
  :محققان کره اعالم کردند
  جوسافات، قدیس مسيحی ھمان بوداست

  
شناختی گسترش آیين بودا در غرب پرداختند،  ای که به بررسی مطالعات زبان محققان کره

گذار آیين بوداست که  ، پایه"سيدراتا گاتما"جوسافات، قدیس مسيحيان ھمان گيری کردند،  نتيجه
 .به واسطه گسترش آیين بودا در اروپا به قدیس مسيحی تبدیل شد

، مدرس زبان اسپانيایی در دانشگاه ملی سئول گفت، این امر بدیھی است که "پيک سئونگ ووک"به گزارش مھر، 

  .تبار بوده است ، بوداییفردی به نام ایوسافات، قدیس مسيحی

، در حالی که داستان گسترش آیين بودا مورد بررسی قرار گرفت، این امر مشخص شد که "پيک"بر اساس اظھارت 

  .شناسی تغيير کرده است ھای گوناگون زبان نام بودا یا بودیستا تدریجاً برای ھماھنگی با سابقه

در متون " یوداساف"یا " یوداساف"متعلق به قرن ششم و ھفتم،  در متون فارسی" بودیساو"برای مثال، نام بودا به 

  .در قرن دھم به زبان گرجی تغيير کرده است" آیوداساف"عربی قرن ھشتم و 

  .در زبان التين تغيير کرده است" جوسافات"، یا "آیوساف"این نام در قرن یازدھم در زبان یونانی 

تا ایران، خاورميانه، ) محل تولد بودا(ين بودا در غرب دارد که از نپال پيک گفت، تغيير تدریجی این نشان از گسترش آی

  .یونان و اروپا ادامه داشته است

کره تایمز گزارش داد، پيک یکی از اعضای گروه تحقيقاتی است که تبادالت ادبی ميان غرب و شرق را بررسی 

  . کند می

 -تحقيقات را برعھده دارد و نتياج آن در دوماھنامه ژوئنبر اساس این گزارش، بنياد تحقيقات کره حمایت مالی این 

  .شود ژوئيه تحت عنوان آنتيکيس، به معنای عقيقه منتشر می

ھای گوناگونی ایجاد  ھای ادیان گوناگون از این داستان روایت در حالی که آیين بودا گسترش پيدا کرد، براساس سابقه

ای از ھندوستان، روزی افرادی نابينا، بيمار و کھنسال را  ساف، شاھزادهھا، قھرمانی به نام آیو در توصيف یونانی. شد

زده کرد و باعث شد تا درباره رنج و پوچی  این منظره شاھزاده را حيرت. در خيابانی که قصر وی در آن قرار داشت دید

  . زندگی تعمق کند

ھای غير  از آن پس آیوساف ارزش. فتروزی راھب مسيحی که شاھزاده مضطرب را مالقات کرد از دین با او سخن گ

ھا شباھت  این داستان به روایت یونانی. ای را در پيش گرفت روحانی خود را ترک کرد و تا لحظه مرگ زندگی زاھدانه

  .بسياری به زندگی بودا دارد

شد،  ت یاد میدر اروپا، این داستان در تمام مناطق گسترش یافت و از قرن یازدھم از بودا به عنوان قھرمان مسيحي

  . نه بودا

ھا،  در شرح داستان بودا به روایت عرب. ھای اندکی در متون متفاوت درباره این داستان وجود دارد پيک گفت، تفاوت



  .شود ھای زنان چيره می کند، اما در متون یونانی وی بر وسوسه این شاھزاده با زنی ازدواج می

در بریتانيا و آلمان در زمينه انتقال فرھنگی داستان بودا به اروپا صورت بر اساس اظھارات پيک، پيش از این مطالعاتی 

  .اند شناختی به صورت جامع به این موضوع پرداخته گرفته است، اما این بار محققان برای اولين بار به روش زبان

سپانيایی را زبان سانسکریت، گرجستانی، عربی، ترکی، فارسی، یونانی، التين و ا ٨پيک افزود، این تحقيق 

  . اند ھای مبدأ مورد بررسی قرار داده این تيم تحقيقاتی متون اصلی را به زبان. دربرگرفته است

قدیس را فردی اھل ھندوستان از قرن سوم یا چھارم توصيف کرده که به نظر " جوسافاتِ "دانشنامه ویکيپدیا، 

   .است) بودا" (سيدراتا گاتما"رسد داستان وی نسخه مسيحی  می

  متعلق به موسسه گفتگوی اديان بوده و ھر گونه استفاده از مطالب  مطالب فوقليه حقوق ک
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