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 ها و عناصر داستان زندگي ابراهيم ادهم و نسبت آنروايت

  با باورها و آداب بودايي 
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              3غالمحسين نوعي

  چكيده

ـان،   معابد بودايي بلخ و نقش سر بودا بر سكه هاي پيروز ساساني حاكي از نفوذ آيين بـودا در خراس
هـاي اسـالمي و   همجواري و رفت و آمدهاي پياپي ميان سرزمين. صوف استهاي تيكي از خاستگاه
يي به تفكر نشين، در روزگاران پس از اسالم نيز سبب انتقال و ورود آداب و مناسك بودا مناطق بودايي

ـتان ابـراهيم    از نمونه. اين مناطق شد و آداب و رسوم صوفيه هاي اين تأثيرپذيري، روايت خراساني داس
ـان بـا هنـد و سـرزمين       ت كه نشان ميادهم اس ـبب همجـواري خراس ـا  دهد پردازندگان آن بـه س ي ه
پس از آوردن در اين مقاله سعي شده . اندنشين، از سرگذشت بودا و باورهاي بودايي الگو گرفته بودايي
 يها يي از مشابهتها مونهو آوردن ناي  داستان، از راه بررسي مقايسهي شامي و خراساني اين ها روايت

ـا ادبيـات   مطابقـت  پرهيز از خوردن گوشت و  و خانماني، عبادت در غارمانند بي عناصر اين روايت ب
 . اده شودنشان د باورهاي بودايي، اين الگوپذيريكه و آداب و جاته

  .، بودااسان، آيين بودايي، ابراهيم ادهمعرفان خرعرفان اسالمي، : هاكليدواژه

مقدمه - 1  

رهنـگ و تصـوف   هايي و بـه چـه ميـزان بـر ف    ه آيين بودا در چه حوزهكاين ةبررسي دربار
. باشـد، البتـه كاردشـواري اسـت    دي ميارتباط و پيوند اين دو تا چه ح اسالمي تأثير گذاشته و
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حال با اين. استباره نيز همواره با شك و گمان همراه بودههاي ارائه شده در اينكه نظريهچنان
لولوژي، ريشه و تبار بعضي از اصطالحات رايج در تصوف خراسـان  برخي از محققانِ دانش في

اي از آداب و رسـومِ برخـي از   پـاره  اند و برخي ديگر نيز با مقايسهرا در بوديسم جستجو كرده
اند كه اين مناسك احتماالً بايد ريشه در كيش بودا ي تصوف خراسان چنين نتيجه گرفتهها فرقه

قلندريه ـ   ان به برخي از آداب و رسوم فرقهتوبه عنوان نمونه مي ).10: 1377امين،(داشته باشد
دانـــد، اشـــاره يي مـــيگـــردانِ مـــانوي و بـــوداكـــه زريـــن كـــوب آنـــان را بقايـــاي دوره

  ).360-361: 1385)1(كوب، زرين(كرد
-273(موريــا در هنــد و در زمــان پادشــاهي آشــوكا آيــين بــودا، پــس از تأســيس سلســله

غرب هند عبـور كـرده، منـاطق كشـمير، قنـدهار، كابـل و       رزهاي شمالتدريج از مبه).م.ق236
را در  ايـن مـذهب   ةهـاي بـودايي رخنـ   سو افسـانه ز يككه اچنان. خراسان بزرگ را فراگرفت

- مـي شـدگي بـودا روايـت    مقارن با روزهـاي نخسـتين روشـن   هاي آن سوي جيحون سرزمين

از ايرانياني كه كيش بودا را در مرزهاي چـين   متون چيني ،و از سوي ديگر) Golestani,2009: 1(كند
 جا كه نـام  يـك شـاهزادة   ؛ تا آن)29: 1367آذري،  . 44: 1385ليان، سين(انداد كردهي ،دادنداشاعه مي

طـور  هاي بودايي را بهاو كتاب. خورددر بين مبلغان  مذهبي به چشم مي  "آن شي كا او"پارتي به نام 
 الزم بـه ذكـر اسـت   ). 42: 1385ن، ليـا سين(سكريت به زبان چيني برگرداندمستقيم از زبان پالي و سن

 )بودايي و معابد بودايي مشهور بـوده اسـت  ـ   ايراني بلخ به داشتن تعداد زيادي سكنه مناطق باميان و
Mostfavi, 2008:1) (. كهانت آن را برعهـده   برمكدر بلخ كه افرادي با لقب  نوبهار خصوص معبدبه

  ).157، 33- 29: 1365وا، بو(داشتند
شـهرت داشـت    "پيروز"ي باال، در عصر ساساني ساتراپ خراسان، كه به ها افزون بر نمونه

 ةآيين و انديشـ . باشدين آيين ميكرد كه نشاني از گرايش او به اهايي با سر بودا ضرب ميسكه
كشـتن جـانوران،   عـدم  : چرا كه ماني بسياري از عقايد خود ماننـد . ماني نيز گواه ديگري است

مهـاجرت بسـياري از   . خانماني و اعتقاد به تناسخ را از بوداييان اخـذ كـرده بـود   سياحت و بي
نظر دور داشت؛ امري  علت فشار موبدان ساساني را نيز نبايد از هاي مانوي به تركستان بهگروه

و موجب ايجـاد  خود، آشنايي مهاجران با برخي از فرق بودايي چين را سبب گرديد  كه به نوبه
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هرچنـد  . )2() 118: 1385؛سين ليـان،   158: 1383دكره، (هاي التقاطي در اين سرزمين شدفرقه
ة شود كـه اشـاع  مان چنين تصور ميهاي مسلدست عربكه در ظاهر و با تسخير كامل ايران به

هـا  كيش بودايي در فرارود متوقف شده باشد، اما مطالعات حاكي از آن است كه بسـياري از آن 
هـاي   كـه مردمـان سـرزمين   انـد؛ چنـان  چنان به حيات خود ادامه دادههاي رهبانيت همدر حوزه

شـيمل،  (بوداييان حفـظ كـرده بودنـد    ةشان را نسبت به مناسك مرتاضانقها عاليخاوري تا قرن
1377 :86.(  

 يهـا  هين آيين در زميناهاي براي پي بردن به اين تأثير پذيري بايد در صدد شناخت بازتاب
نگارنده در اين مقاله مي كوشد اين بازتـاب را از طريـق شناسـاندن چگـونگي     . آمدگوناگون بر

  )3(.ايراني از داستان زندگاني بودا در پروراندن داستان ابراهيم ادهم نشان دهد ةگيري صوفي بهره
ـ  ها مردم سرزمين هايي كه بسيار مورد عالقهيكي از داستان     أثير آن ي شرق ايران بـود و ت

توان مشاهده كـرد، سرگذشـت مـردي اسـت بـه نـام       هاي ديگر ميرا در هنرها و ادبيات ملت
- تخت سلطنت چشـم كه براي رسيدن به حقيقت از تمام دارايي، زن و فرزند و حتي  "سيدارتا"

جـذابيت ايـن   . شـود مـي "بـودا "كه در پايان اين گزيند تارهبانان هندي را برمي ةكند و شيوپوشي مي
نويسان صوفي، اي بود كه بعدها و در دوره اسالمي بسياري از تذكرهاستان براي مخاطبان آن به اندازهد

رسـد از  زندگي ابراهيم ادهم كه به نظر مي غير از نمونهبه. منسوب داشتند اين قصه را به بزرگان خود
ستان زندگي شقيق بلخي نيز توان به دانامه وام گرفته است و در ادامه مورد بحث است، مياين زندگي

ها بازرگاني پس از ديدار با راهبي بودايي تمام ثروتش را رها كـرد و  اشاره كرد؛ مردي كه پس از سال
- ؛ صـفي 232: 1370عطـار، (شد "بيدار"زاد و توشه قدم در راه زهد و تصوف گذارد و در نهايت بي

اند كه در بلـخ باميـان صـاحب ثـروت     محمد بلخي نيز نوشته ةدربار). 130- 133: 1350الدين بلخي،
شخصيت ديگر، ابوسـعيد  ). 63: 1362خطيب فارسي، (را برگزيد "فقر "زيادي بود و بعد از توبه، راه 

 كرد و مدت زيـادي را بـه تزكيـه   ها عوض او شغل و اموال خود را با زندگي در بيابان. ابوالخير است
هاي معكـوس او در داخـل چـاه    چله). 27- 28 :1366و منور، 5: 1374دامادي، (نفس اختصاص داد 

 .اش از تمرينات هندوها باشدتواند نشان از تأثيرپذيريمي
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 ،اش رها كـردن سـلطنت و ماديـات اسـت     كه مضمون اصلي ،كه داستان زندگي بوداجالب آن   
بـه  . گرديـده اسـت  هاي صوفيان اسالمي الحاق مينامهچنان به سرگذشتهاي درازي همحتي تا سده

الدين حيدر زاوگي، صوفي قرن هفتم هجري، نام برد كه در سخن عامه، توان از قطبعنوان نمونه مي
ي پدر، تاج و تخت را رها و حتي پس از مرگ او سلطنت را ها پسر پادشاه بخارا بود و باوجود تالش

  ). 218- 219: 1386شفيعي كدكني، (كرد خود واگذار  "نابيناي"به خواهر 

  مختلف دو روايت

هايي از تأثيرپذيري داستان ابراهيم ادهم از داستان بودا بپـردازيم،  كه به ذكر نمونه پيش از آن
بايد به اين نكته اشاره شود كه امروزه دو روايت مختلـف از داسـتان ابـراهيم ادهـم در دسـت      

  :هاي بنياديني با يكديگر دارندرواياتي كه در برخي از موارد تفاوت. است
از اول « انـد كـه   گونه آغاز كردهاو را اين نامهبه طور كلي زندگي: هاي خراسانيروايت -1

روزي در هنگام رفتن به شـكار، توسـط آهـويي كـه بـه اذن خداونـد او را       . »حال امير بلخ بود
در اين روايات، در واقـع زنـدگي او از زمـان    ). 158: 1384هجويري،(نصيحت كرد، توبه نمود
 ةدر اين تصوير، چهـر . گرددشود و به پيش از آن هيچ توجهي نميع ميحكومتش در بلخ شرو

اجتماعي و -گنجد و موافق با وضعيت فكريشدت در چارچوب رهبانيت بودايي ميابراهيم به
   .عاليق مردم خراسان بزرگ پرداخت شده است

 :براي درك بهتر ساختار اين روايت، ياد آوري نكات زير ضروري است

حتـي يـك مـورد،     المحجـوب كشـف ء و االوليـا تذكرههايي مانند ا و درسنامههتذكره) الف
نبرد مقـدس او فقـط بـا لشـكريان     . كنندها و جهاد اين مرد صوفي گزارش نميسخني از غزوه

  .نفس است و بس
  .گذراند و نه لشكريان مي در اين روايات او تقريباً تمامي وقت خود را با دراويش) ب
يي مبني بر نبرد با كفار عدم خشونت است و در اين متون هيچ اشاره فهآشكارا پيرو فلس) ج

رويـيم تـا بـا    اي ابراهيم ادهم رو بـه  در اين تصوير  بيشتر با وجه اسطوره. شوداز او ديده نمي
  . شخصيت تاريخي او
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اي از سرسـپردگي و  ترين اشـاره گونه كه در اين روايت آمده است، نه تنها كوچكهمان) د
شود، بلكه از او با القابي چـون  گونه متون يافته نميدت ادهم نسبت به بزرگان اسالم در اينارا
  ).118: 1370عطار،(است نيز ياد شده» هندوك«

ابراهيم ادهم  تري نسبت به نقل زندگينامهگرايانهعمنابع عربي ديدگاه واق: روايت شامي -2
-كه در مكه متولد شد و بعدها خـانواده او و اين اين متون به نسب عربي. انداز خود نشان داده

تأكيد اين منابع بيشتر بر . كنندكه او كودك بود، به بلخ مهاجرت كردند، اشاره مي اش در زماني
-هاي جالبي بر ميعساكر به نكته هاي ابندر گزارش. گونِ ابراهيم استزهد و نه اعمال معجزه

در اين . ترس از ابومسلم خراساني به حدود شام گريختخاطر كه ادهم بهاز جمله اين ؛خوريم
هاي يك مؤمن بـه اسـالم تصـوير شـده و حتـي      ها او آشكارا يك فرد نظامي با ويژگيگزارش

  ).32-33: 1385زرين كوب، (درگذشت او هم دراثناي يك جهاد دريايي رخ داده است
-د كه گويا مؤلفان عارفرد بتوان به اين شكل حل كعدم هماهنگي بين اين دو نگاه را شاي

هاي گذشته را كه بـا وضـعيت جديـد جامعـه     ها و اسطورهمسلك خراساني بخشي از حكايت
  .انداسالمي تضادي نداشته، اقتباس و درباره بزرگان خويش نقل كرده

  : ي خراساني زندگي ابراهيم با زندگي و آداب بوداييها ي مشترك در روايتها نشانه 
هـاي بسـياري وجـود    شد در گزارش زندگي اين دو مرد نـامي شـباهت  گونه كه گفته همان

  :از جمله. دارد

 نوا و توبه درويشي بي ـ مشاهده1

-آن. در مورد توبه و ترك سلطنت بلخ از سوي ابراهيم ادهم روايات زيادي نقل شده است

. بلـخ بـود   طقـه طور حتم پادشـاه من كه او به ها مشترك است، آنچه تقريباً در تمامي اين داستان
ثير پـذيري  كوب احتمال تـأ عبدالحسين زرين. هاي متفاوتي براي توبه وي ذكر شده استعلت

زيرا او معتقد است آنچه بودا را به تـرك دنيـا    ،كندبودا را كامالً رد مي زندگي ادهم از اسطوره
ت از سـوي  كـه تـرك تعلقـا   بـود، درحـالي   "بيماري، پيري و مرگ" سه نشانه سوق داد، نظاره

راكـه باعـث تحـول    چهارم  اما گويا زرين كوب نشانه. بود "نداي غيبي "ابراهيم ادهم ناشي از
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راهبـي بـا ردايـي زعفرانـي در      ةاست و آن عبارت بـود از مشـاهد  هناديده گرفت نهايي بودا شد،
كران شدن در زندگي يعني شفقت بيكامل: گويدراهب به او مي. جستجوي كامل شدن معنويت

  ).102: 1340؛ الدنبرگ، 4/138: 1387؛الياده، 56: 1380نز،هاوكي(نسبت به تمامي موجودات
گـر و  ابراهيم، توجه به يك فقير دريـوزه  اسالمي هم يكي از علل اصلي توبههاي در روايت

او در كنـار   ،عبـارت ديگـر  بـه ). 333: 1357گلدزيهر، (فارغ از تعلقات دنيوي عنوان شده است
  . شودبيند و دچار دگرگوني روحي ميرش فقيري آزاده را ميديوارهاي قص

  ـ روايت انذار آهو 2 

هاي متوالي بـودا  محتواي اين متن بيانگر زندگي. ، يكي از متون مهم بودايي است)4(كهجاته
تجلي و گاهي خود را قرباني برهمن  ،هايي است كه در جسم حيواناتي چون خرگوشدر زمان
هـا، ايثـار و هـدف    بيشتر اين حكايـت  ةمايدرون. )5()291: 1340نبرگ،الد(اي كرده استگرسنه

مهمي كه با  ةاما نكت ؛)52: 1386قريب،(ت استها، نجات و رستگاري بشريبودا در اين داستان
-هويي ظاهر ميها اغلب بودا در قالب آدر اين داستان ،اين است كه بحث حاضر مناسبت دارد

شـكارچي  رغم تالش يـك  شود و بهظر، بودا در قالب آهويي متولد ميمورد ن كةدر جاته. شود
همـه شـكارچي، كمـانگيران پادشـاه را بـه طـرف آن       با اين. يابد براي كشتن او، وي نجات مي

آمـوزد و شـاه و   به آنان مـي خود را در نفي كشتار  اين بار آهو يعني بودا، آموزه. بردغنيمت مي
بودا بارهـا در كالبـد   ). 41: 1383فيشر ،(آورندخنان او ايمان مياو را سجده كرده، به س ديگران

 :1384كـه، جاتـه (كنـد ها را از كشتن جانداران منع ميموارد انسان ةشود و در همآهو متولد مي
د زنـدگي ابـراهيم   هاي پيونترين حلقهبين ترتيب آهو در واقع يكي از اصلي). 205-206و 174

نويسـان  بنابر گزارش تذكره. گي ابراهيم نيز آهو نقشي اساسي داردچرا كه در زندادهم و بودا مي
كـه  شود، در حاليبه دنبال آهويي رهسپار مي )6(شكارچي -ابراهيم ادهم روزي در نقش  پادشاه

در هنگام تعقيـب و گريـز،   . "بيدارشو ": گفت مي شنيد كه به اوچند لحظه قبل از آن ندايي مي
! اي را به تيرزني و صيد كنـي؟ اند كه بيچارهتو را براي اين آفريده :گويدآهو به سخن آمده، مي
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و ابراهيم در اين ). 128: 1336؛ هجويري، 103-104: 1370عطار، (آيا هيچ كار ديگري نداري؟
  .شودمي "بيدار"لحظه 

نفي كشتار جانوران؛ : قوانين بودايي است ةروشني بازگوكنندر دو روايت بهسخن آهو در ه
 و خالصـه عشـق و شـفقت نسـبت بـه همـه      وشتخواري؛ نفـي آزار و صـدمه رسـانيدن    نفي گ

آمـوزد و وي را از رنـج   شـكارچي حكمـت مـي    -كه، آهو به پادشاهدر داستان جاته. جانداران
بنياد واقعيِ همدردي، حقيقت رنج است، يعني اين ". رهاندعادات بد، يعني كشتن جانوران مي

  ).50: 1378پاشايي،("اندندانستن، دستخوش رنجحقيقت كه موجودات، همه از 
در روايت اسالمي هم، آهو به اذن خداوند به پادشاه كه در شخصيت ابـراهيم ادهـم ظـاهر    

  .دهدشده، تعليم عدم خشونت مي

  ـ ترك خانمان 3 

ميلـي كامـل بـه دنيـا و جـدا شـدن از       اولين شرط ورود به تشكيالت رهبانيت بودايي، بـي 
در اين آيين سالك بايد خانه و خانواده را بـراي ورود بـه زنـدگي    . يت استهرگونه حس مالك
مريدان حقيقي بودا به پيروي از آموزگارشـان  . در ترك خانه است "آزادي". راهبانه ترك نمايد

 چرخـه  "كننـد تـا زودتـر از    وشـي مـي  دستيابي به نيروانا از هرگونه تعلقـي چشـم پ   دليلو به
خـويش را رهـا    يان، خود اولين كسي اسـت كـه خانـه   ، پيشواي بودايبودا. رها شوند "سامسارا

  .گزيندخانماني را بر ميكرده و رهبانيت و بي
در متون عرفاني اسالمي نيز نقل شده است كه ابراهيم ادهم پـس از توبـه، لبـاس و مركـب     

گونـه  يچكـه در اسـالم هـ   رغم ايـن علي. خود را به شباني بخشيد و راه بيابان را در پيش گرفت
ابن جوزي، :ك.ر(هاي فقهي ذكرشده استرهبانيتي وجود ندارد و اين مسأله به تناوب در كتاب

اين كـار  . طور كامل فاصله گرفتخود به داراييبا اين وجود، ادهم از ) 170-169،217: 1368
  . )7(كندپيشوايان اسالم ندارد و از طرح كلي داستان بودا پيروي مي ةاو، هيچ شباهتي با سير
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  ـ عبادت در غار4
. نـد اپرداختـه  مـي  هاي بودايي، غارهايي بوده است كه راهبان در آن به مراقبهاولين عبادتگاه

بعدها بناهاي غاركند هماننـدي  . جنوب و شرق بمبئي باقي هستند هنوز اين غاركندها در ناحيه
غارهاي بـا عظمـت   . شد در آسياي مركزي و در زادگاه ابراهيم ادهم، يعني باميان و بلخ ساخته

تواند دليلي بـراين  كه در آن كشف شده، ميهاي ايراني جاتهتركستان چين هم كه اولين ترجمه
دمـه  "عالوه بر ايـن در متـون   . مدعا باشد كه مكان عبادي برخي فرق بودايي غارها بوده است

أكيـده شـده   هـم بـر ايـن مسـأله ت     -كه متون مقدس و كهن بوداييان به زبان پالي اسـت  -"پده
هايي از مراقبه و عبادت بزرگان بودايي نيز در اين غارها نقـل  داستان. )60: 1380پاشايي،(است

  ).120/ 4: 1387الياده،(شده است
هـاي اسـالمي،   پس از شروع سرگشتگي ابـراهيم ادهـم و سـفر از بلـخ بـه درون سـرزمين      

دت برآمد و به جـاي مسـجد   كه به حوالي نيشابور رسيد، در جستجوي مكاني براي عباهنگامي
: بخـش اول  1345جيحون آبـادي،  (اسالمي وارد غاري شد و نُه سال در آن به عبادت پرداخت

اين موضوع باشد كه  تواند نشان دهندهو ابراهيم، ميشباهت مكان عبادت راهبان بودايي ). 249
  .بوده استتا چه اندازه او از آداب و مناسك سرزمين خود يعني باميان و بلخ متأثر 

  ـ تجرد5
- اگر تجرد را بتوان به معناي رهبانيت و عدم زناشويي در نظر گرفت، در كيش بودا، اولين و مهـم 

روست كه رهروان بودايي از اين. ترين ممنوعيت براي يك راهب، ارتكاب هرگونه عمل جنسي است
زد بوداييان شمول معنايي ن تجرد ). ,Lester 1987:99(كنند و حق ازدواج ندارنددر صومعه زندگي مي

- وسيعي دارد، چنانچه لمس كردن ولو به سهو و كامالً اتفاقي و حتي نگاه كردن بـه زن را شـامل مـي   

سـلب   عدول از اين قوانين سـبب . را در آدمي برانگيزد ممنوع است "ميل"در واقع هر چيز كه . شود
  ).Nagn ub,1973:30-31( شود راهبان مي آزادي عمومي آنان در جامعه
او پس از توبـه، در  . خراسان نيز از اين بحث مستثني نيست صوفيه ابراهيم ادهم، سرسلسله
تفـاوتي و تجـرد   كه وقتي فرزند خويش را در مكه مالقات كـرد، بـي  تجرد كامل زيست، چنان
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بـه   او توصـيه ). 109: 1370عطـار،  ()8(نيدخود را با قرباني كردن پسر در راه خدا بـه اوج رسـا  
هرمردي دل از شهوت و صحبت زنان برنگيرد، از «: مثالً ؛تجرد است وانش نيز عمدتاً بر پايهپير

در جايي ديگر بـه  ). 107: 1350الدين بلخي، صفي(»وي خيري نيايد و در اين راه قدم نتوان زد
  ).111: 1370عطار، ("نيك نيك است ":گويد مي درويشي كه زن و فرزند ندارد،

و در محـيط   )9(م به تجـرد را بايـد در جـايي جـز فرهنـگ اسـالمي      موضوع باورمندي اده
رغـم فتوحـات   هـاي نخسـتين اسـالمي بـه    رسد در سدهبه نظرمي. اش كاويدجغرافيايي زندگي

هـاي  طـور كلـي سـاكنان سـرزمين    ها در نواحي شرقي ايران، مردمان باميـان و بلـخ و بـه   عرب
  .كلي رهبانيت بودايي پيروي كنندانگاشتند كه از طرح خاوري، مرداني را مقدس مي

  ـ سؤال6
پيشكش كردن غذا بـه راهبـان    ،آيين بودايي استكه اصلي ترين شاخة ،تراوادايي در مكتب
شت بار در راهبان ه. دهدهاي مردم عادي را تشكيل ميترين وظايف و مسئوليتيكي از اصلي

-ها در هنگام پيـاده آن. روندرها ميخواهي و اعانه به شهغذا از راه كمك ماه براي سؤال و تهيه

هاي اهدايي مردم را بي آن كه نگـاه خـود   خوانند و خوراكجمعي دعا ميصورت دستهروي به
اين . ريزندهمراه دارند، مي ش، همراه با تعظيم، در كشكولي كهرا از زمين بردارند و بدون واكن

). 165: 1383سـوزوكي،  (وان يافتتهاي ژاپني هم ميبوديست –گري را در بين ذننظام تكدي
اند با مفهوم سؤال نـزد برخـي    شرايط تاريخي نتوانستهبرخي از محققين ايراني با ناديده گرفتن 

مال جـواني را از وي گـرفتن و آن را صـرف    : نويسدمي پنداردةپرمؤلف . از صوفيه كنار بيايند
يـك از اصـول   داني نمـودن بـا هـيچ   گر-و او را وادار به زنبيل ...مشتي بيكاره و شكمباره كردن

  ). 100: 1353دشتي، ()10(اخالقي سازگار نيست
فروشي و عدم گدايي زندگي ابراهيم كه گوياي هيزم ها در شيوةرغم وجود برخي نشانهعلي
، در متون صوفيه سـخن از سـؤال   )417،130: 1336؛ هجويري، 105،107: 1370عطار، (اوست

گويد ابراهيم در جامع بصـره هـر   به عنوان نمونه سهروردي مي. كردن او نيز به ميان آمده است
 بـر همـة  افـزون ). 76: 1364روردي، سه(كردبار چيزي براي افطار سؤال ميسه شبانه روز، يك
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-يابد و در شب هفتم مـي كند كه ابراهيم چند روز غذا نميها عطار در داستاني حكايت مياين

-خـود بـرده و غـذا مـي     ان لحظه جواني او را بـه خانـة  هم در. "الهي اگر بدهي شايد": گويد

جا تأكيد داستان و عطار بر اين است كه ابراهيم جـز بـه خـدا    در اين). 114: 1370عطار، (دهد
بـه  . توكل نداشته و اين خدا بوده كه از طريق خاليق، قوت اليموت او را فـراهم كـرده اسـت   

ديد عطار بـه موضـوع    ةاما اگر با زاوي ؛اندمردم هيچ نقشي در كمك به او نداشته ،عبارت ديگر
گويد كه داستان آشكارا به ما مي. دست دهدهاي جالبي بهتواند سرنخ مي نگاه نكنيم، اين ماجرا 

روايات ديگري نيـز در ايـن   . ابراهيم گرسنه بوده و مرد جواني او را از ضعف نجات داده است
  .)11(خصوص نقل شده است

از مـوارد ديگـري    كه جايگاهي اساسـي در قـوانين رهبـاني دارد،    هم "الؤس "ظاهرا رسم 
  .است كه به زندگي ادهم ضميمه شده است تا او را همچنان در مانداالي نظام بودايي نگه دارد

  ـ ممنوعيت گوشتخواري 7
در واقـع آنچـه بشـر را از    . در آيين بودا، عدم كشتن در رأس پنج مفهوم بـودايي قـرار دارد  

ايـن موضـوع   . كند توانايي او در درك رنج و بدبختي ديگران اسـت متمايز مي موجودات ديگر
ـدرِك اســت            يعنــي عــدم قتــل مســاوي بــا عشــق نســبت بــه تمــامي موجــودات مـ 

(punyanuphap,1965:138) .هـاي حيـواني   بودايي راهبان از مصرف پـروتئين  در يك صومعة
تب بـودا شـكل گرفـت همـين مفهـوم      اي كه در مكترين انديشهبايد گفت كه عام. اندمنع شده
و اقـدام  ترين دشمن موجـود در جهـان، خشـونت    در نظر آنان بزرگ. بود -آزاريبي -آهيمسا

مـا  : گفت. گوشت گران است ": به ادهم گفتند. شودعالم شمرده مي عليه ديگر موجودات زندة
  ). 122:همان("نخريم و نخوريم: چگونه؟ گفت: گفتند. ارزان كنيم
كنـد كـه در زنـدگي    هاي اسالمي حكايت را وارسي كنيم، داستان توصيه ميوجه به آموزهاگر با ت
كنـد  حال اگر با اخالقيات بودايي به داستان نظر بيفكنيم داستان تأكيد مي. نيازي پيشه كنيدقناعت و بي

نـوع  كنند، چرا كه خوردن گوشت در تعليمات ايشان ممكه ادهم و دراويش پيرو او گوشتخواري نمي
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اخالقي را فقط منحصر به مفهوم قناعـت كـردن كنـيم،     رسد اگر توصيةبراين به نظر مي عالوه. است
  .كند و نياز به فعل بعدي قطعاً نيست مي در حكايت كفايت نخريم فعل

  نتيجه

هـا  هـاي مشـرق زمـين، در بسـياري از فرهنـگ     ترين آيينآيين بودا به عنوان يكي از اصلي
تصـوف خراسـان    ويـژه در حـوزة  ، فرهنگ ايرانـي بـه  هااز اين فرهنگ يكي. استرسوخ كرده

هـا،  روشني بيانگر تأثيرپذيري بسيار آن از انديشهمطالعه در آثار مربوط به اين حوزه به. باشد مي
هـاي  در روايـت تـوان   نمودهـاي ايـن تـأثير را مـي    يكي از . هاي بودايي استمناسك و داستان

ادهم جستجو كرد كه پردازندگان آن در پرداخت داستان از زنـدگي   خراساني از داستان ابراهيم
اين تأثيرپذيري به اشكال گوناگون در داسـتان انعكـاس پيـدا    . اندبودا و آداب بودايي وام گرفته

  .كرده است
نوا، انذار گرفتن از پند آهو، ترك خانمان، عبادت در غار، تجـرد،  توبه به دست درويشي بي

هايي هستند كـه  شود، نشانه وشتخواري كه در داستان زندگي ادهم ديده ميسؤال و ممنوعيت گ
كه غالباً ريشه در فرهنگ اسـالمي ندارنـد،    ،چرا كه اين موارد ؛كننداين تأثيرپذيري را اثبات مي

ظاهراً متعلق به بوديسم بوده، و ورود آن به ساختار داستان ادهم گوياي تأثيرپذيري پردازندگان 
  .استندگاني بودا و آداب بودايي داستان از ز

  ها يادداشت

عليشاه اشاره كرد كـه از ارتبـاط    توان به معصوممي ،انداز افراد ديگري كه به اين امر اشاره كرده -1
همچنـين در  ). 354: 1339،2عليشـاه،  معصـوم (اسـت خويش سخن گفته الحقايقطرائقاين دو در كتاب 

  ).35: 1369چهاردهي،(شوددر اين باب ديده ميهايي قيم اشارهطور غيرمستيز بههاي خاكساري نرساله
 مـثالً رفتـار مداراگرايانـه    ؛هاي ديگري نيز ياد كـرد توان از نمونهعالوه بر موارد اشاره شده مي -2

). 36: 1387النديم، ابن(حيات جمعيت بودايي ساكن در اين مناطق بوده است عبداهللا قسري سبب ادامة
اشاره كرد كه در اقوال او  ،يكي ديگر از فرماندهان عرب ،توان به نام محمدبن قاسمجداي از قسري مي
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بتكده نيز همچون « :ته بودجا كه گفخصوص آنبه ؛هاي تساهل با بوداييان را مشاهده كردتوان نشانه مي
  ).193: 1364بالذري،(»پارسيان است ةمسيحيان و يهوديان و يا آتشكد كنيسة
توان  انجام شده در اين مقاله، مي ةداستان زندگي بودا و ابراهيم ادهم را جدا از شيوارتباط ميان  -3
هـاي مختلـف و در   الگو را بتوان داستاني دانست كه به شكلاگر كهن. الگو نيز تبيين كردكهن ةبا نظري
چون يي همهاالگويي است كه داستانبا اين حساب داستان بودا كهن ،هاي گوناگون تكرار مي شودزمان

الدين حيدر زاوگي از آن منشأ گرفته و بر اساس آن ساخته و پرداخته ابراهيم ادهم، محمد بلخي، قطب
  ).33: 1384فراي،: براي آشنايي بيشتر رجوع شود به( شده است

هاي مربوط به تولدهاي متوالي بودا كه اين كلمه به معني تجسد است و در اصطالح به حكايت -4
  .شود اطالق مي ،ي تجربه كردزندگ ةدر چرخ

كـه  زمـاني . تـوان سـراغ گرفـت   مـي  عرفـاني اسـرارالتوحيد  نظير اين حكايـت را در داسـتاني از مـتن     - 5
  ).183: 1367منور،(خواهد خود را قرباني پيروان ابوسعيد كندمي] شايد بودايي[آهويي
- 125: 1384فراي،: ك.ر(كند مي يرا تداع ورزي مردانههوس ،به طور معمول "شكار "ناگفته نماند كه  - 6
124.(   

كـه بـه    آن ،اما مهم و قابل طرح مي نمايد ،كه شايد با موضوع مقاله تناسب ندارد،قابل توجه ديگر ةنكت - 7
قهرمـان  . ي اروپايي استها رسد سرگذشت بودا و ابراهيم ادهم به نحو جالبي معكوس ساختار رمانسنظر مي

پوشـد و اوج حكايـت در    مي افكند و لباس گداييا با اختيار كامل به دور ميرنگ شاهي رارغواني ةداستان جب
- هـوس  "كـه در  درصورتي. دهد مي پذيرد و اين آغاز داستان را تشكيل مي واقع با رها كردن همه چيز صورت

  ).227: 1377فراي، : ك.ر(شود مي ها در جهت عكس انجامها، تمام تالشرمانس= ها "نامه

او نيز بين انتخاب فرزند . گيرد نبي، گريبان ابراهيم ادهم را مي حان الهي اين بار به جاي ابراهيمگويي امت - 8
گذراند و  زمايش قرباني فرزند را پشت سر ميو خالق مخير است و در نهايت همانند ابراهيم پيامبر با موفقيت آ

. م ادهم فرزند خود را از دست مي دهـد چراكه ابراهي ؛انگيزي تبديل به تراژدي مي شودداستان به نحو شگفت
شايد همنامي او با ابراهيم پيامبر سبب شده چنين حكايتي براي او از سوي تذكره نويسـان نيـز پرداختـه شـده     

  ).69: 1381يونگ،: ك.انسان و خدا در كتاب مقدس ر در خصوص رابطة( باشد
 ةسـير . بـا  تجـرد در تضـاد اسـت    شـدت  اسالم به. باشد مي اي ديگراما در اسالم وضع به گونه -9

بـا  ). 187آيه :2قرآن سوره (كند مي ويژه قرآن اين موضوع را تأييدشيعه و به ةعملي پيامبر، احاديث ائم
بريم كه نزد برخي از ايشان نوعي بدبيني نسبت بـه   مي چرخشي به سمت آداب صوفيه، به اين نكته پي
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اديث، درصـدد مصـونيت خـود در چـارچوب قواعـد      اي با تأويل آيات قران و احعده. زن وجود دارد
جا پـيش رفتنـد   ها مانند قلندران بكتاشي تا آنبرخي از گروه). 86: 1364سهروردي، (اندتصوف برآمده

: 1355سـبحاني و انصـاري،   (ناميدنـد   "تجـرد "كه حتي چهارمين مقام از مقامات سلوك خود را مقام 
529-528.(  

ـ اي اگر بپذيريم كه منظومه -10 دوش و طالـب صـدقه در سراسـر    ه از دراويش جهانگرد و خانه ب
دادند، شايد بتوانيم سرزمين ايران در گردش بوده و عقايد و مناسك خود را تا دورترين نقاط اشاعه مي

گـري از بوداييـان   طور جدي مطرح كنيم كه برخي از آداب صوفيه مانند همين دريـوزه اين تئوري را به
بـه هـيچ عنـوان مجـاز      "الؤسـ  "اما بايد در نظر گرفت كه در اسـالم،  ؛ته استنواحي شرقي منشأ گرف

  ). 49: 1384ساروي، (نيست و در زندگي يك فرد مسلمان هيچ جايگاهي ندارد
اي كه كاركنان ندانسته« :تو چيست؟ گفت كه پيشة: از ابراهيم ادهم پرسيدكه وقتي فردي چنان -11

  ).116: 1370عطار،(»خدا را به پيشه حاجت نيست

  كتابنامه

  .اميركبير: تهران. تاريخ روابط ايران و چين. )1367. (آذري، عالءالدين
  .ميركسري: تهران.بازتاب بودا در ايران و اسالم. )1378. (امين، حسن

  .كتابفروشي تأييداصفهان: اصفهان. بدرالدين كتابي ةترجم. فروغ خاور). 1340. (الدنبرگ، هرمان
. ترجمة مـاني صـالح عالمـه   . جلد چهارم. متون مقدس بنيادين از سراسر جهان). 1387. (الياده، ميرچا
  .فراروان: تهران

مركـز نشـر   :تهـران . رضـا ذكـاوتي قراگزلـو   علـي  ةترجمـ . تلبيس ابليس). 1368. (جوزي، ابوالفرجابن
  .دانشگاهي

  .طهوري: تهران.محسن ابوالقاسمي ةترجم. ماني به روايت ابن النديم). 1387. (نديمابن
  .بوستان كتاب: قم. آن سوي صوفيگري).1384. (باقريان ساروي، احمد

صداوسـيماي جمهـوري   :تهـران . آذرتاش آذرنوشترجمة. البلدانفتوح). 1364. (يحييبالذري، احمدبن
  .اسالمي ايران

  .علمي و فرهنگي: تهران. ترجمة عبدالحسين ميكده. برمكيان). 1365. (بووا، لوسين
  .فيروزه: تهران. بودا). 1378( .ع. پاشايي
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  .طهوري: تهران. تصحيح محمد مكري. بخش دوم. شاهنامه حقيقت. )1345. (اهللاآبادي، نعمهجيحون
  .قومس: تهران. كوبتصحيح و توضيح از حميد زرين. قلندرنامه). 1362. (خطيب فارسي
  .دانشگاه تهران: تهران. ابوسعيدنامه). 1374. (دامادي، محمد

  .مؤسسه اطالعات: تهران. پرده پندار. 1353. (عليدشتي، 
  .نشر و پژوهش فرزان:تهران. ترجمه عباس باقري .ماني و سنت مانوي). 1383. (دكره، فرانسوا

  .مؤسسه نگاه معاصر: تهران. ترجمه و تأليف .ع.پاشايي). 1380. (راه آيين
  .مير كبيرا: تهران. جستجو در تصوف ايران). 1357. (كوب، عبدالحسينزرين

نشـريه  : تبريـز  .حـاجي بكتـاش ولـي و طريقـت بكتاشـيه     ). 1355. (قاسـم . سبحاني، توفيق و انصاري
  .سال بيست و هفتم. دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز

اهتمـام   بـه . ابومنصور عبدالمؤمن اصـفهاني  ترجمه. المعارفعوارف). 1364. (الدينسهروردي، شهاب
  .و فرهنگيعلمي : تهران. قاسم انصاري

  .بهجت: تهران. منوچهر شادانترجمه. اي بر ذن بوديسم مقدمه). 1383. (ت.سوزوكي، د
  .سخن: تهران.قلندريه در تاريخ. )1386. (شفيعي كدكني، محمدرضا

  .سخن: تهران. تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني. چشيدن طعم وقت ).1385. (ناشناس 
دفتـر نشـرفرهنگ   : تهـران . ترجمـه عبـدالرحيم گـواهي   . عرفاني اسـالم ابعاد ). 1377. (ماريشيمل، آن
  .اسالمي

مصحح .ترجمه عبداهللا بن محمد حسيني بلخي. فضائل بلخ ).1350. (الدين بلخي، عبداهللا بن عمرصفي
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. عبدالحي حبيبي

  .پيام آزاد: انتهر. ترجمه حسين استاد ولي. النبيسنن). 1381. (طباطبايي، محمد
  .زوار: تهران. تصحيح محمد استعالمي. االولياءةتذكر ).1370. (عطار، فريدالدين
  .هرمس: تهران. ترجمه هوشنگ رهنما. هاي زمينيصحيفه). 1384. (فراي، نورتروپ

  .نيلوفر: تهران. ترجمه صالح حسيني. تحليل نقد .)1377. (...
فرهنگسـتان هنـر   : تهـران . پاشـايي . ترجمـه ع . بـودايي نگـارگري و معمـاري    .)1383. (فيشر، رابـرت 

  .جمهوري اسالمي ايران
  .اسطوره: تهران. تحقيق و ترجمه بدرالزمان قريب. روايتي از تولد بودا. )1386. (قريب، بدرالزمان

  .هرمس: تهران.ترجمه حسين اسماعيلي).1384. (كهگزيده جاته
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  .كمانگير: تهران. مه علينقي منزويترج. اسالم هايي دربارة درس. )1357. (گلدزيهر

  .نيلوفر: تهران. ترجمه فرزانه طاهري. مباني نقد ادبي). 1381. (گرين، ويلفرد
ويراسـته  . نـين هـون جـان  ترجمـه . متون باستاني پيرامون روابط چين و ايـران ). 1385. (سينليان، جان

پژوهشكده زبـان  . ي و گردشگريصنايع دست. سازمان ميراث فرهنگي: تهران.پورابوالقاسم اسماعيل
  .و گويش
تصـحيح محمـدجعفر   . جلـد دوم  .الحقايقطرائق). 1339. (العابدينبن زينمحمدمعصوم ،معصومعليشاه
  .سنايي: تهران. محجوب

  .پيك فرهنگ: تهران .اسرار فرق خاكسار واهل حق.)1369. (نورالدين، مدرسي چهاردهي
  .آگاه: تهران. يح و تعليقات از محمدرضا شفيعي كدكنيتصح .اسرارالتوحيد .)1367. (محمد ،منور

  .اميركبير: تهران .محمدرضا بديعيترجمه. آيين بودا). 1380. (بردلي، هاوكينز
از روي تصحيح والنتـين ژوكوفسـكي    .المحجوبكشف .)1336. (ابوالحسن علي بن عثمان  ،هجويري

  .بي نا: تهران. به قلم محمد عباسي
  .سروش :تهران. تصحيح محمود عابدي. كشف المحجوب. )1384. (ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ

  .جامي: تهران .ترجمه فؤاد روحاني .پاسخ به ايوب). 1381. (كارل گوستاو ،يونگ
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