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  چکیده

-مدارك و اسناد بومی در ناحیه ختن و غارهاي هزار بودا، بر کاغذهاي چینی مرغوب توسط هیئت کشف
. هاي اکتشافی غربی و ژاپنی در پایان سده نوزدم و آغاز سده بیستم، فصل نوینی در تاریخ ختن گشود

شناخته شده ایرانی، همراه با اصطالحات فنی از سنسکریت و پراکریت کمبررسی این مدارك به گویش 
. پیشینه تاریخی و فرهنگی ختن را روشن ساخت... هاي ادبی، علمی، اداري، سیاسی، پزشکی و در زمینه

ش نند که هندي و بودایی است، اما پیکزائران چینی از سده پنجم به نوعی آیین و سنن مذهبی اشاره می
ادبیات . عقاید ایرانی باستان رواج داشته است» مهایانه«ن دین بودایی و به ویژه مکتب مهم آن، از آمد

  .  دهندختنی بودایی آثاري از این راهیابی عقاید باستانی را به ختن نشان می
  

  بودایی ادبیات ختنیی، سکاها، زبان ختن ،هاي ایرانی میانه شرقیزبان :هاي کلیديواژه
 
 
  مقدمه - 1
 اکتشافی ايهتئهی توسط زیادي هايرگب پاره و برگ دستنویس، شرقی، میانۀ ایرانی زبان ختنی، از

 غارهاي و ختن ناحیۀ در میالدي، بیستم ةسد آغازین ايهدهه و نوزدهم سدة پایان میان ژاپنی، و غربی
 دهم تا پنجم هايسده بین آثار این نگارش تاریخ 3.است شده شفک 2هوانگ دون نزدیک بودا، هزار

 در آثار این ازهایی مجموعه. تاس ختن ساکن بودایی سکائیان فرمانروایی دوران به مربوط و میالدي
 هدارينگ ... و کیوتو ،ی نودهل واشنگتن، برلین، زبورگ،پترنس لندن، پاریس، هايهموز و هاکتابخانه

 ختنی آثار بقیه کوزه، روي بر نوشته یک و هانقاشی روي هاينوشته شته،نو چوب چند جز هب. شودمی
 ؛15- 14: 1383 ،میرفخرایی( است چینی سبک به طومارهایی یا دستنویست صوره بذ و کاغ روي

                                                
   شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي باستانی، پژوهشکده زباناستاد، فرهنگ و زبان -  1

mahshidmirfakhraei@yahoo.com  
2- Dunhung 

 خودمختار ایالت ر،اویغو )سابق کیانسین( نجیاشین استان در ابریشم، به موسوم باستانی جادة جنوبی ۀشاخ بر ختن - 3
 داشته شهرت بوده، آن شاخص محصول که سبز یشم سنگ سبب به بیشتر گذشته در تنخ. است واقع چین خلق جمهوري

  hvataṃ/ hvamna/ hvatana آن مردم و زبان ختن، نام شناسی،باستان هايکاوش از آمده دست به اسناد رد. است
 این سنسکریت زبان رد. است γwδnyk شرقی، ۀمیان ایرانی زبان دیگر ي،سغد زبان در ختن واژة صفتی صورت .است آمده
  ).8-1: 1982؛ بیلی، 10- 8: 1383، میرفخرایی. نیز نک(  است آمده yu-t’ien قدیم چینی در و gostana نام
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 ختنی نوشتن براي که اندشده نوشته 2براهمی خط از مختلفی هايقلم به آثار این. )1979، 1امریک
 خطی راهمیب. دبودن گرفته هارامیآ از هاهندي و هاهندي از سکاها را براهمی خط. دبو شده متناسب
 اما شد، آغاز .م1897 سال از ختنی متون بررسی .3تاس شدهمی نوشته راست به چپ از و است هجایی

 تکمیل براي بسیاري هايپژوهش هنوز سده، یک از بیش دورانیی ط زبانی مواد بررسی وجودا ب
 اصلی خطوط تعیین ور این از). 15: 1383 ،میرفخرایی( تاس مانده باقی متون خواندن و زبان رمزگشایی

 هم و اسناد شامل هم ختنی هايویسنستد. است ه روروب هاییيدشوار با ختنی ادبی آثار کلی نماي و
 اولیۀ آثار حتماالًا. تاس به جاي مانده مربوط به دین بودا متون اعظم خشمضمون ب. است ادبی متون
 میالدي نخستدر هزارة  تنخ. تاس بوده بودایی آثار ومی،ب اصیل يهاتصنیف چه و ترجمه چه ختنی،
 داشته تبت و چین به هند از بودایی آیین انتقال در مهمی نقش و بوده بودایی مطالعات ةعمد مرکز
، 4وشرو ؛2010و 1979امریک، ( است افکنده سایه نیز ايغیرآموزه -غیردینی متون بر بودا دین. است

2002 :xxxiv-lxxii2008 ،5ی؛ مج( .  
 
 هادستنویس زبان و تاریخ اصل، - 2

. دشونمیي گذارتاریخ میالدي دهم سدةن پایاا ت پنجم ةسد دوم نیمۀ از ختنیي هادستنویس
 هوانگ، دون نزدیک هزاربودا،ي غارها از جدیدتر هايدستنویس و ختن ناحیه از ترقدیم هايستنویسد

 ختن در که کرد ذاريگتاریخ دقیق نسبتاً وانتیم را یایهدستنویس از بخشی تنها. و استگنس استان
   ).1989امریک، ( انديدیگر مدارك و اداري اسناد شامل و شدند کشف

 بر آنها تخمینی تاریخ تعیین تنها و نیستند گذاريتاریخ قابل اند،یادب متون شامل که هادستنویس
  هنوشت ،زبان مختلف مراحل طی نتوم. تاس ممکن کهن خطوط شناخت در رایج ايهشیوه اساس

                                                
1- Emmerick  
2- Brāhmi 

 هايهگون کاربرد .است رفته رکا به مرکزي آسیاي هندي براهمی خط شکستۀ و رسمی هايگونه ختنی نوشتن براي - 3
 هاينوشته و ادبی متون نگارش براي شکسته خط هايگونه .شد محدود دینی متون به منحصراً، نه ولی عمدتاً، رسمی
 :شوند می بنديدسته تحول، مرحلۀ چهار در رسمی خط هايگونه .گرفت قرار استفاده مورد روزمره

 آغازي ترکستانی براهمی - 1
 آغازي جنوبی ستانیترک براهمی - 2
 )یاصل گونۀ( یجنوب ترکستانی براهمی - 3
  ). 1986؛ ساندر، lxxi-lxxii: 2002شروو، ؛ 2008ی، مج( متأخر جنوبی ترکستانی براهمی - 4

4- Skjaervo 
5- Maggi 



  91/درآمدي بر آثار ادبی زبان ختنی
 

 ۀناحی ايهدستنویس. 1شوندمی بنديدسته» جدید ختنی و قدیم ختنی« عنوان با معموالً که اندشده
- شده نوشته جدید ختنی متأخر ايهصورت به هوانگ دون ايهدستویس و جدید و قدیم ختنی به ختن

 ختنی متون که حالی در یند،آمی هوانگ دون هم و ختن ناحیه از هم جدید ختنی ترتیب، دینب. دان
 رفته، کار به بودایی آثار در منحصراً قدیم ختنی که جاآناز . است آن اطراف نواحی و ختن از فقط قدیم
 دون از قدیم ختنی متون نبود. آورد شمار به» یبودای ختنی آثار مقدس زبان« را قدیم ختنی انتومی

 است، آزادتر نسبتاً ختنی، متون هايترجمه از هوانگ، دون از دجدی ختنی ايههترجم این که و هوانگ
 فرمانروایی دوران در ختنی، به بودایی متون رونویسی حتی یا و کتابت که سازدمی مطرح را نظریه این

 آموزشی سنت نرود در انتقال نوعی و شده متوقف نهم، سدة اواسط تا .م790 سال حدود از ،هاتبتی
 ندارد، امکان تاریخی ترتیب به ختنی ادبی متون بررسی گرچهبر این، بنا. است داده يرو ختن در بودایی

 مورد در اياولیه نظر حداقل بتوان، تا داد قرار توجه مورد را هادستنویس تقریبی تاریخ و اصل باید
  ). ی، همانمج( داد دست به ختن در ادبیات گسترش

  
 بودایی ختنی ادبیات منشاء و اصل - 3

 ایرانی، تبار و اصل با شفاهی، ادبیات از واقعدر . است دست در ختنی ادبیات منشاء دربارة اندکی یآگاه
- نمی چیزي سبکی، هايگرایش در نیز و ختن گذاريانبنی دربارة هاافسانه در ضعیف هايبازتاب جز به
 رینتکهن که تنی،خ زبان به بودایی آثار نخستین با قاعدتاً نوشتاري ادبیات ايهسرچشمه. انیمد

- سده از ترتیب بدین و دارند تقارن ،اندشده نوشته آغازي ترکستانی براهمی خط به آنها ايهدستویس
 ايهترجمه از اییهرگب پاره و برگ چند شامل اهدستنویس این .است میالدي ششم ـ پنجم هاي
 چوب نیز ؛5زمبسته کتاب از گبر یک ؛4ه باسوتمهسوورن ،3اتهگنس، 2کوتهرتنه هايهسوتر قدیم ختنی

 براهمی خط به زمبسته کتاب از برگ یک وجود. هستند متأخر جدید ختنی به غیردینی ايهوشتهن
 ویژگی و است شده نوشته میالدي پنجم ةسد از پیش اثر این که است معنی بدین آغازي ترکستانی

 که این به )6-2بندهاي ( راث ینهم سوم و بیست فصل در این بر فزونا. تاس غالب آن بودن ايترجمه

                                                
 بازرگانی، دمتعد متون در جدید ختنی .جدید ختنی دیگري و قدیم ختنی یکی شودمی داده تمیز زبان از شکل دو ختنی در - 1

 تفاوت .شودمی دیده دارند، تعلق میالدي نهم سدة اول نیمۀ و هشتم سدة میان مرحلۀ به عموماً که دینی و پزشکی رسمی،
 ). 1966aیلی، ب( است صرفی هايصورت کاهش و آوایی تحوالت قدیم، به نسبت جدید ختنی
 

2- Ratnakūṭa 
3- Saṅghāta 
4- Suvarṇabhāsottama 
5- Zambasta 
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 اثر این که دارد آن از حکایت نکات این همۀ 1.ستا شده اشاره است، بودایی متون از ترجمه متن
 آثار موجود، ادبی متون اعظم بخش. دباش ختنی زبان به نوشتاري ادبی متن نخستین است ممکن
  ). ی، همانمج( است سنسکریت از ترجمه آنها بیشتر و بودایی

 ختن در بودا دین رواج - 4
 ذاريگبنیان از پس سال 165 ظاهراً بودا یینآ. تاس دشوار ختن به بودا دین ورود دقیق زمان تعیین
 ،4شوکه، پسر ا3کوستنه پسري نوة ،2بوه ته سمویجی فرمانروایی دوره در .م.پ 84 سال حدود یعنی ختن،

 ختن، قدیم هايسالنامه گزارش برابن و گذارد بینان ختن در را خود پادشاهی سلسلۀ وا. تیاف راه ختن به
 نزدیکی در بزرگی معبد او براي شاه و آمد ختن به کشمیر از 5اریه ویرچنه نام به راهبی زمان همین در

 سال همان زا. تاس شده بنا ختن در که است) 6بهار( دیر نخستین ظاهراً معبد، همین و کرد بنا پایتخت
 ،7فاسیان چینی مشهور جهانگرد سفر از پیش ختن. شد بودایی مطالعات ةعمد مرکز ختن ،.م.پ 84

 ،8وشین سونگچ. دبو شناخته بودایی تحصیالت زمینۀ در معروف مراکز از یکی عنوان به .م401 حدود
 را بودایی اصیل آثار از تعدادي و آمد ختن به بودایی مکتوب آثار مطالعۀ منظور به چینی، بودایی راهب

 تمامی ت ورف ینبه چ. م291 سال در ختن اهل بودایی راهب ، 9وکشلهم. دفرستا چین به و آورد گرد
امریک، ( کرد ترجمه هندي راهب یک کمک به بود فرستاده چین بهچوشین سونگ  که را آثاري
1979.( 

 شده بیان روشنی به بودایی چینی مسافران توسط ختن در وداییآیین ب 10مهایانۀ مکتب شکوفایی
 آموزشی مراکز از یکی ،11ر گومتی ویهارهد همراهانش با و رفت ختن به اسیانف. م480 سال در .است
 را بودا آیین وضعیت و معبد این خود سفرنامۀ در جهانگرد این .شد ساکن مرکزي، آسیاي در بودا آیین

 در هایشانانهخ. دهستن آنجا مهایانه مکتب پیرو راهب هزار هاده«: کندمی توصیف این گونه ختن در
 از غیر .ی وجود داردکوچک عبادتگاه ياخانه هر درِ مقابل و اندپراکنده ستارگان، همچون ،هاواحه

 طول سال هشت آن ساخت که شاه جدید معبد. هست ختن در نیز دیگري مهم معابد بهارگومتی،

                                                
 خدایان از بودا ایزد چگونه که را داستان این کنم، ترجمه ختنی به را این موجودات، همۀ آسایش براي دارم قصد«: 23/2 - 1

 .)286: 1968امریک، (» .آمد فرود (Trāyastriṃsa) گانه سه و سی
 

2- Vijitasambhava 
3- Kustana 
4- Aśoka 
5- Aryavaircana 
6- vihāra 
7- Faxian 
8- Chu-Shin-Hsung 
9- Mokṣala 
10- Mahāyāna 
11- Gomati-Vihāra 
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 در نیز هندي معروف استادان از تعدادي» .دارد قرار شهر خارج در و است ختن بزرگ بهار دومین کشید،
. دندشمی ختن راهی بودایی آیین فراگیري براي بسیاري چینی سیاحان و اندداشته اقامت معبد همین
 سافرم ردیگ1زانگ وانس. ندانوشته را بودا دین به مربوط آثار از توجهی قابل شمار معبد این راهبان
 در او. گذراند آنجا در را ماه هشت تا هفت و رسید ختن به هند، از بازگشت راه سر. م644ل سا در چینی

 و دارد وجود معبد یکصد حدود اینجا«: کندمی بیان اینگونه ختن در را بودا آیین موقعیت خود سفرنامۀ
 صورت هر به» .هستند مهایانه مکتب پیروان از همه و کنندمی زندگی آنها در راهب پانصد حدود

 آنها تمام تقریباً چه است، روشن موجود بودایی ختنی متون ودخ از ختن در مهایانه مکتب برتر موقعیت
یا گردونه  2وجریانه به ویژه به میالدي، دهم سدة دوم نیمۀ از متن چند تنها و است يامهایانه متون از

 از ما آگاهی اصلی منبع بودایی ختنی متون ،این برابن. است منسوب »باطنی بودایی آیین«الماس به 
ال س از پیش کمی قراختائیان، غلبۀ تا که است مرکزي آسیاي در مهایانه مکتب گسترش چگونگی

ی ؛ مج 53: 1982یلی، ب؛ 14: 1383میرفخرایی ( است بوده بودا آیین مکتب این مستحکم دژ، .م1006
  ).همان

  
 ترجمه هايروش - 5

 و نیست موجود همیشه آثار این اصل گرچه شدند ترجمه سنسکریت زبان از بودایی ختنی متون بیشتر
 فنی بسیار واژگان بیان براي ختنی زبان. انداخته شدهشن تبتی و چینی هايزبان به تنها متون از بسیاري

 بسیاري هندي ايهواژه که آنجا از. است جسته سود ترجمه گوناگون ايهروش از بودا، فلسفۀ و دین
 گنجینۀ وارد موجود، ايهترجمه و متون نخستین از پیش احتماالً قبل، از) پراکریت و سنسکریت(

 از استفاده ادامۀ نیز و اهواژهوام آن بردن کار به در را راهکار مترجمان بود، شده ختنی واژگان
 ايهواژه به هندي اصطالحات بسیاري دیگر سوي از. دیدند سنسکریت فنی ايهواژه و اصطالحات

 دایرة« معنی به 4سنساره و» راهب« معنی هب ختنی 3نینده اساس این بر. شدند برگردان اصیل ختنی
 سنسکریت صورت( اندشده گرفته وام پراکریت صورت از هد،دمی نشان آواشناسی که گونه آن، »حیات

 برگردان» موجود« معنی به تنیخ 5ستوه که حالی در، )-saṃsāra و -nirgrantha ترتیب به آنها
sattva-  اصیل ايهواژه به بسیاري سنسکریت ايهواژه و اصطالحات دیگر، سوي از. است سنسکریت 

 ایرانی از( است شده برگردان نیز ختنی 6ازنئوره به سنسکریت sattva مثالً ،اندشده برگردان ختنی
 یک از بیش به است ممکن سنسکریت اصطالح یک). دم برندة برنده، دم :-uz.ana.bắra باستان

                                                
1- Suang Zang 
2- Vajrayāna 
3- niyaṇḍa- 
4- saṃtsāra-  
5- satva- 
6- uysnaura 
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 سنگاته سوترة در که»بودا کشتزار«: 1کشیتره هبود ترکیب الًمث باشد، شده برگردان ختنی زبان در معادل
 نظام«: 4داته لوه هايواژه وام بهو »بودا کشتزار«: 3مشه - بلزانه و» بودا سرزمین«: 2چارمی -بلزانه به

 سنسکریت گوناگون اصطالحات معادل ختنی واژة یک گاه. است شده برگردان کشیتره بوده و» جهان
 و »بیداري« معنی به سنسکریت 6بودي به سنگاته سوترة در که 5تیسبلزوس مثالً ،رفته است کار به
 به 9جینانه بوده و» یگ بودا«معنی  به 8بودتو و ،»کامل بیداري«معنی به 7بودي سم به نیز ،»آگاهی«

  ).ی، همانمج ؛14: 1383 ،میرفخرایی( است شده برگردان »بودا دانش« معناي
 است؛ ندب پاي بودایی شروح سنت خط در )شرح با همراه ترجمه( تفسیري ايهترجمه به ختنی زبان

 kye hutsutu عبارت به سنگاته سوترة در که »چنین رفته« معنی به سنسکریت 10تتاگتۀ مورد در مثالً
pando tsute و »است رفته خوش راه به که کسی« معنی به kye rraṣto tsūmato tuste  

 به)  Vajracchedikāسوتره الماس( چدیکا وجره رةتسو در و »رفته راست راه به که کسی«
ttāharā-tsūka-  و »رفته خوش«عنی م به ttāhirau-hvāñāka- سوترة در و» خوب گو«معنی  به 

ی، مج( است شده تفسیر و برگردان» به راه راست رفته« یمعن به -rraṣta-tsūka به 11اپریمیتایوه
 شود،می دیده آن در تفسیري ايهترجمه غالباً که جدید ختنی در هاواژه وام تعداد روي هم رفته). همان
 آشنایی از پس سده چند ،جدید ختنی متون نگارش احتماالً امر، این علت. است قدیم ختنی از بیشتر
 .است بوده آن دینی مفاهیم و بودا آیین با هاختنی

 همین به یا ثروت هندي زدبانويای ،13شري نام قدیم، ختنی زبان به 12باسوتمه سوورنه سوترة در
 دینی سنت از که است ایرانی نامی اصل در است؛ شده برگردان   śśandrāmatāصورت به یا و شکل

 یا و »مقدس اندیشی درست« مفهوم به -spǝṇtā-ārmaiti اوستایی معادل و است شناخته زردشتی
 ایرانی-ćṷ*از ( آغازي śś که هآن گون و است زمین، بر موکل امشاسپند ،»ارمیتی سپنتا« آن تجسم
 به ttaira.haraysä جدید ختنی ترکیب .دارد باستان ایرانی تبار و اصل مستقیماً دهدمی نشان )آغازي
 اوستایی ترکیب با بودایی، شناسیکیهان در ،جهان کوه ،14سومرو براي مترادفی عنوان

                                                
1- Buddha- kṣetra- 
2- balysāna-tcārmi- 
3- balysāna- mäṣṣa- 
4- lovad(h)āta- 
5- balysūsti 
6- bodhi 
7- sambodhi 
8- buddhatva 
9- buddha-jñāna- 
10- tathāgata- 
11- Aparimitāyuḥ 
12- Suvarṇabhāsottama 
13- Śri 
14- Sumeru 
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 taēra-harā-bǝrǝz-  »1979و  226: 1943یلی، ب( ندکیم مطابقت» )البرز قلۀ( بلند هراي تیرك :
  ).51-48: 1982و  395و  133

 از آثار، اصل به نسبت وفاداریشان به توجه با ختنی، هايروایت ترجمه، ايهروش خصوص در
 معنی به -byūh ختنی فعل واقع در .است نوسان در آزاد تفسیرهاي تا اصل به نزدیک هايترجمه

 هايسوتره ویژه به ها،سوتره هايترجمه .است رفته کار به مهترج انواع همۀ براي ،»کردن ترجمه«
 مثالً .شدندمی تلقی »بودا سخنان« هاسوتره زیرا ،کنندمی بازآفرینی را آثار اصل امکان حد تا تر،قدیم

 متن از الزم، سخنان افزایش یا غیرضروري سخنان حذف مورد در مگر قدیم، ختنی به سنگاته سوترة
 .است وفادار سنسکریت اصل به کامالً بلند، بسیار هايعبارت مورد در و شودنمی دور ودموج سنسکریت

 -بدره جدید ختنی منظوم متن اساس، این بر .است آزادتر منثور هايترجمه از منظوم هايبرگردان
   ).ی، همانمج( است تفسیر بیشتر موارد بعضی در و بودایی سنسکریت اصل آزاد رگردانب 1ادیشنایچر

 تحریف آثار اصلی معنی تا کوشیدندمی بلکه نبودند، قانع فظیلالتحت صرفاً هايبرگردان به هاختنی
 :تاس مدعا این بر دلیلی) 343: 1968امریک، ( زمبسته کتاب 8- 7بندهاي  23 فصل از زیر بارتع. دنشو
 )اولی ریقبه ط= ( مترک قدرچ. دندار معنی هیچ که بگوید سخنی نباید معمولی موجود یک حتی -7بند 

 . بگوید معنیبی سخنان نباید آگاه همه بوداي
 بنگرید آن به چنان باید که است اساسی اندازه آن واقع، به معنی،. تاس معنی اصل سخنان در -8بند
 .شود بیان معنی، آن با بتواند قانون که
، )درمه(=بودا، آیین « :دشومی آغاز سخنان این با 2سارهسیده ختنی برگردان بر ختنی درآمدپیش  و

 ،4مهشوره اي <...> عشق با ایمان، با روم،می 3گوهر سه سوي به نماز با )سنگه(=انجمن راهبان 
 . ».کنم ترجمه آن، >راستین< معنی برابن را رساله این بتوانم تا کنند مراقبت مرا آنان که باشد برهما،

 ختنی، مترجمان تا است شده سبب گاه آثار، اصلی نیمع از روشن هايبرگردان آوردن فراهم به گرایش
 روایت مورد در چنانچه سازند، متن وارد را خود تعبیرهاي و آرا حتی و دهند گسترش و بسط را متن

 هاقصه و هاداستان تهذیب در عمل آزادي بیشترین .کردند عمل گونهینا 5الماس سوترة جدید ختنی
 تنها نه موارد، این در. ندپرداخت هاداستان بازگویی به ترجمه، جاي به مترجمان که است داده روي

-می چنین ند،آورد روي آن بازسازي به که آنانی احتماالً و بعدي رونویسگران بلکه مترجم، نخستین
  . است اصالح و بازآرایی تعدیل، قابل اما نیست، تغییر قابل متن که اندیشیدند

                                                
1- Bhadracaryādeśnā 
2- Siddhasāra 

و  (dharma)، آیین بودا (Buddha)بودا  :ن بودادر آیی (trisarana)یا سه پناه  (-triatna)منظور از سه گوهر  - 3
  ).5: 1388میرفخرایی . نک نیز( است (sangha)انجمن رهبانان یا رهروان 

4- Maheśvara 
5- Vajracchedika 
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 متون نقد براي سودمندي آگاهی آثار، اصل به نزدیک هايجمهتر مورد در ویژه به ختنی، هايروایت
 متن که اندیهایدستنویس نخستین از ترقدیم عموماً زیرا دهند،می دست به بودایی سنسکریت
  ). ی، همانمج( اندکرده حفظ را خود متناظر سنسکریت

  
 بودایی ختنی متون بنديطبقه - 6

 با کار بودایی ختنی متون مورد در اما کرد، بنديطبقه آنها وعن حسب بر توانمی را ايغیرآموزه متون
 نه را، بودایی ختنی ادبیات اند،شده گذاريتاریخ هادستنویس از معدودي که آنجااز . تاس روروبه مشکل

  . دکر بنديطبقه توانمی بهتر مقدس متون براساس بلکه تاریخی، دیدگاه از
 مصنف که است آمده) 116: 1968امریک، ( زمبسته کتاب ششم فصل در تقریباً ها،سوتره فهرست

 :دگویمی آن نخست بند در
 .شوندمی متوقف ها)1کلشه( ناپاکی همۀ آن طریق از که برممی نماز را قانون همه از یشپ! کامیابی«

  .»بشنوید که اشدب. مکنمی بیان را بیتی اي،سوتره هر از اکنون
 که زمانی در ايسوتره متن نه و پنجاه حداقل بود، شناسایی قابل لفص این بعدي ابیات تمام اگر 
 و پنجاه تمام ختنی ۀترجم که نیست اطمینانی یچه. دبو تأیید قابل شد، تصنیف ختن در زمبسته کتاب

 وجود هرگز اند،شده برده نام ،عنوان با که آثاري همچنین زمبسته، ششم فصل در شده ذکر سوتره نه
- یم خوانده سنسکریت یا ختنی زبان به بودایی متون ختن، در که رودمی احتمال واقع در. است داشته
ختنی بودایی در دست نیست، اما این  آثار از رسمی فهرست .نشدند ترجمه اصالً متون بعضی یا و شدند
ی، یل؛ ب1979: یکامر( اندشده بنديطبقه زیر شرح به تاریخی، -دینی مندنظام اصول اساس بر متون
  ): ی، همان؛ مج63-87: 1982

 و اصیل ختنی  بومیاي ر آموزهآثا -6-1
- Zambasta  
- Mañjuśrīnairātmyāvatārasūtra 
- Vimalakīrti 

 هاي روایی یا داستان 2اودانه -6-2
- Sudhanāvadāna 
- Aśokāvadāna 
- Kaniṣkāvadāna 
- Nandāvadāna 
- Rāmayāna 
- Jātakastava 

                                                
1- kleśa 
2- Avadāna 



  97/درآمدي بر آثار ادبی زبان ختنی
 

 : هاي مهایانهسوتره-6-3
-  Vajracchedikāsūtraرةتسو یا  الماس 
- Hṛdayasūtraدل سوتره  یا و   Mahāprajñāpāramitāsūtra 
- Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra و   Kauśikaprajñāpāramitāsūtra  

  )جدید ختنی خط به و سنسکریت به(
- Saddharmapuṇḍarīkasūtr یا  نیلوفر  رةتسو    

 هاي عباديها و متن)اعتراف، اقرار : deśanā( دیشنا -6-4
- Bhadracaryādeśanā 

 ايهاي آموزهمتن -6-5
- Ratnakūṭasūtra 
- Sukhāvativyūhasūtra و   (Amitāyus) براي آمیتایوس سرود   
- Saṅghāṭasūtra 
- Bhadrakalpikasūtra  :نماز و احترام( namo (هاي نامومتن و  
- Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabharājasūtra 
- Vimalakīrtinirdeśasūtra 
- Śūraṇgamasamādhisūtra 
- Suvarṇabhāsottamasūtra 
- Pradakṣiṇasūtra 
- Karmavibhanga 
- Dharmaśarīrasūtra 
- Aparimitāyuḥsūtra 

 هاسونو اف وردها ،ها(dhāraṇī) دارنی -6-6
- Sumukhasūtra 
- Jñānolkadhāraṇī 
- Mahāsāhosrapramardanī 
- Avalokiteśvaradhāraṇī  و Amṛtaprabhadhāraṇī 

 ايموزهي آهامتن دیگر و سفبوداۀ مجموع -6-7
 باطنی بوداي آیین -6-8
  ايهغیرآموز هايمتن -6-9

 واره غزل/ اشعار غنایی  -
 منظوم هايهنام -
 سخریه -
 یحهمد -
 جغرافیا و سفرنامه -
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 پزشکی متون -
 دوزبانه متون -
 از که آثاري ها،گروه دیگر از و گروه این اثر سه ختنی، اصیل و بومی ايآموزه آثار اهمیت به نظر
  .دشونمی معرفی و انتخاب برخوردارند، اهمیت

   ختنی اصیل و بومی ايآموزه آثار -6-1 
 زمبسته کتاب  -1- 6-1

زمبسته نامی است که بیلی براي بلندترین متن به جا ماندة ختنی، اشعاري در بارة بودا و دین او، پیشنهاد 
 پایۀ بر زمبسته. سروده شده است» ستهزمب«این اشعار به درخواست مقامی رسمی به نام . کرده است

 به که است اهمیت حائز آنرو از اثر این .نیست اهآن از مستقیم ۀترجم اما شده تصنیف هندي منابع
 و شرح را بودایی ۀمهایان مکتب هايآموزه فصل چندین در ختنی، زبان به بومی و اصیل تصنیفی عنوان
 هايعبارت و زنده هايداستان دربردارندة گاه زیرا است رزشا با نیز ادبی نظر از زمبسته. کندمی تفسیر

 فصل در سال مختلف فصول در هاکوه وصف و بیستم فصل در بهار توصیف مانند است شاعرانه
 احتمال این اما نشده، تصنیف میالدي هفتم سدة از زودتر زمبسته که است این بر غالب نظر 1.هفدهم

 ترکستانی براهمی خط به اينوشتهگبر .باشد نشده نوشته یالديم پنجم سدة از دیرتر که هست نیز
 عنوان به زمبسته .دهدمی دست به تصنیف زمان دیرترین را میالدي پنجم سدة دوم نیمۀ تاریخ آغازي،
 وزن سه در زمبسته .رودمی شمار به ختنی زبان از ما دانش اصلی منبع شناخته، ختنی متن ترینطوالنی
 هايدستنویس زیاد تعداد از 2.هست نیز ختنی شعر وزن از ما آگاهی اصلی مأخذ و دهش سروده متفاوت
 و بیست شامل احتماالً کتاب. دبرپی ختن در زمبسته جذابیت و اهمیت به توانمی متن، این از موجود

 در که بیت 55 با فصلی. تاس موجود ناقص یا کامل طوربه آن فصل چهار و بیست که بوده فصل پنج

                                                
 :دشومی آغاز گونهاین بهار، فصل وصف در بیستم فصل از بیت چند - 1
 هايبوداسف. داشت اقامت (Śrāvasti) شراوستی در بسیاري هايشمن با بودا زمانی :است شده شنیده چنین! موفقیت«

 وزش با .اندزده جوانه هاشاخه .اندبالیده درختان ۀهم .اندگوناگون هاگل شده، گرم جهان آمده، بهار. دبودن اآنج زیادي بسیار
 هايترانه مرغان. دانافزوده هاکوه ها،تاالب ها،چشمه نیلوفري، هايبرکه .بویدمی خوش درختان از نسیم .لرزندمی بسیار باد

 در .اندگرم و پرشور بسیار زایندگان ابري، روزها .اندشده روان چشمه زرگون هايکناره بر هاآب. دهندمی سر انگیزدل بسیار
 ».پرشوراند و سرمست عشق از مردان و زنان. دبلن و آهسته گوناگونند، نواها .سرایندمی نغمه بس هابلبل گوشه هر

 دو هر در اما است، شده بنا متفاوتی اصول پایۀ بر ظاهراً جدید و قدیم تنیوزن خ. است منظوم ختنی ادبیات اعظم بخش - 2
 زمبسته کتاب از عمدتاً که قدیم، ختنی شعر زنو. است مصراع دو داراي بیت هر و بیت دو شامل معموالً بند هر مورد،

 تۀناشناخ الگوهاي از یا داشته بومی ساختاري قدیم ختنی در شعر وزن که نیست روشن .تاس کمی اساساً است، شناخته
 وزن جدید، ختنی در نهایت در که است ضربی وزن به کمیت از گذار ۀمرحل در قدیم ختنی عرش. تاس شده استباق هندي
 ).440- 437: 1968مجی، همان؛ امریک، .نیز نک( است شده کمی وزن جایگزین کامالً ضربی
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 نقطه از موضوع شرح و صوري ساختار .است شده گم اکنون داشته، قرار 22 و 21 هايفصل میان صلا
 هايشیوه و فنون بودایی، بومی تألیفی عنوان به کتاب اما دارد، بیشتر بررسی به نیاز بودا دین آموزة نظر

 فصل دو .است دریافت قابل اثر متمرکز ساخت از ايشیوه چنین .دهدمی نشان را تبارایرانی تصنیفی
-آموزه فصول با 12- 3 ايآموزه هايفصل .است ايافسانه محتواي با هاییسوتره از تفسیرهایی نخست

 مرکزي فصل یعنی ،13 فصل .دارد قرار آنها میان سیزدهم فصل کهاست  متقارنالف  21 - 14 اي
 به نسبت را مهایانه تبمک هايبرتري و امتیازها ،)است شده گم الف 21 فصل( لفص پنج و بیست
 را اثر تمام مرکز و هسته ترتیب بدین و شماردبرمی تفصیل به )شنوندگان گردونۀ(1هیان هکشراو مکتب

 از خوبی ۀنمون .شودمی برجسته آن متحدالمرکز ساختار با ،فصل این محتواي مرکزیت .دهدمی تشکیل
 هايفصل که شکل بدین است، مشابهی رکزمتحدالم ساختار داراي که است اوستا یسناي طرح، نوع این

 محصور را )53، 51، 50-47، 46- 43، 34-28( گاهان یعنی منظوم فصل هفده نو، اوستاي هايیسن
امریک،  نیز( است شده محصور گاهان در خود، ۀبنوبه ، )41 -35/2( هاهفت هايیسن و است کرده

1968 :xi-xxi.( 
  ترهسو هتاروانایراتمی منجوشري  -2 - 6-1

 جدید ختنی به اصیل و منظوم تصنیفی، 2»خود نداشتن« آموزة تحقق دربارة منجوشري براي ايسوتره
 .است کرده رونویسی یا تصنیف ختن، شاه ، 4شوره هویش زمان در را اثر ینا 3ههنسی شوره دوندره .است
. است شده توصیف ختنی آغازي ادبیات جمله از گوناگون منابع اساس بر مهایانه مکتب آموزة این

ة سوتر از نیز تعدادي و قدیم ختنی به زمبسته کتاب از ابیاتی برگردان جدید، ختنی به بیت چندین
 یافت 5نیردیشهکیرتی هلویم سوتره ششم فصل آغاز در نیز، هاتمثیل از فهرستی .است ختنی چدیکۀ وجره

 که - 8موهه 7دویشه، 6راگه سکریتسن عادلم -فریب و نفرت یا کینه آز، شهکل سه از توصیفی .شودمی
پیش  در .است توجه قابل ها9راکشسه شاهان و هاغول عنوان به نشده، دیده دیگري جاي در تاکنون

 زمان، سه بوداهاي راه ،)درمه (= آیین زمان، سه بوداهاي ه،نهسی شورهدوندره نویسندة متن،د درآم
 نماز را رستگاري و نیروانه ،»خود نه« آموزة ات،موجود همۀ رهانندگان برتر، گوهر سه راهبان، انجمن

  .بردمی
  

                                                
1- Śrāvakayāna 
2- nairātmya 
3- Devendraśūrasiṃha 
4- Viśa śura 
5- Vimalakīrtinirdeśasūtra 
6- rāga 
7- dveṣa  
8- moha 
9- Rākṣasa 
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  نیردیشه کیرتیهلویم ةسوتر -3- 6-1
 و بومی تصنیفی زیاد احتمال به و پاسخ و پرسش شکل به اي،مهایانه هايآموزه از منظوم ايچکیده
 است ممکن که متن پایان و آغاز. تاس دیگر متون از هاییقول نقل با جدید، ختنی زبان به اصیل
 آغاز بوداسف راه از ده بوم، چهارم، 1بوم از بردن نام با مطلب و است نشده رونویسی داشته، را اثر عنوان

 :شودمی آغاز
 است بوم پنجمین 3سودورجیا .سوزاندمی را هاشهکل ۀهم که است )رخشان(2ارچیشمتی بوم چهارمین«

یا  رو به رو( 4موکیابی ششم بوم .است دشوار آنها بر پیروزي که کندمی غلبه هاشهکل ۀهم بر که
. است بوم هفتمین )دورگام( 5ادورنگم .هستند (abhimukha)رآشکا اینجا بوداها همۀ .دارد نام )رو پیش
  . تشناخا ر) جنبشبی( 6اچله بوم هشتم، بوم ایدب. ودشیم دور بوداسف از مقامن ای در سنساره. است
 سه آنها طریق از که همزمان، پاك، پرتوهاي هشتم، بوم در آنگاه،. است حرکتیب درمه کالبدا آنج

 بر زمان، آن بوداسف،. تاس آنجا گوهرنشان درخشان نیلوفر .آیندیم پدید درخشند،یم روشنی به جهان
 اب او سپس .یابندمی دست پناه به زمان آن در جانداران. دنگرنمی را او دیگر هايبوداسف. نشیندیم آن

 بزرگ )8سادنه( تموفقی .است نهم بوم 7یتسادوم .دهدمی نجات را موجود کرورها ور،ن پرتوهاي انتشار
 9درمه میغ دهم بوم .دهد تشخیص کامالً را آن چگونه که داندمی بوداسف باشد، چه هر بودا راز .است

  .».آوردمی دست به را بوداها نیروي ده و آگاهیهمه )بوداسف (= او آنجا. تاس )اَبرآیین(
  
 رواییي هاداستان یا هاَودان ادبیات - 6-2

 آیین با را مهایانه مکتب که است ادبی ايگونه )درخشان و سترگ کار:ava.dānaسنسکریت ( اهاَودانه
 بد و خوب اعمال نتایج که است ايشدهتهذیب هايداستان شامل گروه این .دهندمی پیوند کهن بودایی

 آرمان بر تأکیدگذاري به گرایش مهایانه، مکتب در که دهندمی شرح را ايآموزه نکات و ننشا را
 نجات هدف با را خود خاموشی دلسوزي، و خرد روي از که بوداسف دارد،) بوداي آینده(=  بوداسف

 بودا کارهاي ویژه به بودایی، قدیسان اعمال بیان با بوداسف .اندازدمی تأخیر به کشیده، رنج موجودات
 دست مهم این به داده، روي اشزندگی آخرین از پیش که هازایش طوالنی ةزنجیر طی 10مونیشاکیه

 که است موجزي شیوة کارگیري به ختنی، هايروایت ویژگی .راندنث و نظم متون شامل هااودانه .یابدمی

                                                
1- bhumi 
2- Arciṣmatī  
3- Sudurjayā 
4- Abhimukhī 
5- Dūraṃgamā 
6- Acala 
7- Sādhumī 
8- sādhana 
9- Dharmamegha 
10- Śākyamuni 
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 هوانگدون ناحیۀ از و جدید ختنی به همه روایی، هايداستان این .دهدمی جلوه زنده بسیار را روایت
  .تاس
 
   سودناودانه -1- 6-2

 زبان از بودا، پیشین هايزندگی از یکی بازگویی به داستان قالب در جدید، ختنی به سودنه اودانۀ
 داستان این. ردازدپیم کند، تحمل را بودا از جدا زندگی نتوانسته که 1یشودرا همسرش براي خودش،

 سفر بدکار، برهمن توطئۀ سبب به شانیجدای ،2امنوهر خانمشاهزاده شاهزاده سودنه و شقمنظوم ع
 و بودا قالب در سودنه -آنها دوبارة پیوند و همسر وجويجست در 3کینرها سرزمین به سودنه پرماجراي

 داستان ۀشناخت روایات از هیچیک از ايترجمه که ختنی روایت .کندمی روایترا  یشودرا قالب در منوهرا
 شاعر از میالدي، یازدهم سدة از سنسکریت 4ودانۀکینریهدنهسو با فردي به منحصر هماهنگی، نیست

 :دشومی آغاز ايمهایانه درآمديپیش با داستان .دارد 5کشیمندره کشمیري
 و خوب هايتالش. مرومی آیین گوهر سوي به بزرگ، اقیانوس در گردونه سه استقرار برابن احترام، با«

 شودمی گفته .کندمی پشتیبانی شدن بودا سوي به جگانهپن راه از که است مکتب هجده در خردمندانه
 یاري به باشد، معمولی انسانی که زمانی ها،6شیرشاکیه .است درست مشروط حقیقت بوداسف کارهاي
 .»سازدمی لبریز شادي از و کشدمی خود سوي به را هادل شکیبایی، و شناسیحق نیرو، حقیقت،

  ودانه هاشوک -2- 6-2
 و تبتی سنسکریت، ۀشناخت هايروایت از برگردانی که رسدنمی نظر به و است منثور اثري 7اشوکه اودانۀ

 و کندمی روایت را 8کوناله پسرش تولد اشوکه، شاه کوتاه معرفی از پس ختنی، وایتر. دباش چینی و
 .»بدین نام نامیده شده است است کوناله ةپرند چشمان زیبایی به آبیش چشمان چون« دهدمی شرح

 که آیدمی ادامه، در و پردازدمی مهتر 9گوپتۀاوپه توسط کوناله دینی آموزش شرح به کوتاهی، به س،سپ
 تاکششیال شهر شورش بیان به سرانجام و هکرد تحقیر را 10یشس خود دینبی وزیر اشوکه چگونه

 کردن در به راه از براي12 رکشیتاتیشیه ملکه کوشش تاکششیال، قصد به اشوکه عزیمت ،)تاکسیل(11
 یشسِ کمک به کوناله از گرفتن انتقام براي ملکه توطئه و اشوکه بازگشت شاهزاده، امتناع و کوناله

                                                
1- Yaśodharā 
2- Manoharā 
3- Kiṃ-narī= Kinnarī 
4- Sudhanakinnaryavadāna 
5- Kṣemendra 
6- Śākya 
7- Aśoka 
8- Kunāla 
9- Upagupta 
10- Yaśas 
11- Takṣaśilā  
12- Tiṣyarakṣitā 
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 شروو .شودمی قطع داستان اینجا در. دپردازیم ،بود کرده توهین احساس شاهزاده رفتار از که وزیر،
 گذاريپایه ۀافسان به اییهارجاع است ممکن ختنی اودانۀ این ةشدگم بخش که کندمی تصور )1998(

 در که کندمی اشاره همو .است شده منسوب کوناله و اشوکه به چینی و تبتی منابع در که داشته ختن
 نظیر کوناله شاهزاده و ملکه سرگذشت چه شودمی دیده »ایرانی حماسی سنت« بازتاب نیز داستان خود

  ).1966bیلی، ب( است فردوسی شاهنامۀ سودابۀ و سیاوش داستان
   راماینه -3- 6-2

 شرحی و است هندي داستان جوهر و است جدید ختنی به اودانه قالب در 2سیتا و 1رامه منظوم داستان
 با 3لکشمنه همراهش و برادر و مونیشاکیه بودا یا رامه داستان قهرمان .است شده افزوده بدان بودایی
- هاودان معمول که آنگونه اي،زنده کامالً شکل به داستان .است شده دانسته یکی 4میتریه آینده بوداي
 بلکه ها،میمون تنها نه است؛ ايافسانه هايداده و مطالب از سرشار و شودمی روایت است، ختنی هاي

 توسط سیتا شدن ربوده ماجراي از فرازي .شوندمی ظاهر داستان این در نیز هااالغ و کالغان مورچگان،
 :دشومی نقل ه،وننم عنوان به ، 5گریوه دشه

 کنید وجوجست را او تمام روز هفت .است گمشده 7جمبودویپه در سیتا: ددا فرمان نگونهای میمون 6نندة«
 همه نشنیدید، او از سخنی یا نکردید پیدا را سیتا )اگر( پس. ددهی گزارش یافتید، را او که زمانی و کنید
براي آگاهی بیشتر از ( ».کرد خواهم کالغان خوراك و آورده بیرون را شما همۀ چشمان .آیید گرد اینجا

   ).ی، همان؛ مج 1940bو  1940aیلی، ب داستان نکخالصۀ  این اثر و
  ستوه  جاتکه -4- 6-2

 ياهشد تهذیب هايداستان ۀپای بر ،»بودا پیشین تولدهاي ستایش« عنوان با جدید ختنی به شعري
 شده برگرفته متفاوت، کامالً ايگونه از اما نی،موشاکیه ،آینده بوداي بوداسف، هايزایش از که است
- هترجم و کندمی بازگو آزادانه را داستان ۀمای درون که است ختنی اصیل تصنیف احتماالً اثر این .است

 العادهفوق هايگزیده طریق از بوداسف هاي)8پونیه( نکوکرد ستایش اثر این هدف. تنیس واقعی اي
 بیشتر که است، )هشد گرفته10 ویشونتره شاهزاده داستان از رویداد دو( 9جاتکه 51 از داستان 52 زموج
 با هاچکیده از بسیاري .است خاتمه و درآمدپیش داراي جاتکهر ه .است آمده نیز دیگر جاهاي در آنها

  :دیابنمی پایان ستایشی عبارات چنین
                                                
1- Rāma 
2- Sītā 
3- Lakṣmaṇa 
4- Maitrrya 
5- Daśagrīva 
6- Naṇḍa 
7- Jambudvīpa 
8- punya 
9- Jātaka 
10- Viśvantara 
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 اي بود، خواهی من نجات تو بود، خواهی من پناه تو بود، خواهی من آموزگار بهترین تو ها،زمان تمام«
 .»تو دل و نیرو هستند زرگب. تنیس تو جز به پناهی زمین، جانداران همۀ براي جهان، همۀ در. نمهربا

 مهایانه هايسوتره - 6-3
 قوي، تعلیمی ویژگی که است ايمهایانه هايسوتره نوع نخستین)فرزانگی کمال(1اپارمیتانیجپر ادبی آثار

 از رهایی هب هاپدیده خالء یا تهیگی تحقق که سازدمی مطرح را اندیشه این و ستا اآنه اصلی ۀمشخص
 یادبع نو این هايسوتره .شودمی منتهی )شدن بودا (= رسیدن بیداري به و )سنساره(= حیات دایرة
 ،a مثالً( هجا یک تنها کوتاه، هايسوتره و هجایی، شانزده ةپار هزار صد طوالنی، هايسوتره شامل
 دون ۀناحی از جدید، ختنی به کوتاه متون تنها که است ذکر قابل .است )سوتره پایان و آغاز بر عالوه

 ادیرده؛ سوترة )دل( هردیهة سوتر؛ )الماس شکن( ادیکچ وجره سوترة :شامل که است موجود هوانگ
 قرار ايمهایانه رگبز و عمده هايسوتره شمار در نیز دیگري متعدد متون. است پارمیتاجنیاپر -شتیکا
 .دارند

  )الماس شکن( اچدیکوجره سوترة -1- 6-3
 از ايچکیده است، شکن الماس سوتره یا اوجرچدیک سوترة پارمیتا، یاجنپر هايسوتره نخستین از یکی
 اثر .است موجود نیز آن سنسکریت روایت که است 2سوبوتی و بودا میان وگوگفت شکل به هاآموزه
 مطالب بیان ضمن در و است نیامده سنسکریت روایت در که دارد منظوم درآمدي ه،ترجم آغاز از پیش

  :کندمی اشاره نیز اثر عنوان به گوناگون،
 -تري ةپار سیصد در را )سوتره( نای او کرد؛ تصنیف را فرزانگی کمال این آگاه- همه ودايب -5«

 نیز ها،اشتیاق )و( اعمال ۀهم ،این -6 .شودمی نامیده دیکاچ وجره که کرد اعالم 3یاپارمیتجنشتیکاپر
  . »شکندمی الماس همچون را سنگین گناهان )و( موانع

 حدي تا آن شدة شناخته اصیل سنسکریت روایت از زیرا دارد خاصی اهمیت سوتره این ختنی روایت
 را راث اصل دقیق معنی تا است کوشیده بلکه نرفته، پیش تفکر بدون ختنی مترجم. تاس افتاده دور

 توضیحی هايافزوده از بعضی .برگرداند ختنی زبان به را آن تفسیر و شرح کمک به و تعابیر با و دریابد
 و بسط این از اينمونه .است برگرفته دیکاچ وجره بر 4اسنگه تفسیر از که است مترجم دانش حاصل

  :تاس سنسکریت روایت پایانی پارة یک تنها جاي به پاره هفده با تفسیري ساختن جایگزین گسترش،
 یک /حباب یک یا شبنم، قطرات ساختگی، نمایش /چراغ یک همچون دید، خطاي ستارگان، مانند«

  .»نگریست است مشروط که را آنچه باید پس ابر، یا نور، جرقه یک رویا،

                                                
1- prajñāpāramitā 
2- Subhūti 
3- Triśatikāprajñāpāramitā 
4- Asaṅga 
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 :تاس شده ترجمه اللفظیتحت )15 بند 6 فصل( زمبسته کتاب در قطعه این که حالی در
 در هاحباب ابرها، برق، مانند رویا، یک چراغ، یک شبنم، جادو، مانند نسبی، کوري ن،ستارگا همچون«

   ».هاسمسکاره این همۀ هستند چنین آب،
 را زیر عبارت ستارگان، تمثیل مورد در سنسکریت، خستن واژه برگردان براي تنها جدید ختنی روایت
  : تاس آورده

 که زمانی )اما( درخشندمی شب در پیوسته )و( شوندمی دیدارپ آسمان در ستارگان که گونههمان درست«
 از حسی، هاياندام است گونهاین شوند،می نور بدون همه آنها )و( کندمی طلوع خورشید کنند، غروب
 .»شوندنمی دیده اصالً آنها آید، پدید درست دانش که زمانی :شود تصور ناپاینده باید که گرفته چشم

 )سوترة نیلوفر( سوتره پوندریکه رمهسددسوترة -2- 6-3
  : تاس شده نقل )3 بند 6 فصل( زمبسته کتاب در سطر یک تنها سوتره این از
 کرورها تو نیرومند، نام، به ،)گل تاب(2پربهپدمه شد، خواهی بودا زمین بر 1پوترهشاري اي تو، آینده، در«

  .»داد خواهی نجات را موجود
 پیدا هوانگدون ناحیه از ناقص روایت دو و دستنویس یک در یدجد ختنی به کاملی منظوم ةچکید

 مردم تا است ختنی زبان به سوتره مفهوم و معنی دادن قرار دسترس در« چکیده این هدف .است شده
 از سنسکریت هايدستنویس مالحظۀ قابل بقایاي نیز نکته، این .دریابند را »سوتره معنی« یعنی آیین،

 .است نشده ترجمه ختنی زبان به هرگز متن این که دارد آن از نشان مهه ختن، از سوتره، این
 ها و متن هاي عبادي )اعتراف، اقرار( دیشنا - 6-4

 از مهایانه، مکتب پیروان میان در بسیاري محبوبیت از که است جدید ختنی به اثري چریادیشنا بدره
 مفرد، شخص اول شمار در معتقد، ؤمنم عبادي، متن این در .است بوده برخوردار میالدي، چهارم سدة
 براي و شودمی متعهد را بیدارشدگی به رسیدن بندد،می پرهیزکاري پیمان برد،می نماز را بوداها تمام

 گناه به اعتراف .کندمی امیدواري اظهار وي،) پاك بوم( 4سوکاوتیِ در دوباره زایش و 3امیتابه بودا دیدن
 دعا یک و آغاز در )پاره سه در( يیار طلب در دعایی ختنی مترجم .است آمده ختنی روایت 12 بند در
 از ولی است نزدیک سنسکریت با تقریباً ختنی برگردان رفته،همروي .است افزوده پایان در )پاره یک در(

 قدیم ختنی به )21-4( يآغاز پارة شانزده از تفسیري .آیدمی شمار به آزاد ۀترجم وزنی، مالحظات نظر
 :تاس آمده )77-62 بندهاي 11 فصل( زمبسته بکتا در
 دژهاي که را آگاه-همه آموزگاران بهترین برم،می نماز جهت ده در را زمان سه بوداهاي همۀ-62 «

 ۀهم آن طریق از که راستین، بهترین، پاك، برم،می نماز را مهایانه آیین-63. هستند جهان مستحکم

                                                
1- Śāriputra 
2- Padmaprabha 
3- Amitābha 
4- Sukhāvati 
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 براي راستی، به که هابوداسف همۀ -64. ددریافتن را )دگیبیدارش(1بودي بهترین زمان، سه بوداهاي
  .»برممی نماز را هااین ۀهم کنند،می وجوجست را بودي بهترین موجودات همه آسایش

 به »اقرار« بلکه »)دینی( آموزة« معنی در تنها نه سنسکریت دیشناي اصطالح نیز ختنی هايمتن در
 مفهوم در نیز و هابوداسف و بوداها به داشتن ایمان به اعتراف و آینده در گناه از جستن دوري و گناه

 و »اقرار« مفاهیم .است رفته کار به رنج، و درد از جانداران نجات و بیداري به رسیدن براي بستن پیمان
 به که است درست کار و پیشه پذیرش شرطپیش گناه قبول زیرا دارند پوشانیهم حدي تا »اعتراف«

   ).1961آسموسن، . براي آگاهی بیشتر نک( شودیم منجر بیداري
 سوورنه سوترة از) فصلی بر اقرار( 2پریورته دیشنا شده ترجمه سنسکریت از که دیگري دیشناي متن
 به احتماالً که منظوم متن از اندعبارت شده، تصنیف ختن در که دیشنا متون از عداديت. است باسوتمه
 با دیشناها که آنجایی از. تاس منسوب ختن، شاه ،3هبومسهویش انپسر از یکی ، Tcūṃ-ttehi شاهزاده

 این در نیز امیتایوس براي سرودي و دارنی کیتشورهواول متن دو هستند، مربوط هابوداسف و بوداها آیین
 آن در که است نامو متون هستند، دیشناها شبیه کارکرد نظر از که دیگري متون .گیرندمی قرار گروه
 نوشته به یا و بسرایند بشنوند، را ناموها که شودمی داده آنانی به پیشین سنگین گناهان جبران قول

 .درآورند
 تعلیمی یا ايآموزه متون - 6-5
 )انبوه گوهرها( کوتهرتنهسوترة  -1- 6-5

 مکتب متون نخستین از یکی و حکایت و تمثیل تعدادي دربردارندة و بوداسف آرمان بارة در سوتره این
 مهایانه مکتب متون تریناساسی از یکی را آن،  5رهگاچهیو و 4مدیمکه فلسفی مکتب دو و است نهمهایا

  .اندآورده شمار به
 سوترة سنگاته  -2- 6-5

 در که »جفت«. تاس قدیم ختنی به مانده محفوظ متون از یکی ،شپرس جفت یک سوترة یا تهسنگا
  تا، 6شوره سروه بوداسف سوي از که دارد اشاره پرسش رشته دو به ظاهراً است، آمده اثر عنوان

 و هاداستان دربردارندة متن .شودمی پرسیده سوتره، پایان تا 7سینه بیشجیه بوداسف و، 171ش پرس
 سوتره، .کندمی توصیف را مهایانه مکتب که است مقدس متون از اينمونه و است جالب هايتشبیه
 :ددارمی زرگب را سنگاته خود ویژهه ب و بودا آیین

  گوش آن به که را کسی هر گناهان همۀ تواندمی شود،می عرضه سوتره عنوان به که اثر این«
                                                
1- bodhi 
2- Deśanāparivarta 
3- Viś’sambhava 
4- Madhyamaka 
5- Yocagāra 
6- Sarvaśura 
7- Bhaiṣajyasena 
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 کند پاك ستاید،می و گذاردمی احترام یابد،درمی سراید،می سپارد،می یاد به نویسد،می را آن سپارد،یم 
  .».کند هدایت) بودي: bodhi( بیدارشدگی به و

ی خودکش قصد که را گناهکاري که شودمی ظاهر )بینا، بصیر(1رشی هیأت به سنگاته صحنه یک در
 ،گیردمی قرار بودا وگويگفت طرف سینه بیشجیه اسفدبو که دوم بخش در .دهدمی نجات دارد،

  »جوان و پیر« بودا آموزة در و سنساره در که جاندارانی به اشاره با سنگاته، یینآ اندوختۀ کوکردهاين
 .شوندمی داشته بزرگ هستند، )ابدي و ازلی (=
  دارنی - 6-6

 به احتماالً هادارنی .اذکارند و اوراد حاوي هادارنی این و است ورد معنی به دارنی سنسکریت اصطالح
 ابداع تمرکز و مراقبه هايتجربه و دینی مفاهیم بودا، آیین هايآموزه سپردن یاد به براي ايشیوه عنوان
 هايواژها ب اغلب آثار از گروه این .یافتند تحول دفاعی هايافسون و جادو به نهایت در و شدند

- می پایان ،»درود« معنی به 4سواها با و شوندمی آغاز »یعنی« معناي به 3سیادیتا یا 2تدیتا سنسکریت
 با ،موزون گاه معنی،بی هجاهاي ايپاره و فهم قابل هايواژه از کهدربردارنده اورادي هستند و  دیابن

 رةتسو مانند مهایانه هايسوتره از بسیاري در هادارنی .اندشده تشکیل هاصامت و هامصوت یهمگون
 را متون کوتاه نوع ویژگی اما اند،آمده5 لنکاوتار و باسوتمه سوورنه یا )سوترة نیلوفر( سددرمه پوندریکه

 .هستند معروف دارنی تنها یا سوتره دارنی هب که دارند
 در زیادي محبوبیت از که است دارنی سوترة نوع از) سوترة زندگی بیکران( میتایوه ياپرسوترة 

 سوتره این. ستا شده شناخته هازبان دیگر و چینی تبتی، سنسکریت، روایات از و است برخوردار مهایانه
 نکرد طوالنی براي که است منسوب مونیشاکیه بودا به است مکرر هاينیردا دربردارندة اغلب که

  :دشومی خوانده 6میتایوس اپري بودا ستایش طریق از موجودات عمر طول
 زيکوتاه بسیار جمبودویپه در موجودات همۀ ،جوان 7منجوشريِ اي ده، فرا گوش اکنون -6«
 به که آنهایی بسیارند« :گفت چنین دقیقاً )بودا( سپس  - 7.است سال یکصد تنها آنها عمر طول .هستند
 که باشد کسی آن منجوشري، اي که، هر پس -8. دهندمی دست از را زندگی قع،موبی هايمرگ سبب

 شیوة این و میتایوس اپري بودا نکوکردهاي اعالم براي دهد، نوشتن به فرمان یا و بنویسد را سوتره
 با د،دار نگاه خانه در را آن دهد، قرار کتابی در را آن بنویسد، و سپارد یاد به بشنود، را آن عنوان و آیین
 به عمرش طول که زمانی آنگاه، ارد،ذگ احترام هاروغن )و( گل هايتاج عطرها، ها،گل خوش، بوي
 ».یافت خواهد افزایش سال یکصد به رسد، پایان

                                                
1- rṣi 
2- tad yathā 
3- syād yathā 
4- svāhā 
5- Laṅkāvatāra 
6- Aparimitāyus 
7- Mañjuśrī 
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 ايآموزه متون دیگر و بوداسف هايمجموعه - 6-7
 قابل بقایاي آنها میان در. ددارن اختصاص 1شاستره بودایی ايآموزه هايرساله گروه به متن تعدادي
 دیده اند،شده گذارينام »بوداسف هايمجموعه« مرسوم طور به که قدیم ختنی به اثر یک از توجهی

 .پردازدمی هابوداسف وظایف به منثور اثر این .ندارند ياتهشناخ متناظر هايمتن که شودمی
 فهم خاص یا یباطن بوداي آیین - 6-8
 در آیین این که حقیقت این شودمی مربوط باطنی بوداي آیین یا )الماسگردونۀ ( وجریانه به که آنجا تا

دون ناحیه از میالدي، نهم سدة از جدید ختنی متن چند طریق از تنها داشته، پیروانی هاختنی میان
 از که دارد تعلق ايگونه به ،»ذکر« دربارة نثر به کوتاهی رسالۀ وجریانه، متن .شودمی تأیید هوانگ،

 .است تبتی متون پایۀ بر زیاد احتمال به و است شناخته شده، یافت هوانگدون در که تبتی متون
 ايغیرآموزه متون - 6-9

 توجه جالب بسیار ايغیرآموزه متون تعدادي شامل ختنی ادبی آثار بودایی، متون عظیم حجم بر افزون
 آنها تفسیر گاه متناظر، متون نبود در .اندیبوم و اصیل هايتصنیف هم و ترجمه هم آثار این. تهس نیز

 آثار میان از .است استوار دینی متون بر عمدتاً ختنی، زبان واژگان از ما دانش زیرا است، دشوار
 .شوندمی معرفی پزشکی متن یک و وارهغزل سه اي،غیرآموزه

 وارهغزل یا غنایی اشعار -1- 6-9
 پایان در وارهغزل 9 .هستند زیبا بسیار هاپاره از بعضی .دارند اختصاص عشق بزرگداشت به آثار این

). 1964یلی، ب نیز( هستند هوانگدون از احتماالً همه که است شده پیدا Staël-Holstein متنوع طومار
  :تاس جمله آن از زیر ةوارغزل سه
 و عقل د،ش نهاده اشتیاق آتشین گوي قلبم بر که زمانی محبوبکم، دیدم، ترا بار نخستین که زمانی از«

 ».است بوده لرزان ۀاندیش با سروکارم. دندارن قرار هرگز هوشم
 اي نبینم، ترا اگر. شوممی بیدار تو با زود بینم،می بازوانم در ترا رویا، در خوابم،می که زمانی حتی«

 .»شد خواهند سست بندبندم. مرد خواهند هایماندام محبوبکم،
 جدا منافذم. دافزایمی هایماندام در مرگیبی يونوشدار بشنوم، خبر تو از اما نبینم، ترا باشد قرار اگر«

  .»کندمی برپا را هایششعله سوز،هیمه آتش قلبم، در اکنون .دشونمی باز جدا
 پزشکی متون -6-10

 انتشار مرکزي آسیاي در بودایی آیین با که دارند تعلق )علم پزشکی( اود 2آیور سنت به پزشکی متون
 ۀرسال دو از ختنی منثور هايترجمه ايعمده هايبخش و پزشکی متون از گوناگون قطعات. دیافتن

  . 4پوستکهجیوتکه و3 سارهسیده :است موجود سنسکریت نظومم
                                                
1- śāstra 
2- Āyur 
3- Siddhasāra 
4- Jīvatakapustaka 
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    پوستکه جیوتکه -6-10-1
 دربارة که است برگ 71 شامل دارد، را میالدي دهم سدة تاریخ آن دستویس تنها که ،جیوکه کتاب

 زبانه، دو متن .است شده نامیده »پزشکان شاه« که است، پزشک جیوکَه به بودا توسط پزشکی آموزش
-لفص در و شده برگرفته گوناگون متون از که است تجویزها از ايمجموعه شامل ختنی، و سنسکریت

 آغاز زمبسته، کتاب هايفصل بیشتر مانند ،»موفقیت« :siddamسنسکریت  ژةوا با و شده تنظیم هایی
-4( دوم فصل ،)-agada سنسکریت از -agada ختنی( رپادزه دربردارندة )3- 1( اول فصل .دوشمی
 گاو، روغن معنی به لفظاً -gvīha’rūna ختنی( هتطهیرشد کرة با آمیخته داروهاي دربارة )46

-kuṃjsavīnaaختنی( دکنج روغن با آمیخته داروهاي دربارة )73-47( مسو فصل ،)ghṛtaسنسکریت
rūna- ، نسکریتسtaila-( ه ةدربار مانده، باقی آن از بخشی تنها که چهارم، فصل واگرد )ختنی 
cąṇa- سنسکریت ازcūrṇa-( است. 

 ايشدهتحریف سنسکریت متن پایۀ بر دهد،می نشان ترجمه اشتباهات که گونه آن ختنی، روایت
 تهیه دستورالعمل تجویز، هر براي .بفهمد را آن کامل طور به و درستی به نتوانسته مترجم که است

 است شده شناسایی هندي پزشکی متون با تجویز 93 از تجویز 29 .است آمده مصرف طریق با همراه
   ).1979یک، امر .براي آگاهی بیشتر نک(
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