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  اشاره

ـ پد یو چگـونگ » ت زنیجنسـ «ۀ مسئل ـ «و چـرخش آن در   يداری ـ و نجـات از ا » سمسـاره ۀ گردون از جملـه   ،ن چرخـه ی

ـ یدر ارتباط است و همـواره در متـون ج   ییت انسان با رهاینه است. جنسیج ینییرح در متون آموضوعات مط ۀ مسـئل  ،ین

بـا  هـا   گمبرهیاست. دجامگان بوده  یا آسمان گمبرهیو دیا سپیدجامگان  ن فرق شوتامبرهیزن مورد بحث و مناظره ب ییرها

 ،شـوتامبره . اما است یی دانستهبه رها یابیناتوان در دستآنان را ، زن یز جسمانیو ن يا رمهک ـ یت روانیردن وضعکمطرح 

 ییافتن بـه رهـا  یـ دسـت   يمعرفت درست و رفتار درست را برا، مان درستیای؛ نیمال سه گوهر جکافتن به یتنها دست 

گمبـره و  یتـب شـوتامبره و د  کدو م ییعوامـل جـدا  آنجاکـه  ؛ یعنـی از دانـد  یم یافخود ک ینونکالبد کدر  ،ا مردیزن  یک

ـ متقابـل ا هـاي   ل و مناظرهیدالة گروه دربردارند هر دوهاي  رسالهو ن مسئله بوده است ین عامل، همیتر همم  ن دو فرقـه ی

گـاه زن در  ینسـبت بـه جا   ،یـان هنـد  از اد یکی ياز باورها يدیافت جدین مطالعه ما را به رهیه اکاست روشن  باشند، می

  .سازد می شان رهنمون ینیدۀ شیاند
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  مقدمه

، ییرهـا  يبـرا  »تیرکسنس«از سمساره است. اصطالح  یینه، رهای، از جمله جيان هندین ادیادیهدف بن

 ،نـه ین جییدر آ ییبه رها یابیت. دس)1600، ص 4ج  ،2000، گدن(باشد می )Mokṣa(کشه ا می )Mukti(» یتکمو«

 ۀدر فلسـف  ر اسـت. یپـذ  انکاز روح ام يا رمهکامل مواد کو حذف  ینیمال سه گوهر جکل به یق نیاز طر

دن یت در سرنوشـت فـرد در رسـ   یه جنسکن معنا یت در ارتباط است؛ بدیجنسۀ ن آموزه با مسئلینه، ایج

  برشمرد: شهکم يبرا یاساس یژگیسه و توان می ست.یر نیثتأ یب ییبه رها

 ،ن حــالیالبــد و در عــک یبــ یتیدن بــه موجــودیو رســ یجســمان يد و بنــدهایــاز ق ییرهــا یتکمــو .1

  افتد؛ یگر در چرخه سمساره در نمید» تهکمو« ،نیاست. بنابرا ير و ابدیناپذ دگرگون

ـ پا بـه  يداشتن امور و اسباب ماد يا آرزوی یالت، خوددوستیهمچون تما یشه، امور نفسانکدر م .2 ان ی

  ابد؛ی می دست یشگی، دور از ترس همیده و فرد به آرامش روحیرس

ـ از امـور دن  یناشـ  یشود و با عدم آرامش روحـ  یگمراه نم )Avidyā(گر با عامل غفلتیته، دکمو .3 ، يوی

  .)1602(همان، ص گردد نمی آزرده

گمبـره،  یق با باور د، مطابخود یالبد فعلکزن در  یک يم، برایریشه بپذکم ين سه صفت را برایاگر ا

ـ   یـک  ،رو نیازا .ستین نکن ممیآفر ن عوامل سمسارهیا ینف ـ  کیپـا  ۀزن بـه مرتب ا یـ روح  یشـ یآال یو ب

شـود، دسـت نخواهـد     یده مینام )Siddhas'tlā(»الیدهه شیس«ه ک ین ارواحیگاه چنیو جا )Siddha(»یدههس«

ـ از ا یـک و هر گـذارد  تمایز نمـی  ان زن و مردین رابطه، میشوتامبره، در ا یافت، ولی توانـد بـا    مـی  ن دوی

  ان دهد.یشتن پایخوة سمسارۀ ر به چرخیناپذ خلل يا اراده

را یـ زپردازیم؛  مین یین آیبدان در ا یابیدستهاي  شه و راهکنخست به طرح موضوع م، ن نوشتاریدر ا

ق یـ ربـا شـناخت ط  و  بـوده » ییق رهـا یـ طر« یلـ کمشروط به شناخت  ،زنان ییپرداختن به موضوع رها

ثر در ؤمـ  آگاهی یافت، این امـر  نشیشیالبد پکزن در  يا رمهکو  یت روحین وضعییتوان به تع یی میرها

و در مجمـوع بـه    ،بـوده  )ي(تناسخ بعـد ينده ویاو) و آ یت روانیت نوزاد و وضعیجنسی (ت فعلیوضع

ـ به ب ،امه. در ادمربوط استنده یروح در سه زمان گذشته، حال و آ یک» بخت و سرنوشت«از  یبخش ان ی

دن بـه  یه مـانع رسـ  ک ،تین وضعیمختلف حاصل از اهاي  شیزن و باززا یک يا رمهک - یت روحیوضع

و شناخت و ورود به مسئله مورد اختالف دو فرقـه   یابی شهیرۀ نین مباحث زمیا م.یپرداز ، میاست ییرها

شه و پاسخ شـوتامبره در  کبه م افتن زنانیه دست نایگمبره در توجیل دیان دالیبه ب ،ن رهگذریبوده و از ا

  م پرداخت.یشانه خواهیاند ن باور جزمیمقابل ا
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  ييق رهايطر

  ينيگانه ج سه يگوهرها

ـ امـل  کمـان درسـت (=   یا .1نـد از:  عبارت ییدن به رهـا یدر رس یسه گوهر اساس ی،نیمطابق با متون ج ا ی

ـ پا ،مـان (درسـت)  یردار درسـت). ا کرفتار درست ( .3معرفت درست؛  .2مطلق)؛  ه و اسـاس معرفـت   ی

از  یکـی ه کـ ن معنا یبد ؛ها) مطرح شده است راه (و نه راه یکتحت عنوان  ،ن سه گوهریدرست است. ا

، 1992، جـین (مال هر سه گـوهر اسـت  کاش حصول  شه، الزمهکبه م یابیگر است و دستیآنها اساس دو د

سـت...  یمـان (درسـت) ن  ی(درست) بدون ارفتار «دارد:  می انیب )Utt, 29&30(نَه سوتره یای. اوتَّرَده)4ــ 2ص 

در  يزگـار یمـان وجـود نـدارد. پره   یاند... معرفت بـدون ا  گر مرتبطیدیکمان درست و رفتار درست به یا

  .)18، ص 2001، کُرت(»عمل بدون معرفت وجود ندارد

دهندة جهان  از دیدگاه متون جینی، ایمان درست نگاه مطابق با واقع انسان از جوهرهاي تشکیل

اي تـا مرتبـۀ مطلـق مکشـه نیـز       ی است که این خود، شامل شناخت کل مراحل اسارت کرمـه هست

اي واالتر از ایمان درست است و منظـور از آن، شـناخت جزئیـات     گردد. معرفت درست، مرتبه می

دهندة جهان است. این براي فردي که در مسیر دسـتیابی بـه    مربوط به هریک از جوهرهاي تشکیل

چند ایمـان و معرفـت بـا یکـدیگر همراهـی      . هر)19(همان، ص د، ضروري استکن مکشه تالش می

هایی است کـه فـرد واجـد     کنند (مالزم یکدیگرند)، اما فرد داراي معرفت درست، داراي توانایی می

ایمان درست فاقد آن است. توانایی اندیشه خوانی (منَه پریایه جنانه)، قدرت شناخت اشـیا، بـدون   

رت روحی (اَودهی جنانه) و معرفت نابِ روحی، بدون حضور حواس (کولَه حضور حواس یا بصی

هاي خطاناپذیر فـرد واجــد معرفــت درســت اسـت. فـرد داراي ایمـان         جنانَه)، از جمله توانایی

هاي روحـی اول و دوم هم دست یابد، باز امکان خطاپذیري در معرفـت   درســت، اگر به قــدرت

  .)106ـ89، ص 2003، وایلی(حاصله از آنها وجود دارد

بـه معرفـت    یابیدسـت  يبه سو يا چهیز دریوند و نیپۀ توان حلق یرفتار درست را ماز نظر آیین جینه، 

ـ  یهماهنگ با اانسان ه عمل کآن است  ،درست دانست. رفتار درست بـر آن باشـد؛    یمان درسـت و مبتن

 یتنها راهـ  .اند دهیفا یعمل درست ب بدون ،گریشه. دو گوهر دکبه م یابیردن در دستکدرست عمل  یعنی

رفتـارِ  ة مشـاهد  ،نـد کگـر قضـاوت   یمان و معرفت فـرد د یا یتواند براساس آن در مورد درست یه فرد مک

ت یفـرد را بـه داشـتن رفتـار درسـت هـدا       ،مان و معرفتیمسا). اگر ایبر عدم آزار] فرد است( اه ی[مبتن

  .)19، ص 2002 ،کُرت(ادرست استمان و معرفت [آن فرد] نیه اکروست  ند، ازآنکن
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  شه (در زنان)كمة عوامل بازدارند

شـوند،   یی مـی روحِ زنانـه بـه رهـا    ویـژه  بـه  ،روح یکدنِ یمانع رس يه به نحوکشه، کمة عوامل بازدارند

ـ » یرَتیاَو« .2؛ »باورِ نادرست«ا ی»هنَرشَا دیتهیم« .1عبارتند از:  ـ » همـاد پرَ« .3؛ »زیـ و پره كعـدم امسـا  «ا ی ا ی

  گانه] [سههاي  تیا فعالیگس ی. 5و » اتینفسان«ا ی یه(در حالت جمع کشایس)شاک .4؛ »غفلت«

باور درست نسـبت  « یلک يگ درشنه در معنایگ درشنه است. اگر سمیمقابلِ سمۀ ا درشنه، نقطیتهیم

ـ ، باور نادرست د)215، ص 1992، جین(دباش» ه هستکگونه  ل وجود) آنک( یبه جهان هست  یواقعـ رید غی

روح، مـاده و...   یکیزیو متـاف  یکـی زیفهـاي   شناخت جنبـه ی، منظور از جهان هست. است یاز هستانسان 

 .سـت یش نیخـو  يالبد مادکن روح و یص بیز و تشخیجاد تمایقادر به ا ،مان نادرستیا ياست. فرد دارا

  .)22، ص 1993(جین، آورد یشمار م ا روح بهی» يخود معنو«ش را یالبد خوک ين فردیچن

ف ة کـ رِ نادرسـت فـرد از آمـوز   یاضت است و پرماده تعبیف نفس و رک، انجام ندادن اصول یرتیاَو

نسـبت بـه اعمـالِ     یمباالت یتوان آن را غفلت و ب رو، می ازاین .نسبت به حفظ آن است یتفاوت ینفس و ب

  .)همان(یده دانستنسبت به اعمال پسند یتفاوت یو ب یژه عمل جسمیو به، گانه سه

 یاصـل هـاي   هیشـا ک .1شـوند:   مـی  میبـه دو دسـته تقسـ   ، »نفسـانیات « ها یا هیشاآیین جینه، ک از دید

 ا خـروش، غـرور،  یـ خشـم  «شـاملِ   یاصـل هاي  هیشاک .گانه نه یا فرعی ییجزهاي  هیشاک .2چهارگانه و 

هـاي   لـذت «، »خنـده و مـزاح  «شامل  یفرعهاي  هیشاکو  یمبارگکژه شیو به ،ا اغفال و طمع و آزیب یفر

(مـرد  » مردانه یشورِ جنس« ،»و نفرت يزاریب«، »ترس« ،»غم و غصه«، )»يوی(دنهاي  یناخوش«، )»يوی(دن

فرد به هر دو جـنس   یک ی(شور جنس» دو جنسه یشور جنس«(زن به مرد)، » زنانه یشورِ جنس«به زن)، 

، ص 2002دیـا،  مار(باشـد   یـی مـی  جزهـاي   هیشـا ک يریگ لکنه شیزم یاصلهاي  هیشاک .گردد یزن و مرد) م

 .)215، ص 1992جـین،  (گانه)  سههاي  است (بند یو ذهن ي، گفتاریاعمال جسم يبندها، گسی .)72و51ـ46

شـتر  یاما آنچـه ب . )55ـ51، ص 1995جانسون،  (رك:اند گر مرتبطیدیکبه  امالًک يا رمهکاسارت  ،ن پنج عاملیا

  منحرف است. يهاا باوریمان نادرست یزن در ارتباط است، ا یتیت جنسیبا وضع

  ت زنيش جنسيدايپ

  تناسب خَلق با خُلق در زنان  

 .2و1ه چهـار حالـت دارد:   کـ از اصول مهم مربوط به تناسخ است ، س آنکو بالع »تناسب خَلق با خُلق«

 ایـن  ن نوشـتار یـ در ا .نین و پسـ یشـ یتناسب خُلق با خَلـق پ  .4و3ن؛ ین و پسیشیتناسب خَلق با خُلق پ

  م.  یده می قرار یا زنان مورد بررسحاالت را در رابطه ب
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  يشناس دگاه روحين در زنان از ديشيتناسب خَلق با خُلق پ

  در ارتباط با گونستهانه يت روح مستعد زنانگيوضع

ـ ه اکـ اسـت   ه ایـن نشـان  یشـ ین زایه چنکن باورند یت زنانه، هر دو فرقه بر ایدر مورد جنس ن فـرد در  ی

البتـه   .ا درشنه بوده استیتهیا مینادرست (منحرف)  يباورها مان درست و واجدیفاقد ا ،نشیشیپ یزندگ

مان درست برخـورد بـوده،   یمال اکاز  ین شخصیه چنکست ین معنا نیبه طور مطلق، بد یزش مردانه نیزا

مـان نادرسـت   یا يدارا یزن از آغاز تولد، به طور ذاتـ  یکن، ین امر مسلم است. بنابرایدر مورد زنان ا اما

ـ ند و اکمنحرف و نادرست غلبه  يتواند بر باورها یش میات خویح در طول . امااست  كن بـاور مشـتر  ی

نش بـه طـور   یشیات پین است در حکزن مم یکروح  .)179ـ178، ص 2002(جین، ی استنیجۀ هر دو فرق

 شیه منجر به بـاززا ک ،تر از انسان بوده) نییپا یاتیا در مرتبه حیمان درست بوده (= زن بوده یفاقد ا ی،ذات

ـ ید يها در مواجهه با آموزه خود ینونک یدر طول دوران زندگ اینکها یده و یزنانه گرد  .گمـراه گـردد   ی،ن

  .)215، ص 1992(ر.ك: جین، ی خواهد داشتتناسخ را در پ ی نیزن سرانجامیچن

ـ ب ،ن نردبـان یـ رد. اک یبررس» ه روحینردبان تصف«با نظر به  یدرا با یت روح مستعد زنانگیوضع انگر ی

ـ نامند. ا یم (Gunsthana)»گونستهانه«را  ه آنکگوناگون است » مراتب«ارواح در » صفت«  14از  ،ن نردبـان ی

لذا آن  .قت استیامل و مطلق و جهل و مخالفت با حقکاغفال ۀ مرتب ،ل شده است. پله نخستکیپله تش

ـ اهـان در ا یو گ یتـا پـنج حسـ    یحس کجانوران تۀ د. همگوین زیو انحراف ن یگمراه ،را به ضاللت ن ی

رند. البتـه  ین مرتبه قرار بگیارواح اة توانند در زمر یز میان نیان و دوزخیها، خدا اند. انسان مرتبه قرار گرفته

بـاالتر  هـاي   بـه پلـه   ،ن پلـه یـ ص (ذهن) از ایز و تشخیدارا بودن قدرت تمۀ تواند به واسط یفرد گمراه م

 .ننـد ک یبه طبقه چهـارم صـعود مـ   به صورت جهشی  وم، یشتر، به طور مستقین حالت بیدر ا .ندکصعود 

رو ان دوبـاره فـ  کام ،ن حالی. با اماندگاري در مرتبه چهارم، در این حالت، به میزان بسیار کمی استهرچند 

  ).222ـ221، ص 1992(گلسنپ، افتادن به پله نخست وجود دارد

افـراد،  ۀ همـ  .شتر اسـت یطبقات ب سایررنده، از ین طبقه، از نظر شمار ارواحِ در برگیا یگستردگۀ دامن

ا هرگـز  یـ ه کـ گـردد   یمـ  یآن دسـته ارواحـ  ۀ لـذا شـامل همـ    .ردیگ میرا دربر ینیر جیغ و ینیج اعم از

ـ اند. در رابطه با ا دن به مخالفت و رد آن پرداختهیا پس از شنی ،اند دهیرا به گوش نشن ینیجهاي  آموزه ن ی

نـد،  کقبـول ن  را قلبـاً  )Jina(روزمندیا پیمطلق  يسخنان دانا لمه ازک یک یه فرد، حتک یتا زمان ،گونستهانه

هـاي   از آموزه يچ بهره معنویه ،ن مرتبهیدر ا .)26ـ25، ص 2001کُرت، (ی استادرشتیتهیم یک ين فردیچن

بـه   ینـامطلوب تناسـخ   يامـدها ین مرتبه، پیبازماندن فرد در ا .)همان(یی وجود ندارددر رابطه با رها ینید

۱۴۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

تـا   یحس کاز مراتب ت یکی، تولد در یش زنانه، تولد دوزخیمتولد شدن، زا كاز جمله نَرمو .همراه دارد

  ).238، ص 1992جین، (یش با بدن ناقصو زا یپنج حس

 يا لحظـه  يفرد تنها بـرا  ،ن مرتبهیدر ا. مان درست استیاهاي  ن بارقهینخست یتجلۀ دوم، مرتبۀ مرتب

ـ یو تشو یآشفتگ يهنوز دارا یول ،چشد می را» مان درستیاز ا يا مزه«وتاه کار یبس  .باشـد  مـی  یش ذهن

ان و یز انسـان، [خـدا  یـ و فروتـر از آن و ن  یجانورانِ پنج حسۀ د. همغلط می لذا دوباره به مرتبه اول فرو

  ).222ـ207، ص 1999گلسنپ، (ي هستندا ن مرتبهیچن یروحۀ ان] قادر به تجربیدوزخ

 ،از مراتـب اول و دوم باشـد   یکـی در  ،هنگام مرگ بهفرد  ه اگرکن است یبر ا ینیاعتقاد دو سنت ج

ه کـ  آید به دست می ،انین بیاز ا .)106، ص 1992جـین،  (شود می دهییزن زا یکدر قالب  او يدر تناسخ بعد

در عنـوانِ  هرچنـد   فـرد اسـت.   يالبـد بعـد  کت ین وضـع یـی سـاز در تع  سرنوشت يا مرگ، لحظهۀ لحظ

ـ به دل اماآمده،  یشتدر »گیسم«اصطالح  ،گونستهانه دوم ـ آن، بـاز فـرد در ا  » ییلحظـه پـا  «ل ی ن مرتبـه،  ی

مرتبـه اول را   یتیجنسـ ـ   یگردد و همـان سرنوشـت تناسـخ    ی میمنحرف تلق يواجد باورها يموجود

گـر  یه مراتـبِ بـاالتر از مرتبـه دوم، د   کاست  بر این ،تبکهر دو م یبه همراه دارد. باور عموم يو يبرا

  .(همان)را به همراه ندارد یتین گونه تناسخ جنسیچن

 یل به درسـت یم ،ن مرتبهیمان فرد در ایاست. ا نادرستـ درست  مان یا یختگیآمۀ ز مرتبیسوم نۀ مرتب

 درسـت فـرض   يزیچ تمایدرست و نادرست را بدون ه . اماگردد ی مین تلقیشیپ ۀلذا باالتر از مرتب .دارد

تفاوت اسـت، نـه آن    ینه بیج ينسبت به باورها ي،ردن فیاست. چن مرددن دو ین ایه فرد بکنیا ایند ک می

، 2001ت، ؛ کـر 222ــ 207، ص 1999گلسـنپ،  (دورز ی میدهد و نه با آن دشمن می حیگر ترجید يرا بر باورها

ـ با ا ي ندارد.داریدگاه درست هنوز ثبات و پاید ،ن مرتبهیدر ا .)26ص  ـ کـ را  ين حـال، فـرد  ی ن یه در چن

ـ  .مان درسـت) دانسـت  یا يدارا»(یگ درشتیسم« یک] يا گونه توان [به ، میردیبم يا مرتبه  ين فـرد یچن

ن اسـت دوبـاره   کـ مم ،ن مرتبهیفرد در ا .)107ـ106، ص 1992جین، (ابدی نمی شیگر در قالب زنانه باز زاید

  .)74ـ45، ص 2002ماردیا، (قل گرددبه مرتبه چهارم منت یشرفت روحیا به واسطه پیند کسقوط 

 یـی، در حـد التفـات و توجـه جز   هرچنـد   مان درست،یاۀ ه مسئلک آید ست میآنچه گذشت، به داز 

البـد  کگمبره، فرد تنهـا بـا   یه در باور دکشود؛ چرا ی میتلق یاساس یتیبدون وجود رفتار درست، خود مز

 يالبـد کافت ین و دریشیالبد پکسوم در  یدن به مرتبۀرس ،ابد و شرط آنیدست  ییتواند به رها می مردانه

 یفـرد نقشـ   ییو رها ين در تناسخ بعدیشیپ یت روحیوضع رو، . ازاینباشد ي میش بعدیدر باززا مردانه

  ند.ک می فایساز ا سرنوشت
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  يا رمهك نگاهن از يشيتناسب خَلق با خُلق پ

  ه  ياول يا رمهكبات كيتر

ن ذراتهـاي   يبنـد  هده و با دستیسبب اسارت آن گرد ،ردکدا یپ ینیبا روح همنش یوقت ،آزاد در فضا کَرم

، همـواره  يا رمـه کو  یت روحین وضعیب .گردد می هیه و ثانویاول يا رمهکبات کیجاد تریمنجر به ا ی،خاص

 روح یچهـار صـفت اصـل   ة ننـد ک رانیـ و يا رمـه کب کیبرقرار است. چهار تر يا ژهیو یارتباط و هماهنگ

، ص 1921؛ همـو،  222ــ 207، ص 1999(گلسـنپ،   نیرو (انـرژي) ، سرور و كمعرفت، ادرا یعنیه) یبات اولکی(تر

ـ ابد. تریزنانه تناسخ  يالبدکروح در  یکه ک آورند می را فراهم یطیشرا، )18  ةزاننـد یانگبر يا رمـه کب کی

همـو،  (سـاز سـرور روح اسـت    یعنی کرمۀ دگرگون »رمهکه یمهن«مان نادرست و رفتار نادرست در روح یا

 سبب اسـتحاله صـفت سـرور روح    يا رمهکب کین تریا .)500، ص 1384چاترجی و موهان دا تا، ؛ 18، ص 1921

 يا رمـه کب کیـ ن تریتـر  ن و بـادوام یرومنـدتر ین ،ن حـال یرانگر روح و در عیب وکین تریتر گردد و فعال می

  ).195، ص 22ج ، 1965؛ یعقوب، 31ـ29، ص 2002ماردیا، (گردد یمحسوب م

ـ ». رمـه که یـ رَه مهنیچارت« .2و » هرمکه یدرشنه مهن« .1ب است: کیترـ   شامل دو جز ،رمهکه یمهن  ی،اول

ـ ا سـه گونـه درشـنه مهن   یـ سازد. سه درجـه   می رفتار را دگرگون یمان و دومیا  .1رمـه وجـود دارد:   که ی

مـورد نخسـت مربـوط بـه     ، سه گونـه این از ». هتویکمس« .3و » شرَهیمـ   هتویتهیمـ   گیمس« .2، »توهیتهیم«

ـ  هاي  گونستهانه در یروحۀ ه از نظر مرتبکاست  يموجود از  يا یـزه ه آمکـ دوم ۀ اول و دوم اسـت و گون

ـ ۀ با گونستهان ،نادرست است - درست چهـارم و  هـاي   سـوم در گونسـتهانه  ۀ سوم در ارتباط است و گون

  گردد.   می ششم گونستهانه نابود و حذفۀ تنها در مرتب ،ن هر سهیا .پنجم حضور دارد

فـرد و   یشرفت روحیبا پ یول .اول و دوم را داراستهاي  هاز گون یکی، یروحِ مستعد زنانگ ،نیبنابرا

هنـوز   ي،ن فـرد یچنـ هرچند  ابد.ی نمی گر در قالب زنانه تناسخینوع سوم، فرد دۀ رمکه یسب درشنه مهنک

 یه و مقـدمات یـ مـان درسـت اول  یه از اکـ شـود   مـی  محسـوب  يفرد اما ،نوع سوم را داراستۀ رمکه یمهن

مـالِ  ک«از  ین روحـ یه چنـ کـ ست ین نیا يز به معنایمرد ن یکبه صورت  تولد ،نیبرخوردار است. بنابرا

ـ ه اکـ دهد  می نشان ین برخوردار بوده، بررسیشیالبد پکدر » مان درستیا ـ ، بینـ یج ن بـاور ی  امالًکـ  یانی

  .)222ـ207، ص 1999گلسنپ، (ستیانه نیگرا مطلق

 - ن جـز یـ گـردد. ا  میدرست فرد  در رفتار یجاد آشفتگیسبب ا ،رمهکه یه مهنترَیب چارکیترـ   اما جز

ـ دارد. ا میمسـا] بـاز  ی[اه ینـ یح دیب، روح را از انجام عمل بر طبق دستورات صـح کیتر از  ی،ن آشـفتگ ی

 ،ز هسـت ین یه شامل سه گونه شور جنسیی، کجزیۀ شاک 9و  یاصلهاي  هیشاکمختلف ۀ درج 16ق یطر

۱۴۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

در متـون   .)همـان شـود (  مـی ) 16+9لف (گونه مخت 25 ، شاملبکیتر - ن جزیا ،نیگردد. بنابرا می جادیا

ده اسـت. روح مسـتعد   یـ مشـخص گرد  ي، در هر گونستهانه، حدیو اصل ییجزهاي  هیشاک ي، براینیج

ماردیـا،  (چهار قـرار دارد ۀ مربوط به آن در درجهاي  رمنکو  یاصلهاي  هیشاکاز نظر درجه شدت  یزنانگ

ـ اسـت. ا » انیپا یارت باس«به مفهوم  يا رمهک یتجل ،ن درجهیا ).72، ص 2002 مـان  یرفتـار و ا  ،ن حالـت ی

ن یـ در ا يمانـدگار  .)19، ص 1921گلسنپ، (شود می آن یند و مانع تجلک می امل خرابکدرست را به طور 

ز در حـد  یفرد را نة ندیآ  یه زندگانکفرد، بل یاتیل دورانِ حکتنها  ب نشدن آن، نهیدر صورت تخر ،درجه

تـر از   نییبه درجات سه و پـا  ی،روحهاي  هیشاکفرد، درجه  یروحان یبا تعالرد. البته یگ می دربر يشماریب

 ،چهـارم ۀ درجـ  ).50ــ 46، ص 2002ماردیـا،  (.ك: (رگردد می آنها فراهم ينابودساز ينه برایزم ،ردهکآن نزول 

ـ   ، مـی البته فرد هم در قالب زنانه و هم مردانـه  .اول و دوم استهاي  مربوط به گونستهانه ن یتوانـد از چن

، يا هیشـا کن درجه یه روح واجد چنکد یآ مین بریچن .)72همان، ص (برخوردار باشد يا هیشاک یزان تجلیم

مـان  یه واجـد ا ، کـ زن یـک  ،نـه ید جیبر طبق عقا .ابدیشه دست کگاه میتواند به جا نمی چندان هم آسان

اي از سه تا نه پلیـه،   دورهراي تواند ب ، میفعال بوده يدرجه چهارم در روح وهاي  هیشاکنادرست بوده و 

ـ ا. )107، ص 1992جـین،  (سـال امتـداد دارد  هـا   ونیلیتا م يا ن دورهیه چنکنه متولد شود یبه صورت ماد ن ی

  دهد. یت زنانه را نشان میننده جنسکدیتولۀ رمکه یزان دوام مهنیم ،خود

ن صـورت  یبـد  ؛گذارد یم يبر جا آثاريدر روح  ،دیان گردیه از آن بک یفیرمه، با توصکه یوجود مهن

هـاي   رمنکـ شـتر  یب ینیگردد و سبب همنشـ  یروح منحرف و مسدود م يسرور روح، انرژۀ ه با استحالک

 یلـ کا به طور یو معرفت  كشتر ادرایده شدن بیپوش موجب ی،نین همنشیگردد. ا یآزاد در فضا با روح م

  ).13ـ11، ص 2002ماردیا، (گردد می شعور روح

و رفتار درست، سبب پوشیده شدن آگاهی روح شده و مانع رسیدن به رهـایی   بدین ترتیب، عدم ایمان

اي اولیـه و ثانویـه،    دارند. لذا ترکیبات کرمه )Upakāra(هاي روح با یکدیگر همکاري گردد. در اصل، کرمن می

کننـده  دیهـاي تول  شوند. از چهار ترکیب ثانویه، یعنی کرمه در راستاي واحدي منجر به ایجاد کالبدي زنانه می

نقشـی اساسـی ایفـا    » نامـه کرمـه  «یـا  » کننـدة کالبـد  جادکرمۀ ای«احساسات، طول عمر، کالبد و محیط تولد، 

  ند.ک هاي گوناگون کالبدي را ایجاد می ترکیب است که وضعیتـ  جز 103کند. نامۀ کرمه داراي  می

  يهثانو يا رمهكبات كيتر

  الزم است: یچند شرط اساس ،زنانه یکیزیالبد فکجاد یا يبرا
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تـر   نییه موجودات پـا کن باشد؛ چرایهنگام مرگ با روح همنش به» پنج حس ةنندکدیتولۀ رمک« یستیبا .1

بـه   یپـنج حسـ   يبه صورت موجود ،رمهکگونه  نینه هستند. ایت مادی، فاقد جنسیپنج حسۀ از مرتب

  رسد. می ثمر

ة ننـد کجادیاۀ رمـ کبـدان، نامـه   مربـوط   یحسـ هـاي   گانـه و انـدام   پـنج  یحسـ هاي  ییبا حصول توانا .2

هـاي   و بخـش هـا   اندامة سازند ،بکیتر - جزن یشود. ا می در روح فعال یا اندام جنسی )Linga(»نگهیل«

 ي، مـژه، نـاخن و... و اعضـا   کها، مو، پلـ  بدن مثل انگشت یفرع يز است. اعضایبدن ن یو اصل یفرع

؛ جـین،  2009(تـاتر،  گـردد  یو... مـ  یجنسهاي  منه، معده، سر، اندایبدن شامل بازوها، پاها، پشت، س یاصل

ـ ، سـه گونـه تر  »كنرمـو «و » نهیماد«، »نهینر«ت یبا توجه به وجود سه نوع جنس .)163، ص 1992 ب کی

  ت وجود دارد.  یجنسة نندک نییتع يا رمهک

ی ـ  گیـاه (پنج مرتبـه   یاتیحۀ ن گونییز در تعیگر نیبات دکیترـ   ، جزيا رمهکب کیترـ   ن دو جزیر از ایغ

، ص 1999گلسـنپ،  (ننـد ک می نقش يفاینه (به طور خاص) ایان ) و مادیان و دوزخیو خدا یانسانجانوري 

 یـک البد، روح در کشود و با مرگ  می رهیبه صورت بالقوه در روح ذخ ي،ا رمهکبات کین تریاۀ هم. )190

  ند.ک یشده پرش م نییگاه تعیلحظه به جا

  بطه با اسارت روحدر را گانه سه يجنس يشورهاعملكرد 

در روح است. به نسبت نـوعِ   ییجزهاي  هیشاکگونه از  یک ی،الت جنسیجانات و تمایا هی یشور جنس

ـ بـات مهن کیتر - از جـز . این کشایه، ز در روح فعال استیمخصوص به آن ن يا رمهة ک، مادیشورِ جنس ه ی

ب و طمـع و آز  یـ رور، فرخشم، غـ یۀ شاکر چهار یثأتحت ت ی،الت جنسیتماگردد و  می رمه محسوبک

اهمیت این بحث از آنجاست که مهنیه کرمه ناشی از شورهاي جنسی بیشـترین نقـش را    رند.یگ می لکش

ـ ارتباط شدت و ضـعف م  ،رسد می به نظرکند.  در اسارت روح بازي می در فـرد، بـه    یزان شـور جنسـ  ی

بـه جـنس مخـالف    با دلبسـتگی   غرور باشد. عاملِ طمع، ب، خشم ویرِ عواملِ طمع، فریثیب تحت تأترت

ره در یو اغفال است. از سخنان مهـاو  ی، تقلب، چاپلوسییمختلف دورو یمعان يب دارایهمراه است. فر

اغفال و گمـراه سـاختنِ    يبه معنا ،بیه فرک آید به دست مین یچن ،موعظه چهارمیعنی » رتانگهکسوتره «

  ).275ـ271، ص 45 ج، 1965(یعقوب، گردد می شتریب یب منجر به شهوترانین فریا .جنسِ مخالف است

، ص 2002: جـین،  ك.(رشـود  مـی  ه منجر به خشـم ک ی،عشقهاي  از رقابت يدر مورد عامل خشم، جدا

  ت مسئله است:یاهمبیانگر ه کده است یان گردیتر ب فیظر یسخن ینیدر متون ج). 180ـ179

۱۴۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

مبـادرت ورزد،   یگردد و به عمل جنس یمغلوب شهوت جنس يه هر گاه مردکاند  ن گفتهیان مطلق چنیدانا

 ،زن (مهبِـل)  یدر دسـتگاه تناسـل   ...گـردد  یز میه] موجود رکشته شدن نهصد هزار [نه لَکار منجر به کن یا

ـ ل یـک شوند. شمار آنها از صدهزار [ یو...) زاده م یی، چشاییبساو یعنیشتر (یا بی یدو حس یموجودات ه] ک

ـ یمرد به آم یکه ک یه) است. وقتکل 30صدهزار (یس ثر آنکه] و حداکست هزار [دو لیتا دو بـا   یزش جنس

  .)180ـ179، ص 2002جین، شوند ( پردازد، این موجودات داخل مجرا نابود می زن می

ا اسـتمنا از  ی ین عمل جنسیه در حکا دو حس هستند ی یک يا دارایمرد، گو یز در منین موجودات ریا

ـ اسپرم باشند؛ ز يها اختهیهمان  ،زیودات رن موجیه اکد یآ مین بریروند. چن می نیب آمـده   یرا در بخشـ ی

پـنج حـس،    يدارا یند، نهصد هزار موجود انسانک ی میزش جنسیمرد آم یکه با ک ی: در زهدانِ زناست

گردنـد   می ا دو [موجود] موفقی یکهزار، تنها  ن نهصدیتواند آبستن گردد، [اما] از ا می لحظه یکدر هر 

آنهـا  یـۀ  بق یاسـت.] وانگهـ   ییزاو دوقلـو  ییقلوزا یکامل زاده شوند [منظور کانِ انس یکه به صورت ک

  .)23(رسالۀ سیادواده منجري، سرودة شوند ك میهال

و  ین عمل جنسـ یشتر)، در حیا بیدوحس  ي(دارا یز موجود در خون قاعدگین موجودات ریهمچن

زن،  یبسته به شـهوت جنسـ   است. رفتهن یانه از بیان عادات ماهیز در جریل سلول تخم و نکیهنگام تش

ن موجودات از حداقل یشمار ا
9

1
ثر کتا حدا 

3

1
، ص 1992جـین،  (»مـرد اسـت   یموجودات موجود در من 

ـ نتـرل خشـم و رعا  ک يا ، به گونهینترل شهوت جنسکه ک آید به دست میمطالب  این از ).179 ت اصـل  ی

خشم، غـرور و  یۀ شاکباشد. البته هر سه  ، میف نفس استکب و یق تأدیه از مصادک ،مسا]یعدم آزار [اه

ه نـابود  یـ رتـر از بق یه دکـ  يا هیشـا کن یتر مهم .طمع دانستۀ جیتوان نت ی میجاد شور جنسیب را در ایفر

  شود.   یم

شـور   .2؛ (مـرد بـه زن)   شور جنسی مردانـه  .1از:  ند، عبارتینی، برطبق باور جیسه گونه شور جنس

گرایی(میل به آمیزش، با هر دو جـنس کـه    شور جنسی نرموك یا دو جنس .3(زن به مرد)؛  جنسی زنانه

  ).163، ص 1992جین، (باشد) یا هرمافرودیت، دو جنسه، می امشخصۀ افراد خنث

شـور   ،نـد پـس از آن  ک مـی  جادیمربوط را در روح ا يا رمهۀ کن گونیرومندتری، نکینرمو یشور جنس

زن  یاز دشـتان  یناشـ  هیمسا(اصـل آزار)، مـان درسـت و بـروز    یرا عوامـل عـدم ا  یزنانه است؛ ز یجنس

. عـالوه  گـردد  می روحۀ رمکه یت مهنیخود موجب تقواین ه کاست  يا و چرخه یمیض) به طور دای(ح

ـ  ،زنان ین دستور عدم برهنگیهمچن .رومندتر از مردان استیب در زنان نی، عامل فربر این، دو عامل ان آن

شتر از مـردان منجـر   یدر زنان ب یاصلیۀ شاکپس چهار  .ندک یم یجه دلبستگیو در نت یدگیرا ملزم به پوش

  .)275ـ271، ص 45ج ، 1965یعقوب، (گردد یرمه مکه یت مهنیبه تقو
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 یتوانـد در قالـب انسـان    مـی  م، فـرد یریت در نظر بگیزن را از نظر نوع جنس یکن یشیت پیاگر وضع

ه شـرح  کـ مان درسـت،  یعدم ا يا رمهکاز عامل  يه جداکنیا است ه مطرحک یالؤباشد. سا زنانه یمردانه 

ش یزای منجـر بـه بـاز   از شهوت جنسـ  يا ب و طمع، چه گونهیز عوامل فری، و نشدان ین بیش از ایآن پ

، فـرد  يش بعدیر آن بر باززایثأردار و حاالت فرد و تکتناسب ۀ گردد. با توجه به مسئل ك میا نرمویزنانه 

زنانـه گـردد    یتناسخ فرد در قـالب  موجبتواند  می مرد یکدر  ییگرا الت همجنسیوجود تما ید گفتبا

ـ را ن يگریار دیالبته عواملِ بس .ابدیدست  ،مرد است یکزش با یه آمک ،اش ق، به خواستهین طریتا از ا ز ی

 ین سرنوشـت ید چنیز شایو استمنا ن ییارضامحقق گردد. عمل خود یشین باززایدر نظر گرفت تا چن یدبا

شـور  «مـرد را بـه وجـود     یـی در گرا همجنس وجود شور گمبره،یدر اصطالح د .را به همراه داشته باشد

زن [بـه طـور    یـک تـوان   مـی  را ين مردیه چنک کند می انیگمبره بینند. دک یر میتعب» زنانه در مرد یجنس

جـین،  (ندک می البد مردانه] تجربهک[در  زنانه (زن به مرد) را یشورجنس ين فردیرا چنی] دانست؛ زيمجاز

  .)110، ص 1992

ـ انگ ،زن به مـرد  یک یل جنسیس است؛ تماکن نسبت بعیا ،زن یکدر مورد  ـ زاة زی  يالبـد کش در ی

تـوان   می زین کیش نرمویابد. در مورد باززایدست  ،زش با مرد استیه آمک ،خودۀ زنانه است تا به خواست

ن یثر باشد، چنـ کبه حدا یا زنیدر مرد  یی،گرا همجنسریو غ ییگرا سل همجنیاگر هر دو گونه تما گفت:

ـ با توجه بـه ا  ،مرد به زن یل جنسیرا به همراه خواهد داشت. وجود م یشیباززا ش ین اسـتدالل، بـاززا  ی

ه کـ اسـت   یادآوريش مردانه را به همراه خواهد داشت. الزم به یز باززایزن به زن ن یل جنسیمردانه و م

سـاز اسـت. چنانچـه     گر سرنوشـت یدهاي  ش از لحظهیمرگ، بۀ فرد در لحظ یجنس یبای ت جهتیوضع

رده کـ را تجربه  ییگرا و ناهمجنس ییگرا همجنسۀ هر دو گون ،ن است در طول عمر خودکه ممک يمرد

نـد، در  ک مـی  تیرمه را تثبکه یره مهنیت چارتیه وضعک ،در دمِ مرگ يو یجنس یابی جهتة نحو اماباشد، 

ـ ثر اسـت. بـر ا  ؤمـ  يو يعدسرنوشت ب  یشـور جنسـ   يدر هنگـام مـرگ دارا   ياگـر مـرد   ،ن اسـاس ی

  .)110همان، ص (را داراست یش زنانگیباشد، استعداد باززا گرایی همجنس

ـ از آچار یکـی ، يه دوه سوریند. اَبهک می ز صدقیش نیان زاکن برداشت در مورد میا ، ینـ یجهـاي   هی

(تفسـیر  گردد یدر رحم زنش متولد م ،ردیبا همسرش بم یمل جنسن انجام عیه در حک يمرد کند: میان یب

  .)102، ص 2002داس،  (داناز متون کانونی شوتامبره) ـ 152وي بر سموا یانگه سوتره / بخش 

همجـنس و   یبه وجود هر دو گونه شور جنسـ  یدز بایرا ن كنرمو يالبدکا زن در یمرد  یکش یباززا

عوامـل   ،دیـ ان گردیـ ه بکـ گونـه   رد. البتـه آن کر یهنگام مرگ تعب هب ،ا زنیمرد  یکدر  ییگرا همجنسریغ

۱۴۸      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

شـتار  کاز جمله  يدیشدهاي  ب خشونتکه مرتک يفرد ،؛ مثالًهستندل ین امر دخیز در این يگریار دیبس

و  )158، ص 1992؛ جـین،  19، ص 1975سمسـوخ،  (شـود  مـی  زاده یدر سـپهر دوزخـ   ،شود یو گناهان فاحش

  .)50، ص 1992جین، (ك هستندنرمو یذات ن سپهر به طوریموجودات ا

هـم در   كت نرمـو یه جنسـ کـ  چنـان در نظـر گرفـت. هم   یـد را با يا رمـه کجوانب مختلف  ،نیبنابرا

ـ از انسان و دوزخها  یز پنج حسیو ن یتا چهار حس یحس کموجودات ت هـاي   تیان وجـود دارد. جنسـ  ی

  .)52ـ51(همان، ص سه) وجود دارد ان (هری، انسان و خدایز در جانوران پنج حسینه نینه و مادینر

رمـه و از  کبات نامه کیترـ   به همراه جز شد،ان یآن ب يه براک یرمه با مشخصاتکه یمرگ مهنۀ در لحظ

سـازد و   می ) فراهمكا مردانه و نرمویالبد زنانه (ک یکجاد یا يالزم را برا يرمه، انرژکجمله انگپنگه نامه 

 ند.یشن می فرد به ثمرۀ رمکا یردار کحاصل 

  كالبد زنانه يكيزيش فيدايپ

ض از یمرد بـر خـون حـ    یاگر من شده است:ان ین بیچنـ   شوتامبره یانونکاز متون ـ   ستهاَننگَه سوتره در

تـاتر،  (ك اسـت نـوزاد نرمـو   ،باشـند  يس دختر و اگر مساوکفرزند پسر و بع ،ندکرو غلبه ینظر شدت و ن

  .)44، ص 2009

  تناسخ

  نيشيتناسب خُلق با خَلق پ

 .3؛ یا بهشـت یـ  يات علـو یح .2؛ یات دوزخیح .1از:  ندنه، عبارتیدگاه جیاز د، »گَتی«چهار مرتبۀ حیاتی

ت یزن، از نظـر وضـع   یکروح  يبرا .)27ــ 25، ص 2002ماردیا، (یات انسانیح .4 ی؛اهی/ گ يجانور یاتیح

  ان حضور وجود دارد.کن چهار مرتبه، امیاز ا یکدر هر ،نشیشیپ

  يات دوزخيح

ـ ا آزار نی» مسایه«باشد.  می »مسایاَه«مانِ ینقض پۀ جیدر دوزخ نتدیدگاه آیین جینه، زایش  از ۀ جـ یز در نتی

مـانِ درسـت اسـت. هفـت طبقـه دوزخ      یفقدانِ گوهرِ اۀ جینت ،ن خودیا .ابدی می عدمِ رفتار درست بروز

زن از  یـک روح  .)89ــ 84، ص 1992: جین، ك.(راست» مسایها« یفزونبیانگر  ،نییه از باال به پاکوجود دارد 

  دوزخ حضور داشته باشد.ۀ از هفت طبق یکیتواند در  ، مینیشیت پینظر وضع

 دوبـاره زاده  یدوزخـ  يگـاه بـه صـورت موجـود     چی، هـ خـود  يدر تناسخ بعد یموجود دوزخ یک

ـ انِ زاکرو، ام نیازا .شود متولد می یو انسان یاهیگـ  ياز حاالت جانور یکیشود و تنها در  نمی ش آنـان  ی
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چهارم گونستهانه وجـود  ۀ ان حصول تا مرتبکتنها ام ی،موجودات ِدوزخ يدر قالب زنانه وجود دارد. برا

ا یـ وان یـ ح یـک ش در قالب یباززا ،اول و دوم يها گونستهانه یجۀدر نت ).222ـ221، ص 1992،  گلسنپ(دارد

  گردد. می زنانه مبدلت یبه جنس کیفرد از حالت نرمو ،ن حالتیزن را به همراه دارد. در ا

  يات علويح

ناحیـه تشـکیل    14فراز جهان میانه قرار دارد. این سپهر، از  در باور آیین جینه، جهان خدایان بر

شود. اعتقـاد بـر    نامیده می» سرورتهه سیدهی«یافته است. باالترین مرتبۀ بهشت چهاردهم، به نامِ 

گانـه، در کالبـدي زنانـه (و البتـه      دوازدههـاي   یک از بهشتتواند در هر این است که یک زن می

هاي گیاهی، جـانوري و انسـانی و از    لطیف) حضور داشته باشد. از بهشت اول تا هفتم، باززایش

بهشت هفتم به بعد، باززایش انسانی را به همراه دارد. امکان باززایش زنانه، تنها از ناحیه اول تـا  

هاي فراتر از ناحیۀ هفتم بیشـتر اسـت؛ زیـرا ایـن      یهدوازدهم وجود دارد. البته این امکان در ناح

نواحی تنها باززایش انسانی را بـه همـراه دارد. خـدایان نـواحی سـیزدهم و چهـاردهم، تنهـا از        

جنسیت نرینـه هسـتند. پـس از سـپري شـدن عمرشـان در کالبـد بعـد، در قالـب زنانـه متولـد            

نواحی اول تا دوازدهـم دسـتیابی تـا     . براي موجودات بهشتی،)269ـ266: همان، ص ك.(رشوند نمی

گونستهانۀ سوم و نواحی باالتر از آن، دستیابی تا گونستهانۀ چهارم، کـه نقطـۀ شـکوفایی ایمـان     

  .)262ـ222همان، ص (درست است، این امکان فراهم است

  ياهي/ گ يات جانوريح

د. شـو  می یشش حس تا یحس کاز ت یعیوسۀ طبق ی، شاملاهی/ گيات جانوریحآیین جینه معتقد است: 

ه کـ ناهوشمند تا گونسـتهانه سـوم و آنـان     یسوم و جانوران پنج حسۀ تا گونستهان یحس کموجودات ت

ـ به گونستهانه پنجم ن یابیقادر به دست یطیدر شرا ،)یهوشمندند (شش حس ش یان بـاززا کـ ز هسـتند. ام ی

: ك.(رالبـد زنانـه وجـود دارد   کدر  ،اول و دوم باشـند هاي  ه در گونستهانهک یدر حالت ،ن موجوداتیاۀ هم

  .)222ـ221همان، ص 

  يات انسانيح

 كنـه و نرمـو  ینـه، ماد ینر یت انسـان یتواند سه جنسـ  می زن یکن یشیت پیوضع شد،ان یه بکهمان گونه 

  شتر است.  ینه بیت مادیاحتمال بودن در وضعهرچند  باشد،

۱۵۰      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  نيتناسب خُلق با خَلق پس

 ییار توانـا کـ ان ،آنۀ جـ یه نتکـ ر اسـت  یـ ت و تناسـب اخ یضـع ن ویدر هم ینیجۀ دو فرق یاختالف اصل

  خته است.ین دو گروه برانگیرا ب هاي بسیاري باشد و بحث می گمبرهیشه در نزد دکزن به م یابیدست

(آقایوسـفی و دیگـران،   زش عدمِیهر دو فرقه انگ ،شد بیانه کگونه  زن، همان یک یت ذاتیدر مورد وضع

نـون  کدانند. ا می اول و دوم را عامل تناسخ زنانههاي  ور در گونستهانهمان درست و حضیا )315، ص 1388

  م.  یده یقرار م یمورد بررس» چهارگانههاي  یگَت«باره و اختالف دو فرقه را مطابق با  نینه در ایاعتقاد ج

  يات دوزخيح

مگـر دوزخ  ، یدوزخـ  ینـواح ۀ در همـ  خـود  بسته به اعمال و رفتـار  ،ه زنانکن باورند یهر دو فرقه بر ا

ار یانجـام اعمـال بسـ   ة ه زنان بـرخالف مـردان، اراد  کن است ینه ایتوانند زاده شوند. استدالل ج ، میهفتم

ـ آم ن و خشـونت یار سـهمگ یب اعمـال بسـ  کمرت ،ندارند يا ن ارادهیع و ناگوار را ندارند و چون چنیشن  زی

  .)171ـ170، 2002 جین،(یستندن دوزخ نیش در هفتمیلذا قادر به باززا .ندشو نمی

اول هـاي   گونسـتهانه  یزش روحیانگ ،است کیت نرمویتنها جنس ی،ه در سپهر دوزخکنیبا توجه به ا

ـ   یـ ن كت نرمویرا جنسیگردد؛ ز ی مین سرنوشتیمنجر به چن ،زن یکو دوم  مـان  یفاقـد ا  یز بـه طـور ذات

  درست است.  

  يات علويح

ان یردار است، با قالب زنانه در قلمرو خـدا مان درست برخویه از اک يه فردکن باورند یهر دو سنت بر ا

ـ   یه از اکـ ] يا مـرد ی[ یزن ،اساس نیبرا .)106، ص 1999جین، (یافتتناسخ نخواهد  بهـره   یمـان درسـت ب

توانـد   ، مـی ان استیسزاوار تولد در سپهر خدا یا اعمال جسمانی )Kāyayoga(»گهیه یاک«از نظر  اما ،است

نـد.  دارن سپهر را یبه ا یابیان دستکز امین ینیرجیزنان غ ،رو نیشود. ازا البد زنانه) متولدکن سپهر (با یدر ا

ن جهـان زاده  یـ در ا ،انـد  را انجـام داده  ییویکاعمال ن یول ،اول و دوم هستندهاي  ه در گونستهانهک یزنان

پـس از آن در   ،ردهکـ ا نادرسـت را حاصـل   یـ مان درست یتوانند ا یم یی،البد خداکن یشوند و در هم یم

ه خـود  کـ نامند  می )Devi(يرا دوها  ا الههیان یخدا ،ن زنیمتولد شوند. ا یا انسانی يجانور ـ یاهیبد گالک

هنگـام تولـد    بـه ن گونسـتهانه  یت نخستیاول بهشت، سه وضعیۀ ناح 12هستند. در  يریثکمراتب  يدارا

م اسـت.  کچهـارم حـا  ۀ چهاردهم گونستهانیۀ سوم و در ناحۀ گونستهان، زدهمیسیۀ در ناح اماوجود دارد، 

مـان درسـت بهـره    یاز ا ،ات خـود یـ ه در طـول ح کـ اسـت   یش زنان و مردانیمحل باززا، هین دو ناحیا
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حـداقل مرتبـۀ الزم بـراي تولـد در،     (اند ردهکسب کالبد مردانه که را در ین دو ناحیتولد در ا ییاند و توانا گرفته

ـ   ).270ــ 269و262، ص 1992گلسنپ، ()اَهمیندره، گونستهانه ي چهارم یا پنجم است ن یـ ن دو سـنت در ا یتفـاوت ب

ن طبقـه  یا بـاالتر یـ  ی،دهیش در سرورتهه سـ یز همچون مردان قادر به باززایه شوتامبره، زنان را نکاست 

ـ یر اسـت. سـرورتهه، در اصـل، بـاالتر    کـ را من یین توانـا یگمبره چنیه دک یحالدر .داند یانوتره م ۀ ن مرتب

ـ نـد. ا کدا یتواند بدان دست پ می روح یکه کدر چرخه سمساره است  يوجود در تقابـل بـا    ،ن مرتبـه ی

جهـان   - يبـاال  يبـه انتهـا   یـک ، نزدیهانکی ياید جغرافین بهشت، از دین قرار دارد. ایدوزخ هفتمۀ مرتب

  ال قرار گرفته است.  یدهه شیا سی یهست

  ياهي/ گ يات جانوريح

 .ن اسـت یشـ یتناسـب خُلـق بـا خَلـق پ     در ،ت مشابه آنین حالت، همچون وضعیحات مربوط به ایتوض

ت یرا وضـع یشتر باشد؛ زیب یاهیالبد گکمرد در  یکنسبت به  ،زن یکان تولد کرسد ام می به نظرهرچند 

ـ  یه روحـ یـ رنگما«ا ی» ایلش«نخست و داشتن ۀ ، حضور در گونستهانیاهیالبد گکمتناسب با تولد در  » یآب

ار و ترسـو هسـتند.   کار، مک بیات خود متقلب، فریح ه درکاست  ییها ن حالت مربوط به انسانیا .است

زن  یـک  یاهیـ ش گیان باززاکسه با مرد امیدر مقا ،زن یکر و اغفال در کترس و مۀ ل غلبیبه دل ،نیبنابرا

 .)2009، بادروباهو(شتر باشدیب یدبا

  يات انسانيح

ش یزات. بـاز ي هـم متصـور اسـ   و يات بعـد یـ زن در ح یک يبرا ك،نه و نرموینه، مادیت نریسه وضع

  .)107، ص 1999 ،جین(دشو می مردانه در گونستهانه سوم و باالتر حاصل

  ييرها

  شه زنكگمبره در رابطه با ميدگاه ديد

هـر   امـا بوده،  یخیاز چه تار ،شه زنانکه شروع مناظرات برسر مسئله مکست ین روشن یدرست چند بههر

ـ   300، ییاف نهـا که شـ کـ نظـر دارنـد    دو فرقه توافق ـ از زاش یسـال پ ح و در زمـان مرتـاضِ   یش مسـ ی

زنـان، در بـاور    ییرها ییمسئله عدم توانا .)163، ص 2002، جـین (رخ داده است ،»بهدره باهو«، يا شوتامبره

ـ یوضـع  .2؛ جامـه ۀ مسـئل  .1گـردد:   میو مهم بـاز  یگمبره به سه عامل اصلید ت یوضـع  .3؛ زن یت روان

 زن. یجسمان

۱۵۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  ة جامهمسئل .۱

ـ از تمـام تعلقـات دن   یـد با یی،دن به رهـا یرس يبرا ینیرهروان ج :معتقدندها  گمبرهید ۀ جامـ  ی، حتـ يوی

دن بـه  یرسـ  ییامل از جامـه را شـرط نهـا   کدست شستن ها  شوتامبره یول .ندی، دست بشویلکش، بیخو

در  ،آنهـا  يبعـد هـاي   يریـ گ باور هر دو فرقـه و موضـع   یالزم است به همسان ،دانند. نخست یی نمیرها

مرتاض برهنه بـوده   یکره یه مهاوکن باورند یبر ا ینیم. هر دو سنت جیجامه و زن بپردازرابطه با مسئله 

 ،ان بـوده یخود عرهرچند  رهیاند. به باور شوتامبره، مهاو ان بودهیعر ياز و يرویز به پیروانش نیپ یو برخ

ـ توانند پ ی نمیسخت زندگهاي  وهیه از شک کسانیگفته  می روانشیاما به پ تواننـد لبـاس    یمـ  ننـد، ک يروی

دانسته اسـت.   می مهم ییو تنها سه گوهر را در رها ياریدن جامه را اختیا نپوشیدن یره پوشیبپوشند. مهاو

ره یروان پارشوه، وضع نشده بود و تنها با ظهـور مهـاو  ین پیره در بیش از مهاویپ ی،ن روش برهنگیالبته ا

  .)507، ص 7، ج 1987 ،الت کی(افتیرواج 

ـ ا .امل زنان مرتاض استک یرفتن برهنگیهر دو فرقه، نپذ كگر باور مشترید ره در ین دسـتور مهـاو  ی

البـد زن،  ک یکیزیساختمان ف .1اند.  ردهکان یارا بکرا آش یل عدم برهنگیدالها  گمبرهیباره بوده است. د نیا

 زندر » لجـا «ا یـ حـس شـرم   ة زاننـد یبرانگ ،ن خودیدهد و ا یت بدن خود میبه زن از وضع یآگاه ینوع

ملـزم بـه پوشـیدن لبـاس      خـود را و  شده زیبرانگ ترسهاي  منجر به حفظ خود از نگاه رو، . ازاینشود می

مـردان   ياز سـو  ی،از تجاوز جنس یمیشه دستخوش ترس دایه همکشود  یم موجبن مسئله ی. ادانند می

ند و چون زنـان قـادر   ا ردهکه مردان بر آن غلبه کاست  یاز عوامل ،ن دو عامل (شرم و ترس)یرد. ایقرار گ

 .ابنـد ی نمـی  است، دسـت  يرکه مستلزم آرامش ناب فک ی،اضتیر يبه درجات باال ،ستندیبه غلبه بر آن ن

ـ ی ییشوند و دارا . با پوشیدن لباس صاحب دارایی می2. افتیز دست نخواهند یشه نکبه م ،جهیدر نت  یعن

  است.   ییمانع رهای خود، و دلبستگی دلبستگ

مرتاضـان   يداند. لباس بـرا  یمی مذهب یزندگ یک يزن جزء ضرور ين جامه را برادیشوتامبره، پوش

 .)179و178و165و103، ص 2002، جـین (مرتاضـانه اسـت   یزنـدگ  یـک از  یاملکبخش درست و  ،مرد زن و

. شـه اسـت  کدن بـه م یدر رسـ  کـی مکو  ینیات مقدس دیح یکدر داشتن  ،ار زنان مرتاضی کمکلباس 

 ییبـه رهـا   ،ند تا به وقت مـرگ ک می ه مرتاض مصرفکدانند  کی میاند كخورارا همچون  آن رو، ازاین

  .)151، ص 1992 ،جین(ابدیدست 

 يبه معنـا  ي،زیرا تماس با چیداند؛ ز ی نمیمطلق دلبستگ يرا به معنا ییشوتامبره، دارا ،گرید ياز سو

ه کـ نیاز جملـه ا  .انـد  چـار بـوده  دها  یگونه دلبستگ نیز به اینها  رهکرتهنیت ،ن بودیاگر چن .ستین یدلبستگ
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فـرد   يبـرا  یمنبـع دلبسـتگ   یـد را هـم با  یالبد جسمانک ،اند و باالتر از آن ن بودهیهمواره در تماس با زم

  نند.  ک یگمبره را رد میسخن دها  ل استداللین قبیبا ا ،شوتامبره .)152(همان، ص دانست

  )يروانهاي  هيشاكزن( يت روانيوضع .۲

، زنان ذاتاً فریبکار(مکار) و اغفالگر هستند. سوتره کرتانگه، از متـون کـانونی   در باور هر دو فرقه

داند و مرتاضـان مـرد را از    هاي زنانه را منشأ اغفال و فریب جنسی زن می شوتامبره، ناز و عشوه

آن برحذر داشته است. این خود، نشان از نداشتن ایمان درست و غلبه مهنیـه کرمـه در زن دارد   

. به باور دیگمبره، زن تنها درجات اول و دوم مایـا، یـا فریـب    )278ـ271، ص 45ج ، 1965یعقوب، (

تواند در خود نابود کند. اما درجات سوم و چهارم به طـور کامـل    ها را می جنسی و دیگر کشایه

، جـین (ر.ك: کنـد  هاي مختلف ایـن را رد مـی   شود. شوتامبره در مناظرات خود، به شکل نابود نمی

  .)175ـ174، ص 1992

عامل روانی دیگر، ترس است که شامل ترس از تجاوز جنسی و هجوم جـانوران در مراتـب   

گونـه   هـاي فرعـی اسـت. ایـن     شود. ترس از جمله کشـایه  باالي ریاضتی در جنگل و طبیعت می

شـود. اسـتدالل دیگـر     ترس، خود مانع آرامش فکري در مسـیر دسـتیابی بـه رهـایی تلقـی مـی      

توان در اینجا بیان کرد. آن اینکه، چون زنـان   با وضعیت روانی زن را نیز می ها در رابطه دیگمبره

یابند. اینهـا در   قادر به باززایش در هفتمین دوزخ در حیات بعدیشان نیستند، به رهایی دست نمی

تر، برخالف مردان،  گویند: زنان به دلیل برخورداري از عواطف و احساسات لطیف توضیح آن می

آمیز را ندارند، تا به واسـطه آن قـادر بـه بـاززایش در هفتمـین       اعمال بسیار خشونتارادة انجام 

تـرین دوزخ متولـد    تواننـد در پـایین   رو، کسانی که نمـی  دوزخ [در نتیجه اعمالشان] باشند. ازاین

شوند، به طور ذاتی[= روحی]، از دستیابی به سـیدهه لکـه نیـز نـاتوان هسـتند. در ایـن رابطـه،        

. )171ــ 170، ص 2002 ،جـین (کند دستیابی زنان را به باالترین طبقه بهشت نیز رد می دیگمبره حتی

گونـه ارتبـاط علّـی و مالزمـت      داند و هیچ اي بیش نمی شوتامبره، این سخن دیگمبره را سفسطه

شوتامبره نیز همچون فرقۀ دیگر، زایش دوبارة زنان هرچند  کند. سلبی بین این دو امر تصور نمی

کند، ولی آن را مانعی در دستیابی به سرور تهه سـیدهی و در پـی آن    هفتم انکار می را در دوزخ

داند. عامل طمع نیز به همان دلبستگی همیشگی زن به لباس و نیـز دلبسـتگی وي بـه     مکشه نمی

  گردد. می جامعه به خاطر ترس از تجاوز جنسی باز

۱۵۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  زن   يت جسمانيوضع .۳

دانند، خـود کالبـد    روز شهوت در مرد و خشونت ناشی از آن در مردان میافزون بر اینکه کالبد زن را عامل ب

انـدام تناسـلی و ناحیـۀ    «دارد:  زن، ذاتاً مانع رسیدن به رهایی است. کونده کونده(مرتاض دیگمبره) بیان مـی 

شـود. لـذا زنـان در معـرض رنـج       هاي زن به عنوان نقاط پرورش اشکال لطیف حیات شناخته می بین سینه

گیرد کـه کالبـد    . او از این سخن نتیجه می)178، ص 2002جین، (»باشند ز این مراکز تحریک جنسی میناشی ا

زنانه، نسبت به یک کالبد مردانه، مراکز تحریک جنسـی بیشـتري دارد. ایـن مـانعی در رسـیدن بـه رهـایی        

ندام تناسلی، در ناحیـۀ بـین   دارد: در ا بیان می» پروچنه ساره«اي به نام  . او در رساله)178، ص 2002 ،جین(است

کتـاب  اوپادیـا،  (کنند و این مانع کنترل نفس زن است اي زیست می ها، ناف و زیر بغل زن موجودات زنده سینه

گیرد: زنان بـه دلیـل    از این سخن، چنین نتیجه می )م1700(اندیشمند شوتامبره مگهه ویجیه. )224و11دوم، ص 

شـی از خـارش محـل زیسـت ایـن موجـودات هسـتند. لـذا         وجود این موجودات ریز، در معرض رنج نا

زن  بـه نظـر کونـده کونـده، دشـتانی     گردد. عالوه بر ایـن،   تمایالت جنسی وي بدین صورت تحریک می

اي طبیعی نیست؛ زیرا نتیجۀ شور جنسی زن است که این پدیده را قابـل مقایسـه بـا احـتالم در مـرد       پدیده

گر این است که زن همیشه میـل جنسـی دارد و قـادر بـه حـذف یـا       داند. چرخۀ دایمی دشتانی زن، بیان می

شود؛ زیرا موجـب   کنترل آن نیست. عالوه بر این، جریان مداوم آن سبب بروز هیمسا یا آزار و خشونت می

گردد. عالوه بر این، چنین رخدادي سـبب بـروز آشـفتگی ذهنـی در زن و      نابودي موجود ریز داخل آن می

تـر، دیگمبـره    . در بیانی کلـی )178، ص 2002، جین(شود ی او در مسیر تکامل روحی میبازداري از تمرکز ذهن

دارد که اصـل زن بـودن، در تضـاد بـا کمـال سـه گـوهر اسـت؛          در رابطه با وضعیت جسمانی زن بیان می

ز از رو، زنـان متمـای   باشد. ازاین گونه که اصل خدا بودن، یا جانور و دوزخی بودن، در تضاد با مکثه می همان

هـا و   همچنـین پوشـیدن لبـاس را سـبب و زمینـه پـرورش شـپش        اند. در رابطه با اهیمسا، دیگمبـره  مردان

. شـوتامبره، در رد سـه عامـل    )183(همـان، ص  دانـد  گذاري آنها در لباس و در نتیجه، پیدایش هیمسا می تخم

در رسـیدن بـه مکشـه بیـان     اصلی یاد شده و سایر عوامل جزیی، که دیگمبره در توجیه عدم توانـایی زنـان   

روي که همۀ ایـن سـه    نایاز نویسد: شرط اساسی براي دستیابی به نیروانه سه گوهر جینی است. کنند، می می

توانند به مکشه دسـت یابنـد. بنـابراین، هـیچ      دارد که زنان نیز می شود، این ثابت می گوهر در زنان یافت می

  .)115، ص 1992 ،جین(ردتضادي بین زن بودن و حصول سه گوهر وجود ندا

 ن سـه گـوهر را مشـاهده   یـ مـال ا ک ،هاسـت]  گمبرهید: چگونه فرد [منظور دکن می انیب وي نیهمچن

 ه فـوراً کـ فـرد اسـت    یآخر زندگۀ لحظ ،شود می حاصل یمالکن یه در آن چنک يا مرحله ند. مسلماًک می



   ۱۵۵ ه . . .تبيين و بررسي تفاوت دو فرقه ديگمبره و شوتومبر

ـ    ریا غیقابل مشاهده است، اما آریالبته آن لحظه غ .گردد یی میمنجر به رها  یقابـل مشـاهده بـودن آن، علت

  .)170، ص 2002 ،جین(شود نمی ل بر نبودنیدن، دلیند باشد؟ می ب وجود آنیذکت براي یافک

  گيري نتيجه

  نتایج کلی این پژوهش عبارتند از:

داند؛ زیرا زنان به علـت دارا بـودن کالبـد     . دیگمبره اصل زن بودن را مانعی جدي در دستیابی به رهایی می1

یکی خاص و متفاوت از مردان و دالیلی که در رابطه با عدم ترك کامل جامه بیـان گردیـد، آنـان را    فیز

گردانـد. از دیـد وضـعیت روانـی نیـز زنـان همـواره در معـرض          در رسیدن به مرتبۀ مکشه ناتوان مـی 

تحریکات جنسی بوده، شور جنسی زنانه به هر نحوي که در روح یک مـرد یـا زن و در هنگـام مـرگ     

تـري نسـبت    گونه شور جنسی، عملکرد قـوي  عال گردد، باززایشی زنانه را به همراه خواهد داشت. اینف

کند. البته شور جنسی نرموکی، واجد تأثیرات هر دو گونه شـور   به شور مردانه، در چرخه تناسخ ایفا می

  گردد. جنسی دیگر است، و از نظر اسارت روح، بالتبع در رتبه نخست واقع می

امـا   و رسیدن به مرتبه رهـایی بـوده،  ره ین زنجیقادر به گسستن ا ،مردانه يالبدکتنها با تناسخ در ن . زنا2

مـال  کبـه   یابیدسـت ، تنها در زنانی روان و يالبدهاي ک تین محدودیرش همه ایشوتامبره با وجود پذ

ـ  ي روح را اصل میا رمهي ساختار کساز دگرگون ،جهیسه گوهر و در نت اور اسـت کـه   داند و بر این ب

  باشد. اش نیز قادر به رسیدن به رهایی یا مکشه می یک زن، با کالبد زنانه

۱۵۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  
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