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چکیده
ه از آموزه های اصلی بودایی است. از نظر بودا، یک فرد با رهایی از 

ّ
قانون رنج جهانی و یا حقیقت شریف دوک

د مکّرر در 
ّ
دل مشغولی های فردی، اجتماعی، خاموش کردن همۀ تمایالت و خواهش های نفسانی، از رنج و تول

این جهان نجات می یابد و به آرامش و رستگاری ابدی )نیروانه( می رسد. به باور مکتب مهایانه، امکان رهایی و 
نجات به واسطۀ تالش و نیروی فردی وجود ندارد و کمک یک منجی امری ضروری است و این همان وظیفه  ای 
است که سوداشن، شاهزادۀ داستان وسنتره جاتکه بر عهده می گیرد. ازاین رو بخش هایی از متن سغدی مرتبط با 
کردار فردِی سوداشن، شاهزادۀ داستان وسنتره جاتکه )طبق حرف نویسی بنونیست( که برای ارائۀ ترجمه فارسی 
بازبینی شده اند،  بنونیست  فرانسه  ترجمۀ  مطابق  و  آوانویسی شده  قریب  واژه نامۀ  اساس  بر  نگارنده  توسط  بهتر 
انتخاب شده است. این مقاله در پی آن است که از خالل بررسی های محتوایِی متن نقش سوداشن را آشکار کند 
و اینکه آیا می توان او را در مقام منجی و بودی ستوه دانست که سرانجام به خاطر هدف مقدس خود که پیوسته در 
داستان تکرار می شود یعنی رهاندن جانداران از رنج و دوزخ، تمام دارایی ها و فرزندان و همسر خود را می بخشد 

و به پاداش این کردار خود به مقام بودا خواهد رسید.

واژه های کلیدی: بودی ستوه؛ دوکه؛ زبان سغدی؛ سوداشن؛ منجی؛ وسنتره جاتکه.
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مقدمه
جایی در نپال کنونی که  در سرزمین کاپیالوستو1 
امروزه لومبینی۲ نامیده می شود، حدود سال 500 
پ م شاهزاده ای متولد شد که پدرش شودهدنه3 از 
خاندان های  از  مایادوی5  مادرش  و  شاکیه4  قبیلۀ 
مدت ها  جنگاوران،  یا  کشتریه ها6  طبقۀ  نفوذ  با 
را  او  آنان  بودند.  پسری  فرزند  داشتن  آرزوی  در 
اهدافش  که  »کسی  معنی  به  سیدهارتهه  گئوتمه۷ 
به عنوان  بعدها  البته  که  نهادند  نام  است«  پرثمر 
ب 

ّ
قبیله شاکیه« ملق افتخاری شاکیه مونی »دانای 

بسیار  را  او  طالع  پیشگویان  و  خواب گزاران  شد. 
آنان سیذارته در  یافتند. برطبق پیشگویی  فرخنده 
آینده یا یک پادشاه آسمانی می شد و یا یک بودا. 
ازاین رو پدر او تالش می کرد تا سیذارته را از دیدن 
دارد.  نگه  دور  مرگ  و  پیری  بیماری،  نشانه های 
می میرد  تولدش  از  بعد  سیذارته  مادر  ازآنجاکه 
او  خالۀ  که  مهاپرجاپتی۸  شودهدنه،  دوم  همسر 
عهده  بر  را  او  تربیت  و  پرستاری  وظیفۀ  بود،  نیز 
همۀ  از  که  پدر  کاخ شاهی  در  می گیرد. سیذارته 
بالید.  و  کرد  بود رشد  برخوردار  رفاهی  امکانات 
یشودهرا9   نام  به  زیبارو  دختری  با  جوانی  در  او 
ازدواج کرد و صاحب فرزند پسری به نام راهوله10 
شد. اما باوجود کوشش پدر برای دور نگه داشتن 
سیذارته از نشانه های بیماری، پیری و مرگ روزی 
او  همراه  به  که  بازدیدی  در  سالگی   ۲9 سن  در 

1 Kapila�vastu
2 Lumbini
3 Šuddhodana
4 Šakya
5 Māyādevī
6 Kšatrya
7 Siddhārtha Gautama
8 Mahāprajāpati
9 Yašodhra
10 Rāhula
11 Yoga
12 Bodh Gayā
13 Bodhi

در شهر انجام می داد یک پیرمرد، فرد بیمار، یک 
جنازه و دست آخر مرد زاهدی را مشاهده کرد. به 
و  دید  به چشم  را  آدمیان  رنج های  او  ترتیب  این 
نبود  شاهانه اش خشنود  زندگی  از  گاه  هیچ  دیگر 
زیرا می دانست که مانند هر موجود دیگری روزی 
پس  شد؛  خواهد   مرگ  و  پیری  بیماری،  دچار 
تصمیم به ترک خانه گرفت. او ردای راهبان را به 
تن کرد، موهای سر را تراشید و زندگی زاهدانۀ بی 
مهم  بزرگان  سیذارته  پیش گرفت.  در  را  خانمانی 
زمانۀ کیش یوگا11 را مالقات کرد و کوشید از طریق 
این کیش به رهایی برسد. اما پس از آنکه نتوانست 
از این طریق به کشف حقیقت برسد، برای مدت 
تحمل  و  فرسا  طاقت  ریاضت های  به  سال  شش 
جزو  نفر  پنج  مدت  این  در  روی آورد.  گرسنگی 
گذشت  از  پس  درآمدند.  وی  مریدان  و  پیروان 
به  رسیدن  برای  نیز  را  راه  این  شش سال سیذارته 
هدف نهایی یعنی رهایی از رنج بی حاصل دانست 
ـ گیا1۲، زیر  و تصمیم گرفت در محلی به نام بوده
بدهی13  درخت  را  آن  بعدها  بوداییان  که  درختی 
را کشف  تا زمانی که حقیقت  و  بنشیند  نامیدند، 
از هفت  برنخیزد. و سرانجام پس  از جای  نکرده 
از ترک خانه اش می گذشت درنهایت در  سال که 
زیر این درخت به بودایی )روشن شدگی( رسید. 
درخت  این  زیر  در  که  روز   49 گذشت  از  پس 
سپری کرد ناگهان چشم درونش بیدار و حقیقت 
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شد  کل«  »دانای  زمان  آن  از  و  شد  آشکار  او  بر 
گرفت  لقب  شده«  گاه  آ شده،  »بیدار  بودهه1  و 
 :13۸3 قریب،  ۷؛   :13۸۸ بیدی،  باغ  )رضایی 
چندین  بودایی،  جایگاِه  به  رسیدن  از  پس   .)49
و  ماند  باقی  عمیق  تفکر  و  مراقبه  حالت  در  روز 
یا  بار در شهر وارانسی۲  برای نخستین  آن  از  پس 
بنارس و پس از آن در نزدیکی بنارس در شهری با 
نام رشی پتنه3سخنرانی کرد و در آنها به تعلیم چرخ 
دهرمه4، راه میانۀ بین باالترین درجۀ تحمل و زهد 
راه  پرهیزگاری، چهار حقیقت شریف و هشت  و 
به بودا  به تدریج شاگردان زیادی  جلیل پرداخت. 
انجمن راهبان را تشکیل داد و چهل  او  پیوستند، 
)دهرمه(  خود  دین  آموزۀ  تعلیم  به  سال  پنج  و 
پرداخت و دیگران را برای رسیدن به روشن شدگی 
 4۸3 سال  در  روایتی  به  سرانجام  و  کرد  هدایت 
پ م در سن ۸0 سالگی در کوشینگره5 درگذشت 
دست  یافت  نهایی(  )=نیروانۀ  نیروانه6  پری  به  و 
)رضایی باغ بیدی، 13۸۸: 10(. به سّنت بودایی، 
چرخ  گرداندن  سورۀ  به  که  بودا،  گفتار  نخستین 
رنج  دربارۀ  است  گفتاری  است؛  معروف  آیین۷ 
هر  که  بیراهه هستند  دو  می گوید:  بودا  رهایی.  و 
دیگری  و  کامرانی۸  یکی  انجامند:  رنج می  به  دو 
خودآزاری9 . بودا که خود سال ها این دو بیراهه را 
راه می پنداشته، پس از بودا شدن درمی یابد که راه 
نه آن است و نه این، و به دّمۀ راه میانه راه می یابد؛ 
راهی که به خالف آن دو بیراهه، شریف و شاد و 

1 Buddha
2 Vārānsī
3 Ršipatana
4 dharma
5 Kušinagra
6 parinirvāna
7 Cakkappavatana Sutta Dhamma
8 kāmarāga
9 atta�kilamatha
10 Nirvāna
11 Hinayāna
12 Mahāyāna

عالی  هشتگانۀ  راه  به  میانه  راه  این  است.  جلیل 
نیز معروف است. بودا با پیمودن این راه هشتگانۀ 
عالی به چهار حقیقت می رسد که همان دانستن 
و  رنج  از  رهایی  رنج،  خاستگاه  رنج،  شناختن  و 
نیروانه10  این راه،  از رنج است. مقصد  راه رهایی 
با  نیروانه  به  برای رسیدن  و کوشش  است. تالش 
دانش و آزادی همراه است )پاشایی، 13۸3: 35(. 
پس از درگذشت بودا به تدریج اختالفاتی در میان 
بزرگان آیین بودایی پدید آمد که درنهایت به پیدایی 
و  کوچک تر«11  »اّرابۀ  هینۀانه  بزرگ  شاخۀ  دو 
مهایانه »اّرابۀ بزرگ تر«1۲ منجر شد. هینۀانه به طور 
دقیق یعنی راه باریک، از آن جهت باریک است که 
انضباط خشک مراقبه، فّراریت و سردرگمی ذهن 
را می کاهد و یا مهار می کند و تجربۀ خالص ذهن 
را ممکن می سازد. عالوه بر انضباط مراقبه، هینۀانه 
ت و انضباط رفتاری نیز تاکید دارد؛ 

ّ
بر اهمّیت دق

بزرگراهی  به  مهایانه  باریک،  مسیر  این  مقابل  در 
از مرحلۀ رسیدن  مهایانه  ماند.  و عریض می  باز 
به آزادی فردی صرف هینۀانه، فراتر می رود. هدف 
آن، آزادی تمام موجودات است )هوپ و وان لون، 

.)51 :13۷۸
بودایی  متن های  ایرانی،  زبان های  میان  در 
بیشتر به زبان سغدی و ختنی نوشته شده  است. در 
این پژوهش متنی بودایی از زبان سغدی انتخاب 
متن  این  اصلِی  شخصیت  است.  شده  بررسی  و 
سوداشن است که سرانجام به خاطر هدف مقدس 
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یعنی  می شود  تکرار  داستان  در  پیوسته  که  خود  
رهاندن جانداران از رنج و دوزخ، تمام دارایی ها و 
فرزندان و همسر خود را می بخشد و به پاداش این 

کردار خود به مقام بودا خواهد رسید.

پیشینهوروش
متن وسنتره جاتکه یکی از بلندترین و گسترده ترین 
متن   های زبان سغدی است. این متن از یافته های 
قرن  اوایل  در  که  است  فرانسوی  دانشمند  پلیو 
از  بودایی  سغدی  دیگر  متون  با  همراه  بیستم، 
ی پاریس 

ّ
غارهای هزار بودای چین به کتابخانۀ مل

است  موجود   P1 رمزگان  شماره  با  که  شد  برده 
 Vessantara  ( زیر عنوان  را  آن  منابع  بیشتر  ولی 
این  دیگر  قسمت  می کنند.  ذکر   (Jātaka= VJ
مجموعه توسط سر اورل استین به موزۀ بریتانیا راه 
یافت. دستنوشته شامل ۲9 برگ است که ۲4 برگ 
در  دیگر  برگ  پنج  و  پاریس  ی 

ّ
مل کتابخانه  در  آن 

بریتانیا است. متن بر پشت و روی هر برگ  موزه 
صفحه   5۸ نوشته  دست  بنابراین،  و  شده  نوشته 
قسمت  و  شده  مفقود  داستان  پایان  و  آغاز  دارد. 
داستان،  این  است.  سطر   1۸0۸ دارای  محفوظ 
زیباترین  از  یکی  و  سغدی  زبان  متن  طویل ترین 
اّول  چاپ  است.  سغدی  خط  دست نوشته های 
حرف نویسی التین متن همراه با ترجمه فرانسه به 
ارائه شد. در  هّمت روبرت گوتیو در سال 191۲ 
 Benveniste, 1940:( سال 1940 امیل بنونیست
161�5( دست نوشتۀ این متن را به همراه سایر نسخ 
ی پاریس چاپ کرد. گوتیو و 

ّ
مجموعۀ کتابخانۀ مل

نخستین بار  برای  را  عنوان وسنتره جاتکه  بنونیست 
قریب  بدرالزمان  کردند.  انتخاب  متن  این  برای 
نیز در کتاب خود با عنوان روایتی از تولد بودا به 
ترجمه و تألیف این داستان پرداخته  است. در این 
پژوهش، بندهای مرتبط با رفتار و کردار سوداشن 
از داستان وسنتره جاتکه به زبان سغدی آورده شده 
همین  به سبب  که  بنونیست(  حرف نویسی  )طبق 

را  بوی ستوه، مردمان  و  به عنوان یک منجی  کردار 
از رنج نجات داده و باعث رستگاری آنان می شود 
بودا  مقام  به  خود  عمل  این  پاداش  به  پایان  در  و 
می رسد. این بندها برای ارائه ترجمۀ فارسی بهتر 
آوانویسی  قریب  واژه نامۀ  براساس  نگارنده  توسط 

شده اند )قریب، 13۸3(.

پرسشپژوهش
در این پژوهش با تکیه بر متن سغدِی وسنتره جاتکه 
سوداشن  نقش  که  می کنیم  مطرح  را  پرسش  این 
که  است  آن  مقاله  این  مسئلۀ  درواقع،  چیست؟ 
وسنتره جاتکه  سغدِی  متن  در  سوداشن  رسالت 
چگونه تببین می شود؟ ازاین رو بخش هایی از متن 
شاهزادۀ  سوداشن،  فردِی  کردار  با  مرتبط  سغدی 
این  است.  شده  انتخاب  جاتکه،  وسنتره  داستان 
بررسی های  خالل  از  که  است  آن  پی  در  مقاله 
و  کند  آشکار  را  سوداشن  نقش  متن  محتوایِی 
اینکه آیا می توان او را در مقام منجی و بودی ستوه 

دانست. 

بخشهایبرگزیدهازمتنسغدیوسنترهجاتکه
حرف نویسی: )قریب، 13۸3: 11(

VJ 4,23a�28a  
23a… rty šy xw 
24a. xwtʼw KZNH ʼprsʼ cwty ʼkrty pry 
zʼtʼ 
25a. swδʼʼšnʼ ZY wʼnʼkw ʼʼzʼrtʼkw 
26a. ʼskwʼy rtyšy ʼxw wyspyδrʼk wʼnʼkw 
27a. ptʼyškwy nwr ZY βγʼ cnn šʼyknh 
βyksʼr 
28a. γrβy pykšʼkw nʼβ ZY ms . . . 

آوا نویسی: 
23a… rəti-šē xō 
24a. xutāu čānu əpṛsa čū-ti əkṛtē frῑ 
zātē
25a. Sōδāšan ti wānu āzartē
26a. əskawē rəti-šē xō wispiθrē wānu
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27a. patškway nūr ti βaγa čan šēkn 
βēksār
28a. γarfi pikšu nāf ti mas….

ترجمه فارسی:
شده است؟  »چه  پرسید:  او  از  پس...شاه   )۲3(
آزرده  چنین  که  سوداشن  عزیز)۲4(  پسر  ای 
 )۲6( چنین  بدو  شاهزاده  پس   )۲5( می باشی«. 
گفت: »هم اکنون، ای سرور از قصر خارج شدم 

)۲۷( و بسیار مردم گدا ]دیدم[ و )۲۸(....
پیش چشم  رنج  که حقیقت  است  از غمخوارگی 
باعث  و آشکار می گردد و همین عامل  او روشن 
ایجاد حّس بخشش در شاهزاده می  شود و سعی 
فرزندانش  و  زن  حّتی  و  اموال  همۀ  بخشش  در 

می کند. 
حرف نویسی: )قریب، 13۸3: 1۸-15(.

VJ 7,147�158  
147. rty šy cʼnʼkw ZKh 
148. prʼʼmnt wynʼnt rty šy ʼʼprynʼnt rty 
149. ptsʼr ʼxw swδʼʼšn ʼwy prʼʼmnty ptʼy-
βrʼyn 
150. rty šn KZNH ʼprsʼ cknʼc ZY 
151. ʼʼγtʼsδ prʼʼmnty rty ʼcw nʼmt ʼxw 
152. ʼwtʼʼk cknʼc ʼPZY ʼʼγtsδ rty cʼβ 
153. ʼβsʼnx ZKh zʼyh rty šy ZKh prʼmʼnt 
154. KZNH ptʼyškwyʼnt cʼwn 1LPw 
ʼβsʼnx   
155. zʼyh ʼPZY βγʼ ʼʼγtʼym rty βγʼ ʼxw 
156. ʼwtʼʼk δwry rty pr twʼ šyr-nʼm ʼʼγt-
ʼym 
157. rty βγʼ tγw δβrʼ δβʼr KZNH ʼPZY 
158. šyrʼkrtyh βʼt…

آوا نویسی: 
147. rəti-šē čānu xā 
148. prāmant wēnand rəti šē āfrῑnand 
rəti
149. patsār xō Sōδāšan awē prāmantē 
patῑfrῑn 
150. rəti-šan čānu əpṛsa čaknāč ti
151. āγatēst prāmantē rəti əču nāmat xō

152. ōtāk čaknāč tuti āγatest rət čāf
153. (ə)fsānx xā zāy rəti-šē xā prāmant
154. čānu patῑškwəyənd čōn zār (ə)
fsānx
155. zāy tuti βaγa āγatēm rəti βaγa xō
156. ōtāk δūrē rəti par twā šir-nām 
āγatēm
157. rəti βaγa t(ə)xu δβar δβār čānu tuti
158. širākṛtyā βāt…

ترجمه فارسی:
وقتی که برهمنان او را دیدند بر او آفرین خواندند 
و   )150( گفت  درود  برهمنان  به  نیز  سوداشن  و 
آمده اید  کجا  از  برهمنان  »ای  پرسید:  ایشان  از 
نام دارد و در چند  اید چه  ازآن آمده  و دیاری که 
عرض  چنین  بدو  برهمنان  است؟«  فرسنگی 
ای  )زمین(،   )155( فرسنگ  هزار  »از  کردند: 
دوردست  سرور  ای  ما  ناحیۀ  و  آمده ایم  سرور 
است و برای نام نیک تو آمده ایم )156(. پس تو 
بده که )15۷( کاری نیک  تو هدیه ای  ای سرور، 

باشد« )15۸(. 
حرف نویسی: )قریب، 13۸3: 31-30(

VJ 12,402�432 
402…. rty 
403. nwkr ʼʼnʼntʼ Lʼ γyr zmnwh βwt ʼPZY 
404. šn cnn ptʼycw-sʼr ʼyw prʼʼmn ʼʼys rty 
405. šw cʼnʼkw ʼxw swδʼʼšn wynʼ rty šw 
406. ywnʼyδ zyγʼyr rty šy KZNH wʼβ 
cknʼc 
407. ZY ʼʼγtʼyš prʼʼmn rty ʼkwtsʼr šwʼʼy-
ʼskwn 
408. rty šy ʼxw prʼʼmn KZNH wʼβ cnn 
409. 100 ʼβsʼnx zʼyh ʼPZY ʼʼγtʼym ʼḤRZY 
410. KZNH δrʼw ptγwštw-δʼrʼm ʼwyh 
šβkwšh 
411. knδh ZY ʼwyn šβʼy xwtʼw zʼtk ʼʼzʼyt 
412. rty ʼxw swδʼʼšn nʼmt γwyzʼkw 
šyrnkʼrʼy 
413. ZY pwnyʼn-krʼk δβʼr δβʼrʼynʼk rty 
ʼwδ 
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414. ʼky šwt rty ʼxw cnn xwrt cšʼnt ʼʼγʼzt   
415. rty ʼxw wyspw δβʼr δβrty wβyw 
γznw ʼPZY 
416. prγʼw ZY γʼwth ZY ̓ xwštʼry ZY ̓ spyh 
417. ZY pyδth ZY δʼyh ZY βntk rty ʼzw 
ʼwrtsʼr 
418. šwʼm-ʼskwn KZNH ZY δβʼr βyrʼn 
419. rty šy ʼxw swδʼʼšn KZNH wʼβ ʼzw ZY 
420. ʼym ʼxw swδʼʼšn ʼwyn šβʼy xwtʼw 
zʼtk 
421. rty ZKw ʼspʼytk wxwšw ʼnswrʼy 
rʼcβrt 
422. pyδʼn xwtʼw ʼwy prʼʼmnty δβʼr δβʼrt-
δʼrʼm 
423. rty my ʼxw ʼBYʼ xwtʼw γrmyʼn 
424. wγtw-δʼrt ̓ kw tntrʼkk γrw sʼr ̓ ḤRZY 
425. ʼkδry twʼ ʼcw βxšʼn prʼʼmn rty cʼnʼw 
426. ʼxw prʼʼmn cnn swδʼʼšn ZKw sx�
wnw ptʼyγwš 
427. rty ZK prʼγʼz rʼt rty ZKw γrʼywh 
428. ZKw zʼyh pyz rty ʼxw KZNH wʼβ 
ʼxw 
429. wntn mynʼy ʼPZY my nʼmytʼkw ʼβʼ 
430. rty cw ptʼyγwšw rty ms δrγmh βʼ 
431. rty ʼkδry wʼrʼkw zwʼrtʼm-kʼm ʼkw 
432. xʼnʼkh sʼr rty….

آوا نویسی:
402…. rəti
403. nūkar Ananda nē γēr žamanu βut 
tuti
404. šan čan patῑč-sār ēw prāman ēs 
rəti
405. šu čānu xō Sōδāšan wēn rəti šu
406. yōnēθ žῑγēr rəti šē čānu wāβ 
čaknāč
407. ti āγatēš prāman rəti əkutsār 
šawē-skun
408. rəti šē xō prāman čānu wāβ čan
409. 100 əfsānx zāy tuti āγatēm ərti
410. čānu δrāw patγōšt-δāram awē 
šivkōš

411. kanθ ti awēn šivῑ xutāu zātē āžāyt
412. rəti xō Sōδāšan nāmat xwēzaku 
šir-angārē
413. ti punyān-karē δβār δβarēnē rəti ōδ
414. əkē šawat rəti xō čan xwart čašand 
āγāzat
415. rəti xō wispu δβār δβarti uβyu 
γaznu tuti
416. fraγāw ti γāwt ti əxuštare ti aspe
417. ti pῑδt ti δāy ti βandē rəti azu ōrt-
sār
418. šawam-skun čānu ti δβār βῑran
419. rəti šē xō Sōδāšan čānu wāβ azu ti
420. ēm xō Sōδāšan awēn šivῑ xutāu 
zātē
421. rəti awu (ə)spētē uxušu ansurē Rā�
jwart
422. pῑδān xutāu awē prāmante δβār 
δβart-δāram
423. rəti mē xō pitər xutāu γarmyān
424. waγdu-δārt əkō dandarak γaru sār 
ərti
425. əkθri twā əču βaxšan prāman rəti 
čānu
426. xō prāman čan Sōδāšan awu sax�
unu patῑγōš
427. rəti xō frāγāz rāt rəti awu γrῑw
428. awu zāy pῑz rəti xō cānu wāβ xō
429. wandan menē tuti mē nāmitē əβā
430. rəti ču patῑγōšu rəti mas δraγma 
βa
431. rəti əkθri wārē zwartam-kām əkō
432. xānāk sār rəti….

ترجمه فارسی: 
پس )40۲( ای آننده، زمانی نگذشت که )403( 
از طرف مقابلشان برهمنی بیامد و )404( همین 
و  کرد  صدایش   )405( دید  را  او  سوداشن  که 
ای  آمده ای،  کجا  »از   )406( گفت:  چنین  بدو 
برهمن  پس  میروی؟«)40۷(.  کجا  به  و  برهمن 
راه  فرسنگ  صد  »از   )40۸( گفت:  )چنین(  بدو 
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شهر  در  که  شنیده ام  خبری  زیرا   )409( آمده ام، 
شیوکوش )410( شاه شیوی را پسری به دنیا آمده 
 است )411( که سوداشن نام دارد. بسیار نیکوکار 
)41۲( و جوانمرد و بخشنده و هر که آنجا )413( 
می رود از خوردنی و نوشیدنی آغاز می کند )414( 
تا همه نوع هدیه، چه گنج )415( و خواسته، چه 
گاو و شتر و اسب )416( و پیل و چه کنیز و بنده 
بدو می دهد. من به آنجا )41۷( می روم تا هدیه ای 
بستانم« )41۸(. آن گاه سوداشن بدو چنین گفت: 
شیوی  شاه  پسر  سوداشن  هستم  من   )419(«
و من راجورت سپید شش عاج، )4۲1(   )4۲0(
و   )4۲۲( داده ام  هدیه  برهمنان  به  را  پیالن  شاه 
پدرم شاه مرا )4۲3( به جهت تنبیه به کوه دندرک 
فرستاده است. )4۲4( پس ای برهمن، اکنون تو 
را چه بخشم؟« )4۲5(. وقتی برهمن از سوداشن 
گریستن  زاری  به   )4۲6( شنید  را  سخن  این 
پرداخت و خود را )4۲۷( به زمین افکند و چنین 
 )4۲9( بود  فریبی  امید،  »چنان   )4۲۸( گفت: 
با دست  اکنون  و  آن چه شنیدم دروغ، )430(  و 
خالی به )431( خانه باز خواهم گشت« )43۲(.

حرف نویسی: )قریب، 13۸3: 64-63(
VJ 26,924�943
924… rtšy 
925. cʼnʼkw ʼxw ršʼk prʼʼmn wyn rty ZKH 
926. βγy kršn δʼrʼynt wβyw ʼxw swδʼʼšn 
ZY 
927. wβyw ZKh mntrʼyh ZY ZKH zʼkt 
rty ʼxw 
928. ršʼk prʼʼmn ZKw swδʼʼšn KZNH ̓ prsʼ 
929. tγw ZY ʼky ʼyš ktʼr ʼxw zrwʼ ktʼr ʼxw 
930. ʼʼδδβγ ktʼr ʼxw wyšprkr ktʼr ZK 
nʼrʼyʼn 
931. ktʼrw ʼxw βrʼyšmn ktʼr ʼnyw βγy ktʼr 
932. ykšʼ ʼPZY cytk rty ms wcʼrt wʼβ rty 
933. ʼxw swδʼʼšn KZNH wʼβ ʼzw ZY Lʼ 
ʼxw 
934. zrwʼ ʼym ZY Lʼ ʼxw ʼδδβγ ZY Lʼ ʼxw 
935. wyšprkr Lʼ ʼxw nʼrʼyʼn ZY Lʼ xw 

βrʼyšmn 
936. ZY Lʼ ʼnyw βγy Lʼ ykšy Lʼ cytk pʼrZY 
937. mʼyδ mrtxmʼk ʼym cʼnʼkw ZY ʼxw 
ʼnyw 
938. mrtxmʼk rty ʼkw šβkʼwš knδh ZKn 
šβʼy 
939. xwtʼw zʼtk ̓ ym ZY xwty swδʼʼšn nʼm 
940. ʼym rty ZKw ʼspʼytk wxwšw ʼnsʼwr 
rʼc-βrt 
941. pyδʼn xwtʼw Zkwyh prʼʼmnty δβʼr 
942. δβʼrt-δʼrʼm rty ʼwyn ʼBYʼ xwtʼw 
γrmyʼn 
943. ʼkrtʼym rty cywʼyδ pyδʼr ʼztyw 
šwʼm-ʼštn

آوا نویسی: 
924…. rət-šē
925. čānu xō rəši prāman wēn rəti yu
926. βaγē karšn δārēnd uβyu xō 
Sōδāšan ti
927. uβyu xā mandrῑ ti yu zātē rəti xō
928. rəši prāman awu Sōδāšan čānu 
əpṛsa
929. təxu ti əkē ēš katār xō zarwa katār 
xō
930. āδβar katār xō wišparkar katār xō 
nārāyan
931. katāru xō βrēšman katār anyu 
βaγē katār
932. yakša tuti čitē rəti mas wičārt wāβ 
rəti
933. xō Sōδāšan cānu wāβ azu ti nē xō
934. zarwa ēm ti nē xō āδβar ti nē xō
935. wišparkar nē xō nārāyan ti nē xō 
βrēšman 
936. ti nē anyu βaγē nē yakše nē čitē 
pārti
937. mēδ martəxmē ēm čānu xō anyu
938. martəxmē rəti əkō šivkōš kanθ 
awēn šivῑ
939. xutāu zātē ēm ti xutē Sōδāšan nām
940. ēm rəti awu (ə)spētē uxušu ans�
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urē Rājwart 
941. pῑδān xutāu awē prāmante δβār
942. δβart-δāram rəti awēn pitər xutāu 
γarmyān
943. (ə)kṛtēm rəti čῑwēδ pῑδār əzdyu 
šawam-əštan

ترجمه فارسی:
آن ها  که  دید  مرتاض  برهمن  وقتی  پس)9۲4( 
)9۲5( جلوۀ خدایی دارند هم سوداشن )9۲6( 
سوداشن  از  فرزندان)9۲۷(،  هم  و  ماندری  هم 
پرسید: )9۲۸( »تو که هستی؟ زروان؟ )9۲9( یا 
خدای برین؟ یا ویش پرکر؟ یا ناریان؟ )930( یا 
ورشمان؟ یا خدای دیگر؟)931( یا ]یک[ روح؟ 
به راستی بگو« )93۲(. پس  یا ]یک[ جن؟ پس 
نه  نه )933( زروان،  سوداشن چنین گفت: »من 
خدای برین، نه ویش پرکر، نه ناریان، نه ورشمان 
بلکه  نه جن،  و  نه روح  دیگر هستم.  نه خدای  و 
انسانی هستم چون دیگر انسان]ها[. من از شهر 
شیوکوش و پسر شاه شیوی هستم و خود سوداشن 
نام دارم )940( و شاه پیالن، راجورت سپید شش 
عاج، را به برهمنان هدیه )941( داده ام و از طرف 
پدرم شاه تنبیه شده ام )94۲( و به سبب آن به تبعید 

می روم«)943(.
حرف نویسی: )قریب، 13۸3: ۸9(

 VJ 40,1462�1471
1462. rty nwkr ʼʼnʼntʼ ywnʼk xw δβʼr 
1463. pʼrʼmʼyt ʼxw kβnʼkk wyδβʼγ wʼnʼw 
cʼnw 
1464. ZY [ʼ]xw mrtxmʼkw cnn zʼyh wʼβy 
γwrmh 
1465. sγwʼyʼy ʼcw ZY pr ʼyw nʼγn cwpr 
ʼwstʼy 
1466. rty tγw ̓ ʼnʼnt ̓ cw ̓ ʼpʼyʼy ktʼm xwrm 
1467. ZY ʼskʼtr xwnx ʼkyty pr zʼyh ʼsty 
1468. ktʼr ZY xwnʼx ʼkyty prw nʼxn cwpr 
1469. ̓ skwty rty nwkr ̓ xw ̓ ʼnʼnt kʼw βγʼʼn 
1470. βxtm pwty KZNH ptʼyškwy xwny 
xwrm 

1471. ZY βγʼ przr ʼβyʼʼtr ʼkyty pr zʼyh ʼsty
آوا نویسی:                                                                                                                                
1462…. rəti nūkar Ananda yunē xō δβār
1463. pārāmēt xō kaβnak wiδβāγ wānu 
čānu
1464. ti xō martəxmē čan zāy wāfe 
xurm
1465. (ə)sxwāyē əčū tipar ēw nāxun 
čūpar ōstāy xurm
1466. rəti təxu Ananda əčū āpāye 
katām
1467. ti əskātar xōnax kēti par zāy asti
1468. katār ti xōnax kēti paru nāxun 
čupar
1469. əskuti rəti nūkar xō Ananda kō 
βaγān
1470. βaxtam putē čānu patῑškway 
xōnē xurm
1471. ti βaγa parzar əfyātar kēti par zāy 
asti 

ترجمه فارسی: 
کمال  از  کوتاه  گزارش  این  آنندا،  ای  اکنون،  پس 
ایثار تمثیل آن مردی است که از زمین همان قدر 
روی  بر  ]بتواند[  که  می دارد  بر   )1464( خاک 
چگونه  آنندا  ای  تو  و   )1465( بگذارد  ناخنی 
تصور می کنی )1466(، کدام خاک واالتر است؟ 
یا آن که  )146۷( آن که بر زمین است )146۸( 
به سرور  آنندا   قرار دارد؟ )146۸( پس  ناخن  بر 
)1469( بودایان چنین عرض کرد: )14۷0( »آن 
اولی  بسی  است  زمین  بر  که  سرور،  ای  خاک، 

تر«)14۷1(.
حرف نویسی: )قریب، 13۸3: 91-90(

VJ 40,1496�1511  
1496…. rty nwkr wyδʼγty xw ʼʼnʼnt 
1497. mnxz rty ZKwh krʼzʼkh mrxw 
wʼsty rty 
1498. ʼwyn βγʼn βxtm pwty δry yʼwr 
ʼnzʼnwkʼ 
1499. nmʼcyw βrʼ rty šw KZNH ptʼyškwy 
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βγʼn 
1500. βxtm pwty ʼky ZY βγʼ mʼt ʼxw 
swδʼʼšn rty 
1501. βγʼ ʼky wmʼt ZKh mntrʼyh rty βγ 
ʼky 
1502. wmʼt ʼxw šβʼy xwtʼw rty ms ʼky 
wmʼt ZKh 
1503. mʼth xwtʼynh rty šy ZK βγʼn βxtm 
pwty mʼδ 
1504. prʼmʼy ʼzw ZY mʼtʼym ʼxw swδʼʼšn 
rty ms xw  
1505. šβʼy xwtʼw nwr ʼxw šntʼwδn MLKʼ 
xyδ ʼxw 
1506. rty ms ʼwyn šβʼy xwtʼw ZKh 
xwyštrh 
1507. xwtʼynh nwr ZKh mxʼʼmʼyh 
xwtʼynh xyδ 
1508. ʼxw rty ms ZKh mntrʼyh nwr ZKh 
yšʼwδrh 
1509. xyδ ʼxw rty ms xwnx nxšʼyrth ʼky 
ZY ʼwy 
1510. tntrʼkk γryh mʼtʼnt rty nwr ywnʼk 
1511. ʼnwʼzʼk xyδ ʼxw ʼkyty mnʼ ptʼycsʼr 
ʼskwnt
آوا نویسی:                                                                                                                                    
1496…. rəti nūkar wēδāγatē xō Ananda
1497. manxaz rəti awā kražāk marx 
wāstay rəti
1498. awēn βaγān βaγtam putē θrē 
yāwar anzānūk
1499. namāčyu βar rəti šu čānu patῑšk�
way βaγān
1500. βaγtam putē əkē ti βaγa māt xō 
Sōδāšan rəti
1501. βaγa əkē wimāt xā mandrῑ rəti 
βaγ əkē
1502. wimāt xō šivῑ xutāu rəti mas əkē 
wimāt xā
1503. māt xutēn rəti šē xō βaγān βaγ�
tam putē māδ

1 dukkha
2 dharmakāya

1504. framāy azu ti mātēm xō Sōδāšan 
rəti mas xō
1505. šivῑ xutāu nūr xō šandōδan xutāu 
xēθ xō
1506. rəti mas awēn šivῑ xutāu xā 
xwēštar
1507. xūtēn nūr xā maγāmāy xutēn xēθ
1508. xō rəti mas xā mandrῑ nūr xā 
yašuδar
1509. xēθ xō rəti mas xōnax naxšῑrt əkē 
ti awē
1510. dandarak γarē mātand rəti nūr 
yōnē
1511. anwāzē xēθ xō keti mana patῑč-sār 
əskawand

ترجمه فارسی:  
پس در آن هنگام، آنندا )1496( برخاست و قبای 
سروران  سرور  به  و   )149۷( کرد  صاف  را  خود 
بودا سه بار )149۸( نماز برد و چنین عرض کرد: 
که  سوداشن  بودا،  سروران  سرور  ای   )1499(«
و شاه  بود  که  ماندری  و  ای سرور،  بود )1500( 
باز  و  ای سرور)150۲(،  بود  که  )1501( شیوی 
ملکۀ مادر که بود؟«)1503(، پس سرور سروران، 
بودا به او چنین فرمود: »من بودم سوداشن)1504( 
و نیز شاه شیوی اکنون شاه شنددان است )1505( 
اکنون همین  نیز  و شهبانوی شاه شیوی )1506( 
ملکۀ مغامای است )150۷( و ماندری نیز اکنون 
همین یشودر است )150۸( و آن نخجیران نیز که 
بودند همین جمع است  بر )1509( کوه دندرک 

)1510( که اکنون در برابر من باشد« )1511(. 
سغدی  بندهای  بررسی  طبق  داستان،  این  در 
متجلّی  شاهزاده  قالب  در  بودی ستوه  منتخب، 
س او در یاری به موجودات 

ّ
می شود و هدف مقد

ه1 )=رنج( و آماده سازی ایشان 
ّ
برای رهایی از دوک

برای بودی  ستوه شدن است و برای دست یازیدن 
به این آرمان باید از مقام بی چونی درمه کایه۲ )= 
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مهر  از  سرشار  و  کرده  گذر  قانون(  و  حق  جسم 
پارمیتا1  به  و  باشد  آفریدگان  همۀ  به  همدردی  و 
)=شش کمال( در کنار راه هشتگانه جلیل۲ عمل 
کند و بر طبق سه ویژگی اساسی بودی ستوه ها که 
و حکمت3  فرزانگی، خردمندی  از:1.  عبارت اند 
 .3 همدردی4،  و  دلسوزی  خوارگی،  غم   .۲،
و  ابزار  به کارگیری  در  مهارت  یا  اوپایه-کوشیله5 
نجات  به  همگی  تا  کند  رفتار  روش،  در  استادی 
و  انسان ها  به  بیکران  مهر  یابند.  دست  نیروانا  و 
احساس  از  که  آنها،  نیکبختی  و  رهایی  آرزوی 
به یکسانی ذاتی همۀ موجودات  باور  همدردی و 
برجستۀ  و  ویژه  صفت  می گیرد،  سرچشمه 
از  بودی ستوه هاست. سرانجام شاهزاده سوداشن 
به مقام بودایی را  سوی خدای برین مژده رسیدن 

دریافت می کند. 

مفهومبودیستوه6
واژۀ بودی ستوه مرکب از دو جزو بودهی  به معنی 
»خرد و معرفت« و ستوه  به معنی »ذات و جوهر« 
است، بعبارت دیگر »بودی ستوه« کسی است که 
 :139۲ )شایگان،  است  دانایی  و  خرد  جوهرش 
باید  نوآموز  و  مبتدی  هینۀانه،  طریق  در   .)1۷5
کوشش کند تا نفس خودرا انفرادی تکمیل کرده به 
کمال انسانی برساند و به مرتبه حقیقت »بوداییت 
فردی « برسد و کاری به دیگر نفوس بشری ندارد. 
ولی در مکتب مهایانه، جنبه اجتماعی در تربیت 
و  می شود  رعایت  بیشتر  اخالق  تهذیب  و  نفس 
نباید  انسانی  فرد  هر  هدف   ، آن  مبادی  برحسب 
فقط آن باشد که خویشتن را کامل ساخته به مرتبه 
»بودائیت  مقام  به  باید  بلکه  شود،  نائل  نیروانه 
در  که  را  نفوس  دیگر  آنکه  تا  شود  واصل  عامه« 

1 pāramitā
2 magga�attagika�ariya
3 prajnā
4 karuna
5 upāya-kaušalya
6 Buddhisattva

سعادت  به  مصائب اند،  و  آالم  دستخوش  جهان 
»بودای   را  بودی ستوه   

ً
معموال برساند.  نجات  و 

جای  به  خورده است  سوگند  که  می دانند  آینده« 
به  ببرد،  لذت  روشنگری  مرحلۀ  از  خودش  آنکه 
تمام موجودات کمک کند. وی درواقع میانجی و 
را  نیروانه  به  وصول  موجبات  که  است  واسطه ای 
به معنای  این واژه  آیین مهایانه  فراهم می کند. در 
شدگی  روشن  طوالنی  مسیر  در  که  است  کسی 
امکان ورود  آنکه  با  و  قرار گرفته  است  بوداگی  یا 
به نیروانه را دارد، از سر اختیار از ورود به آن سر 
می زند، به امید اینکه بتواند نیازمندان و طالبان را 
در طول زنجیرۀ بسیار طوالنی زندگی های مکّرر، 
هدایت و راهنمایی کند و به رهایی برساند )هوپ 
 ،4 بند  در  چنانچه   .)51  :13۷۸ لون،  وان  و 
حس  و  غمخوارگی  نهایت   a۲۸-a۲3 سطرهای 
بخشش سوداشن متجلی می شود چرا که باوجود 
تالش پدر برای ایجاد زندگی آرام و تمکین مالی 
سوداشن، با دیدن افراد رنجور و فقیر نوعی حالت 
ایجاد  وی  در  کرونا  یا  دلسوزی  و  غمخواری 
می گردد و همین عامل باعث ایجاد حس بخشش 
در شاهزاده سوداشن شده که موجب تنبیه و تبعید 

شاهزاده از سوی پدر به کوه دندرک می شود.

آرمانبودیستوه:نجاتبخشیازرنج
کید خاص مکتب مهایانه بر آموزۀ بودی ستوه، با  تأ
ی و دیگر آموزه های این مکتب ارتباطی 

ّ
گرایش کل

امکان  مکتب،  این  پیروان  باور  به  دارد.  نزدیک 
فردی  نیروی  و  تالش  واسطۀ  به  نجات  و  رهایی 
ضروری  امری  منجی  یک  کمک  و  ندارد  وجود 
شخصی،  رنج های  بهای  به  بودی ستوه  است. 
رنج  قطعی  پایان  و  سعادت  و  خوشی  خواستار 
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برای دیگران است که سعادت و شادی برین است 
بوداگی،  یعنی  رنج  قطعی  پایان  خودش  برای  و 
ق بخشیدن به خدمت دیگران. 

ّ
به عنوان وسیلۀ تحق

آرمان بودی ستوه در مسیر نجات از رنج این است 
که بتواند موجودات را یاری کرده و به روشن یافتگی 
به  که  هنگامی  حّتی  وی  ازاین رو،  برساند.  کامل 
جسم  که  درمه کایه  یعنی  خویش  اصیل  کالبد 
حق و قانون است، دست یازیده است و از روی 
اختیار آن را رها کرده و در جهان کرمه ای و مبتنی 
تا  نادانی و تکرار باقی می ماند  بر زادمرگ ، رنج، 
همۀ موجودات را خواه انسان باشد خواه جانور تا 
آنجا که می تواند یاری دهد. او بعد از طی مراحل 
درمه کایه  قلب  در  اخالقی،  مقامات  و  سلوک 
مقصد  این  اّما  است،  رسیده  مقصد  به  است؛ 
بودی ستوه  یک  هنوز  او  نیست.  او  اصلی  آرمان 
است که رسالتش نه در سکون و قرار که در یاری به 
موجودات برای رهایی از رنج و آماده سازی ایشان 
برای بودی ستوه و بودا شدن است. در بخش هایی 
سطرهای   ،۷ بند  جاتکه  وسنتره  داستان  متن  از 
 43۲-40۲ سطرهای  بند1۲،  نیز  و   15۸-14۷
و جوانمرد   )šir-angārē( نیکوکار  ویژگی های  به 
 )δβār δβarēnē( بخشنده  و   )punyān-karē(
او  نام  اینکه  و  است  اشاره گردیده  بودن سوداشن 
آوازۀ  پی درپی،  بخشش های  و  سخاوت  به خاطر 
نام  با  ناگورجونه در کتاب خود  شهر شده است. 
یافته ای  کمال  انسان های  چنین  دربارۀ  بودی سیتا 
یک  بودی ستوه ها  همۀ  ذاتی  »سرشت  می گوید: 
قلب عاشق است و همۀ  موجوداتی که در رنج و 
محنت به سر می برند معشوق های این عاشقند«. 
رنج  آماج  به  بازگشتش  در  بودی ستوه  یک  کمال 
خوشقانی،  و  )زروانی  است  دیگران  به  یاری  و 
1390: 39-6۲(. در آیین مهایانه یک بودی ستوه 
باید شش فضیلت را کسب کند و مقامات ده گانۀ 

اخالقی گذرانده باشد.
الزم است در این بخش به چهار حقیقت رنج 

پرداخته شود.

چهارحقیقتعالیرنج
1.حقیقت عالی رنج.  بودا می گوید: »زاییده 
بیماری  است،  رنج  پیری  است،  رنج  شدن 
دور  عزیزان  از  است،  رنج  مرگ  است،  رنج 
بودن  محشور  ناعزیزان   با  است،  رنج  بودن 
رنج است، به آرزو نرسیدن رنج است«. رنج 
داللت  ناخشنودی  و  نقض  ناپایداری،  بر 
صحبت  با  نه  را  خود  تعالیم  بودا  می کند. 
دربارۀ روشنایی خودش و نه دربارۀ سعادت، 
از  صحبت  با  بلکه  روشنی  یا  و  گشایش 

حقیقت رنج آغاز کرد.  
تشنگی   رنج  »خاستگاه  رنج.  خاستگاه   .۲
و  هستی  تشنگی   ، کام  تشنگی  یعنی  است، 
به  که  است  تشنگی  همین  و  نیستی،  تشنگی 
ندانستن  از  رنج  می برد«.  زاییده شدن  دوباره 
اینکه که یا چه هستیم ناشی می شود. ما درک 
منزلۀ یک  به  از خود  تصّوری  پایۀ  بر  را  خود 
بنا  دارد،  نام  »خویشتن«  که  مستمر  کلّیت 
می کنیم. وقتی به این معنای خود می نگریم، 
و  ملموس  چیز  هیچ  که  می شویم  متوّجه 
حقیقی یا بسیطی وجود ندارد که آن را »من« 
بنامیم. این دریافت به ناامنی دائم می انجامد. 
موجب  خویشتنی  بی  و  حقیقت  درک  عدم 
که  اینکه  ندانستن  خاطر  به  ما  که  می شود 

هستیم، رنج ببریم.
خاموشی  رنج  از  »رهایی  رنج.  از  رهایی   .3
تشنگی است. ]یعنی[ رها کردن آن، روگرداندن 
از آن، آزادی و وارستن از آن است تا نشانی از 
از  بارقه هایی  انسان ها  نماند«. تمام  به جا  آن 
 
ً
کامال لحظاتی  کرده اند.  تجربه  را  روشنایی 

اسیر  ذهن  آنها  در  که  دارند  وجود  مستقل 
نیست  آینده  رویاهای  یا  و  گذشته  خاطرات 
چنین  است،  حال  زمان  به  معطوف   

ً
کامال و 

فاق بیفتد. 
ّ
لحظاتی در هر زمان ممکن است ات

درخشان  حال،  زمان  در  بودن  بارقه های  این 
هستند و با ذهن معمولی و کشمکش  هایش در 
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نیروانه.  است:  رنج، روشنایی  پایان  تضادند. 
تمام تعالیم بودا، وسیله ای است برای تجربه 
بله  نظری  تمرین  عنوان  به  نه  روشنایی  کردن 
چونان تجربه ای مستقیم. روشنایی، احساس 
فردی  مفهوم  رهایی  با  که  است  آزادی  کامل 
»خود« به وجود می آید و برای به دست آوردن 

چنین آزادی باید راهی دراز رفت. 
4. راه رهایی از رنج. »این راه همان راستی و 
درستی در شناخت، در اندیشه، در گفتار، در 
گاهی و در  کردار، در زیست، در کوشش، در آ
یکدلی  است«. بودا راهی را معّرفی کرد که به 
 در رسیدن به روشنایی می انجامد. 

ّ
ف تقال

ّ
توق

که  است  جلیل«  هشتگانۀ  »راه  همان  راه  این 
عبارت اند از: 

از  مراد  شناخت.  در  درستی  و  راستی   .1
شناخت یا دانش درست ، دانش و دیدار چهار 
رنج،  شناختن  یعنی  است،  جلیل  حقیقت 
خاستگاه رنج، رهایی از رنج، و راه رهایی از 

رنج.
اندیشۀ   اندیشه.  در  درستی  و  راستی   .۲
درست، اندیشۀ  آزاد از کام و آز ، اندیشۀ آزاد 
از بدخواهی و اندیشۀ بی آزاری است. آزادگی 
از  آزادی  و  کامرانی  از  روگرداندن  کام،  از 
دلبستگی است. آزادی از بدخواهی هم سینۀ 
خود را بی کینه داشتن است و هم به دیگران 
به  نکردن  آزار  هم  آزاری  بی  ورزیدن؛  مهر  

دیگران است و هم غم خوارگی برای آنان. 
درست،  گفتار  گفتار؛  در  ودرستی  راستی   .3
و  بدگویی  و  دروغ گویی  از  خودداری 

درشت گویی و یاوه گویی است.
4. راستی و درستی در کردار؛ رهرو از آزردن 
گرفتن  از  زندگان-  کشتن  -یعنی  زندگانی 
از  دزدی،  از  یعنی  نداده اند،  او  به  که  چیزی 

بی عفتی، یعنی از زناکاری، رو گردان است.

5. راستی و درستی در زیست؛ خودداری از 
آن گونه زندگی است که با آزار دیگران همراه 
که  پیشه هایی  و  کارها  از  خودداری  و  باشد، 
اسلحه فروشی،  مانند  باشد،  دیگران  زیان  به 
خیانت کاری،  زنده،  موجودات  فروختن 
طالع بینی،  ربا خواری،  کاله برداری، 

شعبده بازی و مانند اینها.
6. راستی و درستی در کوشش؛ یعنی تالش 
آن  از  مقصود  اینجا  و  مجاهدت،  بسیار، 
برای  کوشش  که  است:  کوشش«  »چهار 
بدی  به  یافتن  پیروزی  یا  بدی،  از  ماندن  دور 
و چیزهای ناشایست، کوشش در پروراندن و 
شایسته  و  و سزا  نیک  آن چه  هر  نگاهداشتن 

است.
گاهی؛ رهرو در این  ۷. راستی و درستی در آ
گام در تن و احساس ها و دل خود، و نیز در 
و  نظاره می کند  دل اند،  دمه ها که شناسه های 
گاه  گاهی روشن دارد، و آ به آنها دانستگی و آ

و دانسته زندگی می کند.
گاهی  ۸. راستی و درستی در یکدلی؛ یعنی با آ
ۀ 

ّ
درست به دیانه )=مراقبه( رو کردن و به هر پل

دیانه دل سپردن.

تنظیم  آموزش  سه  روی  از  جلیل  هشتگانۀ  راه 
رهرو  کار  بنیاد  آموزش  سه  رو  این  از  شده است. 
است. رهرو در واقع راه میانه را از راه سه آموزش 
می پیماید، یعنی از برترین سلوک آغاز می کند که 
در  و  کردار  در  گفتار،  در  درستی  و  راستی  همان 
زیست است، سپس به برترین یکدلی رو  می آورد 
نگرش  و  نظاره  و  درونی  عوالم  در  سیر  همانا  که 
گاهی  است یعنی به راستی و درستی در کوشش، آ
و یکدلی توجه می کند و آنگاه به برترین فراشناخت 
یعنی به بینش حقیقت می رسد که همانا شناخت 
)پاشایی، 13۸3:  اندیشه درست است  و  درست 

34-41 ؛ هوپ و وان لون، 13۷۸: 34-۲۷(. 
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نیروانهیاذاتبیمرگ
راه  »دّمۀ  همۀ  و  جلیل«  هشتگانۀ  »راه  سراسر 
نیروانه  یعنی  مقصد،  به  رسیدن  وسیلۀ  میانه« 
است که آغاز آن بی مرگی و اوج آن ذات بی مرگ 
یا بیمرگی است )پاشایی، 13۸3: 99(. هر گام از 
راه هشتگانۀ جلیل خود نتیجه ای دارد و مقصد و 
مقصودی که رهرو شاید به آن دلخوش و خرسند 
باشد. ولی اگر می خواهد به مقصد فرجامین برسد 
ه های باالتر برسد. 

ّ
پل تا به  باید بخواهد و بکوشد 

هر مرتبه ای از این راه مقصد و مقصودی دارد که 
است.  باالتر  مقصد  به  رسیدن  الزم  شرط  خود 
پله های  از  جلیل  راه  هشتم  گام  سراسر  در  رهرو 
آزادی باال می  رود با هر آزادی یک شادمانی همراه 
یعنی  شادمانی،  برترین  به  راه  سان  بدین  و  است 
چون  نیروانه  الزم  شرط  می شود.  هموار  نیروانه 
»نخواهندگی«، وجود شرط هایی است که آزادی 
از آنها زمینۀ رسیدن به نیروانه است. نیروانه یعنی 
و  کینه  آز،  آتش  یعنی خاموشی سه  نخواهندگی، 
فریب، آزادی از چرخ وجود، یعنی سنساره است. 
این نخواهندگی، که آزادی است، زمینۀ رسیدن به 
نیروانه چون ذات بی مرگ است. پس راه رسیدن به 
نیروانه، راه هشتگانۀ جلیل است، که خود از روی 
 :13۸3 )پاشایی،  است  شده  تنظیم  آموزش  سه 

.)101

ششفضیلتبودیستوهها
جزء  دو  از  است  ب 

ّ
مرک پارامیتا  یا  فضیلت  کلمۀ 

یعنی  »ایتا«  و  ساحل«،  »آن  یعنی  »پارام«  
»کسی  یعنی  آن  از  مراد  و  »پیوسته«  »رسیده«، 
از  که  کسی  یا  پیوسته است«،  ساحل  بدان  که 
آرامش  به ساحل  و  کرده  عبور  دریای »سمساره« 
چون  کلمه  این  اگر  آمده است.  نایل  »نیروانه« 
پیوسته«  نیروانه  »به  مفهوم  شود  استعمال  صفت 
را در بر خواهد داشت و اگر چون اسم استعمال 
شود به معنی فضیلت و کرامت خواهد بود. شش 

فضیلت بودی ستوه ها عبارت اند از: 1. بخشش و 
ترّحم ۲. هّمت و نیروی معنوی 3. تهذیب اخالق 
و  خرد   .6 مراقبه  و  ر 

ّ
تفک  .5 بردباری  و  صبر   .4

فرزانگی )شایگان، 139۲: 1۷6(.

مقاماتدهگانۀاخالقیبودیستوهها
اخالقی  ده گانۀ  مقامات  به  که  تربیتی  اصل  ده 

بودی ستوه ها معروفند به ترتیب زیر هستند:
کماالت  آن  در  که  شادی،  و  سرور  مقام   .1
مطرح  ستوه  بودی  ترّحم   و  بخشایشگری 
از  مرحله  این  در  بودی ستوه  یک  می گردد. 
یار موجودات است، سرشار  و  اینکه مددکار 
ایمان است. در این مرحله، خود  از سرور و 
را در فضیلت دانه یا بخشش و سخاوت کامل 
ثروت،  بخشیدن  صرف  با  امر  این  و  می کند 
و  همسر  حّتی  و  اعضاء  زندگی،  تعالیم، 
چنین  می شود.  انجام  دیگران  نفع  به  خانواده 
 ۲6 1۲و  بند  در  سوداشن  در  ویژگی هایی 

 مشهود است.
ً
سطرهای 9۲4-943 کامال

همۀ  از  او  مرحله  این  در  پاکی،  مقام   .۲
یا  شیله  در  را  خود  و  است  آزاد  ناخالصی ها 
ارزش های اخالقی کامل می کند. او هم چنین 
دیگران را وادار می کند تا از رفتارهای ناپسند 
تلخ  نوزایی های  به  امر  این  زیرا  کنند،  پرهیز 
و اسف انگیز منجر می شود. رشد و پیشرفت 
از  بسیاری  او  تا  می شود  موجب  او  تأملی 

بوداهای آسمانی را رویت کند.
گویند،  روشنایی  یا  یات 

ّ
تجل را  سّوم  مقام   .3

بصیرت  از  که  را  نورانّیتی  او  مرحله  این  در 
جهان  سوگناک  و  رنج آمیز  سرشت  به  خود 
و  می بخشد  جهانیان  به  است،  کرده  حاصل 
خود را در فضیلت کشانتی یا صبر و بردباری 
و  خشم  از  را  خود  و  می کند  کامل  مصایب 

سایر آلودگی های روح آزاد می سازد.
فروزان  و  درخشان  را  چهارم  مرحلۀ   .4
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مشعلی  چون  هم  او  مقام  این  در  می گویند، 
دانه بندی های  جهل  او  عمل  و  است  فروزان 
او  می برد.  میان  از  و  می سوزاند  را  نادرست 
در این مرحله در خود هّمت معنوی را کامل 
و شفقت  اشتیاق  نتیجۀ  در  امر  این  و  می کند 
بر  مرحله،  این  در  می شود.  حاصل  فزاینده 
بودی ستوه  و  می شود  تاکید  مراقبه  و  گاهی  آ
پیدا  ط 

ّ
تسل خویش  گاهی  خودآ و  نفس  بر 

با  متناسب  ویژه  به  مرحله،  این  می کند. 
و  راهبان  انضباطی  ریاضت های  و  اعمال 

راهبه هاست. 
ناپذیر  »تسخیر  صفت  مرحله،  این  به   .5
مرحله  این  در  است؛  شده  اطالق  بودن« 
ظاهر  مراقبه  حاالت  و  مکاشفه  نیروی 
حقیقت  چهار  کنه  به  بودی ستوه  و  می شوند 
 اشاره شد، پی می برد. 

ً
شریف بودایی که قبال

در این صورت به آسانی مغلوب نیروی ماره  یا 
شیطان اغواگر بوداها نمی شود. 

به  »روی  یا  »ابی موکی«  را  ششم  مرحله   .6
سوی بودا گردانیده« می  گویند. در این مقام، 
کامل  معرفت  یا  پرجنا  جهت  از  را  خود  او 
علل  سلسلۀ  حقیقت  به  بودی ستوه  و  می کند 
و  می شود  واقف  است،  رنج  که  معلول ها  و 
و  را می فهمد  تهّیت همه موجودات و چیزها 
اساس  این  بر  و  را چون مطلق می شناسد  آن 
گاه می شود که او خود چیزی جز یک پندار  آ
پندارها  این  تا  می کوشد  و  نیست  خیال  و 
)موجودات( را از رنج برهاند. او در این مقام 
می تواند  و  می گیرد  قرار  نیروانه  رودرروی 
ف 

ّ
د را متوق

ّ
دهای مجد

ّ
جریان بازپیدایی و تول

ت عظیم مهایانی او مانع این امر 
ّ

کند، اّما شفق
و  به سلسلۀ علل  گاهی  آ با  می گردد، و چون 
معلول ها به اصول بوداهای کامل رو می کند، 

چنان نامگذاری شده است.
۷. این مرحله را »دور رو« می گویند که مرحلۀ 

جمع مقامات پیشین است و خرد بودی ستوه 
منتها  و  معنوی  قدرت  اوج  به  مقام  این  در 
درجۀ کمال خود رسیده است. ولی بودی ستوه 
هنوز انسان است نه خدا. بودی ستوه را در این 
چرخ  »گردانندۀ  یا  جهان  فرمانروای  مقام، 
گیتی« می گویند؛ وی با اینکه در این مقام از 
یک  و  است  منزه  و  پاک  بشرّیت  پلیدی های 
واجد  و  است  شده  مهاستوه  یا  بزرگ  وجود 
ازاین رو  است،  آینده  بودای  یک  شرایط  یۀ 

ّ
کل

آمادگی  دوران  واپسین  مرحلۀ  را  هفتم  مقام 
که  می دانند  آخر  مرحلۀ  سه  کسب  جهت 

نهایت آن دست یافتن به معرفت بوداهاست.
»بی حرکتی«  و  سـکون  را  مـرحـله  ایـن   .۸
از  بودی ستوه  مقام،  این  در  چه  گویند  می 
جهان صیرورت و بازپیدایی خالص می شود 
اشیاء واقف  پیدایش  بر حقیقت ژرف عدم  و 
او به مرتبه ای بازگشت ناپذیر دست  می گردد. 
یافته و دیگر مطمئن است که به مقام بودایی 

می رسد.
9. مقام نهم، مقام »نیک سرشتان« است، زیرا 
 منّزه است و کردارش 

ً
او در این مرحله کامال

آلوده به ثمرات خوب و بد نیست. بودی ستوه 
حّتی در این مقام نیز به آرامش شخصی خود 
آیین  انتشار  اکتفا نمی کند و درصدد اشاعه و 
از  برمی آید و می کوشد که همۀ موجودات را 

برکت آن برخوردار سازد. 
در  می گویند.  آیین«  »ابر  را  دهم  مقام   .10
بودایی  معرفت  به  بودی ستوه  مرحله  این 
ل به ابر و میغ آیین شده 

ّ
رسیده است و خود مبد

به زمین می افشاند  ترّحم ومرحمت  باران  که 
دل  آیینۀ  و  شود  پاک  پلیدی ها  غبار  و  گرد  تا 
انسان ها صیقلی گردد؛ هدف او نجات انسان 
از دریای ناپیدا کرانۀ سمساره و ایمن کردن او 
 :139۲ )شایگان،  است  درد  و  رنج  گزند  از 

1۷6؛ ونتز، 13۷6: ۲0۸(.
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این ده کمال مهایانه را می توان با ده کمال هینۀانه 
از: 1.کمال بخشندگی  مقایسه کرد که عبارت اند 
یا داد و دهش، ۲. کمال سلوک، 3. کمال ترک یا 
ترک خان و مان، 4. کمال فراشناخت، 5. کمال 
کمال   .۷ بردباری،  کمال   .6 هّمت،  یا  مردانگی 
مهر، 10.  کمال  پایداری، 9.  کمال  حقیقت، ۸. 

کمال یکسان دلی )پاشایی، 13۸3: 5۸3(.
تمام این ویژگی ها در سوداشن در بخش های 
توجه  با  است  مشهود  به خوبی  داستان  مختلف 
سوداشن   943-9۲4 سطرهای   ،۲6 بند  به 
نسبت  دلسوزی  و  جوانمردی  و  بخشش  به سبب 
گرفتاری  و  رنج  از  آنها  رهانیدن  و  نیازمندان  به 
بند 40، سطرهای  در  پیدا می کند.  جلوه خدایی 
ایثار و ذکر تمثیلی  146۲-14۷1 در مورد کمال 
بودی  به عنوان  سوداشن  ویژگی  این  آن،  مورد  در 
ستوۀ داستان تأیید می گردد. و باالخره در بند 40، 
در  آننده  پرسش  به  پاسخ  در  بودا   1511-1496
مورد معرفی شخصیت های داستان اشاره می کند 
که سوداشن خود بوداست. با بررسی ویژگی های 
این  مختلف  بخش های  در  سوداشن  ستوه   بودی 
داستان چنین به نظر می رسد که سوداشن با اخذ 
مراحل  طی  در  منجی  به عنوان  و  بودی ستوه  مقام 
مختلف از آزرده شدنش با دیدن مردم فقیر و گدا 
تا بخشش های بیکرانش از راجورت )شاه پیالن( 
تا زن و فرزندانش در جهت رهانیدن مردم  گرفته 
از بدبختی و رنج، سرانجام مستحق دریافت مقام 
بودا می گردد به طوری که در بند 40، سطر 1504 

از وی به عنوان بودا یاد می شود.

برآیند
پیدایش های  و سلسلۀ  اشیاء  ثبات  به عدم  اعتقاد 
پی در پی نشانگر این است که این دنیا اقامتگاهی 
رنج  و  ت 

ّ
مشق از  مملو  و  ناپایدار  و  گذران  بس 

بی پایان است. در تفکر بودایی، اساس عالم رنج 
نفسانی  امیال شدید  و  تشنگی  آن،  ت 

ّ
عل و  است 

د 
ّ
تول سبب  نفس  عطش  از  فرمانبرداری  است. 

باعث رنج  دنیا می شود که خود  دوباره در همین 
دوباره خواهد شد. در مکتب مهایانه امکان رهایی 
وجود  فردی  نیروی  و  تالش  واسطۀ  به  نجات  و 
ندارد و کمک یک منجی امری ضروری است و 
به عهده  بودی ستوه  که  است  این همان وظیفه ای 
دارد. در این پژوهش با بررسی متن سغدی داستان 
وسنتره جاتکه و انتخاب بندهای منتخب در رابطه 
که  دریافتیم  سوداشن  شاهزاده  کردار  و  اعمال  با 
رنج های  بهای  به  بودی ستوه  به عنوان  سوداشن 
به  نسبت  همدردی  و  ت 

ّ
شفق روی  از  شخصی، 

دیگران، خواستار خوشی و سعادت و پایان قطعی 
شادی  و  سعادت  موجب  و  برهمنان  برای  رنج 
برین است و برای خودش پایان قطعی رنج یعنی 
ق بخشیدن به خدمت 

ّ
بوداگی، به عنوان وسیلۀ تحق

موجودات  به  یاری  در  او  س 
ّ

مقد هدف  دیگران. 
ایشان  آماده سازی  و  ه )=رنج( 

ّ
از دوک برای رهایی 

برای بودی ستوه شدن است و برای دست یازیدن 
درمه کایه  چونی  بی  مقام  از  باید  آرمان  این  به 
)=جسم حق و قانون( گذر کرده و سرشار از مهر 
پارمیتا  به  و  باشد  آفریدگان  همۀ  به  همدردی  و 
عمل  جلیل  هشتگانۀ  راه  کنار  در  کمال(  )=شش 
کند و بر طبق سه ویژگی اساسی بودی ستوه ها که 
عبارت اند از: 1. فرزانگی، خردمندی و حکمت، 
۲. غم خوارگی، دلسوزی و همدردی، 3. اوپایه-

استادی  و  ابزار  به کارگیری  در  مهارت  یا  کوشیله 
نیروانا  به نجات و  تا همگی  در روش، رفتار کند 
آرزوی  و  ها  انسان  به  بیکران  مهر  یابند.  دست 
همدردی  احساس  از  که  آنها  نیکبختی  و  رهایی 
و باور به یکسانی ذاتی همۀ موجودات سرچشمه 
می گیرد، صفت ویژه و برجستۀ بودی ستوه هاست 
شده  متجلی  سوداشن  وجود  در  صفت  این  که 
رنج  از  نجات  مسیر  در  بودی ستوه  آرمان  است. 
به  و  یاری کرده  را  بتواند موجودات  که  این است 
روشن یافتگی کامل برساند و سوداشن به پاداش 
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برین مژد ۀ رسیدن به مقام بودایی را پیدا می کند.این کردار خود، سرانجام در این داستان از خدای 

کتابنامه
الف(فارسی

انجمن  و  او،  آیین  بودا،  زندگی  بودا:   .)13۸3( ع.  پاشایی، 
رهروان او، تهران: نگاه معاصر.

ت و معلول کردار 
ّ
رضایی باغ بیدی، حسن )13۸۸(. سوترۀ عل

)متنی بودایی به زبان سغدی(، تهران: اساطیر.
تحّول  ”بررسی   .)1390( ندا  خوشقانی،  و  مجتبی  زروانی، 
آموزۀ رنج از بودا تا ذن“، ادیان و عرفان، سال 44، شمارۀ 

یکم، بهار و تابستان: 6۲-39.
شایگان، داریوش )139۲(. ادیان و مکتب های فلسفی هند، 

2ج. تهران: نشر فرزان.

د بودا: متن سغدی 
ّ
روایتی از تول قریب، بدرالّزمان )13۸3(. 

وسنتره جاتکه، تهران: اسطوره.
قریب، بدرالّزمان )13۸3(. فرهنگ سغدی )سغدی- فارسی- 

انگلیسی( ، تهران: فرهنگان.
تودول)،  مردگان)باردو  تّبتی  کتاب   .)13۷6( ایوانز  ونتز، 

ترجمه و تعلیقات: مهران کندری، تهران: نشر میترا.
محّمدرضا  ترجمۀ  بودا.  آیین   .)13۸0( برادلی  هاوکینز، 

بدیعی، تهران: امیرکبیر.
 هوپ، جین و وان لون، بورین )13۷۸(. بودا: قدم اّول. ترجمۀ 

علی کاشفی پور، تهران: شیرازه.

Benveniste, É. (1940). Textes Sogdiens, Édités, 
Traduits et Commentés, Paris.

Mackenzie, D.N. (1970), The Sūtra des Causes 
and Effects of Actions in Sogdian. Oxford.

ب(نافارسی

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. 
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoD-
erivatives License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribu-

tion, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.
The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies 
with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and 
editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian 
Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in 
the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.



ANCIENT 
IRANIAN 
STUDIES  

Ancient Iranian Studies
2022, VOL. 1, NO. 1: 23-39.🔓 OPEN ACCESS 
          https://doi.org/10.22034/AIS.2021.133756

1 Ph.D. Expert of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department of Ardabil Province, Ardabil, Iran. 📧afsaneh.
shekari90@gmail.com 
Article info: Received: 9 July 2021   |   Accepted: 12 August 2021   |  Published: 21 March 2022
Citation: Shekari Namin, Afsaneh (2022). “The Mission of Sodashan as a Bodhisattva in the Story of Vessantara 
Jataka’’. Ancient Iranian Studies, Vol. 1 (1): 23-39.
https://doi.org/10.22034/AIS.2021.133756

Abstract
The law of universal suffering or the noble truth of the Dukkha is one of the main Buddhist 
teachings. According to the Buddha, a person is freed from repetitive suffering and rebirth in 
this world by liberation from all personal and social preoccupations, by the suppression of 
all carnal desires and desires, and attains eternal peace and salvation (Nīrvāna). According 
to the Mahāyāna school, there is no possibility of salvation through personal effort and force, 
and the help of a savior is essential, and this is the task that the Sōdāšan, the prince of story 
(Vesantraa Jātaka). Therefore, parts of the Sogdian text related to the individual actions of 
Sōdāšan, the prince of fiction, the Vessantara Jātaka (according to the Benvenist orthography) 
have been selected to provide a better Persian translation by the author based on Ms. Gharib’s 
transliteration and revised according to the French Benvenist translation. This article seeks to 
reveal the role of the trader through a substantive examination of the text and whether he can 
be considered a savior and Buddhisattva. Eventually, because of his sacred purpose, which is 
constantly repeated in the story, which is to save the living from suffering and hell, he forgives 
all his possessions, children, and wife, and as a reward for this deed, he will become a Buddha.

Keywords: Buddhisattva, Dukkha, Nῑrvāna, savior, Sōdāšan, Sogdian Language, Vessantara 
Jātaka.
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