی سروش پارسی و پهلوی همگرفته شده و بنابراین با کلمه« سْرو»ی هند و ایرانی ریشه

کند که به تقدس بودا و درستی آیین باور دارند و نیکایه این کلمه چنین داللتی دارد و کسانی را مشخص می

کنند. در منابع مهایانه گاه این کلمه در معنای ارهت به کار گرفته رعایت میپنج قانون اصلی کیش بودایی را 

گیرد. در منابع پالی، شاگردانی که به طور مستقیم از خود بودا آیین را شده و در مقابل بودیستوه قرار می

مه از نظر معنا و این کل«. ی آن بزرگوارشنونده»شوند که یعنی خوانده می 1996اند، اَریَه ساوَکَهدریافت کرده

 یا نیوشایان در سنت مانوی.« نگوشاکان»داللت دقیقا همتاست با 

شان نشین را به خاطر سبک زندگیدار و خانههای پارسی امروزین، این پیروانِ خانوادهدر ترجمه

ها عبارتند از: پرهیز از کشتن، دزدی، دروغگویی، نشیناند. پنج سوگند مخصوص پیشنشین خواندهپیش

                      
1996 ariya-sāvaka 
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ن به نظام دینی بودایی، ی این افراد هم مانند راهبان، مبنای پیوستآمیزش جنسی ناشایست، و مستی. درباره

توانند ها مینشینسوگند خوردن و پیمان بستن است. سوگندها و پیمانها انتخابی هستند و به خصوص پیش

ها که معموال نشینی پیشپیمان شوند. پنج پیمان پایهیک یا چندتا از آنها را برگزینند و بر سرش با دیگران هم

شود و عبارت است شود، پنج قانون انضباطی )شیال( خوانده میه میها فرض گرفتی بوداییرعایتش بر همه

ی از نکشتن، ندزدیدن، دروغ نگفتن، شهوترانی نکردن و مست نکردن. چنان که آشکار است، بخش عمده

کنند، نه انجام کنشی پیمانهای اخالقی بودایی خصلتی منفی دارند و بر پرهیز از انجام کاری منفی داللت می

 مثبت.

ز قواعد این منفی بودن قواعد اخالقی منحصر به کیش بودایی نیست و در آیین زرتشتی نیز برخی ا 

اند. اما تفاوتی در اخالقی و به خصوص دزدی و آسیب رساندن به دیگران به شکلی منفی صورتبندی شده

هد. تمایز در آنجاست تواند سرمشقهای متفاوت اخالق بودایی و زرتشتی را نشان داین میان وجود دارد که می

ی بودایی است، به مرتبه دزدی در متون-که در سنت زرتشتی اصل اخالقی دزدی نکردن که همتای دقیق نا

 اند. ای حقوقی برکشیده شده و شاخصهای دقیق و روشنی را برایش بر شمردهقاعده

، هات بوده باشد های بودایی همسان است و چه بسا سرمشقی برای آنبخشی از اوستا که با وینیه

داند. این متن کند و آن را به دیوپرستان مربوط می. این بخش دزدی را نکوهش میهاستاز یسنه ۱۲

ی کرده و روشن است که ویژهاش گرویدن به دین زرتشتی را اعالم میایست که فرد با خواندننامهپیمان
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اند( تاخت ینان )که معموال مزداپرست بودهکوچگردانی تنظیم شده که گهگاه به روستاها و شهرهای یکجانش

 1997نامه چنین است:اند. بندهای آغازین این پیمانآوردهمی

  

 

 

 

 

 

  

2  

speñtãm ârmaitîm vanguhîm verenê, hâ-môi astû, us gêush stuyê tâyâatcâ 

hazanghatcâ, us mazdayasnanãm vîsãm zyânayaêcâ vîvâpatcâ.  

3  

ferâ manyaêibyô rånghê vasê- ýâitîm vasê-sheitîm ýâish upairî âya-zemâ 

gaobîsh shyeñtî, nemanghâ ashâi uzdâtå paitî avat stuyê, nôit ahmât 

âzyånîm nôit vîvâpem xshtâ mâzdayasnîsh aoi vîsô nôit astô nôit ushtânahê 

cinmânî.  

                      
 .۳و ۲، بند ۱۲یسنه، هات،  1997
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 باشد که او از آن من شود.گزینم، . سپندارمذِ نیک را بر می۲

 گردانم.من از دزدی و ربودن ستوران روی می

 گردانم.من از زیان رساندن و ویران کردن به روستای مزداپرستان روی می

. من آزادی آمد و شد و آزادیِ داشتن خانه و کاشانه را برای مردمانی که با چارپایان خویش بر این زمین ۳

مارم. به هنگام گزاردنِ نماز اشه در برابر آب زَور آماده شده، این حق )آزادی( شکنند، محترم میزندگی می

خیزم و آهنگ تن و رسانم و به ویرانی آن بر نمیستایم. از این پس روستای مزداپرستان را زیان نمیرا می

 کنم.جان کسی را نمی

م نماز گزاردنِ زرتشتیان به اند و هنگاهای اخیر کاربردی آیینی داشتهروشن است که دست کم جمله

ای اخالقی است. شکل نامهها و محتوایشان هم به روشنی پیماناند. ساختار جملهشدهطور منظم خوانده می

صورتبندی آن منفی است و کمابیش با دو تا از پیمانهای اصلی اخالق بودایی همتاست که ندزدیدن و نکشتن 

به حق آدمیان و چهارپایان اشاره شده و به خصوص از آسیب  باشد. اما جالب است که در این صورتبندی

رساندن به روستاها سخن در میان است و نه صدمه به آدمی خاص. یعنی در قالب زرتشتی، آسیب به نظام 

اجتماعی یکجانشین و نظم کشاورزانه است که نکوهیده شده است. دلیلش هم آن است که بخشی از مخاطبان 

اند که با تاخت و تاز در روستاها و غارت مردم یکجانشین روزگار کوچگردی بودهزرتشت قبایل ایرانی 

 اند. گذراندهمی

ی بودایی این خصلت اجتماعی و حقوقی را ندارد و تنها در سطحی فردی تعریف شده است. قوانین نامهقانون

تند و هرگز به شکلی که ی آن بسیار دیرتر تحول یافمربوط به محترم شمردن سنگهه و کوشش برای توسعه

 ها قرار نگرفتند. نامهدر اوستا دیدیم در کانون مرام
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ای از قواعد و هنجارهای مثبت های اخالقی بودایی، مجموعهبا وجود منفی بودن بیشتر صورتبندی

مثال کنند. ی منفی موقعیتی پیرامونی را اشغال میهم در دین بودایی صورتبندی شده که نسبت به این هسته

 1998دهد که مدام ده چیز را در خاطر داشته باشند:دَمَه سوتَّه( بودا به راهبان اندرز می)دَسَه« گفتارِ ده چیز»در 

 امدهی اجتماعی )کاست( خود را از دست دامن طبقه (1

 یگران وابسته است.دی دریوزگی غذا( به گذران زندگی من )به واسطه (2

 اعضای خانوارها متفاوت باشد.نشینان و کردار من باید با خانه (3

 ویش آمرزشی برای خویش بخرم؟توانم با کردارهای نیک خآیا می (4

 ای اخالقی بر من خواهند گرفت؟آیا یاران دانای من، بعد از آزمودنِ دقیقِ من، خرده (5

 من در جدایی از هرآنچه خواستنی و دلپذیر است، رشد خواهم کرد. (6

ی کردارهای خود هستم، اییدهزارث کردارهای خود هستم، ی کردارهای خویش هستم. ومن دارنده (7

ز نیک و بد انجام با کردارهایم پیوند دارم، و کردارهایم را همچون نگهبانی در کنار دارم. هرآنچه که ا

 دهم، وارث آن خواهم بود.

 در گذر روزها و شبها به چه دگردیسی خواهم یافت؟ (8

 آیا در اقامتگاهی تهی خرسندم؟ (9

ای از بینش و دانش دارم، به شکلی که وقتی آیا اندوخته ام؟دستاوردی فرا انسانی دست یافتهآیا به  (10

 یاران مقدس من در واپسین روزهای عمرم از من پرسیدند، در برابرشان شرمگین نشوم؟

                      
1998 Dasadhamma Sutta (AN, 10.48). 
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ی بودایی خصلتی فردی دارند و بر رستگاری شخصی با چنان که آشکار است، قواعد اخالقی اولیه

اند. با این وجود به تدریج قواعدی جمعی نیز در میان بوداییان شکل بیدار شدن روح تمرکز یافته طی مراحل

ی رهایی بدون توجه به روشن شدگی دیگران تا حدودی نکوهیده گرفت. در حدی که در مکتب مهایانه انگیزه

های این جریان، کسی که به روشن بر مبنای آموزه 1999شده و به عنوان مسیری انحرافی قلمداد شده است.

رسد قاعدتا باید بکوشد تا دیگران را نیز برهاند و بیاگاهاند. اگر کسی چنین نکرد، خودخواهانه و شدگی می

اندیشند شدگی خویش و نیروانا میهایی که تنها به روشنبه همین دلیل ارهت 2000غیراخالقی رفتار کرده است.

ها آنقدر رشد کنند تا در نهایت به مقام اند. بنابراین آرمان کلی آن است که ارهتتا حدودی سرزنش شده

ها همگی در نهایت به آرمان ی نیلوفر آمده که ارهتدر سوترَه یی دست یابند. به همین دلیل همبودیسَتوَه

 2001مهایانه دست خواهند یافت.

نشینان تشکیل یافته، اما بودا بر این نکته تاکید داشت ی گروندگان به دین بودایی از پیشهرچند بدنه

گفتار »سازد. بودا در ی سنگهه است که راهِ رستگاری فرد را هموار مییت رعایت قوانین سختگیرانهکه در نها

مزایا و سودهای برخاسته از ترک دنیا و پیوستن به گروه راهبان تارک دنیا را با ترتیبی « ی زندگی زاهدانهمیوه

ع شده و به مراتب معنوی منتهی سلسله مراتبی شرح داده است. ترتیبی که از امور مادی و ملموس شرو

شود. در گام نخست، او به رهایی از خدمتِ دیگران و آسودگیِ برخاسته از زندگی مجرد و تنها اشاره می

نشینند که عبارتند از: لذتِ ناشی از کردار های بعدیِ این سبک زندگی به بار میکند. بعد به ترتیب میوهمی

                      
1999 Sheng, 2007: 149. 
2000 Baruah, 2008: 192. 
2001 Sheng, 2007: 163. 
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زیستن، آرامش ذهنی و آسودگی خاطر، دستیابی به چهار دیانَه که  سادهنیک، سبکباری و خرسندیِ نهفته در 

های فراطبیعی، قدرتِ خواندن ذهن خیزد، دانشِ شهودی، تواناییاز پاکیزگی و تعادل ذهن با بدن بر می

 ی سامساره.ی خود و دیگران، و در نهایت رهایی از چرخههای گذشتهدیگران، درکِ زندگی

نشینی ی پیشرتبهم گرود و بهشترو بعد از شنیدن سخن بودا به او میتره، اجاتهطبق روایت این سو

کند که برای دستیابی به سلطنت پدرش را به قتل رسانده و از بودا کمک کند. او نزد بودا اعتراف میقناعت می

یش را برای پاک شدن های بعدی زادمردِ خوید چرخهگوید که او باخواهد تا از دوزخ رهایی یابد. بودا میمی

دهد که پیوستن به سلک پیروان بودا او را در نهایت از گمراهی و فرو اش میاز این گناه طی کند، اما مژده

 ست.های پست و رنجبار بعدی نجات داده اماندن در زندگی

شی سختگیری اخالقی بودا، در نهایت عضویت در سلک راهبان و از خودگذشتگی ایشان را به کن

تر بود که رعایت قوانین اخالقی بودایی، کرد. در این چارچوب متاخرتر و جمعیدلیرانه و نیرومند تعبیر می

ت. مثال در و دستیابی به روشن شدگی به نوعی نبرد با خویشتن تشبیه شد و داللتی جنگاورانه به خود گرف

 خوانیم:پده به زبان پالی میدمه

Yo sahassaṃ sahassena, saṅgāme mānuse jine; Ekañca jeyyamattānaṃ, sa 

ve saṅgāmajuttamo. 

در نبرد، بزرگتر از کسی که بر هزار هزار کس چیره شود، آن کسی است که بر یک تن غلبه نماید: »

 2002«بر خودش.

                      
2002 Dhammapada, 103. 
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د. خاستگاه آن کنش جنگاورانه در سایر سنتهای هند و ایرانی نیز نظیر داراین شکل از تشبیه سلوک دینی به 

ضمون را به احتمال زیاد از کیش پرستش مهر برخاسته است، اما مثال در متون جاینی نیز دقیقا همین م

 خوانیم:می

Jo sahassam sahassanam, samgame dujjae jine. Egam jinejja appanam, esa 

se paramo jao. 

شکست بر هزاران و هزاران کس غلبه کند، اما پیروزی نهایی زمانی است تواند در نبردی بیفرد می»

 2003«که بر خویشتن چیره شود.

جنگاورانه دیدنِ اخالق، به ستایش سجایای مردانه و دلیرانه منتهی شده است. چنان که پشتکار این 

( خوانده བརོན་འགྲུས།) 2004«بْرْتسون ئگْروس»و در تبتی: « ویریَه»جوانمردانه که در زبان سانسکریت و پالی 

ی مهایانه ذهنی نیکوی ابیدرمهی تراواده و یکی از یازده نیروی شود، یکی از شش حالت روانی در ابیدرمهمی

 2005شود. ویریه عبارت است از مشارکت فعال و شادمانه در کارهای نیک و ممارست در آن.محسوب می

به معنای مرد گرفته شده و در وداها به معنای مردانگی و « ویر»ی هند و ایرانی ی ویریه از ریشهاصل کلمه

عنای قصد کردن و عزم داشتن سابقه دارد. شاید در پارسی به م« فالنی ویرش گرفته»در تعبیر فارسی دری 

 بهترین برابرنهاد برایش، پایمردی باشد. 

توان خوب در آن یکی از بخشهای کانون پالی که این پافشاری بر ارزشهای اخالقی مردانه را می

ی خویش را راست کنند تا خون گوید که باید ارادهاست. آنجا بودا به پیروانش می« کیتاگیری سوتَّه»بازیافت، 

                      
2003 Samana sutta, 125. 
2004 brtson 'grus 
2005 Kunsang, 2004, Vol. 1: 25.. 
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ی بماند و با این وجود از شان ذوب گردد و تنها پوست و استخوان باقبر اندامهایشان خشک شود و گوشت

(، پشتکار 2006شان کاسته نشود، تا به تمامِ چیزهایی دست یابند که با نیروی مردانه )پوریسَه تامِنَهپایمردی

 2009( قابل حصول است.2008( و پایداری مردانه )پوریسَه پَرَکَّمَنَه2007جوانمردانه )پوریسَه ویرینَه

دارد و  بودایی و اخالق مهرپرستان ایرانی وجودبا این وجود تفاوت چشمگیر و مهمی میان اخالق 

ده شده است. آن هم این که در میان بوداییان، درست مانند مانویان، آسیب رساندن به جانداران سخت نکوهی

ردار کدر حالی که در سنت مهری و دین زرتشتی مبارزه با نیروهای اهریمنی کنشی نیک قلمداد شده و 

های ستعارهدن و کشتن دروغزنان مجاز دانسته و ستوده شده است. بنابراین اجنگاورانه گاه تا سرحد جنگی

ای شبیه هستند و با ستایش دلیری جنگجویانه در جنگاورانه در دین بودایی به وامگیری سطحی و محتاطانه

 ی بعدی تفاوت دارند.اوستا و منابع صوفیانه

یهینْسا در ( در سانسکریت و اَوअबहिंसाسَه )مهمترین دلیلِ این تفاوت، اهمیت و مرکزیت مفهوم آهیم

ی اصلی آن هینْسَه در سانسکریت زیانی ترجمه کرد. ریشهآسیبی یا بیتوان به بیها را میپالی است. این کلمه

ترِ ثبت آن آهینْسَه است. هرچند در زبان دهد و صورت دقیقاست که حمله بردن و آسیب رساندن معنی می

 ا رواج بیشتری داشته است. پارسی از دیرباز به شکلی آهیمس

دهد. ی ادیان هندی اعتبار دارد و در آن میان رکن اصلی دین جین را تشکیل میاین مفهوم در همه

ی آهیمسه زیاد به کار گرفته نشده و این اما در دین بودایی، به خصوص در منابع کهن این دین، کلیدواژه

                      
2006 purisa-tthāmena 
2007 purisa-viriyena 
2008 purisa-parakkamena 
2009 Kīṭāgiri Sutta, MN 70 (Ñāṇamoli & Bodhi, 2001:  583-384). 
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آزار بودن با شدت و تعصبِ پیروان جین رعایت هرچند در کیش بودایی بی 2010مفهوم حضوری نمایان ندارد.

های بودا همواره ممنوع بودنِ آسیب رساندن به دیگران، و به خصوص منع قتل نفس را به شود، اما آموزهنمی

فته به کار گر 2012ی آهیمسه برای نخستین بار در بخشی از یجوروداکلمه 2011اند.صراحت مورد تاکید قرار داده

کند داللت داشته رسانده و به صدمه نخوردن به کسی که قربانی میشده و معنایی یکسره متفاوت را می

کهنترین ارجاع به منع اخالقیِ آسیب رساندن به جانوران )پَشو آهیمسه( نیز در بخشی دیگر از  2013است.

یجورودا تدوین شده، مفهوم در متن چاندوگیه اوپَنشیاد که کمابیش همزمان با  2014شود.یجورودا یافت می

برخی  2015اند.شود و رعایت آن را به رهیدن از تناسخهای رنجبار مربوط دانستهآهیمسه به همین معنا دیده می

زیانی را به گیری مفهوم بیدانند و شکلاز پژوهشگران این متون را به قرون هفتم و هشتم پ.م مربوط می

ال زیاد تمام این مفاهیم در قرن چهارم و پنجم پ.م و در حدود سازند. اما به احتماین دوران منسوب می

دانیم که تا پیش از آن نظام دوران زندگی بودا و مهاویره شکل گرفته است. چون بر مبنای محتوای وداها می

اخالقی منسجمی در هند وجود نداشته که بخواهد مفهومی چنین پیچیده را صورتبندی کند. یکی از 

بینیم والمیکیِ شاعر روزی خوانیم. در آنجا که میا در مورد این مفهوم را در رامایانا میمشهورترین شعره

ای با کمان بلبل نر را از پای تنی یک جفت بلبل عاشق و سرمست را دید و بعد دید که شکارچیهنگام آب

 2016در آورد. پس والمیکی این شعر را سرود:

                      
2010 Tähtinen, 1976: 10. 
2011 Sarao, 1989: 49; Tähtinen, 1976: 37; Lamotte,1988: 54–55. 
2012 Yajurveda, Taittiriya Shakha, TS, 5.2.8.7. 
2013 Tähtinen, 1976: 2. 
2014 Yajurveda, Kapisthala Katha Samhita, Kap, S 31.11. 
2015 Chāndogya Upaniṣad, CU 8.15.1. 
2016 Buck and van Nooten, 2000: 7. 
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/*ॐ मााँ बनषाद प्रबतष्ठा त्वमगमः शास्वती समः यत् क्रोच बमथनुादवेकमवधी काममोबहतिं*/ 

mā niṣāda pratiṣṭhāṁ tvamagamaḥ śāśvatīḥ samāḥ yat 

krauñcamithunādekam avadhīḥ kāmamohitam. 

 «ای.ی عاشقی را ناغافل کشتهتو در تمام سالهای طوالنیِ ابدیت آرامشی نخواهی یافت/ چون پرنده»

شود، و آن جایی است که با قربانی این نوع پرهیز از خشونت تا حدودی در گاهان زرتشت دیده می

کردن جانوران مخالفت شده و روان گاوِ قربانی همچون دادخواهی در درگاه اهورامزدا لب به شکایت گشوده 

ی دینی گنجانده شد و شد، مهریشت هم در این زمینهاست. با این وجود، چند قرن بعد که اوستا تدوین می

ستود و او ایزد پشتیبان جنگاوران و ارتشتاران زمان با زرتشت بود که مهر را میآن متنی مقدس و کمابیش هم

آمیز ایشان اشاره رفته بود. در مهریشت بارها و بارها به نبرد مهر و پیروان مهر با دروغزنان و نابودی خشونت

اند و به خصوص قواعد حمایت از حقوق حیواناتی که مهربان بوده است. زرتشتیان در کل مردمی آرام و

آید که در های هندی تقدم دارد. اما با این وجود از شواهد تاریخی بر میوضع کردند، قرنها بر تمام نسخه

شان وجود داشته و به خصوص در جریان جنگ با مهاجمانی های دینیدورانهای بعدی قربانی جانوری در آیین

اند. یعنی ردپای کردهی چشمگیری اعمال میتاختند، اقتدار جنگاورانهز سرزمینهای دیگر به ایران زمین میکه ا

مهریشت و اخالق جنگاورانه و گاه خشن برخاسته از آن را در پیکربندی قدرت سیاسی و نیرومندیِ فردی 

 توان به سادگی تشخیص داد. در ایران زمین می

یی به کلی غایب است. قربانی جانوری در این آیین هرگز رواج نیافت و چنین عاملی در دین بودا

نخستین شکل از پیوند هنرهای رزمی با دین بودایی و ستایش از قدرت بدنی و توانایی جنگیدن قرنها بعد 

در  در چین نمود یافت که تازه مروج و بنیانگذار آن شاخه نیز بودیدارمای ایرانی بود. بنابراین اخالق بودایی

گریزی قیدهایی بیش از سنت ایرانی را پذیرفت و چه بسا که بخشهایی از تاکید آزاری و خشونتی بیزمینه



626 

 

ی هخامنشیانی باشد که در دوران زندگی بودا بر سرزمینهای آن بر پرهیز از جنگیدن، نقدِ آیین جنگاورانه

 اند.ی زادگاه وی سیطره داشتههمسایه

گیری شده است. شمگیر و مهم است که خودِ مفهوم مهر در دین بودایی وامدر این میان، این نکته چ

اش که مفهومی آخرالزمانی شده ی مهری، خودِ ایزد مهر و شکل زرتشتییعنی با وجود غیاب اخالق جنگاورانه

 دارد، در دین بودایی با همان رمزگذاری پذیرفته شده است. چنان که گذشت، سنت بودایی به وجود چندین

تایشان بیش از بقیه اهمیت دارد. یکی از آنها گوتمه سیدارتا یا بودای گذشته بودا باور دارد که در آن میان سه

ی تاریخی داشته است. دیگری بودای ازلی است که در آغازگاه زمان مستقر شده، و سومی است که جنبه

 بوداست که در پایان زمان ظهور خواهد کرد. میتریه

ی بودای آغازین نیز کمی بیشتر بدانیم. بودا در دین بودایی، نیازمندیم تا دربارهبرای فهم جایگاه میتریه

های مهم و یکی از سه استاد اعظم مکتب مهایانه است. نامند که یکی از بودیسَتوَهبهدره میاین بودا را سمنته

ی سوترَه»آورد و حامی و پشتیبان را پدید می او به همراه شاکیامونی و مَنجوسری مثلث مقدسِ شاکیامونی

گیرد که نماد خردمندی منفعل است. در چین او نماد کنش فعال است و در مقابل منجوسری قرار می« نیلوفر

 شمارند.  بهدره را بزرگ میدائی سمنتهگون و تنرن، شیناست. در ژاپن مکتبهای نیچی

فا جینگ: پوشیان پوسا شینگ )گوان «بهدرهی سمنتهسوترَه»ام نوشتی دارد به نپی« ی نیلوفرسوترَه»

觀普賢菩薩行法經را به دست داده است. از ترکیب  ( که توصیف دقیقی از شکل ظاهری این بودیسَتوَه

ای برخاسته که در آن بودای وَیروچَنَه پردازیوجود دارد، شمایل« سوترَهاوتمسکه»این تصویر و توصیفی که در 

است او ایستاده است. دهند. در حالی که سمنته بهدره در سمت ررا در مرکز و نشسته بر پیلی سپید نشان می

دهند که بر فیلی با شش عاج نشسته و گل نیلوفری در دست در هنر چینی، گاه او را با ظاهری زنانه نشان می
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یین شباهتی دارد. به همین دلیل هم این موجود را با دارد. لباس او در این حالت با پوشش ایزدبانوی یوان

 اند. نداشتهقدیسِ حامی کوه اِمِی در چین شرقی همسان پ

بهدره رویارو هم، سودنه پس از رسیدن به روشن شدگی با سمته سوترَهی اوج متن اوتمسکهدر نقطه

آموزد. در همین متن، او همان کسی دانسته شده که ده سوگندی را ابداع شود و از او اهمیت کنش را میمی

 یابد. این سوگندها چنین هستند:بودا دست مینش به طبیعت بعد از روشن شدگی با پذیرفت کرد که بودیسَتوَه

 ی بوداها.احترام و سرسپردگی به همه. ۱

ی بوداهاستودن همه. ۲  
پیشکش کردن نذرهای سخاوتمندانه. ۳  
توبه و جبران خطاهای برخاسته از کرمه. ۴  
شانهای دیگران و پیشرفتشادمان شدن از نیکی. ۵  
هایشان ادامه دهندآموزهدرخواست از بوداها تا به تبلیغ . ۶  
درخواست از بوداها تا در جهان باقی بمانند. ۷  
انهاهای بوداها در تمام شرایط و زمپیروی از آموزه. ۸  
یشانی موجودات و سود رساندن به انیکوکاری در حق همه. ۹  

ها و سجایای اخالقی برای بهبود حال دیگرانی نیکیبذلِ همه. ۱۰  
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شود بهدره شکل آغازین بودا پنداشته میای عرفانی و رازورزانه دارد، سمنتهکه جنبه 2017مادر مکتب تبتی نیینگ

داره در مکتب سَرمَه شباهت دارد. او در این حالت میدان )کْشِترَه( یا تجسد )کایَه( خرد و از این نظر با وجره

بهدره را معموال با شود که در ازل به روشن شدگی دست یافته است. سنتهناسایی )جْنانَه( محسوب میو ش

 دهند. رنگ سیاه نشان می

اش و برگهایی ویژه آراسته شده و متونی درباره در سنتهای محلی بودایی نیز این شخصیت با شاخ

)به تبتی: کون « بهدرهی ذهن سمنتهآیینه»در تبتی « شَهچِن اوپادِدْزوگ»پدید آمده است. مثال هفدهمین تانترای 

بهدره را با یا در سریالنکا سمنته 2018شود.( نامیده میཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀ་ིམེ་ལོངبْزَنگ پو ثوگس کْیی مِه لونگ: 

گیرند و او را حامی ( یکی میසුමන සමන් දදවිهالی: ای به نام سَمَن یا سامانتا )به خط سینخدای محلی

 دانند. ی سوماترا و نماد بودا میجزیره

بودا مقایسه کنیم، میتریهبهدره در برخی از سنتهای محلی، وقتی او را با تاثیر با وجود اهمیت سمنته

زادِ بودایی مانند شود. در واقع هنگام قیاس با مقدسان دروناهمیت و معنای دومی برایمان روشنتر می

بودا نام خود را از ایزدِ شود. میتریهبودا بهتر نمایان میی میتریهبهدره است که ارزش و کارکرد برجستهسمنته

ی میترَه در هند و ایرانی ( در سانسکریت و مِتِّیَه در پالی همان کلمهमैत्रेय) 2019باستانی مهر گرفته است. میتریه

 ها او را جَمْپَهکهن است که در پارتی و بلخی به میهر و در پارسی دری به مهر تبدیل شده است. تبتی

(བྱམས་པمی )اند. بوداییان چین ی نیلوفر او را اَجیتَه بوسَتوَه نامیدهنامند و در برخی از گفتارهای آمیتابه و سوتره

                      
2017 Nyingma 
2018 Shedra, 2009. 
2019 Maitreya 
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خوانند. بوداییان مغولستان او را می 2021ها او را میروکو بوساتسو( و ژاپنی薩彌勒菩) 2020پوسالَهاو را می

 شناسند. ( میᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠣبه اسم مَییداری یا اَسَرَلْتو )

کند ور میمیتریه بودا شخصیتی آخرالزمانی است که در زمان فراموش شدنِ آیین بودایی بر زمین ظه

شدگی نهایی مردمان و به پایان رسیدن گیرد و به این ترتیب روشنو بار دیگر تعلیم حقیقت آیین را از سر می

ر گرایش عرفانیِ مهرآیینیِ ه روشنی همان مهرِ ایرانی است که دبسازد. این شخصیت، زمان را ممکن می

رساند و در برخی از زرتشتی، ایزدی آخرالزمانی بود و داوری نهایی میان اهورامزدا و اهریمن را به انجام می

کرد تا فرشگرد نهایی را ممکن سازد. مسیح شخصیتی است که بر مبنای همین روایتها خود را قربانی می

 مانی مسیحیان نیز بر همین مبنا کامال مهری است. اسطوره صورتبندی شده و روایتهای آخرالز

دهند که زیر تاثیر مفهوم ای از تقدس ایزد مهر در ایران زمین را نشان میتمام این روایتها بازسازی

بودا باور دارند و این نشان های کیش بودایی به آمدن میتریهگاهانیِ سوشیانس شکل گرفته است. تمام فرقه

اند. در میان پژوهشگران اروپایی، ی تمدن ایرانی پدید آمده و بالیدهی یاد شده در زمینههادهد که مکتبمی

 2022تیله پیش از دیگران به شباهت میان سوشیانس و میتریه بودا توجه کرده و در این مورد مطلب نوشته است.

اما او معموال  2023بودا از سوشیانس زرتشتی است.ما پاول ویلیامز مهمترین هوادار وامگیری میتریهدر دوران 

ی ابه این نکته توجه نکرده که مفهوم عبرانیِ مسیح و بنابراین روایت مسیحیِ تداوم یافته از آن نیز وامگیری

نماید که فرض کرده مفهوم ناجی آخرالزمان عنصری مشترک مشابه در جهت غرب هستند و گاهی چنین می

                      
2020 Mílè Púsa 
2021 Miroku Bosatsu 
2022 Tiele,1912: 159. 
2023 Williams, 1989. 
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و طبیعی است که در ادیانی پرشمار به طور مستقل پدید آمده است. این در حالی است که این مفهوم اتفاقا 

ای مستقیم یا ، به وامگیریتوزیعی محدود در میان ادیان جهانی دارد و همواره هم اگر درست ردگیری شود

 غیرمستقیم از دین زرتشتی رهنمون خواهد شد.

غیاب  2025است. 2024از میتریه بودا تنها یک بار در کانون پالی یاد شده و آن هم در چَکَواتی سوتَّه

دهد که این نشان می 2026ی یاد شده،کامل این نام در باقی بخشهای این متنِ بزرگ و متاخر نمودن سوتره

های یکی از کهنترین اشارهه است. مفهوم در دین بودایی قدیم وجود نداشته و بعدتر به این کیش وارد شد

( یافت. در این 2027هویاکَرَنَ)میتریَه« های مهرپیشگویی»توان در متن سانسکریتِ بودا را میبودایی به میتریه

ی ایزدان شود تا همههایش باعث میخوانیم که میتریه )مهر( در پایان زمان ظهور خواهد کرد و آموزهرساله می

را برگزینند و از چنبر میل و شهوت رها شوند و به رستگاری و رهایی از رنج دست  و مردمان راهِ راستی

کهنترین گردآوری از متونی که به میتریه بودا اختصاص یافته، در اسناد تورفان یافت شده است. این  2028یابند.

 2029سَمیتی ناتَکَهریَهای ترکی از آن هم وجود دارد. این مجموعه را میتمتون به زبان تخاری نوشته شده و ترجمه

 2031اند.نامیده( می2030سیمیت)به ترکیِ قدیم: مَیتری

                      
2024 Cakavatti (Sihanada) Sutta 
2025 Digha Nikaya, 26. 
2026 Gombrich, 1988: 83-85. 
2027 Maitreyavyākaraṇa 
2028 Conze, 1959: 241. 
2029 Maitreyasamiti-Nāṭaka 
2030 Maitrisimit 
2031 von Gabain und Richard Hartmann, 1961. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digha_Nikaya
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ها تخاری-در آن هنگام که هنر بودایی در استان هخامنشی گنداره پدید آمد و در دوران دولت سکا

ی تصویر شاکیامونی بودا، پربسامدترین ی میتریه بودا نیز محبوبیت یافت و همپایهمایهشکوفا شد، نقش

ای پیچیده برای بازنمایی ایی را در آثار هنری دارد. تمیز یافتن این دو شخصیت و ابداع نمادپردازیبازنم

میتریه بودا در قرن سوم میالدی و همزمان با اصالح دینی ساسانیان و پیوستن قلمرو کوشانی به دولت ساسانی 

نوز به تمایز میان بودای گذشته )شاکیامونی( به انجام رسید. با این وجود تا پایان دوران ساسانی، بوداییان چین ه

 2032شمردند.شان میگرفتند و مترادفو بودای آینده )میتریه( آگاه نبودند و این عبارت را به جای هم به کار می

ژو ساخته .م در چینگ 529ای از نمادهای این دو را دارد و به سال اش تندیسی از بوداست که آمیختهنمونه

 ی زیرش نام میتریه بودا نویسانده شده است. شده و بر کتیبه

دهد. نخستین ی را نشان میودا به روشنی خاستگاه ایرانی وهای هنری میتریه بنخستین بازنمایی

ها )قرن اول میالدی( ساخته شد. او در این آثار با تخاری-ها از او در گنداره و در زمان ورود سکاتندیس

ست. این الباسی و ظاهری ایرانی تجسم شده و جامی در دست دارد که از دیرباز نماد جمشید و مهر بوده 

نامند پَه میرا بوم ر سنت هنری هند و تبت به نمادهایی متمایز تکامل یافته است. بوداییان تبتی آنجام بعدها د

گیرند. در هند این جام به سبویی و نوعی از آن را هنگام اجرای مراسم پیشکش به بودا در معبدها به کار می

ا جام جم را از آنجا ( تبدیل شده و به دین هندویی هم راه یافته است. همسانی این نمادها بकुभिبه نام کومْبا )

ی جام جم است، توان دریافت که در اخترشناسی کهن هندی نیز صورت فلکی دلو یا جام را که نمایندهمی

 اند. نامیدهکومبا می

                      
2032 Howard et al., 2006: 228. 
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کنند، که بر اورنگی نشسته و در انتظار میتریه بودا را معموال در حالت نشسته و چهار زانو مجسم می

زمان ظهور خویش است. بازنمایی او در قالب بودیستوه به صورت ایستاده است. معموال ردایی جواهرنشان 

گر پیوندش با شاکیامونی است. معموال شود که نشاندر بر دارد و بر کالهش استوپای کوچکی دیده می

( است که ཁ་བཏགས་کمربندی ابریشمی به دور کمر دارد که همان خط )خَتَک در مغولی، هَدَه یا هَتَک در تبتی: 

 ای تزیینی و نمادین است. آرایه

  

 

 

 

 

 میتریه بودا و پیروانش در هنر گنداره از قرن سوم میالدی    پَهیک بوم      

 

در روایتهای بودایی متاخر این باور وجود دارد که میتریه بودا در حال حاضر در سرزمینی مینویی به 

توشیته توانند با مراقبه به این قلمرو دست یابند. نام توشیتَه )در پالی: توسیتَه( اقامت گزیده است و راهبان می

قرار گرفته است.  2033یکی از شش قلمرو مینویی است که بین سپهرِ یَمَه )جم/ جمشید( و سپهر نیرمانَرَتی

( است 2035کِتوبودیستوه )به پالی سِتَه 2034کِتوبوداهای تاریخی در این قلمرو اقامت دارند، یکی از ایشان سْوتَه

                      
2033 Nirmāṇarati 
2034 Śvetaketu 
2035 Setaketu 
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بودیستوه  2036ودا باز زاده شده است. دیگری ناتَهو همان است که در قالب شاکیامونی ب« سپید درفش»که یعنی 

)یعنی نگهبان( است که در آخر زمان به صورت میتریه بودا ظهور خواهد یافت. در ویسَکوپوسَتَه سوترَه 

دهد. چون گفته شده که در قلمرو توشیته اش را نشان میی این قلمرو آمده که خاستگاه ایرانیوصفی درباره

خوانیم که عمر قلمروی توشیته سه )یا چهار( هزار ا چهارصد سال زمینی است. بعد میهر شبانه روز برابر ب

ی سه یا اشاره به دوره 2037سال است و هر سال آن از دوازده ماه و هر ماه آن از سی روز تشکیل شده است.

ی دوازده ماه سی ی زمان کرانمند برابر است. سالِ داراچهار هزار ساله مبنای زرتشتی دارد و با واپسین چرخه

روزه هم سالِ رسمی خورشیدی زرتشتیان است که در زمان نوشته شدنِ این متن در میان مردم هند رواجی 

نداشته است. تا دیرزمانی بعد از این دوران، گاهشماری هندیان همچنان قمری بود و این بحثی است که در 

 ام. به تفصیل بدان پرداخته« شناسی آسمان شبانهاسطوره»

های زمینی یک بار ها پس از پاالیش از آلودگیدر سنت مهایانه این باور وجود داشته که بودیستوه

یابند. از این روست شدگی کامل دست میشوند و در آنجاست که به روشندیگر در این سرزمین باز زاییده می

اند در این دهد ایشان آرزو داشتهکه در دعاهای راهبان پیرو مهایانه عبارتهای زیادی وجود دارد که نشان می

قلمرو باز زاییده شوند. در مکتب پاک بوم همین باور شاخ و برگ پیدا کرده و به صورتبندی تصویری پیچیده 

از یک جهانِ آرمانی مستقل انجامیده است. در سنت تراواده چنین برداشتی وجود ندارد و آن هم بدان دلیل 

شوند و فرض بر آن است که حتا بوداها به قدرِ مهایانه بزرگ پنداشته نمی ها در این مکتباست که بودیستوه

ها بر اند. به همین دلیل هم بوداها و بودیستوهشدگی کامل دست نیافتههم هنگام زاده شدن هنوز به روشن

                      
2036 Nātha 
2037 Visakhuposatha Sutta, AN 8.43. 
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باوری وجود شوند. اما در مهایانه چنین خالف مهایانه فرمانروایان قلمروهایی مینویی یا گیتیانه قلمداد نمی

کند و مثال بودایی که شاه بومِ پاک است، در کار گیتی نیز مداخله میدارد و حتا فرض بر آن است که میتریه

 پنج متن مقدس یوگاچاره را او به پیروانش ابالغ کرده است. 

هایی ییسازد، پیشگونیکایه را بر میکه بخشی از دیگه 2038«وَتّی سیهَنَدَه سوتَهچَکَه»در متنی به نام 

ی ظهور بودا فهرست شده، به ترتیبی که یادآور باورهای زرتشتی دربارههای ظهور میتریهثبت شده و نشانه

کند، و الزمان است. در زمان ظهور او آب دریاها فروکش میی ظهور صاحبسوشیانس یا عقاید شیعه درباره

شود. شاه این شهر در زمان رس )کِتومَتی( زاده میرود. میتریه بودا در شهر بناتعالیم بودا از یاد مردمان می

وتی سینده نام دارد و نام این رساله هم از اینجا گرفته شده است. او در نهایت پادشاهی را ظهور وی چکه

رسد و شدگی میپیوندد. بودای آخرالزمان بعد از هفت روز به روشنکند و به پیروان میتریه بودا میرها می

 آموزاند. به مردمان می« ده بدی»ی درباره هایش راآموزه

رن در ژاپن با تفسیر ی این مفهوم شکل گرفته است. نیچیدر خاور دور انواع و اقسام تفسیرها درباره

که میتریه بودا مفهومی استعاری است و به شخصیتی آخرالزمانی اشاره  به این نتیجه رسیده« سوترای نیلوفر»

ی زندگان وجود دارد و در صورت کند. از دید پیروان او، میتریه نمادی از جوهر بوداست که در همهنمی

بخش سازد. بر این مبنا، نقشی که میتریه بودا به عنوان نجاتپرورش و شکوفایی دستیابی به نیروانا را ممکن می

نهایی بر عهده گرفته، در واقع همان کارکرد نگهبانی و حمایتِ بودیستوه است و چیزی فراتر از آن وجود 

                      

2038 Cakkavatti-Sihanada Sutta 
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ی در درون مردمان است که همواره هست و نقش و کارکرد خود را در شرایط ندارد. یعنی میتریه نماد سرشت

 رساند. مساعد به انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 بر پا، ساخته شده در مَتورَه، قرن دوم میالدی میتریه بودا با جام آب

 تندیس برنز میتریه بودا در سبک هنری سْریویجایان از جنوب سوماترا، قرن نهم میالدی

 

 

 

 

 

 

 

 میتریه بودا در قلمروی توشیته، هنر کوشانی
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بودا در سیر تحول دین بودایی به ویژه در خاور دور نقشی بسیار مهم و چشمگیر ایفا مفهوم میتریه 

گرانیگاهی  کرده است. در واقع اگر مفهوم ناجی و مسیح را در ادیان یهودی و مسیحی ردیابی کنیم، آن را

مین ترتیب هزده است. به  معنایی خواهیم یافت که بخش مهمی از تاریخ سرزمینهای غرب ایران زمین را رقم

هایی از مفهوم سوشیانس میتریه بودا در سرزمینهای شرقی چنین نقشی را ایفا کرده است و این هردو وامگیری

 هستند که در ایران زمین نقشی مشابه را ایفا کرده است. 

غربیِ  یی شاخهی شرقیِ تحول مفهوم سوشیانس است، مانند مسیح که نتیجهبودا، که شاخهمیتریه

دگردیسی اوست، تاریخی انباشته از رخدادهای سیاسی و شورشهای مردمی را رقم زده است. در چین، بخش 

کرد میتریه بوداست و یا خود ی جریانهای سیاسی مردمی رهبری را در رأس خود داشتند که یا ادعا میعمده

شورشی سپیدپوش که رهبرشان را میتریه .م چند ده  ۶۱۰در کرد. را پیشتاز و پیشاهنگ ظهور وی قلمداد می

آن که پایتخت آن دورانِ چین بود، سر به شورش برداشتند و به کاخ امپراتور حمله دانستند در چانگبودا می

در  2039شیانباز به نام سونگ زیمردی شعبده .م ۶۱۳. در بردند، اما به دست یکی از شاهزادگان کشتار شدند

آمده گویند که او به شکل بودا در میی تانگ ادعا کرد میتریه بوداست و شمار زیادی پیرو پیدا کرد. میمنطقه

داده در تناسخ ای داشته که به هرکس نشان میو اتاقش در شب بدون چراغ نورانی بوده است. همچنین آیینه

هد بود. یعنی مثال تصویر یک نفر را به شکل مار و دیگری را به شکل آدمی دیگر اش چگونه خوابعدی

داده است. او هزاران پیرو داشت و قصد داشت هنگام سفر امپراتور به آن حوالی به او حمله کند نمایش می

م کردند. ی هوادارش اعدااش لو رفت و خودش را به همراه اعضای هزار خانوادهو نابودش نماید. اما نقشه

                      
2039 Song Zixian 
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شی سر به شورش برداشت. شماری ی شاآندر غرب منطقه 2040مینگدر همین سال راهبی به نام شیانگ های

کرد و در آن را تهدید از سرداران چینی به خاطر رویاهایی که دیده بودند به وی پیوستند و او به زودی چانگ

.م  690شدند. اما در نهایت شکست خورد و کشته شد. در این هنگام سپاهیانش به دهها هزار تن بالغ می

بودا دانست و پایتختش لویانگ را به همین ملکه وو دومین دودمان ژو را در چین بنیان نهاد و خود را میتریه

 دلیل مقدس دانست. 

بودا و آغاز عصر جدیدی را اعالم کرد و به این ترتیب دودمان میتریههوایو ظهور .م وانگ ۷۱۰در 

اش سر به شورش برداشت و ادعا .م راهبی به نام وانگ زِه با اعضای فرقه ۱۰۴۷تانگ به قدرت رسید. در 

ه ن از پیروانش بکرد میتریه بوداست. او بخشی از استان هِبِئی را تسخیر کرد، اما شکست خورد و با هزاران ت

ی نیلوفر سپید آغاز شد که شورش سرخ دستاران در چین با رهبری راهبانی از فرقه .م ۱۳۵۱قتل رسید. در 

ها و انقراض دودمان یوآن بود. این فرقه بیشتر از کردند. هدف این شورش راندن مغولظهور مهر را اعالم می

بودا باز زاده ور است. میتریهآشوب غوطه امپراتوری در»آن که بودایی باشد، مانوی بود و شعارش چنین بود: 

تاسیس  به ۱۳۵۵در این جریان سیاسی همان بود که « شده و شاهِ مانویِ روشنایی در این جهان گام نهاده است.

ی مینگ از همین باورهای آخرالزمانی مانوی گرفته شده دودمان مینگ و راندن مغولها منتهی شد. نام سلسله

 خ است. بخشِ پایان تاریدهد که در منابع مانوی لقب مهریزد و شاه نجاتو روشنایی معنا می

در دوران حاکمیت  .م ۱۷۹۶ و دری نیلوفر سپید بعد از دوران مینگ هم همچنان فعال باقی ماند فرقه

چوان و هوبِئی عضوگیری دودمان چینگ، بار دیگر سر به شورش برداشت و از میان تهیدستان استانهای سی

                      
2040 Xiang Haiming 
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ی شورشی است. شورش سال کرد. بخش مهمی از هنرهای رزمی چینی دستاورد تمرینها و تعالیم این فرقه

ی همین ی استعمارگر غربی از چین انجامید نیز ادامه.م که دو سال طول کشید و به رانده شدن نیروها ۱۸۹۹

است، چون رهبرانش استادان هنرهای جریان بود و این همان است که به شورش بوکسورها شهرت یافته 

 رزمی بودند. 

فت و بر مکتب مفهوم میتریه بودا در قرن نوزدهم از مجرای مبلغان مذهبی و بازرگانان به اروپا هم ر

ی خاستگاه بودایی و مانوی این ها بدون آن که اطالع دقیقی دربارهتئوسوفیسم تاثیر گذاشت. تئوسوفیست

ی ظهور درباره وایت خاص خود رامفهوم داشته باشند و به پیوندهای آن با مفهوم مسیح باوری داشته باشند، ر

یر شدن جنبش شخصیتی آخرالزمانی پروردند. در واقع یکی از اعتقاداتی که در کشورهای شمال اروپا به فراگ

مذهبی هیتلر را تناسخ پردازان این موجِ شبهها دامن زد، همین تئوسوفیسم بود و بسیاری از نظریهنازی

ای این عنوان نبود، و همزمان با او کسانی دیگر بودند که در حوزه مدعی دانستند. هیتلر تنهابودا میمیتریه

 ۱۹۸۶-۱۸۹۵رتی )مشهورترین ایشان جیدو کریشناموکردند. نظری و غیرسیاسی بیداری معنوی را تبلیغ می

مگیر گذاشت. همزمان با دیگر تاثیری چش لی، و بسیاری.م( بود که بر آلدوس هاکسلی، دیوید بوهم، بروس

بودا در اصل همان حضرت محمد بوده او، در هند این باور در میان مسلمانان هندی شدت گرفت که میتریه

ی نبوت را تکمیل کرده است. در همین بافت میرزا غالم احمد ادعا کرد که تناسخ است که چرخه

 ای در پاکستان به جا گذاشت. د که بازتابهای سیاسی گستردهی احمدیه را بنیان نهابوداست و فرقهمیتریه
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موژان مؤمن معتقد است که جنبش بهاءاهلل هم زیر تاثیر آرای مشابهی انجام قرار داشته و از مفهوم 

ر به ناجی نماید که در قرن نوزدهم میالدی موجی از باوین میدر واقع چن 2041مهرِ بودایی تاثیر پذیرفته است.

اش هندِ مستعمره بوده که پیوند میان باورهای شرقی المللیی بینجهان را در نوردیده که ستون فقرات سویه

است که کلیسای ساینتولوژی را  2043سین مدعی این مقام رون هوباردواپ 2042و اروپا را برقرار ساخته است.

نامیده و بعدتر تصریح کرد که تناسخ  2044سرود خود را مِتِیَه .م۱۹۵۵که به سال تاسیس کرد و در شعری 

 میتریه بوداست.

بودا که قدرت بسیج اجتماعی زیادی داشته و دودمانها و ی میتریهاین کاربست سیاسی و برانگیزاننده 

نهادهای سیاسی خاص خود را پدید آورده است، تنها دستاورد این مفهوم در دین بودایی نیست. مهر تنها در 

لبی انتزاعی و در معنایی همسان قالب سوشیانس و پهلوانی آخرالزمانی در کیش بودایی حضور ندارد، که در قا

با فرهنگ ایرانی نیز در این دین تعریف شده است. مهر در معنای محبت و عشق را در متون بودایی مِتّا )به 

نامند. مترجمان و مفسران معاصر این دو کلمه را به اشکال ( میमैत्री( یا مِیْتری )به سانسکریت: मेत्ताپالی: 

توان نتیجه گرفت که منظور می 2045اند، و از جمع بستن آرای ایشاناروپایی برگرداندهگوناگون به زبانهای 

 همان مهری است که در معنای عشق و محبت در ادبیات پارسی محوریت خود را حفظ کرده است.

                      
2041 Momen, 1995: 50-52. 
2042 Buck, 2004: 143–178. 
2043 L. Ron Hubbard 
2044 Metteya 
2045 Bodhi, 2005: 90, 131, 134; Gethin, 1998: 26, 30; Harvey, 2007: 247-248; Ñāṇamoli & 

Bodhi, 2001: 120, 374, 474; Salzberg, 1995; Walshe, 1995: 194, Rhys Davids & Stede, 1921-

25: 540. 

http://en.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard
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ای از حالتها ا مفهوم عشق در تصوف ایرانی، به شکل مجموعهدر سنت بودایی، مهر درست موازی ب

ها و راهبردهایی وابسته دانسته شده است. مثال در سنت ها صورتبندی شده و دستیابی بدان به تمرینو مقام

( گره خورده و فرض بر آن است که གཏོང་ལེནلِن: )تونگ« داد و ستد»های تنفسی و تبتی، داشتنِ مهر با تمرین

دمند و با بازدم خود رنج و ناراحتیِ زندگان را به درون راهبان هنگام مراقبه با دمِ خود مهر به جهان می

( روندی است که از تمرینِ 2047)به پالی: مِتّا باوَنا« مهرانگیز بودن»یک هم در سنت بودایی کالس 2046مکند.می

یابد و در نهایت به شود و به مهرورزی به آشنایان و نزدیکان تعمیم میعشق ورزیدن به خویشتن آغاز می

شود. مهرورزی نخستین ویژگی از چهار صفتِ پایه برای ل جانداران ختم میمهر ورزیدن به دشمنان و ک

ناپذیر ( است که چهار صفتِ سنجش'चत्वारर ब्रह्मबवहारा: 2048ویهارادستیابی به مقام برهمایی )چَتواری برَهمَه

(، 2051سه تای دیگر عبارتند از همدلی و همدردی )کَرونا 2050شود.( نیز خوانده می2049پالی: اَپَمانَا)اَپرَمانَه، به 

(. این چهار صفت در گفتارِ 2054، به پالی: اوپِکّا2053( و تعادل و آرامش )اوپِکْشا2052شادمانی همدالنه )مونْدیتَه

  2055یوگا نیز وجود دارند.

                      
2046 Trungpa, 1993: 220. 
2047 mettā bhāvanā 
2048 catvāri brahmavihārāḥ/ cattāri brahmavihārā 
2049 apramāṇ/ appamaññā 
2050 Bodhi, 2000: 89. 
2051 karuṇā 
2052 mudita 
2053 upekṣā 
2054 upekkhā 
2055 Yoga Sutras, 1.33. 
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ها به آن تْشاد مِد نامند و تبتی( می心四無量) 2056شینوولیانگها این چهار صفت را سیچینی

کنند. در گویند. این چهار ویژگی نیکوکار بودن و خیرِ اخالقی راهبان را تضمین می( میཚད་མེད་བཞི) 2057بْژی

در اَنگوتَرَه  2058خاستن نوا از شیپورِ صدفی تشبیه شده است.متون مقدس تراوش نیکخواهی از راهبان به بر

ها دار خوانیم که اگر راهبی این چهار صفت را در سراسر عمرش حفظ کند و با هماننیکایَه از قول بودا می

آسا باز زاییده خواهد شد، و اگر وی از نیوشایان سخن روی بهشتفانی را وداع گوید، بعد از مرگ در قلم

ی دلبستگی نیز دانا شود، بعد از یک بار زیستن در این سرزمین مینویی بودا بوده باشد و به ماهیت پنج توده

 2059به نیروانا دست خواهد یافت.

گفتاری از بودا ثبت شده که به پرهیز از نفرت و پافشاری بر مهر ورزیدن به « چوپَمَه سوتَّهکاکَه» در

ی جانداران در بدترین شرایط تاکید دارد. در این گفتار به نقل از بودا آمده که حتا اگر راهزنان راهبی را همه

شان ای در دل بگیرد و زبان به نفرینایشان کینه اسیر کردند و با اره دست و پایش را اره کردند، راهب نباید از

 2060بگشاید. بلکه باید همچنان نیکخواه ایشان باشد و مهر را به آنان و همگان پیشکش کند.

شود. یکی از آنها با همین ( خوانده می)مِتَّه سوتَّه« گفتار مهر»در سنت تراواده دو متن وجود دارد که 

ی و سودها و پیامدهای نیکِ تمرین مهر ورزیدن و مراقبه 2061شودی اَنگوتَکَه نیکایَه یافت مینام در مجموعه

                      
2056 Sì wúliàng xīn 
2057 tshad med bzhi 
2058 Majjhimanikaya (1978: 261). 
2059 Aṅguttara Nikāya, 4.125-126. 
2060 Kakacupama Sutta, MN 21. 
2061 AN, 11.15. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Majjhima_Nikaya
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 2063و کودَکَّه پاتَه 2062پاتَههای سوتَنید که در مجموعهکند. دیگری، گفتار کوتاهی است در ده بنمهر را بیان می

اخیر را با استفاده از اولین  خوانند. این متنحفظ شده است و معموال راهبان بودایی آن را همچون دعایی می

گویند ی سرایش آن چنان است که مینامند. زمینهکَرَنیَه مِتَّه سوتَّه می( «چنین است»اش )کرَنیَه، یعنی کلمه

گذشتند حمله بردند و به ایشان آسیب رساندند. راهبان نشین به راهبانی که از جنگلی میروزی ایزدان درخت

در این مورد چاره خواستند و بودا در مقام پاسخ این گفتار را برایشان برخواند. متن به نزد بودا رفتند و از او 

 2064دهد:خوبی صورتبندی مفهوم مهر در دین بودایی را به دست می

Karanīyam atthakusalena yan taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca: Sakko ujū ca sūjū 

ca suvaco c'assa mudu anatimānī,  

، اندا دریافتهر)آنان که( راه آشتی : این است آنچه که باید به دستِ چیره دستان در نیکوکاری انجام پذیرد

 نه نادان و)و( با ادب )هستند(، باید که مالیم باشند،  رو و فراز روندهتوانا، راست

Santussako ca subharo ca 

appakicco ca sallahukavutti 

Santidriyo ca nipako ca 

appagabbho kulesu ananugiddho, 

                      
2062 Suttanipāta, Sn 1.8. 
2063 Khuddakapāṭha, Khp 9. 
2064 Karaniya Metta Sutta, Sn 1.8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Nipata
http://en.wikipedia.org/wiki/Khuddakapatha
http://en.wikipedia.org/wiki/Metta_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Nipata
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 جوقانع و صرفه

 گیربا مسئولیتهایی اندک، آسان

 زدهمتین، و نه هیجان

 به دور از تالش برای مقام

Na ca khuddaṃ samācare kiñci 

yena viññū pare upavadeyyuṃ 

Sukhino vā khemino hontu 

sabbe sattā bhavantu sukhitattā: 

 دهدکوچکترین کاری را انجام نمی

 کنندمی که خردمندان در دیگران )آن کار را( نکوهش

 چنین باد که از شادمانی و آشتی برخوردار باشند

 ی هستندگان شادمانی خویش را داشته باشندبادا که همه

Ye keci pāṇabhūt' atthi 

tasā vā thāvarā vā anavasesā 

Dīgha vā ye mahantā vā 
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majjhimā rassakā aṇukathūlā 

 ی جانداری که هستهر هستنده

 ایهراسان یا دلیر، بی بازمانده

 درشت، بزرگ

 قامت، کوچک، شریف یا زمختمیان

Diṭṭhā vā ye vā addiṭṭhā 

ye ca dūre vasanti avidūre 

Bhūtā vā sambhavesī vā 

sabbe sattā bhavantu sukhitattā 

 دیدنی یا نادیدنی

 هادوردست یا اقامت گزیده در همین نزدیکی

 زاده شده یا در جستجوی زایش

 ی هستندگان شادمانی خویش را داشته باشند.بادا که همه

Na paro paraṃ nikubbetha 

nâtimaññetha katthacinaṃ kañci 
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Vyārosanā paṭighasaññā 

nāññamaññassa dukkham iccheyya 

 نه خوار و نه سرشکسته باشد

 هرکسی، در هرجایی

 هرچند خشمگین باشند و نفرتی در دل داشته باشند

 مبادا که برای دیگران آرزومندِ رنجی باشند

Mātā yathā niyaṃ puttaṃ 

āyusā ekaputtam anurakkhe 

Evam pi sabbabhūtesu 

mānasam bhāvaye aparimāṇaṃ 

 ه کودکش رامانند مادری ک

 کندبا جان خویش پاسداری می

 ی هستندگان استی همههمچنان شایسته

 )تا( دلهایشان بیکرانه گردد

Mettañ ca sabbalokasmiṃ 



646 

 

mānasam bhāvaye aparimāṇaṃ 

Uddhaṃ adho ca tiriyañ ca 

asambādhaṃ averaṃ asapattaṃ 

 ی جهانو مهر برای همه

 تا دل بیکرانه گردد

 راستاهای مکاندر تمام 

 جویانه، بی دشمنیمانع، آشتیبی

Tiṭṭhaṃ caraṃ nisinno vā 

sayāno vā yāvat' assa vigatamiddho 

Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya 

brahmam etaṃ vihāraṃ idha-m-ahu 

 ایستاده، رونده، نشسته

 یا خوابیده، در حد امکان فارغ از تنبلی

 به چنین تاملی باید پرداخت

 ین شدن با خداوند در اینجا و اکنونهمچون همنش
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Diṭṭiñ ca anupagamma 

sīlavā dassanena sampanno 

Kāmesu vineyya gedhaṃ 

na hi jātu gabbhaseyyaṃ punar etī ti 

 ها نیفتادنبه دام دیدگاه

 اخالقی، با بینشی کامل

 آزمندی برای لذتهای حسی را رها کردن

 شک رها شدن از زایش )مجدد( است.بی

توان یافت. در بخشی از این ( می2065دامَگَهسَمبْهی)پَتی« راهِ تشخیص»ی توان در رسالهدعای مشابهی را می

 2066خوانیم:)به پالی: مِتَّه کَتَه( نام دارد، این جمله را می« راهنمای مهر»رساله که 

Sabbe sattā 

averā abyāpajjā anīghā 

sukhī attānaṃ pariharantu. 

 ی هستندگانبادا که همه

 از دشمنی، رنج و اضطراب رها باشند،

                      
2065 Paṭisambhidāmagga 
2066 Buddhaghosa & Ñāṇamoli, 1999: 302 (Vsm.IX,50). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patisambhidamagga
http://en.wikipedia.org/wiki/Visuddhimagga
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 2067و شادمانه زندگی کنند.

در جنوب شرقی ایران زمین و درون قلمرو  2068پ.م تا قرن دوم میالدیی قرن سوم این متن در فاصله

 ها نوشته شده و بنابراین باید اندرکنش آن با ادیان ایرانیِ دیگرِ رایج در آن منطقه را در نظر گرفت.کوشانی

های ناقص و بد ی شاخصهایی که دمهکه به سنت ابیدرمه تعلق دارد، درباره 2069«سنگَنیدَمَّه»در متن 

خوانیم که کنده، بحث شده است. در این رساله میهای کامل و خوب )کوسَلَه( جدا می)اَکوسَلَه( را از دمه

ورزی چنین توصیف شده کین-نادانی. نا-ورزی و ناکین-آزمندی، نا-است: نا وجه تمایز این دو، سه صفت

 است:

Yo adoso adussanā adussitattaṃ metti mettāyanā mettāyitattaṃ anuddayā 

anuddayanā anuddayitattaṃ hitesitā anukampā avyāpādo avyāpajjho adoso 

kusalamūlaṃ, ayaṃ vuccati adoso. 

غیاب نفرت، کین، تنفر: مهر، مهرورزی، مهربانی، خردمت کردنِ مخلصانه، پذیرایی، توجه، »

 2070«سازد.ی( خوب مینیکخواهی، همدردی، غیابِ بدخواهی و بدسرشتی، این غیابِ نفرت است که )کرمه

توزی و خشم معرفی در کانون پالی مراقبه برای مهر به عنوان ابزاری برای غلبه بر بدخواهی و کینه

سازد، بندی از ر آن است که راهب ذهن خود را از همه چیز تهی میی مهروش سنتی مراقبه 2071شده است.

خواند و بعد محبت و عشق خود را در هر چهار سوی اصلی نثار یکی از دعاهای بودایی مربوط به مهر را می

                      
2067 Patisambhidamagga Mettakatha, Ps. 2.4. 
2068 Hinüber, 2000: 60. 
2069 Dhammasaṅgaṇi 
2070 Rhys Davids, 1900: 275-276. 
2071 AN 1.ii.7 (Nyanaponika & Bodhi, 1999: 34). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammasangani
http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
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شناسانه نشان داده که مراقبه در راستای افزودن بر مهر نسبت به جانداران کند. پژوهشهای عصبزندگان می

انجامد. می 2074در قشر مخ و بادامه 2073ایی جزیرهو منطقه 2072پیشانی-ی گیجگاهیفزایش فعالیت در ناحیهبه ا

همچنین کسانی که برای سالهای طوالنی این نوع مراقبه را به طور منظم انجام داده بودند، حتا در زمانی که 

دهد حاصل جمع این پژوهشها نشان می 2075شان با افراد عادی تفاوت داشت.کردند، فعالیت مغزیمراقبه نمی

ی مغزی بادامه و کنترل آن است. این امر با توجه به این که ی مهر تاثیرگذاری بر هستهکه آماج اصلی مراقبه

 نماید. این هسته مرکز تولید خشم و خشونت است، معنادار می

یا  2076سوتَّه چوپَمَهایست از کاکَهجملهشود، ی مهر خوانده میدعایی که معموال در حالت مراقبه

گفتارِ »شود، بخشی است از یها زیاد خوانده م. یکی از بندهای کانون پالی که در این مراقبه2077سوتَّهمِتَّهکَرَنیَه

رَپوتَه سوتَّه(. در این متن بودا سه ویژگی را برای حالتِ پاکیزگی روان )مَنَسا )چوندَه کَمَّه« ی آهنگرچوندَه

 گوید:بدخواهی می-زدگی. آنگاه در شرح ناتوهم-بدخواهی، و نا-آزمندی، نا-نا 2079شمارد:( بر می2078سوچِیَم

گوید:( بادا که این موجودات از او هیچ بدخواهی ندارد و در اندرونِ دلش فسادی نیست. )او با خود می»

یی یابند، و بادا که به آسانی از خویشتن مراقبت دشمنی رهایی یابند، از ستم رهایی یابند، از دشواری رها

 2080«کنند.

                      
2072 tempoparietal lobe 
2073 insula 
2074 amygdala 
2075 Davidson, 2010. 
2076 Kakacupama Sutta 
2077 Karaniya Metta Sutta 
2078 manasā soceyyaṃ 
2079 Cunda Kammaraputta Sutta, AN 10.176. 
2080 Anguttara Nikaya, book 5, BJT: 488, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anguttara_Nikaya
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ی مهر خوانده گوید، به پالی چنین است و همچون وردی هنگام مراقبهآنچه که رهرو در این حالت به خود می

 شود:می

Avyāpannacitto hoti appaduṭṭhamanasaṃkappo, 

'ime sattā averā 

avyāpajjā anīghā 

sukhī attānaṃ pariharantu'ti. 

 2081متن مهم دیگر، برای پراکندن مهر در شش جهت اختصاص یافته و چنین است:

So mettāsahagatena cetasā 

ekaṃ disaṃ pharitvā viharati. 

Tathā dutiyaṃ. Tathā tatiyaṃ. Tathā catutthiṃ. 

Iti uddhamadho tiriyaṃ 

sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ 

lokaṃ mettāsahagatena cetasā 

vipulena mahaggatena appamāṇena 

averena abyāpajjena pharitvā viharati. 

گزیند، همچنان که در آن کس که با ذهنِ مهرورز درآمیخته باشد، در یک راستای جهان اقامت می»

جا؛ و برای  هدومی، همچنان که در سومی، همچنان که در چهارمی، و همچنین در باال و پایین، گرداگرد و هم

آمیزد، با روانی که بزرگ، آرام، و همه همچنان که برای خودش. آن کس با ذهن مهرورز با تمام کیهان در می

 «بیکرانه بالیده است و از دشمنی و بدخواهی رهایی یافته است.

                      
2081 Majjhima Nikaya, book 1, BJT: 88, 
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ا در شوند. اگر بخواهیم این رده از دعاها ردعاهایی از این دست در منابع بودایی فراوان یافت می

تر از منابع بودایی باشند را در متون زرتشتی منابع مقدس باستانی ردیابی کنیم، نزدیکترین متونی که قدیمی

 2082خوانیم:خواهیم یافت. در بخشی از هوم یشت می

  

  

  

  

gave nemô gave nemô gave uxdhem gave verethrem gave hvarethem gave 

vastrem, gavê verezyâtãm tãm nê hvarethâi fshuyô! 

اد، فراوانی گیتی را باد، بگیتی را باد، پیروزی گیتی را گفتاری گیتی را نیرو باد، درود بر گیتی. نرم»

ه سوی روشنایی بآبادانی گیتی را باد، باید برای )آبادانی( جهان کوشید و آن را به درستی نگاهبانی کرد و 

 «برد.

در واقع بخش مهمی از اوستا به ستودن و آفرین خواندن و طلبِ نیکی کردن برای مردان و زنان و  

سودمند اختصاص یافته است و این مهر نسبت به موجودات اهورایی چندان است که حتا سنگها و  جاندارانِ 

اند. اما تفاوتی مهم و چشمگیر میان اوستا و متون بودایی وجود گیاهان و آبها نیز با همین لحن ستوده شده

                      
 .۲۰، بند ۱۰یسنه، هات  2082



652 

 

اند و هرگز از ابراز مهر یا دارد و آن هم این که در سنت ایرانی هستندگان به دو گروهِ نیک و بد تقسیم شده

بینیم. متن اوستا با دقت و وسواس های اهریمن سخنی در اوستا نمیطلبِ بهروزی برای دیوپرستان و آفریده

شمارتر از دعاهای ی دعاها حساب اشونان را از دروغزنان جدا کرده است و در بندهایی که البته کمدر همه

ابود شدن پیروان دروغ سخن در میان است. اگر دعاهای اوستایی و متون خیر هستند، از خواستِ بر افتادن و ن

بینیم که این دو در محوری بودن مفهوم مهر و اهمیت مشابه بودایی را در کنار هم بخوانیم، به روشنی می

نظر و همسان هستند. اما یک دوقطبی اخالقی نیرومند در دین زرتشتی دیده همدلی و دوست داشتن هم

و اخالق موجود در آن تا حدودی جنگاورانه و سختگیرانه است و به روشنی میان نیک و بد و شود می

 مخلوقات اهریمن و موجودات اهورایی تمایز قایل شده است. 

ها مورد انتقاد واقع شده باشد، با اخالقی انفعالی در مقابل، در آیین بودا انگار که همین باور به دوقطبی

روبرو هستیم که از سویی هیچ موجودی )حتا مارای فریبکار( را تا پایه اهریمن زیانکار گیر خو و آسانو نرم

گیرد. مند و آغشته به رنج در نظر میداند، و از سوی دیگر سراسر گیتی را امری منفی و آسیبو خطرناک نمی

دریج بر نظام اخالقی به بیان دیگر، بودا با نقد اخالق زرتشتی، موفق شد دوقطبیِ سفت و سختی را که به ت

زرتشتی غلبه کرده بود، نقد و واسازی کند. اما بهای این کار را با تعلیق اخالق پرداخت و به موقعیتی 

ی هستندگان اسیر رنج و نادانی و گمراهی بودند و زندگی و گیتی و ناخوشایند باور آورد که طبق آن همه

اه بدبینانه و سیاه مفهوم مهر را حفظ کرد و از آن همچون آمیز بود. او در این دیدگهستی یکسره تباه و رنج

ی این ای از دروغ باور نداشت، توانست دامنهپادزهری اخالقی استفاده کرد و چون به وجود اهریمن و جبهه

ی عملیِ دل کندن از دوقطبیِ زرتشتی، از میان رفتن تقدس ی زندگان گسترش دهد. اما نتیجهمهر را تا همه

اش. از این رو بود زدایی از هستندگانِ نیک و زندگان، و انکار شادمانی و موهوم پنداشتنو تقدس گیتی بود

که دستگاه اخالقی او ماهیتی منفی و انفعالی یافت و بر آسیب نرساندن به دیگران تمرکز یافته است، نه آباد 



653 

 

از کار کردن و عدم مداخله در هستی  کردن گیتی و سود رساندن به دیگران. آیین رهبانیت بودایی که با پرهیز

 همراه است، در این بستر پرورده شده است.
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 گفتار ششم: زبان و رمزگذاری تقدس

 

ای خردمندانه اما بدبینانه بود که به احتمال زیاد، آنچه که بودا در ابتدای کار بدان دست یافت، فلسفه 

شد. با این وجود این دستگاه فکری پیچیده که به نظر من در جریان به سبکی از زندگیِ درونگرایانه منتهی می

 دینی پرطرفدار دگردیسی یافت. ی نقد و واسازی خرد زرتشتی پدید آمده بود، خیلی زود به مرتبه

-روند پرجمعیت شدنِ جماعت بوداییان سه قرن به طول انجامید، اما در نهایت در دوران اشکانی

کوشانی به بار نشست و بخش بزرگی از جمعیت ایران شرقی و شمال هند را به خود جذب کرد. این دین 

ی مردمی را به خود جذب کرد که سرزمین تودهبعدتر به چین و ژاپن و کره و تبت نیز منتقل شد و در هر 

آمادگی چندانی برای ارتباط برقرار کردن با مفاهیم عمیق فلسفی نداشتند و بیشتر نمادهایی مقدس  دلبستگی یا

ی بودایی را در قالب آن فهم کنند و بزرگ طلبیدند تا سبک زندگی تازهو رمزگانی ملموس و رنگین را می

ای از رمزگان و عالیم مقدس دهد، منظومهی تمام ادیان بزرگ رخ میب چنان که دربارهبدارند. به این ترتی

 اش مربوط ساخت.پدید آمد که دین بودایی را به مخاطبان عام

ی جالب توجهِ ذن درگذریم، در دین در میان این رمزگان، مهمتر از همه خودِ زبان بود. اگر از شاخه

یگر زبان اهمیتی مرکزی دارد و خواندن متنِ مقدس بخشی جا افتاده و مهم از بودایی نیز مانند تمام ادیان د

 شود. مناسک دینی محسوب می
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شده است. گرفتند، مقدس تلقی میدر تمام ادیان جهان باستان، زبان و گفتاری که با آن ایزدان خطاب قرار می

تقلی قایل شد و آن را به مینو ای که برای زبان ساحت وجودی مسبا این وجود نخستین چارچوب نظری

 مربوط دانست و از گیتی مجزا پنداشت، دین زرتشتی بود. 

توان دید. تقدس کالم و دیرینه بودن آن در سنت زرتشتی را بهتر از هرجای دیگر در بغان یشت می

ی بخش عمدهاین متن اوستایی، به احتمال زیاد در اواخر دوران رواج زبان اوستایی و دورانی تدوین شده که 

اند. جالب آن نگریستهزرتشتیان این زبان را از یاد برده بودند و به آن همچون زبانی نامفهوم ولی مقدس می

یشت بسیار دیرینه  که معلوم است در زمان نگارش بغان« وَیریَه اَهونَه»که این متن تفسیری است بر دعای 

 خوانیم:در این متن چنین می نموده و معنای کلماتش نیاز به شرح داشته است.می

   

 

 

  

 

 

9  
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frâ-mê spanyå manivå vavaca vîspãm ashaonô stîm haitîmca bavaiñtîmca 

bûshyeiñtîmca shyaothnô-tâitya, shyaothenanãm anghêush mazdâi.  

10  

aêtatca aêshãm uxdhanãm uxdhôtemem ýâish ýava fraca vaoce fraca 

mruyê fraca vaxshyete, asti zî ana avavat uxdhata ýatha ýat dit vîspô 

anghush astvå âsaxshat saxshãs dadrânô nî pairi irithyãstâtat haraite!  

 

از میان آن دو مینوی نخستین، سپندمینو سراسر آفرینش اشه را که بوده است و هست و خواهد بود با  .۹»

 برای من برخواند.« شْیَوُثْنَنَم اَنگِئوش مَزدایی»گفتار 

. و این سخن در میان سخنان، کارآمدترین سخنی است که گفته شده و بر زبان رانده شده و خوانده شده ۱۰

ی )مردمان( جهانِ استومند آن را بیاموزند و به یاد بسپارند، توانایی چندان است که اگر همه است. این سخن را

 «خواهند توانست خود را از مرگ برهانند.

 های به کار گرفته شده در این دعا شرح داده شده و معنا شده است. بعد از آن تا پنج بند تک تک کلیدواژه

شود. از سویی، بودا مینویی بودنِ ماهیت ی زبان دیده میدربارهدر دین بودایی نیز وسواسی مشابه  

های خویش وارد کرد. از سوی دیگر، زبان را پذیرفت و آن را کمابیش به همان شکلِ زرتشتی در اندیشه

شاگردان و جانشینانش درست به همان شکلی که در سنت ایرانی زندنویسی بر اوستا رواج داشت و در 

ترین واژه را کوشیدند درستدادند و میقی مانده، تک تک کلمات را مورد توجه قرار میکتابهای صوفیه با

  برای برچسب زدن بر معنای مورد نظرشان برگزینند.
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اند. این حروف الفبای نوشتاری سانسکریت در گرایشهای عرفانی کیش بودایی مقدس دانسته شده

قرون میانه به بعد خط رسمی هند برای نوشتن زبانهای سازند که از الفبا همان خط دَوناگَری را بر می

ی ناگَه )مار( تشکیل شده و به شده است. نام این خط از دوَه )دیو/ ایزد( به عالوهسانسکریت محسوب می

ی مینویی اند. در کیش بودا سویهو تابهای چنبر مار اشاره دارد که در مورد این خط مقدس دانسته شده پیچ

نامند که از دو بخشِ ورنَه )به معنای رنگ، کاست، واج، و حرف( و ماال )یعنی می 2083ماالرنَهاین خط را وَ

یانَه، سرزمین تسبیح، تاج گل، رشته( تشکیل شده است. رونگ زومپا نوشته که سیزدهمین قلمروی مَنترَه

 اند. ماال است که در زبانهای اروپایی معموال آن را به چاکرای حروف ترجمه کردهورنه

اند. مثال از پژوهشگران معاصر این پیوند میان مار و تقدس خط را در آیین بودایی جدی گرفتهبرخی 

ی برنج هستند و بنابراین در کونتس نوشته که دین بودایی تنها در سرزمینهایی توسعه یافته که تولید کننده

بودایی ارتباطی درونی با گوید که دین شمارند. او میکنند و مار را مقدس میسرزمینی مرطوب زندگی می

سخن کونتس  2084شوند، رواج نیافته است.تقدس مار دارد و در سرزمینهایی که مار در آن پلید دانسته می

شود. حقیقت آن است که دین های درونی دین بودایی تایید نمیای جالب توجه است، اما با دادهمشاهده

جنوب شرقی رواج دارد که مراکز تولید برنج هستند و بودایی در روزگار ما بیشتر در هند و چین و آسیای 

شان بر مبنای شالیکاری استوار شده است. سرزمینهای یاد شده مرطوب و پرباران هستند و اقتصاد کشاورزانه

شناختی جمعیتی بزرگ از دوزیستان و خزندگان کوچک و حشرات را در زیستگاه به همین دلیل از نظر بوم

های مارِ ساکن این مناطق غیرسمی هستند. در کنند. به همین دلیل هم شمار زیادی از گونهآدمیان پشتیبانی می

                      
2083 Varṇamālā 
2084 Conze, 1980: 12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Conze
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تر مانند ایران مرکزی و غربی، شالیکاری ممکن نیست و به همین دلیل اقتصاد تر و گرمسرزمینهای خشک

جوندگان و  کشاورزانه بر تولید گندم و جو و بنشن بنیاد شده است. در این سرزمینها شکار اصلی مار،

های سمی مار، بیشتر از مناطق مرطوب یاد شده پستانداران کوچک است و به همین دلیل شمار و تنوع گونه

است. شاید به این دلیل باشد که بعد از شکاف خوردنِ گیتی و مینو و تمایز یافتن آفریدگان اهورایی از 

ر را موجودی پلید دانستند و آن را در قالب خرفسترهای مخلوق اهریمن در دین زرتشتی، مردم ایران زمین ما

اژدها به صورت تجسم نیروهای نامساعد طبیعی قلمداد کردند. چنین گرایشی به نکوهیدن مار در چین و هند 

شود و به نظرم دلیل آن همین تفاوت در زهرآگین بودنِ مارهاست و اقلیمی که زندگیِ با این شدت دیده نمی

 کند. خزندگان را پشتیبانی می

کند که دانیم که دین بودایی جمعیتی بزرگ از راهبان را در جامعه تولید میاز سوی دیگر این را می

ای که بتواند چنین دینی را پشتیبانی کند، گذرانند. جامعهاز نظر اقتصادی مولد نیستند و با گدایی روزگار می

شود که حاصلخیز و پر سرزمینهایی ممکن میبه مازاد محصول کشاورزی چشمگیری نیاز دارد و این تنها در 

ی شالیکار به نظرم این است. در حالی که در هسته آب باشند. دلیلِ جایگیر شدنِ دین بودایی در سرزمینهای

مرکزی ایران زمین که تولید غذا به کار جمعی فراوان و مدیریت منابع آبی و خاکی نیاز دارد، آیین 

داند و تشویق اسالمی بیشتر رواج داشته است که تولید اقتصادی را نیکو می زرتشتی و کوشانه و مثبتسخت

کند. با این توضیح به نظرم پیوند برقرار کردن میان کیش بودایی و تقدس مار امری ثانویه است و از شباهتی می

برو هستیم که خیزد. یعنی در اینجا با اقلیمهای متفاوتی روشناختی سرزمینهای بودایی بر میدر بافت بوم

داده است، و های متمایزی مجال میی آیینکرده و بنابراین به رشد و توسعهاقتصادهای متفاوتی را تولید می

ی مار دامن زده های ناهمسانی دربارهکرده و به داوریدر ضمن بافت جانورشناختی ناهمگونی را پشتیبانی می

های دریای مازندران را داریم که شالیکار هستند و با این هاست. با این وجود سرزمینهای مرطوبی مانند کران
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کارِ ایالم را هم داریم که مار در شمارند، و به همین ترتیب سرزمین گرمسیر و گندموجود مار را مقدس نمی

آنجا مقدس بوده است. دین بودایی هم برای دیرزمانی در ایران شرقی جایگیر بوده و اصوال در آنجا تحول 

شوند. بنابراین سخن زارها در آن در کنار هم دیده میاست و اینجا قلمروی است که شالیکاری و گندمیافته 

 ای علی میان تقدیس مار و دین بودایی.کونتس را باید به عنوان شباهتی در الگوها قلمداد کرد و نه رابطه

ه در نهایت کهای مقدس را نیز ابداع کردند ای غنی از نمادها و شکلبوداییان گذشته از زبان مجموعه 

گل نیلوفر، چرخ  به پیدایش هنرهایی مانند ترسیم مَندَلَه ختم شد. کهنترین نمادهای دین بودایی عبارتند از

ها و شدانا شباهتی چشمگیر به آتآیین و استوپا، که هرسه در هنر درباری هخامنشی سابقه دارند. استوپ

عصر هخامنشی  عودسوزهای زرتشتی دارد، چرخ آیین به همراه نماد سواستیکا بر بسیاری از آثار هنری ایرانی

شود، و گل نیلوفر نماد ایزدبانوی ناهید است که در تخت جمشید به فراوانی یافت و پیش از آن دیده می

 شود. می

شوند. )چِتیَه در پالی( خوانده می 2085ا نام مَندَلَه و در تراواده با نام چَیتیهنمادهای دینی در مهایانه ب

(، اشیایی که بودا از آن 2086شوند: بخشهایی از بدن بودا )سَریرَکَهو به سه رده تقسیم می« یادآور»چیتیه یعنی 

به این مجموعه افزوده شد و نمادهای  ( که بعدها2088( و رده سومی )اودِسَکَه2087بْهوگَکَهکرده )پّریاستفاده می

های بودا کاربرد دارد. در میان این سه، مهمترین شود و برای رمزگذاری کل آموزه( خوانده می2089آیین )دَمَّکَه

                      
2085 caitya 
2086 śarīraka 
2087 paribhogaka 
2088 udeśaka 
2089 dhammaka 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dhamma
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 2090شود. این بقایا را داتوچِتیهدندان او را شامل می هایی از بدن بوداست که معموال استخوان یارده بازمانده

نامند. بقایای یاد شده مبنای ساخت استوپاها و معبدهایی است که زمین و خاکشان به دلیل تماس با نیز می

ین یادمانها در بیشتر کشورها از همین عبارت گرفته شده است. شود. نام ابقایای بدن بودا مقدس پنداشته می

« تات»نامند که بخش دوم عبارت داتوچتیه است. در الئوس همین بناها را می« چِدی»مثال در تایلند استوپا را 

بهوگکه معموال حالتی نمادین دارد و ی پریرده 2091می نامند که از بخش اول این ترکیب گرفته شده است.

شود و چرخ آیین هم درونش در بسیاری از موارد نقش ردپای عظیمی است که بر سنگی روی زمین حک می

 شود. این نقش نشانگر آن است که بودا از مکان یاد شده گذشته است. گنجانده می

دانند. ( وجود دارد که تمام بوداییان آن را مقدس میअष्टमिंगिمَنگَلَه )روی هم رفته هشت نماد یا اَشتَه 

吉祥« )جاشی دا گیا»( و در چینی བཀྲ་ཤསི་རྟགས་བརྒྱད« )2092بْکرا شیس رْتاگس برگیاد»این هشت را در تبتی 

八宝, 扎西达杰یعنی ارجمند. بنابراین « منگله»همان هشت است و « اشته»نامند. در سانسکریت ( می

 ترجمه کرد.« هشت )نماد( ارجمند»توان این کلمه را می

شوند و گذاری شاهان یا جشن عروسی این نمادها در کنار هم به کار گرفته میدر برخی از مراسم مانند تاج

فرض بر آن است که اثری جادویی و نیرویی نمادین دارند. این نمادها در آیینهای هندو، بودایی و جاین 

اند. استانی به طور مشترک وجود داشتهتوان فرض کرد که در ادیان هند و ایرانی بمشترک هستند و بنابراین می

                      
2090 dhātu cetiya 
2091 Pichard and Lagirarde, 2003: 171. 
2092 bkra-shis rtags-brgyad 
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شان اند و بسیاریشود که همین نهادها در ادیان باستانی ایرانی نیز وجود داشتهاین حدس با این گواه تایید می

 اند. اند و تا به امروز هم در ادبیات پارسی باقی ماندهاز ایران زمین سرچشمه گرفته

 هشت نماد ارجمند بودایی عبارتند از: 

དུང་« )2093دونگ گیاس کْهیل»( و در تبتی शिंखصدف حلزونی: که در سانسکریت شَنکْهَه ) نخست:

གྱས་འཁིལ2094نماد، صدف بزرگِ سپیدرنگ نرمتنی با نام علمی توربینِال پیرومشود. شکل اصلی این ( خوانده می 

توان صدایی شود. این صدف از این نظر اهمیت دارد که با دمیدن در آن میاست که در اقیانوس هند یافت می

ل هم از قدیم در آیین هندو اهمیت داشته و همچون شیپور جنگ به کار بوق مانند تولید کرد. به همین دلی

دهد. شده است. در دین هندو این نماد ثروت و شهرت و نیکبختی را نشان میرفته و نماد ویشنو دانسته میمی

این نماد همچنین به طور سنتی با عنصر آب و باروری زنانه نیز مربوط است. نماد شنکهه عالمت رسمی 

.م( بوده است و امروز نیز عالمت استان کَرلَه محسوب  ۱۹۴۷-۱۶)قرن  2095شاهی کوچی و دولت ترَوَنکورپاد

ی آیین را شود. این نماد در دین هندو آوای بیدار کنندهشود که قلمرو همان دولتهای قدیمی محسوب میمی

 رساند. می

شود. این نماد ( نامیده میདཔལ་བེའུ) 2096«بِئودْپال»( که در تبتی श्रीवत्सپایان )سیریوَتسَه: ی بیگره دوم:

ی در هم پیوستگی آن را نشانه 2097دهد.های انسانی را نشان میمهرِ انسانی و در هم تنیده شدن سرنوشت

اند. همچنین به هم تبدیل شدنِ تهیا و امور دینیوی و اهداف معنوی، یا درگیری عاطفه و عقالنیت نیز دانسته

                      
2093 dung gyas 'khyil 
2094 Turbinella pyrum 
2095 Travancore 
2096 dpal be'u 
2097 Chandra et al. 1902: 69. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Turbinella_pyrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Travancore
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همیشگی روان نیاکان  دهند. این نماد در آیین تانتره به حضوررا نیز با آن نشان می« از نو برخاستنِ پدیدارها»

ی نفوذ متقابل را نیز با همین عالمت نشان کند. همچنین آموزهو پیوند جادویی موجودات با یکدیگر اشاره می

 دهند. می

( نامیده གསེར་ཉ« )2099گْسِرنیا»و در تبتی  2098«گَور مَتیسَه»دو ماهی قرمز که در سانسکریت  سوم:

ا نشان بار و پرآشوبِ سامسارَه رشود و وضعیت آویختگی جسورانه و فارغ از هراس در اقیانوس رنجمی

کند. در برخی از متون یپَه نیز اشاره مدهد. این نماد به شکلی استعاری به چشمِ نهانی بودا و بینشِ ریگمی

اند. جالب آن که دقیقا همین دو نماد را به عنوان نماد دو این دو ماهی را نماد دو رود گنگ و جمنا دانسته

و این همان است که به صورت نماد برج ماهی برای  رود دجله و فرات در اخترشناسی ایران باستان داریم

 ماه اسفند نیز به کار گرفته شده است. 

شود. نماد رهایی و ( خوانده میཔད་མེگلِ نیلوفر که به سانسکریت پَدمَه و به تبتی پَدمِه ) چهارم:

ی کند، نمایندهآلود به سوی آسمان روشن حرکت مین گل که از ورای آبهای تیره و گلرستگاری است. ای

 یابد.شدگی دست میها به روشناست که با رهایی از دریای قیدها و دلبستگی« خود»ذهن  

རིནཆེན་« )2100گْدوگْسچِنرین»( و در تبتی छत्ररत्नرَتنَه )چتر جواهرنشان که به سانسکریت چَترَه پنجم:

གདུགསهای هیمالیا زایی برگرفته شده که در کوهپایهشود. این نماد احتماال از قارچهای سمی و توهم( نامیده می

چتر جواهرنشان عالمت امنیت و  2101های باستانی کاربرد داشته است.برای سفرهای معنوی شمنروید و می

                      
2098 Gaur-matsya 
2099 gser nya 
2100 rin chen gdugs 
2101 Müller-Ebeling et al., 2002. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matsya
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شود. این نماد خیزد و به صورت چتر نیلگون آسمان دریافت میحفاظتی است که از سرنوشت و تقدیر بر می

کند. این نماد همتای چاگرای گل هزار گلبرگ ربوط است و به مکان مقدس و نورانی اشاره میبا عنصر اثیر م

 کند. ( است که در سنت هندویی معنای همسانی را نمایندگی میसहस्रार)سَهَسْرَرَه: 

ی سالمت، دوام، شود. این نماد نشانه( نامیده میབུམ་པ« )پابوم»خانه یا گلدانِ خرد، در تبتی گنج ششم:

از عنصرهای بنیادین دهد، که یکی ( را نیز نشان می2102ثروت و خرد است. همچنین فضا و مکانِ مطلق )آکَسَه

ی ظهور و تحقق تمام پدیدارها و شود. فضا زمینهمحسوب می« پنج نورِ پاک»)مَهابْهوتَه( و یکی از 

( دارد که कुभिرخدادهاست. نمایش ظاهری این نماد شباهت چشمگیری به کشکولِ راهبان بودایی )کومْبْهَه: 

سنت هندویی نیز وجود دارد و نماد رَحِم و باروری  ی آب است. کومبهه درخود شکلی تغییر یافته از کوزه

شود، به این استعاره ی زاده شدنِ انسان از درون کوزه، که در اساطیر هندویی زیاد دیده میزنانه است. استعاره

کاریِ خدای خالق در اساطیر گری و سفالگردد. این نمادپردازی همتای پیوند میان خلقت انسان و کوزهباز می

شود. این نماد در هند های شعر خیام دیده میرودان است. ترکیب هردو نماد بهتر از هرجا در رمزپردازیمیان

به احتمال زیاد از سنت نجومی مهرآیینِ ایرانی راه یافته است. چون نمادِ یاد شده همتای جام یا دلو در 

 گیرد.ی هندی قرار میگانهصورتهای فلکی دوازده

( و 法輪« )فالون»(، در چینی धमधचक्रچَکرَه )چرخ قانون یا چرخ آیین که به سانسکریت دَرمَه هفتم:

دهد. هایش را نشان میشود. این چرخ معموال خودِ شاکیامونی بودا و آموزه( نامیده میཁོར་ལོ« )خور لو»در تبتی 

شود که با موی دم گاو کشی استفاده میگری نپالی به جای این نماد از عالمت مگسدر سنت تانتریک بودایی

                      
2102 ākāśa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha
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. نماد چرخ در آیین هندو نیز وجود دارد و به سودَرشَنَه مشهور است. نماد چرخ یاد شده ساخته شده است

شود و از شکل چرخ گردونه گرفته شده که هشت پره دارد. این چرخ از عصر آشوکا در یادمانها ظاهر می

ابتدا با کیش بودایی  ی هند است و از همانبنابراین کهنترین نماد بازمانده از تمدن پیاهاراپایی در شبه قاره

پیوند داشته است. در هنر دوران آشوکایی که حرام بودن بازنمایی تن بودا هنوز باقی بود، خودِ بودا را با این 

 دانند. ل میی این چرخ را نماد هشت حقیقتِ اصیهشت پره 2103اند.دادهعالمت نشان می

( نامیده རྒྱལ་མཚན« )2104رْگیال مْستْهَن»درفش پیروزی که در سانسکریت دْواجَه و در تبتی  هشتم:

ای بلند و بسته بر نوک نیزه بوده است. شود. این درفش به ستونی افراشته شباهت دارد که در اصل پارچهمی

کردند. این ادعا  احتماال پارسها و خویشاوندان سکای ایشان کهنترین مردمی بودند که این نماد جنگی را ابداع

نظام تاریخ از سویی بدان دلیل است که درفش یاد شده به سواره نظام تعلق دارد و این مردم کهنترین سواره

های این نوع درفش را در آثار هنری دوران هخامنشی ترین بازنماییرا پدید آوردند، و از سوی دیگر قدیمی

خوانیم که را در متونی یونانی از هرودوت و کسنوفانس میاش بینیم و اولین گزارشهای نوشتاری دربارهمی

 دانند. ی پارسها میها را ویژهاین این درفش

گیرد. در نماد درفش پیروزی به ویژه در تبت اهمیت زیادی دارد و بر بام معبدهای بودایی قرار می

دهد. نفس را نشان می های گوناگون چیرگی برسنت تبتی یازده نوع پرچم پیروزی وجود دارد که شیوه

دِوَه: دیوِ کامجویی( قرار گرفته ای از این درفش به دین هندویی هم راه یافته و نماد خدای عشق )کامَهنمونه

گری نپالی ترتیب کند. در بوداییاست. ترتیب قرار گرفتن این هشت نماد در سنتهای گوناگون با هم فرق می

                      
2103 Grünwedel et al., 1901: 67. 
2104 rgyal-msthan 
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خانه، دو ماهی قرمز، آیین، گنج ، گل نیلوفر، درفش پیروزی، چرخپایانی بیاین نمادها چنین است: گره

گری چینی، این ترتیب در دوران چینگ تثبیت شد و به این قرار است: چرخ بان، و صدف. در بوداییسایه

دان، ماهی و گره. در مکتب جاینی دیگامباره ترتیب این بان، نیلوفر، گنجآیین، صدف، درفش پیروزی، سایه

سَنَه(، کش )چاوری(، آیینه )دَرپَنَه(، صندلی )سوکَهبان، درفش، سبو )کَلَشَه(، مگسا چنین است: سایهنماده

ظرف  ،2106وَرتَه، ناندَه2105واتسَهباره این ترتیب چنین است: سواستیکا، سریبادبزن و کاسه. در مکتب سوسم

 یینه، دو ماهی. (، سبو، آ2108سَنَه(، صندلی )بَدرَه2107غذا )وَردمَنَکَه

هایی هم داریم که به شود، نشانهی بوداییان محترم شمرده میگذشته از این نمادها که میان همه

چرخ »( یا དགའ་འཁལི་)به تبتی: « 2109ییلگانک»شوند. یکی از این نمادهای محلی، سنتهای محلی مربوط می

نام نام دارد و در شمنیسم هیمالیایی و مکتبهای بودایی تبت و کره رواج دارد. این نماد یگانگی هر سه « شادی

دهد. مکتب اخیر از این چِن نشان میبخشِ سلوک بودایی )آغازگاه، میانه و فرجام( را از دیدِ مکتب دْزوگ

تایی جایگزین ها و ترکیبهای سهگانهاد معنایی را با سهها و جفتهای متضکوشد دوگانگینظر ویژه است که می

 سازد. 

خوانند و این شی مینویسند و معموال آن را گان( می三太極ییل را در چین به صورت )نماد گانک

بینی عرفانی هندی در منابع سانسکریت است. واالس نوشته که آنانداچاکرا در جهان 2110همتای آناندا چاکرا

                      
2105 Sri Vatsa 
2106 Nandavarta 
2107 Vardhmanaka 
2108 Bhadrasana 
2109 Gankyil 
2110 ananda-chakra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Vatsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Nandavarta
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vardhmanaka&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ananda
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra
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این کلمه در تبتی از  2111شود.ی قلب در بدنِ کیهانی )عالم اکبر( است که کوه مِرو ناف آن قلمداد مینشانه

« حلقه، چرخ و مارپیچ»به معنای « کیل»و « شادمانی، سرور، سرخوشی، و زیبایی»به معنای « دْگا»دو بخشِ 

گرفته شده است. شکل آن کمابیش شبیه به نماد یین و یانگ چینی است، اما از سه یا چهار بخشِ مارپیچی 

 کند.می تشکیل یافته است. در حالت چهارتایی، این عالمت به یگانگی چهار حقیقت غایی بودا اشاره

دانند و معموال بر سنگهای قیمتی ی تبتی این نماد را دارای قدرت برآورده کردن آرزوها میدر فرهنگ عامیانه

 کنند. اش میکاریکنده

کند. مشهورتر ها داللت میتاییی این عالمت، به یگانگی طیفی وسیع از این سهپرهشکلِ اصلی و سه

گری سه خلط ( است. دیའབྲས( و میوه یا مقصد )بْرَس: ལམ(، ساقه یا راه )لَم: གཞིاز همه، ریشه یا زمین )گْژی: 

و در تبتی  2112«دوشَستْری»یا سه طبعِ رایج در پزشکی سنتی بودایی است که روی هم رفته در سانسکریت 

شود. این سه عبارتند از باد که با میل همسان است )واتَه در سانسکریت و رْلونگ انده میخو 2113«گْسومنْییپَه»

شود و با نفرت پَه در تبتی( که ترکیب آب و آتش دانسته میدر تبتی(، صفرا )پیتَّه در سانسکریت و مْگریس

ب آب و زمین و با نادانی در مالزم است، و بلغم )کَپْهَه در سانسکریت و بَدکَن در تبتی( که همتاست با ترکی

  2114روان پیوند دارد.

ی معنوی شمالی، مرکزی و جنوبی همتاست. در مکتب تبتی بونْپو، این نماد با اتحاد سه گنجینه

ی جنوبی ژونگ در شمال تبت است. گنجینههای ژانگی شمالی )بْیانگ گْتِر( همان متون و آموزهگنجینه

                      
2111 Wallace, 2001: 77. 
2112 tridoshas 
2113 Nyipa gsum 
2114 Besch, 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doshas
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ی مرکزی )دْبوس گْتِر( شود و گنجینه)ایهوگْتِر( به متون نوشته شده در جنوب تبت و بوتان مربوط می

  2115های معبد سَمیِه در مرکز تبت است.آموزه

رْجِه( بْژین( و توانایی و قدرت )ثوگْسشت یا ذات )به تبتی: نْگوبو(، طبیعت )رَنگی دیگر سرسه گانه

رَتْنَه( عوامل دستیابی به رهایی بودا، دَرمه در مفهوم سه گوهر )تْری 2116است که بر سراسر گیتی حاکم است.

ز اَنَتَّه، دوکْهَه و اَنَچَّه. به اند که عبارتند اشوند. همچنین سه مُهر برای درمه برشمردهشمرده میو سَنگهه بر

دهد. اتصال سه وَجرَه در همین شکل این نماد سه بار گردش چرخش درمه به دست بودا را نیز نمایش می

 شود. بدن )صدا، تن و ذهن( نیز با همین عالمت بازنموده می

شکل و گیرد: نیروی بیچن این ارکان را در بر مینرژیاییِ پدیدارها )درمه( در آیین دزوگسه نمود ا

پَه(، و قدرتِ ملموس و عینیِ یک کند )رولفراگیر )دَنگ(، نیروی تفکر که همچون چشمِ درون ذهن عمل می

کایه، ود بودا )درمهنمتوان تا حدودی با سه ای مادی و بیرونی دارد )تْسَل(. این سه را میفرد که جنبه

مندَلَه در سانسکریت و کْهور گْسوم در کایه( همسان انگاشت. یگانگی سه سپهر )تریکایه و نیرمنهسمبهوگه

 شود. این سه سپهر عبارتند از امر عینی، امر ذهنی و کنش. تبتی( نیز با این نماد نشان داده می

د و در هم آمیختگی نیروهای متضاد را نشان ی خاور دور ریشه دارنماد محلی دیگر، در اندیشه

اند داده( نشان می極太) 2117«گوکتای»های شمنی باستانی کره، این مفهوم را با نمادی به نام دهد. در آیینمی

توان دید. این نماد به عالمت یین و یانگِ چینی شباهتی ی جنوبی میکه هنوز هم آن را در مرکز پرچم کره

                      
2115 Johnston, 2000: 171. 
2116 Petit, 1999: 78-79. 
2117 taegeuk 
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های کشف شده از این نماد به سال چشمگیر دارد و احتماال از روی آن ساخته شده است. کهنترین نمونه

از دودمان سیال بر کره حکومت  2118یِئولام جینگگردد و این دورانی است که شاهی به ن.م باز می 628

 کرد. می

མ་ནི་ཆོས་یک نماد دیگر که به خصوص در خاور دور رواج دارد، چرخِ دعا )به تبتی: مَنی چوس خور 

འཁོརایست از جنس چوب، فلز، چرم یا کتان که در اطراف محوری استوار شده و می ( است. این ابزار استوانه

هوم به خط پدمهمانیتواند مانند چرخی گرداگرد آن بچرخد. بر سطح خارجی این استوانه دعای اوم

منگله( هم کنار آن حک شده است. فرض بر آن است که نوشته شده و معموال هشت نماد )اشتهسانسکریت 

بزار دینی، چرخاندن این گردونه اثری همچون خواندن دعای یاد شده داشته باشد. کهنترین اشاره به این ا

شهر لَداخ در تبت شود و در آن به رواج این ابزار در .م مربوط می ۴۰۰گزارش زایری چینی است که به سال 

 اشاره کرده است. 

رمزپردازی تقدس در آیین بودایی به حالتهای بدن و اندامهای تن نیز تعمیم یافته است. چنان که 

های مراقبه در دین بودایی تثبیت موازی با رقص نمادین و دینی هندی، شکلهایی از حاالت بدنی و وضعیت

ی درود تر از همه، شیوهکنند. مشهورتر و معمولگی میشده که هریک معنا و مضمونی مشخص را نمایند

( به شکلی از درود گفتن اشاره شده که 2119پالَه سوتَّه)سامَنَّه« ی زندگی زاهدانهمیوه»در گفتار  گفتن است.

خوانیم که شاه شود. در ابتدای این متن میی مرسوم هندیان برای ابراز احترام محسوب میامروز نیز شیوه

شتابد تا از او پرسش کند، و هنگام دیدنش دستانش با پانصد همسرش به دیدار بودا می -شترواجاته–مگده 

                      
2118 Jinpyeong 
2119 Samaññaphala Sutta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jinpyeong_of_Silla
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فرستد. این یکی از کهنترین متونی است گذارد و به بودا درود میرا کف بر کف نهاده، بر روی قلب خود می

 به این شیوه از درود فرستادن اشاره کرده است. که

بینیم که وضعیت بدن و دست ها میمودرَهترین الگوی رمزگذاری معنا بر وضعیت بدن را در پیچیده

تا هستند که در اینجا آنها را به همراه معنایشان بر ها ششدهد. مهمترین مودرهدر هنگام مراقبه را نشان می

 کنم:بوروبودور در اندونزی نقل میمبنای تندیسهای معبد 

معنای  مودرَه حالت

 نمادین

 شرح راستا دیانَه

 سْپَرسَهبومی 

 مودرَه

 

شاهد گرفتنِ 

 زمین

  شرق اَکسوبیَه

 

 

 

 نیکوکاری، وَرَه مودرَه

بخشیدن 

 خیرات

  جنوب سَمبَوَهرَتنَه

 

 

 

 

مراقبه و  دیانَه مودره

 تمرکز

  غرب اَمیتابَه
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 اَبیَه مودره

 

 

دلیری، 

 باکیبی

  شمال سیدیاَموگَه

 

 

 

 

ویتَرکَه 

 مودره

استدالل و 

 نیکوکاری

  افق ویروچَنَه

 

 

 

 

 چَکَرهدرمَه

 مودره

به گردش در 

آوردن چرخ 

 آیین

  افق وَیروچَنَه
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