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چکیده
از ديرباز ،بودا و ابراهیم ادهم؛ دو شخصیت مؤثر در تفکرات عرفانی دو قوم هند و ايرانی مطرح هستند .بودا متولـد
شمال هند است و با پايان دادن به دوران رياضت خود ،راهی را انتخـاب کـرد کـه بعـدها ،آن را «راه میانـه» نامیـد.
ابراهیمبن ادهم نیز از قبیلهای منسوب به بکربن وائل در بلخ است که عمل قهرمانانة او در تـرو تعلقـات دنیـايی و
روی آوردن ايشان به زهد و فقر و عالم درون ،از او چهرهای محبوب و متفاوت با ديگر صوفیان سـاخت .شـباهت
های موجود درخصوص نحو تحول و زندگی عرفانی اين دو در طول ايام ،باور افراد را به اين نکته نزديک ساخته
است که ابراهیم ،بودای عرفان اسالمی است .لذا در اين مقاله بر آن شدهايم که ضمن بررسی کامل زنـدگی ايـن دو
عارف ،شباهتها ،تفاوتها و ويژگیهای خاص آنها را از متون معتبر استخراج نموده و در پايان به اين نکته دسـت
يابیم که نشانههای موجود در شخصیت و زندگی آنها ،بیانگر تفاوت آنهاست ،نه يکی بودنشان.
كلیدواژهها :عرفان ،ابراهیم ادهم ،بودا ،شباهتهای کالمی ،رفتاری ،دينی ،مکانی و تفاوتها.

 . 0عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،گروه زبان و ادبیات فارسی .پست الکترونیکzomorrodi@ut.ac.ir :
 . 0کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی .پست الکترونیکghaseminia@ut.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی .پست الکترونیکalihayatbakhsh@ut.ac.ir :
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مقدمه

فکری منوّر و روحی حساس داشـت و در خانـة

اديان و مذاهب ،با همة اختالفات و اشتراکاتی که

پدر ،همواره خود را بیگانه میديد .حتی مزاوجت

با هم دارند ،بیش از هـر مسـئلة ديگـر ،در جنبـة

و همســری او نیــز آرامشــی در روان پريشــان و

عرفان با هم تشابه دارند .البته عرفانی که در اينجا

ضمیر آشفتة وی فراهم نیاورد . ...چـون بـه سـال

مطرح است ،عرفـان عملـی اسـت کـه مبتنـی بـر

بیستم عمر رسید ،اين انديشه در ضـمیر او قـوّت

کشف و شهود و مراقبه و زهد اسـت .در عرفـان

گرفت که خاندان را تـرو کـرده ،بـه دنیـای بـی

عملیِ اديـان ،قـوانین و اصـولی وجـود دارد کـه

خانمانی بگريـزد و چـون گـدايان دورهگـرد ،بـا

«بدون تعريف و تدوين شدن با اصـلی مشـترو»،

خاطری روشن به اعمال مذهبی بسـردازد( »...بـی.

ذهنیت تشـابه و تطـابق دو امـر عرفـانی را در دو

ناس .)070 :0272 ،مواجهه با چهار منظره ،سـبب

آيین مختلف پديد میآورد.

شروع تحوالت اساسی در او شـد (همـان)071 :؛

در عصــر معاصــر ،کــم و بــیش از دادوســتد

که در ادامه به آن میپردازيم.

صوفیه با آيین بودا ،سخن به میان آمـده اسـت؛ و

عمل قهرمانانة ابراهیم ادهم در تـرو تعلقـات

اولین استداللهايی که در اينباره شـده مبنـی بـر

دنیايی و روی آوردن او بـه زهـد و فقـر و عـالم

همجــواری بلــخـ ـ کــه مرکزيــت بــودايی داشــته

درون ،چهـرهای محبـوب و متفــاوتتـر از ديگــر

ــ(بی.نـاس )002 :0272 ،بـا خراسـان قـديم بــوده

صوفیان ،در اذهان بهجای گذاشت .در کتب کهن،

است .از طرفی برخی از محققان بر اين عقیدهانـد

سه داستان مشترو در بـاب تحـوّل شخصـیت او

که «هدف تعلیم بودا ،تخريـب فرديّـت و انانیّـت

آمده است که در ادامه به آن نیز پرداخته میشود.

است و راه نیل بدين غايت نیز بدانگونه که بـودا
توصیف کرده است ،با آنچه نـزد عرفـا و صـوفیه

 .1شباهتها و عللي كه به ایتن بتاور ،دامتن

متداول اسـت ،شـباهت دارد و زاهـد بـودايی ،از

زدهاند

بسیاری جهات به عارف و صوفی مسـلمان شـبیه
است» (زرينکوب .)01 ،0201 ،حال« ،چون بلـخــ
زادگاه ابراهیم ـ از مراکز قـديم آيـین بـودا بـوده
است ،بعضی پنداشتهاند حکايت توبـة ابـراهیم را
از داستان بودا سـاختهانـد» (زريـنکـوب:0200 ،
.)22
هدف اين جستار ،واکاوی صحت و سقم اين
مسئله است که چرا «بسیاری از متأخرين ،ابـراهیم
ادهم را بودای اسالم نام نهادهانـد»؟ (امـین:0277 ،
)027

بودا و ابراهیم در بوتة بررسي
نمایي كلي از بودا و ابراهیم
«شاهزاده بودا در ابتدای عمر ،انديشهای روشـن و

 .1-1شباهت مكاني
بــودا در  222ق.م ،در شــمال هنــد و در يکصــد
میلی شمال شهر بنارس متولد شد.
ابواسحاق ابراهیم بـن ادهـم بـن منصـور ،در
حدود سال  002هجری در قبیلـهای منسـوب بـه
بکربن وائل در بلخ به دنیا آمد و بـین سـالهـای
 022تا  022هجـری (ظـاهراً  )020از دنیـا رفـت
(زرين کوب )20 :0200 ،به روايت ديگـری مـی
گويند او از اعراب عجلی بوده که بـه بلـخ کـو
کردهاست (همو.)22 :0200 ،
از آن جهت کـه «کـیش بـودايی ،از يکـی دو
سده قبل از میالد ،در شرق ايران و بلخ و بامیان و
سغد و آسیای میانـه و چـین و خـتن و ترکسـتان
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چین رواج داشته است» (امین ،)000 :0277 ،بـی

(واعظ بلخ.)000 :0222 ،

شک صوفیان بلخ و مناطق شرقی ايران به جهـت
نزديکی جغرافیايی ،با بودايیان مراوداتی داشتهاند؛

 .2-1شباهت در اقوال

و حتــی «صــوفیان بــزرگ ،همچــون حســین بــن

برگرفته از نقل قول مستقیم ايشان دربـاره مسـئله

منصور حالج ،به هند سفر کردنـد» (همـان.)022 :

ای ،يا برگرفته از گفتوگوهای موجود در داستان

«غارهای گنبدی شکل در بامیان در حوالی بلـخ،

های کتب عرفانی و تاريخی به شرح ذيل است:

نشانة آن است کـه آيـین بـودا ،در منـاطق مـرزی

 -1-2-1الف) بودا و ترك عالیق

ايرانشهر ،رونقی بهسزا داشته است» (همان:0277 ،

دلبستة نام و شکل مباش و چیزی را از خود مدان

 .)01بعضــی از محققــان ،حتــی اعتقــاد بــه خلــط

(همان.)002 :

اصــطالحات بــودايی و صــوفیانه دارنــد .مــثالً بــا
اســتدالالتی اعتقــاد دارنــد کــه «کلمـة بــت زبــان

نه خود را و نه ديگران را ،فرزند و خواسـته و
ملک آرزو نکند (پاشايی.)70 :0202 ،

فارسی ،از نام بـودا آمـده» اسـت (نفیسـی:0122 ،

دل نابسته به جايی ،خانه به خانه رها کرده .به

 )02و کلمة شمن به معنی بتپرست را مأخوذ از

کردار قوهايی که درياچة خويش را رها کـردهانـد

کلمة سرمنه زبان سنسـکريت کـه معنـی زاهـد و

(همان.)72 :

مرتاض میدهد ،میدانند (همان.)00 :

حلقهها را گسسته و به فرصتها پايـان داده و
آرزوها را رها کرده .به راستی واالترين مرد اسـت

 .3-1شباهت در موقعیت خانوادگي

(همان.)72 :

پدرِ بودا ،ساالر يا کدخدای کوچکی بـود کـه بـر

دانا چون از خانه به بیخانگی آمـد ،بايـد کـه

قبیلة ساکیا فرمانروايی میکرد .در بـاب زنـدگانی

راه تاريکی را رها کرده ،راه روشنايی پیش گیـرد.

با شکوه و تجمل او ،افسانههای اغراقآمیـز گفتـه

چه دشـوار اسـت در ايـن بیختگـی ،شـاد بـودن

اند ،ولی شمهای از حقیقت در ايـن جملـه کـه از

(همان.)72 :

قول خودِ بودا نقل شده ،موجـود اسـت .وی مـی
گفت« :من جامـههـای ابريشـمین مـیپوشـیدم و
چاکران و خادمان ،چتری سفید بر تارو من نگـاه
میداشتند» (بی .ناس.)070 :0272 ،
دربار پیشینة زندگی ابراهیم ادهم ،اطالعـات
تاريخی چندانی در دست نیست .در قديمیتـرين
کتب ،او را با لقب پادشاه (کان من ابنـا الملـوو)
خوانـدهانــد (قشــیری .)022 :0207 ،از نمونــههــای
تموّل خاندان ادهم اينکه «پدر ابـراهیم را سـرايی
بود ،خانههای بسیار داشـت ،هرگـاه کـه خانـهای
خراب شدی ،به ديگری نقل کردی و هـیچ خانـه
را مرمّت نکردی و مر غالمان خـود را گفتـی کـه
هر که امروز روزه دارد از شما ،او را درمیدهم»...

در روستا و جنگل ،در درّه و باالی کوه ،هرجا
که راهتان مقام کند ،بـیگمـان آنجـا بـومی شـاد
است (همان.)77 :

جهان را چون حباب گیر ،چون سراب بنگـر.
آن که جهان را چنین بنگـرد ،سـلطان مـرگ او را
نخواهد ديد (همان.)022 :

بیا به دنیا دل درمبند که به گردونة شاهانه مـی
ماند که ابلهان در آن نشسـتهانـد ،دانايـان را بـدو
دلبستگی نیست (همان.)000 :

دلبستة چیـزی مبـاش ،چراکـه فـراق از آنچـه
دوست میداريم ،بد است (همانجا).

از دوست داشتن ،اندوه زايد و بیم آيد .آزاد از
دوست داشتن را اندوهی نیست (همانجا).
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مرد دانا ،آرايشهايش را يکايک ،اندو انـدو
و همواره میسترد (همان.)002 :

او را نــه پــیش ،نــه پــو و نــه میــان هســت.
چیزيش نیسـت .بـدون دلبسـتگی اسـت (همـان:
.)020

 -1-2-0ب) ابراهیم و ترك عالیق
گفت سـه حجـاب بايـد کـه از پـیش دل سـالک
برخیزد تا در دولت بر او گشاده گردد :يکی آنکـه
اگر مملکت هر دو عـالم بـه اعطـای ابـدی بـدو
دهند ،شاد نگردد ،از برای آنکه به موجودی شـاد
گردد و هنـوز مـردی حـريص اسـت والحـريص
محروم .دوم حجاب آن است که اگر مملکت هـر
دو عــالم او را بــود و از او بســتانند بــه افــالس
اندوهگین نگردد؛ از برای آنکه اين نشـان سـخط
بود والساخط معذب .سوم آنکه بـه هـیچ مـدح و
نواخت فريفته نگردد که هر که به نواخت فريفتـه
گردد ،فقیر همت بودن و حقیر همـت محجـوب
بود (عطار نیشابوری ،بیتا.)10 :
گويند ابراهیم ادهم به مردی گفت :خواهی تـو از
جملة اولیا باشی؟ گفت :خواهم .گفـت :انـدر هـیچ
چیز دنیا رغبت مکن (قشیری.)070 :0207 ،
احمد خضرويه گويد :ابراهیم ادهم مردی را ديـد
اندر طواف .گفت درجه صالحان نبینی تا عقوبت دنیـا
اختیار نکنی ،درِ نعمت بر خويش ببندی و درِ محنـت
بگشايی و درِ راحت ببندی و درِ جهد بگشـايی و درِ
خواب ببنـدی و درِ بیـداری بگشـايی و درِ تـوانگری
ببندی و درِ درويشی بگشايی و درِ امـل ببنـدی و درِ
آراســته بــودن مــرگ را بیــارايی (همــان022 :؛ عطــار
نیشابوری ،بیتا.)022 :

نقل است که يک روز درويشـی را ديـد کـه مـی
نالید ،گفت :پنداريم که درويشی را رايگان خريـدهای.
گفت :درويشی را خرند؟ گفت :باری مـن بـه ملـک
بلخ خريدم ،هنوز به ارزد (همان.)10 :

مردی ،ده هـزار درهـم پـیش او بـرد؛ نسـذيرفت.
گفت :میخواهی که نام مـن از میـان درويشـان پـاو
کنی به اين قدرِ سیم؟ (همان)

ابراهیم ادهم گفت :ما درويشی جستیم ،تـوانگری
ما را پیش آمد؛ و مردمان توانگری جسـتند ،ايشـان را
درويشی پیش آمد (همان؛ قشیری.)010 :0207 ،

 -3-2-1الف) بودا و ترك زن و فرزند
گويند بـودا ،همسـرش بـه نـام ياسـوداها و پسـرش،
راهــوال را بعــد از متحــول شــدن ،رهــا کــرده اســت
(هوکینز.)20 :0207 ،
«میگويند روزی پیرزنی گريان که فرزند خـود را
از دست داده بود ،نزد بودا آمد .بـودا بـه او گفـت :در
اين شهر چند نفر زنـدگی مـیکننـد؟ بعـد از جـواب
پیرزن ،بودا باز از او سؤال کرد که آيا دوسـت داشـتی
که تمام مردمان اين شهر ،فرزند و نوههای تو بودنـد؟
پیرزن جواب داد :بلی بودا به او گفت :اگر همه شهر،
فرزندان تو میبودند ،هر روز بايد در سـوگ يکـی از
آنها میگريستی ،زيـرا هـر روز ،بسـیاری آدم در ايـن
شهر میمیرند .سسو گفـت« :آن کـو کـه صـد تـن
محبوب و عزيز داشته باشد ،صـد برابـر غـم و انـدوه
دارد؛ ولی آن کو که او را نود تن محبوبان و عزيـزان
است ،نود برابر از مرگ آنها اندوهناو میشود؛ و اگـر
کسی يک دلبند داشته باشـد ،يکـی رنـج مـیبـرد؛ و
باالخره آن کو که دل به کلی از محبت کسـان پـاو
کرده باشد ،از رنج و الم يکسـره فـارو خواهـد بـود»
(بی .ناس.)012 :0272 ،

تا آنگاه که بوته مرد ،خود اگر [بوتـهای] کوچـک
[باشد] ،بـه سـوی زنـان افکنـده نشـده باشـد ،دلـش
همچنان در بند است .به کردار گوساله شیری کـه بـه
مادرش وابسته است (پاشايی.)001 :0202،
مردی که بـه فرزنـدان و گـاوان خـويش وابسـته
است و پراکنده دل است ،مرگش چنان در ربايـد کـه
سیلی گران روستای خفته را (همان.)001 :

بررسي تطبیقي شخصیت ،زندگي ،احوال و 07 ...

نه خود را و نـه ديگـران را ،فرزنـد و خواسـته و
ملک آرزو نکند (همان.)70 :
باشد که تنها بنشیند ،تنها بیارامد ،تنها و بینگرانـی
راه رود ،خود را تنها به فرمـان آورد .چنـین مـردی از
فرونشاندن شهوات در جنگل ،شـادی خواهـد يافـت
(همان.)022 :

و بدان از او بیزارند (همان.)70 :
به کردار تخته سنگی اسـتوار کـه از بـاد نمـی
جنبد ،ستايش و مالمت نیز در دانايان کارگر نمی
افتد (همان.)70 :
نیکوترين مـردان آن اسـت کـه بـا شـکیبايی،
ناسزا را برتابد (همان.)021 :
هــر چنــد خطــايی نکــرده اســت ،ســرزنش و

 - 3-2-1ب) ابراهیم و ترك زن و فرزند

بدرفتاری و بند را با شکیبايی تحمل کند؛ آنکه به

پسر ابراهیم ادهم ،پو از سـالیان دراز دوری از پـدر،

جای زورمنـدی ،تحمـل دارد و بـه جـای سـساه،

با پدرش روبهرو شـد .پـو از اينکـه يکـديگر را در

نیرومندی دل (همان.)022 :

آغوش گرفتند ،ابراهیم او را رها کـرد .پسـر دسـت از
طلب برنمیداشت« .ابراهیم روی سوی آسمان کـرد و

از اينجا ،از نیک و بد برگذشته و از بندها هم.
بیاندوه ،نیالوده ،پاو (همان.)027 :

گفت :الهی اغثنی .پسر اندر کنار او جـان بـداد .يـاران

اگر کسی از دل بگويد فالن به من دشـنام داد

گفتند :يا ابراهیم ،چه افتاد؟ گفت :چون او را در کنـار

يا فالن مرا مضروب ساخت يا مال مـرا بدزديـد،

گرفتم ،مهر او در دلم جنبید .ندا آمـد کـه ای ابـراهیم

هر آينه آن کو کـه دارای چنـین افکـاری در دل

تدعی محبتنا و تحب معنا غیرنـا ،دعـوی دوسـتی مـا

خود باشد ،هیچوقت زنگ نفرت و کینه از دلـش

کنی و با ما به هم ديگری دوست داری و به ديگـری

زدوده نخواهد شد (بی.ناس.)022 :0272 ،

مشغول شوی و دوسـت بـه انبـازی کنـی و يـاران را

اگر کسی شما را دشنام گويد ،بايـد از انزجـار

وصف کنی که به هـیچ زن و بیگانـه و کـودو نگـاه

خود جلوگیری کرده ،عزم راسخ خود را بـر ايـن

مکنید و تو بدان زن و کـودو ،دل آويزيـدی؟ چـون

جزم کنم و محبت را با عشق ورزيدن نسـبت بـه

اين ندا بشنیدم ،دعا کردم که يـا ربالعـزه ،مـرا فريـاد

همگــان در خــاطر داشــته باشــم و هرگــز هــیچ

رس .اگر محبت او ،مرا از محبت تو مشـغول خواهـد

عداوت پنهانی نورزم (همان.)020 :

کرد ،يا جان او بردار ،يا جان من» (عطـار نیشـابوری،
بیتا.)12 :

اگر به شما ،با مشت يـا سـنگ يـا چـوب يـا
شمشــیر حملــه شــد ،بايــد همچنــان از رنجیــدن

ابراهیم ،مرد ازدواج کرده را به مردی مانند میکنـد

خــويش جلــوگیری کنیــد و بــر انديشــة عشــق

که به کشتی درنشسـت او بـیخـور و خـواب .مگـر

ورزيدن بدون هیچ تنفر و عداوت پنهـانی پايـدار

فرزندش آمد گشت غرقاب (عطار نیشـابوری:0202 ،

بمانید (همان).

00؛ همان ،بیتا.)10 :
گفت صادق نیست هـر کـه شـهوتطلـب کنـد
(همان).

 - 2-2-1ب) ابراهیم و مالمت
«ابراهیم ادهم گويـد :انـدر مسـلمانی شـاد نشـدم
هرگز ،مگر سه بار :يـک بـار انـدر کشـتی بـودم،

 - 2-2-1الف) بودا و مالمت

مــردی مســخره در آنجــا بــود و م ـیگفــت :بــه

باشد که ما را مالمت کند و بیاموزد و از ناپاکیها

ترکستان ،گبران را چنـین گرفتمـی و مـوی سـرم

دور دارد ،چنین دانايی را نیکان دوست میدارنـد

بگرفــت و بجنبانیـد؛ مــن شــاد شــدم از آنکــه در
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کشتی هیچکو نبود بـه چشـم او حقیرتـر از مـن .و

اگر به شما با مشت يا سنگ يا چوب يـا شمشـیر

ديگر بیمار بودم در مسجدی؛ مـؤذن درآمـد و گفـت

حملــه شــد ،بايــد همچنــان از رنجیــدن خــويش

بیرون شو .من طاقـت نداشـتم .پـای مـن بگرفـت و

جلوگیری کنید و بر انديشة عشق ورزيدن بدون هـیچ

بیرون کشید .سه ديگر به شام بـودم ،پوسـتینی داشـتم

تنفر و عداوت نهانی ،پايدار بمانید (همان.)020 :

اندرو نگريستم .موی از جنبنده باز ندانستم از بو کـه
بودند .بدان نیز شاد شدم» (قشیری.)002 :0207 ،

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

تا عیال خـود را چـون بیوگـان نکنـی و فرزنـدان

از دل گمراه ،زيانی بیش به ما رسـد کـه يکـی از

خود را چون يتیمان نکنی و شب در خاکـدان سـگان

خصم به خصمی ديگر و از يکی کـینتـوز بـه کـین

نخسبی ،طمع مدار کـه در صـف مـردان راه دهنـدت

توزی ديگر (همان.)20 :

(همان.)022 :
نقل است که چهارده سال در قطع باديه کـرد کـه
همه در نماز و تضرع بود تا بـه نزديـک مکـه رسـید.

فرزانگان بیآزار ،در تـن خـود خويشـتندار ،بـه
مقــام بــیمرگــی مــیرونــد .چــون بــه آنجــا رســند،
اندوهیشان نیست (همانجا).

پیران حرم خبـر يافتنـد .همـه بـه اسـتقبال او بیـرون

بودا به شاگردان خود امر فرمود که ماننـد مـادری

آمدند .او خويشتن در پیش قافله انداخت تا کسـی او

که نسبت به طفل خود مهربان است ،آنها نیز بايـد بـه

را نشناسد خادمان از پیش برفتنـد .ابـراهیم را بديدنـد

تمام نوعی انسانی ،مهربان و مشفق باشند (بـی .نـاس،

در پیش قافله مـیآمـد .او را نديـده بودنـد ندانسـتند.

.)011 :0272

چون بدو رسیدند گفتند ابراهیم ادهم نزديـک رسـیده
است که مشايخ حرم به اسـتقبال او بیـرون آمـدهانـد؟

 -9-2-1ب) ابراهیم و حُسن اخال

ابراهیم گفت که چه میخواهی از آن زنـديق؟ ايشـان

شخصی با ابراهیم ادهـم همـراه شـد و همراهـی وی

در حال سیلی در او بسـتند .گفتنـد مشـايخ حـرم بـه

دير کشید .چون میخواست کـه جـدا شـود ،گفـت:

استقبال او میشوند تو او را زنديق میگـويی؟ گفـت

شايد که در اين صحبت از من رنجیده باشی ،کـه بـی

من میگويم زنديق اوسـت .چـون از او درگذشـتند،

حرمتی فراوان کردم .ابراهیم گفت :من تـو را دوسـت

ابراهیم روی به خود کرد و گفت :هان مـیخواسـتی

بودم .دوستی ،عیب تو بر من بسوشید .مـن از دوسـتی

که مشايخ بـه اسـتقبال تـو آينـد .بـاری سـیلی چنـد

تو خود نديدم که نیک میکنی يا بـد (جـامی:0202 ،

بخوردی .الحمداهلل که به کام خودت بديدم (همان).

27؛ قشیری222 :0207 ،؛ عطارنیشابوری ،بیتا.)17 :
گوينــد ابــراهیم ادهــم درو کــردی و پــالیزوانی و

 - 9-2-1الف) بودا و حُسن اخال
چون نینديشید «مرا دشـنام گفـت ،مـرا زد ،مـرا فـرو
گرفت ،دار و ندارم را بـرد» ،از کینـه برهـد (پاشـايی،
.)20 :0202
کینه را با کینه نمیتوان شست بلکه دشـمنی فقـط
به وسیلة دوستی ،محو و زايل میشود؛ و اين قـانونی
است قديم (همانجا)

کارهای ديگر و به اصحاب نفقه کـردی ...و شـب بـا
جای آمدنـدی و همـه روزه گشـادندی .ابـراهیم
ادهم از همه ديرتر بازآمدی .ايشان شبی گفتند مـا
روزه گشايیم و چیزی بخوريم بی او ،تا ديگر بار
زودتر آيد .روزه بگشادند و بخفتند چون ابـراهیم
باز آمد ،ايشان را خفته ديد .پنداری ايشان را هیچ
چیز نبوده است که روزه گشـادندی .پـارهای آرد
بود ،خمیر کرد و ايشان را چیزی همـی سـاخت.

بررسي تطبیقي شخصیت ،زندگي ،احوال و 01 ...

ايشان بیدار شدند ،او را ديدند محاسن بـر خـاو

20 :0207؛ بی.ناس.)010 :0272 ،

نهاده اندر آتش همی دمید .گفتند اين چیست کـه

همچنین در دومـین قـانون اخالقـی از احکـام

میکنی؟ گفت چنان دانستم که شما روزه نگشاده

دهگانــه ،بــه «احتــراز از تصــرف در مــالی کــه بــه

ايد گفتم تا چون بیدار شويد ،چیزی رسیده باشد.

شخص عطا نشده است توصیه میکنـد (بی.نـاس،

يکديگر را گفتنـد بنگريـد کـه بـا او چـه معاملـه

.)002 :0272

کرديم و او با ما چه خُلق میکند (قشیری:0207 ،

 - 5-2-1ب) ابراهیم و حسن معاش

222؛ عطار نیشابوری ،بیتا.)17 :

به نقل از کشفالمحجوب« :اندر همه عمر به جز

گويند ابراهیم به صـحرا شـد .مـردی سـساهی
پیش وی [بـاز] آمـد [گفـت] آبـادانی کجاسـت؟

کسـبِ دسـتِ خــود نخــورد» (هجــويری:0201 ،
.)021

ابراهیم به گورستان اشارت کرد مرد سساهی يکـی

ابراهیم ادهم و علی بکار و خذيفة مرعشـی و

بر سر ابراهیم زد و سرش بشکست[ .چون از وی

سلم خوّاص يـاران يکـديگر بودنـد .بـا يکـديگر

بگذشت] گفتند اين ابـراهیم ادهـم اسـت ،زاهـد

بیعت کردند که هیچچیز نخوريم مگر که دانیم که

خراسان .مرد سساهی بازگرديد و عـذر خواسـت.

از حالل است .چون درماندند از يافتن حاللِ بـی

ابراهیم گفت چون مرا بزدی ،من تو را از خـدای

شبهه ،بـا انـدو خـوردن آمدنـد ،گفتنـد چنـدان

تعالی بهشت خواستم .گفت چرا؟ گفت به سـوی

خورديم که از آن چاره نبود .باری شبهه اندوتـر

آن کــه مــن دانســتم کــه مــرا [از آن] مــزد باشــد.

بود (جامی.)00 :0202 ،

نخواستم که نصیب من از تو اجر نیکويی بـود [و

نقل است که گفت وقتی باغی به من دادند تـا

نصیب تو از من بدی بـود] (قشـیری000 :0207 ،؛

نگاه دارم .خداوند باو آمـد و گفـت انـار شـیرين

عطار نیشابوری ،بیتا.)022 :

بیار .بیاوردم ،ترش بود ،گفت انـار شـیرين بیـار.

سهل بن ابراهیم گويد :با ابـراهیم ادهـم سـفر

طبقی ديگـر بیـاوردم هـم تـرش بـود .گفـت ای

کردم .بیمار شدم ،آنچه داشت به مـن نفقـه کـرد.

سبحاناهلل چنـدين گـاه در بـاغی باشـی کـه نـار

آرزويی از او خواستم ،خری داشت ،بفروخـت و

شیرين ندانی .گفتم من باو تو را نگـاه مـیدارم و

بر من نفقـه کـرد .چـون بهتـر شـدم ،گفـتم خـر

طعم انار ندانم که نچشیدهام (عطار نیشابوری ،بی

کجاست؟ گفت بفروختم .گفتم بـر چـه نشـینم؟

تا.)020 :

گفت يا برادر ،بر گردن من نشین .سـه منـزل مـرا
بر گردن همـیکشـید (قشـیری020 :0207 ،؛ عطـار
نیشابوری ،بیتا.)17 :

 - 5-2-1الف) بودا و حسن معاش
از راههای ناروا ،کامکاری نخواهد .چون اويی بـه
راستی با هنر و فرزانه و درستکار است (پاشـايی،
.)70 :0202
بــودا ،در پنجمــین طريــق از هشــت روش
مقدس ،به معاش درست ،توصیه میکند (هوکینز،

 .9-1تحقیقتتتات و نظتتترات برختتتي از
مستشرقین
برخی از شرقشناسان ـ که قريب به اتفاق ،آئینـی
غیر از بودايی و اسالم دارندـ تصـوف اسـالمی را
نزديک به آئین بودا و يا متأثر از آن میدانند و بـه
اين طريق ،به اين موضوع دامن زدهانـد .از جملـه
ايگنــاتو گلــدزيهر ،فــن کــرم ،ادوارد بــراون و...

تصوف را از افکار هندی و بودايی ناشی دانسـته-
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اند( .امین )02 :0277 ،ايزوتسـو تحقیقـی دربـار

منظره و مستولی شدن ترس و تفکر در او ،راهبی

«يگانگی خلـق مـدام در عرفـان اسـالمی و آئـین

مرتاض را با حـالتی مجمـوع و خـاطری آسـوده

بودايی (ذن)» کرده است و سخنان عـینالقضـات

مشاهده کرد .با او سخن گفت و از او تعلیم يافت

همدانی را با گفتار دوگن ـ نمايند آئـین بـودايی

که سکون ضمیر و آرامش روح ،وقتی میسر است

ذن در ژاپـن ـ مقايسـه کـرده اسـت (همــان.)1 :

که آدمی از نوايب و مصائب سهگانه ،يعنی مرض

«گلدزيهر ،0مستشرق مدقق يهودی اتريشیاالصل،

و کهولت و موت ،نجات يابد (همان.)071 :

از اولین کسانی است که حدس زده است داسـتان
ابراهیم ادهـم را مسـلمین براسـاس زنـدگی بـودا
سـاخته و پرداختــهانـد ».او «مفهــوم نجـات نظــام
هشتگانة سلوو ،تمرينهای زوگا ،قبول کرامـات
و معجزهها ،فنا ،طريقت سلوو و حتی استفاده از
تسبی ،را در تصـوف اسـالمی ،برگرفتـه از کـیش
بودايی میداند» (همانجـا) .ماسـینیون فرانسـوی
هــم ،روايــات مانوي ـان را دربــار بــودا در رواج
اسطور ابراهیم ادهم ،مؤثر میشمارد .برتلو نیـز
آن را استحسان میکند (همان.)02 :

 .3-3نحوۀ متحول شدن ابراهیم
منابع گوناگون ،در نحـو متحـول شـدن ابـراهیم،
داستانهايی آوردهاند .اما سه داستان در میان اکثـر
منابع ،مشترو است .يکی داستان شـکار او ،يکـی
داستان شتری که بر سقف عمارت او میجستند و
ديگری داستان مردی که به عمارت او آمد و آنجا
را رباط خواند .در ذيل ،اين داستانها به اختصـار
ذکر میشود.
الف) داستان شكار

 .3تفاوتها

«گفت اسب زين کنید که به شکار میروم که مـرا

 .1-3نحوۀ متحول شدن بودا

امروز چیزی رسیده است ،نمیدانم چیسـت ...در

مواجهه با چهـار منظـره ،سـبب شـروع تحـوالت

راه آوازی شنود که انتبه بیدار گرد .ناشنیده کرد و

اساسـی در بــودا شــد :در اولـین منظــره «پیرمــرد

برفت .دوم بار همـین آواز آمـد ،هـم بـه گـوش

خمیده قامت و نزاری مشاهده کرد ،پرسید که اين

درنیاورد .سوم بار همان شنود ،خويشـتن را از آن

چیست؟ گفتند که اين پیرمردی است که آخر ايام

دور افکند .چهارم بار آواز شنود که انتبـه قبـل ان

عمر را میگذراند .از ايـن روی وی دانسـت کـه

تنبه ،بیدار گرد پیش از آن که بیـدار کننـد .اينجـا

عاقبت جوانی ،پیری است .دومین منظره مشـاهد

يکبارگی از دست شد .ناگـاه آهـويی پديـد آمـد.

مردی بیمار و ناتوان بود که از شدت رنج بر خود

خويشتن را مشغول بدو کرد .آهو بدو بـه سـخن

میپیچید .دانست کـه تـا چـه پايـه آالم و اسـقام

آمد که مرا به صید تو فرستادهانـد .تـو مـرا صـید

جســمانی همــه روزه در کمـین آدمـی اســت .در

نتوانی کرد .الهذا خلقت او بهذا امرت ،تو را برای

منظر سوم بر جناز میّتی گذر کرد که بر تـابوتی

اين کار آفريدهاند که میکنی؟ هـیچ کـار ديگـری

نهاده ،میبردند؛ و از اين رو ،بر او معلوم شد کـه

نداری؟ ابراهیم گفت آيا اين چه حالیسـت؟ روی

سرانجام حیات ،موت اسـت و عاقبـت زنـدگانی،

از آهو برگردانید .همان سخن کـه از آهـو شـنیده

مرگ» (همـان .)071 :پـو از مشـاهد ايـن سـه

بود ،از قربوس زين آواز آمد .فزعی و خوفی درو
پديد آمد و کشف زيادت گشت .چون حق تعالی

1 . Goldziher

بررسي تطبیقي شخصیت ،زندگي ،احوال و 20 ...

خواست تا کـار تمـام کنـد ،ديگـر بـار ،از گـوی

به مقايسة عرفان بـودا و ابـراهیم اسـت ،در ابتـدا

گريبان همان آواز آمد .آن کشف اينجـا بـه تمـام

الزم است به اختصار به آيین بودا پرداخته شود.

رس ـید» (عطــار نیشــابوری ،ب ـیتــا00 :؛ قش ـیری،
022 :0207؛ جامی27 :0202 ،؛ هجـويری:0201 ،

نیین بودا

.)020

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

ب) داستان شتر بر بام

ذيل را در «وعظ باو غزاالن» بیان میکند« :اولـین

آوردهاند که شبی در قصر خود آرمیده بود که سر

حقیقت اصلی ،همانا رنج و الم است .تولـد ،رنـج

و صدايی از بام قصر شنید ،بـه آنـان کـه بـر بـام

است ،و تحول حیات ،رنج؛ و سرانجام ،مرگ نیـز

بودند گفت که اينجا چه میکنید؟ پاسخ دادند کـه

رنج .همه در زندگانی از وجـود اشـیا ناپسـند و

دنبال شترمان میگـرديم ابـراهیم بـر ايـن محـال

ناماليم رنج میبـريم ،همـانطـور کـه از جـدايی

اعتراض کرد که چگونه ممکن است

اشیا ماليم و پسنديده رنج میبـريم ،همچنـین از

پو بگفتندش :که تو بر تختِ جـاه

عدم نیل به مطلوب ،گرفتار رنج میشويم .دومین

چـون همیجـويـی مالقـات الـــه؟

حقیقت اصلی ،علت رنـجهـا و آالم اسـت .آرزو،

خود همان بُد ،ديگر او را کو نديد

منتهی به تجديد حیات و تولد ثانوی است .عیشی

چـون پـری از آدمـی شـد ناپـديــد

که با نوش آمیخته باشد ،يعنـی انـدوهی تـونم بـا

(مولوی :0270 ،دفتر 222 ،0؛ عطار نیشابوری ،بیتا)00 :

لذت و شوق به خوشگذرانی و عشـق بـه ادامـة
حیات و میل به کامیابی ،همة اينها باع

و سـبب

ج) داستان رباط

آالم و متاعب میباشـد .سـومین حقیقـت اصـلی،

مردی بر قصر ابراهیم وارد شد ،گفتنـد کـه اينجـا

خالصی از رنج و الـم اسـت و آن جـز در تـرو

چه میکنی؟ گفت رباطی است کـه بـر آن فـرود

آمال و امیـال نیسـت .چهـارمین حقیقـت اصـلی،

آمدهام اعتراض شد که اينجا رباط نیست و قصـر

يافتن طريق است .يعنی راهی که آدمی را بـه سـر

پادشاه است .مرد گفت پیش از تو نیز پادشـاهانی

منزل خالصی از الـم و رنـج رهبـری کنـد؛ و آن

بودهاند که دنیا و قصرشان را واگذاشـتهانـد ،پـو

طريق به هشت روش مقدس تقسیم میشـود کـه

اينجا رباط و کاروانسرايی بیش نیست.

عبارتاند از :ايمان درست ،نیّـت درسـت ،گفتـار

در ايـن کهنه رباط آسودنـت چـیست؟

درســت ،رفتــار درســت ،معــاش درســت ،ســعی

نه زين جايی تو اينجا بودنت چیست؟

درســت ،توجــه درســت ،و مراقبــت درســت»

چــو ابـراهـیـــم آن بـشنیـد ،درگشـت

(بی.ناس.)010 :0272 ،

تـو گويـی زين سخن زير و زبر گشت...

بنا به تعريف بودا ،انسـان ،سراسـر در چرخـة

ربــاط کهـنــه دنیــــا را بـرانـداخــت

زندگی و مرگ مجدد قرار دارد که به اين چرخـه

جـهانـــداری به درويشی بـدل ساخت

کارما 0میگويند .يعنی در چرخة کارما ،بـا نـوعی

(عطار نیشابوری017 :0202 ،؛ همان ،بیتا)00 :

تناسخ ،روح از جسمی به جسم ديگر منتقـل مـی

در اينجا و برای ورود به مبـاحثی کـه مربـوط

1 . Karma

20

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال اول ،شماره سوم ،بهار 10

شود و «عکوالعمل گفتار و پنـدار انسـان ،خـواه

و نیاز سخن گفتهام .مبدن بدبختی را توضـی ،داده

ناخواه ،در زنـدگی نـوين انسـانی (تناسـخ) پیـدا

ام ...در باب ايمانی که به فقر و نکبت و بـدبختی

خواهد شد» (امین« .)00 :0277 ،اگر انسـان قـدم

بشر پايان خواهد داد توضی ،دادهام .اما چـرا ايـن

به راه سعادت نگذارد و سعی در زدودن امیـال و

مباح

را پیش کشیدهام؟ زيرا فقط از اين سودی

اغراض از نفو خويش نکند ،مـادام ايـن چرخـة

حاصل میشود که به مبانی و اساس دنیـا مربـوط

مرگ و زندگی بـرای او تکـرار مـیشـود (يعنـی

است و آدمی را به رهايی از آالم و رنـجهـا و بـه

سامسارا 0که در لغت به معنی سرگردانی اسـت و

معرفت عقل و نیروانا هدايت میکند» (بی .نـاس،

آن را در متنهای سغدی ،زاد و میر يا زاد و مرگ

.)000 :0272

گفتهاند)؛ اما اگر شخص ،چهار اصلی را کـه بـودا
آنهــا را علــل پیــدايی آرزو و رنــج معرفــی کــرده

چنانکـه واضـ ،اسـت ،سـخنی از بهشـت و
جهنم و فرجام آن جهانی در آيین بودا نیست.

است ،درو کند و اصول هشتگانه را بهکار بندد،
چرخة تناسـخ بـرای او متوقـف مـیشـود و ايـن

فناي صوفیه و نیروانا

شخص «به سـر منـزل آرامـش و صـل ،و سـالم

از ديگر مسائلی که ذهنیت تشابه ابـراهیم ادهـم و

خواهد رسید...؛ همان سـکونت و اسـتقرار کـه از

بودا را شـکل مـیدهـد ،مسـئله فنـای صـوفیه و

آن به نیروانا 0تعبیر میکننـد» (بـی .نـاس:0272 ،

نیروانای بودايیست .در نیروانا ،سالک بـا رعايـت

 .)000در نیروانا ،شخص از تمام هوا و هوسهـا،

اصول هشتگانه ،روحش از همة امیال و شهوات

از تمام امیال و آرزوها پاو شده و به مرحلـة بـی

ـ که رنج آفرينند ـ آزاد میشود و از چرخة کارما

آرزويی رسیده است .جايی که ديگر رنجی بـرای

و تناسخ رهايی میيابـد .در هـر دو اصـطالح ،از

او باقی نمـیمانـد کـه خـواه از آرزوی بـهدسـت

فنای فرديّت و انهدام شخصیت حکايت میشـود

آوردن چیزی باشد و خواه از ترس از دست دادن

ولی بايد توجه داشت که «نیروانا» ،کامالً در فنـای

آن.

مح

میايستد .درحالیکه فنای صـوفیه ،همـراه

با بقاست؛ يعنی حیـات ابـدی در خداونـد .فنـای
 .2-3تناقضهاي دیني و عرفتاني بتین بتودا و

صوفیه کـه در عـالم وجـد ،خـود را در جمـال و

ابراهیم

جالل الهی باخته و گم کرده است ،تفاوتهايی با

با اندو مطالعهای ،میتوان دريافـت کـه در آيـین

نیروانا دارد .چنانکه پیش از ايـن بـه آن پرداختـه

بودا ،سخنی از بهشت و جهنم ،يا حتی سـخنی از

شد ،بودا میگويـد« :درد الزمـة زنـدگی اسـت و

خدا نیز ديده نمیشود« .آيین بـودايی ،از انديشـة

بدبختی و رنج ،عالقة به اين زندگی است؛ و رفع

ماورا الطبیعــه ـ شــکافی ب ـین اي ـن دنی ـا و يــک

درد به ترو زندگی است؛ و گذشتن از شهوات و

واقعیت نامرئی کالً متفاوت ـ اعراض کرد» .چنان

تعلقات ،نجات از زندگی و رسیدن به نیروانا» .بـه

که خود میگويـد« :مـن در بـاب قـدمت عـالم و

اي ـن معن ـی کــه مطلــوب بــودايی ،نجــات از درد

ازلیّت جهان ،توضیحی نـداده ...در بـاب وحـدت

زنــدگی و رسـیدن بــه ســعادت بـیدردی اســت.

روح و جسم سخنی نگفتهام ...من دربار بدبختی

درحالیکه صوفی با فنای در خدا مـیخواهـد بـه
بقا اهلل برسد.

1 . Samsara
2 . Nirvana

درحــالیکــه بعضــی از محققــان ماننــد ســعید

بررسي تطبیقي شخصیت ،زندگي ،احوال و 22 ...

نفیسی اعتقاد دارنـد کـه «نتیجـة مسـلم و نهـايی

به نقل از عبدالحسین زرينکوب« :درسـت اسـت

تصوف ،فنا و محـو اسـت و ايـن ،همـان اصـول

کــه وی ســالهــای جــوانی خــويش را در بلــخ

معروف نیروانا در تعلیمات بودايیسـت» (نفیسـی،

گذرانید ،اما اينکه وی و پـدرش را از امـرا بلـخ

)22 :0122؛ ديگر محققان نظیر عبدالحسین زرين

گفتهاند ،ظاهراً افسانهای بیش نباشد» (زرينکوب،

کــوب ،اظهــار مــیدارنــد کــه «فنــای صــوفیه را

« .)20 :0200اما پیداست کـه ابـراهیم و خـانواد

برخالف مشهور ،به هیچوجه نمیتوان با آنچه نزد

وی ،در آن حــدود مقــارن آن ايــام ،دســتگاه و

بودا و هنود به نیروانا تعبیر میشود ،يکی دانست.

حیثیت قابل مالحظـهای داشـتهانـد و تـرو ايـن

زيرا نیروانا ،در واقع انتهای تناسخِ صـورت اسـت

تعلقات بوده است که بعدها در روايـات صـوفیه،

و هیچ ارتباطی با تصـورِ وجـود خـدا نـدارد .در

تعبیر به ترو سلطنت شده است» (همـان .)22 :از

صورتی که فنای صوفیه از تصـور وجـود خـدا و

نمونههای تموّل خاندان ادهم اينکه «پـدر ابـراهیم

غلبــه و اســتیالی اوســت» (زريــنکــوب:0201 ،

را سرايی بود ،خانههای بسیار داشت ،هرگـاه کـه

.)020

خانهای خراب شدی ،بـه ديگـری نقـل کـردی و
هیچ خانه را مرمّت نکردی و مر غالمـان خـود را

صحت یا سقم شاهزاده بودن ابراهیم ادهم

گفتی کـه هرکـه امـروز روزه دارد از شـما ،او را

بیشک اگر در تاريخ نیامده بود که «ابراهیم ادهـم

درمیدهم( »...واعظ بلخ .)000 :0222 ،اما در اين

از ملوو بوده و تـرو سـلطنت کـرده» (قشـیری،

میان ،اين نظـر قابـل تأمـلتـر اسـت کـه «وی از

)022 :0207؛ بههیچوجه او را با بودا مقايسه نمی

مهاجران عرب قبیلة بنیتمیم بـوده اسـت ،چـه از

کردند؛ هزار آنکه در رفتار و عمل ،شبیه بودا بوده

عصر معاويه به بعـد ،خالفـت امـوی و مروانـی،

باشد .مگر ديگر صوفیان نبودهانـد کـه در تجـرد،

برای جلوگیری از انقالبات سرزمینهای مغلـوب،

گذران عمر کردهاند ،زن و فرزند را وقعـی ننهـاده

قبايل مختلف عرب را از سرزمینهـای عربـی بـه

اند و در مقامات به فنا رسیدهاند؟ پو چـرا آنـان

مناطق مختلف امسراتوری اسالمی کـو مـیداد و

را با بودا تطبیق نمیدهند؟ پو به ظـن شـبیه بـه

به عالوه ،غازيان و لشکريان نومسلمان عرب کـه

يقین ،بايد گفت که مسئلة «ترو سـلطنت» ،وجـه

برای فتوحات اسـالمی از مراکـز اصـلی خـود در

اصلیِ تمايز او از ديگر صوفیان و تشابه او به بودا

شبه جزيره عربستان به شـرق و غـرب سـفر مـی

بوده است؛ و به اين اعتبار ،نبايد مسائل ديگر اين

کردند ،اغلب در همان ممالک ماندگار میشدند و

دو نفر را بههم ربط داد .اما مـا در مسـئلة پادشـاه

با داشتن زمین و قدرت و مال و سرمايهای که در

بودن يا نبودن ابراهیم ادهم نیز دقیقتر میشـويم

اين کشـورهای مغلـوب بـهدسـت آورده بودنـد،

در قديمترين متون عرفانی ،در ادامـة نـام ابـراهیم

شوقی به رجعت به سـرزمین اجـدادی نداشـتند.

آوردهاند کـه «کـان مـن ابنـا الملـوو» (قشـیری،

پو اگر ابراهیم ادهم که از چنـین خـانوادههـايی

)022 :0207؛ اما عبدالرحمن بدوی معتقـد اسـت

بود ،شاهزاده معرفی شود ـ به دلیل تـنعم و رفـاه

که اين مسئله «اساس تاريخی ندارد .از آنکه منابع

اوـ بیدلیل نیست» (امین.)027 :0277 ،

تــاريخی در قــرن اول ،يــا نیمــة اول قــرن دوم
هجری ،از کسی به نام ادهم به عنوان والی بلخ يـا

تأثیرپذیري یا اشتراك در ذات عرفان؟

خراسان ياد نکرده» است (بدوی .)020 :0272 ،يا

ابتدا به ساکن ،نبايد فقط شخص ابراهیم ادهـم را

20
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با شخص بـودا مقايسـه کـرد؛ بلکـه ايـن آداب و

آن ،بسیار بـه هـم شـباهت دارنـد مـثالً شـباهت

رفتار ابراهیم است که شخصیت او را شـکل داده

داستان و زندگی «مهـاويره» (هـوکینز)20 :0207 ،

است؛ الجرم بايد اصولی را که ابراهیم ادهم پیـرو

و «انشی کـائو» (نفیسـی )00 :0122 ،بـه بـودا؛ و

آن بوده با اصول بودايی مقايسه کرد .مـا بـر ايـن

شــباهت زنــدگی و متنبــه شــدن «امیرحســینی»

باوريم که اصلِ «ترو دنیا و تعلقـات آن» ،نیـازی

(جامی )222 :0202 ،به ابراهیم ادهم؛ که نشان از

به تعريف و يا بنیانگذاری از سوی دين يا پیـامبر

اختالط داستانی بین آنها دارد.

و شخص مشخصی ندارد .بیشک ،در هر آيینـی،
هر چیزی که ذهن و تمرکز مـؤمن را از هـدف و

لختي درنگ

حقیقت دور کند ،مذموم اسـت و شايسـتة تـرو.

بیشمار صوفیانی بـودهانـد کـه دسـت بـه تـرو

آيــا مســی(،ع) نیــز در تجــرد و تــرو تعلقــات

تعلقــات زدهانــد و راه رياضــت و زهــد را پ ـیش

نزيست؟ (با اين حال ،ايـن امـر بـديهی ،نیـاز بـه

گرفتهاند .اما چرا فقـط ابـراهیم ادهـم را بـا بـودا

تحقیقی کوچک در ديگر اديـان و آيـینهـا دارد).

مقايسه میکنند؟ چنانکه ديده شد ،در نحو متنبه

بودا به امـرار معـاشِ درسـت سـفارش مـیکنـد؛

شدن ابراهیم و بودا ،هیچ وجـه اشـتراکی نیسـت.

ابراهیم ادهم نیز به حاللخواری و کسـبِ دسـتِ

آنچه بودا را وادار به ترو دنیا و تعلقات کـرد تـا

خويش معـروف اسـت .بـودا بـه گفتـار درسـت

به زهد روی آورد ،مشاهد پیری ،بیماری و مرگ

سفارش میکند؛ ابراهیم ادهم در مجلسـی کـه در

بود؛ ولی آنچه ابراهیم را متنبه کـرد ،نـدای غیبـی

آن غیبت شده بود ،میگويد« :نزديکِ مـا گوشـت

بود .پو آيا دلیل مقايسه ايشان با هم ،چیزی جـز

از سسوِ خان خورند و شما نخست گوشـت مـی

شاهزاده بودن ابراهیم است؟ (که همـانطـور کـه

خوريد و اشارت به سخن خـدای عزوجـل کـرد:

پیش از اين استناد شد ،خود اين مسئله با نقدها و

ّب أَ َح ُدكُ ْم أَن َيأْكُ َل لَ ْحم َم أَ ِِهم ِ َي ْهًمأَ ََ َِ ِْ ُْ ًُ ُهم ُ »
أَ ُي ِح ُ

ايراداتی روبهروست )

(قشیری002 :0207 ،؛ عطار ،بیتا .)022 :بودا می

برخی تشابه داستان روبهرو شدن ابراهیم ادهم

گويد« :بزرگترين پیروزمندان کسی است کـه بـر

با شیطان را در کنار روبهرو شـدنِ بـودا بـا مـاره

يک تنـ بـر خودــ غلبـه کنـد» (پاشـايی:0202 ،

مطرح کردهاند؛ اما اين همخوانی درست بـه نظـر

)02؛ ابراهیم ادهم نیز در جهاد اصغرــ جنـگ بـا

نمیرسد ،از آنجا کـه در آيـین بـودايی «شـیطان»

نفوِ خويش ـ پیروز شد.

وجود نـدارد .مـاره در آيـین بـودايی بـه معنـای

اينها همه از تشابهات اساسی و عمیق ابـراهیم

مجموع تمايالت و هواجو است که انسان را بـه

ادهم و بوداست ،که فارو از داستانپردازیهاست.

دنیا راغب میکند؛ و فقـط بـا نگـاهی شـاعرانه و

ولی آيا همة اينها ،با قوانینی مشترو امـا نانوشـته

توجیهگر ،میتوان ماره را همان شیطان دانست.

بین تمامی اديان و انسانهايی که خوبی و درستی
را میستايند ،نیست؟

اين مسئلة اخیـر ،گشايشـی بـرای طـرح ايـن
مطلب شد که در آيـین بـودايی ،هـیچ سـخنی از
قدرت برتر ازلی يعنی حقیقتی به نـام خـدا و يـا

مقایسههاي دیگر

حتی مرتبة پايینتر از آن ـ يعنی خالق ـ بـه میـان

جالب است که در اين میان ،به تشابهات داسـتانی

نیامده است .بـه قـول جـان .بـی .نـاس« :مبـادی

ديگربرخورديم که از جهت شکل وقـوع و تـأثیر

الهوت و فلسفة فوقالطبیعـه و امثـال آن مباحـ

بررسي تطبیقي شخصیت ،زندگي ،احوال و 22 ...

عقالنی ،نـزد او وزنـی نـدارد» (بی.نـاس:0272 ،

و انتقال دانش نیز آغاز شد و آثار دينی ،فرهنگـی

 .)000چنانکه خود میگويد« :من در باب قدمت

و ادبی ملـل مختلـف ،بـیش از پـیش بـرای هـم،

عــالم و ازلیّــت جهــان ،توضــیحی نــدادهام» ...

شناسانده شد؛ مثالً همین زندگینامة بـودا ،بـا نـام

(همان) .بنابراين وقتی بودا با تأکید بر قانون کارما

قصة بوداسف و بلوهر حکیم ،به فرهنگ اسـالمی

میگويد« :قضاوت الهیـ يا توبه و شفاعت ،هـیچ

و متون فارسـی و عربـی داده شـد .پـو در ايـن

يکـ نمیتواند درست باشد .فقـط عکـوالعمـل

دادوستدها ،بیشک آيین بـودا نیـز نمـیتوانسـته

کردار انسان است که در زنـدگی بعـدی او بـه او

است که بدون تأثیرگذاری به فرهنگ بلخ ،از آنجا

بازمیگردد» (امـین .)00 :0277 ،ايـن نسـبت بـه

بار بربندد .اينکه تصوف ،نخست از میـان تارکـان

قوانین و اصول آيین او ،بسیار منطقی و همخـوان

دنیا و راهبان ديرنشین و رياضتکش ،که اعـراب

بهنظر میرسـد؛ در صـورتی کـه ايـن مسـئله ،در

آنها را نساو و زهاد میگفتند ،برخاسـته اسـت و

اصول صوفیه و يا زهّاد مسلمان ـ که يکی از آنان

اينکه بودايیان به رياضتکشی و تارو دنیا بـودن

ابراهیم ادهم است ـ بههیچوجه قابل قبول نیست.

معروف بودهاند ،بیش از پیش انديشة تأثیرگـذاری

ألّسم ئه ِ
اأِ ُُم َم بمأ ُا أ ِي ْمن َا ْهم ِدُأ َو وأ َي ُم أ
َو ألَ َ
ذين َع ِهلُ أ َ
ک ِي ْن َا ْه ِدُأ لَ َغ ُف ٌر َرحمه ٌم (آنان که مرتکـب
أِ َن َر َا َ

شرق ايران ،قوّت میبخشد .اما آيا اين ،بـه معنـی

عمل زشت شـدند و پـو از آن عمـل بـد ،توبـه

تأثیرپــذيری دانســتة شــخص ابــراهیم ادهــم از

کردند و به اخالص ايمان آوردند ،خـدای تـو بـر

شخص بودا و انديشههای بودايی است يا حاصل

آنها بعد از توبه ،به يقین بخشنده و مهربان اسـت

تطبیقات استداللی محققـان اسـت؟ (کـه در ايـن

(احزاب .)022 :با طـرح ايـن مـوارد قابـل تأمـل

مقاله ،تا حدی بدان پرداخته شد) .در نهايت ،بايد

اخیر ،ديگر جايی بـرای طـرح ايـن تفـاوتهـای

به دو مسئله دقت شود:

آيین بودايی را بر تصوّف اسـالمی ،مخصوصـاً در

واض ،نمیماند که مثالً بگويیم بودا گفتـه اسـت:

يکی اينکه فرهنگهـا و اديـان ،اسـطورههـای

«ديگران را اگر چون خود بدانی ،بايد که نه خون

خود را به اشتراو میگذارند و بـا هـم ارتبـاط و

بريزی و نه به کشتن برانگیـزی» (پاشـايی:0202 ،

همزيستی دارند .در بح

مـا شـايد ايـن ،شـاهد

 )00و اين درحـالی اسـت کـه بسـیاری از منـابع

مثال خوبی باشـد کـه در آيـین هرمسـی ،بـودا و

قديم میگويند ابراهیم ادهم «در اواخر عمر ،غالباً

هرمو با هم يکی شدهاند .به نقل از غایم الحکـیم

به جهاد در ثغور اشتغال داشت...؛ حتـی بیمـاری

از کتاب بازتاب اسطور بودا در ايران و اسالم در

مرگ نیز در ضمن جهاد بحری که جهت غزو بـا

صفحه پنج «در دعايی از لسان صائبیان ـ خطـاب

روم رفته بـود ،بـه سـراغش آمـد» (زريـنکـوب،

به هرمو ـ آمده است :ما تو را با همـة اسـما ت

.)20 :0200

میخوانیم ،در عربی عطـارد ،در فارسـی تیـر ،در
رومــی هــوروس ،در يونــانی هــرمو ،در هنــدی

نتیجهگیري

بودا».

در تصوف اسالمی ،بعضی از مبـادی و اصـول بـا

ديگــر اينکــه ،بايــد در نظــر داشــت کــه گــاه

بعضی از افکار و عقايد غیراسالمی متناسب است

تطابقات در امور دينی ،بـه اصـول مشـترو ـ امـا

و شايد از بعضی از آنها نیز تأثیر گرفته باشد .بعد

نانوشته ـ بین انسانها برمیگردد .انسانها اعـم از

از ظهور اسالم ،مخصوصاً در ايران ،عصر ترجمـه

مسلمان ،بودايی ،مسیحی و ...دارای خصوصـیات
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روحــی و نفســانی مشــترکی هســتند کــه از نظــر

فريدالدين ( .)0202مصیبنامه .به تصـحی ،دکتـر

خاصیت و عمق ،شبیه به هم هستند؛ که شـايد در

نورانی وصال .انتشارات زوار .چاپ هفتم.

بروز اينهاـ به عنوان واکنشـ با هم تفاوت داشـته
باشند يا با هم مشترو باشند؛ کـه آن را در اينجـا
میتوان به ورع و تجـرد و تـرو تعلقـات بـودا و
ابراهیم ادهم ،تعمیم داد.

______ ( .)0202الهینامه .تصحی ،فـؤاد روحـانی.
زوّار .چاپ نهم.
______ ( .)0200منطقالطیر .با مقدمـه ،تصـحی ،و
تعلیقــات محمدرضــا شــفیعی کــدکنی .انتشــارات
سخن .چاپ ششم.

منابع

______ (بــیتــا) .تــذکرةاالولیــا  .از روی چــاپ

قرنن كریم

نیکلســن .بــا مقدم ـة میــرزا محمــدخان قزوينــی.

امین ،حسن ( .)0277بازتاب اسطوره بودا در ايـران و

انتشارات مرکزی .چاپ پنجم.

اسالم .میرکسری.

بدوی ،عبدالرحمن ( .)0272تاريخ تصوف اسالمی ،از
آغاز تا پايان سـد دوم هجـری .ترجمـة محمـود
انتظارزاده .دفتر نشر معارف اسالمی.
بی.ناس ،جان ( .)0272تـاريخ جـامع اديـان .ترجمـة
علیاصـغر حکمـت .شـرکت انتشـارات علمـی و
فرهنگی .چاپ هفتم.

پاشايی ،ع ( .)0202راه آئین (دمّه پـده) ،بـا مقدمـهای
دربار زندگی و شرح اصطالحات متن .انتشارات
نگاه معاصر.

جامی ،نورالدين عبدالرحمن ( .)0202نفحـاتاالنـو

قشیری ،ابوالقاسم عبدالکريمبن هوازن ( .)0207رسالة
قشیريه .ترجمة ابوعلی حسنبـن احمـد عثمـانی.
تصحی ،بديعالزمان فروزانفر .انتشارات زوّار.
مژدهی ( .)0272فرهنگنامـة ادب فارسـی .زيـر نظـر
حسن انوشه .ذيل عرفان و ادب اسالمی .سـازمان
چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی.

مولوی ،موالنا جاللالدين محمدبلخی ( .)0270مثنوی
معنوی .براساس نسخة اصلی رينوالداين نیکلسن.
به کوشش دکتر کاظم دزفولیان .نشر طاليه.

نفیســی ،ســعید ( .)0122سرچشــمههــای تصــوف در
ايران .کتابفروشی فروغی.

من حضراتالقدس .مقدمه ،تصـحی ،و تعلیقـات

واعظ بلخ ،ابوبکر عبدالرحمنبن عمـربن محمـد داود

دکتر محمود عابدی .انتشارات سخن .چاپ پنجم.

( .)0222فضـائل بلــخ .ترجمـة عبــداهلل محمــدبن

زرينکوب ،عبدالحسین ( .)0202نه شرقی ،نه غربـی،

محمدبن حسین حسینی بلخ .به تصحی ،و تحشیة

انسانی .مؤسسة انتشارات امیرکبیر .چاپ چهارم.
______ ( .)0200جســتوجــو در تصــوف ايــران.
مؤسسة انتشارات امیرکبیر .چاپ نهم.
______ ( .)0201ارزش میــراص صــوفیه .مؤسســة
انتشارات امیرکبیر .چاپ چهاردهم.
عطار نیشابوری ،ابیحامد محمـدبن ابـیبکـر ابـراهیم

عبدالحی حبیبی .بنیاد فرهنگ ايران.

هجويری ،ابوالحسن علیبـن عثمـان ( .)0201کشـف
المحجوب .مقدمه ،تصـحی ،و تعلیقـات محمـود
عابدی .سروش.
هوکینز ،بردلی ( .)0207آئین بودا .ترجمة محمدرضـا
بديعی .مؤسسه انتشارات امیرکبیر .چاپ سوم.

