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 چکیده

ایمیـل  بـه دسـ     53از تاریخ اولین چاپ رساله دربارۀ افسانۀ بودا کـه در رـ ن   
دیل ف انسوی انجام شد و در آن حیات ساکیامونی به نماد و اسـوور  ت ـ   سنارت

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      

ققانه به نظ یـات  اس ؟ ف انسویان با ب رسی ململققان را به خود مشغول نمود 
بندی نمود: گ وهی توان آنها را به چهار دیدگا  تقسیماند که میمتفاوتی رسید 

با تلییل نظام ط قاتی، نقد سن  دینی و با رویک دی تج بی، او را مات یالیسـتی  
ای او و گ وهـی بـا   هـای افسـانه  موفق و خودآگا  شـناختند. ب خـی بـ  وی گـی    

اساطی ی، ب    یـان بشـ ی او تیکیـد نمودنـد و     های خ دگ ایی و زدودن  ن ه
گ و  چهارم  ن ۀ پ گماتیستی را نسـ   بـه ایـن افسـانه کـه روشـی مگتـدل،        

 رسد، دن ال نمودند.  منوقی و رابل ر ول به نظ  می
 

 اسوور ،  بودا، پ گماتیسم، خ دگ ائی و مات یالیسم. :هاهکلیدواژ
 
 

                                                      
 دانشگا  سیستان و بیوچستان. ستادیار، گ و  ادیان و ع فان تو یقی،ا. 5

Email: m.absalan@theo.usb.ac.ir 
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 مقدمه
رود و اسم مفگول صـیغۀ مجهـول   به کار می bouddha صورتواژۀ بودا در زبان ف انسه به

در زبـان سانسـک ی  گ فتـه     buddhaاس  و مفهوم آن از کیمـۀ  « بیدارشد »به مگنای 
باشد. این واژ  بـه کسـی اطـ      می« بیدار شدن»به مگنای  budhشد  که بن فگیی آن 

نـا و مفهـومی   گ دد که بیداری ب ایش ملقق شد  باشد، امـا در مکاتـگ گونـاگون مگ   می
شود که به عالم نی وانـه  به کسی گفته می یانههینهاس . در مکتگ خاصی به خود گ فته

گ دد که به ف اسوی دوآلیسم ـ  به انسانی اط   می مهایانهنائل آمد  باشد. اما در مکتگ 
، «سـگادتمند »مگنـای   بهگـوت عالم نی وانه و سمسار  ـ صـگود کـ د  باشـد. در مکتـگ      

و در مکتـگ  « فـائق، پی وزشـد   »اس . در  این به مگنای ا به خود گ فتهر« خوش ی »
اسـ . در متـون پـالی بـ ای مفهـوم بـودا و       تگ یـ  گ دیـد   « این چنین آمد » تاتهاگاته

اس  که دو تگ ی  نیس  بـ  اسـا    ای بیان شد گانهت ین م حیۀ بیداری تگابی  سهعالی
 .p ,5] موه   و فیض بودای پیشـین اسـ    اراد  و اختیار ف دی و سومین آن ب  اسا 

20]. 
اسـ .  : بودایی اس  که به لوف تگالیم بودا، به عالم نی وانه نائل گشته5بودای شنوند 

 شود؛عنوان یک بودا تیقی نمیاو اره  نامید  شد  و همیشه به

اس  و رابییـ  نجـات دادن   : کسی که خودش را  بیداری را یافته2بودای یگانه و تنها
 یگ ی را ندارد؛د

اس  و شایسـتگی  : کسی که خودش به بیداری کامل نائل آمد 9بودای خالص و کامل
 .آن را دارد که رانون درمه را تگییم دهد

 گـ دد کـه بـه دانـایی مویـق     ای اطـ   مـی  در ادبیات ب همنی غال اَ بودا بـه ف زانـه  
 تـوان رسـد کـه نمـی   یباشد. با تو ه کث ت مگنا و مفهوم بـودا بـه نظـ  مـ     دینی رسید 

تفسی  واحد و راطگی از واژۀ بودا ارائه داد، شناخ  مدارک و اسناد پ اکند  و عجیـگ در  
انگیــب بــودا حتــی ملققــان ف انســوی را دچــار ســ درگمی ای و شــگف دنیــای افســانه

 . 4اس نمود 
                                                      

1. Sravakabuddha 
2. pratyekabuddha 
3. samyakambuddha 

( ادبیات بودایی را در ب اب  ادبیات دینی دورۀ تارییی هند، دارای غنای 1967-1892) میگوت ف انسوی. 4
هـای  هـای میتیـف و در دور   داند تا  ایی که از نظ  وی هباران اث  کانونی که به زبانالگاد  میفو 

 .[p. 65 ,16] اس اس ، ملققان را دچار اشت ا  و ت دید نمود هگوناگون نگارش یافت
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( بـا ب رسـی ریشـۀ اصـو حی و ف هنگـی      1852-1801) ف انسـوی  پ وفسور بورنوف
هایی مانند بودا، ساکیامونی، گوتامـه و گـورو را     در ادبیات سانسک ی ، واژ اسامی مقد

هـا خـانواد  را بـه    داند و مگتقد اس  که در وارع این واژ دارای مفهوم و مگنای دینی می
اس  کـه  را به خود داد  5س امانه گوتامهسازد،. چنانکه بودا نام ط قۀ ب همنی م ت ط می
اس . از ط فی در عتـ  بـودا بـ ای    ب ای خانوادۀ مقد  دینی  در  امگۀ هند اصو حی

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    

اس  زی ا در ف هنگ هنـد نجـات   ود ای وضع نمگی انهخود ب ای شاگ دانش روش سی 
 [p.8-9 ,13].  شداز ه  گونه آلودگی  بء وظایف اولیۀ هندو شم د  می

 
 فرانسویان  های چهارگانةدیدگاه

پ دازان  امگه، تفسی ی نو از حیات انسان را ارائه تا عت  بودا بسیاری از ف سفه و نظ یه
ی  امگه را ب ط ف نماینـد. مـ دم پری فتـه    هاطور  دی دلواپسیدادند؛ اما نتوانستند به

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     

یی تناسـخ عـام  باری در انتظار او خواهد بود، همدنین ب  این باور بودند که پس  و نک  
 درای  ـب تسـییم   اس  و چـار  ینی یآ روانین دینی و گونه عدول از ه  در ب اب بازدارند  

 .ط قات را ندارندر ول و  کتگ مقد ، خدایان ب اب 

گ ایـی، دیالکتیـک و سـانکهیه    زندگی    گونه و تفک ات خ دگ ایی، اتمیسم، تکامل
هـا  د. ط ق کانون پـالی، او سـال  مو گ گ دید تا بودا را  دیگ ی را ب ای نجات انسان بیاب

 9رودراکه و 2ب همن آراته کیمهدر  ستجوی حقیق  بود و دو فییسوف ببرگ دوران وی 
آمدند، نتوانستند روح بودا را آرامـش بیشـند و او را بـه    که از استادان او نیب به شمار می

طـی   . بـودا روانـۀ  نگـل شـد و در    [p. 60-61 ,6] درک نجات و حقیق  مویق ب سانند
شش سال تفک  به مگ فتی  دید دس  یاف  که س گ بیـداری وی گ دیـد، از آن پـ     

                                                      
5. Sramana gautama:  و  اس : س امانه بـه مگنـای سـالک، زاهـد،     این اصو ح از دو کیمه تشکیل شد

 گوتامه که به مگنای گورو یا مگیم اس .

2. arata kalama: ش .تگالیم او در بارۀ تفک  یوگه در عت  بودا بسیار رواج دا 
9. Roudraka :دادبه شاگ دانش از  میه بودا تگالیمی دربارۀ فق  و تلقی   سم یاد می. 



 5931بهار و تابستان ، اول، شمار  نهم، سال چهل و ادیان و ع فان 4

 

ای شـکل گ فـ  کـه    هـا و بناهـای مسـلورکنند    هـا، مجسـمه  بسیاری از متون، افسانه
 دهند.  رویدادهای بودا را نشان می

هـای گرشـتۀ بـودا و پ اکنـدگی آثـار بـه تیمـل و        ملققان ف انسوی با تکیه ب  سن 
تـوان نقـد و   هـای چهارگانـۀ زیـ  را مـی    بندی دیـدگا  داختند که در یک  معتلقیق پ 

 ب رسی گ ف :
 
 ای دیدگاه اسطوره الف(

(، 1847-1928)5به دس  ایمیل سـنارت  5781با انتشار اولین رسالۀ افسانۀ بودا در سال 
تلول ببرگی در شناخ  شیتی  ساکیامونی اتفا  افتاد که   یان فک ی ف انسـویان را  

نامۀ ساکیامونی را به اسـوور  و نمـاد   ستیوش تلول ببرگی نمود. سنارت تمام  زندگید
ب گ داند که نام، صفات، خانواد ، اط افیان،  ـوانی، تولـد، نی وانـه، دریافـ  اشـ ا ، بـه       

آل های خورشید و توفان ت دیل گ دید. او بدون انکار شیتی  بودا از انسان اید اسوور 
نام ب د تا بتواند از بـودا ره مـان   « 9مهاپورسو »، انسان کامل یا «2تینکاک اوار» هانی یا 

اش نمـادی از پیـ وزی   انگیـب زنـدگی  مگنوی خورشیدی بسازد تا  ایی که آثـار شـگف   
ای دو شد؛ ال ته سنارت ب ای اث ات دیدگا  اسـوور   خورشید ب  تاریکی و ظیم  شناخته

آیین اساطی ی ویشنویی و پیوند آن با شیتی  بـودا،  داد تا بتواند با دفاع از نظ یه ارائه 
اسـ . او بـا   خـورد  روش ملققان را به این سم  سو  دهد که  و  هندی با آن پیوند 

های تارییی هستۀ اصیی و کـانون م کـبی بیـوگ افی بـودا را     ط ح اولین نظ یه که داد 

                                                      
5. Émile Senart  .سنارت کتاب خود هندشنا  مگ وف ف انسوی و مت  م چندین متن بودایی و هندی

های صفله، پنج بیش و یک نتیجه تدوین ک د. او پ  از یک مقدمه، از صفله د  بیش 198را در 
  دازد؛پمی cakravartinبیش اول به توضیح لغوی و اصو حی کیمۀ  .5کند: تابش را ش وع میک
در  .9اس ؛  Mahapursuaبیش دوم م بوط به این کیمه با شیتی  بودا و توضیح اصو ح  .2

باشد این بیش ادامۀ بیش سوم می .4بیش سوم به زندگی ساکیامونی و ن  د او با مایا اشار  دارد؛ 
بیش پنجم اختتاص به رموز و  .1کند؛ به تولد،  وانی بودا و خورشید مگنوی او اشار  می که

هاس  و هدفش صیح و آرامش بش  های بودایی دارد، که در این بیش او پادشا  تمام رار نشانه
سازد و در آسمان سپاهش را به ه  گانۀ خود را ظاه  میهای هف اس . بودا با فضییتش گنجینه

 .p ,21]ف ستد تا به پادشاهان شیوۀ حکم انی و صیح را بیاموزندی که تمایل داشته باشد، می ای

10] . 
2. Cakravartin 
3. Mahapursua 
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یـ  منسـجم بیـان    ای در  نـگ آن بـه شـکیی کـام َ غ    دهند و عناص  افسانهتشکیل می
های تارییی ورگی ننهاد و م نای آن را سس  دانس  و بـا بیـان نظ یـۀ    شود، به داد می

هـای  های اساطی ی را مجموعۀ م ت ط به هـم و روگـی فـ م نمـود کـه داد      دوم  ن ه
 تارییی  ن ۀ ثانوی و روگی  ندارند. 

گـاهی غیـ  تـارییی و    طور روع، گ وهی که این نظ یۀ سنارت را تییید نمودند، با نبه
ای و هـای اسـوور   پـ دازی ای م احث او را دن ـال نمودنـد، امـا خیـال    رویک دی اسوور 

ای که زاییدۀ ت اوشات فک ی م دم هند اس ، مو گ گ دیـد کـه در دفـاع از ایـن     افسانه
پـ دازی  ، ک ن هیندی اظهارنظ ی مشابه را بیان نمایـد کـه خیـال   5772نظ یه در سال 
داد. در وارع از نظـ  او افسـانۀ سـاکیامونی درب دارنـدۀ هـی       ت  نشان میسنارت را  دی

اسـ ، تـا  ـایی کـه والـدین، دوسـتان، همسـ ،        رویداد تارییی نیسـ ، بیکـه اسـوور     
اند، هی  نیستند مگـ   ک دند یا او را آزار داد رانانی که از او حمای  میدرباریانش و حکم

یکی. چنان کـه موعظـۀ بنـار  بـه مگنـای ع ـور       های سیارات، ستارگان و صور فتجسم
رود بـودا از آنجاهـا ع ـور    هـایی کـه گمـان مـی    باشد و مکـان النهار میخورشید از نتف

 شوند. های ردسی شم د  میاس ، مکانک د 
کسانی که در ف انسه به تییید سینان ک ن پ داختند، به این نکته تو ه نداشتند کـه  

های اساطی ی اسـ . هـ    نگارش رمانی ب  م نای نگ ش ک ن در س ک بیان خود درصدد
های بودا دارد، اما رفتـار و  گی ی افسانهچند که اسوور  نقش غی  رابل اغماضی در شکل

منـد  کند؛ زی ا از یک طـ ف، تگـالیم منسـجم و نظـام    گفتارهای بودا را کام َ تفسی  نمی
ی شکل بگیـ د و از ط فـی دیگـ     شناسی و اساطی تواند در پ تو باورهای اخت دینی نمی

ها در اواخ  ر ن نوزدهم اث ات نمود که در هند و در ر ن کشفیات تارییی و و ود کتی ه
 سوم، ساکیامونی وارگاَ و ود داشته و رابل انکار نیس .

( و 1983-1903) لمـوت رنگ شدن نظ یات ک ن و سـنارت در میـان ملققـان،    با کم
تـ ی را دن ـال نمودنـد. آنهـا تـا      ز آن دو، روشی مگتـدل ( با انتقاد ا1898-1817) الم  
گرار اسوورۀ بودا را پری فتند، اما ت ش نمودند که شیتی  تارییی ای نقش تیثی انداز 

ای به ارت اط افسانه و اسوور  با  وامـع  دهند. لموت در مقالهت   یو  بودا را کمی پ رنگ
ان مـ دم بیـان نمـود. بـه همـین  هـ  بـه        بودایی پ داخ  و تیثی گراری آنها را در میـ 

ها پ داخ  و ساکیامونی را راه ی در ل ا  ژنـد  مگ فـی نمـود کـه در     آوری افسانه مع
زمان ف دی ف اط یگی گ دید. بودایی کـه دارای  خیوت و سکوتش به ره انی  رسید و هم
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وسـتی،  دهـای اخ رـی و صـیح   بود و به للـا  وی گـی   5گانصفات الوهی  و تنوی  یافته
درخـ   » مـارا شد با پیـ وزی بـ  سـپاهیان    شد ، موفق  شناخته 2شه یار آرمانی  هانی

را تسیی  نماید، سپ  لموت ب ای اث ات تـیثی ات افسـانه بـه سـ اا مکاتـگ و      « کیهانی
اند. و ف مان وای آسمان ساخته 9رود که از بودا شیتی  ف ا هانیهای بودایی میصومگه

هـای تگییمـی   هـای مکاتـگ و رسـاله   سادگی از آموز توانس  بهیلموت در این   یان نم
وایـی  و به دن ال آن رسـالۀ   1مهاسمقیکهو  4س واستیوادینبگررد، لرا به س اا دو مکتگ 

هـای دیگـ ی را کـه در آن زنـدگی بـودای زبـان       رود و سـپ  رسـاله  مـی  6پولیا سـوت ا 
تا  [p. 43 ,14] کندس ، ب ررسی میاالگاد  هم ا  شد با افسانه و امور خار  8سانسک ی 

عنوان یک اعت ار مگنوی و آسمانی تیقی این نکته را به اث ات ب ساند که شیتی  بودا به
رسـد  اسـ . بـه نظـ  مـی    نمود شد  و این باور در مکتگ مهایانه درخشش بیشت ی پیدا 

 7ی، بهـارهوت کند و به س اا استوپای ساندای روشی منوقی را دن ال میلموت تا انداز 
رود کـه عظمـ  اعمـال و    و ا انتـه مـی   52نگار  ونیکوند  55ام اواتی 50ماثور   3رندهارا

هـای تولـد، مگجـبات، ن ـ د و فتوحـات،      کشند. شگفتیگفتار ساکیامونی را به تتوی  می
، حیات بگد از مـ گ و م اسـم تـدفین، حـاکی از     59رویدادهای حیات م دم، پاری نی وانه

                                                      
1. Illuminés 
1. Rois cakravartin 
2. Lokottara 

9. Sarvastivadin های مکتگ بودایی در هند که سیتد سال بگد از پاری نی وانه یکی از گ ایش
آمد  و ام وز  در نواحی کشمی ، پنجاب و رندهار پ اکند  مونی ظاه  و در عت  آشوکا پدید ساکیا
 .اندشد 

4 .Mahasamaghika  این مکتگ در حدود صد سال بگد از م گ بودا شکل گ ف. 
5. Vaipulyasutra 

( در ف انسه 1894-1811( و فیییپ ادوارد فوکو)1852-1801) زبان سانسک ی  از زمان بورنوف بودای .6
 طور  د آغاز شد.بهو زبان سانسک ی ، پ  از آنها تلییل شیتی  بودای زبان پالی  و شد آغاز

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

52. Parinirvana ،ی اهاز رنجبودا ی که نورانی  ملض یا اره  اس  و یبه مگنای نی وانای کامل و نها
آمیب و و گ وهی آن را عالمی اس اراس  اس  و به بیداری رسید عالم و این تن خاکی رها شد 

یان به مناس   یبودا اس .دانند که کام َ در ف اسوی  ایگا  دیگ  خدایان ر ار گ فتهبهشتی اع  می
 .[pp. 281-285 ,2] گوی پاری نی واناکنند که به آن ی  شن و فستیوالی ب گبار مییاین رها
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. بـا ایـن   [Ibid, p. 44-49] یات ساکیامونی در مگابد بـودایی هسـتند  افسانه و اسوورۀ ح
گونۀ ک ن را تگـدیل بیشـد،   شیو  لموت ت ش نمود تا بتواند نظ یۀ سنارت و شیوۀ رمان

رود تا تییید نماید که  وامع بـودایی از  های بودا مینامهها و زندگیسپ  به س اا بیش
 به   نیستند:  ها و اساطی  بیافسانه

 اس ؛  ای بودا که در متون اعتقادی یا سوت ا بیان شد نامۀ افسانههایی از زندگیبیش
ای کــه در متــون تــیدی ی و انضــ اطی گنجانــد  نامــۀ افســانههــایی از زنــدگیبیـش 

 اس ؛  شد 
 اس ؛های مستقل اما نارص بودا که در مدار  بودایی تدوین شد گبارش زندگی

و 5اسـ  تون تیدی ی و انض اطی مکاتگ بـودایی هنـد آمـد    نامۀ کامیی که در مزندگی
 رسد؛متونی نظای  آن که ردم  آنها به حدود ر ن ششم ر ل از می د می

وسییۀ مفس ان زبان هند هایی که در ر ن پنجم بهنامهافسانۀ بودا و ط ح کیی از سال
بـارۀ افسـانه و   اس . با تمام تلییل و ب رسی مگتـدلی کـه لمـوت در   و آریایی تیلیف شد 

گـا  چیـبی   گونه به اتمام رسـاند کـه هـی    اسوور  انجام داد، گفتار خود را س انجام این
انگیبی نیس  که تییید کند. رویدادهای عق نی، تارییی و مگمولی، از رویدادهای شگف 

 .  [Ibid, p. 49]کنند، بهت  باشندکه عقل انسان را نگ ان می
 وور  را ســودمند و ســینان ســنارت رااســ میــ اگ چــه المــ   اهدر ایــن میــان 

 دلیـل نیسـ  زیـ ا از   گیـ ی او بـه سـنارت بـی    داند، اما خـ د  کنند  میای رانعتا انداز 
 و از طــ ف دیگــ ، [p. 3 ,13] اســ یــک طــ ف او افســانۀ بــودا را بــه افــ اط کشــاند 

 خورشـیدی   هـا و اسـاطی  هایی تازگی ندارد بیکـه در  امگـۀ هنـد، پورانـه    چنین افسانه
 ـ   مـیخو  از وداهـا   ـانـد. در ویشنوئیسـم     بـود   از اهمی  بسیار وسیع دینی ب خـوردار 

 ا  و حـامی  هـان و  هانیـان و تجسـم    خـورد  کـه خی خـو    ویشنو بـا خورشـید پیونـد   
 2«گووینـدا گیتـا  »تـوان در  اسـ  و ایـن ع ـارات را مـی    آمیـب و متگـالی   کیمات مل ـ  

رود ودا، روان و روح پارسایان به خورشید مـی از نظ  ریگص اح  دید. از ط فی دیگ ، به
که منبلگا  پاداش اس ، نه ب ای همه بیکه بـ ای کسـانی کـه بـا ر بـانی و فدیـه تو ـه        

اسـ ، و بـ ای   اند. این تفک  دینی که ب  پایۀ رحم  و الواف الهی خدایان را  یگ نمود 

                                                      
5. Mula-sarvastivadin شمال غ بی هند و چین  از مکاتگ باستانی بودایی اس  که در بیش این مکتگ

 رواج دارد.
2. govinda gita  اس . از مشهورت ین اشگار غنایی در ادبیات سانسک ی 
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« رحمـ  »وسـییۀ بـودا   بگـدها بـه   اسـ ، ها خی خواهی و پارسایی را خواستهتمام انسان
 اس . شد خواند  
 

 دیدگاه ماتریالیستی ب(
آلیسم هند، تلییل مات یالیسـتی بـودا را بایـد بـه     رغم تفک  اساطی ی در س زمین اید به

تـوان دو دیـدگا  را   فک ی ر ل از وی  ستجو نمود. ب  ایـن اسـا  مـی    -  یان تارییی
 داد: ب رسی و ارزیابی ر ار

با تلقیق در تفک ات ف سفۀ باستانی که تمایب روح و ماد  بـ ای آنهـا دشـوار     گ وهی
بودنـد کـه ب خـی از ف سـفه مگیـاری بـه غیـ  از احسـا  را          بود، به این نتیجه رسید 

ای ثانوی یـا فنـومن   ک دند و روح را پدید عنوان ارزشی مویق تیقی نپری فتند و آن را به
ط یگی و ارزش دینی وداهـا را   ه تنها زمینۀ انکار منشی فو گ فتند. این موضوع ندر نظ  

نمود، زی ا وارگی  از نظـ   به دن ال داش ، بیکه نظام اخ ری و فضیی  انسانی را هم نفی 
آنها فقط در مقولۀ دنیای ملسو  رابل درک بود و هدف عق نی در حیات بش ، لـرت و  

داش . این سابقۀ دی ینه  5کتگ چارواکهخشنودی از ح  بود. مسیماَ این نوع تفک  در م
 اسـ . داشـته  نوع فیسفۀ سوفسوایی و مات یالیستی ر ـل از بـودا، در  امگـۀ هنـد رواج    

انـد کـه نظ یـات اصـال  پدیـدارهای      بـود    یمقـ اطی  گ ایانی حتی ر ـل از  آنها عقل
ع بـه نگـ ش   ریبی نمودند؛ بناب این از نظـ  آنهـا بـودا بـا ر ـو     مکانیکی و اتمیسم را پایه
اصـول عقایـد، یـا     ۀکه بیواهد حقیقتی را ب  پایـ ن ود صدد آن مات یالیستی پیشینیان در

را « عقـل » بـود کـه  اولـین کسـی    بیکـه وی  تگیـیم دهـد  یا ک م الهی  ،حقیقتی وحیانی
 تکیـه بـ  حـوا    و  تا بتواند حقیقتی را ب  م نـای عقـل   نمود« ایمان و عقید »  انشین
ماهیـ    ۀاس  که اصو حات عق نی و عیمی را دربـار ی ن شیتیتاو اولی. دریابد بش ی

 ,16] بیـان نمـود  تلوالتی دائمی  با   یانی از ان ژی و  هان را همانند نمود هان ط ح 

p. 302]. 
مات یالیسم در هند »ای ب  کتاب با تییید سینان میگوت، مقدمه پیی  سییون فییوزات

                                                      
5. Charvaka     یالیسـتی  متفک  هندی در ر ن ششم و هفتم ر ل از می د مسیح کـه دربـارۀ فیسـفه مات

گ ایی را نفی ک د و تجسد، تناسخ، ا  ای آیینی را منک  شد و فقـط  اس . او نظام سن سین گفته
یـا  « سـینان دلنشـین  »کیمۀ چارواکه در لغـ  بـه مگنـای     .عنوان اببار مگ ف  پری ف ادراک را به

 اس .« گفتارهای خوشایند»
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هـای  ینان او، با بـه حاشـیه کشـاندن گـ ایش    باالنفه می نویسد و ضمن تیکید س« ردیم
اس  کـه بسـیاری   پ دازد و مگتقد اخ ری و مگنوی  امگۀ هند به دفاع از مات یالیسم می

ــناختهاز مات یالیســ  ــا ش ــد   ه ــتی در هن ــ ات مات یالیس ــان تفک ــتند و   ی ــد  هس نش
 اول کنـد: یهای مات یالیستی هند را از دو  ن ـه ارزیـابی مـ   اس . او زمینهشد  ف اموش

صـورت پ اکنـد    اینکه  ات فیسفۀ هند مجـادالت شـفاهی اسـ  و م احـث مکتـوب بـه      
باشد، به همین دلیل متون منلت اَ مات یالیستی کمت  و ود دارد، در حالی که عقاید می

هـایی کـه   شـود، بـاالخص مات یالیسـ    مات یالیستی در تمام مجادالت فیسفی یاف  مـی 
 دومانـد؛  احثی که م بوط به مگتقدان به خداس ، سین رانـد  اند در تمام م خداناشنا 

ایم. مات یالیسم یـک نظـام فکـ ی    اینکه ما اساساَ تفک  مات یالیستی هند را ف اموش ک د 
و از  ن ۀ دیگ  نقد مگنویـ  یـا    اس  که به نفی روح پ داختهنیس  بیکه نوعی مجادله 

ییـل نفـی روح پ داختـه و فیسـفۀ     های حسی اس . سپ  فییـوزات بـه تل  انگکا  داد 
. اگـ  چـه   [p. 9 ,1] کنـد مات یالیستی بودا را که با مورگی  بش ی بنا نمود ، اث ـات مـی  

رود، امـا بـه   باالنفه خود نیب ب ای اث ات تفک  مات یالیستی بودا بـه سـ اا پیشـینیان مـی    
ف و باور به پ دازد که در تلوالت فک ی بودا زایش مجدد از یک ط تلییل این نکته نمی

 های فیسفۀ درونی بوداس .رانون ک مه از ط فی دیگ ، از آموز 
گ و  دوم از ف انسویان ب ای توضـیح اندیشـۀ مات یالیسـتی بـودا، شـیوۀ عمیـی او را       

بنیادی این   یـان  هدف را ها عدالتیبی و دردهاتلییل نمودند و  دال با رنج ا تماعی، 
و درصـدد تگـالیم    ط قاتی هند ب خاس  نظامبودا عییه دانند. از نظ  این گ و  فک ی می
بناب این بـودا نـه   اس . او با تفسی  اختیار انسان درصدد بیان آزادی ب آمد؛ ن ود  آسمانی
متفکـ    و نـه بیـاورد   اندیگ ی هاکه نوعی ایدئولوژی را ب ای ن  د با اندیشه بودفییسوف 

دانـد، بیکـه آن را   ا دینـی ایسـتا نمـی   ، بنـاب این میگـوت بودیسـم ر   [p. 302 ,16] دینی
هـای  کند. بودا شیتـاَ بـه نفـی نظـام    های ط قاتی مگ فی میالگمیی در ب اب  نظامعک 

درصـدد نجـات    5های غ بیاس . او توانس  به شیوۀ مات یالیس دینی و فیسفی پ داخته
مقـد    امگه ب آید و نه تنها  ایگا  ب همنـانی را تی یـگ نمـود کـه در ر ائـ  متـون       

                                                      
، مات یالیسم غ بی نوعی تفک  اپیکوری و  ,Jean-François Belzileاز نظ  میگوت و ژان ف انسوا بیبییه .5

باشد. بیبییه نقدی ب  مات یالیسم باالنفه از  هتی مات یالیسم صنگتی به مگنی مارکسیسم می
کند. سپ  باالنفه ت  مۀ رابل تو هی را از گبارش مات یایسم مو ح می»گوید: نویسد و میمی

 . [p. 127 ,4] «دهدبی مورد مقایسه ر ار میبیبیه مات یالیسم هندی را با مات یالیسم غ 
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اند، بیکه را  نجات را به ارادۀ خـود انسـان واگـرار نمـود، زیـ ا رسـتگاری و       توانمند بود 
 سگادت انسان نه به خدایان ربوی دارد و نه به ب همنان. 

 
 دیدگاه خرد گرایانه  ج(

کمی پ  از نظ یۀ سنارت دربارۀ افسانۀ بودا، ملققان با نظ یۀ  دید اولدن ب گ آلمـانی  
که افسانۀ بودا را به کانونی از رفتارهای وارگی و بـه للـا     5موا ه شدند( 1854-1920)

انگیـب و غیـ    . او تمام حوادث و رویدادهای شگف  [p. 6 ,18]ک دشد  تیقیتارییی اث ات
بـودا، زنـدگی، تگـالیم و    »منوقی را از بیوگ افی بودا زدود. با این نظ یه چهار بـار کتـاب   

ه دس  فوش  ف انسوی به چاپ رسید. خ دگ ایان ب  این نکته اث  اولدن ب گ ب«  امگۀ او
ای و اساطی ی را حـرف کنـیم، متـون بـودایی     صله گراشتند که اگ  تمام عناص  افسانه

ــار  ســین  تتــوی ی زنــد  و خــط ژان مشــی منوقــی را نشــان خواهنــد داد. در ایــن ب
سـنارت و کـ ن   رسد که با نفـی نظ یـات   (، منوقی به نظ  می1994-1885) پ زییوسکی

الگـاد  و  تیکید نمود که ما زیاد بـ  ایـن موضـوع اصـ اری نـداریم کـه بیـوگ افی خـار         
رسـد، بتـوان صـل  آنهـا را تیییـد کـ د.       انگیبی که دور از حقیق  بـه نظـ  مـی   شگف 

دانـیم بـه چـه میبانـی     درستی به این نتیجه رسید  بود که در وارع ما نمیپ ژییوسکی به
توانیم بگوییم که سـاکیامونی زاهـدی   اس ، اما فقط میی  الهام گ فتهاین افسانه از وارگ

( 1969-1902. ایـن سـین مـو  )   [p. 48 ,19] بود که به شکل مهایانیسم زندگی کـ د 
 .p ,17]کنـد به شکو  شه یاری مگ فی مـی « 2بودای آراسته»دربارۀ ساکیامونی که او را 

  یـان حیـات بـودا روشـی منوقـی و      تواند م ین این موضوع باشد که ، می [153-280
گرار یک دین عناص  عق نـی نقـش   کند، زی ا در تلییل نظ یات بنیانعقیی را دن ال می

ریـبی  های ا تماعی، اعتقادی پایـه رابل تو هی را دارند. بناب این تفک  بودا ب  پایۀ بنیان
ایـن نگـ ش   اسـ .  های عق نی شاگ دان و ط فـدارانش بـود   شدکه در حیوۀ توانمندی

مو گ گ دید تا خ دگ ایان نه تنها مفاهیم سمسار ، ط قات، خدایان و کتـگ مقـد  را   
ای سـاکیامونی را نیـب غیـ     زاییدۀ تفک  بش ی بدانند، بیکـه تتـور ف اانسـانی و اسـوور     

                                                      
5.Hermann Oldenberg   هندشنا  آلمانی و متیتص تاریخ بودا در ش   اس  که آثارش در زمینۀ

باشد. در ابتدا ملققان آلمانی شیتی  بودا را ب  اسا  زبان پالی، بودیسم و ریگ ودا مگ وف می
دید اولدن ب گ آلمانی، درصدد بودند تا تلقیقات ک دند، اما با نظ یۀ  نظ یۀ سنارت دن ال می

  دیدی در بارۀ رفتارهای وارگی و تارییی بودا انجام دهند.
2. Bouddha paré 
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هـا در دانشـگا    کـه سـال   5(1869-1938) ولـه پوسـین  لوئی  دولهکنند.  منوقی ف م
ا به تلقیق پ داخ ، ب  نظ یات اولدن ب گ صله گراشـ  و  سوربن دربارۀ شیتی  بود

به نفی نظ یۀ سنارت و ک ن پ داخ  و توضیح داد که ساکیامونی هی   ن ه مشت کی با 
ای ندارد، بیکـه شیتـی  تـارییی اسـ  کـه      ره مان خورشیدی یا با شیتی  اسوور 

ی نمود کـه م یـدانش   توان او را زاهدی مقد ، پیشگو و بنیانگرار یک نظام دینی تیقمی
انـد. در وارـع در بیـوگ افی    دهـی کـ د   ای را ب  اسا  رفتارهای مگمولی او سـازمان ف ره

تواند شیتی  اخ ری، عق نی و خی خواهانـۀ او را آشـکارا نشـان داد و    سنتی ساکیا می
واهد . با استناد به ش[p. 16 ,7]ای م  ا سازد نظام اعتقادی او را از ه  گونه  ن ۀ اسوور 

تارییی، خ دگ ایان استن اط نمودند که نه تنها نظ یۀ تناسـخ، تگتـ ات خی خواهانـه و    
اس ، بیکه تـیم ت  مل   عام پیش از او در متون اوپانیشادها و عت  ودایی و ود داشته
اسـ  و تگـالیم بـودا    نظ ی فییسوفان، روانین و مق رات سیوک راه انه در هند رایج بـود  

، اس . آندـه مو ـگ تفـو  دینـی بـودا شـد       تاریخ هند ایجاد ننمود    یان نویی را در
 اس . ای اس  که به ب خی از احکام و دستورات پیشینیان وارد نمود های نقادانهشیو 

در این میان گ وهـی بـا نفـی ه گونـه  ن ـۀ اسـاطی ی و مات یالیسـتی بـودا، روش         
تـوان از دومییوئـه    در این میان مـی  خ دگ ایی را ب  پایۀ اعتدال ا تماعی مو ح نمودند.

الگمیی در ب ابـ  اسـت داد   ( نام ب د که با شواهد تارییی، ظهور بودا را عک 1842-1930)
ـ دینـی دانسـ ؛      هـای سیاسـی  گ ایینظام کاس ، موال ات گستاخانۀ ب همنان و اف اط

ر ب همنـان  ال ته او ب  این باور اس  که بودا بـا صـ اح  بـه نفـی نظـام کاسـ  و ارتـدا       
اس  و حتی به زعم او بودا در   یان حیات خودش هیدگا  ادعای ب ت ی تفک  نپ داخته

های فیسفی و اخ ری پ داخـ  کـه در تگـالیم    اس ، بیکه به تگییم آموز دینی را نداشته
دیگ ان یاف  نشد. در وارع، ب ت ی بودا دستیابی به نجات و رهایی انسان بـود کـه ط ـق    

وسییۀ چهـار شـیص   ختوص بهاس ، بهشد وسییۀ اس فش آموزش داد بهاسناد مو ود 
، که در  ستجوی را  نجات 1، ک اکوتداند 4، کاسیاپه9، دیپانکار  2کاناکامونیپیش از او، 

انسان ب آمدند و بودا تگالیم خود را در طی پانتد و پنجا  توالی حیات پیشین بـه دسـ    

                                                      
5 .Louis de la Vallée Poussin         وی 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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( عیـ  اولیـۀ تولـد را    1805-1895) سن  هییـ  همانند  دو مییوئه.  [p. 3 ,6] اس آورد 
شـود؛  های مادی و دینامیکی مشـاهد  مـی  داند که در پدید ای می هل و توهم ف ی ند 

توان تولدهای ثـانوی را از بـین بـ د و سـینان راه ـی      بناب این با از بین ب دن  هل، می
 2سـک ید  گـامین   5نهتواند نقوۀ عوفی بـ ای ورود بـه حالـ  متـوالی سـوتاپ     ببرگ می
 . .Ibid, pp]5-6[ و س انجام اره  باشد 9آناگمامین

گویـد مـن منکـ  ایـن     کند و مـی اندیش مگ فی میسن  هیی ، بودا را متفک ی ساد 
های بودایی به حاالت مگنوی و به عالم نی وانـه رسـید  و س شـار از    نیستم که شیتی 
نی وانه نقوۀ پایانی فنا نیواهـد بـود، زیـ ا     رسد کهاند، اما به نظ  میزندگی آرام گ دید 

هـای  های ردرت تییل و افسـانه کنیم. این چ خش حیات، بازی توانیم دوبار  ب گش می
ب د و زی ـایی آن را  کم و بیش عجیگ و غی  مگقول اس  که ژن هندویی از آنها لرت می
 بینیمها میپورانه در کتگ ب همنان عت  ودایی و سوت اهای بودیسم، در اشگار حماسی و

[20, p. iij-v]. 
پ دازانۀ م دم را ص فاَ نـوعی زی اشناسـی هنـ ی    های خیالاگ  چه سن  هیی  افسانه

شناسد که روشی منسجم در تگالیم داند، اما به للا  عق نی آنها را اموری بیهود  میمی
تـو  دارای رـانون   لو»کنـد و از  ای اشـار  مـی  خ دگ ایانه ندارند. هیی  به متـون افسـانه  

های خیالی در خود ندارد. هیی  با م ا گـه بـه   ب د که چیبی  ب افسانهنام می« 4مویوب
کند. او نظ یات روحانی های عق نی حیات بودیسم را  ب رسی میاین متن ردیمی،  ن ه
کند، بیکه با زبانی ن م و م یم و عق نی   یان فکـ ی ایـن دیـن را    بودیسم را انکار نمی

پ دازد تـا بتوانـد   ای، به موضوع فضیی  انسانی مینماید. ب  خ ف نگ ش اسوور ل میح
   .[Ibid, p. 57-76] روش بودا شدن را توضیح دهد

پـ  از تیییـد   « پارانی وانۀ بودا و ظهور دیـن بـودایی  »کتاب در ( 1993-1921) باروو
دهـد و  ان مگمولی تنبل مینظ ات مییوئه و هیی ، زندگی و تگالیم بودا را در حد انسنقوه

                                                      
5. Sotâpanna:   ف دی که در مسی  سیوک حقیق  درمه را درک ک د  و زنجی  های وابستگی را از خـود

 اس .رها ساخته
2. Çakridagamin: گ دد و از د  زنجی  و ودی که ف دی که یک بار با نورانی  ملض از عالم باال ب می

 اس .  را ب ید های مگمولی در آن ملتورند، سه زنجیانسان
9 .Anâgâmin:  ف دی نس تاَ «غی  رابل ب گش »اصو حی در زبان پالی و ادبیات بودایی به مگنای ،

 .اس بیدار که بتواند پنج زنجی  از د  زنجی ی را از بین ب  د که روح بش  را در حتار گ فته
4. Lotus de bonne loi  
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ستی دس و، 5ت اوادین چونهای م ت ط و ف ره ی،یباستانی بودابا م ا گه به متون کانونی 
بـودا را   ات ، 6هماهاسم ریک، 1هماهیساساک، 4هدارماگوپتاک، 9مووالس وستی وادین، 2وادین

ک اندیش  ب همنان، م تاضانپ دازد که کند و به شواهد تارییی میمیتیقی  ف دی عادی
 . [Ibid, p. 283] اندند سای  م دم ب خورد داشتهاو همان اب

عنـوان منجـی بشـ ی    خ دگ ایان با تلییل شیتی  بودا و سـی  تفکـ اتش او را بـه   
شـدند، بیکـه رـدرت    منـد مـی  بهـ    8درشـنه مگ فی نمودنـد کـه نـه تنهـا م یـدانش از      

ــاط مگنــوی و روحــانی مــ دم را تشــدید مــی  ــۀ وی ارت  ــن نگــ ش  کــ د.خی خواهان ای
ها از او روش زنـدگی در ایـن دنیـا را    ملوری و خ دگ ایانه، مو گ گ دید تا انسانانسان

هـای مگمـولی ن ـود، رهـا کننـد. شـاید       ف اگی ند و به حیات ف اانسانی که در توان انسان
زد  این نگ ش به زندگی زمینـی آنهـا مگنـا بیشـد. زیـ ا      ای هند اندو بتوان گف  که ب 

و موانـع   بـدون اینکـه بـا مشـکل     ،های بودا در س اس  نواحی گنگ گست ش یافـ  آموز 
م گ بودا اما  ند،رو به افبایش نهاد ش دی موا ه شود. به م ور زمان راه ان و ط فداران

م یـدان  . مو گ شـوک عـاطفی شـد    دندک ی که زندگی عادی را سپ ی میب ای م یدان
دیدنـد کـه   خودشان را چون کودکانی میدر زندگی احسا  نمودند. آنها را پوچی نوعی 
و بـه تگ یـ  ژیـل بیگـین اکنـون بـا در دسـ  داشـتن          اندمادری را از دس  داد  ۀعاطف

ن عنـوا اس . آنها ب ای آرامش خود خاکست  او را بهخاکست  بودا خأل روحی شدیدت  شد 
ها دفن ک دند تا  ای استاد مگنوی را پـ  کنـد.   عنت ی آیینی و ردرت مگنوی در استوپا

عنوان کشـتی نجـات و   آوری شد، بیکه بهاین عنت  نه تنها ب ای اظهار مل   به او  مع
ملور کیهانی تیقی گ دید، آنده که دیگـ  خـدایان ه گـب از خودشـان چیـبی بـه بشـ         

 .[p. 415 ,12]اند نداد 
 

 دیدگاه پرگماتیستی نسبت به افسانه  د(
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 

8 .«Darśan or Darshan » یا Darshanaبه مگنای دید، نظ ، مشـاهد ، تگیـیم، درک،   « دریش» ۀریش از
 .اس ین فیسفی یبه مگنای آاس  و ام وز   بت ی، تگقل، تفک ، رتد، عقید ادراک 
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پ دازانـۀ سـنارت و کـ ن و    بلث شدید میالفان موا ه شد. آنها توضیلات صـ فاَ خیـال  
ها کارب د افسانه بینانۀ عیمی وخاط  دالیل وارعخ دگ ایی اولدن ب گ را نپری فتند، اما به

های اعتقادی، نظ یات آنها را م دود ندانستند، زیـ ا بـدون افسـانه،    مایهگی ی بندر شکل
عنـوان ابـبار تلقیقـاتی در کـار     شیتی  بودا غی  رابل تفسی  خواهد بـود و افسـانه بـه   

 رسد.  ملققان ض وری به نظ  می
ن بـه همـان میبانـی کـه     توان پری ف  که از نظـ  مـ  در اینجا این سین لموت را می
تواند غی  رابل ر ول باشد، انکـار بیشـی از اسـناد و    توضیلات خ دگ ایانۀ حیات بودا می

انگیب بودا به نلوی تی یگ بودیبم اس  کـه ایـن   مدارک تارییی دربارۀ شیتی  شگف 
کـه پـیش از ایـن از او     –. این نظ  لموت را[p. 43 ,14] کار سنجید  و عیمی نیواهد بود

هـا و  توان ب رسی نمود: اوالَ اینکـه انکـار مگابـد بـا نگـار      از دو زاویه می -ایمگفته سین
تماثیل ف اط یگی بودا، کاری دشوار اس  زی ا ردسی  امور ف اط یگی نـه تنهـا در عتـ     

اسـ . از طـ ف   های رایج بـود  ودایی، بیکه در زمان خود بودا و پ  از م گ وی از سن 
الگاد  را نادید  گ ف ، زی ا گـاهی ایـن   های خار توان  ن هنمی دیگ  در امور تلقیقاتی

 های اعتقادی هستند.  مایهها دارای بن ن ه
هـا،  ( نیب ب ای دفاع از دیدگا  پ گماتیستی نس   به افسانه1952-1865) آلف د فوشه

هـای میتیـف شـکل    های بـودا را کـه در ملـیط   عقاید م دم هند را توضیح داد ، افسانه
الگمیــی در ب ابــ  کنــد. در وارــع ایــن شــیو  عکــ اســ ، ب رســی میــدانی مــیفتــهگ 

های متگـدد،  شود که ط ق افسانهباشد. فوشه متو ه میگ ایی سنارت و ک ن می هنی 
زهد و پارسـایی عامـۀ مـ دم کـامَ  شـ یه بـه همدیگ نـد، همدنـین مگجباتـی کـه در           

هـای نجـات و رسـتگاری، یـک     و روشاسـ   های متوالی و پیشین بودا بیان شد زندگی
هـای  اتاکـه بـا    هـایی را دربـارۀ افسـانه   دهند. فوشه گـبارش مسی  همگونی را نشان می

های سای  مناطق هند ب رسی کـ د و بـه شـ ح تگـالیم بـودایی در منـاطق میتیـف        رته
های پیشـین بـودا را انتیـاب    های بسیار خاصی از انواع گوناگون زندگیپ داخ  و نمونه

شناســی را بــا ایــن متــون مــورد ب رســی رــ ار داد. ســ انجام در باســتاند و شــواهد کــ 
هـای روشـن و گویـای حیـات هنـدویی و اصـول مشـت ک نظـام         اش وی گیگی ینتیجه

اس ، تلییـل  ها آمد های ف هنگ هندی را با آنده در  اتاکها تماعی و اصال  و وی گی
سا کـه مـورد تیئیـد وفـاداران دیـن بـودایی و       عنوان نمونه به ب رسی رانون اهیمنمود؛ به

اس ، پ داخ  و نتایجی عیمی به ها آمد  اتاکه باشد و در متون هندوها وهندوئیسم می
های تـازۀ تلقیقـاتی بـود کـه منشـی مشـت ک       ، که نشان از نگا [p. 103 ,8]  دس  آورد
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با حجم بسـیار زیـادی   داد. فوشه با این روش تاز  سگی ک د تا اعتقادات بودا را نشان می
ای را حفـ  کنـد و هـم روش    ای و افسـانه های اسوور از متون و بناهای هند هم نگ ش
 .p ,9]ای به تلقیقات اعتقادی و شیتی  بودا ب یشدعق نی را دن ال نماید تا نگا  تاز 

اسـ  بـا آرمـان    . اگ  چه فوشه ب خی ما  اهای منسوب به بودا را که ملفو  ماند  [29
گویـد منوقـی نیسـ  کـه     ؛ اما می[p. 110 ,10]  داندفل راه ان بودایی در تضاد میملا

اسـ  و در طـی تـاریخ بـه     تتور کنیم حیات وارگی ساکیامونی به ف اموشی سپ د  شـد  
های پری د که بیشاس . فوشه میای از افسانه و خیال  ایگبین شد  ای آن، مجموعه

های به تگ یـ ی نـامویوب و غیـ  رابـل ر ـول را بـه       مو ه در افسانۀ زندگی بودا و  ن ه
 توضیح منوقی ت دیل کند.  

با این دیدگا  ف انسویان با رویک د پ گماتیستی افسانه در مگماری، بناهـای تـارییی،   
ها، درصدد آن بودند تـا بـه ب رسـی ارت ـاط شیتـی  تـارییی بـودا بـا         استوپا و  اتاکه

ک انگـی نی وانـۀ بـودا    هـا و بـی  یافتۀ افسـانه ها که تجسمها بپ دازند. این آثار و بناافسانه
تجیـی  م بگـدی را بـی  شـکیی و داری اس  کـه بـی  دار و شکلمثابه تودۀ حجمبههستند، 

رود که نشان از حیات مگنوی و پی وزی بـودا بـ    ای به شمار میمنبلۀ پیک  به سازد ومی
ستوپا نیب از نظ  ب خـی ملققـان نـه    های درونی او را دارد؛ اما پیک   و مگماری اخواهش

هـای  اسـ ، بیکـه ممیـو از  ن ـه    تنها مفهوم متگال و نی وانـه را در خـود حفـ  نمـود     
ت  های کهن بودایی اس  که ما را به شناخ  شیتی  بودا و حوادث دینی نبدیکافسانه
موا ـه   .p ,15] [50 های استوپایا درواز  5انهتوربا چهار کند. چنانکه در مگ د ساندی می
هـایی کـه مگمـوالر در دو طـ ف     باشند و صـلنه ای میشویم که دارای مگانی رمبگونهمی

دهند که در عـین  هایی از حیات بودا را نشان میشود، حوادث و   یانها دید  میتورانه
کشاند، به این مگنـا  های بودایی میا تناب از تتوی  بش ی ما را به سم  تگالیم و آموز 

ب  روی بناهـا و آثـار راهـی     [p. 38 ,11] یافتههای تجسمتوان گف  ب رسی افسانهکه می
 اس .هایی اس  که بودیسم تا به ام وز آن را حف  نمود ب ای فهم آموز 

 

 نقد و نظر 
هـای  های خ رانۀ ف انسـویان در ب رسـی حیـات بـودا مو ـگ پیـدایش ف ضـیه       پ وهش

شناسان و مگتقدان به تگـالیم بـودا   ها نه تنها ادیانگوناگونی گ دید، اما تنارض در تلییل

                                                      
 .[p38 ;15, p. 50 ,11]و ها م ا گه کنید به دو کتاب نهب ای اط ع از مگماری و  هن  تورا .5
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اسـ . بـودا   ت  کـ د  را س درگم نمود ، بیکه نتایج حاصل از آن، شیتی  بودا را پیدید 
هـای  عنوان وارگیتی تارییی تل  تـیثی  م ـانی فکـ ی و فیسـفی پیشـینیان و سـن       به

زد  و پ یشـان هنـدوئیبم   م دمی و ویشنوئیسم، روشی نوین را ب ای احیای  امگۀ انـدو  
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.  
الیواص اختتاص یاف . دومین م حیـه مجموعـۀ   تگالیم ب ای خاص در اولین م حیه،

باشد و بـه مـدت   اس  که تگییماتی ب ای خواص می« 5های کامل حکم  و دانشآموز »
هـای گونـاگون تگـالیم    سیبد  سال بودا آنها را ت ییغ نمود. در م حیۀ سوم بودا در مکـان 

ها که عقایـد  اضافه نمود. تنت  « های کامل حکم  و دانشآموز »تکمییی را به مجموعۀ 
ای از سـینان موثـق بـودا    عنـوان مجموعـه  دهد، بهو اعمال مکتگ و  یانه را توضیح می

که به ف زانگان یـا   9های مگنوییا گنجینه 2هااس ، درس  همانند ب خی ت مهتیقی شد 
ل مانه و صورت مهای دیگ ی بهاس . از این سنخ نیب آموز منجیان آسمانی سپ د  شد 

هـای  صورت نهفتـه در ضـمی  و بـاطن ب خـی آدم    اس  که آن تگالیم بهس ی حف  شد 
صـورت الهامـاتی بـ  ب خـی از افـ اد ظـاه        اس  و س انجام در آیند  بهکامل باری ماند 

های ناهمگون بودایی ب  اسا  اسـتگدادهای  . بناب این حجم کانون[p. 13 ,3]خواهد شد 
هـای بـودایی   ابل استفاد  خواهد بود. ب  این اسا  تمام پ وهش)عوام و خواص( ر ف دی

هـای گونـاگون   عنوان ب شی از یک دین تیقـی شـود کـه در حـوز     تواند بهدر ف انسه می
دینی، فیسفی و هن ی کارب د دارد. اگ  چه سـینان سـنارت و کـ ن در بـین ف انسـویان      

 ,13]4شناسی درخور تو ه اسـ  عنوان نظ یه مو ح گ دید ، اما به للا  باستانفقط به

p. 3]       ه  چند ر ل از اینکه سنارت بیواهـد وارد  بئیـات بلـث شـود، مـ دم مسـلور .
ها، اساطی  خورشیدی و ویشنوئیسم شد  بودنـد، زیـ ا آنهـا نـه     های دینی، پورانهحماسه

نقـل  اند، بیکه م دم از اینکه ور  خود را به شنیدن و تنها از اهمی  دینی ب خوردار بود 
گرراننـد، خشـنود بودنـد. ایـن نـوع تفکـ        ها میهای پورانهس ودهای حماسی و حکای 

                                                      
1. prajnaparamitasutra 
2. terma 
3. trésors spirituels  

وسـییۀ  باشد که به( میErnest John Eitel 1908-1838) این ع ارت از ملقق آلمانی ارنس  ژان ایتل. 4
 اس . الم   نقل شد 



 17 بودا در آثار محققان معاصر فرانسه 

 

ای که در بودیسم رواج داش ، اعتقاد م دم را به امـور متگـالی نشـان    ای و اسوور افسانه
 دهد، اما دربارۀ دیدگا  مات یالیستی باید گف  بودیبم نه تنها همانند فیسـفۀ چارواکـه  می

باشد، نیس ؛ بیکه بودیسم یک فیسفۀ درونی اس  که به مات یالیسم می که بسیار نبدیک
اسـ  و بوداییـان بـا ف سـفه دربـارۀ      در متون کانونی بودایی بدان اشار  و تتـ یح شـد   

اند، بـه گفتگـو و مجادلـه    های حسی که با آن میالف بود دریاف  حقیق  از ط یق داد 
شناسی بودایی، شـک در چیبهـایی    رسی هستی. از ط فی در ب .p ,4]127[ 5اندپ داخته

شود، بیکه این دو هماننـد پدیـد  یـا    که ماد  یا روح هستند، و ود ندارد و انکار هم نمی
شناختی اسـ .  گ ایی هستیتوان گف  که بودیبم نوعی شکباشند. در وارع می یو  می

اسـ ،   کـ  نشـد    ص اح  در هی  متنـی در ب رسی مات یالیستی بودایی از نوع غ بی، به
ها از رنج، تیویلاَ بـه نفـی ط قـات و طـ د نظـام کاسـتی       بیکه اشار  به نجات همۀ انسان

گرشـتند کـه کسـی    سـادگی نمـی  اس . از ط فی ب همنان از پ  این مسئیه بهانجامید 
عییه آنها ریام ا تماعی کند و آنها هی  واکنشی نشان ندهند. در عین حال بودا نه ایمان 

هـای مکـ ر و   اسـ  و نـه خـدایان را، بیکـه او بلـث زایـش      را به تمسی  گ فتهب همنان 
ت  و مؤث ت  مو ح ک د و با افبودن آموزۀ نی وانه، ایـن عقیـد    صورت  دیبازپیدایی را به

منبلۀ اعتقاد به مات یالیسـم  را از انلتار ب همنان خارج ساخ . میالف  بودا با خدایان به
دایان خـود در چ خـۀ حیـات رـ ار دارنـد و در خودخـواهی و       ن ود ، بیکـه از نظـ  او خـ   
ها انتظار پی وی و اطاع  ملض را دارند و سـگی  کنند و از انسانخودپسندی زندگی می

کنند تا اختیار را از انسان سیگ نمایند، در حـالی کـه اگـ  خـدایی در م حیـۀ کمـال       می
 ها ندارد.  باشد، نیازی به تقاضا از انسان

ای و اساطی ی ب آمدند، ان ف انسوی که درصدد زدودن رویدادهای افسانهاما خ دگ ای
ها غیـ  رابـل   مسی ی نامومئن را طی نمودند، زی ا به همان میبانی که از نظ  آنها افسانه

تواند مورد ت دید و انکار اعتماد و غی  منوقی هستند، حیات تارییی و تگالیم بودا نیب می
تواند تلییل خ دگ ایانۀ مـا  متگدد بودایی و انکار همدیگ  می هایر ار بگی د. و ود ف ره

گ ایـی  توان ایمانهای اساطی ی بگرریم، نمیسادگی از  ن هرا دچار اخت ل کند. اگ  به
                                                      

 هـا انـدازی بـ  دیـدگا    چشـم »( مفسـ  و ملقـق مـتن    Jean-François Belzile) ژان ف انسـوا بیبییـه  . 5
(sarvadarcanasamgrahaکه در ر ن پانبدهم به )  وسییۀ مـدهو (madhava     بـه زبـان سانسـک ی )

اس  که هموار  مورد مجادله باشد. در این اث  شش دیدگا  فیسفی مو ح شد اس ، مینگارش یافته
گبارش و ش ح منسجم از نظ یات مات یالیستی ارائه شد . مـتن  اس . در این متن و بلث ر ار گ فته

 اس .ردیمی اس  و باید گف  در عت  اسکوالستیک التقاطی تتنیف شد 
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ت  نشان داد، آیینی که ب خوردار از خ دگ ایـی باشـد و بـه    م دم را به ساکیامونی پ رنگ
ن اشد، نه ک مش  اودانه خواهد بود و نه کسـی را   الگاد  پای ندانگیب و خار امور شگف 

 به ط ف خـود  ـرب خواهـد نمـود، امـا در دیـدگا  پ گماتیسـتی، ف انسـویان بـا ورود         
ــواهد ع    ــون، ش ــی مت ــد و ب رس ــۀ هن ــه  امگ ــارییی، در  ب ــای ت ــه و بناه ــی،  اتاک  ین

ن ـال  ای بودند و روشی منوقی را د ستجوی پیوند میان بودای تارییی و بودای اسوور 
ک دند. ام وز  ایمان و اخ ص مؤمنان متم کب ب  بقایـای خاکسـت ی اسـ  کـه مفهـوم      

تواننـد  آسمانی گ فته تا بدین وسییه  ای استاد مگنوی پ  شـود. امـ وز  اسـتوپاها مـی    
گونـه تلییـل نـوعی    ها باشـد و ایـن  های تارییی و افسانهم کبی ب ای پیوند بین وارگی 

را ف اهم ساخته که سـنارت و اولـدن بـ گ بـ ای خـود ایجـاد       رهایی روح از تنگناهایی 
 اند. نمود 
 

 گیرینتیجه
و  شـ ری  موالگـات هـا عیمـی در زمینـۀ    از ر ن نوزدهم در ف انسـه تلقیقـات و کـاوش   

 ت  به خود گ ف .ختوص ادیان هند و بودا صورتی  دیبه
چهـار رویکـ د   اگ  چه کث ت و آشفتگی آثار کانونی از ر ن نـوزدهم باعـث پیـدایش    

متفاوت و بالو ع نتایجی کام َ متفاوت در زمینۀ شیتی  ساکیامونی شد، امـا بـه نظـ     
هـای چهارگانـه تفسـی ی ناصـواب از شیتـی       رسد که هـی  یـک از ایـن دیـدگا     نمی

ساکیامونی را ارائه داد  باشند، زی ا ه  کدام شواهدی کـافی و وافـی بـ ای ادعـای خـود      
انگیب را نادیـد  گ فـ  و بـه    توان رویدادهای شگف یک ط ف نمی اند. ازدس  و پا ک د 

اعتنا بود و از ط فی امور به ظـاه  وارگـی، تـارییی را هـم     عنوان اسناد تارییی بیآنها به
تـوان ارائـه کـ د.    طور روع پری ف ، زی ا شواهد الزم ب ای این رویدادها نمـی توان بهنمی

هـای شیتـی خـود ارائـه     را درخـور تلییـل  پاسیی  هادیدگا کدام از آرا و بناب این، ه  
 ،رویافـ اط و زیـاد    توصـیۀ او بـ ای دوری از   و« را  میانـه »ب   بودا اند؛ اما با تیکیدداد 

ای را دن ـال  کننـد  رویک د پ گماتیستی نس   به افسانه، روشـی کـام َ مومـئن و رـانع    
عنـوان امـ  ردسـی    ی نـه تنهـا بـه   ها در  امگۀ بـودای کند، زی ا کث ت مگابد و صومگهمی

گیـ ی  هـای شیتـی  سـاکیامونی منجـ  بـه شـکل      کارک دی عاطفی دارند، بیکه افسانه
اسـ . در حـالی کـه دیـدگا      رفتارهای اخ رـی و بـه دن ـال آن فضـایل دینـی گ دیـد       

کنـد و رویکـ دی   مات یالیستی که ه گونه فضـایل اخ رـی و فیسـفی بـودا را انکـار مـی      
دهند و نگ ش خ دگ ایانـه کـه تتـوی ی انسـان     به بودا س ش  خدایی می که ایافسانه
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ای کننـد  دهند، هی  کدام دیدگاهی مومئن و رـانع مگمولی و غی  ردسی از او نشان می
 دهند.را از ساکیامونی و حیات پ  از م گش ارائه نمی

 
 منابع

[1] Ballanfat Marc (1997). Les matérialistes dans l’Inde ancienne. (traduction 
inédite du sanscrit, notes et commentaire), préface de Pierre-Sylvain Filliozat, Le 
Harmattan, Paris. 

[2] Bareau André (1974). Le Parinirvâna du Buddha et la naissance de la religion 
bouddhique. Bulletin de l'Ecole d'Extrême-Orient, Tome 61, PP.275-299. 

[3] Becker Cécile (2015). Citations Bouddhiques Expliquées. Eyrolles, Paris. 
[4] Belzile Jean-François (1998). Philosophiques. vol. 25, n° 1, p. 127-129. 
[5] Cuny Romain (2012). Le bouddha amitâbha  dans le bouddhisme chinois : 

croyances et pratiques spirituelles  des origines aux tang, Edilivre Collection 
Clqssiaque, France, Paris. 

[6] De Milloué L., (1907). Bouddhisme. Editeur Ernest Leroux, Annales de Musée 
Guimet, Tome XXII, Paris. 

[7] de La Vallée Poussin L., (1908 et 1909). Bouddhisme; opinions sur l'histoire de 
la dogmatique. leçons faites à l'Institut Catholique de Paris et Beauchesne, Paris. 

[8] Fillozat J, (1956). Les vies antérieures du Bouddha, d'après les textes et les 
monuments de l'Inde. par Foucher Alfred, Revue de l'histoire des religions, 
volume 149, Numéro 1, pp. 103-104, Paris.  

[9] Foucher Alfred, (1917). Beginnings of Buddhist Art and Other Essays in Indian 
and Central Asian Archaeology. translated by L. A. Thomas and F.W. Thomas, 
Paris & London. 

[10] Foucher Alfred, (1949), La vie du Bouddha d'après les textes et les monuments 
de l'Inde, Payot, Paris. 

[11] Frédéric Louis, (1994). L'art de L'Inde et de L'Asie du Sud-Est. Flammarion. 
[12] Gilles Béguin (2009). L'art bouddhique. Cnrs éditions, Paris. 
[13] Lamairesse E., (1892). La vie du Bouddha, Suivie du Bouddhisme dans l'Indo-

Chine. Editeur Georges Carré, Bibliothèque des Religions Comparées, Paris. 
[14] Lamotte Ét.(1947). La légende du Buddha. Revue de l'histoire des religions, 

tome 134 n°1-3, Paris. 
[15] Loth Anne-Marie (2006). Art de l'Inde: Diversité et spiritualité. Éditions 

chapitre douze, Bruxelles-Paris. 
[16] Migot.André (1957). LeBouddha. Le club français du livre, Paris. 
[17] Mus Paul M. (1926). Le Bouddha paré. Son origine indienne. Befeo,XXVIII, 

153-280, Paris. 
[18] Oldenberg Hermann, (1934). Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté. 

trad. fr. d'A. Foucher, 4e éd., Paris. 
[19] Przyluski Jean (1932). Le Bouddhisme. Rieder, Paris. 
[20] Saint Hilaire J., Barthélemy (1862). Le Bouddha et sa religion, nouvelle 

Edition. Didier et C., Libraires Editeurs, Paris. 
[21] Senart Émile Charles Marie (1862). Essai sur la légende du Bouddha. Ernest 

Leroux, Êditeur, Paris. 


