
جوا رد  اھ  هخاش  نیا  زا  ىخرب  تسا . هدرتسگ  ىگرزب  ىاھ  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ناوج  اتبـسن  ىاھ  هخاش  هک  تسا  ىلاـسنھک  تخرد  دـننام  ودنھ  نییآ 

زوریپ ىانعم  هب  ( Jaina  ) نیج نییآ  مسیئودنھ  ىاھ  هخاش  هلمج  زا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  نانآ  ىاھ  یریگ  تخـس  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ناـنمھ و  رب  رادـتقا 

ىسامح هرود  نیمھ  رد  ار  دنھ  ىفسلف  طاشن  هرود  دنادنھ . ىـسامح  هرود  لوصحم  ادوب  نیج و  نیئآ  دش . ىراذگ  هیاپ  دالیم  زا  لبق  نرق  جـنپ  هک  تسا 

هک دنتـسھ  ىکرتشم  طاـقن  ىاراد  ادوب  نیج و  دیـشخرد . ىدـنھ  نشور  هشیدـنا  ورملق  رد  ىئادوب  ىنیج و  ىنمھرب  هک  ىعطقم  ىنعی  تفاـی ؛ ناوت  ىم 

کارتشا روحم  دشاب . ىم  هتـشذگ  مسارم  بادآ و  ىئاد ، تایاور و  ودنھ ، نایادخ  هب  داقتعا  مدـع  نویناحور ، زا  ترفن  خـسانت و  هب  رواب  نآ : هتـسجرب  لصف 

دنھ رد  مشـش ق.م  نرق  رد  ادوب  نیئآ  اب  نامزمھ  نیج  نیئآ  دشاب . ىم  مزینمھرب  مزیئودنھ و  زا  داقتنا  دنت  هبل  و  تسا ، تضایر  ىفـسلف  هشیدـنا  ود  نیا 

. تسا هتشذگن  دنھ  ىاھزرم  زا  نیئآ  نیا  نایدا ، رارف  لاس و  تعیبط  مغر  ىلع  دمآ و  دیدپ 

رفن رازھ  دصناپ  نویلیم و  کی  رـضاح  لاح  رد  بھذم  نیا  تسا . نآ  لمحت  لباق  ریغ  رد  کاندرد  ىاھ  تضایر  تفگـش ، نیئآ  نیا  لاقتنا  مدع  تلع  دـنیوگ  ىم 

مان هب  ىـصخش  طسوت  نیئآ  نیا  جیورت  ىلو  دـنا . هتفگ  اویداباسر  ار  نآ  سـسؤم  ىـضعب  تسین . هدش  هتخانـش  ىتسرد  هب  نیئآ  نیا  راذگ  ناینب  دراد . وریپ 

. تسا هتفای  ترھش  اریواھم  نیئآ  مان  هب  هزورما  تسا و  هتفرگ  تروص  اتاناسراپ  اریواھم و 

نیج نییآ  ىبھذم  بتک 

ىواح رتفد ، لامش 46  هک  تسا  ساماکآ  بھذم  نیا  سدقم  باتک  دنا . هداد  تبسن  نانآ  هب  ىنید  باتک  دادعت 39  دراد و  بوتکم  ىنید  گنھرف  زین  موق  نیا 

هلمج زا  میظع  ىاـنب  نیا  تسا . نوبال  هوک  رد  اھنآ  نیرت  میظع  هک  دـنراد  دـنھ  رد  دـبعم  رازھ  لھچ  زا  شیب  نیئآ  نیا  ناوریپ  تسا . اریواھم  حـیاصن  اھدـنپ و 

ىکیرات ىاج  رد  ار  نآ  هک  تسا  ىلیف  ناتـساد  دوجو ، تقیقح  تخانـش  هلءاسم  رد  ناـنآ  ىاـھراگدای  هلمج  زا  . دوش ىم  بوسحم  دـنھ  هناـگتفھ  بیاـجع 

. دندرک ىم  باب  نیا  رد  تسردان  ىتواضق  مادک  رھ  دنوش و  هاگآ  لیف  لکش  زا  ندیلام  تسد  اب  دنتساوخ  ىم  مدرم  دندوب و  هداد  رارق 

نیج نیئآ  میلاعت 

، تخس ىاھ  هزور  کاسما و  ىنامسج ، تضایر  گنج ، اب  تیدض  ىراوخ ، هایگ  زا : تسا  ترابع  نآ  لوصا  هک  دوش  ىم  هصالخ  تضایر  رد  نیج  نیئآ  میلاعت 

زا ىرود  تاـناویح و  قـلطم  نتــشک  زا  زیھرپ  لوـقنم ، ریغ  لاوـما  کـلمت  زا  زیھرپ  ىراــکھبت ، زا  زیھرپ  ىتـفع ، ىب  زا  زیھرپ  هـلیح ، رکم و  زا  زیھرپ  راــحتنا ،

هب کدـننک و  ىم  ىراددوخ  لـیبق  نیا  زا  ىئاـھراک  ىزرواـشک و  زا  نیئآ  نیا  ناوریپ  دوشن ، هتـشک  ىرادـناج  اـی  ىناویح  هکنآ  ىارب  ىئوـخ . دـنت  ىئوـگروز و 

متـسیس دنراد و  لوبق  ىبھذم  ىربھر  هب  ار  نانآ  هدمآ  رانک  نویناحور )  ) نانمھرب اب  دننک و  ىم  ىرود  مدرم  اب  لدج  ثحب و  هنوگ  رھ  زا  دنزادرپ . ىم  تراجت 

تاروتـسد نیا  اناورین  هب  لوصو  هار  اریواھم  رظن  زا  دـیتسرپ . ىمن  ار  اـھ  تب  تشادـن و  لوبق  ار  ماـظن  نیا  اریواـھم  دوخ  ىلو  دـنا . هتفریذـپ  ار  دـنھ  ىتاـقبط 

: تسا

کین نامیا  - 1

کین شناد  - 2

کین رادرک  - 3

. دیئوگن غورد  دیـشکن و 5 - ار  ىرادناج   4 دـیھدن . هار  لد  هب  ىزیچ  سوـھ  دـینکن 3 - ىتفع  ىب  دـینکن 2 - ىدزد  - 1 تسا : وا  هب  بوسنم  ناـمرف  جـنپ  نیا 

زا سپ  تفر . ایند  زا  ىگلاس  داتفھ  نس  رد  اریواھم  نکن . وجتـسج  ار  رگید  ىاج  تسا ، وت  نورد  رد  ىراگتـسر  تفگ : ىم  تشادن و  هدیقع  اعد  هب  اریواھم 

. دنتخومآ مدرم  هب  ار  وا  میلاعت  الم  رازھ  هدراھچ  وا  گرم 

نیج نیئآ  تایقالخا  هفسلف و 

زا سپ   ىناـسفن ، تاـقلعت  کرت  تضاـیر و  لاـح  رد  اریواـعم  دـندقتعم  دـنناد و  ىم  مارح  ار  ساـبل  ندیـشوپ  هک  تسا  نیا  موـق  نیا  تنـس  نیرتروآ  تـفگش 

رد بھذم  نیا  ناوریپ  نایم  لاس 79 ق.م . دودح  رد  درب . رس  هب  هنھرب  رمع  رخآ  ات  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  ىاھـسابل  همھ  ایح ، هب  دوخ  رطاخ  قلعت  هدھاشم 

دیفـس هقرف  هک  ىلاح  رد  دنتفریذپن ، ار  ىـسابل  چـیھ  ( amhbra - Dig  ) ناھاگماج نامـسآ  هقرف  دـمآ : دـیدپ  ىگتـسدود  فالتخا و  ىگنھرب  دودـح  دروم 

ار ىناوج  مایا  هتخود  ىاھ  سابل  نییآ  نیا  ریثات  تحت  ناتسودنھ  بالقنا  ربھر  ىدناگ  تسا . زیاج  هچراپ  ىکدنا  زا  هدافتسا  دنتفگ  ( Svetambara  ) ناگماج

هب ىشکدوخ  قیرط  زا  بھذم  نآ  ریثأت  تایح  نامز  رد  هک  ندمت  خیرات  لوا  دلج  رد  تنارود  لیو  درک . ىم  هدافتسا  دیفـس  هچراپ  ىرادقم  زا  اھنت  داھن و  رانک 

ىتصرف هنازرف  خروم  نیا  سدـح  لاطبا  ای  تابثا  ىارب  دـش و  هتـشک  بصعتم  ىودـنھ  کی  هلولگ  اب  ىو  تشذـگ ، هک  هنوگ  نامھ  اما ، دـھد . ناـیاپ  دوخ  رمع 

درم راظتنا  هب  دـیاب  رما  نیا  ىارب  دـنرادن و  لاـمک  هب  ىھار  ناـنز  ناـگماج  نامـسآ  هدـیقع  هب  دوش . ىم  بوسحم  لـئاضف  زا  ىراوخ  ىگزویرد و  . دـماین شیپ 

نآ ینید  میلاعت  نیج و  نیئآ 
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. دننامب ىقاب  خسانت  ىدعب  ىاھ  هرود  رد  ندش 

نیج نیئآ  رد  اسیمھا  نوناق 

تموصخ و هشیدنا  هنوگ  رھ  ىفن  هدعاق ، نیا  ىناسنا  ىفـسلف  موھفم  تسا . نیج  نیئآ  رد  هانگ  نیرتدـب  نارادـناج  رازآ  تسا . تایح  ىدازآ  مدـع  اسیمھا 

هاگ رھ  نیئآ  نیا  رد  نیج . نیئآ  تدش  هب  اما  دراد ، دوجو  نایدا  رگید  ودـنھ و  ادوب و  نیئآ  رد  شیب  مک و  هدـعاق  نیا  تسا . نھذ  رد  لادـج  گنج و  تنوشخ و 

هانگ تروص  نیا  رد  هک  دوش  فلت  دـنک و  اپ  ریز  هدـیدان  ار  ىا  هرـشح  ادابم  ات  دـنک  ىم  وراج  ار  وا  ىاپ  ىولج  وراج  اب  رفن  کی  دـیامیپ ، ىم  هار  ىبھذـم  ربھر 

رد نانآ  دندرگن . فلت  هدشن و  ناشناھد  دراو  تارـشح  ات  دندنب  ىم  دوخ  ناھد  ىور  ىا  هچراپ  تاقوا  بلغا  هقرف  نیا  نایاسراپ  تسا . هدـش  بکترم  ىگرزب 

نیا زا  هلـصاح  تاروتـسد  زا  ىکی  دراد . ىناوریپ  ناج  قطانم  ىخرب  رد  هدـعاق  نیا  دـننک . فلت  ار  ىا  هرـشح  دـیاش  هک  ارچ  دنـشون ، ىمن  بآ  بش  ىکیرات 

تعیرش و دنب  ىاپ  هک  لقاع  درم  سپ  دنازوس . ىم  ار  ىناوارف  نارادناج  دنک ، ىم  نشور  شتآ  هک  ىسک  ددرگن : نشور  ىشتآ  زگرھ  هک  تسا  نیا  هدعاق 

: تفگ ىم  دوب و  هتفرگ  رارق  هدـعاق  نیئآ و  نیا  ریثات  تحت  ـالماک  دـنھ  لالقتـسا  ىدازآ و  تضھن  ربھر  ىدـناگ  دـنک . ىمن  نشور  شتآ  زگرھ  تسا ، ماـکحا 

. تسا نم  ىسایس  ىگدنز  ساسا  هیاپ و  اسیمھا 

نیج نیئآ  هاگدید ، زا  شنیرفآ  هفسلف 

اویج و زا  بکرم  ىتسھ  ناھج  تسا : هدام  تلاـصا  حور و  تلاـصا  هب  دـقتعم  نیئآ  نیا  دـنک . ىم  توعد  تیونث  ىعون  هب  ناـھج  شنیرفآ  دروم  رد  نیج  نیئآ 

ىدبا دنا و  هیبش  رگیدکی  هب  دنوش و  ىم  ىناف  هن  دنا و  هدش  قلخ  هن  دنا ، هدنکارپ  ىتسھ  ناھج  رد  هک  ىراد  ناج  تارذ  ای  حاورا  ىنعی  اویج  تسا . اویجا 

: تسا ریز  روما  رب  لمتشم  هک  تسا  ىعیسو  ىناعم  ىاراد  تسا و  ناھج  رگید  ءزج  اویجآ  اما  دنا .

دوجو مدع و  هزوح  الخ ؛ - 1

ددرگ ىم  مھارف  تادوجوم  تکرح  وا  هلیسو  هب  هک  امراد ؛ - 2

. تسا وا  اب  هطبار  رد  ناھج  نوکس  شمارآ و  هک  امرادآ ؛ - 3

. دزاس ىم  ریذپ  ناکما  ار  تالوحت  شیادیپ  نامز  هک  الاک ؛ - 4

. رگید صاوخ  معط و  گنر و  نوگانوگ و  رصانع  زا  ىبیکرت  داوم  ای  الگدوب ؛ - 5

عقوم نیا  رد  ددرگ . هدولآ  ردـک و  تیفافـش  همھ  نآ  اب  اویج  هک  ددرگ  ىم  ثعاب  ىگتخیمآ  نیا  دـنوش و  ىم  مھرد  ىکیرات ،) ىنـشور و   ) اویجآ اـب  اویج  هاـگ 

دیاقع قبط  دنوش . ادـج  مھ  زا  هدام  حور و  هک  تسا  نیا  مالآ  جـنر و  نیا  زا  ىئاھر  هار  دوش . ىم  نابیرگ  هب  تسد  جـنر  مالآ و  اب  اھناسنا  ىگدـنز  هک  تسا 

رـشب نیا  تسا . ریذپان  انف  ىدبا و  زین  رـشب  دیامیپ . ىم  ار  ىلوزن  ىدوعـص و  ىنالوط  هزادنا  ىب  ىراودا  تسا و  ىدـبا  ىلزا و  ناھج  بھذـم ، بتکم و  نیا 

نوچ دوجو  اریز  درادن ، دوجو  گرم  تقیقح  در  ىلو  دـنریم ، ىم  تادوجوم  مامت  اھناسنا و  رھاظ  هب  هچ  رگا  دـنک . ىم  ىط  ار  ىحور  لوحت  لحارم  هک  تسا 

رب ناسنا  زایتما  تسا . خـسانت  نیا  دـنوش و  ىم  هدـنز  رگید  هرھچ  اب  ىلو  دـنریم ؛ ىم  تھج  کی  زا  تادوجوم  نیاربانب  تسا . طبترم  مھب  ریجنز  ىاھ  هقلح 

هک نیا  هصالخ  دنرادن . ار  ورین  تردق و  نیا  رگید  نارادناج  اما  دھد ، تاجن  تایح  دیدجت  مالآ و  ىدام و  دویق  زا  ار  دوخ  دـناوت  ىم  هک  تسا  نیا  تادوجوم  رگید 

لاصتا تدـحو و  ای  امراک  اراسماس و  هک  ار  خـسانت  اھنت  نانمھرب  نیئآ  زا  هژیو  هب  نایدا  رگید  زا  دـناد و  ىم  ىراگتـسر  ىلـصا  طرـش  ار  کاپ  راتفر  نیج  نیئآ 

. تسا هتفریذپ  اھنآ  رد  رییغت  اب  هتفرگ و  ىنمھرب  نیئآ  زا  ار  لوصا  نیا  نیج ، بھذم  دراد . لوبق  ار  اناورین  زین  تسا و 

ىنیج تضایر 

تروع رتس  طقف  دنـشوپن و  سابل  دـنفظوم  نیئآ  هب  نانمؤم  اھجنر . نایاپ  اناورین و  هب  لوصو  ىارب  ىھار  و  تسا . نیج  بھذـم  تضاـیر  زا  ىـشخب  ىگنھرب 

ىعقو نآ  هب  ىخرب  هدرک و  تعاطا  ىبھذم  روتـسد  میلعت و  نیا  زا  نانمؤم  زا  ىخرب  دنـشاب . نینچ  امرگ  امرـس و  رد  دـنیامن و  افتکا  نآ  لقادـح  هب  دـننک و 

نایـسراپ طقف  رـضاح  لاح  رد  دنتـسھ . هدوب و  ریگرد  رگیدکی  اب  لیلد  نیمھ  هب  هک  دنھد  ىم  لیکـشت  ار  هتـسد  ود  نیا  ناگدیـشوپ  ناگنھرب و  دـنھن . ىمن 

هیلوا تاروتـسد  دراد . نیج  نیئآ  هیلوا  میلاـعت  رد  هشیر  تضاـیر  نیا  هنیـشیپ  تسا . هدـش  میـسقت  هقرف  هب 84  اـعمج  نیج  نیئآ  دـننک . ىم  نینچ  دـبعتم 

نیا دوب ؛ تضایر  نیا  زا  ىشخب  راحتنا  ددرگ . لئان  گرزب  ىماقم  هب  دوش ، کالھ  ىسک  رگا  ات  دوب  قلطم  ىگنـسرگ  قلطم و  ىگنھرب  لماش  ىنیج  تضایر 

دیلپ هشیر  دناوت  ىم  ىکاسما  نینچ  تسا و  نیج  نیئآ  هنادھاز  ىگدنز  ىراوخ  هایگ  دریگ . تروص  تخس  ىاھ  تضایر  لامعا  قیرط  زا  تسناوت  ىم  مادقا 

. دوشن خسانت  ىالب  راچد  ات  ددرگ  ىنارون  دنک و  رب  ىمدآ  تاذ  زا  ار  تیدام 

ـع با ـ نم

ناتسودنھ بھاذم  نايدا و  شخب  لوا - دلج  ناھج - بھاذم  نايدا و  خيرات  ىنادابآ - ىغلبم  هللادبع 
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ا ــ هژاو ھ د  ــ یلک

- هیرظن داقتعا - اھرواب - ادوب - مسیئودنھ - یبرغ - گنھرف  موسر - بادآ و  نایدا -
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