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  چكيده
هـاي  گيرد و در مقايسه بـا زبـان  هاي ايراني ميانه شرقي جاي ميزبان ختني در شمار زبان

مطالعه و بررسي متون ختني در شناخت آداب و ديگر كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. 
توان از اين طريق ميكند و رسوم، فرهنگ و باورهاي مردم سرزمين ختن كمك شاياني مي

به مشتركات فرهنگي بيشتري ميان فرهنگ ايران و هنـد باسـتان پـي بـرد. در ايـن راسـتا       
بررسي متون ختني از جمله كتاب زمبستَه كه سرشـار از تفسـيرها و مفـاهيم رايـج آئـين      

نمايـد.  هايي از مكتب مهم اين آئين يعني مهايانه است، ضروري مـي بودايي و شامل آموزه
داري اخالقي) كـه  اي است و به سمور (= خويشتنل دوازدهم اين كتاب فصلي آموزهفص

كند كه اولين گام در راه رسيدن به رستگاري است، اختصاص دارد و به گناهاني اشاره مي
شوند. اين گناهان به دو گروه گناهان بزرگ و كوچك تقسيم سبب از بين رفتن سمور مي

شود تا شامل گناهان متعددي است. دوري از اين خطاها سبب ميشوند كه هريك خود مي
هاي خود را افزايش داده و به نيروانه نائل گردد كه هدف و نتيجـه ايـن   شخص شايستگي

هاي آئين بودا بنابر فصل دوازدهم ها و نبايدهاست. پژوهش حاضر به بررسي بايدآموزش
  كتاب ختني زمبستَه پرداخته است. 

هـا و  هاي ايراني ميانه شرقي، زبان ختني، كتاب زمبستَه، آئين بـودا، بايـد  زبان ها: كليدواژه
   . هاي آئين بودانبايد
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  مقدمه .1
هاي ايرانـي ميانـه ماننـد فارسـي ميانـه، پـارتي، خـوارزمي، بلخـي، سـغدي و          مطالعه زبان

باسـتان  سكايي(ختني و تمشقي) براي شـناخت آداب و سـنن، فرهنـگ و باورهـاي مـردم      
هاي ايراني ميانه شـرقي  هاي ايراني ميانه، زبان ختني، جزو زبانضروري است. از ميان زبان

هاي ). مطالعه و بررسي زبان ختني به دليل ويژگي217،ص1371آيد(ميرفخرايي،به شمار مي
اي زباني و غناي فرهنگي و پيوستگي آن با آئين بودايي و زبان سنسكريت از اهميـت ويـژه  

دار است و براي شناخت بهتر فرهنگ ايران باستان، بررسي علمي و تجزيه و تحليـل  برخور
هـا  هايي كه در طول تاريخ زبان و ادب فارسي از دوره باستان تا نـو بـا آن  ها و فرهنگزبان

توان به پيوسته بوده نيز ضرورت دارد. همچنين از طريق مطالعه در زبان و فرهنگ ختني، مي
يشــتري ميــان فرهنــگ ايرانــي و هنــد باســتان پــي برد(ميرفخرايــي، مشــتركات فرهنگــي ب

 ). 1ص  ،1383

تـوان بـه هارولـد    انـد مـي  از جمله افرادي كه متون ختنـي را مطالعـه و بررسـي كـرده    
اشاره كرد. بيلي  (Maggi)و مجي (Dresden)، درسدن(Emmerick)، رونالد امريك(Bailey)بيلي

منتشـر كـرد، كـه     1967در سـال   Prolexis to the book of zambasta (pbz)كتابي را بـا نـام   
هاي سنسكريت دخيـل در ختنـي اسـت؛ همچنـين     اي بسيار مختصر و شامل واژهمجموعه

تأليف نمود.  1979در سال  DKS(Dictionary of Khotn saka(نامه ختني را تحت عنوان واژه
 Saka Grammatical Studiesنام با  1968ترين دستور زبان ختني را در سال امريك نيز جامع

هـاي  هاي فعلي، ريشه شناسي، صرف فعل، اسم و صفت، شناسهتأليف نمود كه شامل ماده
شناسي است. وي در هاي صرفي اسم و صفت به همراه توضيحات ريشهصرفي افعال، پايانه

 An Introductionو   A Guide to the Literature of Khotanهايكتاب 2008و  1992هاي سال

to Khotanese  كتاب  1977را منتشر كرد. درسدن در سالKhotanese (Saka) Manuscripts: 

a Provisional Handlist كتاب  2008نيز در سال  را تأليف نمود. مجيkhotanese literature  را
  منتشر كرد. 

از » تنـي آمدي بر زبان خدر«ترين پژوهشي كه در ايران صورت گرفته، شامل كتاب مهم
اي دربـاره سـرزمين   منتشر شده و شـامل مقدمـه  1383مهشيد ميرفخرايي است كه در سال 

ختن، اسناد و خويشاوندي زباني و ... دستگاه خـط و نظـام آوايـي، دسـتور، مـتن گزيـده،       
اصل خالء يـا  «كتاب  1388همچنين در سال  نامه است.ها و واژهبرگردان فارسي، يادداشت

نامه است، تأليف نموده و مقاالتي نيز را كه شامل متن، ترجمه و واژه» بودا تهيگي بنابر آموزه
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، فصل بيستم بـا عنـوان   »قطعه شعري به زبان ختني«از كتاب زمبستَه از فصل دهم با عنوان 
گردونـه هـاي   «، فصل سيزدهم با عنـوان  »رنج جهاني در آئين بودا، سرودي به زبان ختني«

توان هاي فرهنگي نيز ميها و اقتباسو در بررسي شباهت» ن ختنيآئين بودا، سرودي به زبا
سـال  » تمثيل پيل و خانه تاريك و خرد همه آگاه در شـعري بـه زبـان ختنـي    «هاي به مقاله
از مهشــيد  1387ســال » گاهشــماري دوازده حيــواني در متنــي بــه زبــان ختنــي «و  1384

ر زمينه مطالعه متون ختني همچنان ميرفخرايي چاپ شده است. با توجه به اينكه پژوهش د
هـا  ادامه دارد، وليكن شمار تالشگران در اين حوزه اندك است و هنوز بايـد بـر روي مـتن   

  شود.  كار
اي طوالني به زبان ختني قديم، براي بررسي زبان ختني، كتاب زمبستَه، به عنوان منظومه
هـاي  در چندين فصـل آمـوزه   منبع مورد اطميناني است و به عنوان تصنيفي اصيل و بومي،

). فصـل دوازدهـم كتـاب    98، ص1392كند(ميرفخرايي، مكتب مهايانه بودايي را تفسير مي
و در ايـن پـژوهش بـه ايـن مقولـه       هاي آئين بودا اختصـاص دارد ها و نبايدزمبستَه به بايد

  پرداخته شده است.   
  

  زبان ختني .2
قسـمت شـرقي آسـياي ميانـه واقـع شـده و       سرزمين ختن، معروف به قلب دوم آسـيا، در  

روزگاري يكي از مراكز مشهور و مهم آئين و فرهنگ بودايي بوده است. ايـن سـرزمين در   
بخش جنوبي جاده باستاني ابريشم قرار دارد و در گذشته بيشتر بـه سـبب يشـم سـبز كـه      

گـذاري  ). پايـه 103،ص 1389محصول شاخص آن بوده، شهرت داشـته اسـت(ميرفخرايي،  
نسبت داده شده است كه به سده  (Aśoka)وزيران اشوكه ن در روايات مكتوب به پسر و خت

  ).8- 7، ص1383گردد (ميرفخرايي،سوم پيش از ميالد باز مي
شود و داراي دو گـويش  هاي ايراني ميانه شرقي محسوب ميزبان سكايي، يكي از زبان

ين دو گويش به نحوي است كه تمشقي و ختني است و از نظر زباني و جغرافيايي، قرابت ا
). Emmerick 2009:377هاي مختلفي از يك زبان در نظـر گرفـت (  توان آن دو را گويشمي

تري را از كاشـغر بـه سـوي شـرق تـا      اين زبان محدود به منطقه ختن نبوده و منطقه وسيع
 تمشق، واقع در شمال صحراي تاكالماكان و از كاشغر تا ختن، واقع در جنوب ايـن صـحرا  

شـد  ). گويشي را كه در شمال بدان تكلـم مـي  365،ص 1378شده است (تفضلي شامل مي
گويش شمالي(تمشقي) و گويشي را كه در جنـوب رواج داشـت، گـويش جنـوبي(ختني)     
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و بـدليل   انـد كار بـرده را به hvatanaهاي خود واژه ناميدند. از آنجايي كه سكاييان در نوشته
را » سـكا  - ختن«يا » ختني«نام  (Bailey) اند، بيليكشف شدهاينكه اين متون در منطقه ختن 

تـوان  در مورد رواج زبان ختني در اين منطقـه نمـي  ). Emmerick 2008:198براي آن برگزيد(
بطور دقيق قضاوت كرد. احتماالً از نيمه دوم سده اول پيش از ميالد در ختن بـه ايـن زبـان    

ا بايــد از ســده ســوم مــيالدي بــه بعــد شــده، ولــيكن دوره رواج ايــن زبــان رتكلــم مــي
متعلق به سده چهارم تا اوايل سده  دست آمده از ختني. آثار به)Emmerick 2009:337(دانست

). برخي متون ختني دينـي و برخـي   545- 533،ص 1393پنجم ميالدي هستند(ميرفخرايي، 
هـاي  ين نوشـته همچنـ  تأثير آئين بوداست.ديني هستند، كه البته هر دو گروه تحتديگر غير

   ).365،ص 1378باشد(تفضلي، غيرديني شامل متون پزشكي، داستاني و بازرگاني مي
 

  كتاب زمبستَه .3
و منبع اصلي دانش ما از زبان ختني به   اي طوالني به زبان ختني قديمكتاب زمبستَه منظومه

آئين بودايي است  اي عظيم از تفسيرها و مفاهيم رايجآيد؛ همچنين شامل مجموعهشمار مي
مهـم ايـن آئـين يعنـي مهايانـه       هـايي از مكتـب  هاي گوناگون دين بـودا و آمـوزه  كه جنبه

)Mahāyāna(1 شـود، كند. در اين مجموعه هيچ عنواني بر اين اشعار ديده نميمنعكس مي را 
 )Zambasta(آيد كه شخصي بـه نـام زمبسـتَه    ميهاي كتاب چنين برنوشتهتنها از روي پايان 

اين نام بـراي ايـن منظومـه    » بيلي«دستور تحرير آن را داده است و بدين دليل بنابر پيشنهاد 
تـوان بـه   هاي موجود از اين متن، ميپيشنهاد و برگزيده شده است. از تعداد زياد دستنويس

اين نتيجـه رسـيد كـه در سـرزمين خـتن از اهميـت و محبوبيـت بسـيار برخـوردار بـوده           
  ). 100- 99، ص 1383؛ 99- 98، ص 1392رايي، است(ميرفخ

بيت و احتماالً بيست و پنج  فصل بوده كـه   4000برگ و داراي  207منظومه شامل  اين
هـايي از  اكنون بيست و چهار فصل آن موجود است. دو فصل نخست اين مجموعه تفسـير 

اين كتاب بـه   ايآموزه هاياز فصل 12- 3هاي اي است. فصلهايي با محتواي افسانهسوتره
شود، كه فصل مياني محسوب مي 13متقارن هستند. فصل  21- 14رود و با فصول شمار مي

كند. تاريخ تصنيف يانه بيان ميهاي مكتب مهايانه را نسبت به مكتب هينهامتيازات و برتري
دهـد زودتـر از سـده هفـتم     اين اثر مشخص نيست وليكن داليلي وجود دارد كه نشان مـي 

بوده است. ختن جايگاه و پايگاه آيين بودايي و بويژه مكتب مهم آن، مهايانه بوده و ميالدي ن
سنسكريت و پالي را به زبان خود  دانشمندان ختن بسياري از آثار بوداييِ نوشته شده به زبان
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و  2هاي كتاب زمبسـته ( افزودند. برخي از فصلها ميگرداندند و گاه تفسيرهايي بر آنبرمي
). امريـك  99- 98، ص1392هاي متون بودايي اسـت(ميرفخرايي،  برگردان و تفسيرو ...)  8

  .به انگليسي ترجمه كرده است1968اين مجموعه را در سال 
  

  فصل دوازدهم كتاب ختني زمبستَه .4
بنـد آن محفـوظ    122بند است كـه   134فصل دوازدهم اين كتاب، قطعه شعري مشتمل بر 

ها اي از بايدآن از ميان رفته است. اين فصل مشتمل بر مجموعه 108تا  97هاي مانده و بند
هاي نخستين اين فصـل  شود. بنداي محسوب ميهاي آئين بودا است و فصلي آموزهو نبايد

رموبه س)Samvara(2 داري اخالقي يا متوقف ساختن تأثيرات كَبه معناي خويشتنهـا يـا   هرم
 تـرين تـرين و ارجمنـد  ه نخستين گام و يكي از عالياعمال پيشين انسان، اختصاص دارد، ك
آيد و همانند نگهباني است كه ذهن و حواس آدمي را مراحل نيل به پرهيزگاري به شمار مي

كوشد تا هر آنچه را كه پسـت و ناپسـند اسـت، از او دور    در تسلط خود دارد و پيوسته مي
ــدي نشــود و در ج   ــأس و ناامي ــتخوش حــرص و آز، ي ــا دس ــازد ت ــه  س ــيدن ب هــت رس

مور نخسـتين گـام در راه     .)Nyanatiloka 1988: 317-318(آمـاده شـود   3 (Nirvāna)نيروانه سـ
مانند اقيـانوس   4  (Saṃsāra)سنساره بخشِ انباشته شده است. جهان ياهاي زيانهرمنابودي كَ

است و روح آدمي مانند قايقي است كه براي عبور از اقيانوس و رسيدن به ساحل آزادي و 
اي است كه در حال راه يافتن به هرمهاي قايق همچون ذرات كَكند. سوراخرهايي تالش مي

از اين رو نخستين گام مسدود كردن راه نفوذ و جلوگيري از ورود آب  روح شخص است.
يق است و اين عمل همان سمور است. رهايي و نجات تا زمـاني كـه روح از اسـارت    به قا
ها رها نشده، ممكن نيست. رهايي زمـاني رخ خواهـد داد، كـه  نخسـت جريـان      هرماين كَ

بخشِ باقي مانده از طريق هاي زيانهرمهاي جديد متوقف شود و سپس با دور كردن كَ هرمكَ
. همچنين انسـان بايـد بـر    )Sanghvi 1974:320(ايي و نجات رسيدهاي آگاهانه، به رهتالش

اي از اعمال خود مانند انديشيدن، سخن گفتن، مراقبـت از تـن خـويش، حركـت     مجموعه
ها تسلط يابـد و فضـايل   كردن، صحبت كردن، خوردن، قرار دادن اشياء و دفع دور ريختني

ود، توبه، چشم پوشـي، عـدم   خوبي همانند بخشش، فروتني، صراحت، قناعت، تسلط بر خ
داري را كسب كند و بر حقايق جهان مراقبه كند و صبور باشد و تالش وابستگي و خويشتن

در  ).Bhatlacharya 1976:45-47(كند تا بطور مداوم در مسير تمرينات معنوي خود باقي بماند
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يابد تـا بـه آن   يبيند و آمادگي مهاي الزم براي پذيرش سمور را مياين مرحله فرد آموزش
  هاي متعلق به آن را انجام دهد.متعهد شود و قانون

  
  هاي آئين بودا بنابر فصل دوازدهم كتاب زمبستَه ها و نبايد بايد .5

و  -arna*است. اين واژه از » گناه، خطا، تقصير، عمل نادرست«به معناي  -ārraدر زبان ختني 
از همين ريشه است و در  -ṛṇáكه در هندي باستان » كردن، كار كردن«به معناي   -arاز ريشه 

). 149، ص1383اسـت(ميرفخرايي،   ʾrkhو در زبان سغدي » زحمت، كار« argزبان پهلوي 
اي براي رسيدن به رهايي و نجات ابتدا بايد از گناه دوري كرد و از اين رو آموزگار مجموعه

ها سـبب از دسـت   شود، كه ارتكاب به آنبه سمور متذكر مي از گناهان را به شخص متعهد
) آموزگـار بـه چهـار گنـاه     49- 40هـاي( شود. در بيتها ميها و شايستگيدادن تمام خوبي

خشم - 3حريص و طماع بودن؛ - 2تحقير كردن ديگران؛  - 1بزرگ اشاره دارد كه عبارتند از: 
مور را از     احترامي تحقير و بي- 4بسيار و پوزش نخواستن؛  به قانون مهايانـه. كسـي كـه سـ

- 50( هايكند. در بيتدهد، درست به مانند كسي است كه سر انساني را قطع ميدست مي
كوشد تا از كساني كه پيش كند از هرگونه بدي و گناه دوري كند و مي) شخص نيت مي52

خطاهـا و گناهـان    )132- 53هـاي ( انـد، پيـروي نمايـد. در بيـت    از او اين عهد را پذيرفتـه 
شود كه، فرد متعهـد بايـد   ) اعالم مي134- 133شوند. در دو بيت پاياني (مي ذكرتر  كوچك

ــمور را حفـــظ كنـــد و بـــر تعهـــد خـــود بـــاقي   همـــواره در تـــالش باشـــد تـــا سـ
در اين پژوهش ابتدا بـه گناهـان بـزرگ و سـپس بـه گناهـان        .)Emmerick,1968:165(بماند

برخي  108- 97به يادآوري است به سبب از بين رفتن بندهاي  شود؛ الزمكوچك اشاره مي
گناهان كوچك ذكر نشده و به دليل تشابه در عنوان برخي گناهان كه در متن ذكر شده، اين 

ذكر شده است. نوشت در پياند؛ توضيحات نيز گناهان با هم و در يك مجموعه آورده شده
هـا  فصل پرداختـه اسـت، كـه در زيـر بـه آن      هاي اينها و نبايداين پژوهش به بررسي بايد

  شود:  مي  اشاره
  
  گناهان بزرگ 5.1

هايي كه فرد متعهد شود تا سمور و تمام نيكيها سبب ميچهار گناه بزرگ كه ارتكاب به آن
- 1شود عبارتند از: ها محروم كسب كرده، از دست بدهد و تنزل مقام يابد و از همه خوبي
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احترامي به قانون مهايانـه. آموزگـار از   بي- 4خشم شديد؛ - 3بودن؛ حريص - 2تحقير كردن؛ 
مور را از دسـت           رهرو مـي  خواهـد تـا از ايـن چهـار عمـل ناشايسـت دوري كنـد تـا سـ

  ).Emmerick,1968:170-171(ندهد

 تحقير كردن 1.1.5
41 ka hāvä  pajsamä           käḍäna  hąndara nyaste 

uysānye  buljäte            ṣā  paḍā  pathaṃka 

به خود احتـرام كنـد، ايـن     ]اما[اگر كسي بخاطر منفعت و احترام، ديگران را تحقير كند 
  داري است.نخستين خويشتن

احترامي كنـد خطـا   ها بياگر شخصي به خاطر منافع شخصي، ديگران را تحقير و به آن
      رمو بايـد از آن دوري  كرده و اين نخستين خطاي بزرگي است كـه شـخص متعهـد بـه سـ

    .)Emmerick,1968:170-171(كند

  حريص بودن 2.1.5
42 śätu  hīsu  yande           ttatatu  vīro dātu 

kvī  aśtä  häysdä          cai  pajättä  ne heḍä 
به كسي كـه از او   ]و [حريص باشد 5دربارة قانون ]يا[كسي نسبت به دارايي  ]اگر[دوم، 
  هد، حتي اگر براي او آماده باشد.خواهد ندچيزي مي

تواند و قادر است به ديگري بدهد و بدين وسيله به او كمك اگر كسي چيزي را كه مي
ــاه بــزرگ شــده    ــد، مرتكــب دومــين گن ــه دليــل حــرص و طمــع از او دريــغ كن ــد، ب كن

    .)Emmerick,1968:170-171(است

  خشم شديد 3.1.5
43 ysīro ysurru  yande       ku-ṃ  jsa  haṃdaru  mīndä. 

dukheväte  u  ne ne  kṣa−mätä  auysde ṣä dada 
خشم شديد گيرد و از اين طريق ديگري را آسيب رسـاند و ناشـاد سـازد و از او     ]اگر[

  برافروخته شود، اين سومين گناه است. ]بلكه[بخشش(=پوزش) نخواهد 
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برسـاند و عفـو و   اگر شخص از روي خشم و عصبانيت به ديگـران صـدمه و آسـيب    
   .)Emmerick,1968:170-171(پوزش نخواهد، سومين خطاي بزرگ را مرتكب شده است

  احترامي به قانون مهايانه بي 4.1.5
44 kye mahāyānu             dātu  nyaste  ne ysūṣḍe 

nei  hvate  śtä  balysi         apramānvī  yande 

45 ṣäte  tcūramä  dharmä          tcamna  hämäte  paraṃjsä 

biśśäñe  śśärateto jsa            balysūśte jsa nyauṣṭä 
اعتبار سازد كسي كه قانون مهايانه را خوار شمرد و براي آن ارزش قائل نشود و آن را بي

از ، اين چهارمين گنـاه اسـت كـه بـا آن شـخص      »بودا آن را اعالم نكرده است: «]بگويد[و 
  شود.محروم مي 7ها و بودي(=آگاهي، بيداري)گردد و از همه خوبيبر مي dharma(6(درمه

احترامي به قانون مهايانه است. اگر كسي به قانون و آئين مهايانه چهارمين گناه بزرگ بي
هـا دور  هـا و آگـاهي  ارزش بداند، از همه خوبياحترام نگذارد، آن را تحقير كند و آن را بي

    ).Emmerick,1968:170-171(شد و در نتيجه مرتكب گناه بزرگي شده استخواهد 
 

  گناهان كوچك 5.2
- 2خشـم و غـرور؛    - 1ها اشـاره شـده عبارتنـد از:    به آندر اين فصل گناهان كوچكي كه 

پـوزش   - 5دوري نكـردن از گنـاه؛    - 4توجهي و ناديده گـرفتن ديگـران؛   بي - 3حسادت؛ 
اندوزي؛ ثروت - 8ناسپاسي؛ - 7توهين و بدزباني؛  - 6نپذيرفتن؛ نخواستن و عذر ديگران را 

پرسـش  - 13؛ nivarana( 8(ورنَـه طلـب نـي  - 12پرحرفـي؛   - 11تنبلي؛  - 10احترامي؛ بي - 9
دروغ و حيلـه؛  - 16بـد؛  نيـت  - 15به خدمت گرفتن ديگران؛  - 14ها؛ نكردن درباره آموزش

  ).Emmerick,1968:172-185(تمسخر كردن و پريشان كردن ديگران - 17

  خشم و غرور 1.2.5
61 cī  nämandraindä.          u ysurre  jsa  hā ne jsāte  

o  ṣkālśu  yīndä             ārru  byehätä  ttīyä 
62 atä  ttaudu  bulysu         u agapīnai  heḍä. 
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o  yä  pandāya              pvaʼṇä  ttīyä  anārrä 

كنند و از روي خشم نرود، يا مغرور باشد، پـس مرتكـب خطـا    كه از او دعوت هنگامي
اي آمـاده  هوا بسيار گرم است، راه طوالني اسـت، و شـخص ناپـاكي هديـه     ]اگر[ شود. مي
 گناه است. سازد، يا خطري برايش در راه است، بدين ترتيب او بي مي

67 ka bodhisatvä.            ośa-taraṇa  uysno− 

ra  ysurre  jsa  naṣkaljä−te  o mānäna  nyaste 
68 ārragäḍä  hämäte           ka ttäna  härna pathīśtä 

baśdye  jsa  īstä            ttīyä  vātcu  anārrä 
(-bodhi-sattva)ستوهاگر بودي

ها به سبب خشم، بدكاران را دور كند يا از روي غرور آن 9
است. اگر از اين كار خودداري كند و از گناه باز گردد، بدين ترتيب گناهكار  را تحقير كند،

  شود. گناه مياو بي
85 ka bodhisatvä               ysurrgyä  āste  hamraṣṭo 

handarye  vaska.          ṣä  *ārragäḍä  hamraṣṭu 

  ست.ستوه پيوسته نسبت به ديگري خشمگين باشد، او همواره گناهكار ااگر بودي
110 ka bodhisatvä .          aśtä  ūvāśa  tterä 

u hā  ne  jsāte             ku  ye dātu pyṣḍe  śśäru 

111 vīräna  ysurre  jsa          o  ṣkālśu  yīndi  ttäna 

ārrī  anārrä        kuī  mästarä   hāvä  väte 
 شنود، نـرود، نون خوب را ميستوه چنين فرصتي دارد و به جايي كه شخص قااگربودي

خشم، يا اگر بسيار مغرور باشد، بدين سبب مرتكب خطا شده است.  ]يا[از روي دشمني و 
  است. گناه اگر سود خودش (از نرفتن) بيشتر بود، بي ]اما[

126 ka śśärye  hālai           satvānu  nvaṃde 

ne-ṃ  nä  yīndä  ysurre  jsa       ārru  byehäte  ttīyä  
اگر از روي خشم با آرزوهاي موجودات از جهت خوب موافق نباشد، در اين صـورت  

  مرتكب خطا شده است.



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،شناخت زبان   88

ستوه به سبب خشم و غروري كه دارد، به جايي كه دعوت شده نرود؛ بدكاران اگر بودي
را تحقير كند؛ نسبت به ديگران پيوسته عصباني و خشمگين باشد؛ قانون و آئين بـودا را بـه   

اني كه طالب شنيدن آن هستند اعالم نكند و  با آرزوهاي ديگران مخالفت كند مرتكـب  كس
خطا شده، وليكن اگر توبه نمايد و يا اگر انجام اين كارها به سود او نباشد و خطري براي او 

  ).Emmerick,1968:172-185(گناه استآورد، بدين ترتيب او بيبوجود 

 حسادت 2.2.5
127 ṣṣahāne  pyūṃjäte         ttye  ce  pharu  ṣṣahāne 

arete  jsa  ysurre  jsa       ārru  byehäte  ttīyä 
هاي بسيار دارد انكار كند، هاي فردي را كه ارزشخشم ارزش ]يا[اگر از روي حسادت 

 .)Emmerick,1968:172-185(پس مرتكب خطا شده است. 

  توجهي و ناديده گرفتن ديگران بي 3.2.5
94 ku  bodhisatvä          jāna  väte  baittä  käḍä 

satva  paśśäte  u  jāna        vätä  ramäte  samu. 

95 ārrī  mästä.            ku-ṃ  jsa  nīvara(ṇa)   puṣṣo 

dremäte  paṃjsa          nai  ju   vara  ārru  kari 

طوري كه از موجـودات غفلـت كنـد، و    ها وابسته شود بهستوه بسيار به مراقبهاگر بودي
ورنه را ها لذت برد، مرتكب خطاي بزرگ شده است. اگر از طريق آنها پنج نيتنها از مراقبه

  كامالً براند، در اين مورد اصالً گناهي ندارد.
114 ku  bodhisatvä            anandīśśäte   hvąʼndäna 

puṣṣo  kye  ju  puña       yande  ni  ggītte  śśärku   käḍe 

115 kho  bodhisatvä .         ggīhāñu  hvaṃʼdä  puña . 

ārru  anārru   kuī          handari   ggītte  hveʼ 

تفاوت باشد كند كامالً بيها را كسب مياي نسبت به فردي كه نيكيستوهزماني كه بودي
هـاي فـرد بـه    با توجه به شايستگيستوه بايد بودي ]چون[و خيلي خوب به او كمك نكند، 

  اگر فرد ديگري به او كمك كند، خطا نيست. ]ولي[است.  وي كمك كند، پس اين خطا
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116 ka  bodhisatvä            āchänau   paśśätä  puṣṣo 

u nai  haṃdāḍe           ārragäḍä  hämäte  käḍe. 

117 anārrä   ttīyä          ahotanä  hamatä  väte 

o yä  yanīndä        vaṭhānu  handara  śśärä  
ستوه فرد بيماري را كامالً ناديده بگيرد و به او توجهي نكنـد، بسـيار گناهكـار    اگر بودي
گناه است، اگر او خود ناتوان باشـد، يـا اگـر ديگـران بـه او(= بيمـار) خـدمت        است. او بي

  كنند.  خوب
122 ka  bodhisatvä          kāṣcänye  hvąʼndä  puña  

kāṣco  ne jändä   sañä−na  ārragäḍä  hamate 
123 anārrä  ttīyä        kai  ne jätu  yīndä  puṣṣo 

harbiśśo  mato  yande       kho  sūttärna  samäte 
اي با تدبير نگراني را از فردي كه در مورد تقواهايش نگران است، برطـرف  ستوهاگر بود
اي را بـا  هـر انديشـه   ]به شرطي كه[هكار است. اگر نتواند كامالً آن را رفع كند، نكند او گنا

  گناه است.سوتره هماهنگ سازد، پس او بي
ستوه بايـد خـود همـواره در    با توجه به آنچه در بندهاي باال ذكر شد، از يك سو بودي

بـه ديگـران بـويژه    حال مراقبه باشد و به ارتقاي خود فكر كند و از سوي ديگر نبايد نسبت 
كنند و نگران تقواي خود افراد بيمار، غمگين و رنجيده و كساني كه مراتب كمال را طي مي

ها شود. اين هستند غافل شود و همچنين بايد گناهكاران را راهنمايي كند تا باعث نجات آن
و هـم بـراي   ستوه بايد هم براي نجات خـود  بندها دقيقاً به آئين مهايانه اشاره دارد كه بودي

  ).Emmerick,1968:172-185(نجات ديگران تالش كند

  دوري نكردن از گناه 4.2.5
118 ka bodhisatvä        ne  pathaṃjäte  ośa-taraṇa 

auśäna  häräna          uysnaura  ārrī  käḍä 
119 ku vātco  īyä          kye  ni  pathaṃjīyä  handarä 

o  ku ne  nāsāre         nai  ju  ārrä  varä 
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ستوه بدكاران را از انجام كارهاي بد باز ندارد، مرتكـب خطـايي بـزرگ شـده     اگر بودي
ها او را نپذيرند، در دارد، يا اگر آنها را از اين كارها بازهم ديگري باشد كه آناست. اگر باز

  اين صورت مرتكب هيچ خطايي نشده است.
128 ce  nṛhīśśāña .          ce  vātcä  daṃḍä  tcerä 

ne  nä  nṛhīśśīye  u  nä        nä daṇḍu  yanīyä 

129 ārratäḍä  hämäte          ttīyä  vātcu  anārrä 

ku  nä  nṛhīśśīyä           pathaṃjīyä  nä  vātco 
سـپس   ]يـا [ستوه) كساني را باز ندارد يا تنبيه نكند كه بايد بازداشته شوند اگر او(=بودي

ها شود، بنـابراين  سپس مانع آن ]و[ها را باز دارد بايد تنبيه شوند، خطاكار است. پس اگر آن
  گناه است.بي

130 ka  bodhisatvä .         riddhä  vätä  hota  väta 

pvaʼṇäna  īsāre          ne aña  trāstä  hämäte . 

132 riddhä  ne  yande         ārragäḍä  hämäte  kä− 

ḍe  ttīyä  anārrä           ku  ne  ne yuḍu  yande  samu 

ها ديندار از آن: «]بيانديشد[انگيز را داشته باشد اما ستوه قدرت كارهاي شگفتاگر بودي
هايي ها انگيخته شود نشان ندهد، به آنها را به كساني كه ايمان بايد در آن، و آن»هراسدمي

گردند، باز مي ]از دين[هايي كه، از سوي ديگر، به سبب ترس آنكه بايد بازداشته شوند، به 
كارهاي شگفت انگيـز را انجـام    در غير اين صورت نتواند نجات يابد، ]اگر براي كسي كه[

گنـاه اسـت كـه تنهـا نتوانـد ايـن كارهـا را        ندهد، بسيار گناهكار است. پس در صورتي بي
  دهد.  انجام

از گناهان و اعمال بد برحذر دارد و اگـر شخصـي   ستوه موظف است كه مردم را بودي
انگيـز اسـت كـه بـا آن     مرتكب خطا شد او را تنبيه كند. همچنين اگر داراي نيروي شگفت

ها برانگيزاند، بايـد ايـن كـار را انجـام     تواند مانع خطاي ديگران شود و يا ايمان را در آن مي
نجات يابند. اما در صورتي كه نتواند  دهد، زيرا ممكن است بر اثر اين نيرو و توانايي برخي

اين كارها را انجام دهد و يا شخص ديگري باشد كه وظيفه او را انجام دهد و يـا اگـر او را   
  ).Emmerick,1968:172-185(است براي اين امر نپذيرند او مرتكب هيچ خطايي نشده
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  خواستن و عذر ديگران را نپذيرفتنپوزش ن 5.2.5

82  ku bodhisatvä ttu             butte ttye tta saittä. 

aysvī  auṣṭaimä               kṣamevāñī  vātcu 

83 nai  kṣamevīyä                ārru  byehätä  ttīyä 

Samu  anāvattä               kuī  jsa ttärtha  khijīndä 

، پـس  »رسد: او را به خشم آوردمبه نظرش اينگونه مي«ستوه اين را درك كند:اگر بودي
گناه بايد پوزش بخواهد. اگر پوزش نخواهد، پس خطا كار است. بدين ترتيب تنها زماني بي

  است كه مرتدان توسط او مغلوب شوند.
84 kye bodhisatvu             kṣamevīndä  uysnora 

ārratäḍä   hämäte          cītä  ne  nāste  kṣamovu.  

  ها را نپذيرد، گناهكار است.ستوه پوزش بخواهند، اگر پوزش آنودات از بودياگر موج
ستوه مرتكب اشتباه شود بايد از ديگران عـذرخواهي كنـد، ولـي اگـر سـبب      اگر بودي

گناه است. همچنين اگر ديگران بـه  شكست مرتدان شود، نيازي به عذرخواهي نيست و بي
هـا را بپـذيرد و در   رخواهي كنند او بايد پـوزش آن اند، از او عذسبب خطايي كه انجام داده

   ).Emmerick,1968:172-185(صورتي كه پوزش آنان را قبول نكند، گناهكار خواهد بود

  توهين و بد زباني 6.2.5
81 cī  bodhisatvä   kāse         yīndi  uysnorä. 

ārragäḍä   hämäte           cīyä  lāstanu  yīndä. 
  زباني كند، نزاع كند او گناهكار است.ستوه بدودياگر كسي به ب

112 ka bodhisatvä.         haysānandai  ṣṭānu  handa− 

ru  ṣṭakulce yande          dāta-hvāñandu  hamatä 
113 ārrī   mästä    a−nārrä   ttīyä    samu. 

dyaurai  vätä  ttīyä          ṣṭakule  yande  haṃdaru 
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او اي آگاهانه به ديگري توهين كند كه او خود اعالم كننده قانون اسـت،  ستوهبودياگر 
گناه است كه، به سبب بيمار بـودن،  مرتكب گناه بزرگي شده است. بنابراين فقط هنگامي بي

  كند.به ديگران توهين مي
سبت به ستوه هرگز نبايد به ديگران توهين كند و يا نبا توجه به بندهاي ذكر شده، بودي

ها بد زبان باشد. وليكن اگر به دليل بيماري نسبت به ديگران توهين و بدزباني كند، براي آن
 ).Emmerick,1968:172-185(شوداو گناه محسوب نمي

  ناسپاسي 7.2.5
120 ka bodhisatvä           atärañī   yīndä  ttye 

ce  bodhisatvä           paḍā  śśära  vīri  väta 
121 ārrī  [t]t[ī]y[ä] .           anārrä  sañina  ttäte 

pathīyu  yīndi  häryau           dīryau  jsa  puṣṣo 
ستوه مهربان بـوده اسـت،   ستوه نسبت به كسي كه پيش از اين نسبت به بودياگر بودي

ها را كامالً از انجام گناه است اگر با تدبير بتواند آنبي ]اما[ناسپاس باشد، پس خطاكار است. 
  اعمال بد باز دارد.

رود، بـويژه اينكـه ايـن    ناسپاس بودن نسبت به ديگران عمل ناشايسـتي بـه شـمار مـي    
ستوه مهربان بوده اسـت. اگـر   تر با بوديناسپاسي نسبت به شخصي صورت بگيرد كه پيش

سپاسگزار شخصي ستوه بتواند اين عمل ناشايست را از خود دور سازد و توبه نمايد و بودي
ــده        ــا نش ــب خط ــورت مرتك ــن ص ــد، در اي ــرده، باش ــف ك ــاني و لط ــه او مهرب ــه ب ك

  ).Emmerick,1968:172-185(است

 اندوزي ثروت 8.2.5
57 kye   pharu  ātīmäte         käḍe  ttagatu  u bastä 

varätä   aysmūna            asaṃduṣṭä  bihīyu 

58 ārragäḍä   hämäte          ka  satvānu  pracaina 

āyīmäte   mulśde  jsa         ttäna  härna anārrä 
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كسي كه به ثروت تمايل بسيار دارد و در انديشه به آن بسته است، بسيار ناخرسند است، 
خاطر موجودات، از روي مهرباني، خواستار آن است، بـدين سـبب   اگر بهاو گناهكار است. 

  گناه است.بي
ال جمع كنـد كـه بـا آن بـه ديگـران كمـك و يـاري رسـاند و         اگر شخصي ثروت و م

ها را برطرف كند، در اين صورت او گناهي مرتكب نشده، اما اگر اين ثروت و مشكالت آن
دارايي را فقط براي خود بخواهد و نسبت به آن حريص باشد بدين ترتيب مرتكب خطـاي  

   ).Emmerick,1968:172-185بزرگي شده است(

  مياحترا بي 9.2.5
59 ka hvāṣṭä   daiyä.            bodhisatvu   balondu 

nai  pajsamu   yīndä         ārru byehäte  mästu 
60 o  dātu  pyūṣḍe            o jāyäte  āṇä 

o  ku  vā  hūśtä.           ttīyä  vātcu  anārrä.  
به او احترام نكند، دچار خطاي بزرگي  ]اما[ستوه برتر و نيرومندي را ببيند، اگر او بودي

، از سـوي ديگـر،   ]اگـر  [دهد يا درحال مراقبه است، يا او به قانون گوش مي ]اگر[ شود.مي
 گناه است.خوابد، پس همچنين بيمي

اي را ببيند و به او احترام نكند مرتكب خطا شده، ولـي اگـر   ستوه بلند مرتبهاگر بودي
 شـــود باشـــد، خطـــايي بـــراي او محســـوب نمـــيدر حـــال مراقبـــه و يـــا خـــواب 

)Emmerick,1968:172-185.(  

  تنبلي 10.2.5
88 ka bodhisatvä  dīḍete            rrāśu  hämäte  abāḍä 

hūśtä  ārragäḍä  hämä−te    ku  āchänai  anārrä 

ر موقع بخوابد، گناهكار است. اما اگر بيمـا بي ]و[ستوه زير تسلط كاهلي باشد اگر بودي
  گناه است.باشد، بي
هاي روزانـه خـود را انجـام ندهـد، مرتكـب      اي كه همواره بخوابد و فعاليتستوهبودي

عملي ناشايست شده، اما اگر او به سبب بيماري استراحت كند، براي او خطـايي بـه شـمار    
  ).Emmerick,1968:172-185(رودنمي
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  پرحرفي 11.2.5
89 saṃgganye   yande             bodhisatvä  haphāre 

ārragäḍä  hämäte              dātä  pulśtä   anārrä 

درباره قانون  ]اما اگر[آيي رود و پر حرفي كند، گناهكار است، همستوه به گرداگر بودي
 گناه است.پرس و جو كند، بي

سـتوه دربـاره   شود، ولي اگر بـودي پرحرفي و پرگويي از اعمال ناشايست محسوب مي
ــانون ــودا تحقيــق كنــد در ايــن  ق ــين ب صــورت او مرتكــب عمــل ناشايســتي نشــده  و آئ
  ).Emmerick,1968:172-185(است

  ورنَه طلب ني 5.2.12
92 ka bodhisatvä         āstanna  brīye  käḍe 

paṃjsa  nṛhīyāndä         nīvaraṇa  ośa   aysmū 
93 u  hā  nähvarrde           ārragäḍä   hämäte 

käḍe  anārrä   ttī−yi   kuī  tta  matä  jyāre  puṣṣu 

ستوه كامالً غالب شـوند، و  شود، بر انديشه بوديورنه بد كه با عشق آغاز مياگر پنج ني
اش گناه است زماني كـه انديشـه  ها باشد، بسيار خطا كار است. پس بسيار بياو خواهان آن

 ».شوندها كامالً ناپديد ميآن«چنين باشد:

پنج حجاب يا پنج مانع سبب تيره شدن دل و مانعي براي شناخت حقيقت هستند. حال 
ستوه همواره در تالش باشد كه خود را از اين پنج مانع دور دارد، بدين ترتيب او اگر بودي

 ).Emmerick,1968:172-185(گناهي مرتكب نشده است

  ها پرسش نكردن درباره آموزش 5.2.13
90 ka bodhisatvä              ūvāyä  bāḍä  väte 

ne  pulśtä  yoggu         ārratäḍä  hämäte  käḍe.  
91 anārrä  ttīyä           kai  ne  hvāñākä  vätä. 

sūträṇa  vātcu         asamä  näjsāʼkä  väte 
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ستوه در زمان آموزش درباره تمرين و آموزش نپرسد، بسيار گناهكـار اسـت.   اگر بودي
دوبـاره، اگـر دسـتورالعمل مطـابق      ]يـا [گنـاه اسـت   اگر او آموزگاري نداشته است، بيپس 
  نبود.  سوتره

 .هاي خود را از آموزگار نپرسد، خطا كرده استستوه در زمان آموزش پرسشاگر بودي
گنـاه  صـورت بـي  ها را از او بيـاموزد، در ايـن  اما اگر او آموزگاري نداشته باشد كه آموزش

  ).Emmerick,1968:172-185(است

  به خدمت گرفتن ديگران 5.2.14
86 ka bodhisatvä              parṣo  nāste  pharāko 

vaṭhānu  käḍänä          ne  nyūjāmate  käḍäna 

87 ārragäḍä  hämäte        ku  ttye  kīrä  nä  nāste 

kau  va parsāru  dukhyau         ttīyä  anārrä. 
ه همراهان بسياري را براي خدمت، و نه براي آموزش، بپذيرد، او گناهكار ستواگر بودي

، »باشد كه آنان از اندوه نجات يابنـد! :« ]و بيانديشد[ها را نپذيرد است. اما اگر او خدمت آن
 ).Emmerick,1968:172-185(گناه استپس او بي

ه او كمـك و يـا   ستوه نبايد افرادي را به خدمت گيـرد، حـال اگـر فكـر و انديشـ     بودي
-Emmerick,1968:172(ها باشد، گنـاهي مرتكـب نشـده اسـت    قصدش آموزش و نجات آن

185.(  

  نيت بد 5.2.15
65 cai  ājīṣäte  dātu          u nei  hvāñäte  dātu. 

ysurre  jsa  o hīsañi          dīḍete ku butte 

66 ārragäḍä  hämäte           ttä  marä  parṣo haṃgrīya 

cai  ne  nāsāre.            kuī  ne butte  anārrä 
دانـد، امـا از روي خشـم، آز و نيـت بـد      اگر كسي از او درباره قانون بپرسد، گر چه مي
هايي كه اينجا در انجمـن گـرد هـم    ستوهقانون را بدو اعالم نكند، خطا كار است. اگر بودي

  گناه است.اگر او اين را نداند، بي ]يا[را نپذيرند،  آيند اومي
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ها آگاه كردن مردم از آئين بوداست، اگر او به سبب بدنيتي از ستوهيكي از وظايف بودي
آگاه كردن ديگران امتناع كند و آئين و قانون بودا را آموزش ندهـد، مرتكـب خطـا شـده و     

ي كه بايد قانون را اعالم كند نپذيرند، در گناهكار است. ولي اگر مردم او را به عنوان شخص
  ).Emmerick,1968:172-185(گناه استاين شرايط او بي

  دروغ و حيله5.2.16
73 ka  vā  kuhe yande        bodhisatvä  vicittre. 

nimitta  hvāñäte  ggūnā        cira  yīndä 

74 ttäna  härna  kau mä           pajsamä  āyau  hāvi 

ārragäḍä  hämäte           mäcchā-jīviyo  jūtä. 

ها سـخن بگويـد،   هاي گوناگوني بكار بندد، از نشانهستوه حيلهاگر از سوي ديگر، بودي
بادا كه احترام و دعاي خير شما را داشـته  «هاي كوچك را بدين دليل آشكار سازد كه: نشانه
  يست.، گناهكار است، و زندگي دروغيني را خواهد ز»باشم

ستوه با مكر و حيله خود را خوب نشان دهد تا در بـين مـردم محتـرم باشـد،     اگر بودي
  ). Emmerick,1968:172-185(خطا كرده و گناهكار است

  تمسخر كردن و پريشان كردن ديگران 5.2.17
75 ka bodhisatvä   ā− yiḍetu   näjsaṣḍe. 

naṣkhaṃttä  jaṃphäte         uskūṣḍä  apracä 

76 ārragäḍä  hämäte          ka  khīrājsa  uysnaura 

bitanda  yīndä            ttīyä  vātco  anārrä 
سبب تمسخر كنـد، گناهكـار   ستوه شادي كند، بخندد، بحث و جدل كند، بياگر بودي

 اســـت. اگـــر موجـــودات را نگـــران و پريشـــان ســـازد، بـــاز هـــم گناهكـــار اســـت
)Emmerick,1968:172-185.(    
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  گيري نتيجه .6
آيـد و داراي دو گـويش   هاي ايراني ميانه شرقي به شمار ميزبان ختني(سكايي)، جزو زبان

هـاي زبـاني و غنـاي    ختني و تمشقي است. مطالعه و بررسي زبان ختني بـه دليـل ويژگـي   
اي برخوردار است؛ فرهنگي و پيوستگي آن با آئين بودايي و زبان سنسكريت از اهميت ويژه

توان به مشتركات فرهنگي بيشتري ميان فرهنگ ايران و هنـد باسـتان پـي بـرد.     مي همچنين
اي طوالني به زبان ختني قديم، منبع براي بررسي زبان ختني، كتاب زمبستَه، به عنوان منظومه

هاي مكتـب  مورد اطميناني است و به عنوان تصنيفي اصيل و بومي، در چندين فصل آموزه
ها و اي از بايدكند. فصل دوازدهم اين كتاب مشتمل بر مجموعهفسير ميمهايانه بودايي را ت

هاي نخستين اين فصل به شود. بنداي محسوب ميهاي آئين بودا است و فصلي آموزهنبايد
داري اخالقي يا متوقف ساختن اعمال پيشين انسان براي رسـيدن  سمور به معناي خويشتن

تـرين و ارجمنـدترين مراحـل نيـل بـه      كه يكي از عـالي ستوه اختصاص دارد به مقام بودي
آيد و همانند نگهباني است كه ذهن و حواس آدمي را درتسلط خود پرهيزگاري به شمار مي

دور سازد تا دستخوش  كوشد تا هر آنچه را كه پست و ناپسند است از اودارد و پيوسته مي
روانه آمـاده گـردد. در حقيقـت    اميدي نشود و در جهت رسيدن به نيحرص و آز، يأس و نا

داري يا سمور راه دوري از گناه است. در فصـل دوازدهـم كتـاب ختنـي زمبسـتَه      خويشتن
مور  سازد كه ارتكاب به آنآموزگار شخص را از گناهاني آگاه مي ها سبب از دست دادن سـ

اهـان بـزرگ و   شود. اين گناهان به دو گروه اصـلي گن ها و فضايل اخالقي ميو تمام خوبي
شوند كه هر كدام شامل گناهان متعددي است. همه گناهـاني كـه   گناهان كوچك تقسيم مي

ها دوري كند، تـا بتوانـد   ستوه بايد از آندر متن ذكر شد، همگي خطاهايي هستند كه بودي
نائل گردد و خـود   سمور را حفظ نمايد و در نهايت به ساحل رهايي كه همان نيروانه است

  گردونه بازپيدايي يا سنساره برهاند.  را از
  

  ها نوشت پي
شود كه شـامل مهايانـه   . در منابع بودايي، همه جا، از دو فرقه يا مكتب بزرگ و اصلي نام برده مي1

(Mahāyāna) نايانه (و هيhīnā-yāna(  ) ـروادايا تtheravādā     اسـت. مهايانـه مركـب از دو بخـش (
mahā-  و » بزرگ«به معنايyāna  گردونه يا چرخ «است كه روي هم به معناي » گردونه«به معناي
راه رسيدن به آگاهي و گريز از تسلسل و باز پيدايي اسـت.  » گردونه«است. در آئين بودا » بزرگ
است كـه روي   yānaو » كوچك، مردود، حقير«به معناي  hīnā- نايانه نيز مركب از دو بخش  هي



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،شناخت زبان   98

نايانه يا  است. اين عنوان را مكتب مهايانه براي مكتب هي» گردونه يا چرخ كوچك«هم به معناي 
كنـد.  تري از خود تصور ميتعليمات در مرحله پايين تروادا متداول كرده است، زيرا آن را از نظر

گويند. شنوندگان تنهـا  ) نيز مي-śrāvaka.yānaبه گردونه كوچك، گردونه شنوندگان يا شاگردان (
نايانـه يـا تـروادا    پس بايـد مكتـب هـي   ». اندانون را از زبان بودا شنيدهق«شود كه شامل آناني مي

  ).mw.1899,p.1296,col.2,p.849,col.3 ;95، 1392تر از مهايانه باشد(ميرفخرايي،تر و اصيل قديمي
2 رـمو سـ .(Saṃvara)   مركــب از پيشــوندsam-  و ريشــهvṛi-   و پنهــان  پوشــيدن«بــه معنــاي

  .Monier-Williams 1899.1116,col.1;1007,col.1)است(»كردن
و » وزيدن«به معناي  -vāو ريشه » فرو و پايين«به معناي  -nirمركب از پيشوند  (Nirvāna).نيروانه 3

است. نيروانـه هـدف نهـايي    » ها و سكوت محضانقطاع و خاموشي پديده«اصطالحاً به معناي 
جوينده حق نخست به واقعيت حق بيدار شـده   هاي بودايي است و مستلزم آن است كهآموزش

 ،1383باشد، مانند خود بودا كه زير درخت روشنايي ناگهان به واقعيت مطلق رسيد(ميرفخرايي،

  .)140ص 
است و » جريان داشتن«به معناي  -sṛاز ريشه  -sāraو » هم«به معناي  -samاز    (Saṃsāra)سنساره .4

هاي پي در پـي و جريـان   كه اصطالحاً در مفهوم پيدايش است» بهم رفتن«در مجموع به معناي 
هاي مختلف است. نشانه اين جريان مستمر زاده شـدن، پيـر شـدن،    پيوسته زندگي در دگرگوني

سنجيد و اين رنج بردن و مردن است. بودا اساس و شالوده جهان را با واقعيت و عدم واقعيت مي
دهند. عـدم واقعيـت يعنـي هسـتي ناپايـدار،      ل ميدو از جهتي دو ركن اصلي آيين بودا را تشكي

هاي پي در پي، زايش و جريان پيوسته ايجاد (سنساره) و واقعيت تسلسل اشياي گذرنده، پيدايش
ــه     ــي نيروان ــدايي، يعن ــاز پي ــاي ب ــز از دري ــافتن از تسلســل و گري ــان ي ــي خاموشــي و پاي يعن

   ).55- 54، ص 1389؛ پاشايي،135- 134، ص1383است(ميرفخرايي،
  ).1 شماره نوشتپي←.منظور از قانون بودا همان آئين مهايانه است(5
است. » عنصر، پديده، قانون (= آئين بودا)«واژه سنسكريت و اسم مذكر به معناي  )dharma.درمه (6

اين واژه در آئين بودا بسيار بكار رفته اما پيش از پيدايش اين آيين نيز كاربرد داشته است. درمه از 
) dharmanاست. در دوران وداها به شكل درمن (» داشتن، نگاه داشتن، بردن«به معناي  -dhṛريشه 

سرشت هر چيز، عنصـر، پديـده،   «بكار رفته و سپس معاني » دار، دارنده و قانوننگاه«و به معناي 
 اي بـا را نيز پذيرفته است. در اين آئين، جهان و هرچه در آن هست به گونـه » قانون، آئين و دين

نامنـد(ميرفخرايي،  يكي از مفاهيم درمه وابستگي دارد، تا آنجا كه بوداييان، آئين خود را درمه مـي 
  ).mw.1899,p.510,col.3؛  63- 62، 1388

است. » شدگي، برترين شناختبيداري، روشن«معناي  ، به»بيدارشدن، دريافتن« :√budhبودهي از  .7
، 1357با كشف آن به بيداري نائل گشـت (پاشـايي   ) gautama śākyamuniكه گوتمه شاكياموني (
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نامند. از شدگي كامل يا بيداري كامل مييا روشن  sammā-sambodhi). روشن شدگي بودا را 161
-sāvakaشدگيِ شـاگرد شـريف (  . روشن1بندي در دست است: شدگي سه دستهبودي يا روشن

bodhi كه اينجا منظور از ،(sāvaka هروشن2ت است. در واقع همان اَر .  =) شدگيِ روشني يافتـه
ــتقل (  ــا مس ــرو ي ــودا) تك ــل( . روشــن3) pacceka-bodhiب ــه كام ــني يافت ــدگيِ روش -sammāش

sambodhi 548- 547، 1389)(پاشايي.(  
دارند دلي كه اين پـنج مـانع   ) دل را تيره و بينش را پوشيده ميnivaranaپنج مانع يا پنج حجاب ( .8

رسد و براي او شناخت حقيقت محال اسـت. رهـرو در   يكدلي هم نميدر آن هست به نزديكي 
آورد. آنگاه كـه در او آرزوي رسـيدن بـه كـام     ها نخست به نظاره پنج مانع دل رو مينظاره درمه

)kāmacchanda) بدخواهي ،(vyāpāda) تنبلي و افسردگي ،(thīna-middhaآرامـي و پشـيماني   )، بي
)uddhacca-kukkucca دودلي ()، شكست وvicikicchāداند كه اين پـنج مـانع در او   ) باشند، او مي

ها در او نيستند. بدين ترتيب با پيروزي داند كه اينهستند. آنگاه كه اين پنج مانع در او نباشند مي
  ).19، ص1357 كند تا در آينده دوباره در او پيدا نشوند(پاشاييها، تالش ميبر آن

بـه   sattvaو »  خـرد و آگـاهي  «بـه معنـاي    bodhi: مركب از دو بخش (-bodhi-sattva)ستوه بودي .9
اسـت. يكـي از   » آنكه جوهرش خرد و آگـاهي «و در مجموع به معناي » جوهر و وجود«معناي 
ها يا بوداهـاي آينـده اسـت.    ستوهها و خصوصيات مكتب مهايانه عبادت و پرستش بوديويژگي
منـد  ) بوداها بهـره -sambhogakāyaكه از جسم نوراني (ها موجوداتي اساطيري هستند ستوهبودي

) قرار دارد. اينان پيامبراني براي نجـات بشـر بـه    -tuṣitāها در بهشت توشيتا (هستند و جايگاه آن
ها را طـي  ستوهاست، بايد راه اين بودي» نيروانه«فرستند و كسي كه خواستار رسيدن به  زمين مي

در پهلـوي   >bōdisadf  >bwdysdfبه صورت   bodhisattvaژه). وا136، ص1383كند(ميرفخرايي،
در سـغدي و بوديسـف در    >bōdisadf >bwt(y)sṭβدر پهلـوي و   > bōdāsf >bwt᾿spاشكاني؛ و 

). او كسي است كه براي رسيدن sundermann,1989فارسي دري و بوداسف در عربي آمده است(
ي بودايي مفهوم بوداسف را قبول دارنـد، امـا   هاكوشد. همه سنتبه مقام بوداگي، يا بوداشدن مي

داند و بر آنند كه همه كند و آن را باالترين آرمان ميسنت مهايانه بيش از ديگران بر آن تاكيد مي
جانداران سرانجام بوداسف و به بيداري كامل نائل آيند. آرمان بوداسف كه مقصود از آن رسيدن 

) arhatيانه، يعني مقام اَرهتي (است، با آرمان سنت هينهبه مقام بوداگي براي خير همه موجودات 
، 1389كوشد، در تقابل است(راسـل هينلـز،  يا اَرهت شدن كه صرفاً براي رهايي خود از رنج مي

  ).316ص
  
  نامه كتاب
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