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 چکیده

مطرح هستند. بودا متولـد   یرانيدو قوم هند و ا یعرفانت مؤثر در تفکرات یم ادهم؛ دو شخصیرباز، بودا و ابراهياز د

ـ نام« انـه یراه م»را انتخـاب کـرد کـه بعـدها، آن را      یاضت خود، راهيان دادن به دوران ريشمال هند است و با پا د. ی

و  یيایـ منسوب به بکربن وائل در بلخ است که عمل قهرمانانة او در تـرو تعل قـات دن   یالهیز از قبیبن ادهم نمیابراه

ان سـاخت. شـباهت  یگر صوفيمحبوب و متفاوت با د یاشان به زهد و فقر و عالم درون، از او چهرهيآوردن ا یرو

ک ساخته ين نکته نزديام، باور افراد را به اين دو در طول ايا یعرفان یتحول و زندگ  موجود درخصوص نحو یها

ن دو يـ ا یکامل زنـدگ  یم که ضمن بررسياله بر آن شدهن مقاياست. لذا در ا یعرفان اسالم یم، بودایاست که ابراه

ن نکته دسـت  يان به ايخاص آنها را از متون معتبر استخراج نموده و در پا یهایژگيها و وها، تفاوتعارف، شباهت
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 مقدمه
که  یاختالفات و اشتراکات ةان و مذاهب، با همياد

 ةدر جنبـ  گـر، يد ةش از هـر مسـئل  یبا هم دارند، ب
نجا يکه در ا یعرفان با هم تشابه دارند. البته عرفان

ـ    یمطرح است، عرفـان عملـ   بـر   یاسـت کـه مبتن
کشف و شهود و مراقبه و زهد اسـت. در عرفـان   

ـ اد یِعمل وجـود دارد کـه    ین و اصـول یان، قـوان ي
، «مشـترو  ین شدن با اصـل يف و تدويبدون تعر»

دو  را در یت تشـابه و تطـابق دو امـر عرفـان    یذهن
 آورد. ید مين مختلف پديیآ

ــتد   ــیش از دادوس ــم و ب در عصــر معاصــر، ک
ن بودا، سخن به میان آمـده اسـت؛ و   يیصوفیه با آ

شـده مبنـی بـر    باره هايی که در ايناولین استدالل
ـــ کــه مرکزيــت بــودايی داشــتههمجــواری بلــخ

بـا خراسـان قـديم بــوده    ( 002: 0272)بی.نـاس،  ــ 
انـد  محققان بر اين عقیدهاست. از طرفی برخی از 

هدف تعلیم بودا، تخريـب فرديّـت و انانیّـت    »که 
گونه که بـودا  است و راه نیل بدين غايت نیز بدان

توصیف کرده است، با آنچه نـزد عرفـا و صـوفیه    
متداول اسـت، شـباهت دارد و زاهـد بـودايی، از     
بسیاری جهات به عارف و صوفی مسـلمان شـبیه   

ــ  چون بلـخ »حال، (. 01، 0201کوب، )زرين« است
ن بـودا بـوده   يـی زادگاه ابراهیم ـ از مراکز قـديم آ  

ـ است، بعضی پنداشته ابـراهیم را   ةاند حکايت توب
: 0200کـوب،  )زريـن « انـد از داستان بودا سـاخته 

22  .) 
هدف اين جستار، واکاوی صحت و سقم اين 

بسیاری از متأخرين، ابـراهیم  »مسئله است که چرا 
: 0277)امـین،  ؟ «انـد سالم نام نهادهادهم را بودای ا

027 ) 
 

 بودا و ابراهیم در بوتة بررسي
 نمایي كلي از بودا و ابراهیم

روشـن و   یاشهيعمر، اند یشاهزاده بودا در ابتدا»

ـ   یمنوّر و روح یفکر  ةحساس داشـت و در خان
مزاوجت  ید. حتيدیگانه میپدر، همواره خود را ب

ــر ــاو ن یو همس ــی ــان و يدر روان پر یز آرامش ش
اورد... . چـون بـه سـال    یفراهم ن یو ةر آشفتیضم

ر او قـوّت  یشه در ضـم ين انديد، ایستم عمر رسیب
ـ  یایـ گرفت که خاندان را تـرو کـرده، بـه دن    یب

ـ بگر یخانمان گـرد، بـا   ان دورهيزد و چـون گـدا  ي
ـ « بسـردازد...  یروشن به اعمال مذهب یخاطر . ی)ب
چهار منظره، سـبب  (. مواجهه با 070: 0272ناس، 

(؛ 071در او شـد )همـان:    یشروع تحوالت اساس
 م.يپردازیکه در ادامه به آن م

ابراهیم ادهم در تـرو تعل قـات    ةعمل قهرمانان
دنیايی و روی آوردن او بـه زهـد و فقـر و عـالم     

تـر از ديگــر  ای محبـوب و متفــاوت درون، چهـره 
جای گذاشت. در کتب کهن، صوفیان، در اذهان به

داستان مشترو در بـاب تحـوّل شخصـیت او     سه
 شود.آمده است که در ادامه به آن نیز پرداخته می

 

ها و عللي كه به ایتن بتاور، دامتن    شباهت. 1
 اندزده

 . شباهت مكاني1-1
ــودا در  ــد و در يکصــد  222ب ق.م، در شــمال هن

 شمال شهر بنارس متولد شد. یلیم
ابواسحاق ابراهیم بـن ادهـم بـن منصـور، در     

ای منسـوب بـه   هجری در قبیلـه  002حدود سال 
هـای  بکربن وائل در بلخ به دنیا آمد و بـین سـال  

( از دنیـا رفـت   020هجـری )ظـاهراً    022تا  022
( به روايت ديگـری مـی  20: 0200)زرين کوب، 

گويند او از اعراب عجلی بوده که بـه بلـخ کـو     
 (.22: 0200است )همو، کرده

از يکـی دو   کـیش بـودايی،  »از آن جهت کـه  
سده قبل از میالد، در شرق ايران و بلخ و بامیان و 
سغد و آسیای میانـه و چـین و خـتن و ترکسـتان     



 02   بررسي تطبیقي شخصیت، زندگي، احوال و ...

 

 

(، بـی 000: 0277)امین، « چین رواج داشته است
شک صوفیان بلخ و مناطق شرقی ايران به جهـت  

اند؛ ان مراوداتی داشتهيینزديکی جغرافیايی، با بودا
حســین بــن  صــوفیان بــزرگ، همچــون»و حتــی 

 (.022)همـان:  « منصور حالج، به هند سفر کردنـد 
بامیان در حوالی بلـخ،    غارهای گنبدی شکل در»

ن بـودا، در منـاطق مـرزی    يـی آن است کـه آ  ةنشان
: 0277)همان، « سزا داشته استايرانشهر، رونقی به

بعضــی از محققــان، حتــی اعتقــاد بــه خلــط  (.01
اصــطالحات بــودايی و صــوفیانه دارنــد. مــثالً بــا 

بــت زبــان  ةکلمــ»اســتدالالتی اعتقــاد دارنــد کــه 
:  0122)نفیسـی،  اسـت  « فارسی، از نام بـودا آمـده  

پرست را مأخوذ از شمن به معنی بت ةو کلم (02
کلمة سرمنه زبان سنسـکريت کـه معنـی زاهـد و     

 (.00)همان: دانند ، میدهدمرتاض می
 

 . شباهت در موقعیت خانوادگي1-3
بـود کـه بـر     یکوچک یپدرِ بودا، ساالر يا کدخدا

 یکرد. در بـاب زنـدگان  یم يیساکیا فرمانروا ةلیقب
ـ آماغراق یهابا شکوه و تجمل او، افسانه ز گفتـه ی

ن جملـه کـه از   يـ قت در ایاز حق یاشمه یاند، ول
یمـ  یموجـود اسـت. و  قول خودِ بودا نقل شده، 

دم و یپوشـ ین مـ یشـم يابر یهـا من جامـه »گفت: 
د بر تارو من نگـاه  یسف یچاکران و خادمان، چتر

 (.070: 0272. ناس، ی)ب« داشتندیم
پیشینة زندگی ابراهیم ادهم، اطالعـات    دربار 

تـرين  تاريخی چندانی در دست نیست. در قديمی
لملـوو(  اکتب، او را با لقب پادشاه )کان من ابنـا  

هــای از نمونــه(. 022: 0207)قشــیری، انــد خوانـده 
پدر ابـراهیم را سـرايی   »تموّل خاندان ادهم اينکه 

ای های بسیار داشـت، هرگـاه کـه خانـه    بود، خانه
خراب شدی، به ديگری نقل کردی و هـیچ خانـه   
را مرمّت نکردی و مر غالمان خـود را گفتـی کـه    

 «دهم...درمی هر که امروز روزه دارد از شما، او را

 (.000: 0222)واعظ بلخ، 
 

 . شباهت در اقوال1-2
برگرفته از نقل قول مستقیم ايشان دربـاره مسـئله  

وگوهای موجود در داستانای، يا برگرفته از گفت
 های کتب عرفانی و تاريخی به شرح ذيل است:

 ق  یالف( بودا و ترك عال -1-2-1
 نام و شکل مباش و چیزی را از خود مدان ةدلبست

 (.002)همان: 
نه خود را و نه ديگران را، فرزند و خواسـته و  

 (.70:  0202)پاشايی، ملک آرزو نکند 
دل نابسته به جايی، خانه به خانه رها کرده. به 

انـد  خويش را رها کـرده  ةکردار قوهايی که درياچ
 (.72)همان: 

ها پايـان داده و  فرصت بهها را گسسته و حلقه
آرزوها را رها کرده. به راستی واالترين مرد اسـت  

 (. 72)همان: 
خانگی آمـد، بايـد کـه    دانا چون از خانه به بی

راه تاريکی را رها کرده، راه روشنايی پیش گیـرد.  
چه دشـوار اسـت در ايـن بیختگـی، شـاد بـودن       

 (.72)همان: 
، در درّه و باالی کوه، هرجا جنگلدر روستا و 

جـا بـومی شـاد    گمـان آن که راهتان مقام کند، بـی 
 (.77)همان: است 

جهان را چون حباب گیر، چون سراب بنگـر.  
آن که جهان را چنین بنگـرد، سـلطان مـرگ او را    

 (.022)همان: نخواهد ديد 

شاهانه مـی  ةبیا به دنیا دل درمبند که به گردون
انـد، دانايـان را بـدو    ماند که ابلهان در آن نشسـته 

 (.  000)همان:  نیست بستگیدل

چیـزی مبـاش، چراکـه فـراق از آنچـه       ةدلبست
 جا(.)همانداريم، بد است دوست می

داشتن، اندوه زايد و بیم آيد. آزاد از  دوستاز 
 جا(.)هماندوست داشتن را اندوهی نیست 
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هايش را يکايک، اندو انـدو  ، آرايشدانامرد 
 (.002)همان: سترد و همواره می

او را نــه پــیش، نــه پــو و نــه میــان هســت. 
)همـان:  اسـت   دلبسـتگی چیزيش نیسـت. بـدون   

020.) 
 

 ب( ابراهیم و ترك عالیق -0-2-1

ـ  يـ گفت سـه حجـاب با   ش دل سـالک  ید کـه از پ
آنکـه   یزد تا در دولت بر او گشاده گردد: يکیبرخ

بـدو   یابـد  یاگر مملکت هر دو عـالم بـه اعطـا   
شـاد   یآنکه به موجود یدهند، شاد نگردد، از برا

ص يص اسـت والحـر  يحـر  یگردد و هنـوز مـرد  
محروم. دوم حجاب آن است که اگر مملکت هـر  
ــالس    ــه اف ــتانند ب ــود و از او بس ــالم او را ب دو ع

ن نشـان سـخط   يآنکه ا ین نگردد؛ از برایاندوهگ
چ مـدح و  یبود والساخط معذ ب. سوم آنکه بـه هـ  

فتـه  يفرفته نگردد که هر که به نواخت ينواخت فر
ر همـت محجـوب   یر همت بودن و حقیگردد، فق

 (.10تا: ی، بیشابوریبود )عطار ن
گويند ابراهیم ادهم به مردی گفت: خواهی تـو از  

اولیا  باشی؟ گفت: خواهم. گفـت: انـدر هـیچ    ةجمل
 (.070: 0207)قشیری، مکن  ا رغبتیچیز دن

خضرويه گويد: ابراهیم ادهم مردی را ديـد  احمد 
صالحان نبینی تا عقوبت دنیـا  اندر طواف. گفت درجه 

اختیار نکنی، درِ نعمت بر خويش ببندی و درِ محنـت  
بگشايی و درِ راحت ببندی و درِ جهد بگشـايی و درِ  

انگری خواب ببنـدی و درِ بیـداری بگشـايی و درِ تـو    
امـل ببنـدی و درِ   ببندی و درِ درويشی بگشايی و درِ 
ــارايی   ــرگ را بی ــودن م ؛ عطــار 022)همــان: آراســته ب

 (.022تا: نیشابوری، بی
نقل است که يک روز درويشـی را ديـد کـه مـی    

ای. نالید، گفت: پنداريم که درويشی را رايگان خريـده 
گفت: درويشی را خرند؟ گفت: باری مـن بـه ملـک    

 (.10)همان: بلخ خريدم، هنوز به ارزد 

هـزار درهـم پـیش او بـرد؛ نسـذيرفت.       مردی، ده
خواهی که نام مـن از میـان درويشـان پـاو     گفت: می

 )همان(کنی به اين قدرِ سیم؟ 

ابراهیم ادهم گفت: ما درويشی جستیم، تـوانگری  
ما را پیش آمد؛ و مردمان توانگری جسـتند، ايشـان را   

 (.010: 0207)همان؛ قشیری،  درويشی پیش آمد

 
 الف( بودا و ترك زن و فرزند   -1-2-3

ند بـودا، همسـرش بـه نـام ياسـوداها و پسـرش،       يگو
راهــوال را بعــد از متحــول شــدن، رهــا کــرده اســت 

 (.20: 0207نز، ی)هوک
گويند روزی پیرزنی گريان که فرزند خـود را  می»

از دست داده بود، نزد بودا آمد. بـودا بـه او گفـت: در    
کننـد؟ بعـد از جـواب    اين شهر چند نفر زنـدگی مـی  

پیرزن، بودا باز از او سؤال کرد که آيا دوسـت داشـتی   
های تو بودنـد؟  که تمام مردمان اين شهر، فرزند و نوه

شهر،  پیرزن جواب داد: بلی  بودا به او گفت: اگر همه
 بودند، هر روز بايد در سـوگ يکـی از  فرزندان تو می

ايـن   گريستی، زيـرا هـر روز، بسـیاری آدم در   آنها می
آن کـو کـه صـد تـن     »میرند. سسو گفـت:  شهر می

محبوب و عزيز داشته باشد، صـد برابـر غـم و انـدوه     
دارد؛ ولی آن کو که او را نود تن محبوبان و عزيـزان  

شود؛ و اگـر  است، نود برابر از مرگ آنها اندوهناو می
بـرد؛ و  کسی يک دلبند داشته باشـد، يکـی رنـج مـی    

ی از محبت کسـان پـاو   باالخره آن کو که دل به کل
« کرده باشد، از رنج و الم يکسـره فـارو خواهـد بـود    

 (.  012: 0272)بی. ناس، 

ای[ کوچـک  ]بوتـه مرد، خود اگر تا آنگاه که بوته 
]باشد[، بـه سـوی زنـان افکنـده نشـده باشـد، دلـش        
همچنان در بند است. به کردار گوساله شیری کـه بـه   

 .(001: 0202مادرش وابسته است )پاشايی،
مردی که بـه فرزنـدان و گـاوان خـويش وابسـته      
است و پراکنده دل است، مرگش چنان در ربايـد کـه   

 (.001)همان: سیلی گران روستای خفته را 
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ديگـران را، فرزنـد و خواسـته و     نـه نه خود را و 
 (.70ملک آرزو نکند )همان: 

نگرانـی  باشد که تنها بنشیند، تنها بیارامد، تنها و بی
فرمـان آورد. چنـین مـردی از     بهراه رود، خود را تنها 

 فرونشاندن شهوات در جنگل، شـادی خواهـد يافـت   
 (.022)همان: 
 
 ب( ابراهیم و ترك زن و فرزند - 1-2-3

از پـدر،   یان دراز دوریم ادهم، پو از سـال یپسر ابراه
گر را در ينکـه يکـد  يرو شـد. پـو از ا  با پدرش روبه

م او را رها کـرد. پسـر دسـت از    یراهآغوش گرفتند، اب
آسمان کـرد و   یسو یم رویابراه»داشت. یطلب برنم
. پسر اندر کنار او جـان بـداد. يـاران    یاغثن یگفت: اله

م، چه افتاد؟ گفت: چون او را در کنـار  یگفتند: يا ابراه
م یابـراه  ید. ندا آمـد کـه ا  یگرفتم، مهر او در دلم جنب

مـا   یدوسـت  یرنـا، دعـو  یمحبتنا و تحب معنا غ یتدع
 یگـر يو به د یدوست دار یگريهم دو با ما به  یکن

و يـاران را   یکنـ  یو دوسـت بـه انبـاز    یمشغول شو
گانـه و کـودو نگـاه    یچ زن و بیکه به هـ  یوصف کن

؟ چـون  یديـ زيد و تو بدان زن و کـودو، دل آو یمکن
ـ  العـز ه، مـرا فر  دم، دعا کردم که يـا رب ین ندا بشنيا اد ي

ت او، مرا از محبت تو مشـغول خواهـد   رس. اگر محب
، یشـابور ی)عطـار ن « کرد، يا جان او بردار، يا جان من

 (.12تا: یب
کنـد  ابراهیم، مرد ازدواج کرده را به مردی مانند می

خـور و خـواب. مگـر    که به کشتی درنشسـت او بـی  
: 0202فرزندش آمد گشت غرقاب )عطار نیشـابوری،  

 (.10تا: ؛ همان، بی00
طلـب کنـد   نیست هـر کـه شـهوت    گفت صادق

 )همان(.  
 
 الف( بودا و مالمت   - 1-2-2

ها یاموزد و از ناپاکیباشد که ما را مالمت کند و ب
دارنـد  یکان دوست میرا ن يین دانایدور دارد، چن

 (.70زارند )همان: یو بدان از او ب
به کردار تخته سنگی اسـتوار کـه از بـاد نمـی    

دانايان کارگر نمیجنبد، ستايش و مالمت نیز در 
 (.70افتد )همان: 

نیکوترين مـردان آن اسـت کـه بـا شـکیبايی،      
 (.021ناسزا را برتابد )همان: 

هــر چنــد خطــايی نکــرده اســت، ســرزنش و 
بدرفتاری و بند را با شکیبايی تحمل کند؛ آنکه به 
جای زورمنـدی، تحمـل دارد و بـه جـای سـساه،      

 (.022نیرومندی دل )همان: 
نیک و بد برگذشته و از بندها هم. از اينجا، از 

 (.  027اندوه، نیالوده، پاو )همان: بی
اگر کسی از دل بگويد فالن به من دشـنام داد  
يا فالن مرا مضروب ساخت يا مال مـرا بدزديـد،   
هر آينه آن کو کـه دارای چنـین افکـاری در دل    

وقت زنگ نفرت و کینه از دلـش  خود باشد، هیچ
 (.022: 0272س، زدوده نخواهد شد )بی.نا

اگر کسی شما را دشنام گويد، بايـد از انزجـار   
خود جلوگیری کرده، عزم راسخ خود را بـر ايـن   
جزم کنم و محبت را با عشق ورزيدن نسـبت بـه   
ــیچ   ــز ه همگــان در خــاطر داشــته باشــم و هرگ

 (.020عداوت پنهانی نورزم )همان: 
اگر به شما، با مشت يـا سـنگ يـا چـوب يـا      

بايــد همچنــان از رنجیــدن  شمشــیر حملــه شــد،
ــ  ــر انديش ــد و ب ــوگیری کنی عشــق  ةخــويش جل

ورزيدن بدون هیچ تنفر و عداوت پنهـانی پايـدار   
 بمانید )همان(.

 
 ب( ابراهیم و مالمت   - 1-2-2
شـاد نشـدم    ید: انـدر مسـلمان  يـ م ادهم گویابراه»

بـودم،   یهرگز، مگر سه بار: يـک بـار انـدر کشـت    
ــرد ــ  یم ــود و م ــه یمســخره در آنجــا ب گفــت: ب

سـرم   یو مـو  ین گرفتمـ یترکستان، گبران را چنـ 
د؛ مــن شــاد شــدم از آنکــه در یــبگرفــت و بجنبان
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رتـر از مـن. و   یکو نبود بـه چشـم او حق  چیه یکشت
؛ مـؤذن درآمـد و گفـت    یمار بودم در مسجدیگر بيد
مـن بگرفـت و    یرون شو. من طاقـت نداشـتم. پـا   یب
داشـتم   ینیگر به شام بـودم، پوسـت  يد. سه دیرون کشیب

از جنبنده باز ندانستم از بو کـه   یستم. موياندرو نگر
 (.002: 0207)قشیری، « ز شاد شدمیبودند. بدان ن

تا عیال خـود را چـون بیوگـان نکنـی و فرزنـدان      
خود را چون يتیمان نکنی و شب در خاکـدان سـگان   
نخسبی، طمع مدار کـه در صـف مـردان راه دهنـدت     

 (.022)همان: 
سال در قطع باديه کـرد کـه    نقل است که چهارده

همه در نماز و تضرع بود تا بـه نزديـک مکـه رسـید.     
پیران حرم خبـر يافتنـد. همـه بـه اسـتقبال او بیـرون       
آمدند. او خويشتن در پیش قافله انداخت تا کسـی او  
را نشناسد خادمان از پیش برفتنـد. ابـراهیم را بديدنـد    

ندانسـتند.  آمـد. او را نديـده بودنـد    در پیش قافله مـی 
چون بدو رسیدند گفتند ابراهیم ادهم نزديـک رسـیده   

انـد؟  است که مشايخ حرم به اسـتقبال او بیـرون آمـده   
خواهی از آن زنـديق؟ ايشـان   ابراهیم گفت که چه می

در حال سیلی در او بسـتند. گفتنـد مشـايخ حـرم بـه      
گـويی؟ گفـت   شوند تو او را زنديق میاستقبال او می

اوسـت. چـون از او درگذشـتند،     گويم زنديقمن می
خواسـتی  ابراهیم روی به خود کرد و گفت: هان  مـی 

که مشايخ بـه اسـتقبال تـو آينـد. بـاری سـیلی چنـد        
 )همان(. بخوردی. الحمداهلل که به کام خودت بديدم

 
 الف( بودا و حُسن اخال  - 1-2-9

مرا دشـنام گفـت، مـرا زد، مـرا فـرو      »د یشيندیچون ن
، يینـه برهـد )پاشـا   ی، از ک«را بـرد  گرفت، دار و ندارم

0202 :20.) 
فقـط   یتوان شست بلکه دشـمن ینه نمینه را با کیک
شود؛ و اين قـانونی  دوستی، محو و زايل می ةلیبه وس

 جا(است قديم )همان

اگر به شما با مشت يا سنگ يا چوب يـا شمشـیر   
ــويش     ــدن خ ــان از رنجی ــد همچن ــد، باي ــه ش حمل

عشق ورزيدن بدون هـیچ   ةجلوگیری کنید و بر انديش
 (.020تنفر و عداوت نهانی، پايدار بمانید )همان: 

مرد بايد کـه خـود را در درسـتی اسـتوار دارد، و     
 (.12: 0202آنگاه آن را به ديگران بیاموزد )پاشايی، 

از دل گمراه، زيانی بیش به ما رسـد کـه يکـی از    
تـوز بـه کـین   خصم به خصمی ديگر و از يکی کـین 

 (.20همان: توزی ديگر )
دار، بـه  آزار، در تـن خـود خويشـتن   فرزانگان بی

رونــد. چــون بــه آنجــا رســند، مرگــی مــیمقــام بــی
 جا(.اندوهیشان نیست )همان

بودا به شاگردان خود امر فرمود که ماننـد مـادری   
که نسبت به طفل خود مهربان است، آنها نیز بايـد بـه   

نـاس،  تمام نوعی انسانی، مهربان و مشفق باشند )بـی.  
0272 :011.) 
 
 ب( ابراهیم و حُسن اخال    -1-2-9

 یو یم ادهـم همـراه شـد و همراهـ    یبا ابراه یشخص
خواست کـه جـدا شـود، گفـت:     ید. چون میر کشيد

ـ  یده باشین صحبت از من رنجيد که در ايشا ی، کـه ب
م گفت: من تـو را دوسـت   یفراوان کردم. ابراه یحرمت

 یمـن از دوسـت   د.یب تو بر من بسوشی، عیبودم. دوست
: 0202، یيا بـد )جـام   یکنیک میدم که نيتو خود ند

 (.17تا: ی، بیشابوری؛ عطارن222: 0207، یری؛ قش27
گوينــد ابــراهیم ادهــم درو کــردی و پــالیزوانی و 

بـا  کارهای ديگر و به اصحاب نفقه کـردی... و شـب   
جای آمدنـدی و همـه روزه گشـادندی. ابـراهیم     

ی. ايشان شبی گفتند مـا  ادهم از همه ديرتر بازآمد
م و چیزی بخوريم بی او، تا ديگر بار يیروزه گشا

زودتر آيد. روزه بگشادند و بخفتند چون ابـراهیم  
باز آمد، ايشان را خفته ديد. پنداری ايشان را هیچ 

ای آرد چیز نبوده است که روزه گشـادندی. پـاره  
سـاخت.   بود، خمیر کرد و ايشان را چیزی همـی 
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شدند، او را ديدند محاسن بـر خـاو   ايشان بیدار 
دمید. گفتند اين چیست کـه  نهاده اندر آتش همی 

کنی؟ گفت چنان دانستم که شما روزه نگشادهمی
ايد گفتم تا چون بیدار شويد، چیزی رسیده باشد. 
يکديگر را گفتنـد بنگريـد کـه بـا او چـه معاملـه       

: 0207کند )قشیری، کرديم و او با ما چه خُلق می
 (.17تا: عطار نیشابوری، بی؛ 222

گويند ابراهیم به صـحرا شـد. مـردی سـساهی     
پیش وی ]بـاز[ آمـد ]گفـت[ آبـادانی کجاسـت؟      
ابراهیم به گورستان اشارت کرد مرد سساهی يکـی  
بر سر ابراهیم زد و سرش بشکست. ]چون از وی 
بگذشت[ گفتند اين ابـراهیم ادهـم اسـت، زاهـد     

ذر خواسـت.  خراسان. مرد سساهی بازگرديد و عـ 
ابراهیم گفت چون مرا بزدی، من تو را از خـدای  
تعالی بهشت خواستم. گفت چرا؟ گفت به سـوی  
آن کــه مــن دانســتم کــه مــرا ]از آن[ مــزد باشــد. 
نخواستم که نصیب من از تو اجر نیکويی بـود ]و  

؛ 000: 0207)قشـیری،  نصیب تو از من بدی بـود[  
 (.022تا: عطار نیشابوری، بی

گويد: با ابـراهیم ادهـم سـفر     ابراهیمسهل بن 
کردم. بیمار شدم، آنچه داشت به مـن نفقـه کـرد.    
آرزويی از او خواستم، خری داشت، بفروخـت و  
بر من نفقـه کـرد. چـون بهتـر شـدم، گفـتم خـر        
کجاست؟ گفت بفروختم. گفتم بـر چـه نشـینم؟    
گفت يا برادر، بر گردن من نشین. سـه منـزل مـرا    

؛ عطـار  020: 0207یری، )قشـ  کشـید بر گردن همـی 
 (.17تا: نیشابوری، بی

 

 الف( بودا و حسن معاش - 1-2-5
بـه   يینخواهد. چون او یناروا، کامکار یهااز راه
، يیبا هنر و فرزانه و درستکار است )پاشـا  یراست

0202 :70.) 
ــق از هشــت روش     بــودا، در پنجمــین طري

کند )هوکینز، مقدس، به معاش درست، توصیه می

 (.010: 0272؛ بی.ناس، 20: 0207
همچنین در دومـین قـانون اخالقـی از احکـام     

احتــراز از تصــرف در مــالی کــه بــه »دهگانــه، بــه 
کنـد )بی.نـاس،   شخص عطا نشده است توصیه می

0272 :002  .) 
 ب( ابراهیم و حسن معاش - 1-2-5

اندر همه عمر به جز : »المحجوبکشفبه نقل از 
: 0201 ،یري)هجــو« کســبِ دســتِ خــود نخــورد

021.) 
مرعشـی و   ةابراهیم ادهم و علی بک ار و خذيف

سلم خوّاص يـاران يکـديگر بودنـد. بـا يکـديگر      
چیز نخوريم مگر که دانیم که بیعت کردند که هیچ

از حالل است. چون درماندند از يافتن حاللِ بـی 
شبهه، بـا انـدو خـوردن آمدنـد، گفتنـد چنـدان       

تـر  هه اندوخورديم که از آن چاره نبود. باری شب
 (.00: 0202بود )جامی، 

نقل است که گفت وقتی باغی به من دادند تـا  
نگاه دارم. خداوند باو آمـد و گفـت انـار شـیرين     
بیار. بیاوردم، ترش بود، گفت انـار شـیرين بیـار.    
طبقی ديگـر بیـاوردم هـم تـرش بـود. گفـت ای       

اهلل  چنـدين گـاه در بـاغی باشـی کـه نـار       سبحان
دارم و م من باو تو را نگـاه مـی  شیرين ندانی. گفت

ام )عطار نیشابوری، بیطعم انار ندانم که نچشیده
 (.020تا: 

 

. تحقیقتتتات و نظتتترات برختتتي از  1-9
 مستشرقین 

 ینـ یب به اتفاق، آئيشناسان ـ که قر از شرق یبرخ
را  یو اسالم دارندـ تصـوف اسـالم   يیر از بودایغ

دانند و بـه  ین بودا و يا متأثر از آن میک به آئينزد
انـد. از جملـه   ن موضوع دامن زدهيق، به اين طريا
هر، فــن کــرم، ادوارد بــراون و... يگنــاتو گلــدزيا

-دانسـته  یناش يیو بودا یتصوف را از افکار هند
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  دربـار  یقـ یزوتسـو تحق ي( ا02: 0277ن، یاند. )ام
يگانگی خلـق مـدام در عرفـان اسـالمی و آئـین      »

القضـات  عـین کرده است و سخنان « بودايی )ذن(
آئـین بـودايی     نديهمدانی را با گفتار دوگن ـ نما 

(. 1ذن در ژاپـن ـ مقايسـه کـرده اسـت )همــان:      
االصل، یشياتر ی، مستشرق مدقق يهود0هريگلدز»

است که حدس زده است داسـتان   ین کسانیاز اول
بـودا   ین براسـاس زنـدگ  یم ادهـم را مسـلم  یابراه

نجـات نظــام  مفهــوم »او « انـد. سـاخته و پرداختــه 
های زوگا، قبول کرامـات  سلوو، تمرين ةهشتگان

ها، فنا، طريقت سلوو و حتی استفاده از و معجزه
تسبی، را در تصـوف اسـالمی، برگرفتـه از کـیش     

 یون فرانسـو ینیجـا(. ماسـ  )همان« داندیم يیبودا
ــهــم، روا ــات مانوي ــاري ــودا در رواج   ان را درب ب

د. برتلو نیـز  شماراسطور  ابراهیم ادهم، مؤثر می
 (.02کند )همان: آن را استحسان می

 
 ها. تفاوت3

 . نحوۀ متحول شدن بودا3-1
مواجهه با چهـار منظـره، سـبب شـروع تحـوالت      

رمــرد یپ»ن منظــره یدر بــودا شــد: در اولــ یاساســ
ن يد که ایمشاهده کرد، پرس یده قامت و نزاریخم
ام ياست که آخر ا یرمردین پيست؟ گفتند که ایچ

دانسـت کـه    یو ین رويـ گذراند. از ایم عمر را
  است. دومین منظره مشـاهد  یری، پیعاقبت جوان

مار و ناتوان بود که از شدت رنج بر خود یب یمرد
ه آالم و اسـقام  يـ د. دانست کـه تـا چـه پا   یچیپیم

اســت. در  ین آدمــیهمــه روزه در کمــ یجســمان
 یگذر کرد که بر تـابوت  یتیّم  سوم بر جناز  منظر

ن رو، بر او معلوم شد کـه  يبردند؛ و از اینهاده، م
، یات، موت اسـت و عاقبـت زنـدگان   یسرانجام ح

ـ ا  (. پـو از مشـاهد  071)همـان:  « مرگ ن سـه  ي

                                                 
1 . Goldziher 

 یشدن ترس و تفکر در او، راهب یمنظره و مستول
آسـوده   یمجمـوع و خـاطر   یمرتاض را با حـالت 

م يافت یمشاهده کرد. با او سخن گفت و از او تعل
سر است یم یو آرامش روح، وقتر یکه سکون ضم

مرض  یگانه، يعنب و مصائب سهياز نوا یکه آدم
 (.071و کهولت و موت، نجات يابد )همان: 

 
 . نحوۀ متحول شدن ابراهیم3-3

م، یمتحـول شـدن ابـراه     منابع گوناگون، در نحـو 
ان اکثـر  یاند. اما سه داستان در مآورده يیهاداستان

 یداستان شـکار او، يکـ   یمنابع، مشترو است. يک
جستند و یکه بر سقف عمارت او م یداستان شتر

که به عمارت او آمد و آنجا  یداستان مرد یگريد
ها به اختصـار  ن داستانيل، ايرا رباط خواند. در ذ

 شود.یذکر م
 

 الف( داستان شكار
روم که مـرا  ید که به شکار مین کنيگفت اسب ز»

سـت... در  یم چدانیده است، نمیرس یزیامروز چ
ده کرد و یدار گرد. ناشنیشنود که انتبه  ب یراه آواز

ن آواز آمـد، هـم بـه گـوش     یبرفت. دوم بار همـ 
شـتن را از آن  ياورد. سوم بار همان شنود، خویدرن

دور افکند. چهارم بار آواز شنود که انتبـه قبـل ان   
نجـا  يدار کننـد. ا یـ ش از آن که بیدار گرد پیتنبه، ب
ـ پد يیاز دست شد. ناگـاه آهـو   یيکبارگ د آمـد.  ي

شتن را مشغول بدو کرد. آهو بدو بـه سـخن   يخو
د یانـد. تـو مـرا صـ    د تو فرستادهیآمد که مرا به ص

 یکرد. الهذا خلقت او بهذا امرت، تو را برا ینتوان
 یگـر يچ کـار د ی؟ هـ یکنیاند که مدهين کار آفريا

 یسـت؟ رو ین چه حاليا ايم گفت آی؟ ابراهیندار
ده ید. همان سخن کـه از آهـو شـن   یآهو برگرداناز 

درو  یو خوف ین آواز آمد. فزعيبود، از قربوس ز
 یادت گشت. چون حق تعاليد آمد و کشف زيپد
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 یگـر بـار، از گـو   يخواست تا کـار تمـام کنـد، د   
نجـا بـه تمـام    يبان همان آواز آمد. آن کشف ايگر

، یری؛ قشــ00تــا: ی، بــیشــابوری)عطــار ن« دیرســ
: 0201، یري؛ هجـو 27: 0202، یجام ؛022: 0207
020  .) 

 
 ب( داستان شتر بر بام

ده بود که سر یدر قصر خود آرم یاند که شبآورده
د، بـه آنـان کـه بـر بـام      یاز بام قصر شن يیو صدا

د؟ پاسخ دادند کـه  یکنینجا چه ميبودند گفت که ا
ن محـال  يـ م بـر ا یم  ابـراه يگـرد یدنبال شترمان م

 ممکن است   اعتراض کرد که چگونه 
 اهـپو بگفتندش: که تو بر تختِ ج

 ه؟ــمالقـات الـ یجـويـچـون همی
 خود همان بُد، ديگر او را کو نديد

 دــشـد ناپـدي یچـون پـری از آدمـ
 (00تا: ؛ عطار نیشابوری، بی222، 0: دفتر 0270)مولوی، 

 

 ج( داستان رباط
نجـا  يم وارد شد، گفتنـد کـه ا  یبر قصر ابراه یمرد
است کـه بـر آن فـرود     ی؟ گفت رباطیکنیمچه 
ست و قصـر  ینجا رباط نيام  اعتراض شد که اآمده

 یز پادشـاهان یش از تو نیپادشاه است. مرد گفت پ
انـد، پـو   ا و قصرشان را واگذاشـته یاند که دنبوده

 ست.یش نیب يینجا رباط و کاروانسرايا
 ست؟یدر ايـن کهنه رباط آسودنـت چـ

 اينجا بودنت چیست؟نه زين جايی  تو 
 م آن بـشنیـد، درگشـتـــیچــو ابـراهـ

 زين سخن زير و زبر گشت... یتـو گويـ
 ـا را بـرانـداخــتــاط کهـنــه دنیــربـ

 داری به درويشی بـدل ساختــجـهانـ
 (00تا: ؛ همان، بی017: 0202)عطار نیشابوری، 

 
در اينجا و برای ورود به مبـاحثی کـه مربـوط    

عرفان بـودا و ابـراهیم اسـت، در ابتـدا      ةسبه مقاي
 الزم است به اختصار به آيین بودا پرداخته شود.

 
 نیین بودا

راه »شک، بودا در جواب اين سؤال فرضی کـه  بی
، چهار حقیقـت  «نجات و سعادت در دنیا چیست

اولـین  »کند: بیان می« وعظ باو غزاالن»ذيل را در 
تولـد، رنـج   حقیقت اصلی، همانا رنج و الم است. 

است، و تحول حیات، رنج؛ و سرانجام، مرگ نیـز  
رنج. همه در زندگانی از وجـود اشـیا  ناپسـند و    

طـور کـه از جـدايی    بـريم، همـان  ناماليم رنج می
بـريم، همچنـین از   اشیا  ماليم و پسنديده رنج می

شويم. دومین عدم نیل به مطلوب، گرفتار رنج می
اسـت. آرزو،  هـا و آالم  حقیقت اصلی، علت رنـج 

منتهی به تجديد حیات و تولد ثانوی است. عیشی 
که با نوش آمیخته باشد، يعنـی انـدوهی تـونم بـا     

 ةگذرانی و عشـق بـه ادامـ   لذت و شوق به خوش
حیات و میل به کامیابی، همة اينها باع  و سـبب  

باشـد. سـومین حقیقـت اصـلی،     آالم و متاعب می
و خالصی از رنج و الـم اسـت و آن جـز در تـر    

آمال و امیـال نیسـت. چهـارمین حقیقـت اصـلی،      
يافتن طريق است. يعنی راهی که آدمی را بـه سـر   
منزل خالصی از الـم و رنـج رهبـری کنـد؛ و آن     

شـود کـه   طريق به هشت روش مقدس تقسیم می
اند از: ايمان درست، نیّـت درسـت، گفتـار    عبارت

درســت، رفتــار درســت، معــاش درســت، ســعی 
ــت، و    ــه درس ــت، توج ــت درس ــت درس « مراقب

 (.010: 0272)بی.ناس، 
 ةبنا به تعريف بودا، انسـان، سراسـر در چرخـ   

زندگی و مرگ مجدد قرار دارد که به اين چرخـه  
0کارما

کارما، بـا نـوعی    ةگويند. يعنی در چرخمی 
تناسخ، روح از جسمی به جسم ديگر منتقـل مـی  

                                                 
1 . Karma 
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العمل گفتار و پنـدار انسـان، خـواه    عکو»شود و 
نـدگی نـوين انسـانی )تناسـخ( پیـدا      ناخواه، در ز
اگر انسـان قـدم   (. »00: 0277)امین، « خواهد شد

به راه سعادت نگذارد و سعی در زدودن امیـال و  
 ةاغراض از نفو خويش نکند، مـادام ايـن چرخـ   

عنـی  يشـود ) مرگ و زندگی بـرای او تکـرار مـی   
که در لغت به معنی سرگردانی اسـت و   0سامسارا

ی، زاد و میر يا زاد و مرگ های سغدآن را در متن
اند(؛ اما اگر شخص، چهار اصلی را کـه بـودا   گفته

آنهــا را علــل پیــدايی آرزو و رنــج معرفــی کــرده 
کار بندد، گانه را بهاست، درو کند و اصول هشت

شـود و ايـن   تناسـخ بـرای او متوقـف مـی     ةچرخ
به سـر منـزل آرامـش و صـل، و سـالم      »شخص 

و اسـتقرار کـه از   خواهد رسید...؛ همان سـکونت  
: 0272)بـی. نـاس،   « کننـد تعبیر می 0آن به نیروانا

هـا،  (. در نیروانا، شخص از تمام هوا و هوس000
بـی  ةاز تمام امیال و آرزوها پاو شده و به مرحلـ 

آرزويی رسیده است. جايی که ديگر رنجی بـرای  
دسـت  مانـد کـه خـواه از آرزوی بـه    او باقی نمـی 

از ترس از دست دادن آوردن چیزی باشد و خواه 
 آن.

 
هاي دیني و عرفتاني بتین بتودا و    . تناقض3-2

 ابراهیم  
ن يـی افـت کـه در آ  يتوان دری، میابا اندو مطالعه

از  یسـخن  یاز بهشت و جهنم، يا حت یبودا، سخن
 ةشـ ي، از انديین بـودا يیآ»شود. یده نميز دیخدا ن

ا و يــک یــن دنيــن ایبــ یعــه ـ شــکاف  یماورا الطب
چنان«. کالً متفاوت ـ اعراض کرد  ینامرئت یواقع

مـن در بـاب قـدمت عـالم و     »د: يـ گویکه خود م
نـداده... در بـاب وحـدت     یحیت جهان، توضیّازل

بدبختی   ام... من دربارنگفته یروح و جسم سخن

                                                 
1 . Samsara 

2 . Nirvana 

، دادهیرا توضـ  یام. مبدن بدبختاز سخن گفتهیو ن
 یکه به فقر و نکبت و بـدبخت  یمانيام... در باب ا

ـ ام. اما چـرا ا ، دادهیان خواهد داد توضير پابش ن ي
 ین سوديرا فقط از ايام؟ زدهیش کشیمباح  را پ

ا مربـوط  یـ و اساس دن یشود که به مبانیحاصل م
هـا و بـه   از آالم و رنـج  يیرا به رها یاست و آدم

. نـاس،  ی)ب« کندیت ميروانا هدایمعرفت عقل و ن
0272  :000  .) 

از بهشـت و   کـه واضـ، اسـت، سـخنی    چنان
 ن بودا نیست.يیجهنم و فرجام آن جهانی در آ

 
 فناي صوفیه و نیروانا

م ادهـم و  یت تشابه ابـراه یکه ذهن یگر مسائلياز د
ه و یصـوف  یدهـد، مسـئله فنـا   یبودا را شـکل مـ  

ت يـ روانا، سالک بـا رعا یست. در نيیبودا یرواناین
ال و شهوات یام ةگانه، روحش از هماصول هشت
کارما  ةشود و از چرخیـ آزاد م ننديـ که رنج آفر
ابـد. در هـر دو اصـطالح، از    يیم يیو تناسخ رها

شـود  یت ميت حکایت و انهدام شخصيّفرد یفنا
 ی، کامالً در فنـا «رواناین»د توجه داشت که يبا یول

ه، همـراه  یصـوف  یکه فنایستد. درحاليایمح  م
 یدر خداونـد. فنـا   یات ابـد یـ ح یبا بقاست؛ يعن

کـه در عـالم وجـد، خـود را در جمـال و      ه یصوف
با  يیهاباخته و گم کرده است، تفاوت یجالل اله

ن بـه آن پرداختـه   يـ ش از ایکه پروانا دارد. چنانین
اسـت و   یزنـدگ  ةدرد الزمـ »د: يـ گویشد، بودا م

است؛ و رفع  ین زندگيو رنج، عالقة به ا یبدبخت
است؛ و گذشتن از شهوات و  یدرد به ترو زندگ

بـه  «. روانایدن به نیو رس یتعل قات، نجات از زندگ
، نجــات از درد يیکــه مطلــوب بــودا ین معنــيــا

اســت.  یدردیدن بــه ســعادت بــیو رســ یزنــدگ
خواهـد بـه   یدر خدا مـ  یبا فنا یکه صوفیدرحال

 بقا اهلل برسد. 
کــه بعضــی از محققــان ماننــد ســعید درحــالی
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مسـلم و نهـايی    ةنتیجـ »نـد کـه   نفیسی اعتقاد دار
تصوف، فنا و محـو اسـت و ايـن، همـان اصـول      

)نفیسـی،  « سـت يیمعروف نیروانا در تعلیمات بودا
(؛ ديگر محققان نظیر عبدالحسین زرين22: 0122

ــد کــه کــوب، اظهــار مــی ــای صــوفیه را »دارن فن
توان با آنچه نزد وجه نمیهیچبرخالف مشهور، به 

شود، يکی دانست. تعبیر می بودا و هنود به نیروانا
زيرا نیروانا، در واقع انتهای تناسخِ صـورت اسـت   
و هیچ ارتباطی با تصـورِ وجـود خـدا نـدارد. در     

صوفیه از تصـور وجـود خـدا و     یصورتی که فنا
: 0201کــوب، )زريــن« غلبــه و اســتیالی اوســت

020.) 
 

 صحت یا سقم شاهزاده بودن ابراهیم ادهم
م ادهـم  یابراه»امده بود که یخ نيشک اگر در تاریب

)قشـیری،  « از ملوو بوده و تـرو سـلطنت کـرده   
یسه نميوجه او را با بودا مقاچیه(؛ به022: 0207

ه بودا بوده یکردند؛ هزار آنکه در رفتار و عمل، شب
انـد کـه در تجـرد،    ان نبودهیگر صوفيباشد. مگر د

ننهـاده  یاند، زن و فرزند را وقعـ گذران عمر کرده
اند؟ پو چـرا آنـان   دهیدر مقامات به فنا رس اند و

ه بـه  یدهند؟ پو به ظـن  شـب  یق نمیرا با بودا تطب
، وجـه  «ترو سـلطنت » ةد گفت که مسئلين، بایيق

ان و تشابه او به بودا یگر صوفيز او از ديتما یِاصل
ن يگر ايد مسائل دين اعتبار، نبايبوده است؛ و به ا

پادشـاه   ةدر مسـئل هم ربط داد. اما مـا  دو نفر را به
م  يشـو یتر مقیز دقیم ادهم نیبودن يا نبودن ابراه

م ینـام ابـراه   ة، در ادامـ ین متون عرفانيترميدر قد
، یری)قشـ « الملـوو کـان مـن ابنـا    »اند کـه  آورده
معتقـد اسـت    ی(؛ اما عبدالرحمن بدو022: 0207
ندارد. از آنکه منابع  یخياساس تار»ن مسئله يکه ا
ــار ــا ن  یخيت ــرن اول، ي ــیدر ق ــرن دوم  ةم اول ق
بلخ يـا   یبه نام ادهم به عنوان وال ی، از کسیهجر

ا ي(. 020: 0272است )بدوی، « خراسان ياد نکرده

درسـت اسـت   »کوب: نين زریبه نقل از عبدالحس
ــه و ــاســال یک ــخ يخــو یجــوان یه ش را در بل
و پـدرش را از امـرا  بلـخ     ینکه ويد، اما ایگذران
کوب، )زرين« بیش نباشد یاهراً افسانهاند، ظاگفته

  م و خـانواد یداست کـه ابـراه  یاما پ(. »20: 0200
ــارن آن ا یو ــدود مق ــ، در آن ح ــتگاه و ي ام، دس

ـ انـد و تـرو ا  ای داشـته حیثیت قابل مالحظـه  ن ي
ـ تعل قات بوده است که بعدها در روا ه، یات صـوف ي

(. از 22)همـان:  « ر به ترو سلطنت شده استیتعب
م یپـدر ابـراه  »نکه يتموّل خاندان ادهم ا یهانمونه
ار داشت، هرگـاه کـه   یبس یهابود، خانه يیرا سرا
و  ینقـل کـرد   یگـر ي، بـه د یخراب شد یاخانه

و مر غالمـان خـود را    یچ خانه را مرمّت نکردیه
کـه هرکـه امـروز روزه دارد از شـما، او را      یگفت
ن ي(. اما در ا000: 0222)واعظ بلخ، « دهم...یدرم

از  یو»تـر اسـت کـه    ن نظـر قابـل تأمـل   ين، اایم
تمیم بـوده اسـت، چـه از    بنی ةلیمهاجران عرب قب

عصر معاويه به بعـد، خالفـت امـوی و مروانـی،     
های مغلـوب،  برای جلوگیری از انقالبات سرزمین

ـ  یهـا نیقبايل مختلف عرب را از سرزم بـه   یعرب
داد و یکـو  مـ   یاسالم یمناطق مختلف امسراتور

ان نومسلمان عرب کـه  يان و لشکريغاز به عالوه،
خـود در   یاز مراکـز اصـل   یفتوحات اسـالم  یبرا

یره عربستان به شـرق و غـرب سـفر مـ    يشبه جز
شدند و یکردند، اغلب در همان ممالک ماندگار م

که در  یاهين و قدرت و مال و سرمایبا داشتن زم
دسـت آورده بودنـد،   مغلـوب بـه   ین کشـورها يا

نداشـتند.   ین اجـداد یبه رجعت به سـرزم  یشوق
 يیهـا ن خـانواده یم ادهم که از چنـ یپو اگر ابراه

ل تـنعم و رفـاه   یـ به دلشود  یبود، شاهزاده معرف
 (.027: 0277ن، ی)ام« ستیل نیدلیاوـ ب
 

 تأثیرپذیري یا اشتراك در ذات عرفان؟
م ادهـم را  ید فقط شخص ابراهيابتدا به ساکن، نبا
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ن آداب و يـ سـه کـرد؛ بلکـه ا   يمقابا شخص بـودا  
ت او را شـکل داده  یم است که شخصیرفتار ابراه

رو یـ م ادهم پیرا که ابراه ید اصولياست؛ الجرم با
ن يـ سه کرد. مـا بـر ا  يمقا يیآن بوده با اصول بودا

ـ ، ن«ا و تعل قـات آن یترو دن»م که اصلِ يباور  یازی
امبر یـ ن يا پيد یاز سو یانگذاریف و يا بنيبه تعر

ـ يیشک، در هر آیندارد. ب یخص مشخصو ش ، ین
که ذهن و تمرکز مـؤمن را از هـدف و    یزیهر چ

تـرو.   ةسـت يقت دور کند، مذموم اسـت و شا یحق
ــآ ــي ــ،)ع( نیا مس ــات  ی ــرو تعل ق ــرد و ت ز در تج

ـ ، نیهين امـر بـد  يـ ن حال، ايست؟ )با اينز از بـه  ی
هـا دارد.(  نيـی ان و آيـ گر اديکوچک در د یقیتحق

کنـد؛  یمعـاشِ درسـت سـفارش مـ    بودا به امـرار  
و کسـبِ دسـتِ    یخوارز به حاللیم ادهم نیابراه
ش معـروف اسـت. بـودا بـه گفتـار درسـت       يخو

کـه در   یم ادهم در مجلسـ یکند؛ ابراهیسفارش م
کِ مـا گوشـت   ينزد»د: يگویبت شده بود، میآن غ

یاز سسوِ خان خورند و شما نخست گوشـت مـ  
کـرد:  عزوجـل   ید و اشارت به سخن خـدا يخور

ًُُهم  ُ  ُْ ِْ َِ ََ همِ  َيْهًمأَ  ِِ « أَُيِحُّب أََحُدكُْم أَن َيأ ْكَُل لَْحمَم أَ
ی(. بودا م022تا: ی؛ عطار، ب002: 0207، یری)قش
است کـه بـر    یروزمندان کسین پيتربزرگ»د: يگو

: 0202، يی)پاشـا « ـ بـر خودــ غلبـه کنـد    يک تن
ز در جهاد اصغرــ جنـگ بـا    یم ادهم نی(؛ ابراه02

 روز شد.  یش ـ پيخونفوِ 
اينها همه از تشابهات اساسی و عمیق ابـراهیم  

هاست. پردازیادهم و بوداست، که فارو از داستان
اينها، با قوانینی مشترو امـا نانوشـته    ةولی آيا هم

هايی که خوبی و درستی بین تمامی اديان و انسان
 ستايند، نیست؟  را می

 
 هاي دیگرمقایسه

 یان، به تشابهات داسـتان یمن يجالب است که در ا
ر یم که از جهت شکل وقـوع و تـأث  يگربرخورديد

ار بـه هـم شـباهت دارنـد  مـثالً شـباهت       یآن، بس
( 20: 0207نز، ی)هـوک « رهيمهـاو » یداستان و زندگ

( بـه بـودا؛ و   00: 0122، یسـ ی)نف« کـائو  یانش»و 
ــدگ  ــباهت زن ــدن   یش ــه ش ــیام»و متنب « ینیرحس

م ادهم؛ که نشان از ی( به ابراه222: 0202، ی)جام
 ن آنها دارد.یب یاختالط داستان

 
 لختي درنگ

انـد کـه دسـت بـه تـرو      بـوده  یانیشمار صوفیب
ش یاضــت و زهــد را پــيانــد و راه رتعل قــات زده

م ادهـم را بـا بـودا    یاند. اما چرا فقـط ابـراه  گرفته
متنبه   ده شد، در نحويکه دکنند؟ چنانیسه ميمقا

چ وجـه اشـتراکی نیسـت.    شدن ابراهیم و بودا، هی
ا و تعل قات کـرد تـا   یآنچه بودا را وادار به ترو دن

و مرگ  یماری، بیریپ  آورد، مشاهد یبه زهد رو
 یبـ یغ یم را متنبه کـرد، نـدا  یآنچه ابراه یبود؛ ول

جـز   یزیشان با هم، چيسه ايل مقایا دليبود. پو آ
طـور کـه   م است؟ )که همـان یشاهزاده بودن ابراه

ن مسئله با نقدها و ياستناد شد، خود ان يش از ایپ
 روست ( روبه یراداتيا

رو شدن ابراهیم ادهم برخی تشابه داستان روبه
رو شـدنِ بـودا بـا مـاره     با شیطان را در کنار روبه

اند؛ اما اين همخوانی درست بـه نظـر   مطرح کرده
« شـیطان »ن بـودايی  يـی رسد، از آنجا کـه در آ نمی

ن بـودايی بـه معنـای    يـی وجود نـدارد. مـاره در آ  
مجموع تمايالت و هواجو است که انسان را بـه  

کند؛ و فقـط بـا نگـاهی شـاعرانه و     دنیا راغب می
 توان ماره را همان شیطان دانست.  گر، میتوجیه

اخیـر، گشايشـی بـرای طـرح ايـن       ةاين مسئل
ن بـودايی، هـیچ سـخنی از    يـی مطلب شد که در آ

خـدا و يـا   قدرت برتر ازلی يعنی حقیقتی به نـام  
عنی خالق ـ بـه میـان    يـ تر از آن نيیپا ةحتی مرتب

مبـادی  ». نـاس:  نیامده است. بـه قـول جـان. بـی    
الطبیعـه و امثـال آن مباحـ     فوق ةالهوت و فلسف
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: 0272)بی.نـاس،  « عقالنی، نـزد او وزنـی نـدارد   
من در باب قدمت »گويد: که خود می(. چنان000

ــدا    ــیحی ن ــان، توض ــت جه ــالم و ازلیّ « ام... دهع
)همان(. بنابراين وقتی بودا با تأکید بر قانون کارما 

ا توبه و شفاعت، هـیچ يـ قضاوت الهی»گويد: می
العمـل  تواند درست باشد. فقـط عکـو  ـ نمیکي

کردار انسان است که در زنـدگی بعـدی او بـه او    
(. ايـن نسـبت بـه    00: 0277)امـین،  « گرددبازمی

بسیار منطقی و همخـوان  ن او، يیقوانین و اصول آ
رسـد؛ در صـورتی کـه ايـن مسـئله، در      نظر میبه

اصول صوفیه و يا زهّاد مسلمان ـ که يکی از آنان  
وجه قابل قبول نیست. هیچابراهیم ادهم است ـ به 

ِِ ُُمَم بمأُا أ ِيمْن َاْهمِدُأ َو أوَيُ م أ  َو ألَذيَن َعِهلُ أ ألَّسمهئاأ
)آنان که مرتکـب   َغُف ٌر َرحمهٌم أ َِن َرَاَک ِيْن َاْهِدُأ لَ 

عمل زشت شـدند و پـو از آن عمـل بـد، توبـه      
کردند و به اخالص ايمان آوردند، خـدای تـو بـر    
آنها بعد از توبه، به يقین بخشنده و مهربان اسـت  

(. با طـرح ايـن مـوارد قابـل تأمـل      022)احزاب: 
هـای  اخیر، ديگر جايی بـرای طـرح ايـن تفـاوت    

م بودا گفتـه اسـت:   يی بگوماند که مثالًواض، نمی
ديگران را اگر چون خود بدانی، بايد که نه خون »

: 0202)پاشـايی،  « بريزی و نه به کشتن برانگیـزی 
کـه بسـیاری از منـابع    ( و اين درحـالی اسـت   00

در اواخر عمر، غالباً »گويند ابراهیم ادهم قديم می
به جهاد در ثغور اشتغال داشت...؛ حتـی بیمـاری   

ر ضمن جهاد بحری که جهت غزو بـا  مرگ نیز د
کـوب،  )زريـن « روم رفته بـود، بـه سـراغش آمـد    

0200 :20.) 
 
 گیرينتیجه

و اصـول بـا    یاز مبـاد  ی، بعضیدر تصوف اسالم
متناسب است  یراسالمید غياز افکار و عقا یبعض
ر گرفته باشد. بعد یز تأثیاز آنها ن ید از بعضيو شا

ران، عصر ترجمـه  ياز ظهور اسالم، مخصوصاً در ا

 ی، فرهنگـ ینيز آغاز شد و آثار دیو انتقال دانش ن
ـ    یو ادب ـ یملـل مختلـف، ب هـم،   یش بـرا یش از پ

بـودا، بـا نـام     ةنامین زندگیشناسانده شد؛ مثالً هم
 یم، به فرهنگ اسـالم یبوداسف و بلوهر حک ةقص

ـ  یو متون فارسـ  ـ داده شـد. پـو در ا   یو عرب ن ي
توانسـته  ینمـ  زیـ ن بـودا ن يیشک آیدادوستدها، ب

به فرهنگ بلخ، از آنجا  یرگذاریاست که بدون تأث
ان تارکـان  یـ نکه تصوف، نخست از ميبار بربندد. ا

کش، که اعـراب  اضتين و ریرنشيا و راهبان دیدن
گفتند، برخاسـته اسـت و   یآنها را نساو و زهاد م

ا بـودن  یدنو تارو  یکشاضتيان به ريینکه بودايا
 یرگـذار یتأث ةشيش اندیاز پش یاند، بمعروف بوده

، مخصوصـاً در  یرا بر تصوّف اسـالم  يین بودايیآ
ـ  يا ايبخشد. اما آیران، قوّت ميشرق ا  ین، بـه معن

ــذیتأث ــت یريرپ ــراه  ةدانس ــخص اب ــم از یش م اده
است يا حاصل  يیبودا یهاشهيشخص بودا و اند

ن يـ محققـان اسـت؟ )کـه در ا    یقات استداللیتطب
د يت، بايخته شد(. در نهابدان پردا یمقاله، تا حد

 به دو مسئله دقت شود:
هـای  هـا و اديـان، اسـطوره   کی اينکه فرهنگي

گذارند و بـا هـم ارتبـاط و    خود را به اشتراو می
همزيستی دارند. در بح  مـا شـايد ايـن، شـاهد     

ن هرمسـی، بـودا و   يـی مثال خوبی باشـد کـه در آ  
الحکـیم  یم اند. به نقل از غاهرمو با هم يکی شده

در  بودا در ايران و اسالم  بازتاب اسطوراز کتاب 
خطـاب  ـ در دعايی از لسان صائبیان »صفحه پنج 
اسـما ت   ةـ آمده است: ما تو را با همـ به هرمو 

خوانیم، در عربی عطـارد، در فارسـی تیـر، در    می
رومــی هــوروس، در يونــانی هــرمو، در هنــدی 

 «.بودا
کــه گــاه  ديگــر اينکــه، بايــد در نظــر داشــت

تطابقات در امور دينی، بـه اصـول مشـترو ـ امـا      
ها اعـم از  گردد. انسانها برمینانوشته ـ بین انسان 

مسلمان، بودايی، مسیحی و... دارای خصوصـیات  
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مشــترکی هســتند کــه از نظــر  روحــی و نفســانی
خاصیت و عمق، شبیه به هم هستند؛ که شـايد در  

فاوت داشـته  ـ با هم تبروز اينهاـ به عنوان واکنش
باشند يا با هم مشترو باشند؛ کـه آن را در اينجـا   

توان به ورع و تجـر د و تـرو تعل قـات بـودا و     می
 ابراهیم ادهم، تعمیم داد. 
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ــوفیه(. 0201) ______ ــراص ص ــ. ارزش می  ةمؤسس

 انتشارات امیرکبیر. چاپ چهاردهم.

بکـر ابـراهیم   حامد محمـدبن ابـی  عطار نیشابوری، ابی

. به تصـحی، دکتـر   نامهمصیب(. 0202فريدالدين )

  نورانی وصال. انتشارات زوار. چاپ هفتم.

. تصحی، فـؤاد روحـانی.   نامهالهی(. 0202) ______

 زوّار. چاپ نهم.

. با مقدمـه، تصـحی، و   الطیرمنطق(. 0200) ______

تعلیقــات محمدرضــا شــفیعی کــدکنی. انتشــارات 

 سخن. چاپ ششم.

ــ ______ ــا(. ی)ب ــذکرت ــا ةت ــاپ االولی . از روی چ

میــرزا محمــدخان قزوينــی.  ةنیکلســن. بــا مقدمــ

 انتشارات مرکزی. چاپ پنجم.

 ةرسال(. 0207بن هوازن )قشیری، ابوالقاسم عبدالکريم

بـن احمـد عثمـانی.    . ترجمة ابوعلی حسنقشیريه

 فر. انتشارات زوّار. الزمان فروزانتصحی، بديع

. زيـر نظـر   ادب فارسـی  ةنامـ (. فرهنگ0272مژدهی )

حسن انوشه. ذيل عرفان و ادب اسالمی. سـازمان  

 چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی.  

مثنوی (. 0270الدين محمدبلخی )مولوی، موالنا جالل

اصلی رينوالداين نیکلسن.  ةنسخ. براساس معنوی

 به کوشش دکتر کاظم دزفولیان. نشر طاليه. 

در  هــای تصــوفسرچشــمه(. 0122نفیســی، ســعید )
 . کتابفروشی فروغی.  ايران

بن عمـربن محمـد داود   واعظ بلخ، ابوبکر عبدالرحمن

عبــداهلل محمــدبن  ةترجمــ. فضـائل بلــخ (. 0222)

 ةتحشیمحمدبن حسین حسینی بلخ. به تصحی، و 

 عبدالحی حبیبی. بنیاد فرهنگ ايران. 

کشـف (. 0201بـن عثمـان )  هجويری، ابوالحسن علی

تعلیقـات محمـود   مقدمه، تصـحی، و  المحجوب. 

 عابدی. سروش.  

محمدرضـا   ة. ترجمآئین بودا(. 0207هوکینز، بردلی )

 بديعی. مؤسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ سوم. 


