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  ها اخالق بودایی: مبانی و ساحت
  *مصطفی آزادیان

  چكيده
ـ  آیین بودا، آیینی اخالقی است که دغدغه رهـایی  ۀ بـودا،  هاي عملی دارد تا نظري. دغدغ

ن بـودا،  اجمـالی آیـی  پس از معرفـی  ن مقاله، انسان از رنج و نیل به مقام نیروانه است. ای
ـ کـرده و  مبانی، غایت، مراتب و قلمـرو اخـالق بـودایی بحـث      ةدربار برخـی  ان، در پای
چهار حقیقـت  ن بودا، عبارتند از: . مبانی اخالقی آییکند میهاي آن را نقد و بررسی  آموزه

 توانند به غناي کامل اخالقی ها نمی انسان ۀبه اضافۀ قانون کرمه و اصل تناسخ. همف، شری
گـران،  یک فرد بودایی باید خود را از آز، کینه و فریب برهاند و در برخورد بـا دی ؛ برسند

، هـاي فـردي   شـخص بـا رهـایی از دلمشـغولی    دیدگاه بودا، باشد. از  غمخوار مهربان و
د مکرر در این از رنج و تولّ، هاي نفسانی تمایالت و خواهش ۀخاموش کردن هم، اجتماعی

  رسد. میه آرامش و رستگاري ابدي یابد و ب جهان نجات می
  رنج، تشنگی، کرمه، تناسخ، اخالق فردي، اخالقی اجتماعی، نیروانه. ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ي از جهـان را  ا گسـترده جغرافیـایی   ۀمنطقـ ت، هاي اسالم و مسیحی همانند آیین 1،آیین بودا

تبـت، بوتـان، برمـه،     شامل چین، ژاپـن، کـره، سـریالنکا، ویتنـام، مغولسـتان،     و دربر گرفته 
مریکا و کانـادا نیـز پیروانـی دارد.    بودا در اروپا، اشود.  و هند می الئوس، اندونزي، منچوري

بدین سبب است که معتقدند این آیین به نیازهاي آنها ، جوامع غربی به تعالیم بودایی ۀعالق
ن خـود،  نشـر آیـی  بوداییان براي . سازد دهد و زمینه را براي صلح جهانی فراهم می پاسخ می
کننـد.   مـی فعالیـت  ، و مراکـز مراقبـه و عبـادت بـودایی    ها  ها، نشریه غان، کتابمبلّبه وسیلۀ 

گرایی  به منظور ایجاد بازدارندگی در برابر اسالمز، هاي اطالعاتی و تبلیغاتی غرب نی دستگاه
  کند. از آیین بودا حمایت می

اولین و مشهورترین رهبـر بوداییـان    4،سیدارته گوتمهلقب  3و2منسوب به بودان بودا، آیی
. از میالد از دنیـا رفـت  پیش  483و در سال به دنیا آمد از میالد پیش  592است که در سال 

پیروانش در زمانی نزدیک به سـه قـرن، سـه شـورا بـا هـدف گـردآوري        از مرگ بودا، پس 
 )Tripitakaد (سخنان بودا در یک مجموعه تشکیل دادند. حاصل آنها کانون پالی یا سه سـب 

ایـن بـود کـه    رخ داد،  از بـودا پـس  مهمی که در شوراي دوم، حدود یـک قـرن    ۀبود. حادث
کردنـد   میتأکید  وظایف راهبان گیريِ آسانبر دسته،  حاضران به دو دسته تقسیم شدند: یک

تـر بودنــد و   . دسـتۀ اول در نقـل و عمـل آزادانـدیش    آن گیـري  بـر سـخت  گـر،  دی ۀو دسـت 
رتـر  گی ت سـخت و در سـنّ تعدادشان بیشتر بـود  دوم که  ۀاما دست؛ خوانده شدند 5مهاسنگکه

ت اصـیل  خود را حافظ سنّة واده، یرت 7نامیدند. »مکتب مشایخ«یا  6،واده ةخود را تیربودند، 
در اعمال دینـی  نیز ت و ویل این سنّأخالف مهاسنگکه، در تفسیر و تو بر دانست بودایی می

هـا   ایـن درگیـري  اختالفات دیگري نیز داشـتند و  ن دو گروه، لبته ایا؛ گیر بود راهبان سخت
دو گروه پدید آمد تا اینکـه   از اینهریک  تري در هاي کوچک در جریان بود و مکتبها  قرن

آمد که بعـدها بـه   پدید مکتبی ، میالدي 100تا الد از میپیش  100بین هاي  سالدر سرانجام 
مکتب مهاسـنگکه بـود، خـود را     ۀاین مکتب که دنبالل شد. ترین گرایش بودایی تبدی بزرگ

ة واده، براي گذر از وادي رنج) خوانـد و بـراي مکتـب تیـر    (بزرگ  ۀاببه معناي ار 8»مهایانه«
دو ن زمـان بـه بعـد،    کار برد. از ایـ ه برا کوچک  ۀاببه معناي ار 9»هینه یانه«آمیز  تعبیر توهین

 10دهنـد.  آیین بودا را تشـکیل مـی   ةت عمددو سنّه)، انهینه ی( »تیره واده«و  »مهایانه«مکتب 
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شناسـی بـا    شناسـی و جهـان   س، نجاتشناسی، متون مقدبودا هاي این دو مکتب در ساحت
  یکدیگر اختالف دارند.

ن آمد. در آیین هندوي اولیه یـا آیـی  پدید آیین بودا در سرزمین هند و از دل آیین هندو 
در واکنش بـه  شد.  میتأکید  مراسم ظاهري گوناگونبراي نجات انسان بر قربانی و برهمن، 

تأکید  به نجات نهایی بر معرفترسیدن آمد که براي  پدید 11نیشدها اوپه ، تعالیمهاکیدأاین ت
دیگـر  البته این نجات نهایی تنها بـراي یـک طبقـه، یعنـی براهمنـان ممکـن بـود و        ؛ داشت
زندگی بعـدي خـود بـه شـکل یـک       کردند تا در به آن باید تالش میرسیدن ها براي  انسان

آمـد: آیـین   پدیـد  اصـالحی   دو آییند. در واکنش به آیین هندوي اولیه، براهمن متولد شون
سـیدارته  (سـس آیـین بـودا    ؤامـا م ؛ شود میتأکید  بر ریاضت سمیجین و آیین بودا. در جین

ت و فهمیـد  موجود را آزمود و آنها را ناکافی دانسـ هاي  ۀ راههم) براي نیل به نجات، گوتمه
هـا،   پس از ناامیدي از این راه سیدارتهتوانند انسان را از رنج برهانند.  یک از آنها نمی که هیچ

ر پرداخت و با خود گفت: از زیـر ایـن درخـت    مراقبه و تفک ،لمأزیر درختی نشست و به ت
کار را ادامه داد تا به بیداري رسـید و   یا راه نجات را بیابم. او این خیزم تا اینکه بمیرم برنمی

آمد و بـه تبلیـغ آیـین خـود پرداخـت. بـودا در       ها  از بیداري به میان انسانپس بودا شد. او 
آیـین  او . که زمانی با آنها به ریاضت مشغول بـود آید  میسراغ راهبانی  ،نخستین وعظ خود

بودا در نخستین وعـظ خـود،    13.دخود را به آنها عرضه کر 12تر درمه یا دمه یا به تعبیر دقیق
  گوید: چنین می

هاي خود  گوش. بوداستمقدس و ممتاز است، آنکه  !راهباناي  ،آنکه به کمال رسیده است
چون راه گریز از مرگ یافت شده است. آنان که به زندگی اخروي ! راهباناي  را باز کنید،

دگی این دنیاسـت کـه   یکی زن :از این دو افراط و تفریط باید اجتناب ورزند...گرایند،  می
که ناهموار است  حقیقی است، دیگري راه ریاضت است...بر دارد و غیرلذت و خوشی در

دو اسـت   ها دوري جسته و راهی که بین این حقیقی. ... کامل (بودا) از هر دوي اینو غیر
روشـنایی   ،در پیش گرفته است و این راه، راه میانه است کـه بـه چشـم و ذهـن و روح    

  15شود. می 14»نیروانه«بخشد و منجر به دانایی و بیداري و  می
تشـکیل   را 16راهبان، نخستین کسانی بودند که به او گرویدنـد و انجمـن بـودایی یـا سـنگه     

: شـود  خوانـده مـی   »سه گوهر«ت بودایی سنّ که درپدید آمد اصلی  ۀدادند. بنابراین سه هست
  و سنگه. بودا، درمه
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ند، بودا اولین آن است کـه هـر   ا بودایی، که به سه گوهر معروفارزش دین از سه جزء با
 ،برد. ... دو جزء ارزشمند دیگر بودایی با احساس عمیقی از احترام و تقدیس به او پناه می

و طلـب  [بـه آنهـا]   خواستار پناه بـردن  (یا دهرمه) و سنگه که هر بودایی، دمه : عبارتند از
  17استمداد از آنهاست.

هـاي عملـی پرداختـه اسـت. او در سـخنی تصـریح        هاي نظري به بحـث  حثبودا بیش از ب
وحدت روح و جسم ، ت جهان، محدودیت وجودباب قدمت عالم و ازلی کند که من در می

دأ آن و راه نجات از آن و مب رنج انسان ةبلکه سخن من دربار ؛ام سخنی نگفتهها، و امثال این
ها رهـایی یابـد و بـه     کند تا از رنج ان کمک میهاست که به انس که تنها این بحثاست؛ چرا

  18نیروانه برسد.

 مباني اخالق بودايي. ۱
رنـج   ةدست آورد. تعلیمات بودا درباره توان از درون تعلیمات او ب مبانی اخالقی بودا را می

ایـن چهـار    19.شـوند  رهایی از آن در چهار حقیقت شـریف متبلـور مـی   چگونگی انسان و 
اند. بودا با طرح پوش فراگیر خود می سره در زیر چتر یین بودا را یکد آیاصول عقاحقیقت، 

پردازد و  می علل آنو  همانند پزشکی حاذق به شناخت بیماري در واقعاین چهار حقیقت، 
  20.پردازد به روش درمان آن می ، و در نهایتکند میحکم  پذیري آن به درمان

بـه راسـتی و    21دوکـه) (نخستین حقیقت شریف این است که بیماري، یعنی رنـج  . 1ـ1
حقیقت شـریف رنـج چیسـت؟    «نامد؛  می 22وجود دارد؛ و این را حقیقت شریف رنج عمالً

 و انـدوه و سـوگواري، درد و غـم   ؛ رنج کشـیدن اسـت  ؛ پیر شدن، رنج کشیدن استزادن، 
  23»رنج کشیدن است.نومیدي، 

گـاه کـه بـه     چه آن؛ مستلزم رنج استیت خود، ی هر انسانی در کلّزندگاز دیدگاه بودا، 
ۀ دهـیم. همـ   شویم و یا عزیزي را از دست می گاه که بیمار و یا پیر می و چه آنیم، آی دنیا می
ایـن  انـد.   اي از درد و اندوه پیچیده شده افهدر لفّـ شادي   ۀحتی تجربـ زندگی ما  هاي  تجربه

امـا  ؛ وجود داشتنیز کردند  از بودا یا در زمان او زندگی میش پیدیدگاه در میان کسانی که 
تـن،  هاي تجربه در درون و  جنبه ۀهماو، آن است که به اعتقاد اص دارد، آنچه به بودا اختص

  ند:ا رنج
تـک   الي تک هشود که با ظرافت تمام در الب چیزي در نظر آورده می ۀدر اینجا رنج به مثاب

تـرین   اسـاس کوچـک  ه است؛ در اینجا تجربیات آدمی برتنیده شدپود تجربیات آدمی تارو
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گیرد و با چشمان کنجکاو یـک   در زیر میکروسکوپ قرار می، ثانیه یعنی ثانیه، مقیاس زمان
 ۀلفظ دوکه به درون حلقشود. در زیر این میکروسکوپ،  نگر بررسی می درون ةکنند مکاشفه

، ناپایـداري، نامانـدگاري، نابسـندگی،    نایـافتگی  دیگري از معانی، نظیر نقـص یـا کمـال   
هاي بزرگی کـه بانـگ و    یابد. بحران راه می و مانند اینها ناپذیرياساسی، ناتمامی، مهار بی

 انجامند، همگی چیزي جز مـوارد  لند میروهاي کوچکی که به غُ طلبند، و گرفتاري فغان می
 نیسـتند کـه ذاتـیِ    - رنـج  یعنی همان - به ویژه مشهودي از آن نقص آمیخته با ناپایداري

ناپذیر اسـت و چـون   مهار ل ومتحو، چون پویا تجربیات آدمی است. خود تجربه نیز، دقیقاً
  24شود، ناگزیر جز رنج نیست. باعث خشنودي آدمی هم نمیدر نهایت، 

شرحی از علل آن نیز بردارندة دراست که  25دومین حقیقت، حقیقت شریف بروز رنج. 2ـ1
 (تشنگی) است. 26رنج، تانهاهست؛ علت و منشأ 
یعنی تانها) است کـه باعـث   (حقیقت بروز رنج است. تنها عطش یا تمنا ! راهباناي  و این

که گـاه اینجـا و گـاه آنجـا در     ، انگیخته گره خوردهشود، که با اشتهاي بر هستی مکرر می
جوي لذت تازه است؛ آري عطش، یعنی عطشِ لذت شهوانی، عطشِ بودن، عطشِ و جست

 27دن.نبو

ت تـازه  ي لـذّ وجـو  جست ناپذیري که در تمناي سیري. تانها، تمنا و آرزو است ۀمفهوم کلم
هاي بعدي هم همـین طـور اسـت. بـه      هم نه تنها در این زندگی، بلکه در زندگی آناست. 

  28شود. تانها باعث هستی مکرر و رنج میبه اعتقاد بودا،  همین دلیل
دچـار  خـود را بـه رنجـی    مـان،  های و نفرتها  آزمندي با، و هاي بد بنابراین ما با انتخاب

و آسیبی که بـه خـود   کنیم که در هر زندگی پس از زندگی دیگر با آن مواجهیم. زیان و  می
پـس دومـین   ؛ آورند بر میهر دو از یک ریشه سرو هر دو یک چیزند رسانیم،  به دیگران می

  گونه بازگو کرد: توان این حقیقت شریف را می
همه باشد  غفلت افتاده باشد و مغلوب این ةنفرت و کور ۀگاه که در آتش آز و شعل آدم آن

و براي دیگران  آورد همه باشد، ناگزیر براي خود مصیبت به بار می و ذهنش مشغول به این
کشد و اندوه  و خود درد میآورد  مصیبت به بار میو براي هر دو،  آورد مصیبت به بار می

  29برد. می
حقیقـت  آن، عالجـی هسـت و    واقعـاً حقیقت شریف این است که براي رنج،  سومین. 3ـ1

 ، واقعـاً رنـج  ایـن واقعیـت اسـت کـه بیمـاريِ     کنندة است؛ این حقیقت، تأیید 30انقطاع رنج
مطابق این اعتقاد، بـودا   تواند به رهایی راه یابد. می آدمی واقعاًپذیر است. به نظر بودا،  عالج

دوبـاره  ، یند زایـش ابر آن بود که فراین عقیده گیرد  قرار میمهم عصر خود  ةدر مقابل عقید
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ممکنـی بایـد دوبـاره زاده     گیرد و هر موجودي در هر وضـعیت  به طور خودکار صورت می
ر اسـت کـه در   دهـد؛ و هـر موجـودي مقـد     که چه کارهایی انجام مـی از آن نظر صرف؛ شود

 اما بودا معتقد بود:؛ معناست بیباره  نهایت رستگار گردد؛ پس هرگونه تالش خاصی در این
اش شـکل   هاي گذشـته  هاي آدمی را شرایط موجود در زندگی چند استعدادها و ظرفیتهر
رفتـار خـود را   حاضـر،   همین زنـدگیِ  ةتواند در محدود بخشند، ولی آدمی باز هم می می

گونه که هست، بدان گونه که در  جهان بدان ةتواند با مشاهد داوطلبانه تغییر دهد. آدمی می
آدمی همچنین چهار حقیقت شریف توصیف شده است، سرّ نادانی را از سر خود رفع کند. 

نیـروي  کوشید،  تارکان دنیا که بودا در ترویج آن می ةشد تواند به کمک انضباط حساب می
 31ا را در خود به مهار کشد.تمنّ

که بـه  است طریقتی آن حقیقت، چهارمین حقیقت شریف حقیقت عالج رنج است و . 4ـ1
بـه   معمـوالً آن را و دارو اسـت و   هنسـخ دربردارنـدة  این حقیقـت   32.انجامد انقطاع رنج می

 )Maggaگانـه یـا مگَـه (    هشـت هاي  راه 34کنند. مطرح می 33عنوان طریقت هشتخوان شریف
معـاش درسـت، تـالش     درست، عمل درسـت،  عبارتند از: فهم درست، فکر درست، سخن

  درست، توجه درست، و تمرکز درست.
هـا پنهـان شـویم،     و نه اگر در شـکاف کـوه  و نه در دریا  نه در آسمان: قانون کرمه. 5ـ1
  35شود که انسان بتواند از مکافات اعمال خود بدانجا پناه برد. اي پیدا نمی نقطه

و تقصـیر   شمول است جهان )karma(ناپذیر کرمه  قانون سخت و انعطافبه اعتقاد بودا، 
وضـع اجتمـاعی،   ، تنها متوجه خود اوست و نـه وضـع طبقـات   عواقب کارهاي بد هر فرد، 

  سرنوشت، خدا یا شیطان.
شود و عام  نمی یعنی به دست هیچ خدایی اجرا؛ شخصی استیت غیرکرمه) علّ(این قانون 

و ـ اعم از حیـوان و انسـان    ـ   شعور موجودات ذي ۀیعنی شامل هم؛ شمول است و جهان
گردد. ... هر کسی  شوند، می موجودات فوق طبیعی که به فراخور اعمالشان دوباره زاده می

دیگـر   باید عواقب اعمـال خـودش را در حیـاتی    میـ چه برهمن باشد و چه خدمتکار  ـ 
ک تارکـان  تواند به سل میـ   خواه برهمن و خواه خدمتکارتجربه کند؛ ولی هر کسی نیز ـ  

  36سره از زایش دوباره خالصی یابد. آید تا یکدنیا در
هـاي مـردم بـه دسـت      فهمیدند بر اساس قانون کرمـه، بخـش اعظـم گرفتـاري     اگر همۀ مردم می

مطمئناً اگر مخلوقات جاندار، شخصاً بـه چشـم خـود    «داد:  خودشان است، اصالح عجیبی رخ می
  37»شدند. می یدند، با تنفّر از آن کارها گریزاند آثار و تبعات تمام کارهاي بد خویش را می

بارهـا و بارهـا   ها بر اثر کارهاي بد خـود،   انسان ،این اصل : مطابقتناسخ یا سمساره. 6ـ1
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شـوند. چگـونگی    مـی زاده هاي مختلف در همین جهـان   هاي گوناگون و به صورت در بدن
 دهد. نونی انجام میک تام به اعمالی دارد که در حیات بستگیِزندگی بعدي انسان، 

 اهميت اخالق و غايت آن در آيين بودا. ۲
اي  نسـخه  ،بودا براي رهایی بشر از رنج فراگیر و درمـان آن تر اشاره شد،  پیشگونه که  همان

گانه را بـه سـه بخـش     هشتهاي  راه گانه موسوم است. این هشتهاي  راه تجویز کرد که به
سانسـکریت  در و فرزانگی که  فس یا اخالق، مراقبهدهند که عبارتند از: تهذیب ن کاهش می

ۀ مهـم نجـات و نسـخ   هاي  راه یکی از ،رو از این 38؛شوند خوانده می »سیال، سامادهی و پانّا«
  از رنج، راه اخالق و تهذیب نفس است.رهایی بخش بودا براي شفا

اسـت و  صدق و راستی همراه ، راهی در زندگی که با صلح ۀعبارت است از اداماخالق، 
خود از هر نظر منضبط باشد؛ راهی که چنان سنجیده شده باشد که نه موجـب آزار خـود   

  39آدم گردد و نه موجب آزار دیگران.
به مقصد اعـالي اخالقـی   رهانده و خود را از رنج ن سالکان بودایی با نردبان اخالق، بنابرای

. نیروانه هم هدف و هـم  غایت اخالقی زیستن در آیین بوداسترسانند. نیروانه،  زیستن می
سـلبی و ایجـابی دارد:    ۀدو جنبـ ق در میـان بوداییـان اسـت. نیروانـه،     ك و اخالمبناي تحرّ

دستیابی بـه سـکون و   یعنی ها؛  رنج ۀها و توقف کامل و همیشگی هم خاموش کردن هوس
ز شـوند. ا  تناسخ گرفتار مـی  ۀدر گردونرسند،  کسانی که به مقام نیروانه نمی 40آرامش کامل.

 و »ناپذیرموجودیت تصـور «، »مقام سرور و شادي و خاموشی«مقام نیروانه با تعابیري مانند: 
  گوید: نیروانه می ةبودا دربار 41نام برده شده است. »مقام تغییرناپذیر«

هـایش سـترده،    جا رهرو ارهـت، آالیـش  نیروانه باماندة بنیاد چیست؟ اینذات  !اي رهروان
رسیده، کار را کرده، بار را به زمین نهاده، به مقصد رسیده، اش به انجام  سلوك قدسیسیرو

اما پنچ عضو حس هنـوز در او  ، ش کامل آزادي یافته استنبندهاي وجود گسسته و با دا
چه را که خوشایند، ناخوشایند اند. ارهت با آنها آن اند، چون آنها هنوز از او جدا نشده مانده

ند. همه چیـز خاموشـی آز و کینـه و فریـب     ک تجربه میت، و دستخوش رنج و راحت اس
که به او  جا هر محسوسیماندة بنیاد خوانند. ... این این را ذات نیروانه بی! رهرواناي  است.

  42ماندة بنیاد خوانند. خوشی بسیار ندهد، خود سرد خواهد شد. این را ذات نیروانه بی

 سلوك اخالقيمراتب اخالق و روش سيرو. ۳
 43بودایی از دو گروه اصلی تشکیل شده است: مردان خانواده و مردانی که بـه سـنگه   ۀجامع

اصـل از اصـول    جپـن  معمـوالً ي، عادخانواده یا بوداییان مردان پیوندند.  یا انجمن رهبانی می
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تواننـد در روزهـایی خـاص     اگرچه مـی ؛ کنند عمل میبدان گیرند و  گانه بودایی را فرا می ده
ن ماننـد یـک   یا حتی فهرست کامل ده اصل را براي مدتی کوتاه و معـی  و 8، و 7، 6اصول 

اما راهبان و اعضـاي سـنگه بایـد همـه ده     ؛ و یا یک ماه بپذیرند و عمل کنند روز آخر هفته
التزام بودا به این ده اصل یا به تعبیر دیگر، ده ممنوعیت و ترك ایـن   ۀاصل را بپذیرند. فلسف

  هاي فردي و اجتماعی متعهد کند. م، سخن و ذهن در زمینهاست که آنان را به تربیت جس
  عبارتند از:یا ده اصل تربیتی بودا،  44دسه سیلَه

  جان کردن موجودات؛ خودداري از بی
  خودداري از تصرف در مالی که به شخص اعطا نشده است؛

  عفتی؛ خودداري از بی
  گویی؛ خودداري از دروغ

  خواري و مستی؛ خودداري از شراب
  روز؛ خودداري از پرخوري و خوردن پس از نیم

  خودداري از رقص و آواز و موسیقی و تماشاي لهو و لعب؛
  ها؛ آالت، عطریات و آرایشخودداري از استعمال زیور

  کار بردن بسترهاي نرم و مجلل؛ه خودداري از ب
  45خودداري از پذیرفتن زر و سیم.

؛ امـا اعضـاي   کننـد  دسه سیله زنـدگی مـی  قواعد تربیتی اساس هاي سنگه بر  راهب و راهبه
 ماننـد  ؛گیرنـد  افزون بر ده اصل فوق، بسیاري از آداب دیگر را هم بر عهده میکامل سنگه، 

بسیار مهم این  ۀمانند رداء، تیغ و کاسه گدایی. نکت ،محدود کردن مایملک خود به چند قلم
  بی انجام بگیرد:ت و قصد خوباید با نیباال وظایف اخالقی دادن است که انجام 

کـردن مـردم پـیش    در سلوك قدسی را نباید نه براي فریفتن یا از راه بـه ! سیرواي رهروان
بدین سان «و نه با این اندیشه که  گرفت، و نه براي سود یا نام یا پیشکش و کارهاي خود

داري  سلوك قدسی را به قصد خویشتنگویم که این سیرو بلکه می ؛»شناسند مردمان مرا می
  46ترك پیش گیرید.و 

بـد را بـد بدانیـد؛    « دهد: انسان کامل یا ارهت به سالکان راه معنویت و اخالق دو فرمان می
آیـد، و از آن   شوید، از آن بدتان می چون بد را بد بدانید از آن بیزار می این فرمان اول است.

  47»شوید. آزاد می
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انـدوه  هاي  راه ران شود درخود را ادامه ندهد یا مانع سلوك دیگسیروسلوك  سالک اگر
تراشـد و خرقـۀ زرد بـه     رهروي که موي سر و صورت خود را می 48و دوزخ رنج خواهد افتاد.

خانگی پیش گرفته باشد، باید نیـتش جنگیـدن بـا مـاره      کند، ترك خانمان کرده، زندگی بی تن می
  خوانند: »برترین مرد«رهروي که در سلوك، آیین و فراشناخت نیک باشد او را  49.باشد

 ؛خواننـد  »رهـرو افتـاده  «او را  ن، در گفتار، یا در دل نکرده استدر ت که هیچ کردار بدآن
  اندیشند:] او را در سلوك نیک است. [چون می

رهـروه  «او را  رود شـدگی مـی   که به یافت روشن ها خوش پرورده است، که او در آیینآن
  نیک است. اندیشند:] او را در آیین [چون می خوانند؛» وفادار

اندیشند:] او  چون می[ خوانند؛» رهرو نیالوده«او را  فهمد، جا میاین رنج را آن که خاموشیِ
  را در فراشناخت نیک است.

از  ی را گسسته است،] هر شکّاز بدي آزاد است، و [ بند آراسته است،ها  او که به این آیین
  50وانند.خ »کنندة همۀ جهان! ترك«او را  همۀ جهان دل کنده است،

اخالقی در آیین بودایی داراي ایـن چهـار مرتبـه اسـت کـه از      سیروسلوك  د بهبنابراین تقی
یافتۀ کامل، چنین رفته، ارجمنـد و   کنندة همۀ جهان، روشنی باالترین مقام آن با تعابیري چون ترك

اگرد و برند. انسان کامل یا ارهت، الگـوي رهـروان و مبتـدیان اسـت. آنهـا بایـد شـ        ارهت نام می
  51.برندبهره  همراه استاد خود باشند و در مراحل گوناگون سیروسلوك معنوي از وجودش

بـه کمـال   رسـیدن  معنوي این است که براي سیروسلوك  در تربیت اخالقی ومهم   ۀنکت
. شاگرد بودا بـراي رسـیدن بـه هـدف     توجه شوداصل تدریجی بودن تربیت به انسانی باید 

تأکیـد   ،، انجام دهـد. آیـین بـوداي اولیـه    ۀ آنچه را که بایدهمم، منظطور تدریجی و   باید به
کند که یک مبتدي در وضعیتی نیست که ناگهان به وضع نهایی، یعنی آزادي برسد؛ بلکـه تنهـا    می

رسـد. بنـابراین یکـی از     یند تعلیم تدریجی، پرورش تدریجی و عمل تدریجی به آزادي مـی ابا فر
گـام اسـت؛    بـه  آیین بوداي اولیه، رویکرد تـدریجی و گـام  » راه کمالِ«هاي نظریۀ  ترین ویژگی مهم

شـوند کـه    ها در مراحل گوناگون رشد اخالقی و معنوي، معموالً با نیلوفرهایی مقایسـه مـی   انسان
هماننـد   ،رسـند  مـی  کننـد. کسـانی کـه بـه بـاالترین مرحلـۀ کمـال اخالقـی         در مرداب رشد می

  52اند. اما برتر از آن هستند و به آب آلوده نشدهاند؛  روییده آلود اند که در آب گل یینیلوفرها

 قلمرو اخالق. ۴
سـلبی بـر    ۀی. در جنبـ ایجـاب  ۀسلبی و جنب ۀدو جنبه دارد: جنبمند و اخالقی،  رفتار فضیلت

ایـن دو جنبـه،    شـود. در واقـع   میتأکید  ایجابی بر پرورش خوبی ۀو در جنبپرهیز از بدي، 
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سـلبی اسـت و    ۀجنبـ کشتن یا آسیب نرساندن به جانوران، ، ننمونهبراي ؛ ل یکدیگرندمکم
دو قلمـرو  این نـوع رفتارهـاي اخالقـی،     53ایجابی. ۀجنبۀ موجودات، ابراز غمخواري به هم

ل و آراسـتگی بـه فضـایل    یـ شـخص از رذا  . اخالق فردي بـر پـاکیِ  داردفردي و اجتماعی 
هـا و   انسـان دیگـر  شـخص بـا    ۀه رابطکه اخالق اجتماعی ب حالی کنند؛ در میتأکید  اخالقی

  پردازد. موجودات می

  . اخالق فردي۱ـ۴
آن، بـر اسـاس   دانـد و   وجود هر فرد انسانی را داراي سه ساحت بدن، گفتار و دل میبودا، 

کـه در تـن و   آن« کنـد:  بندي مـی  پاکی تن، پاکی گفتار و پاکی دل دستهبخش پاکی را به سه 
گویند که او همـه را   می صفاست، داراي پاکی و زاد است،از آالیش آ گفتار و دل پاك است،

  54»ترك کرده است.
به خاموشی تـن، خاموشـی   گانه خود را پاك کرد،  هاي سه وقتی شخص در این ساحت

  55.شود ل مییگفتار و خاموشی دل نا
ر دارد کـه منشـأ رفتارهـاي    رذایـل و ملکـات زشـت اخالقـی قـرا      در مقابل پـاکی دل، 

  گردد: ها به سه رذیلت برمی نادرستی ۀهم ۀریشاز نظر بودا، . اند ناشایست
سـه  و فریـب،   آز، کینه !رهرواناي  اند؟ نادرست هست. آن سه کدام ۀسه ریش !اي رهروان

  اند... به راستی سه ریشۀ نادرست! رهرواناي  اند؛ اینها ریشۀ نادرست
کـه میـوه آوردن    چنـان  کنند. اندیش را نابود میمرد بد ،برخاسته از دل آز و کینه و فریبِ

  56آن را.خیزران، 
کـه دل بـر    آنجا ت باطنی انسان ارتباط دارند و ازگانه با دل و ساح یک از این رذایل سههر

نـابودي انسـان و    أگـذارد، رذایـل بـاطنی درون را منشـ     مـی وجود، تـأثیر   هاي دیگرِ ساحت
کننـده   نقشی ویران ،اند. رذایلد فرجامی او مینتیجه بد ولدهاي مکرر او در این جهان و درت

ـ     رهروان خود را موظف مـی رو، بودا،  در عاقبت انسان دارند؛ از این ۀکنـد تـا خـود را از دم 
یکه در آیین بـودا آداب و نظـام  ـ ت رها سازند. رهروان باید همواره با مراقبه  خشم، و منی 

کنـار اخـالق و مراقبـه،    هاي اخالقی حفظ کنند و البتـه در   خود را از آلودگیـ  داردخاص 
  داشتن بصیرت و دانایی نیز ضرورت دارد:

توانـد   همه را نداند و نبیند، دلش از آن پاك نشده، آن را رها نکرده، نمیآنکه  !اي رهروان
ش از آن پاك شده، آن را رها بیند، دل داند و می همه را میآنکه  اما؛ به خاموشی رنج برسد

  57برسد.تواند به خاموشی رنج  میکرده، 
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بینم که مردمان با آن دیري  نمی حتی یک حجاب دیگر! من جز حجاب نادانی، اي رهروان
  58ومرگ شوند.ه شدن و زاددستخوش دوباره زایید

زیرا کسـانی کـه   ؛ زدودن اوصاف رذیله داشته باشدبراي ي جدتالش یک رهرو بودایی باید 
انی اما کسـ ؛ اقیانوس سمساره عبور کنندتوانند از  نمیو فریب گرفتار باشند،  در بند آز، کینه

سـو روي زمـین خشـک     به آنکه خود را این اوصاف برهانند، از اقیانوس سمساره گذشته، 
گردند، فرد  اوصاف رذیله نه تنها سبب تکرار زندگی در همین جهان می 59ایستند. بِرَهمه می

از دنیـایی  دي در زنـدگی  . چنـین افـرا  کننـد  نیز دچار میتن، گفتار و دل  هاي بد کنشبه را 
کردارهـاي نادرسـت و بـد    ظر نادرست دارند و با نظر نادرست، کنند، ن شریفان بدگویی می

دوزخ  قلمروهــاي پســتو  فرجامپــس از مــرگ بــه راه انــدوه، راه بــد دهنــد و انجــام مــی
نامـد: آتـش آز، آتـش کینـه و آتـش       بودا در جایی این سه رذیله را سه آتش می 60روند. می

  61سوزاند. که شیفتگان به آز، کینه، و فریب را میفریب 
گـوش سـپردن بـه فرمـان ارهـت و      هاي رذیله،  ویژگیاین  راه نجات ازاز نظرگاه بودا، 

  انسان کامل است:
اینان آتش آز را کنند، یافتۀ واال می دستورهاي آن روشنی آنان که شب و روز خود را وقف  

  کنند. میبا همواره آگاه بودن از ناپاکی خاموش 
 شـناخت، و آتش فریب را بـه فرا  کنند، آتش کینه را به دوستی خاموش می ،مردان برتر نیز

  رساند. شناختی که شخص را به بینش میفرا
را] خـاموش  هـا   شـب و روز [ ایـن آتـش    ،ناپـذیر  خستگی اي اندیشان که به گونهآن دور

  روند. سوي رنج میبه تمامی به فرا و رسند، به تمامی به نیروانه می اند، کرده
 فرزانه به دانش درست، دارندة بینش ایست تولد، آنان، دارندگان بینش جلیل، چیره در ودا،

  62شوند. نمی دیگر دوباره زاییده
حتـی اگـر همـواره بـا او     اشند، از بودا دور خواهند بود؛ برا داشته کسانی که آن سه رذیلت 

یـا زمـانی   مکـانی  ، مـادي  ،نزدیکی به بـودا باشند و پا جاي پاي او بگذارند. مالك دوري و 
  به بودا نزدیک خواهد بود.س که از این سه آتش رها شده باشد، بلکه هر کنیست؛ 

درست پشت سر من بیاید، پا جـاي پـاي مـن    ، حتی اگر رهروي، جامۀ رویی مرا چسبیده
تبـاه، پریشـان   در عزم ، اندیشاشد، کامرانی پیشه کند، در دل بدبها  بگذارد، اما آزمند کام

از مـن   !رهرواناي  به فرمان باشد، پس اوش نا دل و حواس باد، ناهشیار، نامجموع، پراکنده
ه را هد بود و من از او. چرا چنین استدور خوا ه را  ، بینـد  نمـی  ؟ چون او دمـ چـون دمـ 
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 ها و آزمند کام اما اگر رهروي صد فرسنگ دورتر از من زندگی کند، بیند نمی بیند، مرا نمی
اش پایـدار،   گـاهی آاندیش و در عـزم تبـاه نباشـد،    ، در دل، بدنباشد، کامرانی پیشه نکند
گاه او بـه مـن نزدیـک     دل و حواسش خوب به فرمان باشد، آن هشیار، مجموع، دلش یک

ـ  ، بیند چرا چنین است؟ چون او دمه را می. است و من به او مـرا  بینـد،   ه را مـی چـون دم
  63بیند. می

ه است و براي رهـایی  علت اصلی صفات رذیلتر هم اشاره شد، تشنگی،  یشپگونه که  همان
  برهاند.) هاي نفسانی خواهش(ت آن از بند علّخود را شخص باید از این اوصاف، 
بینم که حجاب جانداران باشد و سبب  نمی بند دیگري، من جز بند تشنگی! اي رهروان

  64سنساره باشند. و شده باشد که آنان دیري دستخوش دوباره زاییده شدن
گانـه   سـه  زشـت هـاي   ویژگینتیجه از اسارت آن  کسانی که خود را از بند تشنگی و در

گویی یابنـد. آنهـا از شـریفان بـد     تـن، گفتـار و دل دسـت مـی     هاي خوبِ برهانند، به کنش
دهند. این افراد پس  کردارهاي خوب انجام مید، نظر درست دارند و با نظر درست، کنن نمی

  65روند. فرجام و بهشت می هم به راه خوش از مرگ
  66»شادي کنید به پایان امیال. نفس را به دست خویشتن مهار کنید.«

  . اخالق اجتماعي۲ـ۴
کنـد، انسـان در    ها بحث مـی  انساندیگر ارتباط شخص با ة چگونگی اخالق اجتماعی دربار

احسـان و عـدالت)   تواند به صفاتی (همچـون مهربـانی، همـدلی، خیرخـواهی،      حیات جمعی می
ورزي،  که ممکن است به صفات پست اخالقـی (ماننـد حسـادت، قتـل، کینـه      دست یابد. همچنان

اختیـار   در دشمنی، فریب و ظلم) متصف گردد. از نگاه آیـین بـودا، زنـدگی اجتمـاعی فرصـتی     
اي هـ  العملة رفتار فرد با دیگران، دستور. دربارکنددهد که بتواند خود را پاك  انسان قرار می

  شود. اشاره میاز آنها گوناگونی مطرح شده که به چند نمونه 

  . مالك ارزشمندي افراد1ـ2ـ4
که ارزش هر فرد بر اسـاس اینکـه   دارد کاست) (جامعه طبقات اجتماعی ت هندویی، در سنّ

عبـارت بودنـد از برهمنـان،     ،طبقـات اجتمـاعی   شـود.  مشخص میدارد در کدام طبقه قرار 
ها. بودا ضمن مخالفـت بـا ایـن مـالك،      سطح شودرهترین  و در پایینها  ویشیهها و  کشاتریه

اخـالق و مـنش فـردي هـر     . بـودن آنهاسـت   ها به اخالقـی  معتقد است ارزش واقعی انسان
بـه مجـرد   نه طبقه و خانواده. به همین دلیل چقدر است، کند که ارزش او  شخص تعیین می

  شود. افراد از میان برداشته می ۀنتمام طبقات چهارگاوارد شدن در آیین بودایی، 
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شود. در هر کس که حقیقت و  یا تولدش نیست که برهمن می یک فرد به خاطر خانواده و
  67 و او برهمن واقعی است. رستگاري وجود داشته باشد، او فرد مبارکی است

  . محبت و ایثار2ـ2ـ4
دیگـران اسـت کـه از آن بـه     اجتناب از کینه و فریب ة اخالق اجتماعی در آیین بودا، شالود

  آمده است: 68شود. در متن همه پده صورت محبت و ایثار هم تعبیر می
شـود.   ر تنها با محبت از میان برداشته میر از میان برد؛ تنفّر را با تنفّتوان تنفّ زیرا هرگز نمی

  ).5، بند 1سرود (
ید؛ بگذار ا با خوبی فایق آه ق آید؛ بگذار او بر بديیبگذار انسان بر خشم خود با محبت فا

، 17سرود (باشد.  گو راستگو،  دست بوده و در مقابل دروغ گشادهاو در مقابل آدم طماع، 
  69).3بند 

  گوید: معروف خود در مورد دشنام می ۀبودا در خطاب
کار، او را  گر کسی از روي حماقت در مورد من کار غلطی انجام دهد، من در مقابل این

ـ  ۀاز ناحیهرچه  خود قرار خواهم داد؛ ۀشائب در ظل محبت بی  ۀاو بدي بیشتر شود، از ناحی
  70من خوبی اضافه خواهد شد.

  . قانون طالیی3ـ2ـ4
انسـان دیگـران را ماننـد خـود بدانـد و آنچـه را کـه بـراي خـود          اگر در زندگی اجتماعی، 

  ر داشته باشد.تواند به آنها محبت و ایثا تر می براي دیگران هم بپسندد، آسانپسندد،  می
  71دیگران را ) به کشتار وامدار (قتل مکن، و  دیگران را چون خود بدار،«

با خود رفتـار نمایـد،   آنچه انسان دیگران را چون خود ببیند و با آنها همانند هنگامی که 
، بـه  دهـد دیگر بیش از آنکه به خطاي دیگران توجه داشـته باشـد و آنهـا را بـزرگ جلـوه      

  شود: میخطاهاي خود مشغول 
  آید. خطاي خویشتن دشوار به چشم می خطاي دیگران آشکار است.

چون قماربازي نابکار،  پوشانند خطاي خود را و می زنند خطاي دیگران را مثل گاو جار می
  چهرة باخته را.

که سـتردن   ش فزونی یافتا و به سرزنش گروید، آلودگی آن کس که عیب دیگران را دید
  72دشوار است.ها  این لکه

  . باز تاب رفتارهاي اجتماعی4-2-4
داشـت، اعمـال   العملی خواهد  و عکس بازتاببر اساس اخالق بودا، هر عملی در این دنیا، 
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ـ « د داشت:خوب، پاسخ نیکو و اعمال بد، پاسخی زشت خواه تـا   درشـتی سـخن مگـو،   ه ب
  73»گردد. و پاسخش باز می درد استسخنِ درشت، درشتی) نشنوي، ه جواب (ب

  پی دارد: آثار وضعی ناگواري درهمچنین ظلم و ستم بر مظلوم، 
  به یکی از ده حالت گرفتار آید: ندا گناه که بی د بر آنانآنکه جفا رانَ

یـا خطـر از    هاي دشوار یا جنـون.  یا بیماري رنج بزرگ یا بال یا از دست دادن عضو بدن
یا آتشـی بـزرگ    ن رفتن مال.یا از دست دادن بستگان یا از بی جانب شاه یا تهمتی بزرگ

  معرفت و گمراه پس از مرگ به جهنم رود. هاي او را بسوزاند و بی خانه
گیري، نـه   ل کشیدن، نه روزه داشتن، نه زمیننه خود را در گ زده نه عریانی، نه موهاي گره

  74پاك کند. خاکسترنشینی، نه ساکن نشستن
او را رهایی  نفرت گرفتار است. ۀدر تل به بهاي غم دیگرانطلبد،  آن کس که خوشبختی می

  75از نفرت نیست.

  . انفاق و احسان5ـ2ـ4
انفاق و احسان به دیگـران اسـت. بـودا در یـک     هاي خوب اجتماعی،  ویژگییکی دیگر از 

بارد، کسی که تنهـا بـر یـک ناحیـه      نمی کند: کسی که نگاه مردمان را به سه دسته تقسیم می
 ۀبارد. کسی که غذا، نوشابه، پوشـاك، وسـیلۀ نقلیـه، حلقـ     میو کسی که به همه جا  بارد می

 گل، عطر، مرهم، بستر، خانه و روشنایی، به محبان، برهمنان، گدایان، مسافران، و مسـتمندان 
دهد و نـه همـه را،    بارد. کسی که تنها برخی از اینها می نمی اي است که دهد او فرومایه نمی

او بـه همـه جـا    خشـد،  ب دهـد و مـی   ه همه چیـز را مـی  بارد؛ اما کسی ک او بر یک ناحیه می
را  هـاي نادرسـت اسـت کـه بایـد آن      جـزء اندیشـه  سوز نبودن براي دیگـران،   دل 76بارد. می

  77کن کرد. ریشه

  . احترام به والدین4-2-6
دار فرزندان خود باشند و آنهـا   ، والدین باید غمخوار و نگهداردخانواده احترام از نگاه بودا، 

فرزندان نیز باید همواره حرمت والدین . از سوي دیگر، خوبی آشنا کنند اي خود بهرا با دنی
  خود را نگه دارند.

  خیر است احترام به مادر.
  78خیر است احترام به پدر.

هایی که فرزندان در خانه به پدر و مـادر   آن خانوادهکنند،  با برهما زندگی می !اي رهروان
  نهند. حرمت می



   ۱۵۷ ها اخالق بودايي: مباني و ساحت

 

خانه بـه پـدر و مـادر     هایی که فرزندان در آن خانوادهکنند،  زندگی میبا نخستین خدایان 
  نهند. حرمت می

هایی که فرزندان در خانه به پدر و مـادر   آن خانوادهکنند،  با سزاواران پیشکش زندگی می
  نهند. ... و چرا چنین است؟ حرمت می
انـد، آنـان را    دار آنان نگهاند.  چنین پدر و مادري بسی یارمند فرزندان خویش! اي رهروان

  ... اند. پرورند، جهان آموز ایشان می
از سـوي  د، شو برهما، نخستین آموزگاران خوانده می اند خوار خانواده پدر و مادري که غم

  اند. سزاوار پیشکشفرزندان، 
مـرهم و   پوشـاك و بسـتر   وشـاك پبـا خـوراك و    و بـرد.  دانا آنان را نماز مـی رو  از این
  دارد. شان گرامی میپاهایوشو و شستن  شست

و پس از مرگ در آسمان  شود درست همین جا ستوده می دانا چون والدانش را چنین کند
  79شوند. شاد می

  انتخاب دوست و شرایط آن .7ـ2ـ4
ه دسـت آورد. از نگـاه   تا دوستان خوبی ببکوشد کند باید  شخصی که در جامعه زندگی می

بر موانع میان خود و دیگـران اسـت.   پیروز شدن پیامد بودا، دوست شدن و رفتار دوستانه، 
بـه  شوند که با آنها محشورند.  می زیرا مردم همانند کسانی ؛انتخاب دوست بسیار مهم است
البته دوستی بر ؛ کمتر از دوستان احمق باشدۀ دشمنان عاقل، همین جهت ممکن است صدم

 -تـر کالیـا   نی یـا بـه تعبیـر دقیـق    دو قسم است: دوستی میان افراد و نزدیکان؛ دوستی روحا
ند که صفاتی مانند ثبات، قابل اعتمـاد  ا دوستان روحانی اغلب راهبان و استادان مراقبه 80.میتا

روحـانی داشـتن، دانـش، ظرفیـت بـراي       اند، شخصیت اساساً بودن در راه دینی که برگزیده
وستان روحـانی دارنـد،   وداییانی که د. برا دارند عقل براي رفاه مردمبه کارگیري بخشش، و 

  81دانند. خود را بسیار خوشبخت می
  82مایگان منشین. با بی. تنها برور از خود یا برابر با خود نیافتی، در سفر اگر کسی بهت

گنجـی  که چشمی،  چنان ها را نمایاند، خردمندي که فضیلت آموزد، و عیب ۀبنشین با فرزان
  نهفته را.
  83نشین خیر است و نیکو. چنین هم

  دوستان خطاکار منشینبا 
  با بدان منشین

  84ن مردمان.یبا دوستان نیک بنشین، با بهتر
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درسـتی کـه ندیـدن    ه ب همواره نیک است.نشینی با ایشان،  هم مبارك است دیدن اصیالن.
  85همیشه نیک است.مایگان،  بی

 در ؛شـمارد  غـم و رنـج مـی   باعث نشینی با دشمنان  مایگان را همانند هم نشینی با بی بودا هم
پیمانـان و شـکیبایان، اصـیالن و     که نشستن با فرزانگان، اهل علم و معرفـت، درسـت   حالی

بودا معتقد اسـت اگـر چنـین همراهـانی نیافتیـد، ماننـد        86داند. ب شادکامی میسبنیکان را 
روند، شما  ه و تنها میکنند و مانند پیالن که در جنگل یکّ شده را رها می شاهان که ملک فتح

  88»مایگان. نشینی با بی تنهایی به از هم« 87تنها بروید.هم یکه و 

  اخالق متقابل حاکمان و مردم .8ـ2ـ4
در برابـر مـردم وظـایفی    حاکمان . اخالق سیاسی استیکی دیگر از ابعاد اخالق اجتماعی، 

بـاالي  هـاي   ویژگـی مانند اینکه در جهت نفع مـردم سـخاوت داشـته باشـند، داراي     دارند؛ 
یعنی به تهدید، رشوه یا فریـب مـردم تـن در     ؛ستکاري کامل داشته باشنداخالقی باشند، در

اب نـ ر و کینه به دیگران اجتندهند، مهربان و معتدل باشند، زندگی ساده داشته باشند، از تنفّ
مردم هم وظیفه دارند به حاکمان خود احترام بگذارند و وظـایف خـود   در مقابل، . کنند و...

  89را انجام دهند.

  ق محيط زيست. اخال۳ـ۴
تربیتی در آیین بودا، اصل پرهیز از  ۀگان یکی از اصول دهکردیم، اشاره تر  پیشگونه که  همان

 تربیتـیِ  گانـۀ  ) اسـت. اصـول ده  Ahimsaآزار و کشتن جانداران و به تعبیر دیگر، اصل اهیمسـا ( 
ـ رود و هر بـودایی مک  از مبانی بنیادین آیین بودا به شمار می ،گفته پیش اسـت بـه یقـین    ف لّ

کیشـان و   حضور هم و اگر خطایی انجام داد باید در کامل داشته باشد و به آنها وفادار بماند
راهبان دیر به گناه خود اعتراف کند تا از آن پاك شود. اصل اهیمسا از اصول آیین هنـدوي کهـن   

 ایـن اصـل  بود که وارد دو آیین بودا و جین شد؛ البته در آیین جین به صورت افراطـی بـر   
ها، کندن زمین براي کشاورزي حرام اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت      شود. از نظر جین می تأکید

هاي درون زمین شود؛ همچنین استفاده از محصوالت زیـر   شدن حشرات و کرم سبب کشته
زمینی که کندن زمـین را بـه همـراه دارد، جـایز نیسـت.       چغندر، هویج و سیب زمین (مانند

  90.اند حیوانات اهلی و وحشی ساخته ۀهاي بزرگی براي معالج ارستانبیم پیروان این آیین،
ط یابـد و  تواند بر آن تسل ق به او نیست و او نمیمتعلّ طبیعت صرفاًاز نگاه یک بودایی، 

  نه ارباب آن.به آن تجاوز کند. انسان، فرزند طبیعت است، 
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ـ  آمیز را نسبت خشونتآمیز و غیر ... دیدگاهی احترام تعالیم بودا موجـودات، و بـا    ۀبه هم
سـال  هرچنـد   از پیروان بودا بایـد هریک  کند. نسبت به درخت، توصیه می، کیدي بیشترأت

  91اي مطمئن بیابد. تا ریشهکند درختی را بنشاند و از آن مراقبت بار،  یک
ت خریـد مـاهی و پرنـدگان در قفـس در     سنّ. گذارند بوداییان به موجودات زنده احترام می

 اي از ایـن احتـرام اسـت. در زمـان بـودا،      ) و آزاد کردن آنهـا، نمونـه  Wesakجشن وساك (
ولی اعضـاي سـنگه مجـاز نبودنـد حیـوانی را بـراي خـوراك        ؛ خوردن گوشت ممنوع نبود

هیمسـا  ار، مستلزم گرفتن جـان و بـرخالف اصـل ا   زیرا این ک؛ بکشند یا حتی پرورش دهند
مشروط بر آنکه ؛ دادند بخورند اده به آنها میتوانستند از گوشتی که اعضاي خانو اما می؛ بود

کوشـند   مـی اییان دبراي آنها کشته نشده و تنها مازاد مصرف مردان خانواده باشد. بو مشخصاً
غذیـه مـردم   تـرین تعـداد حیوانـات الزم را بـراي ت     اصل نگرفتن جان را رعایت کنند و کـم 

بـوداي  (ي سـتوه  ایـک بـود  اسـت   آمده 92مانند سوتراي لَنکاواتارا، بکشند. در متون بودایی
خـواري   توانـد در گوشـت   نگرد، نمی موجودات را چون تنها فرزند خود می ۀکه هم بالقوه)

برنج، جو، گنـدم، کـره،   اي ستوه؛ به همین جهت خوراك مناسب براي یک بود 93افراط کند.
روغن، عسل و شکر است. بسیاري از بوداییان معتقدند اگر بتوان یک رژیم غـذایی گیـاهی   

 ةجانـداران بـا دیـد   دیگـر  بنابراین آیین بودا به طبیعت و  94د، باید چنین کنند.کرکافی تهیه 
  .از تخریب آن جلوگیري کندکوشد  می نگرد و احترام می

 نقد و بررسي. ۵
اخالق و معنویت اسـت. تمـام   ن بودا، دست آمد که محور اصلی آییه این مقاله ب از مجموع

بـه مقـام نیروانـه اسـت.     رسـیدن  راهکارهاي عملی براي رهایی از رنج و  ۀارائۀ بودا، دغدغ
نشاندن امیـال و  ، فرومانند مبارزه با هواهاي نفسانی(تبیین و عرضه دستورات کلی اخالقی 

 ۀب کارهاي زشت، اهتمام به داشتن دلی پـاك از اوصـاف رذیلـ   عطش نفس، پرهیز از ارتکا
 والـدین و اسـاتید، محبـت بـه دیگـران، و     ویـژه  هـا بـه    آز، کینه و نفرت، احترام بـه انسـان  

ت آیین بودایی است کـه هـر عقـل    از محسنات و نقاط قوگر) دستورات فراوان اخالقی دی
به ویژه دیـن  ـ که در ادیان توحیدي   گونه همانند. ک سلیم و فطرت پاکی به آنها سفارش می

تر  تر و گسترده شود که بسیار کامل تعالیم و دستورات فراوان اخالقی یافت میـ مبین اسالم  
اما نظام اخالقی بـودا در مقایسـه بـا نظـام اخالقـی      ؛ از آیین بودا به آنها سفارش شده است

چهـار حقیقـت شـریفی کـه     . مبانی اخالق بودا و استاسالم از جهات متعدد داراي ضعف 
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کند، قانون کرمه، اصل سمساره و تناسخ، مفهوم نیروانه و عدم وضـوح آن، و... از   مطرح می
این مـوارد در   ۀها ملتزم بود. پرداختن به هم توان به لحاظ منطقی بدان مواردي است که نمی
  شود: تنها به برخی موارد اشاره می ،رو از این؛ مجال این مقاله نیست

  عدم برخورداري از بنيان محكم اعتقادي و فلسفي. ۱ـ۵
هـاي   هـاي نظـري بـه بحـث     گونه که در ضمن مقاله هم اشاره شد، بودا بیش از بحـث  همان
ت جهان، محـدودیت  کند که در باب قدمت و ازلی تصریح میپرداخته است. او خود،  عملی

رنج انسان، منشأ  ةاروجود، وحدت روح و جسم و امثال اینها سخنی نگفته است و تنها درب
ها بکاهد و آنها را بـه   از درد و اندوه انسانراه و راه نجات از آن سخن گفته تا بتواند از این 

حالی است که یک آیـین و نظـام فکـري بایـد پاسـخی بـراي        آرامش کامل برساند. این در
جهـان  هاي بنیادین داشته باشد. آیا جهان حادث است یا از ازل موجـود بـود؟ اگـر     پرسش

؟ چرا انسان آفریده شـده  کند میآن کیست و چه هدفی را دنبال  ةآفریده شده است، آفرینند
رود؟ چرا در این عالم خیـر و   است؟ حقیقت انسان چیست؟ انسان پس از مرگ به کجا می

ند؟ چرا برخـی ایـن   ا خیلی بدبخت، خیلی خوشبخت و برخی، شر وجود دارد؟ چرا برخی
شوند؟ آیـا ایـن بـا عـدالت      رسانند و مجازات نمی ران را به قتل میکنند و دیگ همه ظلم می

حق و عدالت برخورد شـود؟ و  بر اساس سازگار است؟ آیا نباید جایی باشد که با هر کس 
هـاي   ها پرداخت و پاسخ داد. آیین بودا به ایـن نـوع پرسـش    پرسش دیگر که باید بدانها  ده

اي  اعتقادي به خدا ندارد و آفریننـده ن بودا، است. آییها پاسخ نگفته  بنیادین نپرداخته و بدان
تواند بـه شـناختی کامـل و دقیـق از جهـان و       نمیرو،  ؛ از اینشناسد نمی حکیم براي انسان

 انسان دست یابد. بودا پاسخی براي فلسفه وجودي انسان و جهان و نیز رمـز و راز خیـرات  
و هـا   اسـاس یافتـه  ناقص و تنهـا بر  مالًو شروري این جهان ندارد. شناخت بودا از انسان کا

ـ   تواند کامالً شخصی اوست که میها  بهتجر اشـخاص  هـاي   هدر تعارض با شـناخت و تجرب
 دیگر قرار گیرد. وقتی شناخت از انسـان نـاقص باشـد، شـناخت درد و رنـج انسـان و نیـز       

دور ه بهمه ناقص و و همه ،درمان آن، همچنین شناخت غایت اخالقی زیستن انسانهاي  راه
  از حقیقت خواهد بود.

گرایانه  نسبی کامالًن بودا، نداشتن بنیان محکم فلسفی سبب شده است که اخالق در آیی
بـر  اصول اخالقـی متفـاوتی   نند، ک اي که در آن زندگی می باشد. بوداییان بسته به نوع جامعه
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د توجـه باشـد،   هـد همـواره مـور   بوداییان به اصل و قانون ثابت اخالقی که بخواگزینند.  می
  اعتقادي ندارند:

دادهاي اجتماعی و روح حاکم بـر زمـان و   تأثیر قرار ان دارند که مردم تحتعبوداییان اذ
هـاي مربـوط بـه درسـت و      کشور مبدأشان قرار دارند. بوداییان اذعان دارند که دیـدگاه 

یـر اسـت.   گرایی مردان یا زنان، قابـل تغی  همجنس ممنوع، در ارتباط با یا مجاز و نادرست
بوداییان اعتقاد دارند که الزم است عمل درست در هر زمان و هر مکان و هر وضعیتی که 

و اینکه هیچ مطلق اخالقی وجود ندارد که عمل  یابند، تعریف شود مردم خود را در آن می
  95نماید.تلقّی  خاصی را همواره درست یا همواره نادرست ۀیا رابط

  ارهمعنا بودن تناسخ و سمس . بي۲ـ۵
که بودا بـه وجـود   است؛ چرا مادي کند، تصویري کامالً م میتصویري که بودا از انسان مجس

مبـانی  رو،  از ایـن نـدارد؛   د در انسان که حقیقت او را تشـکیل بدهـد، اعتقـادي   روحی مجرّ
چـه موجـب   سـت. آن و قانون کرمه به لحاظ منطقی پذیرفتـه نی  سمساره ةاخالقی بودا دربار

ناپذیري است که با مرگ و نابودي جسـم  د فنا، وجود روح مجرّشود میحقیقت انسان  يبقا
  تواند به حیات خود ادامه دهد. مادي می

هاي اسالمی نیز نفوذ کرده اسـت. ایـن    اعتقاد به تناسخ تحت تأثیر ادیان هندي در برخی فرقه
 بیان کنند. را در رد تناسخ امر سبب شده که فیلسوفان و متکلّمان اسالمی ادلّۀ منطقی و معقول

تناسخ یعنی انتقال نفس از (نویسد:  تناسخ می ةباردر 96الشواهد الربوبیهدرکتاب ملّاصدرا 
  شود: به سه قسم تصور میگر) بدنی به بدن دی

؛ سـت ا  یک. انتقال نفسی در این عالم از بدنی به بدنی دیگر کـه مبـاین و جـداي از آن   
نفس او به بدن حیوان دیگري و یا بـه بـدنی غیـر از حیـوان      که حیوانی بمیرد وگونه  بدین

  محال و ممتنع است. دو.از تناسخ،  این قسم شود؛منتقل 
انتقال نفس از این بدن دنیوي به بدن اخروي که متناسب با اوصاف و ملکـات اخالقـی   

ت نزد بزرگان اهل کشف و شهود ثابـ ن نوع تناسخ، است که در این دنیا کسب کرده بود. ای
کنند. تکـرار اعمـال موجـب     میتأیید  را باشد و آیات و روایات اسالمی هم آن م میو مسلّ

اي که پس از حصول آن ملکـات،   گونهه بد؛ شود ملکاتی مناسب با آنها در نفس پدید آی می
خـود،   هر کسی مطابق با اوصاف و ملکات درونـی . گردد صدور آن اعمال سهل و آسان می

سازد. تناسخ در این قسم به معناي حشر نفوس است به صـوري کـه    میاش را  بدن اخروي
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و «در قرآن کریم آمده است: رو،  از این؛ مناسب با اوصافی است که بر آنها غلبه نموده است
و اذا الوحــوش «فرمایــد:  و یــا مــی ؛)97اســراء،  (»نحشــرهم یــوم القیامــه علــی وجــوههم

فرمایـد:   و یـا مـی   به صورت حیوانات است ها حشر انسانه مقصود، ، ک)5تکویر: »(حشرت
نیـز،  مقصود این آیـه   )24.(نور: »عملونتشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا ی«

دیگـر اعضـا و   که زبان و دسـت و پـا و   شوند  می این است که به صورت حیوانی محشور
مناسب با صـورت   شاهد و گواه بر رسوخ ملکاتی در نفوس آنان بوده است کهجوارج آن، 

آن حیوان و موجب ظهور آنان بدین صورت گردیده است. و آیات و روایات دیگـري کـه   
  باشد. موافق با این قسم از تناسخ می

انسـانی   سه. قسم سوم تناسخ، آن است که باطن انسان مسخ شود و ظاهر او نیـز از صـورت  
 ۀنفسانی ةت طغیان قوبه علّ انتقال یابد و این مسخه بدان مسخ شده، وي ک به صورت باطنیِ

اوست تا به حدي که مزاج و شکل او را از مزاج و شکل آدمی بـه مـزاج و شـکل حیـوانی     
است و  دهد و این قسم از تناسخ و مسخ ممکن مناسب با صفت باطنی او تغییر و تبدیل می

اسـرائیل:   مانند گروهی از بنـی وسته است؛ اق به وقوع پیار و فسبلکه در مورد گروهی از کفّ
  )65(بقره: »و کونوا قرده خاسئین.«؛ )60(مائده: »و جعل منهم القرده و الخناذیر«

تناسخ بـه معنـاي اول کـه مطـابق اعتقـاد بوداییـان نیـز         در رد اسفاردر کتاب ملّا صدرا 
نویسد: تعلق گرفتن نفوس انسان پس از مرگ به جنـین انسـان یـا حیـوان از دو      هست، می

  صورت بیرون نیست:
دست آورده، به جنین انسان یـا  ه صورت نخست این است که نفس با همان کمالی که ب

زیرا نفس انسان تا وقتـی در بـدن قـرار    ؛ ق گیرد و این به حکم عقل محال استحیوان تعلّ
یابد، نفـس   کند و استعدادهایش فعلیت می دارد به تدریج از قوه به سمت فعلیت حرکت می

تر از خـود کـه    تواند به موجود پست شود و چنین چیزي نمی یتر م تر و کامل وجودش قوي
ق نخواهـد  چون هیچ تناسبی میان آن دو تحقّ؛ تعلق گیرد، تحمل آن کمال و فعلیت را ندارد

ق گـرفتن آن فعلیـت   تعلّو ه است قو، فعلیت و حقیقت دیگري، یکی که حقیقتافت؛ چرای
ت که این نفس از آن جهت کـه نفـس   بدین صورن است. به جنین به معناي اجتماع نقیضی

و از آن جهـت کـه بـه یـک     د کمـاالت را بالفعـل دار   ۀهمپنجاه ساله است،  انسان یکمثالً 
در نتیجـه آن کمـاالت در یکجـا و یـک     د. آن کماالت را فقط بـالقوه دار ق گرفته، جنین تعلّ

  محال است.ن، زمان هم بالفعل است و هم بالقوه و ای
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دادن کمـاالتش، بـه    از دسـت و  ها ل از فعلیتنفس پس از تنزّصورت دوم این است که 
الزم وجـود   تناسب و همـاهنگی نفس، ق، میان بدن و ق گیرد. در این شکل از تعلّجنین تعلّ

از بـین رفـتن کمـاالت     أکه منشـ پذیرفتنی نیست؛ چرااما باز هم ؛ اند زیرا هر دو بالقوه دارد؛
کردنـی  الهـی. فـرض اول قبـول     ۀقهر و غلب نفس یا خود نفس و درون ذات آن است و یا

زیـرا   ؛فرض دوم نیز باطل اسـت است.  نامعقولمال به نقص، زیرا حرکت ذاتی از ک؛ نیست
این است که موجود ممکن را ، اقتضاي حکمت الهیکه ؛ چرابا حکمت الهی ناسازگار است

رده است، بـه قـوه   دست آوبه هایی را که  و فعلیت به کمال الیقش برساند، نه اینکه کماالت
  97.کندتبدیل 

  . كامل نبودن اخالق بودايي۳ـ۵
 ۀاین است که اخالق در این آیین بیشتر جنب، جدي به آیین بودایی یکی از مالحظات کامالً

تأکیـد   بـر رهـایی از اوصـاف رذیلـه    بـودا، اغلـب    سلبی دارد تا ایجابی. دستورات اخالقی
 ۀتزکیـ ، در حالی است کـه در اخـالق اسـالمی   فضیله. این هاي  ویژگیورزد، نه پرورش  می

بـر  ۀ نفس، تزکی؛ یعنی مقدمی دارد ۀسازي آن از اوصاف رذیله، جنب نفس از تمایالت و پاك
که وقتـی نفـس از صـفات و ملکـات زشـت       م است. بدین معناپرورش صفات حمیده مقد

مـال حقیقـی   آن را پرورش داد تا به ک، اخالقی پاك شد باید با کمک ملکات خوب اخالقی
در مقایسه با انسان کـاملی  شود،  خود برسد. بنابراین انسان کاملی که در آیین بودا مطرح می

، . انسـان کامـل بـودایی   استمتفاوت  کامالًشود،  به تصویر کشیده میاسالمی  که در فضاي
کـه انسـان    حالی ؛ درتمایالت و صفات مذموم اخالقی ۀشده از هماست رها اکثر انسانیحد

داري از کماالت انسان کامل بودایی، خود را به صفات حمیده دافزون بر خوـ اسالمی   کاملِ
 ةو فضایل نـاب اخالقـی زینـت بخشـیده اسـت و بـا تعبـد و بنـدگی نسـبت بـه آفریننـد           

نایل آمده که بدین وسیله با کمک خداي ـ جل جالله  ـ به قرب حضرت حق   بخش، هستی
ه صفات حضرت حق متصف، و به همه یـا بخشـی   باست هاي او توانسته  رحمان و هدایت

  دست یابد.ر نفس او بوده، از کماالتی که مقدور و میسو

 گيري نتيجه
. سـت معرفـی اجمـالی نظـام اخالقـی آیـین بودا     بـود،  آنچه در این مقاله بیشتر مورد توجه 

و  که از مبانی، غایت، قلمـرو، دارد اخالقی  مند یک ساختار نظامن بودا، مشخص شد که آیی
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این اسـت کـه   ، ترین مبانی این نظام اخالقی راهکارهاي عملی برخوردار است. یکی از مهم
تشنگی و امیال شدید نفسانی است. ت آن، رنج است که علهمراه زندگی انسان در این دنیا 

رنـج  باعـث  د کـه خـود   شو فرمانبرداري از عطش نفس سبب تولد دوباره در همین دنیا می
شـود،   سمسارة تولدهاي دوباره، بارها و بارهـا تکـرار مـی   دوباره خواهد شد. به اعتقاد بودا، 

خـود را  هـاي   مبـارزه کنـد و خواسـته   اسـت  که پیروي از امیال ه انسان با منشأ آن، مگر آنک
مراقبـه  اضـت،  ریکمک نشاند. انسانی که تحت تدبیر و تربیت یک ارهت قرار گیرد و با فرو

توانـد بـه خاموشـی مطلـق      مـی نـد،  خود غلبه کهواهاي نفسانی ی بتواند بر و زیستن اخالق
تواند از تولد دوبـاره و رنـج خـالص شـود.      صورت می (نیروانه) دست یابد که تنها در این

به نجات باید در دو ساحت فردي و اجتماعی از خود مراقبت کرد. شخص به رسیدن براي 
فریب و نادانی را از خود بزداید تا بتواند در ظـرف  لحاظ فردي باید ملکات رذیله آز، کینه، 

نوعان خود به کمال انسانی دست یابـد. البتـه شـخص     حیات جمعی با محبت و ایثار به هم
دیگـر  دلیـل محـیط زیسـت و کشـتار      داند و از تخریب بی بودایی خود را فرزند طبیعت می

بـا اخالقـی زیسـتن تحقـق     . سـعادت نهـایی انسـان تنهـا     پرهیزد میبه شدت ز، جانداران نی
که توان و استعداد مردمـان متفـاوت اسـت و    چرادارد؛ البته اخالقی زیستن مراتب ، یابد می

  کنند.توانند مانند یک ارهت زندگی  همه نمی
محکمـی برخـوردار    ۀاي کـه دارد، از پشـتوان   مباحـث گسـترده   ۀبا همبودا  نظام اخالقی

آن، بـه  رسـیدن  راهکارهـاي عملـی بـراي    ز نیست. تصور آنها از کمـال و رسـتگاري و نیـ   
  جامعیت و انسجام کافی ندارد.
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