
 

رزادهیم کیب بهرام                                                                                                    شغنان یمایس نشرات اداره  

 انیش مذاهب و ادیدایخ ظهوروپیتار

 

 زمیبود

 
 

 رزادهیک میته: بهرام بنوش

 

 

 

 

 

 ۲۰۱۵ می ۱۷

 

 

ت کردنهد و یهو اعهال  موجود جهدام زیوئدهنهن یهزم از دیهنیزم و جیم کهه بهودیقبال گفت

در راه  جینیهزمزم و ی. بهودگر هسهتندیکهدین دو مذهب معاصهر یم که ایم بگوئیتوانیم

در  و  )برهمنهها  ق قههدم برداشههتند  بههدو یم روحههانیاز تعهها  یو رهههائ یاسههتلالف رکههر

ن همه مشابهت هها یکردند با وجود اینظر داشت اصناف و طبلات مردم را دعوت م

 ین خههود را رویههه دیههم پاجینیههز. مهه ال : داشههتز یههرههراوا  ن ین شهها  تفرقههه هههایبهه

زم راه نجهات را در رو  اعتهداف و یبهود یاضت مفرط و زاهد مطلق گذاشهته و هیر

دانسهته اسهت .  یلحت علالنهاضهت و ارهراط را خهالف م هیم قرار داده و ریعلل سل

دارته و نام یزم سیه بود و از بودیره که از خاندا  کشتریزم بنام مها وینیگذار جانیبن

ا را یهابا  زدند و دنیل جدا شده و سر به بین دو نفر از رامیخانواده ا  گوتمه بود و ا

 ترک گفتند. 

 

ک ررزند بود . ی یاق م ق در شهر بنارس هند  متو د شده و دار560بودا در ساف ) 

 یریهرهرا گ ید شهد بعهدا بهرایهنا پد یش و نو  سلطنت را رها کرده مدتیبودا تمام ع

غ برامهد و یهزم را رهرا گررهت و بهه تبلیهد برهمنیهعلا ینفهر عها م برهمنه یهکعلم نهزد 

ن بهودا یهرو دیکرد و پیدا میده پین بودا علیکه به دیدا کرد و هر کسیپ یادیروا  زیپ

 ل اند .ین احام ده گانه قرارذیکرد وایده گانه را راعات م د احکامیشد بایم

 جا  کرد  جانورا  . یاجتناب از ب   ق1

 که به شخص اعطا شده . یاحتراز از ت رف در ما  ق2
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 .  یز ار نا پاکدامنیپره ق3

 ب .یاحتراز از مکر و رر ق4

 وشراب . یاز مست یخودار ق5

 . یوشکم پرور  یاز پرخور یخودار ق6

 از رقص و آواز  . یچشم پوش ق7

 ورات .یاجتناب از استعماف ز ق8

 نرم . ینه خفتن در بستر ها ق9

 م .یاحتراز از قبوف زر وس ق10

 

تهوا  گفهت کهه اصهل یها مشترک بهوده و مینین از ده گانه با جیکه چهار قاعده نخست 

بودا بعد از چهل . باشدیبودا م ین قواعد اخالقیا  ایو اعتداف شا وده و بن یانه رویم

نارا ثبهت شهده یخ بنهام کوسهیزه که در تاروسفر کوتاه هشت ر یکبه غ یوپنج ساف تبل

ت بحهد کمهاف مهورد ین بهودا انسهانیهدر د .در شماف شرق بنارس چشم از جها  بسهت

زم را محتهرم شهمرد  . اوف قهانو  ین هنهدئیهاز د یزم دو اصل اساسی. بودتوجه است

 ح  . کرمه و دوم انتلاف رو

 

د . بهودا مسههله ارواح را یهنماید میهکهامال تائ یتو د ثانو یعنیات ید حیبودا اصل تجد 

د . یگر درایک جسم به جسم دیست که از ین یدهد )روح ماده مستللیح مین توضیچن

ا کرمههه یههات یههشههود عبههارت از صههفات حیگههر منتلههل میات دیههات بههه حیههن حیههآنچههه از

 یجهاد درونهیکنهو  ایبودا بر آنسهت کهه علیده .  گرددیر منتلل میات دیکه بح یزندگ

جه مجمهو  وجهود بهد  و روح اسهت یات نتیشود  و حیات مین حیموجب بروز و تگ

ات یههد اخالقیههو علا یز گههاریههنههد. بههودا مههردم را بههه پرهایگرکدین هههردو تههاب  یههکههه ا

ات پهر سهعادت یهاز رنج و ا هم و ح یب نموده و مردم را بخاطر رهائیق و ترغیتشو

لهت ین حلیاو : را وض  نموده است یلت اصلیرد چهار حلون مید و درت ررمویهدا

 ،ز رنهج اسهتیهتو د رنج است و تحوف رنهج اسهت و بهااهخره مه  ن .است رنج وا م

ل بهه یهو م یختهه بها نهو  ، خوشهگذرانیش آمیعه یعنیلت علت رنج است ین حلیدوم

اف یههمن جههز در تههرک آمههاف و ایههاز رنههج اسههت و ا یلههت خالصههین حلیسههوم ،یابیههکام

لهه یلهت طرین حلیچههارم از آرزوهها اسهت و یهوا و هوس و رههائاز  یست دورین

 :ده اسهتواز رنج بودا هشت رو  را اشاره نم یرهائ یبرا  است. از رنج  یرهائ

 یسههع ،معاشههرت درسههت ،ررتههار درسههت ،گفتاردرسههت ،ت درسههتیههن ،مهها  درسههتیا

 مراقبت درست . ، توجه درست ودرست
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بهودا  یاد و اساس اخالقیبن یکیکند یات دو مطلب را اراده میادهن یقاعده و اساس ا 

ه یههباشههد . کههه در تربیجنبههه م بههت م یدارا یو دومهه ینفهه  وجههود و تههرک هسههت یعنههی

 . کندیم یجامعه روف عمده را باز یاخالق

 

ن یهق م آشوکا زمام امر مملکت را بدسهت گررهت و د273بعد از ورات بودا در ساف 

د من  قرار داد ود و ظلم شکنجه و قتل و کشتار را در قلمرو خیت بخشیبودا را رسم

ف اوارت . وبعدا در قهر  یسعه و انتشار وهند ت از ن بودا خارجیو در زما  آشوکا د

ک یها   کهه از یها  کهه بها ترکها  و تورانین بنام کوشهانیله صحرا نشیالد قبیقبل از م

و بههه هنههد  ر نمودنههدبههر خاسههتند و از ارانسههتا  عبههو یمرکههز یایاز آسهه شههه بودنههدیر

ونا  باختر که قبل از آنها هند را اشااف نموده بودنهد غ هب نمودنهد یتاختند و تمد  

د  و در آنزمها  یهن بهودا گرویهشکا بود که بعد ها به دین قوم کانیاز شاها  ا یکیکه 

توا  نو بهار بلخ که از کلمه ینه آنرا موارته بود که نمین بودا در اراانستا  انتشار ید

ت داشهت  و معبهد یزما  بلخ مرکز ارته و در آ یاشتلاق  یمعبد بودائ یعنیهاراق ی)و

م در یکهر عظهیمانهده و همچنها  پیدرانجا بر پا بهود کهه هنهوز ههم آثهار ا  باق یمیعظ

م کهه در قهر  یبا تاءسف بگهو ی. و ررهن  آنزما  استاز یندگیا  است که نمایبام

 ین وبهیم طا بها  کهه علهب مانهده تهرشهررته امهروز بنهایو تمهد  پ یکه ع ر ترق 21

م مها یکهه از ررهنه  قهد یخین آثار مههم تهاریبا شند ایمردم جامعه ما م یررهن  تر

ن موضهو  از ارشهادات بهودا ذکهر بعمهل یهن بردند و در آخر ایراث مانده بود از بیم

 ."گرا  را اندرز بده ینخست خودرا اصالح کن ، آنگاه د:"م که گفته استیاوریم

 


