تاریخ ظهوروپیدایش مذاهب و ادیان
بودیزم
نوشته :بهرام بیک میرزاده

 ۱۷می ۲۰۱۵
قبال گفتیم کهه بهودیزم و جینیهزم از دیهن هنهدوئیزم جهدا و اعهال موجودیهت کردنهد و
میتوانیم بگوئیم که این دو مذهب معاصهر یکهدیگر هسهتند .بهودیزم و جینیهزم در راه
اسههتلالف رکههری و رهههائی از تعهها یم روحههانیو (برهمنهها ق قههدم برداشههتند بههدو در
نظر داشت اصناف و طبلات مردم را دعوت میکردند با وجود این همه مشابهت هها
ب هین شهها تفرقههه هههای رههراوا نیههز داشههت .م ه ال  :جینیههزم پای هه دی هن خههود را روی
ریاضت مفرط و زاهد مطلق گذاشهته و هی بهودیزم راه نجهات را در رو اعتهداف و
علل سلیم قرار داده و ریاضهت و ارهراط را خهالف م هلحت علالنهی دانسهته اسهت .
بنیانگذار جینیزم بنام مها ویره که از خاندا کشتریه بود و از بودیزم سیدارته و نام
خانواده ا گوتمه بود و این دو نفر از رامیل جدا شده و سر به بیابا زدند و دنیها را
ترک گفتند.
بودا در ساف (560ق م ق در شهر بنارس هند متو د شده و دارای یک ررزند بود .
بودا تمام عیش و نو سلطنت را رها کرده مدتی نا پدیهد شهد بعهدا بهرای رهرا گیهری
علم نهزد یهک نفهر عها م برهمنهی علایهد برهمنیهزم را رهرا گررهت و بهه تبلیهغ برامهد و
پیروا زیادی پیدا کرد و هر کسیکه به دین بودا علیده پیدا میکرد و پیرو دیهن بهودا
میشد باید احکام ده گانه را راعات میکرد واین احام ده گانه قرارذیل اند .
1ق اجتناب از بیجا کرد جانورا .
2ق احتراز از ت رف در ما ی که به شخص اعطا شده .
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3ق پرهیز ار نا پاکدامنی .
4ق احتراز از مکر و رریب .
5ق خوداری از مستی وشراب .
6ق خوداری از پرخوری وشکم پروری .
7ق چشم پوشی از رقص و آواز .
8ق اجتناب از استعماف زیورات .
9ق نه خفتن در بستر های نرم .
احتراز از قبوف زر وسیم .
10ق
که چهار قاعده نخستین از ده گانه با جینیها مشترک بهوده و میتهوا گفهت کهه اصهل
میانه روی و اعتداف شا وده و بنیا این قواعد اخالقی بودا میباشد .بودا بعد از چهل
وپنج ساف تبلیغ به یک سفر کوتاه هشت روزه که در تاریخ بنهام کوسهینارا ثبهت شهده
در شماف شرق بنارس چشم از جها بسهت .در دیهن بهودا انسهانیت بحهد کمهاف مهورد
توجه است .بودیزم دو اصل اساسی از دیهن هنهدئیزم را محتهرم شهمرد  .اوف قهانو
کرمه و دوم انتلاف روح .
بودا اصل تجدید حیات یعنی تو د ثانوی کهامال تائیهد مینمایهد  .بهودا مسههله ارواح را
چنین توضیح میدهد (روح ماده مستللی نیست که از یک جسم به جسم دیگر دراید .
آنچههه ازیهن حیهات بههه حیهات دیگههر منتلههل میشههود عبههارت از صههفات حیهات یها کرمههه
زندگی که بحیات دیر منتلل میگردد .علیده بودا بر آنسهت کهه یکنهو ایجهاد درونهی
موجب بروز و تگین حیات میشود و حیات نتیجه مجمهو وجهود بهد و روح اسهت
کههه ای هن هههردو تههاب یکدیگرانههد .بههودا مههردم را بههه پرهی هز گههاری و علای هد اخالقی هات
تشویق و ترغیب نموده و مردم را بخاطر رهائی از رنج و ا هم و حیهات پهر سهعادت
هدایت ررمود و درین مورد چهار حلیلت اصلی را وض نموده است :او ین حلیلهت
رنج وا م است .تو د رنج است و تحوف رنهج اسهت و بهااهخره مه نیهز رنهج اسهت،
دومین حلیلت علت رنج است یعنی عهیش آمیختهه بها نهو  ،خوشهگذرانی و میهل بهه
کامیهابی ،سههومین حلیلههت خالصهی از رنههج اسههت و ایهن جههز در تههرک آمههاف و امیهاف
نیست دوری از هوا و هوس و رههائی از آرزوهها اسهت و چههارمین حلیلهت طریلهه
رهائی از رنج است .برای رهائی از رنج بودا هشت رو را اشاره نموده اسهت:
ایمهها درسههت ،نیهت درسههت ،گفتاردرسههت ،ررتههار درسههت ،معاشههرت درسههت ،سههعی
درست ،توجه درست و مراقبت درست .
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قاعده و اساس این هدایات دو مطلب را اراده میکند یکی بنیاد و اساس اخالقی بهودا
یعنهی نف ه وجههود و تههرک هسههتی و دوم هی دارای جنبههه م بههت میباشههد  .کههه در تربی هه
اخالقی جامعه روف عمده را بازی میکند.
بعد از ورات بودا در ساف 273ق م آشوکا زمام امر مملکت را بدسهت گررهت و دیهن
بودا را رسمیت بخشید و ظلم شکنجه و قتل و کشتار را در قلمرو خود من قرار داد
و در زما آشوکا دین بودا خارج از هند توسعه و انتشار یارت  .وبعدا در قهر اوف
قبل از میالد قبیله صحرا نشین بنام کوشهانیا کهه بها ترکها و تورانیها کهه از یهک
ریشههه بودنههد از آس هیای مرکههزی بههر خاسههتند و از ارانسههتا عبههور نمودنههد و بههه هنههد
تاختند و تمد ی ونا باختر که قبل از آنها هند را اشااف نموده بودنهد غ هب نمودنهد
که یکی از شاها این قوم کانیشکا بود که بعد ها به دیهن بهودا گرویهد و در آنزمها
دین بودا در اراانستا انتشار یارته بود که نمونه آنرا میتوا نو بهار بلخ که از کلمه
(ویهاراق یعنی معبد بودائی اشتلاق یارته و در آ زما بلخ مرکزیت داشهت و معبهد
عظیمی درانجا بر پا بهود کهه هنهوز ههم آثهار ا باقیمانهده و همچنها پیکهر عظهیم در
بامیا است که نمایندگی ازررهن آنزما است .و ی با تاءسف بگهویم کهه در قهر
 21که ع ر ترقی و تمهد پیشهررته امهروز بنهام طا بها کهه علهب مانهده تهرین وبهی
ررهن تری مردم جامعه ما میبا شند این آثار مههم تهاریخی کهه از ررهنه قهدیم مها
میراث مانده بود از بین بردند و در آخر ایهن موضهو از ارشهادات بهودا ذکهر بعمهل
میاوریم که گفته است":نخست خودرا اصالح کن  ،آنگاه دیگرا را اندرز بده ".
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