زن ،خانواده و ازدواج در آیین بودا
چکیده

حسین علی جعفری

1

اخالقیات ،نظامهای اجتماعی و خانواده ،موضوعی نیست که مرتبط با دین بودایی باشد؛ سابقه این نظامها
را میتوان با تاریخ بشریت یکی دانست ،3در ادیان سامی ،4سایر ادیان و آیین بودا (که موضوع این مقاله است)،
درسها وآموزههای گوناگونی که دارای مشترکاتی (هم از نظر اخالقی و هم از نظر ظواهر) ،با سایر ادیان میباشد،
ترتیب نگارش مقاله در پاورقی و در
وجود دارد .ما در این تحقیق با بهرهبردن از منابع معتبر علمی که اسامی آن به
ِ
پایان در فهرست منابع آمده است ،به موضو ِع زن ،ازدواج و خانواده میپردازیم .در این مقاله موضوعات مذکور ،به
صورت تفکیک شده و در بیش از هفتاد درصد متن ،بهصورت گردآوری و ترجمه بیان شده است.
2

کلید واژه:

راههای هشت گانه ،5خانواده بودایی ،6ازدواج ،7طالق ،8آیین بودا ،9مراسم ازدواج ،10هینایانا و ماهایانا.

 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،گروه ادیان و عرفان تطبیقی ،تهران ،ایران
 .3در منابع دینی مختلف و قرآن کریم ،خلقت انسان با زن و مرد بوده است.
 .4یهودیت ،مسیحیت و اسالم.
 )1( .5اندیشه درست Right understanding()samma ditthi
( )2قصد و اراده درست Right Iuntention()Samma sankappa
( )3سخن درست Right speech()samma vaca
( )4رفتار درست Right Action()Samma Kammanta
( )5معیشت درست (شغلهای حالل) Right Livehood()Samma ajiva
( )6کوشش یا مجاهدت درست Right effort()Samma Vayama
( )7دلنگرانی درست Right mindfulness()Samma Sati
( )8مراقبه درست Right Concentration(. )Samma Samadhi

2. Buddhism.

6. Family Buddhist.
7. Marriage.
8. Divorce.
9. Buddhism religious.
10. Wedding Ceremony.
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مقدمه

بودا ،1موسس آیین بودا ،سرگذشتش همراه با افسانهها است .تاریخ تولد او را  563ق.م و تاریخ وفاتش را 483

ق.م گفتهاند .پدرش از قبیله ساکیا و مردی ثروتمند و فرمانروای ناحیهای نزدیک نپال در بنارس بود .بودا در
بدبختی نوع بشر را دریافت و به دنیا پشت
رفاه میزیست و ازدواج کرد و صاحب پسری شد ،ولی در  29سالگی
ِ
2
پا زد و زاهد شد .سرانجام در بودهگایا ،در زیر یک درخت بو یا انجیر معبد ،اشراق عظیم (روشنگری)  ،بر وی
تابید و اصول آیین بودا را به او الهام کرد 3.او پس از غلبه بر دارمه ،4شیطان بودایی ،تعلیمات خود را آغاز کرد.

دین بودا 5یکی از ادیان بزرگ جهان است که مجموعهای از اصول اخالقی و فلسفی را در بر دارد .این دین
در آغاز شبیه آیین برهمایی (هندو) بود و با آن ارتباط نزدیک داشت ،ولی ظاهرپردازی آن کمتر بود و به ترک
نفس و ترحم بیشتر توجه میکرد .چهار اصل مهم بودا 6این است :زندگی رنج است7؛ منشاء رنج در آرزوی نفس
است؛ چون آرزوی نفس زائل شود ،رنج به پایان میرسد؛ راه زائل ساختن آرزوی نفس ،سلوک در طریقت است
(یعنی راههای شریف هشتگانه) .راههای هشتگان ِه حقیقت عبارتنداز :اعتقاد درست ،اراده درست (ترک لذات
جسمی ،خودداری از آزار جانوران و  ،)...گفتار درست ،رفتار درست ،معیشت درست ،کوشش درست ،اندیشه
درست و مراقبه درست (در متن مرجع :خلسه و حال) .غایت مرد دیندار این است که از وجود به نیروانا 8یا عد ِم
سعادت آمیز پناه ببرد .فرد انسانی مرکب از عناصری است که قبالز او بوده است و هنگام مرگش از هم جدا
میشوند ،ولی باز ممکن است به نحو مشابه به یکدیگر بپیوندند .انسان میتواند ،از این سلسله وجود ،به وسیله
زندگی دینی رهایی یابد .این تعالیم را رهبانان بودایی ،به سرعت انتشار دادند و دین بودا در زمان آشوکا 9در
ِ
هندوستان به اوج ترقی رسید ،ولی بعد در آنجا (تقریب ًا) از بین رفت و در سیالن و برمه ،به شکل اولیه و ساده تر
و پاک ت ِر خود ،که هینایانه( 10یعنی :زنجیره کوچک) نام دارد ،باقی ماند .در قرن اول بعداز میالد به چین رسید و
از آنجا ،از راه کره ،ژاپن را فرا گرفت .در اینجا تغییر صورت داد و به نام ماهایانه( 11یعنی :زنجیره بزرگ) بسیاری
از جنبههای ادیان محلی و خدایان آنها را اقتباس کرد .در تبت به شکل مذهب الماپرستی در آمد .فرقهها و
 .1به سانسکریت = روشن ،آگاه.

2. Enlightenment.

 .3مصاحب ،غالمحسین ،به همراه جمعی از نویسندگان و مترجمان ،دایره المعارف فارسی مصاحب ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،1387 ،ص  458و .459

4. Darmha.
5. Buddhism.

 .6چهار حقیقت شریف = این چهار حقیقت ،اغلب به اریه ( ،)Ariyaیا حقیقتهای عالی اشاره دارد .چون اینها شخص را به حقیقت متعالی میرساند ،یعنی
چیزی که با تولد همراه نیست ،بلکه با تزکیه درونی به دست میآید.
( .Nirvana .8در سانسکریت = نابودی)

7. Dukkha.

9. Asoka.
10. Hinayana.
11. Mahayana.

ادوب نییآ رد جاودزا و هداوناخ ،نز
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جنبههای متعددی در دین بودایی پدیدار گشت که اهم آنها فرقه بودایی ذن است که در ژاپن بسيار رشد کرد.
ازدواج و احکام دینی مربوط به آن ،پیش از ظهور هر مذهب یا دینی وجود داشته است؛ بنابراین هیچ دین
آن آن مکتب یا دین یا مذهب است .در دین
یا مذهبی نمیتواند ادعا کند که ازدواج و احکام مربوط به آن ،از ِ
بودا ،در ازدواج و احکام مربوط به آن دخالتی نشده است 2.ما در این مقاله با بهره بردن از منابع معتبر و موثق،
بررسی زن ،ازدواج و خانواده در آیین بودا خواهیم پرداخت.
به
ِ
قبل از شروع متن ،برخود فرض میدانم از زحمات جناب آقای دکتر ابوالفضل محمودی که صبورانه،
بیصبریهای حقیر را در طی این تحقیق که برگ سبزی است تحفه درویش ،تحمل نموده و از هرگونه
راهنمایی دریغ نكردند ،تشکر ویژه نمایم.
1

زن در دوره ﺑﻮدﯾﺴﻢﮐﻬﻦ ﻫﻨﺪي

3

دو ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر در ادﺑﯿﺎت ﺑﻮداﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﺟﺎﯾﮕﺎه زن را در ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل اول دوره
4
ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﮑـﺎﯾﺖ اول ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴـﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪ ﻧﻮزادش در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪآنها ﭼﺸﻢ ﻣﯽدوزد و ﺳـﭙﺲ ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽآنها را ﺗﺮك
ﮐﺮده ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺗﺎرك دﻧﯿﺎ در ﭘﯽ روﺷـﻦ ﺷﺪﮔﯽ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ روان ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﮑﺎﯾﺖ دوم داﺳـﺘﺎن ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺑﻮدا
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل هاي دوري ازﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ و در ﻫﻤﺎن دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻔﺮط زﻧﺎن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ،
آنها را ر ً
ﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن راﻫﺒﻪ ﺷﺪن و ﺗﺮك دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻮدا ،ﮐﻪ از اواﯾﻞ
ﮐﻮدﮐﯽ او را ﺑﺰرگ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﻧﺼﺪ زن دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ويﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ راﻫﺒﺎﻧﻪ را ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻓﻘـﻂ ﻣﺮدﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑﻮدا اﺑﺘـﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ آنها ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ اﻣﺎ آنها ﭘﺲ از
ﭼﻨـﺪي ،ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺻـﺮار زنها ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪآﻧﺎﻧﺪا ،شاگرد محبوب و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدا ،درﺧﻮاﺳﺖ آنها را ﻧﺰد ﺑﻮدا ﻣﻄﺮح ﮐﻨـﺪ .آﻧﺎﻧـﺪا از ﺑﻮدا ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨـﺪﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﺮدان
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم رﯾﺎﺿـﺘﻬﺎي روﺣﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ؟ ﺑﻮدا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒﺎﻧﻪ را دارﻧـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎﻧـﺪا ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ
 .1مصاحب ،غالمحسین ،به همراه جمعی از نویسندگان و مترجمان ،دایره المعارف فارسی مصاحب ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،1387 ،ص  458و  .459و
ویلیام جیمز ،دورانت ،تاریخ تمدن ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،ایران ،1390 ،جلد اول ،صص  497تا .502
.2013 pdf,jun.]1[017-http://aphyref.aph.gov.au-house-comittee-spla-bill-marriage-subs-sub . .2
آبرام برام ،رییس انجمن بوداییهای غرب استرالیا و رئیس راهبان دیر هینایانا.
 .3هولم ،جین؛ و بوکر ،جان ،زن در ادیان بزرگ جهان ،ترجمه :علی غفاری ،سازمان چاپ و نشر بینالملل ،تهران 1387 ،و نشر الکترونیک :مرکز تحقیقات
رایانهای حوزه علمیه اصفهان ،صص  15تا .22
 .4این مقاله با اندکی تغییر و توضیح (در اصطالحات تخصصی بودا) ،تمام ًا از کتاب زن در ادیان بزرگ جهان ،با مشخصات فوق(صفحات  15تا  )22در این
تحقیق درج شده است.
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راﻫﺒﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻘﺪس را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺮوان زن ،راﻫﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻮدا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮط ﮐﻪ زﻧﺎن رﻫﺮو ﻫﺸﺖ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﮋه 1را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ؛ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
و ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ راﻫﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ رﻫﺮوان ﻣﺮد و ﺟﺰء ﻣﺎدون آن واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻫﺸﺘ ﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر راﻫﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻠﻤـﺎت راﻫـﺐ و راﻫﺒـﻪ در اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮدان و زﻧـﺎن رﻫﺮوي اﺳﺖﮐﻪ ﺗـﺎرك دﻧﯿـﺎ ﺑﻮده ،ﺑﻪﻃﻮر
رﺳـﻤﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻫﺮ دوي اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺘﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮك دﻧﯿﺎ ﺷـﺮط ﺿﺮوري
زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮدا اﺣﺴﺎسﻣﯽﮐﻨـﺪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﺮك ﻫﻤﺴـﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺪارد .زﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرك دﻧﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ آنها هم طراز ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺮوان ﻣﺮد ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﺑﻪ
زﻧﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زاﻫﺪاﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،راﻫﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻧﺎن دوره آﻏﺎزﯾﻦآﯾﯿﻦ ﺑﻮدا دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ در
ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﺧﻮد ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷـﺪ در ﭘﺎﯾﻤـﺎل ﺷـﺪن
ﺣﻘﻮق زﻧـﺎن و ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آنها ﺑﻪ آﻣﺎل و اﻫـﺪاﻓﺸﺎن.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﺑﻪاﻧﺤﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﺎﻧﻪدارﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﺠﺎم آﯾﯿﻦ ﻣﻘﺪس
ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اما تارك دنيا شدن و زندگي راﻫﺒﺎﻧﻪ داﺷـﺘﻦ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾـﺦ ﺑﻮدﯾﺴﻢ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ
دﯾﻦ در ﻓﺮهنگهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ﺑﻮده ،اﺻﻞ و ﺷـﺮط اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺒﻞاز ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯽ ﺑـﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺳـﺒﮑﯽ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺪ
اﻫﻤﯿﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﻮدا ،آﻏـﺎزﮔﺮ زﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒـﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد؛ او ﻓﻘـﻂ ﻣﺒﻠّﻎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ در
ﻣﯿـﺎن ﺟﻤﻊ ﮐـﺜﯿﺮي از ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ارزشﺗﻠﻘﯽﻣﯽﺷـﺪ .درزﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒـﺎﻧﻪ ﯾـﺎ ﻣﺮﺗﺎﺿـﺎﻧﻪ ،آﺳﺎﯾش هاي
زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮك ﻣﯽﺷﻮد و ﺷـﺨﺺ ،ﺧﻮدش را از ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ در ﮐﺴﺐ ﻣﻌـﺎش و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﺎرغ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال ،ﺑﺪون ﻫﻤﺴـﺮ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪي ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ،و اﻏﻠﺐ ﺑﺪون اﻗﺎﻣﺖ
داﯾﻤﯽ ،از ﻣﺸـﺨﺼﻪﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒـﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷـﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدش را ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﺑﺼـﯿﺮت دروﻧﯽ ،آراﻣﺶ روﺣﺎﻧﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ و رﻫﺎﯾﯽ وا ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ،ﻓﺮد را از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ و
ﻧﺎﭘﺎك وﺟﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮسها و ﻗﯿـﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از آنروﮐﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﺎش و ﺧﺎﻧﻪداري
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
را در ﺑﺮدارد ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ درون ،ﺑﺼﯿﺮت ،آراﻣﺶ و رﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدي
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زاﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح و ﺟﺴﻢ دو ﭘﺎره ﺟـﺪا از ﻫﻤﻨـﺪ ﯾﺎ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷـﯿﻮهﻫﺎي غربي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺎﺿﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﺟﺴﻢ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﭘﺎك ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر ّﮐﻠﯽ
 = .1همان راههای شریف هشت گانه.
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ﻃﺮد ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺎض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪّ ،ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺷﻬﻮت اﺳﺖ .اﻧﺴـﺎن در زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮده ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و در زﻧـﺪﮔﯽ زاﻫـﺪاﻧﻪ ،آزاد از آن ﺗﻤﺎﯾﻼت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،بودا ﻫﻤﺴـﺮش را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﭘﺎك وﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻣﺆﻧﺜﺶ ﺗﺮك ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻠﺶ ،ﺗﻌﻠّﻖﺧﺎﻃﺮﺧﻮد ﺑﻮدا ﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺮش اﺴﺖ.
ﻣﺮﺗﺎﺿـﺎن دﯾﮕﺮ ﮐـﻪ اﺣـﻮال آنها در ﻣﺘـﻮن ﮐﻬـﻦ ﺑـﻮداﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ّﺗﻌﻠـﻖ
ﺧـﺎﻃﺮي را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺮﺷﺎن ادﻋﺎﮐﻨﻨـﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻮض ،زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷـﻬﻮاﻧﯽاي ﮐﻪ در ﻣﺮدان
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺷـﺮحﺣﺎلﻫﺎ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﺑﻮداﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀـﯽ ّ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ زن ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ اما (به اعتقاد من.م) در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﯾﺴﻢﮐﻬﻦ ﻫﻨـﺪي ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷـﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ّﮐﻠﯽ در آﯾﯿﻦ و رﺳﻮﻣﺎت ﮐﻬﻦ ،خو ِد وابستگي و تعلق خاطر ،ﺟﺪا از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺮك ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳـﯽ در ﭘﺮورش روح و روان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺆال دﯾﮕﺮيﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﮐﻨـﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻮدا ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ درﺧﻮاﺳﺖ زﻧـﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدان ﺧﻮاﺳـﺘﺎر زﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒـﺎﻧﻪ و ﺗﺮك
دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻣﻘـﺎوﻣﺖﮐﺮد؟ ﭼﺮا ﺑـﻮدا ﺧﻮد ﻣﺸﻮق زﻧـﺎن در ﺗﺮك زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻪداري ﻧﺒﻮد؟ ﭼﺮا ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت و روش
زﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒﻪﻫـﺎ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺸـﺘ ﮕﺎﻧﻪ وﺑﮋه ﻣﺸـﺮوط ﮐﺮد؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اینکه ﭼﺮا ﺑﻮدا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣـﺬﻫﺐ
ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش و ﺣﻀﻮر زنها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺮو ،ﺑﻪﺟﺎي ﻫﺰار ﺳﺎل ،ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﺳﺎل دوام ﺧﻮاﻫـﺪآورد؟
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالها آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﻌﻀـﯽ ﺟﻬﺎت ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺮاي آنها ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﯾـﺎﻓﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﺑﻮداﯾﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑـﻮدﯾﺴﻢ در آﻏـﺎز،
ﮔﺮﭼﻪ زن ﮔﺮﯾﺰ ﯾـﺎ ﻣﻨﺰﺟﺮ از زن ﻧﺒﻮده ،ولی ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮد ﺳﺎﻻري ﯾـﺎ ﭘـﺪر ﺳﺎﻻري در آن ﻣﺸـﻬﻮد اﺳﺖ .درﺑـﺎره
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮشها ،ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳﺖ( .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ.م) ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﺑﺎ وﺟﻮد روﺷـﻦﺷـﺪﮔﯽ و ﻧﺎﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻨﻮي دروﻧﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن
ﺧﻮدش ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي ﻧﮑﺮد .روﺷﻦ ﺷﺪﮔﯽ و رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺼـﯿﺮت درون ،ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺳـﯿﺮ ﺑﯽوﻗﻔﻪ در ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ و داﻧش هاي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻮدا زنها را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رﺳﻮم راﯾـﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮدﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻮدا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻃﺮﯾﻘﻪ و
دﺳـﺘﻮرات زﻧـﺪﮔﯽ راﻫﺒﻪﻫـﺎ را ﻫﻤﺴـﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﻣﺮدان رﻫﺮو ﻧـﺪاﻧﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺣـﺪس زد ﮐﻪ ﺑﻮدا از اﯾﻦ
واﻫﻤﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺎﺿﺎﻧﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ،ﺑﻪﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﺷﻮﻫﺮان و پدران دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ زاﻫﺪاﻧﻪ ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻪداري ﺧﻮﯾﺶ را رﻫـﺎ ﮐﺮدهاﻧـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷـﺎﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﺮﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد درﺑﺎره رواﺑﻂ رﻫﺮوان ﻣﺮد و زن ﺑﺮ ﺳـﺮ زﺑﺎنها ﺑﯿفتد .از ﺣﮑـﺎﯾﺖ دوم ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮدا ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌـﺪ از ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ زنها ﺑﻪ راﻫﺒﻪ ﺷـﺪن ،ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﻃﺮﯾﻘﻪاي را ﺑﻪآﻧﺎن ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎري
از اﺻﻮل ﻣﺮدﺳﺎﻻري ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻗﺮار دادن ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ،ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺮوان ﻣﺮد
و زن ﺗﻌـﺎدﻟﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ را ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻬـﺎد .ﻗـﺎﻧﻮن اول ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺸـت گاﻧﻪ وﯾﮋه ،ﺣﮑﻢ ﻣﯽدﻫـﺪ ﻫﺮ رﻫﺮو زن
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ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻘﻪي ﺧﻮد ﭘﯿشكسوت و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻫﺮوان ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻪ آنها ﺗﺄﺳﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﺒﻪاي از ﺑﻮدا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗﺎ اﺻﻞ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕـﺬارد ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷـتن رﻫﺮوان ﺑﻪ
ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺴـﯿﺖآنها؛ ﺑﻮدا در ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ،
ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از زﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ در ﻃﺮﯾﻘﻪ رﻫﺮوان ،ﺗﺼﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻧـﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
زﻧـﺎن رﻫﺮو در ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﮐﻬﻦ ﻫﻨـﺪي ﺑﻪدﻟﯿـﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺸـت گاﻧﻪ وﯾﮋه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
(ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ)  ،ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ راﻫﺒﮕﯽ ﺧﻮﺑﺶ را در ﭘﯿﺶﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ زنها ﻣﻮرداﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺴـﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪداري و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸـﯿﻨﯽ
زنها ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪاي ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾنكه ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺸت گاﻧﻪ
وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﭘﺮورش روﺣﯽ زﻧﺎن ﻣـﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و آنها ﻫﻤﺴـﺎن ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﺷﻮﻧـﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻮن ﺑﻮدﯾﺴﻢﮐﻬﻦ ﻫﻨـﺪي ،زنان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﺑﺮاي آنها ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،به خوبي اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴـﯿﺎري از زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ،ﺑﯿﻮه ،ﻣﻄﻠﻘﻪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧـﺪﺷﺎن رﻧﺠﻮر
ﺑﻮدﻧـﺪ ،زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮك ﮐﺮده ،راﻫﺒﻪ ﺷﺪﻧـﺪ .ﺑﺴـﯿﺎري ﺑﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑﻪرﻫﺎﯾﯽ ،آراﻣﺶ و آزاد
ﺷﺪن از ﮔﺮدوﻧﻪ وﺟﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮكﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦﻣﯿﺎن زن هاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از آﻧﺎن ﺗﻘــﺪﯾﺮﺷـﺪ .ﺣﮑﺎﯾـﺎت و اﺷــﻌﺎر اﯾـﻦ زﻧـﺎن در ﻣﺘـﻮن ﺗﺮيﮔﺎﺗـﺎ 1ﯾﮑﯽ ازﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
وﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘـﻮن در ادﺑﯿـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺟﻬـﺎن ،ذﮐﺮﺷـﺪه اﺳﺖ .زﻧـﺎن در اﯾﻦ اﺷـﻌﺎر ،آواز لذت رهايي از
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻏم هاي ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺳﺮداده اﻧﺪ و آزادي از ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕِﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺑﻪ نشاط ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻮدا در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ راﻫﺒﻪ ﺷـﺪن زنها ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾخ داﻧﺎن ﺑﻮداﯾﯽ درﺑـﺎره ﻧﻘﺶ زن در ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﺑﺮ آن
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽورزﻧـﺪ ،داﺳـﺘﺎن هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑـﺎره ﺳـﺮﮔﺬﺷﺖ زن هاي ﺑﺰرگ در دوره آﻏـﺎزﯾﻦ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ رواﯾﺖ
ﺷـﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﻃﺎﻟﺒـﺎن دين ﺑﻮدﯾﺴﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ زن هاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ،آنها را به خوبي
ﺑﺸﻨﺎﺳـﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻬﺮه کاملتر و ﻣﺘﻌﺎدل تري از ﻧﻘﺶ زن در ﺑﻮدﯾﺴﻢﮐﻬﻦ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧـﺪ .ﺑﺎ ﮔـﺬﺷﺖ
زﻣـﺎن ،ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت و ﻃﺮﯾﻘﻪ زﻧـﺪﮔﯽ رﻫﺮوان زن در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن بوديسم ،هرگز همپاي
تعليمات رﻫﺮوان ﻣﺮد ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ﺳـﻨﺖ زﻧﺪﮔﯽ راﻫﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮاي زنها در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي دوام ﺑﻮدﯾﺴﻢ در ﻫﻨﺪ رواج داﺷﺖ ،ﺷـﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖآن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞﮐم رنگ
تر ﺷﺪه ﺑﻮد .در اواﺧﺮ اﯾﻦ دوران ،از ﺗﻌﺪاد رﻫﺮوان زن به شـﺪتﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻮد؛ آنها اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳـﺘﻮرات آﯾﯿﻦ ﺑﻮدﯾﺴﻢ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧـﺪ .اﺧﺒﺎري ﻫﻢ
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در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ راﻫﺒﻪﻫﺎ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺰرگ رﻫﺒﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﯿﺮداﻧﺸـﮕﺎه ﻧﻼﻧﺪا 1ﮐﻪ در
دوره اﺧﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﻫﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﮐﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ
واﺣﺪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠﺖ رﮐـﻮد راﻫﺒﮕﯽ زنها در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن و اﯾن كه ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﻧﺘـﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺑﻌـﺎد دﯾﮕﺮ ﺑـﻮدﯾﺴﻢ ﺑﻪﮐﺸﻮرﻫـﺎي ﺑﻮدايي آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴـﺘﺮش ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ در ﯾﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد ً .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺰرگ ﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ رﻫﺮوان زن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و و ﻇﯿﻔﻪ زن ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺧـﺎﻧﻪدار و ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي زاد و وﻟـﺪ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش آنﭼﻨـﺎن در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺳﻮخ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﻮدا ﺑﻪ راﻫﺒﻪﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺮدم در ﻓﺮﻫﻨگ هاي ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ به راﺣﺘﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ كه مردها خانمان خود را ترك كرده
رهبانيت پيشه كنند .اما ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮري ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ زنها ﺑﺴـﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮهنگ هاﯾﯽ
از رﻫﺮوان ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﻢ ﺑﺮاي آنها ﺷﺄن و اﻋﺘﺒﺎرﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺸت گاﻧﻪ وﯾﮋه ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي در رﮐﻮد ﺳﻨﺖ
راﻫﺒﻪ ﺷﺪن زنها ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ،رﻫﺮوان زن ﺣـﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻮاد و ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
در ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش رﻫﺮوان ﻣﺮد ﻣﺠـﺎز ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺴـﺮ ﺷﺄن راﻫﺒﻪﻫﺎ .ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺬورات و كمك هاي ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻫﺮوان ﻣﺮد ﻣﺸﻬﻮر اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻫﺮوان زن ﮔﻤﻨﺎم؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،راﻫﺒﻪﻫﺎ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧـﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪايﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻮي در آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰهاي ﺑﺮاي ﺗﺎزهﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽﻧﻤﯽﮔﺬارد .اﻋﺘﻘﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
درآن زﻣﺎن ،ﭼﯿﺰي ﻧﺒﻮد ﮐﻪ به سادﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ازدواج و طالق در آیین بودا

تصور میشود که آیین بودا ،زندگی درویشانه و رهبانی را سبک صحیح زندگی میداند و زندگی متأهلی و ازدواج
را اشتباه ،اما این تصور نادرست است .درست است که در فرهنگ بودایی به رهبانیت و تجرد بسیار توجه شده
است ،اما برای آنهایی که نمیتوانند خود را به این شرایط متعهد سازند ،ازدواج و تشکیل خانواده ،بهترین محیط
و امری سودمند برای رشد و تعالی محسوب میشود.
به این ترتیب ،بودا برای هر دو طبیعت و نوع انسان یعنی ،مردم عادی و غیر روحانی و روحانیون ،آموزشهایی
ارائه داده است .بودا به دنبال فرمان هايي که مخاطبانش روحانیون سنگهها (= سنگهه) هستند ،از خطاهایی
که ممکن است در زندگی خانوادگی رخ دهد ،در دعای خیرش بلسینگ سوتره ،2صحبت به میان آورده است
و میگوید:
1. Nalanda.
2. Blessing Sutra.
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«مراقبت از زن و فرزندان  ...برترین نعمت دعای خیر است»
در جای دیگر در سیگالووادا سوتره ،1بودا به طور خالصه رفتار زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ،بیان میکند:
«با رعایت پنج مورد ،مرد باید از زن خود مراقبت کند :به زن خود احترام بگذارد؛ در برخورد با او ادب و نزاکت
را رعایت کند؛ به او وفادار باشد؛ در خانه به او اختیار کامل بدهد؛ وسایل زینتی و زیورآالت برای او فراهم کند.
و زن نیز با رعایت پنج مورد ،از شوهر خود حمایت میکند :وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ با خویشاوندان
خود و شوهرش با نیکی رفتار کند؛ به شوهرش وفادار باشد؛ از کاالهایی که شوهرش به خانه میآورد ،مراقبت
کند؛ در تمام کارهایشان مهارت و سلیقه نشان دهد».
ازدواج باید براساس عشق و محبت یا متا 2صورت گیرد ،آرزوی شادی و خوشبختی برای دیگران و سایر
موجودات سبب میشود تا محیط اطرافمان همین انرژی را برای زن و شوهر به عنوان عکس العمل ،بازتاب دهد
و این امر باعث رشد و تعالی زوجین میشود .به عالوه ازدواج به زوجین کمک میکند تا کارما 3و کارمیک 4خود
را اصالح کنند ،ازدواج مانند چهارچوب عمل میکند ،فردی که در آن چهارچوب قرار گرفته ،میتواند از روابط
نامشروع بپرهیزد و این یعنی رعایت چهارمین دستور از پنج دستور مهم در آیین بودا ،یعنی :اوپاسیکا. 5
علیرغم این همه توصیه ،فرض این مسأله که آیین بودا ازدواج را وظیفه مقدس میانگارد ،فرض اشتباهی
است .همان گونه که مث ً
ال در سنتهای هندیها ،ازدواج مقدس است .ازدواج در آیین بودا ،پیمان غیر دینی است.
به همین دلیل است که راهبان بودایی اداره مراسم عروسی را به عهده نمیگیرند ،بلکه فقط در طول مراسم یا
بعداز آن ،برای زوجین طلب خیر و برکت مینند .درواقع آنها حتی همین دعاها را در ازدواجهای قانونی که مراسم
خاصی هم ندارند ،میخوانند و برای آنها نوع ازدواج فرقی نمیکند.
دیدگاههایی که در سنتهای متفاوت نسبت به ازدواج وجود دارد:
در کشورهایی که مذهب تراوادا (هینایانا) دارند ،هرگاه مردان برای اینکه بتوانند راهب بودایی شوند ،خانه
را ترک کنند ،زندگی خانوادگی را نیز رها میکنند .در چنین شرایطی از لحاظ معنوی ،خانواده اهمیتی ندارد،
و اعتقاد بر این است که فرد ،تنها آن زمان به نیروانا یا آگاهی میرسد که عضو روحانیون سانگه باشد .البته
این مسائل تنها هدف تمرینهای آیین بودا نیستند .اولین قدم مهم که به طور تلویحی در تمرینهای آیین بودا
برداشته میشود ،ایجاد انگیزه و پرورش گرایش برای رسیدن به عالم برتر جهت تولد دوباره است .برای آنهایی
که آرزومند رسیدن به عالم برتر در تولد دوبارهشان هستند ،ازدواج کام ً
ال مورد تأیید است .درواقع جامعه روحانی،
ماندن در این عالم خاکی را بدون حمایت جامعه غیر روحانی بسیار سخت میداند ،چراکه به حمایت جامعه غیر
1. Sigalovada Sutra.
2. Metta.
3. Karma.
4. Karmic.
5. Upasika.
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روحانی تکیه میکند.
در جوامعی که مذهب تیبتن ماهایانا دارند ،مفهوم خانواده شامل تمام موجودات میشود ،نه فقط پدر ،مادر
و فرزندان .به این ترتیب یکی از متعالیترین موضوعات مهم هستی که شفقت مادرانه یا کارونا( 1دعا کردن
برای دیگران جهت مصون ماندن از بال و مصیبت) نسبت به فرزندان است ،و برترین مثال از تعالی فکری یک
انسان است میتواند نسبت به سایر موجودات ،هم در افراد روحانی و هم در افراد غیر روحانی ایجاد شود .در
این جوامع اگرچه انسان راهبان و راهبهها مورد احترام واقع میشوند ،اما این اعتقاد وجود دارد که روحانیون و
مردم غیر روحانی ،برای رسیدن به اهداف عالی آیین بودا ،یعنی رسیدن به نیروانا و آگاهی ،دارای ظرفیت برابر
هستند .تفاوتی که میان روحانیون و مردم غیر روحانی وجود دارد ،در کشور ژاپن که مذهب ماهایانا دارد ،به
تدریج کمرنگ شده است .به همین دلیل میتواند گفت که ازدواج ضد دنیای رهبانیت است ،باور نابجایی است.
مراسم ازدواج

در آیین بودا ،درباره ازدواج هیچ مراسم یا احکام خاصی سفارش نشده است .بودا به سنتها و فرهنگهای
موجود بسنده کرده است .بنابراين ازواج بودایی ها ،از کشوری به کشور دیگر فرق دارد .معمو ًال در مراسم ازدواج
برای زوجین خیر و برکت طلب میکنند و نصیحتهایی نیز به آنها میشود؛ در بسیاری از کشورهایی که دین
بودا را دارند ،ازدواج در ادارات مذهبی ثبت میشود 2.با این حال ،آجان برام ،ریئس انجمن بودایی های غرب
استرالیا و رئیس راهبان دیر بودهینیانا 3معتقد است :در مراسم ازدواج ،زوجین ،به خدا متعهد نمیشوند ،بلکه به
احساس ،جسم و تمایالت یکدیگر پایبند میگردند .به اعتقاد وی ،ازدواج یک سفر روحی است که در طی این
سفر ،روجین به پیشرفتهای روحی نائل میگردند و معنای زندگی را درک میکنند؛ به همین دلیل ،از آن جهت
که در ازدواج پیشرفت روحی حاصل میشود ،در ادیان موردتوجه قرار گرفته است .او حتی معتقد است ،از آنجایی
که ازدواج پیش از ظهور هر دینی وجود داشته است و یک امر دینی نیست ،بنابراین نمیتواند در امور مربوط به
همجنسگرایان دخالت داشته باشد و از آن ممانعت به عمل آورد؛ او معتقد است که دین نمیتواند در امور مربوط
4
به ازدواج دخالت کند و یا برای آن تعیین تکلیف نماید.
انتظاراتی که زن و شوهر میتوانند از هم داشته باشند
انتظاراتی که شوهر از زن دارد:
عشق
دلسوزی
 .2همانجا.

1. Karuna.
3. Budhinyana.
4. http://aphyref.aph.gov.au-house-comittee-spla-bill-marriage-subs-sub-017[1].pdf,jun 2013.
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متعهد بودن به خانواده
وفاداری
مراقبت از فرزندان
مقتصد بودن
پخت و پز
آرامش بخشیدن به شوهر ،زمانی که او غمگین و ناراحت است
مهربان و شاد بودن
انتظاراتی که زن از شوهر دارد:
محبت
نزاکت
خوش اخالق بودن
امنیت را تأمین کردن
با انصاف بودن
وفاداری
درستکاری
دوستی و رفاقت
حمایت معنوی و قوت قلب دادن
همچنین زوجین باید به شرایط روزانه زندگی مشترک و مخارج و هزینهها توجه کنند و به تعهدات اجتماعی
1
پایبند باشند.
سفارشها
سفارشها به زن:
درمورد شوهرش افکار رذیالنه و شریر در سر نپروراند.
نسبت به شوهرش ظالم و خشن نباشد.
ولخرجی نکند و شرایط اقتصادی خانواده را رعایت کند.
دارایی شوهرش را حفظ کند.
دلسوز و مهربان باشد.
1. Lancasters, Lewis, SENRI ETHNOLOGICAL STVDIES, NO 11, 1984, PP 139-151: Buddhism and Family in East
Asia.
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وفادار باشد و به فکر بی عفتی نباشد.
در رفتار و گفتار ،ادب و نزاکت را رعایت کند.
با عاطفه و پرتالش و با همت باشد.
به شوهرش توجه کند ،از او مراقبت کند و با او دوست باشد .رفتار زن با شوهرش باید مثل رفتار مادر با تنها
فرزندش باشد.
متواضع باشد و حرمتها را حفظ کند.
آرام ،متین و فهیم باشد .در مشکالت نه تنها به عنوان یک زن ،بلکه همانند یک دوست و مشاور به شوهرش
کمک کند.
سفارشها به شوهر:
شوهر باید به زنش وفادار باشد ،در اداره خانه اختیارات کامل به او بدهد ،برای او زیورآالت تهیه کند و به این
ترتیب و با انجام این کارها ،به زنش احترام میگذارد و نشان میدهد که زنش سبب سرافرازی و افتخار اوست.
باید در نظر داشت که این سفارشها در  25قرن پیش ،به مرد شده است و با این وجود ،هنوز هم مفید و
موثر است .بودا به مرد توصیه کرده که زن خود را تحقیر نکند و به زن خود احترام بگذارد و به او افتخار کند،
1
به این ترتیب با توجه به طبیعت برتری طلبی مرد ،این اخالق مرد را تعدیل میکند.
وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندان
به فرزندان خود بیاموزند که از پلیدی و زشتی دوری کنند.
فرزندان خود را به نیکی تشویق کنند.
آنها را تحت تعلیم و تربیت و آموزش قرار دهند.
شرایط ازدواج با فرد مناسب را برای آنها فراهم آورند.
2
ارثیه آنها را در زمان مناسب به آنها بدهند.
وظایف فرزند پسر نسبت به پدر و مادر
دست نوشتههایی که در چین یافت شده است ،حاکی از آن است که آیین بودا ،به پدر و مادر و بزرگ داشت
آنها ،بسیار تأکید کرده است؛
در مورد رفتار پسر با پدر و مادرش ،توصیه شده است:
ثروت والدین را افزایش دهد.
در کارهای پدر و مادر مراقب آنها باشد و از آنها حمایت کند.
 .1همان جا.
 .2همان جا.
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نیازها و خواستههای آنها را فراهم کند.
به دنبال خواستهها و امیال خود نباشد.
آنچه دارد ،از آنها دریغ ننماید.
وظایف والدین نسبت به فرزند:
در دوران کودکی فرزندشان به او عشق بورزند.
غذای کافی به او بدهند.
مراقب باشند تا فرزندشان مقروض نشود.
ازدواج با فرد شایسته ای را برای او ترتیب دهند.
دارای خود را به او بدند.
همچنین در این دست نوشتهها یادآوری شده است که فرزندی که وظایف خود را که در باال به آنها اشاره شد،
انجام دهد ،باید بداند که کارما1ی خوبی خواهد داشت و در امور دنیوی خود پیشرفت خواهد کرد و به موفقیت
بزرگی نائل خواهد شد .در دست نوشتههای دیگری این چنین آورده شده است:
دو نفر هستند که نمیتواند دین خود را به آنها ادا کند ،پدر و مادر .اگر فرزند در تمام طول زندگیش پدر را به
دست راست و مادر را به دست چپ خود سوار کند ،هرگز نمیتواند دین خود نسبت به آنها را ادا کند 2.احترام به
پدر و مادر سبب پیشرفت دنیوی میشود .از آنجایی که مادر به فرزند بسیار خدمت کرده است ،احترام او از احترام
هر شخص دیگری حتی مقامهای باالی بودایی واجبتر است و ثواب بیشتری دارد .بدرفتاری با پدر و مادر سبب
ایجاد کارمای بد میشود .اگر پسری بخواهد تارک دنیا شود ،و به همین دلیل خانه را ترک کند ،چنانچه پدر و
مادرش اجازه ندهند ،او نمیتواند و نباید خانه را ترک کند .افرادی که بدون اجازه پدر و مادرشان خاه را ترک
میکنند ،گناه بزرگی را مرتکب شده اند .دعوای پسر با مادر ،به جنگ میان دو پادشاه و دو کشور تشبیه شده که
3
سبب ویرانی و خرابی خانههای بسیار میگردد.
تک همسری و چندی همسری

در آیین بودا ،حکم مشخصی در مورد چند همسری یا تک همسری وجود ندارد .بودا در مورد زندگی زناشویی

احکام خاصی صادر نکرده  ،اگرچه توصیههایی ارائه داده است؛ جهت این که یک ازدواج ،حرمت ،قوام و ثبات
داشته باشد ،در آیین بودا ،در مورد زناشویی ،به سنتها ،فرهنگها و قوانین حکومتی توجه میشود .بودا چند
1. Karma.

 .2در متنی از یک کتاب نوشته شده :پدر شانه چپ مادر است ،ولی این مطلبی که در اینجا نوشته شده است ،صحیح تر به نظر میرسد( .در متن اصلی
انگلیسی)

3. http//www.Fpmt.org/images/stories/teacher/zopa/advice/pdf/Wedding Ceremony edited km. pdf, Jun 2013.
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همسری را مستقیم ًا محکوم نکرده است؛ اما در سخنانش گفته ،مرد متأهل چنانچه به دنبال زن دیگری غیر از
همسر خود باشد ،دچار سقوط و تزلزل و تنزل میشود و با مشکالت و گرفتاریهای زیادی روبه رو خواهند شد.
بودا در واقع فقط به شرایط و اعمال و نتیجه آن شرایط و اعمال اشاره میکند و از پیروانش میخواهد تصمیم
1
بگیرند که کدام کارها را انجام بدهند و کدام کارها را انجام ندهند.
طالق

برای بوداییان سوگند ،اعم از اینکه ضمن مراسم دینی یا مذهبی یاد شود ،موضوعی جدی است .از آنجا که
ازدواج متضمن پذیرش تعهداتی متقابل است ،باید تا آنجا که ممکن است از انقطاع این روابط و صدمات ناشی از
آن اجتناب شود .ثبات در جامعه برای تأمین سعادت همه ،حائز اهمیت است و خانواده کانون این ثبات محسوب
میگردد .از سوی دیگر ،بوداییان ،به این حقیقت که مردم ،شرایط و روابط ،همواره در حال تغییر و تحوالند و
در بعض شرایط مردم مایلند از تعهد خود رهایی یابند ،نگرشی واقع بینانه دارند .هیچ حکمی در آیین بودا وجود
ندارد که طالق را ممنوع کرده باشد .اما از طرفی این اعتقاد وجود دارد که چنانچه زن و شوهر ،اصول اخالقی
را که بودا به آن سفارش کرده است  ،انجام دهند ،هرگز از یکدیگر طالق نخواهند گرفت.
اگرچه فشار اجتماعی شدیدی ،برای طالق نگرفتن زوجین در کشورهای که آیین بودا غالب است ،وجود دارد،
اما این آیین ،طالق را در موارد زیر میپذیرد:
 هنگامی که احکام اول ،سوم یا چهارم نقض شوند (مثل دروغ یا رابطه جنسی نامشروع). چنانچه حاصل ازدواج رنج و عذاب باشد .در این صورت ازدواج نامتناسب است و ناسازگاری ایجاد میشود،2
در این صورت چنانچه طالق باعث تسکین درد و رنج حاصل از ازدواج گردد ،جایز است.
خانواده در آیین بودا

3

در قرن ششم پیش از میالد ،زمانی که آیین بودا در دره گانجس 4ظهور کرد ،نظام خانواده بسیار پیشتر در
آن سرزمین وجود داشت و تمام امور مربوط به خانواده بر طبق سنتهای
قبیلهای اقوام آروان ،5دراویدیان،6
ِ
کوالریان 7و سایر ساکنان دره انجام میشد.
در آغاز تبلیغ آیین بودا ،بر اساس مدارکی که در دست داریم و در آن احکام مربوط به بودا ،آورده شده ،دخالتی
1. Lancasters, Lewis, SENRI ETHNOLOGICAL STVDIES, NO 11, 1984, PP 139-151: Buddhism and Family in East
Asia.
2. http.www.walkden. v k. com/files/5013/1712/7095/Marriage & Divorse. Pdf.
3. Hasting, James, Encyclopedia of Religions and Etess, Edinburgh: t . & .Clark. 1926. Family (Budhist). PP. 726-727.
4. Gangs.
5. Arvan.
6. Dravidian.
7. kolarian.
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در آن سنتهای قبیلهای نشده است .حتی بعداز آنکه آموزههای این آیین جدید گسترش یافت ،جامعه بوداییها
در رابطه با امور خانواده ،هیچ دستوری نداده و هیچکدام از پادشاهان بودایی ،جهت تغییر در روابط خانواده،
فرمانی صادر نکرده است.
سالیان بعد ،زمانیکه آیین بودا در سرزمینهای گوناگون معرفی شد و کمابیش و یا بهطور گسترده و یا کام ً
ال
پذیرفته شد ،بوداییها جهت بازسازی امور و روابط خانواده ،بر طبق دیدگاه خودشان ،هیچ تمایلی نشان ندادند و
شاید هم هیچ قدرت و نفوذی در این زمینه نداشتند .بنابراین ،احتمال دارد خانواده از نظر یک بودایی ،مفهومی
از قبل توصیف شده داشته باشد؛ پدیدهای کام ً
ال طبیعی و عادی و دارای چهارچوبی که با همه ادیانی که قبل
از آیین بودا بودهاند و یا بعداز آن ظهور کردهاند ،منطبق است .آموزههای بودا و گزینش بعضی از آن آموزهها
توسط بخشی از ساکنان کشورهای دیگر و تلفیق آن با فرهنگ و قوانین خاص آن مردمان ،را شکل داد که
بوداییها آن را درمه 1نامیدند .این آموزهها برای این که بتوانند با محیط جدید سازگار شوند ،تاحدودی تحت
تأثیر آن سنتهایی که از قبل وجود داشته ،بودند .اسناد قدیمی بسیار کمی در دست داریم ،که در بخشهایی از
نخستین آیین بودا اشاره شده؛ این آموزهها ،درواقع به ایجاد قوانین جدید در
آن اسناد و مدارک ،به آموزههای
ِ
بودایی با ایمان ،در روابط
جزییات مربوط به خانواده نپرداخته است ،بلکه به آن اصول کلی اشاره شده که یک
ِ
خانوادگیاش ،از طریق آن اصول هدایت میشود.
در باب تهذیب و تزکیه ،2پیامبر بودا بهعنوان کسی که تأکید بسیاری درمورد تکریم سالخوردگان دارد ،معرفی
شده است .جان کالمش در ادامه آمده است:
«از آن جاییکه حتی حیوانات درحالی که به یکدیگر احترام میگذارند ،به هم اعتماد دارند و نزاکت را رعایت
میکنند و در کنار هم زندگی میکنند؛ شما نیز باید خیلی بیشتر از آنها پرتو افشانی کنید؛ چرا که شما جهان مادی
را رها کردهاید و آموزههای عالی یک مکتب واصل را پیروی میکنید ،شما به همان شکل ،در نتیجه پیروی از
دین بودا در کنار یکدیگر زندگی خواهید کرد».
در این جا بیکهوس 3مورد خطاب واقع شده است .حکم مشابهی نیز در مجموعه محبوب و پر طرفدار
جاتاکاس 4آورده شده است 5.این مجموعه منسوب است به زائر چینی یوآن چانگ ،6واترز 7و مفاهیم مشابهی
نیز در مجموعه محبوب ابیات گلچین شده دمهپده 8یافت شده است ،بیت 109؛ یک بیت مشهور دیگری نیز

 .5فاسبول ( ،)Fausbollلندن ،1897 – 1877 ،صص  217تا .220
 .7درباره سفرهای یوآنگ چانگ ،1905 ،ص . Vatters .59

1. . Dharma.
2. . Vinaya, ii. 161, tr. In Vinaya Texts , iii. 194 (SBE XX.).
3. . Bhikkhus.
4. . Jatakas.
6. Yuan chang.
8. Dhammapada.
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در یک مجموعه گلچین بودایی دیده شده است .این بیت تقریب ًا با کلمات مشابه توسط نویسندگان بعدی ،به
1
زبان سانسکریت تکرار شده است.
در سیگالووادا سوتانتا ،2بودا مرد جوانی را میبیند که شش جهت را عبادت میکند ،شمال ،جنوب ،شرق ،غرب،
حضیض و اوج (باال و پایین) ،بودا او را نمونهای از کسانی معرفی میکند که از شش جهت به بهترین وجه عبادت
طریق رفتار نیک و صحیح با پدر ،مادر ،همسر ،فرزندان ،معلمان،
میکنند؛ این بهترین نوع عبادت را میتوان از
ِ
دوستان و اقوام و خویشان ،انجام داد.
«به پنج روش ،فرزند پسر باید به پدر و مادرش که جهت شرق هستند ،خدمت کند .او باید بگوید« :من
درکهولت پدر و مادرم ،از آنها که از من در جوانی حمایت کردند ،مراقبت خواهم کرد .من آن کمکها و آنچه
را که آنها برای من انجام دادهاند ،جبران خواهم کرد (در رابطه با کشور و خانواده) ،من شجره خانوادگی آنها
را حفظ خواهم کرد ،من از اموال آنها محافظت خواهم کرد؛ پس از آنکه آنها از این دنیا رخت بربستند ،به طور
شایسته مراسم و خیرات رایج و مرسوم را انجام خواهم داد».
کردن پدر و مادر به پنج روش به پسر ،میزان مهر و محبت پدر و مادر را به پسرشان نشان میدهد.
«خدمت
ِ
پدر و مادر پسرشان را از آلوده شدن به گناه و بدی منع میکنند .پدر و مادر به پسر یاد میدهند که از نیکیها
پیروی کند ،او را فردی شایسته تصور میکنند ،برای او همسر مناسبی برمیگزینند و در وقت مناسب سهم ارث
او را میدهند»...
«به پنج روش ،شوهر باید به همسرش که جهت غرب است ،خدمت کند .او باید با زن خود با احترام رفتار
کند و او را تحقیر نکند؛ هرگز به او دروغ نگوید؛ توانایی و اختیاراتش را قبول داشته باشد و از او قدردانی کند؛
برای او زیورآالت فراهم کند .همچنین زن با خدمت کردن به پنج روش به شوهرش ،محبت خود به او را نشان
میدهد .زن باید کارهای خانه را به خوبی و به درستی انجام دهد؛ باید با خویشاوندان خود و شوهرش به خوبی
رفتار کند؛ هرگز به شوهرش دروغ نگوید؛ مراقب اموال شوهرش باشد؛ در تمام کارهایی که انجام میدهد ،توانا
3
و فعال باشد».
در بخشهایی از نیکایاس 4که مخاطب آن صاحبخانهها و افرادی هستند که به تازگی آیین بودا را برگزیده اند،
و نیز صفحاتی با محتوای مشاب ِه متن فوق ،یافت شده است ،آن اصولی را که در این صفحات به آن پرداخته
شده است  ،میتوان اصول آیین بودا نامید؛ زیرا آن اصول در دمه نیز آورده شده اند .احتمال دارد که این اصول
گزیدههایی باشد از دیدگاههایی که از قبل نسبت به خانواده و روابط جنسی وجود داشته است .این دیدگاهها را
1. Manu, ii. 121 ; Mahabharata, v. 1521.
2. Sigalovana Suttanta.
3. Tr. Fion Digha, iii. 189 ff. , also Tr. By s. Gogerly, Ceulon Buddhism led. Bishop, Colombo, 1908, p. 524 ff. , and by
R.C.Childers, CR, 1876.
4. Nikayas.
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میتوان در میان اقوال آریایی که خو ِد بودا و بسیاری از اصول اولیهاش به آن تعلق دارد – تا آنجا که ما اطالع
داریم – وجود داشته است .آنچه که آیین بودا به آن میپردازد ،تنها گزیدهای از آن اصول رایج در آن دوران
و یا قبل از آن ،است .به عنوان مثال از کتابهای حقوقی که بعدها در دسترس ما قرار گرفت ،دریافتیم که
نخستین اقوا ِم آریایی ،در مراسم ازدواج ،مراسم جادو یا مراسم مذهبی ،اعمالی را به جای می آوردند
بوداییهای
ِ
ِ
تاریخ مشابه ،توسط سایر نژادهای آریایی در اروپا برگزار میشد ،در جزییات مهم،
که به مراسمی که در همان
ِ
شباهتهای زیادی را به ذهن متبادر میکرد .در مراسم نام گذاری ،مراسم تشرف و سایر امور مهم دیگر خانواده،
مراسمهای مذهبی نیز اجرا میشد .البته در سفارش هاي آیین بودا ،از همه ابن مراسمها غفلت شده است .چرا
که آیین بودا آن آدابی را که احتمال داشت با خرافات پیوند خورده باشند  ،تأیید نمیکرد .گاهی ،این آداب هیچ
پیام خاصی نداشتند.
تشرف ،غسل تعمید یا مراسمهای دیگر مشابه ،هیچ مراسم بودایی خاصی وجود ندارد .ازدواج
درباره ازدواجّ ،
به عنوان نوعی تشریفات کام ً
ال اجتماعی درنظر گرفته میشد و به این ترتیب روحانیون بودایی ،هیچ دخالتی در
آن نداشتند .شاید به همین دلیل است که آشوکا 1در احکام خودش درباره مذهب ،به آن اشاره ای نکرده است.
2
از نظر او ازدواج و آداب و رسوم خانوادگی اموری اجتماعیاند.
3
در زمان بوداییهای نخستین ،طالق بدون نیاز به هیچ حکم رسمی ،جایز بود .به عنوان مثال ایسی داسی
شرح میدهد که چگونه مجبور شد تا دوباره به خانه پدرش بازگردد و چگونه شوهر دوستش او را به خانه پدرش
بازپس فرستاد؛ زیرا وی ،ناسازگار و بدخُ لق بود که البته این بدخلقی ماحصل رفتار بد و شرارت او در تولد
قبلیاش بوده است 4.از چنان رفتار مشابهی توسط زن نسبت به شوهر ،نمونه دیگری در منابع یافت نشده است.
در کشورهایی که از تره ودا( 5هینه یانه یا زنجیره کوچک) تأثیر گرفته اند ،حق طالق به طور برابر ،در صورت
انجام زنا ،ترک خانه یا بدخُ لقی و ناسازگاری ،هم برای زن و هم برای شوهر وجود دارد؛ اگرچه طالق چندان
اتفاق نمیافتد .اگر بخواهیم میزان طالق را در اجتماعات روستایی در بورما 6تخمین بزنیم ،میتوان گفت :دو تا
پنج درصد از ازدواجها به طالق منتهی میگردد .اگرچه نویسنده نمیتواند درصد طالق را به صورت تقریب ًا قطعی
تخمین بزند ،زیرا هیچ آماری در دسترس ندارد .اما تأیید میکند که در شهر سیالن 7طالق به ندرت اتفاق میافتد.
بعداز ازدواج ،زن ،نام خانوادگی خود را حفظ میکند و کنترل تمام دارايیاش ،چه جهیزیه اش و چه آنچه را
1. Asoka.
2. See T.w. Rhys Davids , Buddhist India, London, 1903, P. 245.

همچنین در  3rd Rock Editمنابعی در توصیه به حرف شنوی داشتن از پدر و مادر وجود دارد.

3. Isidasi.
4. Theri-qatha, 416, 426, tr. By C.A.F Rhys Davids, in p?alms of the sisters, PTS, 1900 , P. 160.
5. Thera-vada.
6. Burma.
7. Cylon.
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که از طریق ارث به او رسیده است ،دارد .آن اموالی را که در طی زندگی مشترک (اموال زن و شوهر) به
دست میآید ،جزء اموال مشترک به حساب میآیند .چون آیین بودا ،آیینی نیست که به کسی آسیب برساند یا به
کسی ضرر برساند .ازدواج تک همسری است؛ البته در میان مردم عادی ،زیرا پادشاهان معمو ًال از آداب و رسوم
هندوها پیروی میکنند .زنان میتوانند بدون روبند از خانه خارج شوند ،شغل داشته باشند ،سندها را امضاء کنند،
شهادت بدهند ،در معامالت و داد و ستدهای اجتماعی شرکت کنند و تا آن اندازه که خودشان و مردان قومشان
فکر میکنند که آن اندازه مصلحت است ،آزادی داشته باشند .آن کسی که این احکام را با چنین جزئیات کاملی
به بورما آورده 1توضیح نداده که این احکام و مواضع تا چه حد از آیین بودا تأثیر گرفته است و تا چه اندازه از
آداب و رسوم درک و فهم مردم .اما زمانی که پس از بررسیها ،متوجه میشویم ،نژادهای مشابه و یا نژادهایی
که این اقوام با آنها در ارتباط بودهاند ،در بسیاری از آداب و رسوم ،به دلیل تأثیر پذیری از تفکرات دیگری،
شکلگیری آیین بودا ،جایگاه نسبت ًا
بسیار کمتر پیشرفت کرده بودند ،و زمانی که متوجه میشویم در همان آغاز
ِ
باالیی به زنان داده شده است ،ممکن است چنین نتیجه گیری کنیم که تأثیر آموزههای اولیه آیین بودا ،چندان
2
هم کم نبوده است.

1. Chs. 13-17.
2. Soul of a people , London, 1898, p. 246.
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فهرست منابع فارسی و انگلیسی

 .1ویلیام جیمز ،دورانت ،تاریخ تمدن ،ترجمه :جمع از مترجمان ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.1390 ،
 .2بایر ناس ،جان ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمه :علی اصغر حکمت ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران،
.1388
 .3هینلز ،جان ،ادیان زنده شرق ،ترجمه :جمعی از مترجمان ،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم.1389 ،
 .4گروهی از نویسندگان ،زیر نظر رابرت چارلز زینر ،دانش نامه فشرده ادیان زنده ،ترجمه :نزهت صفایی
اصفهانی ،نشر مرکز ،تهران.1389 ،
 .5هلم ،هاردی ،ادیان آسیا ،ترجمه :عبدالرحیم گواهی ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.1385 ،
 .6اسمارت ،نینیان ،تجربه دینی بشر (جلد اول) ،ترجمه :مرتضی گودرزی ،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها ،تهران.1389 ،
 .7هوکینز ،بردلی ،آیین بودا ،ترجمه :محمدرضا بدیعی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.1388 ،
 .8مصاحب ،غالمحسین ،به همراه جمعی از نویسندگان و مترجمان ،دایره المعارف فارسی مصاحب ،انتشارات
امیرکبیر ،تهران.1387 ،
 .9هولم ،جین؛ و بوکر ،جان ،زن در ادیان بزرگ جهان ،ترجمه :علی غفاری ،سازمان چاپ و نشر بینالملل،
تهران .1387 ،و نشر الکترونیک :مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان.
 .10رجبزاده ،هاشم ،چنین گفت بودا :براساس متون بودایی ،انتشارات اساطیر ،تهران.1378 ،
 .11الدنبورک ،هومان ،1340 ،فروغ خاور :شرح زندگانی و آیین رهبانیت (بودا) ،ترجمه :بدرالدین کتابی،
انتشارات کتاب فروشی تأییدی اصفهان ،اصفهان .1340
12. Hasting, James, Encyclopedia of Religions and Ethics, Edinburgh: t . & .Clark.
1926.

 .13پایگاههای اینترنتی خارجی و ایرانی که آدرس دقیق آنها در پاورقیهای ذیل متن آمده است.

