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Abstract 

1. Introduction  

Anthropologists have long found traces of myth in folk tales and 

the roots of some of these stories and legends are known as myths. 

Myths are the beliefs of ancient humans on which human culture is 

based. Thus, general public literature is perhaps an appearance of 

mythical beliefs, and by analyzing the common stories and narrations 

among the people of different regions, one can find great ancient 

treasures. This study compares two completely distant narratives - in 

terms of time and place - one of them is from the general popular 

literature and the other is the mythical narratives of India, so that by 

examining their differences and similarities, the deep connection 

between myth and popular literature will be revealed. 

This narration has been quoted from the people of Fasa. Fasa with 

4205 square kilometers is located between Shiraz, Estahban, Darab 

and Jahrom. This city is located in the central part of Fars province. It 

is bounded by Shiraz from the northwest, Estahban from the northeast, 

Jahrom from the southwest and west, and Darab from the southeast 

and east. The language of most people in Fasa is Persian with the 

dialect of East Fars (a dialect between Shirazi and Kermani) and since 
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different tribes have lived in this region from ancient times, several 

languages have become popular in it, among which Turkish and 

Arabic languages can be mentioned. Turkish and Arab ethnic groups 

with their native speakers in their mother tongue and use Persian 

language in conversation with other people, which this interaction and 

conflict of dialects and languages has formed different pronunciations 

of words between dialects among people of Fasa. 

 

2. Methodology  

In this research, the authors first collected the special and common 

narrative among the people of Fasa through field interviews; then they 

extracted the mythical sources related to the Buddha's history and 

studied the two narratives in a descriptive-analytical method, also 

adapted them to each other. 

 

3. Discussion   

A)- Birth 

The story of the Buddha's birth begins with the dream of Queen 

Maya, the king's wife; She dreams that Budisatova enters her womb in 

the form of a white elephant, and at that moment all the elements of 

nature begin to rejoice. In the folk tale, the beginning of the story is 

narrated differently; it is about a king having no son and praying that 

God will give him a son to succeed him after his death. The king's 

wish was granted and he soon had a child. The presence of fortune 

tellers in this story is after the birth of the baby; whereas in the life 

story of the Buddha, once interpreters predict his coming before his 

birth, and once on the seventh day of his birth, an old cleric man 

announced his future. In both stories an old man predicts that he will 

reach to high degree of spirituality.  

In Folk narrative, the birth of a baby is normal; but the Buddha has 

an unnatural birth; the queen stands under a tree and the baby is born 

from her side without any pain or discomfort. There is a strange 

resemblance in the next part of the story; that the baby does strange 

things after birth. In folklore, the baby prostrates immediately after 

birth; he kisses the ground and walks three steps. The Buddha also 

begins to walk in four main directions as soon as he is born. 
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B) – Life 

In both narrations, it is emphasized to stay away from the 

phenomena of death, old age, disease and visiting the hermits. In both 

stories, the king keeps his son in a palace away from the others and 

recommends that he should be kept away from the signs of death, old 

age, disease, and anything that introduces him to the adversities of 

life. He then chooses for her a daughter from a noble family, but after 

a while, the young man, seeing the signs of the misfortunes of life, 

changes and leaves his wife, house and anonymously, he deals with 

spiritual journey. In the folk tale, the prince leaves his house on the 

wedding night, while the Buddha leaves his family when he has a son. 

Changing the face and clothes of the prince after leaving the family 

is also a common theme in both stories. During his several years of 

travel, he deals with discovery and intuition attaining a high spiritual 

level. Eventually he returns to his father to invite him to piety and 

justice. 

The difference between the two narrations is in the two short 

anecdotes that are quoted by the prince in the middle of the folk tale. 

When a marriage proposal is made by the king of a neighboring 

country and he asks the young man to be his son-in-law, the prince 

tells two stories to the king and his wife. Raising the marriage 

proposal by the girl's family is a kind of temptation of the prince with 

physical pleasures and worldly belongings, which is reflected in the 

life story of the Buddha, in the form of the manifestations of the 

beautiful daughters of 'Mara', and their intention is to deceive the 

prince and awaken his sensual desires. In both versions, the young 

man emerges with pride. Thus, the asceticism, secularism and 

religiosity of the prince, as well as his return from the journey and the 

invitation of his father to justice and truth, are the common themes of 

both stories. 

C) - Ethical message 

This folk tale also contains a moral message that is consistent with 

the message of the Buddha's narrative. The call to freedom and liberty, 

learning from the stories of the dead, justice and the establishment of 

justice are the messages and moral points of both stories. In both 

narrations, the prince returns to his father and calls him to truth. 

It is also said that the prince learned theology from the stars, the 

moon and the rocks and worked hard for many years until he reached 
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a spiritual position. Then he took the skull of a human being from the 

graveyard and went to his father to remind him the human annihilation 

and to warn him of oppression. 

 

4. Conclusion  

As a result of this analysis, it became clear that the roots of some 

folk tales and legends that are current in the language of the people, 

are myths and legends of ancient myths. These two stories have a lot 

in common in terms of internal and external. The outline of both 

narratives is the same. In both stories, there is a kingdom that has no 

son, he asks God to give him a son. This baby is different from normal 

babies and walks immediately after birth. Predicting the future is also 

a common theme in both narratives. 

Most of the events in the life of the hero of both stories are similar 

and consistent with each other. What can be considered in this study is 

the futile attempt of human beings to free themselves from the fate of 

destiny; as the king makes many arrangements for his son; But he 

cannot change his predicted destiny. The moral message of both 

narrations is the same; Independence from the perishable and 

deceptive world; Effort and struggle to know the truth; and finally, 

justice and the establishment of justice. 

Based on the studies, it can be said that the Buddha's narration is 

broader and more mature than the popular narration of the people of 

Fasa. The narration of the people of Fasa contains a summary of the 

whole story of the Buddha, with the difference that also has two 

instructive short anecdotes in its heart. This analysis led to the 

following conclusions regarding these two narrations: 

- The first theory is that these two narrations have no connection 

with each other and their similarity is completely coincidental. 

- The second theory, which may be closer to reality, is that in the 

distant past, Buddhism had followers in the land of Persia and the 

surrounding areas, simultaneously with some regions of the country 

and as mentioned, with the arrival of Islam in Iran, gradually it is 

destroyed. In this case, the oral and folklore narrative is the same 

historical narrative that has changed over the time in some parts. 
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- Another theory that cannot be ignored is that this story may have 

been made elsewhere and entered the area through the migration and 

movement of people. In Indo-European culture, people had much in 

common in beliefs and customs; Iran and India have had a similar 

culture for a long time and there were many exchanges between them 

for different reasons. It is obvious that each of the people of the 

neighboring country, by coming, transmitted customs and stories to 

the destination country; thus, it may be said that this story is a remnant 

of a story that the Persians in this region heard from Hindu immigrants 

or Iranians who had been travelling to India. 
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                                                                               چکیده  

ا و اعتقادات آنهاست. در همة هگر اندیشهعامیانه بازتاب نگرش مردم و توصیف ادبیات

های است. پژوهش ای وجود دارد که از اساطیر سرچشمه گرفتههای عامیانهها قصهفرهنگ

کند. این شناسان، در سراسر جهان، از پیوند اسطوره و ادبیات عامه حکایت میهای اخیر مردمدهه

شود. در این بیشتر آشکار میها ارتباط تنگاتنگ و عمیق با بررسی و موشکافی فرهنگ عامة ملت

شده است. این  های عامیانه پرداختهای از شباهت اسطوره و قصهجستار به واکاوی و تحلیل نمونه

های عامیانة اسطوره مربوط به سرگذشت بودا، رهبر مذهبی هند است که با روایت دلنشینی از قصه

پژوهش که به صورت میدانی و به روش  های اینشهرستان فسا، در استان فارس مطابقت دارد. یافته

ای میان ادبیات عامیانه و دهد که پیوند ژرف و دیرینهتطبیقی انجام گرفته است، نشان می -توصیفی

ها و فرهنگ عامة هر قومی با مرور زمان، طوری که قصههای مختلف وجود دارد؛ بهاساطیر ملت

شباهت شگرف روایت  ی گرفته است. دربارهدر فرهنگ ملل دیگر نفوذ یافته و در باور مردم جا

گونه توان مطرح کرد: نخست این که این دو روایت هیچعامیانه و روایت تاریخی، دو نظریه را می

ها کامال تصادفی و اتفاقی است؛ نظریة دیگر اند و مشابهت آنارتباط و پیوندی با یکدیگر نداشته

فاهی و عامیانه، همان روایت تاریخی است که به تر باشد این است که روایت شکه شاید منطقی
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های روایت شده است؛ به دیگر سخن روایت مرور زمان دچار دگرگونی در برخی از بخش

 شفاهی گونة بومی شدة روایت مکتوب است.

 

 .فسا بودا، اسطوره، عامه، اتیادبهای کلیدی: واژه

 
 . مقدّمه1

ز گونه ا این ه و باور مردم آن قوم است؛ادبیات عامیانة هر قوم، همان فرهنگ، اندیش

میانه دبیات عااعالوه با واکاوی ادبیات بیانگر آداب و رسوم و تفکر مردم هر ناحیه است؛ به

شناسی تاریخی نیز به دست آورد )ن.ک: محجوب، توان اطالعاتی در زمینة جامعهمی

شوند که یده می... ادبیات عامه نام ها وها، افسانهها، قصهها، باورها، ترانه(. مثَل139: 1387

: 1393آید )ن.ک: درّی و خیراندیش، ای از فرهنگ مردم به شمار میخود زیرمجموعه

 :1383)رحمتی، « های ادبیات عامه استهای عامیانه نیز یکی از زیرمجموعهقصه(. »82-83

ر طول سالیان هایی از فرهنگ و هویت هر سرزمین است که دها روایت(. این داستان105

ها هدف قصه»تر شدن هستند. تدریج در حال کمرنگاند و بهها بودهگذشته بر سر زبان

ننده ظاهر خلق قهرمان و ایجاد کشش و بیدار کردن حس کنجکاوی و سرگرم کردن خوابه

مایه و زیربنای فکری کردن؛ اما در حقیقت درونبخشیدن و مشغولیا شنونده است و لذت

تماعی ها ترویج و اشاعة اصول انسانی و برادری و برابری و عدالت اجی قصهو اجتماع

ها سیال بودن آنهاست. این های این قصهیکی از ویژگی (.30: 1387)زرگرامینی، « است

قل های اقوام و رفت و آمد آنها به راحتی از جایی به جای دیگر منتها با مهاجرتداستان

توانند از مرزهای ایط اجتماعی و فرهنگی مناسب میشر ها به شرط وجودقصه»شود. می

و  های دور و حتی دشمن با یکدیگر را درنوردندقومی و ملی فراتر روند و سرزمین

 (.11: 1377)هادی، « های خود را حفظ کنندمایهها و بنموضوع

 . شرح و بیان مسئله1-1

اند و های عامیانه پیدا کردهشناسان از دیرباز ردّ پاهایی از اسطوره را در قصهمردم

ها باورها و دانند. اسطورهها را از اساطیر میها و افسانههای برخی از این داستانریشه
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های باستانی هستند که فرهنگ بشر بر آنها بنا شده است. اسطوره درحقیقت اعتقادات انسان

(. برخی 23: 1376، روایتی است که در زمان مقدس سرآغاز روی داده است. )ن.ک: الیاده

اند و بعضی از آنها نیز هنوز به های مربوط به آنها، به کلی از بین رفتهاز این اساطیر و روایت

های ادامة حیات اساطیر، تغییر یکی از شیوه»دهند و شکی نیست که حیات خود ادامه می

(. 43: 1387، )افشاری« های عامیانه استویژه قصهیافتن آنها به صورت قصه و داستان به

ها و بنابراین ادبیات عامه شاید نمودی از عقاید و باورهای اساطیری است و با واکاوی قصه

های عظیم باستانی دست یافت. روایات رایج در میان مردم مناطق مختلف، بتوان به گنجینه

توان منبعی مطمئن و مهم برای بازسازی شکل ماقبل تاریخ یک های عامیانه را میقصه»

های یونانی، رومی و ایران باستان و هند باستان به ای شمرد؛ چون اسطورهموضوع اسطوره

« ها و ادبیات تفننی بازیافتتوان در متون مذهبی، حماسهاند که آنها را میشکلی منتقل شده

 (.72: 1377)یرژی، 

وری دربارة پیوند ادب عامه با اساطیر تاکنون نظریات مختلفی از طرف مکاتب فولکل

 Maxگذار آن ماکس مولر )گوناگون، ارایه شده است. پیروان مکتب میتولوژی که بنیان

Mullerدانند و معتقدند که های عامیانه را بقایایی از اساطیر هند و اروپایی می( بود، قصه

شناسی ها را بررسی کرد. در مقابل، مکتب مردمتوان قصهفقط با شناخت این اساطیر می

(Anthropological School( افرادی مانند تایلور )Tylor( و جیمز فریزر )James 

Frazerهای عامیانه، ها و افسانه(  آن را به وجود آورده بودند، عقیده داشتند که قصه

ای از آداب و باورها هستند که در طول سالیان دراز از ربطی به اساطیر ندارند؛ بلکه گنجینه

ا با آداب و رسوم و مناسک جوامع بدوی توضیح داد )ن.ک: اند و باید آنها ربین رفته

از لحاظ زمانی و  -(. در این پژوهش به تطبیق دو روایت کامالً دور 775: 1370ظریفیان، 

های اساطیری هند هستند، پرداخته که یکی از ادبیات عامه و دیگری از روایت -مکانی

رابطه و پیوند عمیق میان اسطوره و  های آنها،ها و شباهتشده است تا با بررسی تفاوت

 ادب عامه آشکار شود.
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کیلومتر  4205این روایت از زبان مردم شهرستان فسا نقل شده است. شهرستان فسا با 

اراب و درصد از مساحت کل استان( بین شهرهای شیراز، استهبان، د 6/3مربع وسعت )

از شمال  س واقع شده است.جهرم قرار دارد. این شهرستان، در قسمت مرکزی استان فار

رب به غی و غربی به شهرستان شیراز، از شمال شرقی به شهرستان استهبان، از جنوب غرب

ثر ن اکشود. زباشهرستان جهرم و از جنوب شرقی و شرق به شهرستان داراب محدود می

ه دلیل و ب باشدمردم فسا، فارسی با گویش شرق فارس )گویشی بین شیرازی و کرمانی( می

ن ددی در آهای متعاند، زباناالیام طوایف مختلف در این سرزمین ساکن بودهآنکه از قدیم

 م ترک و. اقواتوان نام بردهای ترکی و عربی را میاست که از آن جمله زبانرواج یافته

فاده رسی استان فازبانان خود به زبان مادری و در محاوره با سایر مردمان از زبعرب با هم

ر بین های مختلفی از کلمات دها، تلفظها و زبانکه این تعامل و تضارب لهجه کنندمی

 (.26: 1381ن.ک: رضا زاده گراشی، ها شکل داده است )فسایی

 تحقیق پیشینة .2-1

م دران گریهای زیادی انجام گرفته است. تحقیقات برادر زمینة ادبیات عامیانه، پژوهش

( و 1785 -1863های جاکوب ). آنها دو برادر به نامای دارددر این میان جایگاه ویژه

نهادند.  های عامیانة آلمانی را بنیانه مطالعات تطبیقی قصهک( بودند 1786-1859ویلهلم )

دست  ها با یکدیگر و با اساطیرهای عامیانة ملتبرادران گریم به کشف ارتباط معنادار قصه

و  های جزیی، شباهتها عالوه بر تفاوتفسانهیافتند و به این نتیجه رسیدند که در همة ا

ها همچنین عقیده داشتند که آن (.28: 1379زند )ن.ک: چهرازی، یگانگی زیادی موج می

« توان آن را اتفاقی و معمولی شمردها به قدری است که نمیشباهت این افسانه»

 (.923: 1333کوب، )زرین

ها یات عامیانة ایران نیز از بهترین نمونه( در ادب1374 -1303آثار محمدجعفر محجوب )

ند ها اشاره کرد عبارتتوان در این زمینه به آندر این حوزه است. تحقیقات دیگری که می

 از:
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. نگارندة این 169و  168چیستا، شمارة «. بودا در منابع ایرانی(. »1379امین، سیدحسن )

ن هندو آیی لود دیانت برهمایی ومقاله، بوداگری را از لحاظ سلسله مراتب تاریخی، مو

 کند که آیین برهمایی تا قبل از زرتشت، بین همة هند و اروپاییانداند و تأکید میمی

نده ین نویسااند؛ مشترک بوده است و همة این ادیان شرقی با یکدیگر پیوند و ارتباط داشته

ان ان مسلماندر می« وهربوداسف و بل»کند که داستان زندگی بودا بعدها به نام سپس بیان می

بل از میالد به که در سدة دوم ق قل شد تا اینهای بعدی منترایج بود و سینه به سینه به نسل

 زبان سانسکریت ترجمه شد.   

ی. شر میرکسرن(. بازتاب اسطورة بودا در ایران و اسالم. تهران: 1378امین، سیدحسن )

رد های دین وی موگینامة بودا و آموزهفصل تألیف شده است و در آن زند 9این کتاب در 

ملل و  بررسی قرار گرفته است؛ سپس نویسنده به کمک شواهد لغوی، تاریخی، فلسفی،

دای مان بوهدر روایات عربی و فارسی، « یوذاسف»نحل و عقلی اثبات کرده که مقصود از 

 معروف است. 

دی اسطورة هن بررسی ساختاری قصة فایز و پری و(. »1397اسپرغم و همکاران )

. در این 21رة ، شما6دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه، سال «. ازدواج گنگا و شاه شانتن

« اه شانتنشازدواج گنگا و »با اسطورة « فایز و پری پیکر»های ساختاری قصة مقاله شباهت

ن آمده چنی که در مهابهارات آمده است، بررسی و تحلیل شده است. در نتایج این تحقیق

طبیق انیان تایر این داستان، همان اسطورة هندی است که با ورود به ایران، با باورهای که

د، قابل های عامیانة ایران و هنهای میان اساطیر و قصهیافته است؛ این مقاله از منظر شباهت

 توجه است. 

 هایهایی از اسطورة ایزد نباتی در قصهاعجاز قطره؛ نشانه(. »1382افشاری، مهران )

های عامیانه با هایی از قصه. در این مقاله نمونه59شناسی، شمارة ایران«. عامیانة فارسی

های تبدیل قطرة خون یه گیاه، نقل شده است و سپس به بررسی سرچشمة این مایهدرون

 موضوع در اساطیر کهن ایران پرداخته شده است. 
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 -درخت"یری انگارة اساطبندی بررسی و طبقه(. »1393انصاری، زهرا و همکاران )

. این 36شناختی، شمارة ادبیات عرفانی و اسطوره«. های عامیانة هرمزگاندر قصه "مرد

های صهرا در ق« مرد _درخت»ای پژوهش از این نظر حائز اهمیت است که انگارة اسطوره

 خصقیق مشای از ایران، یعنی هرمزگان بررسی کرده است. در نتیجة این تحعامیانة منطقه

و  ، آمریکاهای هند و اروپایی، یونانی، رومیشده است که این انگاره که در غالب اسطوره

 .های عامیانة هرمزگان استشود، باوری رایج و پربسامد در قصهآفریقا به وفور دیده می

ادبیات عرفانی و «. های عامیانهاسطوره و قصه(. »1391مظفریان، فرزانه )

ای در های اسطورهسی ریشه. نویسنده در این پژوهش به برر28شناختی، شماره اسطوره

ای های عامیانه پرداخته و نتیجه گرفته است که حضور کارآمد و برجستة باورهقصه

نجام اها را جاودانه کرده است. با توجه به تحقیقات های عامیانه، این قصهاساطیری در قصه

های عامیانة ر میان قصهة اسطورة بودا دهایی دربارشده، پژوهشی مبنی بر یافتن شباهت

 شهرهای ایران، انجام نشده است.  

 پژوهش روش. 3-1

ری این ردآونگارندگان در این پژوهش ابتدا به صورت میدانی و از طریق مصاحبه به گ

 ی مربوطاطیرروایت خاص و رایج در میان مردم شهرستان فسا پرداختند؛ سپس از منابع اس

ررسی و واکاوی تحلیلی به ب -برداری کردند و با روش توصیفیفیشبه سرگذشت بودا، 

 این دو روایت و نیز تطبیق آنها با یکدیگر پرداختند. 

 

 بحث و بررسی .2
 طیری سرگذشت بودا. روایت اسا1-2

( دچار نگرانی و دلشوره Suddhodana) ( همسر شاه سودهوداناmayaملکه مایا )

به صورت یک فیل زیبا و سفید به  (Bodhisattva) شد و در خواب دید که بودیساتوا

زهدان وی وارد شد. در آن لحظه همة آفرینش به شادی پرداخت؛ آالت موسیقی بدون آن 

های زیبا پوشیده که کسی به آنها دست بزند، شروع به نواختن کردند؛ درختان از گل
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کنند. فردای آن روز برهمنان  شدند؛ رودها و نهرها از جریان ایستادند تا بودیساتوا را تماشا

گویی کردند که ملکه پسری به دنیا ها پیشجمع شدند تا تعبیر خواب ملکه را بگویند؛ آن

خواهد آورد که مقدر است یا یک امپراطور بزرگ و یا یک بودا شود. زمان تولد نوزاد که 

ودیساتوا را به فرا رسید، ملکه به باغ رفت و زیر یک درخت، در حالتی که ایستاده بود، ب

دنیا آورد. کودک بالفاصله بعد از تولدش شروع به راه رفتن کرد و در هر کجا که پایش 

شد. او در هر یک از چهار جهت اصلی، گذاشت، گل نیلوفری پدیدار میرا بر زمین می

 هفت قدم برداشت و بدین ترتیب دنیا را تسخیر کرد. 

ا سیدهارتا رانجام شد و نام او  گذاری ویپنج روز پس از تولدش مراسم نام

(Siddharta) سپرد و گذاشتند. در هفتمین روز تولدش، ملکه مایا از فرط شادی جان 

( Asitaآسیتا )ام خواهرش از شاهزادة نوزاد مراقبت کرد. یک پیرمرد دیندار و با تقوا به ن

های رد و نشانهگویی کهای هیمالیا آمده بود، تقدیر واالی آن کودک را پیشکه از کوه

 داد پسرشمی رسالت دینی بلندمرتبه و متعالی بودا را در وی تشخیص داد. پادشاه ترجیح

نچه آاز  یک جهانگیر بزرگ باشد نه یک راهب؛ به همین دلیل تصمیم گرفت شاهزاده را

های هیدن پدیدگویان منع کرده بودند، دور نگه دارد. راهبان شاهزاده را از دراهبان و پیش

ها وی شانهین نامرگ، بیماری، پیری و نیز فرد تارک دنیا منع کرده بودند؛ زیرا با دیدن 

 کرد.  عمرش را وقف زهد و ریاضت می

بارانی،  پدرش برای او سه قصر مجلل بنا کرده بود که در فصول مختلف سال )خشکی،

کاران متبرد. شاهزادة جوان در میان خدگرما و سرما( در یکی از آنها به سر می

گذرانی شد. پدرش آنچنان وسایل خوشصورت و زیبا به خوبی و شادابی بزرگ میخوش

دید؛ ولی نمی ی شادابی و ناز و نعمترا برای او فراهم ساخته بود که جهان را جز از دریچه

ن تواند نیازهای روحی انسان را برطرف سازد، ایجا که مادیات و لذایذ دنیوی نمیاز آن

 ظاهر خوشبخت، ناآرام و غمگین بود.جوان به



 ... یاانهیعام تیروا با بودا ةاسطور ییمحتوا -یقیتطب یبررس
 

13 

اده و یان شاهزمترین راه برای ایجاد پیوند مدتی بعد پادشاه به این نتیجه رسید که مطمئن

ز کی اسلطنتش این است که برای او همسری اختیار کند؛ سپس با تمهیداتی، دختر ی

 ما مدتیکرد؛ ا های اصیل را برای او انتخاب کرد و جشن عروسی آنها را برگزارخانواده

رد و دا کنگذشت که تمایالت الوهی در شاهزاده بیدار شد. او یک روز میرآخورش را ص

 یز زشت وخواهد به شهر برود؛ پادشاه با شنیدن این خبر، دستور داد تا هر چگفت که می

ما این د؛ اناخوشایندی را که ممکن است باعث دلتنگی پسرش شود از سر راه وی دور کنن

کرد، های شهر گردش میها مؤثر واقع نشد و هنگامی که شاهزاده در خیابانکاریاحتیاط

ه و دستی تکیه کردپیرمرد کهنسالی با چهرة پرچین و چروک و پشت خمیده که بر چوب

 ی سرنوشتلرزید در مقابل او نمایان شد. شاهزاده با حیرت و بهت فهمید که پیربدنش می

خوردگی ریز از پیری و سالگدیشید که آیا راهی برای هاست و به این انمحتوم انسان

 وجود دارد یا نه. 

ود و ه نبیک روز دیگر در ضمن گردش به یک بیمار علیل برخورد کرد که قابل معالج

جود ای را مشاهده کرد و بدین ترتیب از وسپس در یک مورد دیگر مراسم تدفین مرده

ر سر دا برنوشت، یک زاهد را در هیئت گبیماری و مرگ نیز باخبر شد. سرانجام دست س

ه بگذرد و بادی شراه وی قرار داد که به شاهزاده گفت دنیا را ترک کرده است تا از رنج و 

ک ة ترصلح و آرامش درونی برسد. همة این حوادث و نیز افکار درونی خودش، اندیش

ش با پدر را خود زندگی فعلی و روی آوردن به زهد را در او برانگیخت. او مکنونات قلبی

ا صاحب هارتدر میان گذاشت؛ اما پدر با رفتن وی مخالف بود. در این زمان بود که سید

وانست او را ( گذاشت؛ اما حتی تولد فرزند نیز نتRahulaپسری شد که نامش را راهوال )

 از انجام رسالتش منصرف کند. 

ودند، آنها را او تصمیمش را گرفت و در یک شب که همسر و فرزندش در خواب ب

خدمت و میرآخور خود به راه افتاد. در آن ترک کرد. سوار بر اسب شد و همراه با پیش

سوی دروازة شهر، اسبش را به دو دوستش سپرد و از آنها خداحافظی کرد و تنها به راه 

افتاد؛ سپس با یک ضربت شمشیر گیسوی خود را برید و به هوا پرتاب کرد. کمی جلوتر با 
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های کهنه و ژندة او های فاخر خود را با لباسرو شد و لباسشکارچی روبهیک مرد 

تعویض کرد؛ بدین ترتیب قیافة ظاهری خود را تغییر داد و نزد روحانیون هندو یا برهمنان 

یابی به خرد و آگاهی نشینی پرداخت. او در ریاضت از طریق یوگا، دستبه زهد و گوشه

ین صومعه، یکی پس از دیگری سکونت گزید؛ ولی از متعالی را جستجو کرد و در چند

 این اصول و عقاید، آنچه دنبالش بود نیافت. 

برد و ذهن یهای طوالنی نه تنها قوای جسم را از بین مسیدهارتا دریافته بود که ریاضت

کند. چنین شد که رساند، بلکه آن را ناتوان نیز میرا به آزادگی و رستگاری نمی

و ستاییان به اانی را کنار گذاشت و  کاسة شیربرنجی که یکی از روهای جسمریاضت

راه  ت بهصدقه داد، خورد؛ سپس در آب رودخانه شنا کرد و به سوی درخت دانش و معرف

ه ت نیافتت دسافتاد. در زیر درخت انجیر مقدس نشست و قسم یاد کرد که تا وقتی به حقیق

یة ن که پاز ترس ایااز این واقعه باخبر شد و  ها،از جای برنخیزد. مارا، اهریمن بودایی

تر و سه دخاود؛ قدرتش متزلزل نشود، تصمیم گرفت مداخله کند تا مانع از انجام این امر ش

نها در آکنند.  نحرفزیبا و فریبنده را فرستاد تا بودیساتوا را اغوا و ذهن وی را از هدفش م

ی را در ت شهوانایالا را به کار بردند تا تممقابل او آواز خواندند، رقصیدند و انواع جادوه

ارا ختران مدشد. وی برانگیزند؛ اما بودیساتوا استوار بود و هیچ تغییری در حالش ایجاد ن

ا بین بار ارد؛ کخسته و درمانده آنجا را ترک کردند. آن اهریمن )مارا( حملة دیگری آغاز 

اک، خوار و ترسنموجودات خون سپاهی از موجودات اهریمنی و شیطانی هجوم آورد. این

مان کدادند و با نیزه و چماق و تیر و خوردند؛ تاریکی را گسترش میآدمیان و مارها را می

 حشان بهسال ومسلح بودند. آنها بودیساتوا را تهدید کردند؛ ولی دست و پایشان فلج شد 

ر بر ابرها، کوب شد. مارا حملة نهایی خود را از سر گرفت؛ او سواهایشان میخدست

ها را بشکافد، به سمت بودیساتوا پرتاب توانست کوهدیسک آهنین هولناکی را که می

 د. ای گل شد و باالی سرش معلق مانکرد؛ اما به محض رسیدن به او تبدیل به حلقه
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و   کز ماندتمر قبل از غروب آفتاب، مارا مغلوب شده بود. بودیساتوا در حالت مراقبه و

دایت بینی کامل دست یافت. او از آن پس به ارشاد و هاشراق و روشن پس از مدتی به

ز خود کرد، کرامات زیادی امردم پرداخت و در طول سالیانی که مردم را راهنمایی می

د، سپس خواننشان داد. پس از چند سال نزد پدرش بازگشت و او را نیز به آیین خود فرا

ود های بودا بر این اصول استوار بهیدند. موعظاش نیز به دین وی گروهمة اعضای خانواده

ارزش است و زهد و گذرانی، پست و حقیر و بیجویی و خوشکه زندگی در لذت

ارزش است. او در میان این دو مسیر فایده و بیآور باشد نیز بیریاضتِ بیش از حد که مالل

دا عمر رساند. بوو آرامش می ای معتقد بود که انسان را به خرد، دانایی، اشراقبه راه میانه

 ن قانوندایاخود را صرف موعظه و ارشاد مردم کرد و یک بار نیز به آسمان رفت تا به خ

تودة  ش برشریعتش را تعلیم دهد؛ سپس در سن هشتاد سالگی به نیروانا وارد شد و جسد

نیز؛  106-95: 1387خود آتش گرفت )ن.ک: گریمال، هیزمی سوزانده شد که خودبه

 (. 38-37: 1354لهامی، ا

 فسا شهرستان در جیرا ةانیعام تیروا .2-2

ری ه پسدر روزگاری دور پادشاهی بود که پسری نداشت. او از خدا درخواست کرد ک

همسران  یکی از د کهبه وی بدهد که با ایمان باشد. بعد از مدتی از حرمسرا به او اطالع دادن

ا رمین ی پسر به دنیا آمد، سجده کرد و زاو حامله است؛ او صاحب یک پسر شد. وقت

گفت:  رد وبوسید؛ سپس سه قدم راه رفت. پادشاه تعجب کرد. تمام پیشگویان را گرد آو

ود؛ ششود؟ یکی از آنها گفت دانشمند میباید بگویید پسر من در آینده چه کاره می

نی روحا یک شود؛شود؛ پیرمردی نیز گفت: او روحانی بزرگی میدیگری گفت پادشاه می

ز اد، خارج که پسرش در اجتماع نباشد و مردم به او برخورد نکننمشهور. پادشاه برای این

برای  م نیزای درست کرد و پسر را به داخل قلعه برد؛ چندین کنیز و غالپایتخت قلعه

 سید.که شاهزاده بزرگ شد و به سن چهارده سالگی رخدمت کردن به وی گمارد؛ تا این

-ای را می قلعه باز بود، پسر بیرون آمد و به بازار رفت. دید که مردم جنازهیک روز درِ

برید؟ گفتند: جوانی دلیر و برومند بوده است برند؛ پرسید این جنازة چه کسی است که می
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تر مردی را دید که قوز داشت و با عصا راه طرفبریم تا دفن کنیم. کمی آنکه او را می

روی؟ پیرمرد جواب داد: روزگار مرا چنین پیر کرده گونه راه مینرفت. پرسید: چرا ایمی

روم. پسر به قلعه بازگشت و خواست بخوابد؛ در حالی که به است و به این صورت راه می

ها چیست که روی خانه انداختید؟ گفتند: اینها درخت کرد، گفت این چوبسقف نگاه می

 اش بام ساختیم. پسر گریان شد. ندهاش را هیزم کردیم و با کُبوده است؛ ساقه

کاره هچمن  ماجرا به گوش پادشاه رسید و او دوباره معبّران را جمع کرد و گفت پسر

ش ا وزیربشود؛ یک شخص باسواد. پادشاه شود؟ باز هم پیرمرد گفت: او روحانی میمی

تری دخ ابمشورت کرد؛ وزیر گفت چاره این است که ازدواج کند. تصمیم بر این شد که 

 د و بندر قیدزیبا و با اصل و نسب ازدواج کند. پادشاه با دختر قرار گذاشت که وی را 

سر اصال پبند زندگی زناشویی شود؛ اما در شب زفاف تمایالت شهوانی گرفتار کند تا پای

ون بیر مشروب نخورد. دختر شروع کرد به مشروب خوردن و سپس خوابید. پسر از خانه

عوض  گشت. پسر احولی را دید. از او خواست تا لباسش را با ویا میهآمد و در کوچه

 کند. 

س ی از لباها را تعویض کردند؛ نیمی از لباس پسر را شاهزاده پوشید و نیمهر دو لباس

ا ند روزهنکن او را پسرک پوشید. حرکت کردند. برای این که سپاهیان پدرش آنها را پیدا

که به کشور دیگری رفتند. پادشاه آن کردند. تا اینیخوابیدند و شب هنگام حرکت ممی

 گفت کشور، صاحب دختری بود که خواستگارهای زیادی داشت. دختر به پدر و مادرش

 شینم،خواهید من شوهر کنم، روی قصر یک دکّه درست کنید که من در آن بناگر می

بر  سندیدم،پرا  و من اوطبلی نیز به من بدهید؛ هر جوانی که از زیر دروازه قصر عبور کرد 

 کوبم. طبل می

این دو نفر از دروازة قصر گذشتند. دختر طبل را کوبید؛ مأموران آنها را نزد پادشاه 

دهم؛ بردند. پادشاه گفت من دختری دارم و بسیار ثروتمندم، نصف مملکتم را به تو می

من داستانی را برای دهم. جوان که خود شاهزادة کشورش بود گفت: دخترم را نیز به تو می
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کنم: روزگاری میان دو کشور جنگ شد و نظر میکنم و از دخترت صرفتو بازگو می

تمام ملت یک کشور اسیر شدند. جنگ تمام شد و همة اسیرها آزاد شدند. پسر پادشاه نیز 

تر نیز داشت؛ به پدرش گفت اجازه بده اسیر بود؛ اما آزادش نکردند. پادشاه پسری کوچک

را با وسایل زیادی همراه خود برداشت و  بروم و برادرم را آزاد کنم. تعداد صد االغ که من

ها را داخل آن ریخت و به پایتخت آن کشور رفت، کاروانسرایی را اجاره کرد و جنس

 شروع به فروش آنها با قیمت ارزان کرد. 

ن ندازت. به تدریج مردم گرد او جمع شدند، از یک نفر پرسید زندان سیاسی کجاس

رست به دکه  سیاسی را به او نشان دادند. او از پشت دیوار زندان، سنگی را پرتاب کرد

ند انان گفتبانپیشانی برادرش خورد. برادرش از داخل زندان شروع به فریاد زدن کرد. زند

فت شما گکنی؟ دهیم، چرا امروز سر و صدا میزنیم، شکنجه میما هر روز تو را شلّاق می

ن روز، دای آبودید. آنکه سنگ انداخته و به پیشانی من خورده از خود من است. فرغریب 

ست، ارزان ابانان که دیدند قیمت اجناس مرد تمام اجناسش را در خیابان ریخت. زندان

ا آزاد ردرش شروع به خرید کردند؛ او هم از فرصت استفاده کرد و به زندان رفت تا برا

که  نار دریاگویم برو؛ به کو به او گفت: از راهی که به تو میکند. برادر را بیرون آورد 

 به راه بانهرسیدی، قایقی آنجاست، درون قایق بنشین و به کشور خودمان برو. برادرش ش

ا زحمت بود؛ ب مار وافتاد؛ اما از بخت بد در یک چاه افتاد؛ داخل چاه انواع حیوانات درنده 

 ال آمد.و سختی زیاد خود را نجات داد و با

پسر رو به پادشاه کرد و گفت: آیا اگر دومرتبه جنگ شود و او اسیر شود، برادرش او 

رود و دوباره اش کند که از کدام راه برود؛ باز هم از همین راه میرا نجات دهد؛ راهنمایی

خواهم. همسر پادشاه از افتد؟ پادشاه گفت نه. جواب داد: من هم دخترت را نمیدر چاه می

روی دو جوان پرده سخنان آنها را شنید و اجازه خواست که داخل شود. آنگاه روبه پشت

نشست و گفت: دختر من زیباست و ملک فراوان دارد؛ او را به عقد خود درآور. جوان 

گویم: سه جواب داد: من حکایتی را برای شوهرت گفتم، یک حکایت نیز برای تو می
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نوروز شد، پدرشان گفت باید برای تبریک عید به خانة برادر با هم شریک بودند. ایام عید 

 عمویتان بروید. هر سه به خانة عمویشان رفتند. عمویشان یک دختر داشت.

تی دهم. ساعخواهم دخترم را به تو بعمو پسر بزرگ را به ایوان برد و به او گفت من می

را  م؛ سپس سومیدهطول کشید، پسر دومی را آورد و گفت :دخترم را به تو به زنی می

: خانة رسیدپآورد و همین وعده را به او هم داد. این سه نفر به خانه آمدند. پدرشان 

 پسر به ر سهعمویتان چه کردید؟ گفتند برای ازدواج با دخترش به ما وعده داده است. ه

ت: ه او گفو ب نزاع برخاستند؛ چوبی برداشته و به جان هم افتادند. پدرشان نزد عمو رفت

دهم تا به ل میا سه پسر مرا به دعوا انداختی؟ عمو جواب داد: من به هر سه مقداری پوچر

-لر سه پوم. هدهشهر بروند، هر کدامشان پول بیشتری به دست آوردند، دخترم را به او می

قالی  نوشت. دیگری یکگرفت و دعا میها را گرفتند و رفتند. یکی رمّال شد، فال می

ی تر هم یک کاسه خرید. یک روز سه تایسلیمان بود. پسر کوچکخرید که قالی حضرت 

ه اشند و ببختر را عقد کرده کشیم، شاید دهمه زحمت میبا هم نشسته بودند. گفتند ما این

 ه؛ مردهبود کسی داده باشند. او که رمّال بود، رمل انداخت و گفت دختر عمویمان مریض

م روی هو نفر دخریده بود، روی قالی نشست، آن برند. او که قالی است و دارند او را می

 ب کرد وآاز  قالی نشستند و به شهر خود بازگشتند. او که کاسه خریده بود، کاسه را پر

و  روی دختر ریخت؛ دختر زنده شد. بر سر تصاحب دخترعمو دوباره نزاع درگرفت

 ست. اقیه بوده تر از بگفتند: ثروت این پسر که دختر عمویش را زنده کرده است، بیش

-وقتی جوان این حکایت را تمام کرد، به همسر پادشاه گفت: من دخترتان را نمی

، خداشناسی را خواهم. شاه آنها را بیرون کرد. به صحرا رفتند. از ستاره، ماه، بُتّه و سنگ

که باالخره به کشور شناسی و عبادت بود تا اینآموخت. چند سال در حال تفکر و جهان

بازگشت. به یک قبرستان رفت؛ سر یک مرده را بیرون آورد و در خورجینی  خودشان

گذاشت. جلوی قصر آمد. گفت من پسر پادشاه هستم. به پدرش خبر دادند. همه به استقبال 

او آمدند. همه روی صندلی نشستند و پدرش نیز روی تخت نشست. جوان چهارزانو بر 
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ی پدرش گذاشت؛ گفت این پدر تو بوده روی زمین نشست. سر مرده را درآورد و جلو

تکّه شده و از بین رفته است. پدرش منظور پسر را است که اکنون هیچ قدرتی ندارد، تکّه

دار کنم. پسر گفت: باید مردمفهمید. گفت: حق با توست؛ هر چه تو بخواهی همان می

باشد؛ او نیز  باشی و با دیگران به عدالت رفتار کنی. پادشاه از او خواست که مشاورش

 پذیرفت و با یکدیگر زندگی خوبی را آغاز کردند.

 های دو روایتها و تفاوتاهت. شب3-2

توان آنها را در سه های این دو روایت، میتر کردن تشابهات و تفاوتبرای پررنگ

 بخش تولد، زندگی و پیام اخالقی تطبیق داد:

 تولد. 1-3-2

بیند اب میشود؛ او در خو، همسر پادشاه آغاز میداستان تولد بودا با خواب ملکه مایا

ة شود و در آن لحظه همصورت یک فیل سفید به زهدان وی وارد میکه بودیساتوا به 

شوند تا گویان از جانب پادشاه دعوت میپردازند. پیشعناصر طبیعت به شادی و سرور می

مپراتور ادهند که یا یک این خواب را تعبیر کنند. آنها به پادشاه مژدة آمدن پسری می

 شود.  بزرگ و یا یک رهبر روحانی می

ی است دشاهدر قصة عامیانه آغاز داستان به گونة دیگری روایت شده است؛ سخن از پا

 کند تا خدا به وی یک پسر بدهد که پس از مرگشکه فرزند پسری ندارد و دعا می

شود. حضور فرزند می ودی صاحبشود و به زجانشین او باشد. آرزوی پادشاه برآورده می

 بودا یک که در داستان زندگیپیشگویان در این داستان پس از تولد نوزاد است؛ در حالی

لدش، کنند و یک بار نیز در روز هفتم توبینی میبار معبران قبل از تولد وی آمدنش را پیش

ه مراتب اینکه وی ببینی در هر دو داستان پیشدهد. پیرمردی روحانی از آیندة وی خبر می

در قصة عامیانه، گیرد. رسد، به وسیلة یک پیرمرد صورت میروحانی و معنوی باالیی می

بار زمانی است که کودک متولد شده کند؛ یکگویان مشورت میپادشاه دو بار با پیش

 ده است؛ده شاست و بار دوم وقتی که پسر با دیدن مرگ و بیماری و . . . گریان و افسر

 های مشترک در این دو روایت است. مایهوان گفت پیشگویی یکی از بنتمی
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های آغازین نسانتفأل و پیشگویی در میان اقوام مختلف باستانی بسیار رایج بوده است. ا

 ن رو باز ایااعتقاد عمیقی به تأثیر اختران آسمانی و افالک بر سرنوشت خویش داشتند؛ 

ده خبر کردند تا از آین، به پیشگویان مراجعه میتولد نوزاد خود و یا رویداد حوادث

ین ایزدان ابسیار.  اند با تواناییسیارات در قلمرو نجومی، خدایانی بوده»بگیرند. در ایران نیز 

 (.147: 1371)رضی، « شدنددر ساخت و تعیین سرنوشت و بخت مردم مؤثر محسوب می

بینیم و داستان نیز میکه در این د پیوست. همچنانه وقوع میبینی پیشگویان اغلب بپیش

 گویند درست است. آنچه آنها دربارة آیندة نوزاد می

؛ عی داردرطبیدر روایت عامیانه تولد نوزاد به صورت طبیعی است؛ اما بودا، تولدی غی

د تی متولاراحملکه در زیر درختی ایستاده و نوزاد از پهلوی وی بدون هیچ گونه درد و ن

، که از نوزاد پس از تولدبعدی قصه شباهت عجیبی وجود دارد؛ اینشود. در بخش می

کند؛ می زند؛ در روایت عامیانه نوزاد بالفاصله پس از تولد سجدهکارهای عجیبی سر می

رفتن در چهار رود. بودا نیز به محض تولد شروع به راهبوسد و سه قدم راه میزمین را می

 کند.جهت اصلی می

 . زندگی2-3-2

در هر دو روایت، بر های زیادی از این دو روایت به یکدیگر شبیه است. ون بخشمضم

شود؛ البته این های مرگ، پیری، بیماری و دیدار تارکان دنیا تأکید میدور ماندن از پدیده

افتد؛ اما در روایت عامیانه دلیلی مسأله در زندگی بودا به دلیل سفارش پیشگویان اتفاق می

زند تا فرزندش را ادشاه وجود ندارد؛ او شخصاً به چنین کاری دست میبرای این کار پ

مستعد پذیرش حکومت کند. در هر دو داستان، پادشاه فرزندش را در قصری دور از 

های مرگ، پیری، بیماری و هر کند که او را از نشانهدارد و سفارش میدیگران نگه می

دارند؛ سپس برایش دختری از کند، دور نگهچیزی که وی را با نامالیمات زندگی آشنا می

آورد؛ اما جوان پس از کند و به همسری او در مییک خانوادة با اصل و نسب انتخاب می

شود و همسر و خانه و های زندگی، متحول میهایی از ناگواریمدتی با دیدن نشانه
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پردازد. در قصة میکند و به صورت ناشناسی درآمده به سیر و سلوک اش را رها میکاشانه

کند؛ در حالی که بودا زمانی اش را ترک میعامیانه شاهزاده در شب زفاف خانه

 کند که صاحب یک پسر است.  اش را ترک میخانواده

ای مشترک در هر دو مایهتغییر چهره و لباس شاهزاده بعد از ترک خانواده نیز بن

ب پردازد و به مراتو شهود می داستان است. او در مدت چند سال سفر خود به کشف

داری و گردد تا او را به دینیابد؛ سرانجام نیز نزد پدرش بازمیواالی معنوی دست می

 عدالت دعوت کند. 

زبان  ، ازتفاوت این دو روایت در دو حکایت کوتاهی است که در اواسط قصة عامیانه

طرح پیشنهاد ازدواج ماز طرف پادشاه کشور همسایه،  شود. وقتی کهشاهزاده نقل می

خواهد که داماد وی شود، شاهزاده دو داستان برای پادشاه و شود و او از جوان میمی

کند؛ مضمون حکایت نخست این است که انسان عاقل از یک سوراخ همسرش تعریف می

دان شود؛ حکایت بعدی که دربارة پسرعموها و ازدواج آنهاست، چندو بار گزیده نمی

ا به است؛ ی شده ی با کل داستان ندارد. شاید این حکایت بعدها به قصه اضافهارتباط معنای

دن ششکل دیگری بوده است که تغییر یافته و به صورت کنونی درآمده است. مطرح 

سمی و جکردن شاهزاده با لذایذ درخواست ازدواج از طرف خانوادة دختر به نوعی وسوسه

های دختران زیبای گریبودا، در قالب جلوهتعلقات دنیوی است که در داستان زندگی 

ست. انی وی ایابد و قصد آنها نیز فریب شاهزاده و بیدار کردن تمایالت نفسنمود می« مارا»

های یتآید و همة ظواهر و موقعدر هر دو روایت جوان از این آزمون سربلند بیرون می

داری نیاگریزی و دینیب زهد، دکند. بدین ترتمادی را فدای رسالت دینی خویش می

 شاهزاده و نیز بازگشت وی از سفر و دعوت پدرش به راه عدالت و حقیقت، از

 های مشترک هر دو داستان است.مایهدرون

 . پیام اخالقی2-3-3

ای اخالقی در ضمن داستان است. های عامیانه، بیان نکتههای مهم قصهیکی از ویژگی

های اخالقی بنا سی، اساس آفرینش خود را بر ارایة پیامهای کهن و عامیانة فارقصه»در واقع 
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پیام (. این قصة عامیانه نیز حاوی پیامی اخالقی است که با 13: 1388)حنیف، « اندنهاده

روایت بودا همخوانی و هماهنگی دارد. دعوت به آزادی و آزادگی، عبرت گرفتن از 

های اخالقی هر دو ها و نکتهگستری و برپایی عدالت، پیامسرگذشت درگذشتگان، عدل

گردد و او را به راستی و درستی داستان است. در هر دو روایت، شاهزاده نزد پدرش بازمی

 خواند. فرامی

ار بمراحل سیر و سلوک و کشف حقیقت در دین بودا روش خاصی دارد که نخستین 

ای سخت و ههای مختلف، ریاضتگذاری شد. او ابتدا در صومعهبه وسیلة بودا پایه

ها و تیدشواری را تحمل کرد تا به حقیقت دست یابد؛ اما پس از مدتی فهمید که سخ

رساند؛ به همین دلیل صومعه را های سخت او را به اشراق و روشنایی نمیها و روزهریاضت

 . پرداخت زکیهترها کرد و تنها به راه افتاد. در زیر درختی نشست و به مراقبه و تمرین 

ها سنگ ای که نقل شد نیز آمده است که شاهزاده از ستارگان، ماه وامیانهدر قصة ع

و  م روحانیها در این راه سختی به جان خرید تا این که به مقاخداشناسی را آموخت و سال

ا فنا و تگاه از قبرستان جمجمة سر انسانی را برداشت و نزد پدرش رفت معنوی رسید. آن

 وری کند و او را از ظلم و ستم برحذر دارد. میرایی آدمی را به وی یادآ

 های دو روایتها و تفاوتها پیرامون شباهت. نظریه2-4

رسد این های فراوان این دو روایت، نخستین چیزی که به ذهن میشباهت در مواجهه با

د ودا باشخی باست که منشأ هر دو یکی باشد و روایت شفاهی و عامیانه، همان روایت تاری

ری ل دیگهای آن دچار دگرگونی شده است؛ اما احتماه مرور زمان، برخی از بخشکه ب

ها و اشتراکات دو روایت، کامال تصادفی است و این که شباهتنیز وجود دارد و آن این

ن های ایدو داستان هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. همان گونه که تاکنون مصداق

 ایم. ار شاهد بودهاساطیر بسیها را در ادبیات عامیانه و شباهت

توان گفت که بودا یکی از پیشوایان روحانی و معنوی جهان بود دربارة نظریة اول می

دهد که زمان اصلی تحقیقات نشان می»ها داشت. که تأثیر فراوانی بر اندیشه و تفکر انسان
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ه را برای رشد فعالیت بودا، در حدود اواخر قرن پنجم پیش از میالد بوده است. بودا آنچ

گرایانه به زندگی و هم بقای روح و داد. او هم نگاه مادیمعنوی الزم بود تعلیم می

(. او کیش بودایی را بنا نهاد و 40: 1385)سعیدواقفی، « دانستراهه میمرگی انسان را بیبی

د. این آیین به سرعت به نقاط مختلف دنیا راه یافت و مردم زیادی را تحت تأثیر قرار دا

های مختلفی، در اغلب های مختلف دنیا ترجمه شد و به شکلداستان زندگی بودا به زبان

از جانب مشرق نیز این آیین به سرعت گسترش یافت. در بلخ و سغد و  ها راه یافت.فرهنگ

بالد مجاور چین و هند، همواره زاهدان و سیاحان بودایی به نشر و بسط تعالیم بودا اشتغال 

بوذاسف و »انگیزی از بودا تحت عنوان آخر دورة ساسانیان، سرگذشت عبرت داشتند. در

آید بودا در برخی از بالد ایران انتشار یافته بود؛ عالوه بر آن، چنان که از مآخذ برمی« بلوهر

یا یکی از شاگردان وی کتابی نیز به فارسی داشته است )ن.ک: شیخ صدوق و مجلسی، 

های در فرهنگ اسالمی و کتاب»روایات مربوط به آن (. این سرگذشت و 147: 1376

« النعمهالدین و تمامکمال»حدیث و تاریخ فارسی و عربی نیز وارد شد و در متونی همچون: 

تألیف « ختا نامه»اهلل وزیر، فضلتألیف خواجه رشیدالدین« تاریخ هند»تألیف شیخ صدوق، 

 (.7و6: 1377)امین، « . . . ضبط گردیدتألیف محمدباقر مجلسی و « بحاراالنوار»ختایی، 

رسد روایت رایج میان مسلمانان که محدّثان بزرگی همچون شیخ صدوق و نظر میبه

ید نامة بودا باشد. به این ترتیب شااند، همان زندگیمال محمد مجلسی بر آن صحه گذاشته

دایی آیین بوای خاص، برخی از مردم این منطقه نیز به بتوان گفت ممکن است در دوره

قان، ای از محقکه عدهدرآمده بودند و یا با آن آشنایی داشتند. دلیل دیگر بر این ادعا آن

ا بارتباط  دانند و افکار صوفیانه را به دلیلتصوف را ناشی از افکار هندی و بودایی می

ثیر تأ هایی ازدانند؛ نمونههندوان و بوداییان، متأثر از وداها و حکمت و ادب بودایی می

ء فر، فناسر و ادب بودایی در تصوف اسالمی، سر تراشیدن قلندرانه، ترک دنیا، تجرّد، سی

 (. 8ر است )ن.ک: همان: اهلل، مراقبه و حصر فکفی

ها و یا آداب و رسوم تواند از اسطورههای رایج در میان مردم میاز آنجا که داستان

وجو کرد. این را نیز در این منابع جست گذشتگان نشأت گرفته باشد، باید ریشة این قصه
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های دور به دلیل وجود این آیین در بین مردم رایج شده ها ممکن است از زمانداستان

باشد؛ سپس به مرور زمان تغییر یافته و از اهمیت و اعتبار آنها کاسته شده است و امروزه به 

فرهنگ بودایی از »نده باشد. رنگ باقی ماهای عامیانه میان مردم به صورتی کمصورت قصه

دوهزار و پانصد سال پیش در سراسر جهان اشاعه یافته، متنوع شده و تکامل یافته؛ از هند 

( و البته با آمدن اسالم به ایران، نه تنها 95: 1379)وحدتی، « باستان تا آمریکای امروز

اصلی خویش،  مذهب بودا از ایران به کلی رخت بر بست؛ بلکه از مهد تولد خود و وطن

کن شد و در کشورهای مجاور هندوستان که هزار سال تحت نفوذ آیین بودایی بوده، ریشه

طوری که در حال حاضر پیروان بودا در کشورهایی که اسالم کمتر در آنها نفوذ یافت؛ به

نفوذ داشته چون: سیالن، برمه، سیام، ویتنام، جزایر قرمز، ژاپن، کره، چین، تبت و 

یکی از مذاهب بزرگ است و بیش از پانصد میلیون پیرو دارد )ن.ک: الهامی،  مغولستان،

 (. 93: 1382؛ نیز ن.ک: هاکینز، 41: 1354

یان ن اشکانر زماد، دربارة دین مردم از اسطوره تا تاریخمهرداد بهار نیز در کتاب خود، 

ل یافت. در سامی در مشرق شاهنشاهی اشکانی، آیین بودا رفته رفته نفوذ وسیعی»نویسد: می

های تبلیغی ( شاه بزرگ هند، به آیین بودا درآمد و گروهAšokāپ.م. آشوکا )260

: گ افتادبزر بسیاری را به سرزمین بلخ فرستاد. در قرن دوم پ.م. میان بوداییان نفاقی

ی اصیل وفادار = گردونة کوچک( به آیین بودایHinayānaیانه )گروهی به نام هینه

ودایی را با عقاید ب= گردونة بزرگ( عقاید Mahayānaیانه )وهی به نام مههماندند و گر

ه یای میانهای هندی آمیختند. همین آیین اخیر بود که در شمال به آسعامیانة دیگر آیین

ر ددیان دیگر ( پادشاه کوشانی در قرن دوم م. آن را به همراه اKaniškāآمد و کنیشکا )

مة و مجساصول دین جدید و قوانین آن را مشخص کرد و ددربار خود پذیرفت. کنیشکا، 

نا به دند و بششنا بودا را در بامیان افغانستان برافراشت. اشکانیان به زودی با این دین آ

 «جمه کردای اشکانی برای نخستین بار متون بودایی را به چینی ترمدارک چینی، شاهزاده

 (. 105 -104: 1386)بهار، 
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ا به ق. م( بن246 -261ست که آنطوخس، دومین پادشاه سلوکیه )همچنین گفته شده ا

یان ی بودایبرا درخواست پادشاه هند، اجازه داد که در تمام ایران و ممالک قلمرو سلوکیه

 (. رفت و آمد14: 1376خانه و آرامگاه بسازند )ن.ک: شیخ صدوق و مجلسی، مریض

تبادل و  غرب و جنوب ایران،های بازرگانان و مهاجران در این مناطق و سرزمین

ه این ل داد کحتمااتأثیرپذیری مردم از عقاید و ادیان یکدیگر را در پی داشت و شاید بتوان 

ق باقی ین مناطاردم مداستان نیز از زبان مهاجران و راویان نقل شده و به مرور زمان در میان 

 است: در جدول زیر اشتراکات این دو روایت نشان داده شده مانده است.

 ها و مضامین مشترک دو روایتمایه. جدول درون5-2

 روایت بودا روایت عامیانه

د دعای پادشاه برای داشتن فرزند پسر و تول

 فرزند وی

 خواب دیدن ملکه و تولد فرزند وی

  راه رفتن نوزاد و سجده کردن او بالفاصله

 پس از تولد

 مدنآراه رفتن نوزاد بالفاصله پس از به دنیا 

 یشگویی دربارة آیندة نوزاد و این که ویپ

 شوددر آینده یک روحانی بزرگ می

ین پیشگویی برهمنان دربارة آیندة نوزاد و ا

شود و یا که وی یا جهانگیری قدرتمند می

 یک راهب بزرگ

پیشگویی در مورد روحانی شدن این پسر از 

 شودزبان یک پیرمرد بیان می

پسر به پیشگویی در مورد راهب شدن این 

 شود.وسیلة یک پیرمرد انجام می

پادشاه برای تربیت فرزندش و آمادگی وی 

برای حکمرانی، او را از مردم دور نگه 

 داردمی

کنند تا پیشگویان به پادشاه توصیه می

پسرش را از بیماری، مرگ و پیری دور نگه 

 دارد.

زندگی کردن شاهزاده در یک قصر، دور از 

 ی دنیاهامردم عادی و زشتی

زندگی کردن شاهزاده در یک قصر، دور از 

 مردم عادی و چهرة زشت زندگی

ازدواج شاهزاده با تدبیر پدرش به منظور  ازدواج شاهزاده با تدبیر پدرش به منظور 
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 نگهداشتن وی در قصر نگهداشتن وی در قصر

های مرگ، بیماری مواجه شدن پسر با نشانه

الهی در  و پیری و نیز بیدار شدن تمایالت

 وی

 

های مرگ، بیماری مواجه شدن پسر با نشانه

 و پیری و نیز بیدار شدن تمایالت الهی در

 وی

ترک قصر و روی آوردن به دیار غربت 

 برای یافتن حق و حقیقت

ترک قصر و روی آوردن به دیاری ناآشنا 

 برای یافتن حقیقت و اشراق

 کارچیمعاوضة لباس با یک ش معاوضة لباس با پسری فقیر

روی آوردن شاهزاده  به خداشناسی و تفکر 

 دربارة جهان هستی و طبیعت

روی آوردن شاهزاده به ریاضت و زهد و 

 شدگی و حقیقتتالش برای دریافت روشن

های دنیوی و رد مقاومت در برابر وابستگی

ر کردن پیشنهاد ازدواج با دختر پادشاه کشو

 همسایه

ی و مقاومت در برابر تمایالت شهوان

های دنیوی که اهریمن مارا برای وابستگی

 کردوی فراهم می

بازگشت نزد پدر و آوردن اسکلت پوسیدة 

های درگذشته برای او به منظور تأکید انسان

 بر فناپذیری دنیا؛ دعوت پدرش به عدالت و

دادگری در حق مردم و آغاز به کار در 

 نقش مشاور پدر

دین  بازگشت نزد پدر و فراخواندن وی به

 جدید بودایی و عدالت و آزادگی؛ تأکید بر

های دنیا؛ مرگ پوچی و بیهودگی وابستگی

 در سن هشتاد سالگی

 

 گیرینتیجه .3

هایی که بر های عامیانه و افسانهدر نتیجة این واکاوی مشخص شد که ریشة برخی قصه

ین دو داستان ای و کهن است. اهای اسطورهست، اساطیر و روایتسر زبان مردم جاری

ساختی دارند. طرح کلی هر دو روایت ساختی و برونوجوه اشتراک زیادی از لحاظ درون
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خواهد یکسان است؛ در هر دو داستان پادشاهی وجود دارد که فرزند پسر ندارد، از خدا می

که پسری به وی عطا کند. این نوزاد با کودکان عادی متفاوت است و بالفاصله پس از به 

ای مشترک در هر دو روایت است. مایهرود. پیشگویی دربارة آینده نیز بنمدن راه میدنیا آ

اکثر اتفاقات زندگی قهرمان هر دو داستان، مشابه و منطبق بر یکدیگر است. آنچه در این 

ها برای رهایی از دست سرنوشت و مقدرات نتیجة انسانبررسی قابل تأمل است، تالش بی

تواند گیرد؛ اما نمیادشاه در مورد پسرش تمهیدات زیادی به کار میگونه که پاست؛ همان

بینی شدة وی را تغییر دهد. پیام اخالقی هر دو روایت نیز یکی است؛ عدم سرنوشت پیش

وابستگی به دنیای فناپذیر و فریبنده؛ کوشش و مجاهدت برای شناخت حق و حقیقت؛ و 

 باالخره دادگستری و برپایی عدالت.

تر از تر و پختهتوان گفت که روایت بودا گستردههای صورت گرفته، میسیبا برر 

ا در ای از کل سرگذشت بودا رروایت عامیانة مردم فسا است. روایت مردم فسا خالصه

ی ن واکاو. ایخود دارد با این تفاوت که دو حکایت کوتاه آموزنده نیز در بطن خود دارد

 دو روایت منجر شد: به دریافت نتایج زیر در خصوص این 

گونه ارتباط و پیوندی با یکدیگر این دو روایت هیچنظریة اول این است که  -

 ها کامال تصادفی و اتفاقی است.اند و مشابهت آننداشته

های دور، دین تر باشد این است که  در گذشتهنظریة دوم که شاید به واقعیت نزدیک -

ی ز پیروانزمین فارس و نقاط اطراف آن نیر، در سرزمان با برخی از مناطق کشوبودایی هم

ر این ده است. رفت داشته و همان گونه که ذکر شد، با ورود اسالم به ایران به تدریج از بین

چار روایت شفاهی و عامیانه، همان روایت تاریخی است که به مرور زمان دصورت 

ونة روایت شفاهی گهای روایت شده است؛ به دیگر سخن دگرگونی در برخی از بخش

 بومی شدة روایت مکتوب است. 

که ممکن است اینن داسنتان در جنای    توان آن را نادیده گرفت ایننظریة دیگری که نمی -

دیگری ساخته شده و از طریق مهاجرت و رفت و آمد مردم به این منطقنه وارد شنده باشند.    

داب و رسوم داشنتند؛ اینران   در فرهنگ هند و اروپایی مردم اشتراکات زیادی در باورها و آ
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انند و رفنت و آمندهای فراواننی بنه دالینل       و هند نیز از دیربناز دارای فرهنگنی مشنابه بنوده    

گرفت. بدیهی است که هنر ینک از افنراد کشنور همسنایه، بنا       مختلف میان آنها صورت می

تیب کرد؛ بدین ترهایی را نیز به کشور مقصد منتقل میآمدن خود، آداب و رسوم و داستان

شاید بتوان گفت این قصه بازماندة داستانی بوده است که فارسیان در این منطقه از مهناجران  

 اند.    هندو و یا ایرانیانی که به هند آمد و شد داشتند، شنیده

 

 کتابنامه
 منابع فارسی الف.

و پنری و اسنطورة    بررسی ساختاری قصنة فنایز  (. »1397و سمیرا بامشکی. ) اسپرغم، ثمین؛ قوام، ابوالقاسم -
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 هاب. مصاحبه

 ساله. 70سرهنگ فیروزی،  -

 .ساله 68خدیجة غالمی،  -

 ساله.  72محمد نوروزی،  -

 ساله. 76گل رحیمی، برگ -

 

References  

- Afshari, M. (2008). Tazeh be Tazeh. Tehran: Cheshmeh. (in Persian) 

- Afshari, M. (2003). The miracle of drops; Signs of the myth of the vegetal 

God in Persian folk tales. Iranology, 59, 564-557. (in Persian) 

- Amin, S. (2000). Buddha in Iranian sources. Chista, 168 & 169, 699-701. 

(in Persian) 

- Amin, S. (1998). Reflection of Buddha Myth in Iran and Islam. Kelk, 3, 

consecutive 97, 6-24. (in Persian) 

- Amin, S. (1999). Reflection of Buddha myth in Iran and Islam. Tehran: 

Mirkasra. (in Persian) 

- Ansari, Z. & Jamali, A. & Badrieh, Z. (2014). Study and classification of 

the mythical idea of tree-man in Hormozgan folk tales. Mystical and 

Mythological Literature, 36, 26-45. (in Persian) 

- Bahar, M. (2007). From myth to history. Tehran: Cheshmeh. (in Persian) 

- Chehrazi, M. (2000). Folk legends from the perspective of the late Abdul 

Hussein Zarrinkoob. Book of the Month; History and Geography, 35, 28-

31. (in Persian) 

- Dorri, N, & Kheirandish, S. (2014). Comparison of the reflection of 

popular culture in the works of Simin Daneshvar and Ahmad Mahmoud. 

Bi-monthly Journal of Folk Culture and Literature, Year 2, 3, 79-103. (in 

Persian) 

- Esparqam, S. & Ghavam, A. & Bamshki, S. (2018). A structural study of 

the story of Fayez and Perry and the Indian myth of the marriage of 

Ganga and Shah Shantan. Bimonthly of Folk Culture and Literature, 6 

(21), 1-21. (in Persian) 



 ... یاانهیعام تیروا با بودا ةاسطور ییمحتوا -یقیتطب یبررس
 

31 

- Elhami, D. (1975). Buddhism in Iran. Lessons from the School of Islam, 16 

(6), 37-41. (in Persian) 

- Eliadeh, M. (1997). Treatise on the History of Religions. (J. Sattari, 

Trans.). Tehran: Soroush. (in Persian) 

- Grimal, P. (2008). Myths of the world. (M. Salehi allame, Trans.). Tehran: 

Mohajer. (in Persian) 

- Hadi, S. (1998). Understanding the myths of nations. Tehran: Tandis. (in 

Persian) 

- Hanif, M. (2009). Characteristics of Persian folk tales. Culture of the 

Iranian people, 17, 3-18. (in Persian) 

- Hawkins, B. (2003). Buddhist religion. (H. Afshar, Trans.). Tehtan: 

Markaz. (in Persian) 

- Jerzy, Chipak (2004). An Introduction to Persian Folk Tales. Fiction, 49, 

72-78. 

- Mahjoub, M. (2008). Iranian Folk Literature. Tehran: Sokhan. (in Persian) 

- Mozafarian, F. (2012). Myths and Folk Tales. Mystical and Mythological 

Literature, 28, 135-157. (in Persian) 

- Rahmati, H. (2004). Characteristics of Persian folk tales. Culture of the 

Iranian people, 3- 4,105-113. (in Persian) 

- Razi, H. (1992). The religion of Mehr (Mithraism). Tehran: Behjat. (in 

Persian) 

- Sheikh, S. & Mullah Mohammad, M. (1998). Bluhar and Bodasaf. Tehran: 

Amirkabir. (in Persian) 

- Vahdati, M. (2000). Buddha John Conscious. Book of the Month; Art, 25 - 

26, 95-97. 

-Vaghefi, M. (2006). Buddhism in the World Today. Book of the Month; 

Religion, 102 - 103, 40-42. 

- Zargar Amini, G. (2008). A brief look at tales and folk tales. Rudaki, 22, 

28-34. (in Persian) 

- Zarifian, M. (1992). A study comparing the folk legends of nations with 

Iranian stories. Chista, March and April, 86-87, 774-789. (in Persian) 

-Zarrinkoub, A. (1954). Folk legends. Sokhan, 5(12), 918- 926. (in Persian) 

 

 Narrators of the folk story 

- Firoozi, C. 70 years old. 



 
 

 1400، 40 ةشمار، 20 رةدو ،مطالعات ایرانی ةمجل
 

32 

- Gholami, K. 68 years old. 

- Norouzi, M. 72 years old. 

- Rahimi, B. 76 years old. 


