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رفت و آمد داتد ه و داد و سد ی فرهنگدی میدان مردمدان ایدن سدرزمینها در جریدان بددد
بازتابهای گس ردهای دات ه است .و این زمینههای پیشااسالمی تا ح ودی در عرفدان اسدالمی
خراسان تاثیرگذار بدده است .در این مقاله به تاریخ ان یشه رهایی در سنتهای دینی و معنددی
پیش از اسالم خراسان اتاره و در برخی مداضع به تاثیرات اح مالی این سرچشمههای کهن بر
تصدف و عرفان خراسان پرداخ ه میتدد .ت بع در منابع و مطالعه بازتابهای ان یشه رهدایی در
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مزدایی فرزانگان ایران باس ان و حکمدای خسدروانی نیدز در تطددر ان یشده رهدایی در عرفدان
خراسان تاثیرگذار بددهان .
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مقدمه :
درباره بسیاری از اصطالحات تصدف و عرفان مقدلههای غیبی و ماوراءالطبیعی و در
یک کالم غیرتجربی همیشه درص ی از ابهام باقیست و تدقدع ایاداک کامدق قد ری دور
ازدسدد را اسددت .رهددایی در فرهنددز و زبددان پارسددی و ادب عرفددانی واوه ناآتددنا و
ناتناخ های نیست 1.عالوه بر رهی ن و رس ن در معنای عام که تدداه فراواندی در ادب
فارسی دارد در فرهنز قرآنی و عرفانی نیز خدال ،نجدات فندا وصدال بقدا سدعادت
فالک فدز نجاک قرب حق و واوگان نظیر آن اتاره به وضعیت مطلددب و غایدت سدلد
دارن و در زبان و ادب پارسی آن را به رهایی رس گاری و واوگان همانن و هم سنز آن
همچدن آزادگش ن رسد ه تد ن برسد ن ببددخ ن بدخ ید ن پیدروزی کامیدابی و...
برگردان هان 6.در زبان انگلیسی رهایی و واوگانی نظیر وصال نجات نجداک رسد گاری و
لقاءاهلل را بده absolution-emergingfrom-salvation-deliverance-union-
conjunction-communion-arrival-delivering-redeeming-rescue prosperity-beatific vision-visio dei-vision of godبرگردان هان 3.
با یک مطالعه اجمالی در م دن عرفانی دانسد ه میتددد کده عارفدان بده ممداهیمی
همچدن دنیا نمس اماره و جسم خاکی به چشم قمس یا بن هایی مینگرند کده باید از
آنها آزاد ت و رهایی یافت.
از نظرگاه عارفان وضعیت کندنی انسان هبدط و فرامدتی است و بای از این فروداف ادن
رهایی پی ا کرد .عارفان ایرانی بر رهایی از من و سمر از خدیش ن دروغدین بده خدیشد ن
راس ین پافشاری میکنن  .راه رهایی را باید در نیسد ی وتدی ایی پدی گرفدت .مقصد
رسی ن به ساحق روتنایی و پیدس ن به حق است .راه پیدس ن به مب أ برید ن از خددد
است .در نگاهی تازه به آرمان عرفان و عارفان کده از آن بده «رهدایی» بدازنمدد و تعبیدر
ت ه است .غایت سلد و مجاه ه اهق طریقت نیق به از خددرهایی و خدالی گشد ن از
خددی است .قرب حق از جنس هس ی رس ن است .ن یجه این مردن زن ه به حق ت ن
است .درهمین معناست که بایزی گمت هدر کده برید ه از همده سددی خد ا بیاید او را
زن د گی یددی بخشد کدده در آن مددرگ نباتد و اراده خ اوند جددایگزین ارادهاش تدددد.
سهلگی . 639 :1391
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اهمیت پژوهش
در مطالعه تطبیقی و بررسی سنجشی تناخت و فهدم یدک دید گاه از نظرگاههدای
عالمان و دانشدران بررسی میتدد .و مداضع خالف و وفاق در پرتد مقایسه بخدبی فهم و
تبیین میتدد .این امر به دانشدر و محقق امکان میده تا یک مدضدع واح را از چند
دریچه و با چن نظریهٔ گدنه گدن مطالعه کن  .بررسی سدیر معندایی واوگدان کلید ی و
کاربردی عرفان در ک ب و آثار قدم به تبیین دقیقتر آن اصدطالک و واوه کمدک تدایانی
میکن .
بررسی تاثیرات اح مالی یا قطعدی ایدن سرچشدمهها بدر تصددف خراسدان مدجدب
میتدد تحدالت ساخ اری و مح دایی تصدف در س ههای گدنداگدن بدا دقدت بیشد ری
مدرد مطالعه قرار بگیرد.
جایگاه تاریخی خراسان بزرگ
خراسان از روزگاران باس ان تا س ه هم م و پدس از آن در ابعداد گدنداگدن سیاسدی
اج ماعی علمی فرهنگی و ...جایگاه مهمی دات ه است 4.خراسان در س ههای نخس ین
اسالمی منطقهای وسیع و باعظمت بدده که تهرهایی همچدن مرو بلخ نساء نیشدابدر
تدا هرات ترمذ خدارزم سمرقن بخارا اسمراین فرغانده سدبزوار مداوراءالنهر و ...را
تامق میت  .قلمرو تاریخی خراسان تامق اس انهای سه گانه خراسان در ایران کنددنی
و بخشهای عمد های از افغانسد ان و ترکمنسد ان بددده اسدت و در ممهددم گسد ردهتر
ازبکس ان تاجیکس ان و بخشهایی از قرقیزس ان و قزاقس ان در قلمرو تاریخی خراسدان
بزرگ به تمارمی رود .تهرهای مهم قدمس همچدن دامغان بسدطام و خرقدان نیدز بده
لحاظ جغرافیایی و تاریخی به منزله دروازه خراسان و در پیدن با عرفان خراسان بددند .
تخصیتهای نام آوری همچددن بایزید بسدطامی و ابدالحسدن خرقدانی از پیشدگامان و
بزرگان مک ب خراسان و قدمس به تمار میرون .
به گم ه گای لس رینج در ک اب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت تدرقی ندام
خراسان در اوائق قرون وسطی بطدر کلی بر تمام ایاالت اسالمی که در سمت خاور کددیر
لدت تا کدههای هن واقع بددن اطالق میگردی و نیز تامق تمام بدالد مداوراءالنهر نیدز
میگردی  .ح ود خارجی خراسان در آسیای وسطی بیابان چین و پامیر و از سمت هند
جبال هن وکش بدد لس رینج . 493 :1333
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مک ب ورف و تگرف عرفان «خراسان» و کدی باندام و تدایان نگدرش خراسدان در
درازنای س ههای دور و دراز دارای عارفان بزرگ و آثار فاخری در تصدف و عرفدان بددده
است و میتدان از آن به عندان یکی از سه جای باش و پایگداه معنددی بدزرگ جهدان در
کنار کعبه بیت اهلل الحرام و بیت المق ا نام بدرد و دارای پیشدینه درخشدان فرهنگدی
فلسمی عرفانی و محق تجمع پیروان ادیان و مذاهب مخ لف در طدل تاریخ بددده اسدت.
این سرزمین معندی و مق ا که از دیرباز مه تصدف بدده و چهرههدای تداخو و ندام
آوری از آن برخاس هان خاس گاه نخس ین ان یشههای تصددف ایراندی بددده و نخسد ین
مشایخ عرفان از ایدن منطقده برخاسد هان  .در اهمیدت جایگداه پیدران و مشدایخ تصددف
خراسان می تدان به گم ه تیخ اتراق اتداره کدرد کده گروهدی از عارفدان خراسدان را از
پیامبران بنی اسرائیق باالتر میدان سهروردی . 92/3 :1331
منظدر از تصدف خراسان تصدف ایرانی و بدیژه خراسان بزرگ است زیدرا خاسد گاه
نخس ین ان یشهها و نخس ین مشایخ این جریان روحی سرزمین خراسان بزرگ است.
عب الحسین زرین کدب در ک داب جسد جد در تصددف ایدران بدا تاکید بدر جنبده
جغرافیایی تصدف خراسان میندیسد اینکده خراسدان را مهد تصددف خدان هاند از آن
روسددت کدده ای دن سددرزمین از ق د یم در پددرورش تصدددف تددأثیر قابددق مالحظدده داتددت
زرینکددب  . 31 :1329با جس جدی تاریخی و نگاه علمدی تاکید برجنبده جغرافیدایی در
تعریف عرفان خراسان قابق تأیی است زیرا مشایخ صداحب ندام و برجسد ه و نخسد ین
تصدف ایران جملگی خراسانی هسد ن  .زریدن کددب «کثدرت تعد اد زهداد و صددفیه در
خراسان» و «وسعت حدزه طریقههای صدفیه در تمام دوران قرون نخس ین اسالم در این
والیت» را دلیق بر این میگیرد که خراسان را بای مه تصدف تلقی کرد همان. 33 :
اندیشة رهایی در سنتهای دینی پیشا-اسالمی در خراسان بزرگ
بررسی سرچشدمهها و خاسد گاههای ان یشده رهدایی در تصددف خراسدان ارتبداط
مس قیم و تنگاتنگی با خاس گاههای پیش و پس از اسالم تصدف ایرانی دارد .این ارتبداط
از آنجاست که لب تصدف و عرفان و انگیزه و آماج صدفی رهایی است .بنابراین هرگداه از
سرچشمههای عرفان خراسان سخن مدیگددییم در حقیقدت از سرچشدمههای ان یشده
رهایی در عرفان خراسان نیز سخن گم هایم.
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اگر تاثیرگذاری قرآن و سنت و سخنان ائمه دین بر عرفان و تصدف خراسان مشهدد
و مسلم است درباره زمینههای پیشااسالمی تنها میتدان با اح یاط از تاثیرگذاری سخن
گمت .مدضدع تاثیرگذاری قرآن کدریم و سدخنان پیشددایان دیندی در ان یشده رهدایی از
سرچشمههای اصلی و بنیادین نجات تناسی عرفانی خراسان بشمار مدیرود و پژوهشدی
ج اگانه میطلب .
دین زردشت
زردتت بر اساا پارهای تداه و ح سیات تاریخی در روزگار گذار ایرانیان از عصدر
حجر به عصر ممدر اح مداالم میدان سدالهای  1499تدا  1699پ .م میزیسد ه اسدت
نک :.بدیس  . 1335اگرچه درباره زمان و مکان زرتشدت سدخن فدراوان اسدت گروهدی از
محققان برپایه تداه و اسنادی خاس گاه زرتشت را تمال ترق ایران بزرگ دانسد هان .
سعی نمیسی در ک اب سرچشمه تصدف در ایران خاس گاه دین زردتت را تمال ترقی
ایران ق یم خراسان بزرگ دانس ه است نمیسی  . 31-69 :1333مری بدیس با اتداره بده
تداه زبان تناسی زرتشت را از ایرانیان تمال ترقی و ساکن مصدب رود جیحددن در
خدارزم میدان بدیس  13-19/1 :1392و . 624-623
آیا آیین زرتشت با جهانهای زه و فقدر و ریاضدت بسدان ادیدان هند ی و مداندی
قرابت و تدافقی دارد؟ با تدجه به تداه تاریخی و بررسی م دن دینی زرتشد یان زمینده
زه و ریاضت و روزه داری و الزام گرسنگی کده در ندزد هند وان ماندیدان و مسدیحیان
عملی عبادی و مطلدب تلقی میت ه است در نزد مزدیسنان گنداه بددده اسدت .ان یشده
ثندیت روک و جسم و برقراری رابطه مس قیم میان تر تهدات جسمانی با تصدمیه روک
نیز بیش ر ان یشهای گندسی و ماندی و هن ی است و در ان یشه ایرانیان باسد ان مدردود
بدده است .اما با این حال این به معنای آن نیست کده آیدین زردتدت از زهد مع د ل و
پارسایی میانه بی بهره بدده است ب ون آن که به افراط و تمریط مکاتب گم ه ت ه دچار
تدد .تاکی بر ناپای اری و سدننجی زند گی ایدن جهدان و پاید اری و دلبسد نی حیدات
ماورای این جهان و ضرورت پارسایی در م دن پهلدی تقدایی مع ل و پدا و اسد دار را
به نمایش میگذارد که از ب بینی طرز تلقی راهبان اهق ریاضت نیز ب ور اسدت .ان یشده
رهایی در دین زرتش ی و م دن پهلدی عاری از ندمی ی کیشهای ماندی و بددایی اسدت
و به دنیاگریزی و رهبانیت منجرنشد  .در دیدن زردتد ی خدتدبخ ی و رسد گاری ایدن
جهانی در ارتباط و پیدن با نجات آخرتی میبات .
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این رنز پارسایی را میتدان در م ن پهلدی وصیت نامه بدزرجمهر معروف به ایاتکار
وزرگمهر ان رزنامه خسرو گداتان و ان رز آذرباد ماراسدنن ان مشداه ه کدرد .در م ددن و
پن نامههای پهلدی طرک مسائق و پرسشهایی همچدن پرسش از کیس ی انسان و اینکه
از کجا میآی و چرا میآی و به کجا میرود و چرا میرود سابقه دارد .طدرک ایدن گدنده
مسائق در ادب و عرفان ایران پس از اسالم عالوه بر زمینه اسالمی و قرآندی یدک مدرده
ریز فکر ایرانی است که زمینه دیرینه مزدیسدنایی را در حکمدت و عرفدان ایدران ثابدت
میکن .
ای دن پرسددشها و پاسددخها را میتدددان در اندد رز خسددرو کداتددان گزیدد ه ان رزنامدده
پدریدتکیشان و رساله پهلدی ان رز دانایان بده مزدیسدنان مشداه ه نمددد .ح دی در پایدان
ک یبه کرتیر در کعبه زرتشت ابراز امی واری ت ه که نگرن ه این ک یبده ب داند بدرای تدن
فددانی نددام و سرندت د ی نیکددد پ ی د آورد و بددرای روک گرف ددار خدددیش راه نجدداتی بیاب د
نک :.زرینکدب  1333الف. 59-54 :

تاثیرگذاری دین زرتشت ان یشههای مزدایی بر عارفان بدزرگ ایراندی در مقایسده بدا
دیگر ادیان و مذاهب پیشااسالمی که در خراسان حاددر داتد ن تاثیرگدذاری عمیدق و
مدثری است که سهروردی تیخ مق دل در آثدار خددیش از آن سدخن گم ده اسدت .ایدن
مطلب در تبیین نظرگاه اس مرار معندیت از عه باس ان به دورههای بع ی حائز اهمیدت
است .در تحلیق سهروردی اتاره صریحی به رهایی و مدرگ پدیش از مدرگ مددت اصدغر
ت ه و اهمیت این آمدزه را در عرفان ایرانی نشان میده  .سهروردی کیددمرث فرید ون
و کیخسرو را از کسانی میدان که ب رسد ی از نددر طدامس کده بده مددت اصدغر سددق
میده بهره من بددهان  .نک :.یزدانپناه . 165-112 :1339
تجره نامه روحانی که تیخ اتراق در آثار خددیش از جملده المشدارع والمطارحدات
برای سیر ان یشههای معندی در ایران باس ان و ان قال آن به عارفدان بدزرگ ایدران ذکدر
نمدده اس مرار معندیت را از روزگاران کهن و باس انی تا چن س ه پس از اسالم بخددبی
نشان میده  .خمیره حکیمان خسروانی در سلد بده سدیار بسدطام بایزید بسدطامی و
سددنس حددالج ابدالعبدداا قصدداب و جدددانمرد خرقددان ابدالحسددن خرقددانی رسددی
سهروردی . 593/1 :1331

آیین مهرپرس ی نیز از آیینهای باس انی و رازآمیز ایران است که روزگاران طددالنی
در ایران و روم رواج و گس رش دات ه و پس از سد هها نشدانهها و یادگارهدایی از آن در
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پهنه فرهنز ایران به ویژه فرهنز صدفیانه میتدان یافت؛ برخدی محققدان همدت زینده
مهری سرباز تیر کال تیر -تاهین پارسی خدرتی پ ر یا پیر را بدا همدت وادی
طریقت تطبیق دادهان و همت وادی طریقت و همت خان پهلدانی را بازتابی از همدت رده
مهری دانس هان  .با تدجه به ق مت و دیرینگی مهر در ایران باس ان و تاثیرات ایدن آیدین
بر معندیت ایرانی بدیژه در مناطق ترقی ایران که قلمرو نمدذ اتدکانیان بددد و آنهدا بدر
طبددق اسددنادی آیددین مهددر را ارج مینهادهان د بعی د نیسددت برخددی آیینهددا و آداب و
ان یشههای معندی و عرفانی در منطقه خراسان تطدری از مع قد ات مهرپرسد ان باتد .
اگرچه ب لیق گذتت سالیان دور و نبددن م ار و تداه قطعدی نمیتددان ایدن گدنده
تاثیرگذاریها را بطدر قطعی اثبات نمدد5.
در یک پژوهش واکاوانه و سنجشی پیدن هایی سرتد ین و سداخ اری میدان همدت
خدان پهلدانان رس م همت وادی صدفیان و همت آزمدن مهری میتدان یافت2.
«اگر این زینه های هم گانه را در آن سه سامانه نظام؛ سیس م نماد تدناخ ی و بداور
تناخ ی در کنار یک یگر بیاوریم و با هم بسنجیم چنین خداه بدد:
آیین مهری
 .1سرباز
 .6تیر
 .3کال
 .4تیر -تاهین
 .5پارسی
 .2خدرتی
 .9پ ر

پهلدانی
کش ن تیر
چیرگی بر تشنگی
کش ن اودها
کش ن زن جادو
چیرگی بر اوالد
کش ن ارونز دید
کش ن دید سنی

درویشی
طلب
عشق
معرفت
اس غنا
تدحی
حیرت
فنا
نک :.کزازی 441/6 :1399

همت وادی منطق الطیر و تناسب آن با مقامات معندی گاهانی نیز قابق تدجه اسدت
که پژوهشگر دین زرتش ی بابک عالیخانی ب ان پرداخ ه است:
 .1وادی طلب منطق الطیر برابر مقام اَمِرتات گاهانی است یعنی مقامی که نمدس از
عالم تعلقات و هداها که هالکت بار و مرگ خیز است به طرف جهان بی مرگی کده عدالم
معنی است روی میکن .
 .6وادی عشق عطار مطابق است با مقام هَئدروَتات گاهانی یعنی مقدامی کده نمدس
پس از قلع ریشه هدی در باطن ذات خدیش مقام امن و سالمت و حسن را بداز مییابد .
این مقام غلیان حب الهی و جدتی ن سرود از سرچشمه قلب عارف است.
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 .3وادی سدم را عطار وادی معرفت نامی ه اسدت کده در زبدان گاهدان مقدام سدنِن ا
آرمَی ی بات  .در این مقام قلب انسانی به علم حقایق واصق میتدد و حکمدت را درمدی
یاب .
 . 4مقام اس غناء که برابر مقام خشَثرهَ در گاهان است و در آن مقام نمس به نیسد ی
خدد واقف میگردد و در مییاب که علم و عمق او در نزد بی نیازی حدق تعدالی خردلدی
نمیارزد.
 .5در مقام پنجم مقام تدحی که برابر مقام اَتَه درگاهان است روک انسانی به رویت
وح ت وجدد در مظاهر غیب و تهدد نائق میآی .
 .2در مقام تشم همه معانی را در صقع ذات خدیش باز مییاب و انیدت او در انیدت
وهدمنه مس هلک میتدد و گم ت ن خددی مایه حیرت سالک میگدردد .ایدن مقدام در
زبان گاهان مقام وُهدمَنَه نامی ه ت ه است.
سدنن َه مَینیدد درگاهدان برابدر
 .9وادی هم م عطار وادی فقر و فناست که بدا مقدام ِ
است .در این مقام از حیرت مذکدر هم در میگذرن و فندای از فندا و بقدای پدس از فندا
دست میده و کمال مطلدب حاصق میگردد .این مقدام بدزرگ بده سدتیانسدها تعلدق
دارد.
در سنت زردت ی این همت مقام بده ترتیدب م علدق اسدت بده پشددتن اسدمن یار
پدروچیست گش اسپ فرتدت ر جاماسپ و زردتت عالیخانی . 49-39 :1399
ان یشه رهایی در تاهنامه فردوسی و تأثیر آن بر ادب عرفانی
تدداهنامه بافددت و باف دداری اسددت کدده چرخدده و روزگددار کهددن ای دن سددرزمین بدددیژه
سرزمینهای خراسان بزرگ را بازگدیی میکن  .در تاهنامه از تدهرهای خراسدان بدزرگ
همچدن :بخارا سغ سمرقن چاچ سننجان خ ن ترمذ جیحدن خددارزم بلدخ بهشدت
گنز تاتکن و  ...یاد میتدد و بسیاری از پیشام ها و رخد ادها در خراسدان مدیگدذرد.
سراین ه این اثر بزرگ حماسی و رزمی سخن گس ر و حکیمی خراسانی است.
همت تهر عشق یا همت وادی طریقت در عرفان در پیدن با همت خدان پهلداندان اسدت.
رس م و اسمن یار پهلدانان بزرگ و نام ار تاهنامه به همت آزمدن دتدار تدن در میدهند و از
همت خدان میگذرن وخدد را از آالیشها میرهانن و به رهایی میرسن  .در داسد ان همدت
خدان رس م که در پایان همت گام سلد رس م به سرآم گی میرس جهاد با نمس بسدیار
مهم است .در این مراحق همت گانه که نمس در اتکال گدناگدن همچدن تیر اودهدا دخ در
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جدان و تراب و دیدها خدد را نشان میده رس م با غلبه بر این جندد اهریمنی به مقصددد
میرس .
داس انهای نغز و دلنشین تاهنامه زمینهای ت که تاعران عارف از آن داسد انها
برای تعلیم مقاص عالیه عرفانی بهره ببرن .
آیین مانوی
آمدزش مانی که آمیخ ن مذاهب گندسی با آیینهای هن ی و ایرانی بدد بداور بده
دوگانه انگاری جان و کالب و بایس گی کدتش در رهانی ن جان روان میکرد .در آغداز
آفرینش دو بن اصق [یا جدهر] مجزا وجدد دات هان که خیر و تر یدا نددر و تداریکی
خدان ه میتدن  .درهر چیزی کمابیش حادری از خیر و تر است .خیر و تر همداره بدا
یک یگر در کشمکش بددهان ؛ زیرا ذرات خیر یا ندر که به اسارت در آم هان برای رهایی
از چنگال تاریکی بی وقمه تالش میکنن  .در آیدین مداندی تأکید فراواندی بدر خددردن
سبزیجات و پرهیز از گدتت خداری ت ه است زیرا سبزیجات به مق ار زیادی حاوی ندر
هس ن  .ماندیان همچددن تعدالیم ریاضد ی آیدین جینده بده اند کی در خددرا بسدن ه
میکردن  .الب ه ریاضتها و پرهیزهای سخت مخصد ،پیشدایان ماندی بدد که کدتدش
میکردن با سخت گرف ن به تن خدد را از آالیش تاریکی و گی ی برهانند  .آیدین مدانی
ندعی عرفان دوگانهگرا بر پایه معرفت رمزی است که آرمان آن رهایی ندر از تدر للمدت
است نجات نهدایی  .این آیین که م أثر از مذاهب گندسی است رهدایی را تنهدا بدا کسدب
معرفت میسر میدان که در ن یجه معرفت فرد به طدر سریع و قطعی از وضع مدجددش
رهایی و در قالب ندر تدل ی دیگر مییاب  .در مذاهب گندسی عقی ه بر اینسدت کده روک
در زن ان تن گرف ار آم ه است و فدرد گندسدی از آنجدا کده دنیدای پیرامددن خددد را در
محاصره ب ی و زت ی میبین خدیش ن را در چندین دنیدایی غریدب و زند انی احسداا
میکن و همداره در ان یشه رهایی و تالش برای رس ن از للمت و پیدس ن به ندر اسدت
نک :.زرینکدب  1333ب. 64-63 :
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ادیان هندی
ان یشه رهایی در چهار دین اصلی هن هن وییزم جینیدزم بدددیزم و سدیک بدا تعدابیر
مدکشه کداله و نیروانه یاد ت ه است9.معنای مش ر هر سه واوه :رهدایی پید اکردن از
آثار کردار زن گیهای گذت ه کرمه و نجات از گردونه زاد و مرگ سمساره 3.
این سلسله مرگ و حیات انسان تا زمانی ادامده پید ا خداهد
کرد که فرد به رهایی اب ی که در آیدین هند و از آن بده مکشده
 mokshaو دربددایی به نیروانه  nirvanaو در سیک به مدک ی
 muktiتعبیر میتدد نائق گردد روحانی . 639-699 :1333
یکی از اصطالحات محدری در اع قادات هن ویی که بدا سمسداره ارتبداط تنگاتندز
دارد ممهدم مکشه رهایی است .در دیکشدنری ادیدان بده ویراسد اری جدان .آر .هینلدز
درباره این واوه آم ه است:
مکشَه  mokshaیدا مددک ی  muktiآزادی رهدایی کده در
دینهای هن ی آن را عمدمام مقص زن گی معندی میدانن  :رهایی
از سَنساره است که این چرخده زادومدرگ یدا دوبداره زائی هتد ن
است .مدکشه ندعام و نه همیشده ندزد هند وان و جَینهدا اصدطالک
دلخداهی بدده است همانطدر که نیروانه مطلددب بددداییهدا بددده
است .همه م مقان که برای انسان امکانش هست که تا زن ه است
به آزادی برس جیدن مدک ه [یدا زند ه آزادی  ]Jivan muktaهینلدز
213 :1332

.

در عرفان هن وی 9از راههای سه گانه رهایی سخن رف ه است :راه عمق راه معرفدت
و راه عشق :در سروده بهگددگی تا خ اون گار کرتنه از سه طریق نجات بدرای رسدی ن
به مکشه [نجات از سمساره یا چرخه تدل های مکدرر] سدخن مدیگدید  :طریدق جنانده
[ jnanaمعرفت  knowledgeیا بصدیرت  ]enlightenmentطریدق کرمده عمدق و طریدق
بهک ی [پرس ش عاتقانه خ اون ].
در مکاتب هن ی نهایت غایت وآماج رهرو در سیر و سلد عرفانی نائق تد ن بده
مقام فنای فی اهلل مک ی است که در آن مقام تمام تشخصات فرد از بین رف ده و انسدان
با خ اون یکی میتدد و آتما هم چدن قطرهای در اقیاندا وجدد الیدزال پرماتمدا فدانی
میگردد .در حالی که در تعالیم اسالمی به جای از بین رف ن تشخو فرد و یکدی تد ن
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روک انسان با خ اون ممهدم لقاءاهلل قرب االهی و وصدال مطدرک میتددد .طبدق عرفدان
اسالمی روک انسان در اعال درجه قرب الهی باقی باهلل است .حیثیت بقای بعد از فندا در
عرفان ترقی و ادیان هن ی بخاطر دی گاه م ماوت در مدرد ماهیدت روک و رابطده آن بدا
خ اون وجدد ن ارد نک :.روحانی . 316-319 :1333
تبیین رهایی در ادیان هن ی همچدن آیین هن و جینه آیین بددا و سیک ارتبداط
مس قیمی با تناسخ دارد درحالی که این باور در عرفدان اسدالمی پدذیرف نی نیسدت .در
فلسمه اسالمی نیز که بهرحال پیدن آن با عرفان امری مسلم اسدت مشدائیان تناسدخ را
محال می تمرن  .تیخ اتدراق دالیدق دو طدرف مشدائیان و باورمند ان تناسدخ را ضدعیف
دانس ه و اگرچه در بیش ر رسائق خدد تناسخ را رد کرده است در حکمده االتدراق بیدان
میکن که تقاوت من ان پس از آنکه از اب ان رهایی یاف ن خداه تناسخ باطدق باتد و
خداه درست زیرا د الیق بر دو طدرف نقدید در بداب تناسدخ سسدت اسدت؛ بدرای آنهدا
سایههایی از صدر معلقه للمانی به حسب اخالقشان خداه بدد.
سعادتمن ان نیز به دو دس ه کامالن و م دسطان تقسیم مدیتددن  .دسد ه نخسدت
پس از مرگ به عالم ندر میپیدن ن اما م دسطان برای همیشه بده عدالم مثدال و اتدباک
مجرد و لذت بخش من قق میگردن نک :.یزدانپناه . 499-453/6 :1339
بررسی نظریه فنا در عرفان ایرانی و مقایسه با فنا در تصدف باس انی هند در سدخن
هجدیری قابق تدجه است.
هجدیری پس از بحث مبسدط و دتدار خدیش به خطای گروهدی در معندای فندا و
بقا که آن را فنای عین تلقی میکنن اتاره میکن و آن را محال میدان  .و فنای وصف
را که فنای صم ی به بقای صم ی دیگر که حداله هر دو صمت به بن ه بات روا میدان .
و محال میدان که کسی به صمت غیری قایم بات :
و گروهی را ان ر این معنی غلطی اف داده اسدت و میپن ارند
که :این فنا به معنی فق ذات و نیست گش ن تخو است و ایدن
بقا آن که بقای حق به بن ه پیدن د.
و این هر دو محال است .و ان ر هن وس ان مدردی دید م کده
م عی بدد به تمسیر و تذکیر و علم کده بدا مدن اند ر ایدن معندی
منالره کرد .چدن نگاه کردم وی خدد میفنا را نشناخت و بقا را و
ق یم را از مح ث فرق نمیدانسدت کدرد .و از جهدال ایدن طایمده
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بسیارن که فنای کلیت میروا دارن  .و این مکابره عیدان بددد؛ کده
هرگدددز فندددای اجدددزای طین دددی و انقطددداع آن روا نباتددد
هجدیری . 326 :1399

آیین بودایی
به گدزارش سدنتهای بدددایی بدددا تداهزاده یدی بددد کده در نداز و نعمدت روزگدار
میگذران  .اما با دی ن چن تجربه ناخدتاین پیری بیماری مدرگ و مرتدا ،تحددلی در او
به وجدد آم و از خانه به بیخانگی رفت .از آنجا که از ریاضتهای دتدار و خددآزاری و بدی
غذایی ن یجهای عای ش نمیتدد به سدیر در عددالم دروندی و نظداره پرداخدت و پدس از
باالرف ن از پلههای مراقبه و دیانه  dhyanaو رسی ن به اوج یک لی به روتدنی و رهدایی
میرس  .صدرت جامع تعلیم بدددا طدی چهدار حقیقدت تدریمه آریدا  Aryaدر مدعظده
بنارا به وسلیه وی در خطاب به مرتاضان «با غزاالن» و یداران سدابق خددیش بده بیدان
آم ه است که یاران وی از آن به «طریق اوسط» تعبیر کردن و حاصق هم دهها مراقبده ان یشده
تأمق و اس غراق در زیر درخت انجیری که بع ها تجره معرفت بددهی خدان ه ت ؛ بددد .او
پس از آنکه از آن همه ریاضتهای مشقت آمیز و تحمق رنجهای جانکداه طرفدی برنبسدت
بر آن ت راه رهایی طریق نجات را در معرفت معندی حیدات از طریدق مراقبده و اتدراق و
تهدد جس جد کن  .او در حال ریاضت و تجرد و سکدت و در حالی که چهدار زاندد نشسد ه
بدد و هیچ حرک ی نمیکرد در زیر درخت معرفت در پی کشف حقیقت و نیدق بده مقصد
بدد تا اینکه پس از چهار هم ه مراقبده و تأمدق تدب هنگدام در پدی چند ین «واقعده» و
مکاتمه به روتن ت گی بی اری رسی و چهار حقیقدت عدالی و برجسد ه را کشدف کدرد.
چهار حقیقت جلیق بددایی پس از روتن ت گی عبارت از این بددد کده زند گی و هسد ی
رنج دوکه است .تشنگی یا آز و آرزو علت این رنج است .راهی برای بیرون رف ن یا رهدایی
از این مشکق وجدد دارد .برای رهایی از رنج و درد راه هشد گانه جلیدق را تعلدیم داد .بدددا
پس از رهایی و بینشی که طی یک م ی یشن ب ان رسی ه بددد دیگرگددن تد و م قاعد
ت که از چرخهٔ دوباره زایی ه ت ن رهایی یاف ه است .و سه آتش آز و کینده و فریدب یدا
نادانی را که انسان را در بن نگه میدارن خامدش کرده بدد .او بده نیروانده بده پدالی :نیبانده
رسی ه بدد19.
نخس ین سرزمینی که درخارج از هن وس ان دین بددا را پذیرفت خراسان است .در
آغاز دورههای اسالمی نیز بدداییان در خراسان و بدیژه ماوراءالنهر سمرقن بخدارا و بلدخ
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حادر دات ن  .آیین بددا از طریق خراسان و به سعی و اه مام ایرانیان بددایی وارد چین
و سنس کره و واپن ت  .داس ان «ان تی کائد»  An shih-kaoتاهزاده اتدکانی کده از
مروجان آیین بدددایی در چدین بددد بدا زند گانی بدددا همانند یهای بسدیار دارد .وی
تاهزادهای اتکانی بدد که از فرمان روایی جهان مدادی چشدم میپدتد و در پدی دیدن
بددایی میرود .همین تحدل روحدی را در دورههدای اسدالمی بده ابدراهیم ادهدم نسدبت
میدهن  .رهرو ایرانی بددایی از سلسله اتکانی قرن دوم میالدی سال  143میالدی بده
چین رفت و نخس ین کسی بدد که م دن دینی بددایی را به چینی ترجمه کرد .مح ددای
این ترجمهها در درجه نخست درباره عمق دیانه مراقبه بدد .ان تی-کائد به کمک ایدن
م دن نخس ین مک ب بددایی چینی یعنی مک ب دیانه را بنیاد نهاد .ان تی-کدائد یدک
تاهزاده اتکانی بدد که ان ظار میرفت پس از مرگ پ ر بدر تخدت بنشدین  .امدا دیدری
ننایی که میان زن گی تاهانه و تر خانمان زن گی در دیر را آغاز کرد و م تی بع بده
چین رفت و بیست سال آنجا مان  .او نخس ین تخصدیت تداریخی آیدین بدددای چیندی
است تجاعی 11. 99 :1334
تهرس انی در ک اب «الملق و النحق» از بددائیان با عندان «پیدروان بد ده» [بدداهدا
جمع بد  :بدددا]  Buddhasیداد میکند  .در بیدان اینکده چگدنده میتددان بده مرتبده
«بددیس د یه» بددددهی س د ده [ Bodhisattvaانسددان طالددب راه حددق] رس دی بدده
گدتههایی از آداب و تعالیم بددایی اتاره میکن :
و به این مرتبه به صبر و عطیه تدان رسی ؛ و رغبت کردن در
چیزی که واجب بات رغبدت در آن؛ و ام نداع و تخلدی از دنیدا و
تکس ن آرزوها و میقها و لذتها و پارسایی از محدارم و رحمدت
به جمیع خلق؛ و پرهیز از گناهان ده گانه :ق ق ذی روک و حدالل
دات ن مال مردم و زنا و کذب و سخن چینی و دتنام و بدذاء
و تناعت القاب و سمه و انکار به جزای آخرت .و به اس کمال این
ده خصلت تمام تدد .1 »:جدد و کرم  .6عمد از ب کار و دفع غاب
به حلم  .3تعمف از تهدات دنیاوی  .4فکدر خالصدی از ایدن عدالم
فانی و ذخیره ساخ ن اسباب ال ذاذ آن عالم دائم الدجددد ان یشده
در رهایی از این جهان ناپای ار به سدی آن جهان جاوی  .5ریاضدت عقدق
به علم و ادب و کثرت نظر در عداقدب امددر .2 .قددت بدر تصدریف
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نمس در طلب عالیات امدر  .9نرمی سخن و خدتی کدالم بدا هدر
فردی .3 .حسن معاترت با برادران بده آن کده اخ یدار ایشدان بدر
اخ یار خدد مق م دارد .9 .اعرا ،از خلق بکلدی و تدجده بده حدق
بکلیت .19 .بذل روک از جهت تدق به حق و وصددل بده حادرت
کددریم بددذل الددروک تدددقام الددی الحددق و وصدددالم الددی جندداب الحددق
تهرس انی . 431-469/6 :1321

آیین بددا در ترق ایران خراسان و بده ویدژه در ندداحی بلدخ تدا پایدان عهد ساسدانیان
رواج داتت .هیددن تسدانز  Hioun tshangزائدر بدددایی اهدق چدین در ایدن ادوار از
کثددرت راهبددان و تعدد د معابدد و دیرهددای بددددایی در آن نددداحی و از وجدددد بعاددی
اتیای م بر منسدب به بدددا در قلمدرو یدا در خزانده پادتداه ایدران روایدت مدیکند
نک :.زرینکدب 1333ج. 134 :

حسن نصیری جامی نیز در ک اب ابراهیم ادهم در بخش تعدالیم بدددایی و تصددف
مهمترین این همانن یها و قرابتها را :فناءفی اهلل-نیروانا؛ مقامات سلد ؛ مراقبده-دیاندا؛
ریاضت و خرقه پدتی و ذکر معرفی میکن نصیری جامی . 39-39 :1399
اما با همده تدباهتهای لداهری میدان عرفدان بدددایی و عرفدان اسدالمی-عرفدان
خراسان -در برخی مداضع اخ الفات عمیقی میان این دو مک ب دی ه میتدد16.
مردن از خدیش در ان یشه عطار و مدالنا و دیگر عارفدان ایراندی کده الزمده رهدایی
محسدب میگردد  13در عین تباهتهایی با آمددزه و ان یشده نیرواندا و فندا در فرهندز
بددایی و هن ی آن چنان از عمق و اصالت برخدردار است که همانن یهای آن بدا دیگدر
ادیان و مذاهب ترق صرفام بر سبیق تدارد و هماهنگی پیامهای عرفانی تمسیر میتددد و
هیچ دلیلی بر اق باا و بهره گیری مدالنا از م دن هن وان و بدداییان در دست نیست.
برتلس خاورتناا روسی با اتاره به این نکات که نمیتدان اثبات کرد که م مکدران
تصدف در س ه سدم و چهارم هجری که اصطالک فندا بده اصدطالک فندی تصددف تبد یق
میگردد تجسم روتنی از تعلیمات هن داتد ه باتدن و راهدی کده تصددف بده سددی
تعلیمات مربدط به فنا سنری کرده است هیچ وجه مش رکی با بسدط تعلیمدات بدددایی
ندد ارد امکددان هم ددایی فنددا بددا نیروانددای بددددایی 14را مدددرد تردیدد قددرار مددیدهدد
برتلس . 34 :6532

برای بیش ر نظریه پردازان تصدف فندا نقطده نهدایی نیسدت
بلکه بع از فنا معلدل منطقی آن بقاء جاوی انی است که یکدی از
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وجده مهم تماوت فندا از نیرواندای بدددایی اسدت .انسدان بدا در
نابددی "من" گذرای خدد در دریدای ذات مطلدق فدرو مدیرود و
ب ین گدنه با روتنی تمام در میکن که او نیز همانند ماهیدت
الهی اب ی و جاوی ان است .روتن اسدت ایدن حدس فناناپدذیری
عالی رین حال ی است که سالک بر آن دست مییاب همان. 44 :
با این وجدد ب لیق حادر تاریخی آیین بددایی در خراسان بعی نیست که برخی
داس انها و قصو بددایی در ادبیات عرفانی راه یاف ه بات  .داس ان تاهزاده و گدرس ان
که عطار در االهی نامه با این بیت آغاز میکن :
یکی ته زاده خدرتی فر بدد

که بینایی دو چشم پ ر بدد

لاهرام یک تمثیق کهن بددایی است عطار  1339تعلیقات مصحح . 353،

همچنین سبب تدبه تقیق به روایت عطار گمدت و گددی وی بدا یدک بدت پرسدت
بددایی در ترکس ان بدده است نک :.عطار . 633-636 :1396
داس ان معروف پیق در ح یقه و مثندی در منابع جینه و بددایی نیدز گدزارش تد ه
است.
پیق ان ر خانه تاریک بدد

عرضه را آورده بددن ش هندد
مدلدی  1399دف ر سدم 334،

محدر اصلی بیت :نه تد گدیی هم به گدش خدیش ن نه من و نه غیر مدن ای هدم تدد
من همان 335 :که در داس ان پیق آم ه مساله رهایی وح ت وجدد و فناء فی اهلل است.
در داس ان طدطی و بازرگان مثندی از آنجدا کده پیدام رهدایی از هند بده طددطی
محبدا میرس ارتباط فنا و الزام به مرگ ارادی با عقای هن وان و بدداییان و نیروانای
بددایی پرسش برانگیز میتدد .زرین کدب مدرخ بزرگ ایرانی و تارک مثندی این ارتباط
را رد میکن و تدهم و تدسع مبالغه آمیز میخدان زرینکدب . 462 :1394
ادیان چینی
در میان سه تعلیم بددایی تائدیی و کنمدسیدسدی کده بده بداور چینیدان بده منشدأ
مش رکی سان جیائد کدیی یی برمیگردن ساسدد  14 :1335آمدزههدای عرفدانی در دو
آیین بددایی و تائدیی پررنزتر است .مماهیم نجات گرایانه بددایی احساا همد ردی بدا
زن گی فعلی و نجات در زن گی بع ی را عرضه میکن  .سنت مرتاضانه تائدیی سید یانز
 hsiu-yangعرفان را عبارت از عمق امسا دل-ذهدن و نشسد ن در حالدت فرامدتدی
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میدان  .تخلیه ذهن از کلیه داوریها و تخلیه قلب از تمام عالقهها به عندان پیش تدرط
الزم برای در حادر دائدی م عالی است.
الئدزه در فصق اول دائد ده جینز هش ار میده که ممهددم سدازی و بیدان کدردن
تجربه عرفانی اگر غیرممکن نبات کامالم نسبی است .تجربده عرفدانی امدری تدهددی و
فراتر از کلمات است .دائد ده جینز تالش میکن تا تجربه اتحاد با م عالی را بدر حسدب
طبیعت تدصیف کن همان. 42 :
همچنان که بر طبق منابع مع بر آیین بددا و مبلغان آن از خراسان خدد را به چین
رسان ن در دورههای بع ی مج دام آیین بددای چینی و دائد و کنمدسیدا از طریدق راه
مدسدم به ابریشم و داد و س های تجاری و فرهنگی در خراسان معرفی ت ن .
دین مسیحیت
ان یشدده رهددایی و نجددات در مسدیحیت بددر محدددر واوگددان و اصددطالحاتی همچدددن
«تجسم» «مسیح» «ف ا» و «محبت» میچرخ  .از نگاه مسیحیت حدادث دردناکی کده
در روزهای آخر عمر عیسی بر مسیح فرود آم گداهی آتکاری بر نجات بخشی خ اوند
است .در عه ج ی عیسی «منجی» خدان ه ت ه و محقق ت ن رهایی انسدانها ح دی
در بع فردی ب ست نجات بخش اوست .این آمدزه که در تاریخ ادیان پددلس مبد ع آن
است تاکی میکن که بشر از آغاز تاریخ به سبب گناه اولیه طبیعت او گناه آلددد تد ه و
ازین رو از خ ا دور گش ه است .ایمان به خ ایی که مسیح را از میان مردگان برخیزاند
ترط نجات است .مسیح با اطاعت مطلق از خ ا سبب آت ی مج د انسانها با خد ا تد .
بنابراین در مسیحیت رهایی و نجات از گناه فطری مطرک اسدت .راه تحصدیق آن ایمدان
است .و عمق صالح راهی به نجات نمیبرد .به نظر پدلس مسیحیان به فید خد ا نجدات
مییابن و نه به پیروی از احکام تریعت.
به نظر تدماا میشق اگر حادثه مهم تاریخ از نظر یهدد خدروج از مصدر و عهد در
کده سینا؛ و حادثه مهم تاریخ از نظر یک مسلمان وحی قرآن بر قلب پیغامبر اسدت امدا
نزد مسیحیان حادثه مهم تاریخ آنگاه رخ داد که خ ا پیام ازلی خددیش را در انسدانی بده
نام عیسی مجسم نمددد .همچندین زمدانی کده او را از مردگدان برخیزاند تجسد و فد ا
میشق . 39 :1331
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این عقی ه که پیام ازلی و غیرمخلدق خ ا جسم ت تجسم خدان ه میتددد .اگدر از
نگاه یک مسلمان قرآن کریم وحی خ اسدت از نظدر مسدیحیان عیسدی وحدی خد ا و
تجسم وحی او میبات  .هرچن برای اثبات تجسم خ ا دلیق و برهانی اقامه نمیکنند  .و
طبیعت سه گانه خ ا تثلیث را نیز یک راز میدانن و کدتشهای بسیار در اثبات تثلیث
به گم ه محققان مسیحی ناکام و نافرجام مان ه است.
یکی از مسائق مهم در نجاتتناسی که مسیحیت پاسخ روتنی بد ان داده اینسدت
که انسان خدد قادر به نجات خدیش نیست و خ ا ایدن نیداز اساسدی انسدان را از طریدق
مرگ عیسی بر صلیب برآورده کرده است .از این منظر مسیحیت در مقابدق آیدین جینده
قرار میگیرد .و به مدضع اسالم در نقش نجات بخشی خ اون نزدیک میتددد هرچند
در راه نجات و تحلیق چگدنگی نقش رهایی بخش خ اون با یک یگر اخ الفدات بنیدادین
دارن .
تدماا میشق در تحلیق عقی ه ف ا و پاسخ به این مساله که خد ا از طریدق مدرگ
مصیبت بار عیسی چه چیزی را برای ما محقق سداخت و تحلیدق معندا و ممهددم مدرگ
عیسی بیان میکن که مسیحیان از سه راه وارد این مدضدع میتدن که هدر یدک از آن
سه طریق بازگدکنن ه احساا نیاز آنان به نجدات اسدت :آزادی از گنداه و مدرگ کمداره
ت ن برای گناهان و محبت تحدل آفرین همان. 91-31 :
تدماا میشق راهب وزوئیت کاتدلیدک تصددف را تدناخت مسد قیم خد ا تعریدف
میکن که در زن گی این جهانی از راه تجربه دینی فردی برای انسان حاصدق مدیتددد.
تجربه عرفانی گاه زودگذر و به گدنهای است که برای انسان احساا تماا الهدی دسدت
میده ؛ و گاه اتحاد پیدس ه با خ ا است کده ازدواج روحدانی خداند ه میتددد .تدمداا
میشق وح ت روحانی با خ ا را بده معندای اتحداد در محبدت و اراده میداند کده در آن
ج ایی بین خالق و مخلدق امری مسدلم اسدت .بده نظدر وی صددفیان مسدیحی درسدت
ان یش ممهدم ذوب ت ن در خ ا را انکار میکنن همان. 149-139 :
برخی آداب و سلد مسیحیان بدیژه تدیده تجدرد و زهد و رهبانیدت و عزلدت در
بیابان و زن گی در تنهایی همراه با دعا و زهد و ریاضدت و گدتده گیدری تدباهتهای
زیادی با سلد برخی صدفیان مسدلمان داتد ه اسدت .حاددر برخدی صددفیه از جملده
صدفیه خراسان در سرزمینهای مسیحی تام و لبنان و فلسطین بدا مسد ن ات تداریخی
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تأیی میتدد .اما ازین مطلب نمیتدان تأثیر عمیق عرفان مسیحی بر عرفدان اسدالمی را
ثابت کرد.
نتیجه
در بررسی عدامق تطدر ان یشه رهایی در عرفدان خراسدان عدالوه بدر عامدق مهدم و
بنیادین :آیههای ندرانی قرآن کریم و تعالیم پیامبر و پیشددایان دیندی باید از تعلیمدات
فلسمی ایران مشرب فهلدیین ایرانی و یدنان فلسمههای اتراقی و رواقی یدنان و مشرب افالطددنی
ج ی و مذاهب هن ی بددایی مسدیحی و ...آداب خلددت و ریاضدت و ذکدر و عبدادت و نظدام
خانقداه و داد و س های فرهنگی و معندی با دیگر ملق و نحق سخن گمت .ان یشدههای
عارفان و حکیمان ایران باس ان قابق ذکر ویژه اسدت کده رازآتدنایانی همچددن بایزید
خرقانی و ابدسعی با حمظ اع قاد راس ین به اسالم و قرآن معندیت باس انی ایران را نیدز
به نسقهای بع ی من قق نمددن  .این تسلسق بی انقطاع ارتباط معندی عرفان ایراندی را
در طدل قرنها به تصدیر میکش .
عالوه بر بررسی زمیندههای پدیش از اسدالم ان یشده رهدایی تاکید مدیتددد کده
زمینددههای قرآنددی و ح د یثی ان یشدده رهددایی در عرفددان ایددران و خراسددان و همچن دین
تاثیرگذاری فلسمه و حکمت اسالمی درین باب بسیار مهم و قابق تدجه است؛ که مقاله و
پژوهش ج اگانهای میطلب .
از همددین رو از زمینددههای پیشددا اسددالمی ان یشدده رهددایی در عرفددان خراسددان بدده
سرچشمهها و آبشخدرهای کنارین تعبیر میکنیم.
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پي نوشت
« .1رهایی یله رهایش رهش رهی ن رهات ن آزادی رسد ن رسدت رسد گی رسد ی رسد گاری
بازرس ن بازرهی ن برس ن ببدخ ن بازرس ه وارس ه یله گش ن و »...
 .6رهایی آزادی و وارس گی آزادت ن از تعلقدات و گدذر از مداندع و رهداکردن تعلقدات نقطده مقابدق
وابس گی است .وارس ه #وابس ه
 .3نک :.مدسدی و گروهدی از پژوهشدگران  133 :1333و  359و  335و  332و 633؛Deliverance
به رین معادل رهایی در مدضدع مقاله است.
 .4اگر بخداهم در این مخ صر وارد جس جد و تحلیق مداردی که خراسان را به یک مکان خدا ،و ویدژه
در تاریخ و فرهنز ایران کرده تدم ممکن است از مدضددع اصدلی دور تددم .بده نداگزیر بده برخدی
نک ههای مهم به طدر فهرست وار اتاره میتدد:
خراسان در دورههای نخس ین اسالمی در علدم و فنددن مخ لدف از جملده فلسدمه کدالم تصددف و
عرفان طب نجدم ریاضی تعر و ادبیات تاریخ و ...خاس گاه بزرگ رین دانشمن ان جهان اسالم بدده
است .اسامی آنها در ک ب مربدطه مدجدد است .تخصیتهای برجس های همچدن :ابدنصدر فدارابی از
فاراب ماوراءالنهر معلم ثانی و تیخ الرئیس ابدعلی سینا در فلسمه و حکمت .امام الحرمین جدینی و
امام محم غزالی در کالم اتعری .الب ه غزالی در تصدف و عرفان نیدز تخصدیت برجسد ه و صداحب
نظری محسدب میگردد ابدمنصدر ماتری ی سمرقن ی م 333 .از کبار ائمده حنمیده مداوراءالنهر و
مؤسس مذهب کالمی ماتری یه ابدریحان بیرونی خدارزمی که در دانشهای گدناگدن همچدن نجددم
ریاضی ادیان و تاریخ صاحب نظر بدد.
خراسان محق تجلیات اوس ایی و باس انی بدده است .در یشتها که گذت ههای دوردست را به تصدیر
میکش از تهرهای خراسان یاد میتدد .سمرقن و بخارا تهر سیاوش؛ ارتباط زرتشت بدا خددارزم و
مرو؛ حادر کیانیان در بلخ؛ تجلیات عرفان ایرانی در خراسان؛ ادبای بزرگ در خراسان؛ فالسمه بزرگ
ناحیه خراسان؛ سمر امام هش م به خراسان از م ینه به مکه و سنس مرو و حادردر نیشابدر و ح یث
دو تدحی ؛ نقش حکیم ترمذی در حدزه رود جیحدن در مساله والیت ابنعربی وام ار حکیم ترمدذی
است .منطقه سدق الجیشی نظامی و مرکز بزرگ معندی واوگدن کردن حکدمت امدی؛ تع اد زیدادی
نمدا پا و پیران م ع د عرفدان و تصددف؛ جنبشهدای ضد خالفدت در خراسدان .تنددع ادیدان و
فرهنزها در قلمرو سامانیان تاثیرات مهم و روتنی در نظم و نثر فارسی عه سامانی از جمله افکار و
ان یشههای صدفیانه خراسان بجای گذاتت .در مداوراءالنهر از دیربداز اتبداع ملدق و ادیدان گدنداگدن
همچدن زرتش ی ماندی بددایی و مسیحی در کنار هم میزیس هان  .داس ان خنز بدت و سدرخ بدت
که ابدریحان از اصق آن به نام ح یث صنمی بامیان یاد میکن در بلخ تهرت دات ه و اق ام عنصری
به نقق و نظم آنها تدجه او را به مرده ریز عامیانه بدددایی در بلدخ نشدان میدهد  .تسدامح فکدری و
وسعت مشرب فرمانروایان سامانی در قلمرو بزرگ خراسان ق یم منجر به رتد و تدسدعه دانشهدای
گدناگدن عقلی و نقلی و تصنیف و تألیف ک ب مهم به زبان فارسی و عربدی درتمسدیر تداریخ کدالم
تصدف علدم عقلی جغرافیا طب و دارو تناسی نجددم و ...تد  .قد یمترین نمدندههای مدجددد نثدر
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فارسی یادگار عه سامانی است .در تاریخ نثر فارسی ترک تعرف ق یمترین اثر تعلیمی بجدای ماند ه
صدفیه اثر مس ملی بخاری است که در ترک ال عدرف لمدذهب ال صددف بخداری کالبداذی م339 .
ندت ه است .کشف المحجدب هجدیری که بعد از تدرک تعدرف از قد یمترین آثدار تعلیمدی صددفیه
محسدبست و رساله قشیریه امام ابدالقاسم قشیری و ترجمه فارسی آن همه در محیط تصدف خراسان
به وجدد آم .
 .5عنایت ویژه مدالنا به تمس و نامگذاری دیدان غزلیات او به دیدان تمس خدد رازی سر به مهر است.
آیا مدالنا ناخداس ه از آیین مهر اثر پذیرف ه و آن را در اتعار خدیش نمایش داده است.
نه تبم نه تب پرس م که ح یث خداب گدیم
چد غالم آف ابم هم از آف اب گدیم
به نهان از او بنرسم به تما جداب گدیم
چد رسدل آف ابم به طریق ترجمانی
بگریزم از عمارت سخن خراب گدیم
به ق م چد آف ابم به خرابهها ب ابم
به میانه قشدرم همه از لباب گدیم
به سر درخت مانم که ز اصق دور گش م
من اگر خراب و مس م سخن صداب گدیم
من اگر چه سیب تیبم ز درخت بس بلن م
خجلم ز خا کدیش که ح یث آب گدیم
چد دلم ز خا کدیش بکشی ه است بدیش
تد روا مبین که با تد ز پس نقاب گدیم
بگشا نقاب از رخ که رخ تد است فرخ
نه به تب طلدع سازم نه ز ماه اب گدیم
چد ز آف اب زادم به خ ا که کیقبادم
مدالنا

 .2پس از گذر پیروزمن انه از همت آزمدن تگرف و دتدار و بزرگ رهرو مهری به پایگاه پد ری
یا پیری میرسی ه زیرا او با گذت ن از همت زینه آیینی به رهایی دست یاف ه است .مرگ در
زن گی را آزمدده و به ندزایی میندی رسی ه است همان که در دبس انهای درویشی فناء فدی
اهلل و بقاء باهلل میخدانن ش نک :.کزازی . 615-134 :1323
 .9بابک عالیخانی در مق مه خدد بدر ک داب معدانی رمدز صدلیب میندیسد  nirvana :برابدر «فنداء» و
 mokshaبرابر «بقاء بع المناء» است .گندن  1394مق مه م رجم 33،
 .3سمساره به معنای چرخی ن است و منظدر چرخی ن در جسمهای مخ لف است« .چیزی که باید از
آن رهایی یافت سمساره یا چرخه تدل های مکرر است ...این چرخه ب ون هیچ فرجامی ادامه مییابد
مگر آن که  ...با مجاه ه معندی یا تماعت یک گدرو و یا عنایت خ ا به مُکشه دست یاب و بده آن
وسیله به کلی از چرخه بره  .عمدمام سمساره را طاقت فرسا و با صمت دوهکهه مایه غم و غصه یداد
میکنن  ».وی من 22-25 :1336
 .9عرفان هن وی با ق ری مسامحه بکار رفت .در هن دین و فلسمه و عرفان یکی هس ن و بمانن ادیان
ابراهیمی مرز و تمایز مشخصی ن ارن .
 .19به سخن کرن آرمس رانز در ک اب دگرگدنی بزرگ بددا در وقت رسی ن به روتن ت گی خدامدش
ت ه بدد .اما آن چه خامدش ت ه بدد سه آتش آز کینه و فریب بدد .بددا با زدودن حاالت نادرست یا
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ناسددمن دل به آرامش ناخددپرس ی کامق رسی ه بدد .این حال ی بدد که کسانی که هندز اسدیر دام
خددپرس یان نمیتدانن تصدرش کنن  .آرمس رانز . 369 :1332
«از آنجا که زبان ما برگرف ه از دادههای حسی وجدد ناتاد ماست که ما در آن نمیتدانیم زند گی یدی را
تصدر کنیم که تمامام از من خالی بات هیچ کلمهای نیست که نیروانه را وصف کن  .بااین همده بدددا
نشانههایی از رهایی و نیروانه را با مخلددطی از اصدطالحات منمدی و مثبدت بده تداگردانش مدیداد.
«نیروانه خامدتدی آز کینده و فریدب بددد نیدالدده ناسسدت کنند ه تجزیده نکنند ه نشکسد نی
ناپریشانی نادتمنی و بی مرگی بدد .تدصیمات مثب ی هم از نیروانده تد  :حقیقدت لطیدف سداحق
دیگر صلح و صما پاین ه مقص برین پاکی آزادی اسد قالل جزیدره مسدکن لنگرگداه پناهگداه
فراسد» همان369 :
بددا در نخس ین گم ار خدد پس از رهایی که در میان بدداییان «سدره به گردش درآوردن چرخ آیدین»
خدان ه میتدد چهار حقیقت جلیق و راه میانه راه هش گانه جلیق را تشریح میکند  .وی در ایدن
گم ار مهم خاس گاه رنج را تشنگی میق و طلب میدان  :تشدنگی کدام تشدنگی هسد ی و تشدنگی
نیس ی که به دوباره زایی ه ت ن میبرد .رهایی از رنج رهایی از تشنگی و تدقدف تشدنگی اسدت تدا
نشانی از آن به جا نمان  .راه رهایی از رنج پیمددن راه هش گانه است که رهدرو بده فرونشدان ن سده
آتش آز کینه و فریب تدفیق مییاب و به سردی و آرامش مدیرسد  .ایدن مقصددد نیروانده خداند ه
میتدد که آغاز آن آزادی و اوج آن ذات بیمرگی است .رهروی که نخس ین بار به نیروانه مدیرسد
«به رود رسی ه» خدان ه میتدد؛ او به رودی پا نهاده که به دریای نیروانه میپیدن د .او بدا گسسد ن
بن ها به مقام ارهت میرس  .ارهت مرد تمام و ارزن ه و انسان کاملی است که به ذات بیمرگی رسی ه
است و هیچ گاه دس خدش سنساره نمیتدد .نک :.پاتایی 49-63 :1339
 .11بددی درمه  Bodhidharmaسرسلسله مشایخ ذن در چدین کده آیدین بدددای ذن را در چدین
بنیان گزارد به باور گروهی از محققان و بر پایه برخی اسناد و مندابع اسد دار یدک ایراندی خراسدانی
است .گمت و گدی نگارن ه با ع .پاتایی
تیک نات هان رهرو بددایی و تاعر وی نامی جدهر بددی درمه اولین پیر طریقت ذن در چین که تصدیر
او در تمام دیرهای سنت ذن وجدد دارد «دی ن سرتت خدد» میدان که مقص و مقصدد ذن اسدت.
تصدیر بددی درمه در معاب ذن تصدیر نادره مردیست که بر آن ت ه تا به خددد غلبده کامدق داتد ه
بات و آزادی خدد و پیرامدنش را به کمال برسان  .پاتایی . 193 :1391
 .16آیین بددا بر خالء و نناین گی تاکی میکن و مقص رهایی در این آیین چیزی فراتر از خامدتدی و
نیس ی نیست .اما عرفان ایرانی اسالمی بر مالء و بقای به حق و دلشاد بددن به حق و زن ه بددن به
حق تاکی میکن و مقص رهایی در آن پس از فنا و نیس ی بقا و تدل دوباره است .تاکید پیدسد ه
بددا بر رنج و نناین گی همداره ندعی ب بینی و افسردگی به رهرو تزریق میکن  .اما رنج و ننایند گی
با آن که در آیات قرآنی مدرد پذیرش قرار گرف ه ولی اوالم یک ممهدم کلی ی نیست و دوم آنکه تاکی
بر سرای آخرت و پاین گی جهان عقبی از رنز ب بینی آن میکاه  .مهمتر از همه اینها مقص عارفان
مسلمان و ایران خ اون است در حالی که در آیین بددا بدیژه م دن نخس ین بددایی آتکارا ذکدری از
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خ اون نیست و به الهیت قائق نیس ن .
« .13تمام مثندی و هر آنچه در آنجا حاصق سیر در اطدار تریعت و طریقت و حقیقدت محسدبسدت در
ممهدم فناء در حق و بقاء به وی که حال «نی» و ناله وی رمزی از آن است خالصه میتدد و عشق
و فقر هم که الزمه این فناست در تدر و ات یاق بی انقطاع نی به «نیسد ان» خددیش و در «خدالی»
بددنش از «خددی» خدیش تصدیر مییاب چنانکه سماع هم که غذای عاتقان و یک وسیله از خددد
رهایی است هم در وجدد «نی» مجال لهدر دارد...و وق ی در تقریر این معانی خاطر نشان میکن که
هر کس از اصق خدیش دور مان روزگار وصق خدیش را باز میجدی و آنکه در قی عالیق و در بند
سیم و زر باقی است سر نی را که از خددی خدیش خالی و آزادست در نمیکن ضدرورت از خددد
رهایی را برای نیق به حق که مقص نهایی سالک است الزام میکن  ».زرینکدب 992/6 :1322
 .14برای مقایسه فنا و نیروانه نک :.رس میان .663-139 :1334
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 -3رس میان محم علی « . 1334فنا و نیروانه :مقایسه ای بین غایت سلد در عرفدان اسدالمی و
بددایی » در :همت آسمان ش.663-139، 65
 -9روحانی سی محم  . 1333دین سیک ها ویرایش علمی :علی مدح یان عطار قم :ان شدارات
دانشگاه ادیان و مذاهب چاپ اول.
 -19زرین کدب عب الحسین  . 1322سر نی تهران :علمی چاپ دوم.
 -11زرین کدب عب الحسین  . 1329جست وجد در تصدف ایران تهران :امیرکبیر چاپ سدم.
 -16زرین کدب عب الحسین  . 1394بحر در کدزه تهران ان شارات علمی چاپ تشم
 -13زرینکدب عب الحسین  1333الف  .از گذت ه ادبی ایران تهران :سخن.
 -14زرین کدب عب الحسین  1333ب  .تصددف ایراندی در منظدر تداریخی آن ترجمده :مج الد ین
کیدانی تهران :سخن چاپ اول.
 -15زرین کدب عب الحسین  1333ج  .در قلمرو وج ان تهران :سروش چاپ سدم.
 -12ساسد مایکق  . 1335ادیان چین و و اپن ترجمه :محم علی رس میان قدم :مرکدز مطالعدات و
تحقیقات ادیان و مذاهب چاپ اول.
 -19سهروردی تهاب ال ین یحیی  . 1331مجمدعه مصنمات تیخ اتراق تصحیح و مق مه :هنری
کربین و سی حسین نصر تهران :انجمن تاهنشاهی فلسمه ایران.
 -13سهلگی محم بن علی  . 1391دف ر روتدنایی :از میدراث عرفدانی بایزید بسدطامی ترجمده:
محم رضا تمیعی ک کنی تهران :سخن چاپ هم م.
 -19تهرس انی محم بن عب الکریم  . 1321الملق والنحق ترجمده :خالقد اد عباسدی تهدران:
اقبال چاپ سدم ج.6
 -69عالیخانی بابک  . 1399بررسی لطایف عرفانی در نصد ،ع یق اوس ایی تهران :هرمس.
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 -61عطار نیشابدری محمد  . 1339االهی نامده تصدحیح :محم رضدا تدمیعی کد کنی تهدران
ان شارات سخن چاپ سدم
 -66عطار نیشابدری محم  . 1396تذکرة االولیاء تصحیح :محم اس عالمی تهران :زوار چداپ
هم م.
 -63کزازی میرجالل ال ین  . 1323از گدنه ای دیگر :جس ارهایی در فرهن ز و ادب ایران تهدران:
مرکز چاپ اول.
 -64کزازی میرجالل ال ین  . 1399نامه باس ان :ویرایش و گدزارش تداهنامه فردوسدی تهدران:
سمت چاپ تشم ج.6
 -65گندن رنه  . 1394معانی رمز صلیب ترجمه :بابک عالیخانی تهران ان شارات سروش
 -62لس رینج گای  . 1333جغرافیای تداریخی سدرزمین هدای خالفدت تدرقی تهدران :علمدی و
فرهنگی چاپ تشم.
 -69مدسدی سی محمدد و گروهی از پژوهشگران  . 1336فرهنز اصطالحات عرفدان اسدالمی
مق مه و اصالحات :سی حسین نصر تهران :سهروردی چاپ اول.
 -63مدلدی جالل ال ین محم بن محم  . 1399مثندی معندی به کدتش :تدفیدق ه سدبحانی
ت هران :سازمان چاپ و ان شارات وزارت فرهنز و ارتاد اسالمی چاپ چهارم.
 -69میشق تدماا  . 1331کالم مسیحی ترجمه :حسین تدفیقی قم :مرکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مذاهب چاپ دوم.
 -39نصیری جامی حسن  . 1399آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادتاهی تدا  ...تهدران:
مدال چاپ اول.
 -31نمیسی سعی  . 1333سرچشمه تصدف در ایران تهران :اساطیر چاپ اول.
 -36وی من سیمن  . 1336آیین هن و ترجمه و تحقیق :علدی مدحد یان عطدار قدم :ان شدارات
دانشگاه ادیان و مذاهب چاپ اول.
 -33هجدیری ابدالحسن علی بن عثمان  . 1399کشف المحجدب تصحیح :محمدد عاب ی تهران:
سروش چاپ هم م.
 -34هینلز جان راسق  . 1332فرهنز ادیان جهان سرویراس ار :ع .پاتایی قم :مرکز مطالعات و
تحقیقات ادیان و مذاهب چاپ اول ویرایش دوم .
 -35یزدان پناه سی ی اهلل  . 1339حکمت اتراق :گزارش ترک و سنجش دس گاه فلسمی تدیخ
تهاب ال ین سهروردی تح قیق و نگارش :مه ی علی پددر قدم :پژوهشدگاه حددزه و دانشدگاه بدا
همکاری ان شارات سمت چاپ اول ج.6

