محققان کره اعالم کردند:
جوسافات ،قدﯾس مسيحی ھمان بوداست
محققان کرهای که به بررسی مطالعات زبانشناختی گسترش آﯾين بودا در غرب پرداختند،
نتيجهگيری کردند ،جوسافات ،قدﯾس مسيحيان ھمان "سيدراتا گاتما" ،پاﯾهگذار آﯾين بوداست که
به واسطه گسترش آﯾين بودا در اروپا به قدﯾس مسيحی تبدﯾل شد.
به گزارش مھر" ،پيک سئونگ ووک" ،مدرس زبان اسپانياﯾی در دانشگاه ملی سئول گفت ،اﯾن امر بدﯾھی است که
فردی به نام اﯾوسافات ،قدﯾس مسيحی ،بوداﯾیتبار بوده است.
بر اساس اظھارت "پيک" ،در حالی که داستان گسترش آﯾين بودا مورد بررسی قرار گرفت ،اﯾن امر مشخص شد که
نام بودا ﯾا بودﯾستا تدرﯾجاً برای ھماھنگی با سابقهھای گوناگون زبانشناسی تغيير کرده است.
برای مثال ،نام بودا به "بودﯾساو" در متون فارسی متعلق به قرن ششم و ھفتم" ،ﯾوداساف" ﯾا "ﯾوداساف" در متون
عربی قرن ھشتم و "آﯾوداساف" در قرن دھم به زبان گرجی تغيير کرده است.
اﯾن نام در قرن ﯾازدھم در زبان ﯾونانی "آﯾوساف" ،ﯾا "جوسافات" در زبان التين تغيير کرده است.
پيک گفت ،تغيير تدرﯾجی اﯾن نشان از گسترش آﯾين بودا در غرب دارد که از نپال )محل تولد بودا( تا اﯾران ،خاورميانه،
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
میکند.
بر اساس اﯾن گزارش ،بنياد تحقيقات کره حماﯾت مالی اﯾن تحقيقات را برعھده دارد و نتياج آن در دوماھنامه ژوئن-
ژوئيه تحت عنوان آنتيکيس ،به معنای عقيقه منتشر میشود.
در حالی که آﯾين بودا گسترش پيدا کرد ،براساس سابقهھای ادﯾان گوناگون از اﯾن داستان رواﯾتھای گوناگونی اﯾجاد
شد .در توصيف ﯾونانیھا ،قھرمانی به نام آﯾوساف ،شاھزادهای از ھندوستان ،روزی افرادی نابينا ،بيمار و کھنسال را
در خيابانی که قصر وی در آن قرار داشت دﯾد .اﯾن منظره شاھزاده را حيرتزده کرد و باعث شد تا درباره رنج و پوچی
زندگی تعمق کند.
روزی راھب مسيحی که شاھزاده مضطرب را مالقات کرد از دﯾن با او سخن گفت .از آن پس آﯾوساف ارزشھای غير
روحانی خود را ترک کرد و تا لحظه مرگ زندگی زاھدانهای را در پيش گرفت .اﯾن داستان به رواﯾت ﯾونانیھا شباھت
بسياری به زندگی بودا دارد.
در اروپا ،اﯾن داستان در تمام مناطق گسترش ﯾافت و از قرن ﯾازدھم از بودا به عنوان قھرمان مسيحيت ﯾاد میشد،
نه بودا.
پيک گفت ،تفاوتھای اندکی در متون متفاوت درباره اﯾن داستان وجود دارد .در شرح داستان بودا به رواﯾت عربھا،

اﯾن شاھزاده با زنی ازدواج میکند ،اما در متون ﯾونانی وی بر وسوسهھای زنان چيره میشود.
بر اساس اظھارات پيک ،پيش از اﯾن مطالعاتی در برﯾتانيا و آلمان در زمينه انتقال فرھنگی داستان بودا به اروپا صورت
گرفته است ،اما اﯾن بار محققان برای اولين بار به روش زبانشناختی به صورت جامع به اﯾن موضوع پرداختهاند.
پيک افزود ،اﯾن تحقيق  ٨زبان سانسکرﯾت ،گرجستانی ،عربی ،ترکی ،فارسی ،ﯾونانی ،التين و اسپانياﯾی را
دربرگرفته است .اﯾن تيم تحقيقاتی متون اصلی را به زبانھای مبدأ مورد بررسی قرار دادهاند.
دانشنامه وﯾکيپدﯾا" ،جوسافاتِ" قدﯾس را فردی اھل ھندوستان از قرن سوم ﯾا چھارم توصيف کرده که به نظر
میرسد داستان وی نسخه مسيحی "سيدراتا گاتما" )بودا( است.
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