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(تاریخ دریافت مقاله -49/11/11 :تاریخ پذیرش مقاله )49/94/19 :

چکیده
از تاریخ اولین چاپ رساله دربارۀ افسانۀ بودا کـه در رـ ن  53بـه دسـ ایمیـل
سنارت ف انسوی انجام شد و در آن حیات ساکیامونی به نماد و اسـوور ت ـدیل
گ دید ،بسیاری از هندشناسان ف انسـوی بـا شیتـی مگماگونـۀ بـودا موا ـه
شدند .آنها با ر وع به متون بودایی زبان سانسک ی و پالی ،بـه تلییـل حیـات
م هم وی پ داختند .بودا کیس ؟ چـ ا شیتـی پیدیـدۀ او هـن بسـیاری از
ملققان را به خود مشغول نمود اس ؟ ف انسویان با ب رسی ملققانه به نظ یـات
متفاوتی رسید اند که میتوان آنها را به چهار دیدگا تقسیمبندی نمود :گ وهی
با تلییل نظام ط قاتی ،نقد سن دینی و با رویک دی تج بی ،او را مات یالیسـتی
موفق و خودآگا شـناختند .ب خـی بـ وی گـیهـای افسـانهای او و گ وهـی بـا
یـان بشـ ی او تیکیـد نمودنـد و
خ دگ ایی و زدودن ن ههای اساطی ی ،ب
گ و چهارم ن ۀ پ گماتیستی را نسـ بـه ایـن افسـانه کـه روشـی مگتـدل،
منوقی و رابل ر ول به نظ میرسد ،دن ال نمودند.
کلیدواژهها :اسوور  ،بودا ،پ گماتیسم ،خ دگ ائی و مات یالیسم.

 .5استادیار ،گ و ادیان و ع فان تو یقی ،دانشگا سیستان و بیوچستان.
Email: m.absalan@theo.usb.ac.ir
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مقدمه
واژۀ بودا در زبان ف انسه بهصورت  bouddhaبه کار میرود و اسم مفگول صـیغۀ مجهـول
به مگنای «بیدارشد » اس و مفهوم آن از کیمـۀ  buddhaدر زبـان سانسـک ی گ فتـه
شد که بن فگیی آن  budhبه مگنای «بیدار شدن» میباشد .این واژ بـه کسـی اطـ
میگ دد که بیداری ب ایش ملقق شد باشد ،امـا در مکاتـگ گونـاگون مگنـا و مفهـومی
خاصی به خود گ فتهاس  .در مکتگ هینهیانه به کسی گفته میشود که به عالم نی وانـه
نائل آمد باشد .اما در مکتگ مهایانه به انسانی اط میگ دد که به ف اسوی دوآلیسم ـ
عالم نی وانه و سمسار ـ صـگود کـ د باشـد .در مکتـگ بهگـوت مگنـای «سـگادتمند»،
«خوش ی » را به خود گ فتهاس  .در این به مگنای «فـائق ،پی وزشـد » و در مکتـگ
تاتهاگاته «این چنین آمد » تگ یـ گ دیـد اسـ  .در متـون پـالی بـ ای مفهـوم بـودا و
عالیت ین م حیۀ بیداری تگابی سهگانهای بیان شد اس که دو تگ ی نیس بـ اسـا
[5, p.
اراد و اختیار ف دی و سومین آن ب اسا موه و فیض بودای پیشـین اسـ
].20
بودای شنوند  :5بودایی اس که به لوف تگالیم بودا ،به عالم نی وانه نائل گشتهاسـ .
او اره نامید شد و همیشه بهعنوان یک بودا تیقی نمیشود؛
بودای یگانه و تنها :2کسی که خودش را بیداری را یافتهاس و رابییـ نجـات دادن
دیگ ی را ندارد؛
9
بودای خالص و کامل  :کسی که خودش به بیداری کامل نائل آمد اس و شایسـتگی
آن را دارد که رانون درمه را تگییم دهد.
در ادبیات ب همنی غال اَ بودا بـه ف زانـهای اطـ مـیگـ دد کـه بـه دانـایی مویـق
دینی رسید باشد .با تو ه کث ت مگنا و مفهوم بـودا بـه نظـ مـیرسـد کـه نمـیتـوان
تفسی واحد و راطگی از واژۀ بودا ارائه داد ،شناخ مدارک و اسناد پ اکند و عجیـگ در
دنیــای افســانهای و شــگف انگیــب بــودا حتــی ملققــان ف انســوی را دچــار س ـ درگمی
نمود اس .4
1. Sravakabuddha
2. pratyekabuddha
3. samyakambuddha

 .4میگوت ف انسوی ( ) 1892-1967ادبیات بودایی را در ب اب ادبیات دینی دورۀ تارییی هند ،دارای غنای
فو الگاد میداند تا ایی که از نظ وی هباران اث کانونی که به زبانهـای میتیـف و در دور هـای
گوناگون نگارش یافتهاس  ،ملققان را دچار اشت ا و ت دید نمود اس ].[16, p. 65
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پ وفسور بورنوف ف انسـوی ( )1801-1852بـا ب رسـی ریشـۀ اصـو حی و ف هنگـی
اسامی مقد در ادبیات سانسک ی  ،واژ هایی مانند بودا ،ساکیامونی ،گوتامـه و گـورو را
دارای مفهوم و مگنای دینی میداند و مگتقد اس که در وارع این واژ هـا خـانواد را بـه
ط قۀ ب همنی م ت ط میسازد .،چنانکه بودا نام س امانه گوتامه 5را به خود داد اس کـه
در امگۀ هند اصو حی ب ای خانوادۀ مقد دینی اس  .از ط فی در عتـ بـودا بـ ای
اینکه مگیمی بتواند م یدانی را ب گ د خود مع کند و مورد تو ـه رـ ار گیـ د ،بایـد از
حیثی ن ادی ،ط قاتی و نباک ا تماعی و دینی ب خوردار باشد .بودا بـا رفتـار شایسـتۀ
خود ب ای شاگ دانش روش سی گی انهای وضع نمود اس زی ا در ف هنگ هنـد نجـات
از ه گونه آلودگی بء وظایف اولیۀ هندو شم د میشد ].[13, p.8-9
دیدگاههای چهارگانة فرانسویان
تا عت بودا بسیاری از ف سفه و نظ یهپ دازان امگه ،تفسی ی نو از حیات انسان را ارائه
دادند؛ اما نتوانستند بهطور دی دلواپسیهای امگه را ب ط ف نماینـد .مـ دم پری فتـه
بودند که نظام ط قاتی تقدی ی از ط ف خدایان آسمان اس و اگ کسی ب اسا کتـگ
مقد عمل نکند ،چ خۀ حیات ب او سی خواهد گشـ و در زایـش مجـدد ،زنـدگی
پس و نک باری در انتظار او خواهد بود ،همدنین ب این باور بودند که تناسـخ عـامیی
بازدارند در ب اب ه گونه عدول از روانین دینی و آیینی اس و چـار ای ـب تسـییم در
ب اب کتگ مقد  ،خدایان و ر ول ط قات را ندارند.
زندگی گونه و تفک ات خ دگ ایی ،اتمیسم ،تکاملگ ایـی ،دیالکتیـک و سـانکهیه
مو گ گ دید تا بودا را دیگ ی را ب ای نجات انسان بیابد .ط ق کانون پـالی ،او سـالهـا
در ستجوی حقیق بود و دو فییسوف ببرگ دوران وی ب همن آراته کیمه 2و رودراکه9
که از استادان او نیب به شمار میآمدند ،نتوانستند روح بودا را آرامـش بیشـند و او را بـه
درک نجات و حقیق مویق ب سانند ] .[6, p. 60-61بـودا روانـۀ نگـل شـد و در طـی
شش سال تفک به مگ فتی دید دس یاف که س گ بیـداری وی گ دیـد ،از آن پـ
 :Sramana gautama .5این اصو ح از دو کیمه تشکیل شد اس  :س امانه بـه مگنـای سـالک ،زاهـد ،و
گوتامه که به مگنای گورو یا مگیم اس .
 :arata kalama .2تگالیم او در بارۀ تفک یوگه در عت بودا بسیار رواج داش .
 :Roudraka .9به شاگ دانش از میه بودا تگالیمی دربارۀ فق و تلقی سم یاد میداد.
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کـه

بسیاری از متون ،افسانههـا ،مجسـمههـا و بناهـای مسـلورکنند ای شـکل گ فـ
رویدادهای بودا را نشان میدهند.
ملققان ف انسوی با تکیه ب سن هـای گرشـتۀ بـودا و پ اکنـدگی آثـار بـه تیمـل و
تلقیق پ داختند که در یک معبندی دیـدگا هـای چهارگانـۀ زیـ را مـیتـوان نقـد و
ب رسی گ ف :
الف) دیدگاه اسطورهای
با انتشار اولین رسالۀ افسانۀ بودا در سال  5781به دس ایمیل سـنارت،)1847-1928(5
تلول ببرگی در شناخ شیتی ساکیامونی اتفا افتاد که یان فک ی ف انسـویان را
دستیوش تلول ببرگی نمود .سنارت تمام زندگینامۀ ساکیامونی را به اسـوور و نمـاد
ب گ داند که نام ،صفات ،خانواد  ،اط افیان ،ـوانی ،تولـد ،نی وانـه ،دریافـ اشـ ا  ،بـه
اسوور های خورشید و توفان ت دیل گ دید .او بدون انکار شیتی بودا از انسان اید آل
هانی یا «کاک اوارتین ،»2انسان کامل یا «مهاپورسو  »9نام ب د تا بتواند از بـودا ره مـان
مگنوی خورشیدی بسازد تا ایی که آثـار شـگف انگیـب زنـدگیاش نمـادی از پیـ وزی
خورشید ب تاریکی و ظیم شناخته شد؛ ال ته سنارت ب ای اث ات دیدگا اسـوور ای دو
نظ یه ارائه داد تا بتواند با دفاع از آیین اساطی ی ویشنویی و پیوند آن با شیتی بـودا،
روش ملققان را به این سم سو دهد که و هندی با آن پیوند خـورد اسـ  .او بـا
ط ح اولین نظ یه که داد های تارییی هستۀ اصیی و کـانون م کـبی بیـوگ افی بـودا را

 Émile Senart .5هندشنا مگ وف ف انسوی و مت م چندین متن بودایی و هندی .سنارت کتاب خود
را در  198صفله ،پنج بیش و یک نتیجه تدوین ک د .او پ از یک مقدمه ،از صفله د بیشهای
کتابش را ش وع میکند .5 :بیش اول به توضیح لغوی و اصو حی کیمۀ  cakravartinمیپ دازد؛
 .2بیش دوم م بوط به این کیمه با شیتی بودا و توضیح اصو ح  Mahapursuaاس ؛  .9در
بیش سوم به زندگی ساکیامونی و ن د او با مایا اشار دارد؛  .4این بیش ادامۀ بیش سوم میباشد
که به تولد ،وانی بودا و خورشید مگنوی او اشار میکند؛  .1بیش پنجم اختتاص به رموز و
نشانههای بودایی دارد ،که در این بیش او پادشا تمام رار هاس و هدفش صیح و آرامش بش
اس  .بودا با فضییتش گنجینههای هف گانۀ خود را ظاه میسازد و در آسمان سپاهش را به ه
ایی که تمایل داشته باشد ،می ف ستد تا به پادشاهان شیوۀ حکم انی و صیح را بیاموزند [21, p.
].10

2. Cakravartin
3. Mahapursua
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تشکیل میدهند و عناص افسانهای در نـگ آن بـه شـکیی کـام َ غیـ منسـجم بیـان
میشود ،به داد های تارییی ورگی ننهاد و م نای آن را سس دانس و بـا بیـان نظ یـۀ
دوم ن ههای اساطی ی را مجموعۀ م ت ط به هـم و روگـی فـ م نمـود کـه داد هـای
تارییی ن ۀ ثانوی و روگی ندارند.
بهطور روع ،گ وهی که این نظ یۀ سنارت را تییید نمودند ،با نگـاهی غیـ تـارییی و
رویک دی اسوور ای م احث او را دن ـال نمودنـد ،امـا خیـالپـ دازیهـای اسـوور ای و
افسانهای که زاییدۀ ت اوشات فک ی م دم هند اس  ،مو گ گ دیـد کـه در دفـاع از ایـن
نظ یه در سال  ،5772ک ن هیندی اظهارنظ ی مشابه را بیان نمایـد کـه خیـالپـ دازی
سنارت را دیت نشان میداد .در وارع از نظـ او افسـانۀ سـاکیامونی درب دارنـدۀ هـی
رویداد تارییی نیسـ  ،بیکـه اسـوور اسـ  ،تـا ـایی کـه والـدین ،دوسـتان ،همسـ ،
درباریانش و حکمرانانی که از او حمای میک دند یا او را آزار داد اند ،هی نیستند مگـ
تجسمهای سیارات ،ستارگان و صور فیکی .چنان کـه موعظـۀ بنـار بـه مگنـای ع ـور
خورشید از نتفالنهار میباشد و مکـانهـایی کـه گمـان مـیرود بـودا از آنجاهـا ع ـور
ک د اس  ،مکانهای ردسی شم د میشوند.
کسانی که در ف انسه به تییید سینان ک ن پ داختند ،به این نکته تو ه نداشتند کـه
ک ن در س ک بیان خود درصدد نگارش رمانی ب م نای نگ شهای اساطی ی اسـ  .هـ
چند که اسوور نقش غی رابل اغماضی در شکلگی ی افسانههای بودا دارد ،اما رفتـار و
گفتارهای بودا را کام َ تفسی نمیکند؛ زی ا از یک طـ ف ،تگـالیم منسـجم و نظـاممنـد
دینی نمیتواند در پ تو باورهای اخت شناسی و اساطی ی شکل بگیـ د و از ط فـی دیگـ
کشفیات تارییی و و ود کتی هها در اواخ ر ن نوزدهم اث ات نمود که در هند و در ر ن
سوم ،ساکیامونی وارگاَ و ود داشته و رابل انکار نیس .
با کمرنگ شدن نظ یات ک ن و سـنارت در میـان ملققـان ،لمـوت ( )1903-1983و
الم ( )1817-1898با انتقاد از آن دو ،روشی مگتـدلتـ ی را دن ـال نمودنـد .آنهـا تـا
انداز ای نقش تیثی گرار اسوورۀ بودا را پری فتند ،اما ت ش نمودند که شیتی تارییی
بودا را کمی پ رنگت یو دهند .لموت در مقالهای به ارت اط افسانه و اسوور با وامـع
بودایی پ داخ و تیثی گراری آنها را در میـان مـ دم بیـان نمـود .بـه همـین هـ بـه
معآوری افسانهها پ داخ و ساکیامونی را راه ی در ل ا ژنـد مگ فـی نمـود کـه در
خیوت و سکوتش به ره انی رسید و همزمان ف دی ف اط یگی گ دید .بودایی کـه دارای
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صفات الوهی و تنوی یافتهگان 5بود و به للـا وی گـیهـای اخ رـی و صـیحدوسـتی،
شه یار آرمانی هانی 2شناخته شد  ،موفق شد با پیـ وزی بـ سـپاهیان مـارا «درخـ
کیهانی» را تسیی نماید ،سپ لموت ب ای اث ات تـیثی ات افسـانه بـه سـ اا مکاتـگ و
صومگههای بودایی میرود که از بودا شیتی ف ا هانی 9و ف مان وای آسمان ساختهاند.
لموت در این یان نمیتوانس بهسادگی از آموز هـای مکاتـگ و رسـالههـای تگییمـی
بگررد ،لرا به س اا دو مکتگ س واستیوادین 4و مهاسمقیکه 1و به دن ال آن رسـالۀ وایـی
پولیا سـوت ا 6مـیرود و سـپ رسـالههـای دیگـ ی را کـه در آن زنـدگی بـودای زبـان
سانسک ی  8با افسانه و امور خار الگاد هم ا شد اس  ،ب ررسی میکند ] [14, p. 43تا
این نکته را به اث ات ب ساند که شیتی بودا بهعنوان یک اعت ار مگنوی و آسمانی تیقی
شد و این باور در مکتگ مهایانه درخشش بیشت ی پیدا نمود اسـ  .بـه نظـ مـیرسـد
لموت تا انداز ای روشی منوقی را دن ال میکند و به س اا استوپای ساندی ،بهـارهوت7
رندهارا 3ماثور  50ام اواتی 55نگار ونیکوند  52و ا انتـه مـیرود کـه عظمـ اعمـال و
گفتار ساکیامونی را به تتوی میکشند .شگفتیهـای تولـد ،مگجـبات ،ن ـ د و فتوحـات،
رویدادهای حیات م دم ،پاری نی وانه ،59حیات بگد از مـ گ و م اسـم تـدفین ،حـاکی از
1. Illuminés
1. Rois cakravartin
2. Lokottara

 Sarvastivadin .9یکی از گ ایشهای مکتگ بودایی در هند که سیتد سال بگد از پاری نی وانه
ساکیامونی ظاه و در عت آشوکا پدید آمد و ام وز در نواحی کشمی  ،پنجاب و رندهار پ اکند
شد اند.
 Mahasamaghika .4این مکتگ در حدود صد سال بگد از م گ بودا شکل گ ف .
5. Vaipulyasutra
فوکو( )1811-1894در ف انسه

 .6بودای زبان سانسک ی از زمان بورنوف ( )1801-1852و فیییپ ادوارد
آغاز شد و پ از آنها تلییل شیتی بودای زبان پالی و زبان سانسک ی  ،بهطور د آغاز شد.

7. Bharhut
8. Ghandhara
9. Mathura
10. Amaravati
11. Nagarjunikonda

 ،Parinirvana .52به مگنای نی وانای کامل و نهایی که نورانی ملض یا اره اس و بودا از رنجهای
عالم و این تن خاکی رها شد اس و به بیداری رسید اس و گ وهی آن را عالمی اس ارآمیب و
بهشتی اع میدانند که کام َ در ف اسوی ایگا دیگ خدایان ر ار گ فتهاس  .بوداییان به مناس
این رهایی شن و فستیوالی ب گبار میکنند که به آن پاری نی وانا گوی ].[2, pp. 281-285
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افسانه و اسوورۀ حیات ساکیامونی در مگابد بـودایی هسـتند ] .[Ibid, p. 44-49بـا ایـن
شیو لموت ت ش نمود تا بتواند نظ یۀ سنارت و شیوۀ رمانگونۀ ک ن را تگـدیل بیشـد،
سپ به س اا بیشها و زندگینامههای بودا میرود تا تییید نماید که وامع بـودایی از
افسانهها و اساطی بیبه نیستند:
بیشهایی از زندگینامۀ افسانهای بودا که در متون اعتقادی یا سوت ا بیان شد اس ؛
بیـشهــایی از زنــدگینامــۀ افســانهای کــه در متــون تــیدی ی و انضـ اطی گنجانــد
شد اس ؛
گبارش زندگیهای مستقل اما نارص بودا که در مدار بودایی تدوین شد اس ؛
زندگینامۀ کامیی که در متون تیدی ی و انض اطی مکاتگ بـودایی هنـد آمـد اسـ 5و
متونی نظای آن که ردم آنها به حدود ر ن ششم ر ل از می د میرسد؛
افسانۀ بودا و ط ح کیی از سالنامههایی که در ر ن پنجم بهوسییۀ مفس ان زبان هند
و آریایی تیلیف شد اس  .با تمام تلییل و ب رسی مگتـدلی کـه لمـوت دربـارۀ افسـانه و
اسوور انجام داد ،گفتار خود را س انجام اینگونه به اتمام رسـاند کـه هـی گـا چیـبی
نیس که تییید کند .رویدادهای عق نی ،تارییی و مگمولی ،از رویدادهای شگف انگیبی
که عقل انسان را نگ ان میکنند ،بهت باشند ].[Ibid, p. 49
در ایــن میــان اگ چــه الم ـ اهمی ـ اس ـوور را ســودمند و ســینان ســنارت را
تا انداز ای رانعکنند میداند ،اما خـ د گیـ ی او بـه سـنارت بـیدلیـل نیسـ زیـ ا از
یــک ط ـ ف او افســانۀ بــودا را بــه اف ـ اط کشــاند اس ـ ] [13, p. 3و از ط ـ ف دیگ ـ ،
چنین افسانههایی تازگی ندارد بیکـه در امگـۀ هنـد ،پورانـههـا و اسـاطی خورشـیدی
از اهمی بسیار وسیع دینی ب خـوردار بـود انـد .در ویشنوئیسـم ـ مـیخو از وداهـا ـ
ویشنو بـا خورشـید پیونـد خـورد کـه خی خـوا و حـامی هـان و هانیـان و تجسـم
و ایـن ع ـارات را مـیتـوان در «گووینـدا گیتـا»2
کیمات مل ـ آمیـب و متگـالی اسـ
بهص اح دید .از ط فی دیگ  ،از نظ ریگودا ،روان و روح پارسایان به خورشید مـیرود
که منبلگا پاداش اس  ،نه ب ای همه بیکه بـ ای کسـانی کـه بـا ر بـانی و فدیـه تو ـه
خدایان را یگ نمود اند .این تفک دینی که ب پایۀ رحم و الواف الهی اسـ  ،و بـ ای
 Mula-sarvastivadin .5این مکتگ از مکاتگ باستانی بودایی اس که در بیش شمال غ بی هند و چین
رواج دارد.
 govinda gita .2از مشهورت ین اشگار غنایی در ادبیات سانسک ی اس .
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تمام انسانها خی خواهی و پارسایی را خواستهاسـ  ،بگـدها بـهوسـییۀ بـودا «رحمـ »
خواند شد اس .
ب) دیدگاه ماتریالیستی
بهرغم تفک اساطی ی در س زمین اید آلیسم هند ،تلییل مات یالیسـتی بـودا را بایـد بـه
یان تارییی -فک ی ر ل از وی ستجو نمود .ب ایـن اسـا مـیتـوان دو دیـدگا را
ب رسی و ارزیابی ر ار داد:
گ وهی با تلقیق در تفک ات ف سفۀ باستانی که تمایب روح و ماد بـ ای آنهـا دشـوار
بود ،به این نتیجه رسید بودنـد کـه ب خـی از ف سـفه مگیـاری بـه غیـ از احسـا را
نپری فتند و آن را بهعنوان ارزشی مویق تیقی ک دند و روح را پدید ای ثانوی یـا فنـومن
در نظ گ فتند .این موضوع نه تنها زمینۀ انکار منشی فو ط یگی و ارزش دینی وداهـا را
به دن ال داش  ،بیکه نظام اخ ری و فضیی انسانی را هم نفی نمود ،زی ا وارگی از نظـ
آنها فقط در مقولۀ دنیای ملسو رابل درک بود و هدف عق نی در حیات بش  ،لـرت و
خشنودی از ح بود .مسیماَ این نوع تفک در مکتگ چارواکه 5سابقۀ دی ینه داش  .این
نوع فیسفۀ سوفسوایی و مات یالیستی ر ـل از بـودا ،در امگـۀ هنـد رواج داشـتهاسـ .
آنها عقلگ ایانی حتی ر ـل از یمقـ اطی بـود انـد کـه نظ یـات اصـال پدیـدارهای
مکانیکی و اتمیسم را پایهریبی نمودند؛ بناب این از نظـ آنهـا بـودا بـا ر ـوع بـه نگـ ش
مات یالیستی پیشینیان درصدد آن ن ود که بیواهد حقیقتی را ب پایـۀ اصـول عقایـد ،یـا
حقیقتی وحیانی ،یا ک م الهی تگیـیم دهـد بیکـه وی اولـین کسـی بـود کـه «عقـل» را
انشین «ایمان و عقید » نمود تا بتواند حقیقتی را ب م نـای عقـل و تکیـه بـ حـوا
بش ی دریابد .او اولین شیتیتی اس که اصو حات عق نی و عیمی را دربـارۀ ماهیـ
هان ط ح نمود و هان را همانند یانی از ان ژی با تلوالتی دائمی بیـان نمـود [16,
].p. 302
پیی سییون فییوزات با تییید سینان میگوت ،مقدمهای ب کتاب «مات یالیسم در هند
 Charvaka .5متفک هندی در ر ن ششم و هفتم ر ل از می د مسیح کـه دربـارۀ فیسـفه مات یالیسـتی
سین گفتهاس  .او نظام سن گ ایی را نفی ک د و تجسد ،تناسخ ،ا ای آیینی را منک شد و فقـط
ادراک را بهعنوان اببار مگ ف پری ف  .کیمۀ چارواکه در لغـ بـه مگنـای «سـینان دلنشـین» یـا
«گفتارهای خوشایند» اس .
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ردیم» باالنفه می نویسد و ضمن تیکید سینان او ،با بـه حاشـیه کشـاندن گـ ایشهـای
اخ ری و مگنوی امگۀ هند به دفاع از مات یالیسم میپ دازد و مگتقد اس کـه بسـیاری
از مات یالیســ هــا شــناختهنشــد هســتند و یــان تفکــ ات مات یالیســتی در هنــد
ف اموششد اس  .او زمینههای مات یالیستی هند را از دو ن ـه ارزیـابی مـیکنـد :اول
اینکه ات فیسفۀ هند مجـادالت شـفاهی اسـ و م احـث مکتـوب بـهصـورت پ اکنـد
میباشد ،به همین دلیل متون منلت اَ مات یالیستی کمت و ود دارد ،در حالی که عقاید
مات یالیستی در تمام مجادالت فیسفی یاف مـیشـود ،بـاالخص مات یالیسـ هـایی کـه
خداناشنا اند در تمام م احثی که م بوط به مگتقدان به خداس  ،سین رانـد انـد؛ دوم
اینکه ما اساساَ تفک مات یالیستی هند را ف اموش ک د ایم .مات یالیسم یـک نظـام فکـ ی
نیس بیکه نوعی مجادله اس که به نفی روح پ داخته و از ن ۀ دیگ نقد مگنویـ یـا
انگکا داد های حسی اس  .سپ فییـوزات بـه تلییـل نفـی روح پ داختـه و فیسـفۀ
مات یالیستی بودا را که با مورگی بش ی بنا نمود  ،اث ـات مـیکنـد ] .[1, p. 9اگـ چـه
باالنفه خود نیب ب ای اث ات تفک مات یالیستی بودا بـه سـ اا پیشـینیان مـیرود ،امـا بـه
تلییل این نکته نمیپ دازد که در تلوالت فک ی بودا زایش مجدد از یک ط ف و باور به
رانون ک مه از ط فی دیگ  ،از آموز های فیسفۀ درونی بوداس .
گ و دوم از ف انسویان ب ای توضـیح اندیشـۀ مات یالیسـتی بـودا ،شـیوۀ عمیـی او را
تلییل نمودند و دال با رنج ا تماعی ،دردها و بیعدالتیها را هدف بنیادی این یـان
فک ی میدانند .از نظ این گ و بودا عییه نظام ط قاتی هند ب خاس و درصـدد تگـالیم
آسمانی ن ود اس  .او با تفسی اختیار انسان درصدد بیان آزادی ب آمد؛ بناب این بـودا نـه
فییسوف بود که نوعی ایدئولوژی را ب ای ن د با اندیشههای دیگ ان بیـاورد و نـه متفکـ
دینی ] ،[16, p. 302بنـاب این میگـوت بودیسـم را دینـی ایسـتا نمـیدانـد ،بیکـه آن را
عک الگمیی در ب اب نظامهای ط قاتی مگ فی میکند .بودا شیتـاَ بـه نفـی نظـامهـای
دینی و فیسفی پ داختهاس  .او توانس به شیوۀ مات یالیس های غ بی 5درصـدد نجـات
امگه ب آید و نه تنها ایگا ب همنـانی را تی یـگ نمـود کـه در ر ائـ متـون مقـد
 .5از نظ میگوت و ژان ف انسوا بیبییه  ،Jean-François Belzile,مات یالیسم غ بی نوعی تفک اپیکوری و
از هتی مات یالیسم صنگتی به مگنی مارکسیسم میباشد .بیبییه نقدی ب مات یالیسم باالنفه
مینویسد و میگوید « :باالنفه ت مۀ رابل تو هی را از گبارش مات یایسم مو ح میکند .سپ
بیبیه مات یالیسم هندی را با مات یالیسم غ بی مورد مقایسه ر ار میدهد» ].[4, p. 127
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توانمند بود اند ،بیکه را نجات را به ارادۀ خـود انسـان واگـرار نمـود ،زیـ ا رسـتگاری و
سگادت انسان نه به خدایان ربوی دارد و نه به ب همنان.
ج) دیدگاه خرد گرایانه
کمی پ از نظ یۀ سنارت دربارۀ افسانۀ بودا ،ملققان با نظ یۀ دید اولدن ب گ آلمـانی
( )1920-1854موا ه شدند 5که افسانۀ بودا را به کانونی از رفتارهای وارگی و بـه للـا
تارییی اث اتشد تیقیک د ] .[18, p. 6او تمام حوادث و رویدادهای شگف انگیـب و غیـ
منوقی را از بیوگ افی بودا زدود .با این نظ یه چهار بـار کتـاب «بـودا ،زنـدگی ،تگـالیم و
امگۀ او» اث اولدن ب گ به دس فوش ف انسوی به چاپ رسید .خ دگ ایان ب این نکته
صله گراشتند که اگ تمام عناص افسانهای و اساطی ی را حـرف کنـیم ،متـون بـودایی
تتــوی ی زنــد و خــطمشــی منوقــی را نشــان خواهنــد داد .در ایــن بــار ســین ژان
پ زییوسکی ( ،)1994-1885منوقی به نظ میرسد که با نفـی نظ یـات سـنارت و کـ ن
تیکید نمود که ما زیاد بـ ایـن موضـوع اصـ اری نـداریم کـه بیـوگ افی خـار الگـاد و
شگف انگیبی که دور از حقیق بـه نظـ مـیرسـد ،بتـوان صـل آنهـا را تیییـد کـ د.
پ ژییوسکی بهدرستی به این نتیجه رسید بود که در وارع ما نمیدانـیم بـه چـه میبانـی
این افسانه از وارگی الهام گ فتهاس  ،اما فقط میتوانیم بگوییم که سـاکیامونی زاهـدی
بود که به شکل مهایانیسم زندگی کـ د ] .[19, p. 48ایـن سـین مـو ()1969-1902
دربارۀ ساکیامونی که او را «بودای آراسته »2به شکو شه یاری مگ فی مـیکنـد [17, p.
] ،153-280میتواند م ین این موضوع باشد که یـان حیـات بـودا روشـی منوقـی و
عقیی را دن ال میکند ،زی ا در تلییل نظ یات بنیانگرار یک دین عناص عق نـی نقـش
رابل تو هی را دارند .بناب این تفک بودا ب پایۀ بنیانهای ا تماعی ،اعتقادی پایـهریـبی
شدکه در حیوۀ توانمندیهای عق نی شاگ دان و ط فـدارانش بـود اسـ  .ایـن نگـ ش
مو گ گ دید تا خ دگ ایان نه تنها مفاهیم سمسار  ،ط قات ،خدایان و کتـگ مقـد را
زاییدۀ تفک بش ی بدانند ،بیکـه تتـور ف اانسـانی و اسـوور ای سـاکیامونی را نیـب غیـ
 Hermann Oldenberg .5هندشنا آلمانی و متیتص تاریخ بودا در ش اس که آثارش در زمینۀ
زبان پالی ،بودیسم و ریگ ودا مگ وف میباشد .در ابتدا ملققان آلمانی شیتی بودا را ب اسا
نظ یۀ سنارت دن ال میک دند ،اما با نظ یۀ دید اولدن ب گ آلمانی ،درصدد بودند تا تلقیقات
دیدی در بارۀ رفتارهای وارگی و تارییی بودا انجام دهند.
2. Bouddha paré
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منوقی ف م کنند .لوئی دولهولـه پوسـین ( 5)1869-1938کـه سـالهـا در دانشـگا
سوربن دربارۀ شیتی بودا به تلقیق پ داخ  ،ب نظ یات اولدن ب گ صله گراشـ و
به نفی نظ یۀ سنارت و ک ن پ داخ و توضیح داد که ساکیامونی هی ن ه مشت کی با
ره مان خورشیدی یا با شیتی اسوور ای ندارد ،بیکـه شیتـی تـارییی اسـ کـه
میتوان او را زاهدی مقد  ،پیشگو و بنیانگرار یک نظام دینی تیقی نمود کـه م یـدانش
ف رهای را ب اسا رفتارهای مگمولی او سـازماندهـی کـ د انـد .در وارـع در بیـوگ افی
سنتی ساکیا می تواند شیتی اخ ری ،عق نی و خی خواهانـۀ او را آشـکارا نشـان داد و
نظام اعتقادی او را از ه گونه ن ۀ اسوور ای م ا سازد ] .[7, p. 16با استناد به شواهد
تارییی ،خ دگ ایان استن اط نمودند که نه تنها نظ یۀ تناسـخ ،تگتـ ات خی خواهانـه و
مل عام پیش از او در متون اوپانیشادها و عت ودایی و ود داشتهاس  ،بیکه تـیم ت
نظ ی فییسوفان ،روانین و مق رات سیوک راه انه در هند رایج بـود اسـ و تگـالیم بـودا
یان نویی را در تاریخ هند ایجاد ننمود اس  .آندـه مو ـگ تفـو دینـی بـودا شـد ،
شیو های نقادانهای اس که به ب خی از احکام و دستورات پیشینیان وارد نمود اس .
در این میان گ وهـی بـا نفـی ه گونـه ن ـۀ اسـاطی ی و مات یالیسـتی بـودا ،روش
خ دگ ایی را ب پایۀ اعتدال ا تماعی مو ح نمودند .در این میان مـیتـوان از دومییوئـه
( )1930-1842نام ب د که با شواهد تارییی ،ظهور بودا را عک الگمیی در ب ابـ اسـت داد
نظام کاس  ،موال ات گستاخانۀ ب همنان و اف اطگ اییهـای سیاسـی ـ دینـی دانسـ ؛
ال ته او ب این باور اس که بودا بـا صـ اح بـه نفـی نظـام کاسـ و ارتـدار ب همنـان
نپ داخته اس و حتی به زعم او بودا در یان حیات خودش هیدگا ادعای ب ت ی تفک
دینی را نداشتهاس  ،بیکه به تگییم آموز های فیسفی و اخ ری پ داخـ کـه در تگـالیم
دیگ ان یاف نشد .در وارع ،ب ت ی بودا دستیابی به نجات و رهایی انسان بـود کـه ط ـق
اسناد مو ود بهوسییۀ اس فش آموزش داد شد اس  ،بهختوص بهوسییۀ چهـار شـیص
پیش از او ،کاناکامونی ،2دیپانکار  ،9کاسیاپه ،4ک اکوتداند  ،1که در ستجوی را نجات
انسان ب آمدند و بودا تگالیم خود را در طی پانتد و پنجا توالی حیات پیشین بـه دسـ
 Louis de la Vallée Poussin .5وی متیتص متـون بـودایی و زبـان پـالی و سانسـک ی در دانشـگا
ف انسه و بی یک بود.
2. Kanakamouni
3. Dipankara
4. Kasyapa
5. Krakoutchanda
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آورد اس ] .[6, p. 3دو مییوئه همانند سن هییـ ( )1895-1805عیـ اولیـۀ تولـد را
هل و توهم ف ی ند ای میداند که در پدید های مادی و دینامیکی مشـاهد مـیشـود؛
بناب این با از بین ب دن هل ،میتوان تولدهای ثـانوی را از بـین بـ د و سـینان راه ـی
متـوالی سـوتاپنه 5سـک ید گـامین2
ببرگ میتواند نقوۀ عوفی بـ ای ورود بـه حالـ
آناگمامین 9و س انجام اره باشد ].[Ibid, pp. 5-6
سن هیی  ،بودا را متفک ی ساد اندیش مگ فی میکند و مـیگویـد مـن منکـ ایـن
نیستم که شیتی های بودایی به حاالت مگنوی و به عالم نی وانـه رسـید و س شـار از
زندگی آرام گ دید اند ،اما به نظ میرسد که نی وانه نقوۀ پایانی فنا نیواهـد بـود ،زیـ ا
میتوانیم دوبار ب گش کنیم .این چ خش حیات ،بازیهای ردرت تییل و افسـانههـای
کم و بیش عجیگ و غی مگقول اس که ژن هندویی از آنها لرت میب د و زی ـایی آن را
در کتگ ب همنان عت ودایی و سوت اهای بودیسم ،در اشگار حماسی و پورانهها میبینیم
].[20, p. iij-v
اگ چه سن هیی افسانههای خیالپ دازانۀ م دم را ص فاَ نـوعی زی اشناسـی هنـ ی
میداند ،اما به للا عق نی آنها را اموری بیهود میشناسد که روشی منسجم در تگالیم
خ دگ ایانه ندارند .هیی به متـون افسـانهای اشـار مـیکنـد و از «لوتـو دارای رـانون
مویوب »4نام میب د که چیبی ب افسانههای خیالی در خود ندارد .هیی با م ا گـه بـه
این متن ردیمی ،ن ههای عق نی حیات بودیسم را ب رسی میکند .او نظ یات روحانی
بودیسم را انکار نمیکند ،بیکه با زبانی ن م و م یم و عق نی یان فکـ ی ایـن دیـن را
حل مینماید .ب خ ف نگ ش اسوور ای ،به موضوع فضیی انسانی میپ دازد تـا بتوانـد
روش بودا شدن را توضیح دهد ].[Ibid, p. 57-76
باروو ( )1921-1993در کتاب «پارانی وانۀ بودا و ظهور دیـن بـودایی» پـ از تیییـد
نقوهنظ ات مییوئه و هیی  ،زندگی و تگالیم بودا را در حد انسان مگمولی تنبل میدهـد و
 :Sotâpanna .5ف دی که در مسی سیوک حقیق درمه را درک ک د و زنجی های وابستگی را از خـود
رها ساختهاس .
 :Çakridagamin .2ف دی که یک بار با نورانی ملض از عالم باال ب میگ دد و از د زنجی و ودی که
انسانهای مگمولی در آن ملتورند ،سه زنجی را ب ید اس .
 :Anâgâmin .9اصو حی در زبان پالی و ادبیات بودایی به مگنای «غی رابل ب گش » ،ف دی نس تاَ
بیدار که بتواند پنج زنجی از د زنجی ی را از بین ب د که روح بش را در حتار گ فتهاس .
4. Lotus de bonne loi
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با م ا گه به متون کانونی باستانی بودایی ،و ف رههای م ت ط چون ت اوادین ،5س ودستی
وادین ،2مووالس وستی وادین ،9دارماگوپتاکه ،4ماهیساساکه ،1ماهاسم ریکه ،6ات بـودا را
ف دی عادی تیقی میکند و به شواهد تارییی میپ دازد که ب همنان ،م تاضان ک اندیش
با او همانند سای م دم ب خورد داشتهاند ].[Ibid, p. 283
خ دگ ایان با تلییل شیتی بودا و سـی تفکـ اتش او را بـهعنـوان منجـی بشـ ی
مگ فی نمودنـد کـه نـه تنهـا م یـدانش از درشـنه 8بهـ منـد مـیشـدند ،بیکـه رـدرت
خی خواهانــۀ وی ارت ــاط مگنــوی و روحــانی م ـ دم را تشــدید مــیک ـ د .ایــن نگ ـ ش
انسانملوری و خ دگ ایانه ،مو گ گ دید تا انسانها از او روش زنـدگی در ایـن دنیـا را
ف اگی ند و به حیات ف اانسانی که در توان انسانهـای مگمـولی ن ـود ،رهـا کننـد .شـاید
بتوان گف که ب ای هند اندو زد این نگ ش به زندگی زمینـی آنهـا مگنـا بیشـد .زیـ ا
آموز های بودا در س اس نواحی گنگ گست ش یافـ  ،بـدون اینکـه بـا مشـکل و موانـع
دی موا ه شود .به م ور زمان راه ان و ط فدارانش رو به افبایش نهادند ،اما م گ بودا
ب ای م یدانی که زندگی عادی را سپ ی میک دند مو گ شـوک عـاطفی شـد .م یـدان
نوعی پوچی را در زندگی احسا نمودند .آنها خودشان را چون کودکانی میدیدنـد کـه
عاطفۀ مادری را از دس داد اند و بـه تگ یـ ژیـل بیگـین اکنـون بـا در دسـ داشـتن
خاکست بودا خأل روحی شدیدت شد اس  .آنها ب ای آرامش خود خاکست او را بهعنـوان
عنت ی آیینی و ردرت مگنوی در استوپاها دفن ک دند تا ای استاد مگنوی را پـ کنـد.
این عنت نه تنها ب ای اظهار مل به او معآوری شد ،بیکه بهعنوان کشـتی نجـات و
ملور کیهانی تیقی گ دید ،آنده که دیگـ خـدایان ه گـب از خودشـان چیـبی بـه بشـ
نداد اند ].[12, p. 415
د) دیدگاه پرگماتیستی نسبت به افسانه
انتشار نظ یات سنارت ،ک ن و اولدن ب گ پ از چاپ در مجیۀ ف انسوی تاریخ ادیان بـا
1. Theravadin
2. Sarvdstivadin
3. Mulasarvastivadin
4. Dharmaguptaka
5. Mahisasaka
6. Mahasamghika

 »Darśan or Darshan« .8یا  Darshanaاز ریشۀ «دریش» به مگنای دید ،نظ  ،مشـاهد  ،تگیـیم ،درک،
ادراک بت ی ،تگقل ،تفک  ،رتد ،عقید اس و ام وز به مگنای آیین فیسفی اس .
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بلث شدید میالفان موا ه شد .آنها توضیلات صـ فاَ خیـالپ دازانـۀ سـنارت و کـ ن و
خ دگ ایی اولدن ب گ را نپری فتند ،اما بهخاط دالیل وارعبینانۀ عیمی و کارب د افسانهها
در شکلگی ی بنمایههای اعتقادی ،نظ یات آنها را م دود ندانستند ،زیـ ا بـدون افسـانه،
شیتی بودا غی رابل تفسی خواهد بـود و افسـانه بـهعنـوان ابـبار تلقیقـاتی در کـار
ملققان ض وری به نظ میرسد.
در اینجا این سین لموت را میتوان پری ف که از نظـ مـن بـه همـان میبانـی کـه
توضیلات خ دگ ایانۀ حیات بودا میتواند غی رابل ر ول باشد ،انکـار بیشـی از اسـناد و
مدارک تارییی دربارۀ شیتی شگف انگیب بودا به نلوی تی یگ بودیبم اس کـه ایـن
کار سنجید و عیمی نیواهد بود ] .[14, p. 43این نظ لموت را– کـه پـیش از ایـن از او
سین گفتهایم -از دو زاویه میتوان ب رسی نمود :اوالَ اینکـه انکـار مگابـد بـا نگـار هـا و
تماثیل ف اط یگی بودا ،کاری دشوار اس زی ا ردسی امور ف اط یگی نـه تنهـا در عتـ
ودایی ،بیکه در زمان خود بودا و پ از م گ وی از سن های رایج بـود اسـ  .از طـ ف
دیگ در امور تلقیقاتی نمیتوان ن ههای خار الگاد را نادید گ ف  ،زی ا گـاهی ایـن
ن هها دارای بنمایههای اعتقادی هستند.
آلف د فوشه ( )1952-1865نیب ب ای دفاع از دیدگا پ گماتیستی نس به افسانههـا،
عقاید م دم هند را توضیح داد  ،افسانههای بـودا را کـه در ملـیطهـای میتیـف شـکل
گ فتــهاس ـ  ،ب رســی میــدانی مــیکنــد .در وارــع ایــن شــیو عک ـ الگمیــی در ب اب ـ
هنی گ ایی سنارت و ک ن میباشد .فوشه متو ه میشود که ط ق افسانههای متگـدد،
زهد و پارسـایی عامـۀ مـ دم کـام َ شـ یه بـه همدیگ نـد ،همدنـین مگجباتـی کـه در
زندگیهای متوالی و پیشین بودا بیان شد اسـ و روشهـای نجـات و رسـتگاری ،یـک
مسی همگونی را نشان میدهند .فوشه گـبارشهـایی را دربـارۀ افسـانههـای اتاکـه بـا
رته های سای مناطق هند ب رسی کـ د و بـه شـ ح تگـالیم بـودایی در منـاطق میتیـف
پ داخ و نمونههای بسیار خاصی از انواع گوناگون زندگیهای پیشـین بـودا را انتیـاب
کـ د و شــواهد باســتانشناســی را بــا ایــن متــون مــورد ب رســی رـ ار داد .سـ انجام در
نتیجهگی یاش وی گی هـای روشـن و گویـای حیـات هنـدویی و اصـول مشـت ک نظـام
ا تماعی و اصال و وی گیهای ف هنگ هندی را با آنده در اتاکهها آمد اس  ،تلییـل
نمود؛ بهعنوان نمونه به ب رسی رانون اهیمسا کـه مـورد تیئیـد وفـاداران دیـن بـودایی و
هندوئیسم میباشد و در متون هندوها و اتاکهها آمد اس  ،پ داخ و نتایجی عیمی به
دس آورد ] ، [8, p. 103که نشان از نگا های تـازۀ تلقیقـاتی بـود کـه منشـی مشـت ک
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اعتقادات بودا را نشان میداد .فوشه با این روش تاز سگی ک د تا با حجم بسـیار زیـادی
از متون و بناهای هند هم نگ شهای اسوور ای و افسـانهای را حفـ کنـد و هـم روش
عق نی را دن ال نماید تا نگا تاز ای به تلقیقات اعتقادی و شیتی بودا ب یشد [9, p.
] .29اگ چه فوشه ب خی ما اهای منسوب به بودا را که ملفو ماند اسـ بـا آرمـان
ملافل راه ان بودایی در تضاد میداند ] [10, p. 110؛ اما میگویـد منوقـی نیسـ کـه
تتور کنیم حیات وارگی ساکیامونی به ف اموشی سپ د شـد اسـ و در طـی تـاریخ بـه
ای آن ،مجموعهای از افسانه و خیال ایگبین شد اس  .فوشه میپری د که بیشهای
مو ه در افسانۀ زندگی بودا و ن ههای به تگ یـ ی نـامویوب و غیـ رابـل ر ـول را بـه
توضیح منوقی ت دیل کند.
با این دیدگا ف انسویان با رویک د پ گماتیستی افسانه در مگماری ،بناهـای تـارییی،
استوپا و اتاکه ها ،درصدد آن بودند تـا بـه ب رسـی ارت ـاط شیتـی تـارییی بـودا بـا
افسانهها بپ دازند .این آثار و بناها که تجسمیافتۀ افسـانههـا و بـیک انگـی نی وانـۀ بـودا
هستند ،بهمثابه تودۀ حجمدار و شکلداری اس کـه بـیشـکیی و بـیبگـدی را متجیـی
میسازد و بهمنبلۀ پیک ای به شمار میرود که نشان از حیات مگنوی و پی وزی بـودا بـ
خواهشهای درونی او را دارد؛ اما پیک و مگماری استوپا نیب از نظ ب خـی ملققـان نـه
تنها مفهوم متگال و نی وانـه را در خـود حفـ نمـود اسـ  ،بیکـه ممیـو از ن ـههـای
افسانههای کهن بودایی اس که ما را به شناخ شیتی بودا و حوادث دینی نبدیکت
میکند .چنانکه در مگ د ساندی با چهار تورانه 5یا درواز های استوپا ] [15, p. 50موا ـه
میشویم که دارای مگانی رمبگونهای میباشند و صـلنههـایی کـه مگمـوالر در دو طـ ف
تورانهها دید میشود ،حوادث و یانهایی از حیات بودا را نشان میدهند که در عـین
ا تناب از تتوی بش ی ما را به سم تگالیم و آموز های بودایی میکشاند ،به این مگنـا
که میتوان گف ب رسی افسانههای تجسمیافته ] [11, p. 38ب روی بناهـا و آثـار راهـی
ب ای فهم آموز هایی اس که بودیسم تا به ام وز آن را حف نمود اس .
نقد و نظر
پ وهش های خ رانۀ ف انسـویان در ب رسـی حیـات بـودا مو ـگ پیـدایش ف ضـیههـای
گوناگونی گ دید ،اما تنارض در تلییلها نه تنها ادیانشناسان و مگتقدان به تگـالیم بـودا
 .5ب ای اط ع از مگماری و هن تورانهها م ا گه کنید به دو کتاب و ].[11, p38 ;15, p. 50

56

ادیان و ع فان ،سال چهل و نهم ،شمار اول ،بهار و تابستان 5931

را س درگم نمود  ،بیکه نتایج حاصل از آن ،شیتی بودا را پیدید ت کـ د اسـ  .بـودا
بهعنوان وارگیتی تارییی تل تـیثی م ـانی فکـ ی و فیسـفی پیشـینیان و سـن هـای
م دمی و ویشنوئیسم ،روشی نوین را ب ای احیای امگۀ انـدو زد و پ یشـان هنـدوئیبم
ارائه داد .او سگی نمود دو هان فک ی عوام و خواص را با یکدیگ پیوند دهد که در ایـن
زمینه موفق گ دید تا ایی که ارشار م دم ـ عوام و خواص ـ با م ا گه به متـون و آثـار
متنوع اشتیا ری ی و مگنوی خود را به شیص بودا نشان دادند.
در اولین م حیه ،تگالیم ب ای خاصالیواص اختتاص یاف  .دومین م حیـه مجموعـۀ
«آموز های کامل حکم و دانش »5اس که تگییماتی ب ای خواص میباشد و بـه مـدت
سیبد سال بودا آنها را ت ییغ نمود .در م حیۀ سوم بودا در مکـانهـای گونـاگون تگـالیم
تکمییی را به مجموعۀ «آموز های کامل حکم و دانش» اضافه نمود .تنت ها که عقایـد
و اعمال مکتگ و یانه را توضیح میدهد ،بهعنـوان مجموعـهای از سـینان موثـق بـودا
تیقی شد اس  ،درس همانند ب خی ت مهها 2یا گنجینههای مگنوی 9که به ف زانگان یـا
منجیان آسمانی سپ د شد اس  .از این سنخ نیب آموز های دیگ ی بهصورت مل مانه و
س ی حف شد اس که آن تگالیم بهصورت نهفتـه در ضـمی و بـاطن ب خـی آدمهـای
کامل باری ماند اس و س انجام در آیند بهصـورت الهامـاتی بـ ب خـی از افـ اد ظـاه
خواهد شد ] .[3, p. 13بناب این حجم کانونهای ناهمگون بودایی ب اسا اسـتگدادهای
ف دی (عوام و خواص) رابل استفاد خواهد بود .ب این اسا تمام پ وهشهـای بـودایی
در ف انسه میتواند بهعنوان ب شی از یک دین تیقـی شـود کـه در حـوز هـای گونـاگون
دینی ،فیسفی و هن ی کارب د دارد .اگ چه سـینان سـنارت و کـ ن در بـین ف انسـویان
فقط بهعنوان نظ یه مو ح گ دید  ،اما به للا باستانشناسی درخور تو ه اسـ [13, 4
] .p. 3ه چند ر ل از اینکه سنارت بیواهـد وارد بئیـات بلـث شـود ،مـ دم مسـلور
حماسههای دینی ،پورانهها ،اساطی خورشیدی و ویشنوئیسم شد بودنـد ،زیـ ا آنهـا نـه
تنها از اهمی دینی ب خوردار بود اند ،بیکه م دم از اینکه ور خود را به شنیدن و نقـل
س ودهای حماسی و حکای های پورانهها میگرراننـد ،خشـنود بودنـد .ایـن نـوع تفکـ

 .4این ع ارت از ملقق آلمانی ارنس
الم نقل شد اس .

1. prajnaparamitasutra
2. terma
3. trésors spirituels
ژان ایتل ( )Ernest John Eitel 1838-1908میباشد که بهوسـییۀ
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افسانهای و اسوور ای که در بودیسم رواج داش  ،اعتقاد م دم را به امـور متگـالی نشـان
میدهد ،اما دربارۀ دیدگا مات یالیستی باید گف بودیبم نه تنها همانند فیسـفۀ چارواکـه
که بسیار نبدیک به مات یالیسم میباشد ،نیس ؛ بیکه بودیسم یک فیسفۀ درونی اس که
در متون کانونی بودایی بدان اشار و تتـ یح شـد اسـ و بوداییـان بـا ف سـفه دربـارۀ
دریاف حقیق از ط یق داد های حسی که با آن میالف بود اند ،بـه گفتگـو و مجادلـه
پ داختهاند .[4, p. 127] 5از ط فی در ب رسی هستیشناسی بودایی ،شـک در چیبهـایی
که ماد یا روح هستند ،و ود ندارد و انکار هم نمیشود ،بیکه این دو هماننـد پدیـد یـا
یو میباشند .در وارع میتوان گف که بودیبم نوعی شکگ ایی هستیشناختی اسـ .
در ب رسی مات یالیستی بودایی از نوع غ بی ،بهص اح در هی متنـی کـ نشـد اسـ ،
بیکه اشار به نجات همۀ انسانها از رنج ،تیویلاَ بـه نفـی ط قـات و طـ د نظـام کاسـتی
انجامید اس  .از ط فی ب همنان از پ این مسئیه بهسـادگی نمـیگرشـتند کـه کسـی
عییه آنها ریام ا تماعی کند و آنها هی واکنشی نشان ندهند .در عین حال بودا نه ایمان
ب همنان را به تمسی گ فتهاسـ و نـه خـدایان را ،بیکـه او بلـث زایـشهـای مکـ ر و
بازپیدایی را بهصورت دیت و مؤث ت مو ح ک د و با افبودن آموزۀ نی وانه ،ایـن عقیـد
را از انلتار ب همنان خارج ساخ  .میالف بودا با خدایان بهمنبلۀ اعتقاد به مات یالیسـم
ن ود  ،بیکـه از نظـ او خـدایان خـود در چ خـۀ حیـات رـ ار دارنـد و در خودخـواهی و
خودپسندی زندگی میکنند و از انسانها انتظار پی وی و اطاع ملض را دارند و سـگی
میکنند تا اختیار را از انسان سیگ نمایند ،در حـالی کـه اگـ خـدایی در م حیـۀ کمـال
باشد ،نیازی به تقاضا از انسانها ندارد.
اما خ دگ ایان ف انسوی که درصدد زدودن رویدادهای افسانهای و اساطی ی ب آمدند،
مسی ی نامومئن را طی نمودند ،زی ا به همان میبانی که از نظ آنها افسانهها غیـ رابـل
اعتماد و غی منوقی هستند ،حیات تارییی و تگالیم بودا نیب میتواند مورد ت دید و انکار
ر ار بگی د .و ود ف رههای متگدد بودایی و انکار همدیگ میتواند تلییل خ دگ ایانۀ مـا
را دچار اخت ل کند .اگ بهسادگی از ن ههای اساطی ی بگرریم ،نمیتوان ایمانگ ایـی
 .5ژان ف انسـوا بیبییـه ( )Jean-François Belzileمفسـ و ملقـق مـتن «چشـمانـدازی بـ دیـدگا هـا
( )sarvadarcanasamgrahaکه در ر ن پانبدهم بهوسییۀ مـدهو ( )madhavaبـه زبـان سانسـک ی
نگارش یافتهاس  ،میباشد .در این اث شش دیدگا فیسفی مو ح شد اس که هموار مورد مجادله
و بلث ر ار گ فتهاس  .در این متن گبارش و ش ح منسجم از نظ یات مات یالیستی ارائه شد  .مـتن
ردیمی اس و باید گف در عت اسکوالستیک التقاطی تتنیف شد اس .
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م دم را به ساکیامونی پ رنگت نشان داد ،آیینی که ب خوردار از خ دگ ایـی باشـد و بـه
امور شگف انگیب و خار الگاد پای ند ن اشد ،نه ک مش اودانه خواهد بود و نه کسـی را
به ط ف خـود ـرب خواهـد نمـود ،امـا در دیـدگا پ گماتیسـتی ،ف انسـویان بـا ورود
بــه امگــۀ هنــد و ب رســی متــون ،شــواهد عینــی ،اتاکــه و بناهــای تــارییی ،در
ستجوی پیوند میان بودای تارییی و بودای اسوور ای بودند و روشی منوقی را دن ـال
ک دند .ام وز ایمان و اخ ص مؤمنان متم کب ب بقایـای خاکسـت ی اسـ کـه مفهـوم
آسمانی گ فته تا بدین وسییه ای استاد مگنوی پ شـود .امـ وز اسـتوپاها مـیتواننـد
م کبی ب ای پیوند بین وارگی های تارییی و افسانهها باشـد و ایـنگونـه تلییـل نـوعی
رهایی روح از تنگناهایی را ف اهم ساخته که سـنارت و اولـدن بـ گ بـ ای خـود ایجـاد
نمود اند.
نتیجهگیری
از ر ن نوزدهم در ف انسـه تلقیقـات و کـاوشهـا عیمـی در زمینـۀ موالگـات شـ ری و
بهختوص ادیان هند و بودا صورتی دیت به خود گ ف .
اگ چه کث ت و آشفتگی آثار کانونی از ر ن نـوزدهم باعـث پیـدایش چهـار رویکـ د
متفاوت و بالو ع نتایجی کام َ متفاوت در زمینۀ شیتی ساکیامونی شد ،امـا بـه نظـ
نمیرسد که هـی یـک از ایـن دیـدگا هـای چهارگانـه تفسـی ی ناصـواب از شیتـی
ساکیامونی را ارائه داد باشند ،زی ا ه کدام شواهدی کـافی و وافـی بـ ای ادعـای خـود
دس و پا ک د اند .از یک ط ف نمیتوان رویدادهای شگف انگیب را نادیـد گ فـ و بـه
آنها بهعنوان اسناد تارییی بیاعتنا بود و از ط فی امور به ظـاه وارگـی ،تـارییی را هـم
نمیتوان بهطور روع پری ف  ،زی ا شواهد الزم ب ای این رویدادها نمـیتـوان ارائـه کـ د.
بناب این ،ه کدام از آرا و دیدگا ها پاسیی را درخـور تلییـلهـای شیتـی خـود ارائـه
داد اند؛ اما با تیکید بودا ب «را میانـه» و توصـیۀ او بـ ای دوری از افـ اط و زیـاد روی،
رویک د پ گماتیستی نس به افسانه ،روشـی کـام َ مومـئن و رـانعکننـد ای را دن ـال
میکند ،زی ا کث ت مگابد و صومگهها در امگۀ بـودایی نـه تنهـا بـهعنـوان امـ ردسـی
کارک دی عاطفی دارند ،بیکه افسانههـای شیتـی سـاکیامونی منجـ بـه شـکلگیـ ی
رفتارهای اخ رـی و بـه دن ـال آن فضـایل دینـی گ دیـد اسـ  .در حـالی کـه دیـدگا
مات یالیستی که ه گونه فضـایل اخ رـی و فیسـفی بـودا را انکـار مـیکنـد و رویکـ دی
افسانهای که به بودا س ش خدایی میدهند و نگ ش خ دگ ایانـه کـه تتـوی ی انسـان
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 هی کدام دیدگاهی مومئن و رـانعکننـد ای،مگمولی و غی ردسی از او نشان میدهند
.را از ساکیامونی و حیات پ از م گش ارائه نمیدهند
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