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چاكرههاي هفتگانه در يوگاي كونﺪاليﻨي باشﺪ.
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ﻣﻘدﻣﻪ
دين بودا داراي سه فرقه عﻤﺪه تيره واده )هيﻨهيانه( ،ﻣﻬايانه و وجريانه است .تﻬرواده در كﺸورهايي
ﻣانﻨﺪ كاﻣبوج ،سري لانكا ،برﻣه گسترش يافت و ﻣﻬايانه كه بزرگترين فرقه بودائي است در چين ،كره و
ژاپن .وجريانه كه با نامهاي ﻣتﻨوعي چون لاﻣائيسم ،تﻨتريبسم بودائي و »آيين بوداي تبتي« شﻨاﺧته
ﻣيشود ،در تبت ،نپال و ﻣغولستان گسترش يافت .اين ﻣذهب كه علي رغم پيروان كﻤتر نسبت به دو
فرقه پيﺸين توجه زيادي را به ﺧود جلب كرده است بر سه پايه آﻣوزههاي ﻣﻬايانه ،تﻨتريسم هﻨﺪي و بن،
ﻣذهب شﻤﻨي بوﻣي تبت استوار است .در دوران ايلخانان ﻣغول بهويژه از زﻣان هلاكو به بعﺪ ايران يكي
از ﻣراكز ﻣﻬم رشﺪ و گسترش افكار بودائي بوده است و از آنﺠا كه بسياري از ايلخانان ﻣغول پيرو وجره
يانه بودنﺪ سعي و تلاش فراواني براي بسط دين بودائي به كار بردنﺪ و در انﺪك زﻣاني سيل بخﺸيان،
لاﻣاهاي تبتي و راهبانان بودائي تبت ،ﻣغولستان ،سرزﻣين ايغور و حتي هﻨﺪ به ايران سرازير شﺪ و ﻣغولان
ﻣعابﺪ بودائي زيادي برپا و رهبران ﻣذهبي بودائي كه بخﺸيان ﺧوانﺪه ﻣيشﺪنﺪ در نﺸر آيين ﺧود از
حﻤايت سياسي ايلخانان بﻬرﻣﻨﺪ گﺸتﻨﺪ .آباقاﺧان و ارغون در رواج دين بودائي تلاش فراواني ﻣبذول
داشتﻨﺪ و در دوره آنان دين بودائي در ايران گسترش زيادي يافت.
يكي از ﻣﻬﻤترين حوزههاي برﺧورد و تبادل دين بودائي و فرهﻨگ اسلاﻣي -ايراني را ﻣيتوان در
تصوف يافت؛ زيرا بن ﻣايههاي ﻣﺸتركي بين تصوف و دين بودائي كه رهبران آن در دربار ايلخانان
حضور فعال داشتﻨﺪ وجود دارد .اين اﻣر باعث درك هﻤﺪلانهاي از تصوف در ﻣيان ايلخانان بود و روزبازار
صوفيه و ﻣﺠاﻣع ﺧانقاهي آنان در اين عصر رونق يافت .در حقيقت ﻣيتوان گفت كه ﻣغولان در
سرزﻣينهاي ﻣفتوحه ناگﻬان در پيران تصوف ،چﻬره شﻤن هاي ﺧود را بازيافته بودنﺪ .ارادت هلاكو به
ﺧواجه نصير طوسي و سرسپردگي غازان به شيخ زاهﺪ گيلاني ،ارادت الﺠايتو به بايزيﺪ بسطاﻣي و ارادت
ارغون به سﻤﻨاني از جﻤله شواهﺪ اين ﻣﺪعاست .در دربار ايلخانان هم رهبران بودائي حضور داشتﻨﺪ و
هم ﻣﺸايخ تصوف .يك نﻤونه بارز آن حضور علاءالﺪوله سﻤﻨاني در دربار ارغون شاه پيش و پس از
گرايش به تصوف است و ﻣﻨاظره بين وي و يكي از روحانيان بودائي )بخﺸي( است .علي رغم اين
تقابلها كه در اين ﻣﻨاظره نﺸان داده شﺪه است اﻣا شواهﺪ نﺸان ﻣيدهﺪ كه دين بودائي تبﻨتي ﺧواه
ناﺧواه تأثيرات ﺧود را بر اين شيخ صوفي گذاشته است .البته نبايﺪ از نظر دور داشت كه حوزه تصوف از
چﻨﺪ قرن پيش بواسطه نزديكي با جريان عرفاني بودائي تأثيرات قابل ﻣلاحظهاي يافته بود كه در آثار
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نﺠم كبري و شاگردانش از جﻤله سعﺪالﺪين حﻤويه نﻤودار بود ،اﻣا به لﺤاظ ﻣواجﻬه ﻣستقيم و تأثيرات
ﻣﺤسوستر علاء الﺪوله نﻤونه بارزتري است.
سؤال اصلي اين است كه ﻣواجﻬه علاءالﺪوله سﻤﻨاني با دين بودائي چگونه بوده و آيا وي ﻣتأثر از
تعاليم بودائي است؟ فرض ﻣا اين است كه برﺧورد سﻤﻨاني با دين بودائي عﻤﺪتاً جﻨبه ﻣﻨفي و ﻣقابلهاي
داشته است؛ با اين اوصاف ﻣﻤكن است در برﺧي ديﺪگاهها ﻣانﻨﺪ لطايف سبعه ﺧواه ناﺧواه تا حﺪودي زير
تأثير بخﺸيان در آﻣوزه چكره هاي هفتگانه دين بودائي بوده باشﺪ.
در رابطه با پيﺸيﻨه تﺤقيق بايﺪ گفت تاكﻨون ﻣقاله يا تﺤقيق ﻣستقلي با اين عﻨوان كار نﺸﺪه است اﻣا در
حوزه تأثيرات دين بودائي در ايران بايﺪ به ﻣقاله ريچاردفولتس با عﻨوان آيين بودا در ايران اشاره كرد كه
ضﻤن ﻣباحث كلي تاريخي ،اشارهي به دين بودائي در ايران دوره ايلخاني شﺪه است) .فولتس ،زﻣستان
 .(١٣٨٦دكتر ﻣصطفي وزيري ) (٢٠١٢در كتاب ﺧود تعاﻣلات و ارتباطات ﻣيان ﻣسلﻤانان بهويژه صوفيه
و بوداييان را به بﺤث گذاشته است و برآنست كه زنﺪگي سﻤﻨاني چون دربار ايلخاني را براي يك زنﺪگي
زاهﺪانه رها كرد ،شبيه به زنﺪگي بودا است و ﻣعتقﺪ است كه سﻤﻨاني راه را براي وحﺪت و يگانگي
بوديزم و تصوف هﻤوار ساﺧته است و سﻤﻨاني را هﻤچون بوداي صوفيه تلقي كرده است كه زنﺪگي بودا
الﻬام بخش او بوده است .(Vaziri,2012:128) .البته اين ديﺪگاه در ﻣقاله تبيين و نقﺪ شﺪه است.
گذشته از اين ،در اين باره تأثيرات دين بودائي تﻨتره اي بر علاء الﺪوله سﻤﻨاني بايﺪ به تﺤقيقات داريوش
شايگان اشاره كرد كه هم در كتاب آيين هﻨﺪو و عرفان اسلاﻣي )بر اساس ﻣﺠﻤع البﺤرين داراشكوه( ،به
صورت جزئي )شايگان (١٣٨٢ ،و هم در كتاب اديان و ﻣكتبﻬاي فلسفي هﻨﺪ ) (١٣٩٤به صورت كلي به
تأثيرات يوگاي كونﺪاليﻨي و آﻣوزه چاكره هاي هفت گانه تﻨتريسم بودائي بر لطايف سبعه علاء الﺪوله
پرداﺧته و هﻤچون هانري كربن در كتاب انسان نوراني در تصوّف ايراني) ،كربن (١٣٧٩ ،طرح لطايف
سبعه در علاء الﺪوله سﻤﻨاني را زير تأثير دين بودائي تﻨتره اي دانسته است .عبﺪالﺤسين زرين كوب نيز
به تبيين اين ﻣوضوع و لطايف سبعه علاء الﺪوله پرداﺧته است و رد و انكار سﻤﻨاني نسبت به نظريه
وحﺪت وجود ابن عربي را ناشي از آشﻨايي وي با عقايﺪ هﻨﺪوان و بوداييان و تﺸخيص شباهت بين اين
نظريه و ديﺪگاههاي آنان دانسته است )زرين كوب (١٣٨٥ ،هﻤچﻨين در ﻣقاله با عﻨوان »انﺪيﺸه تقريب
ﻣذاهب در چﻬل ﻣﺠلس علاءالﺪوله سﻤﻨاني« )سرﻣﺪي ٦٩ :١٣٩٢ ،و  (٧٠در عﻨاويﻨي هﻤچون رد قائلان
به تﻨاسخ و دفاع از اسلام و پياﻣبر در ﻣقابل انتقادات بوداييان به ﻣﻨاظره سﻤﻨاني و رهبران بودائي در
درگاه ارغون شاه پرداﺧته شﺪه است .در آثار و و نوشتههايي كه به تاريخ ﻣغولان و ايلخانان در ايران
پرداﺧته شﺪه نيز به اعتقادات ايلخانان و احياناً ارتباط با عقايﺪ صوفيان به صورت كلي پرداﺧتهانﺪ.
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دين بودائي در دوره اسلاﻣي
برﺧي عقيﺪه دارنﺪ كه همزﻣان با ظﻬور اسلام دين بودا در نواحي شﻤال غربي هﻨﺪ رو به افول نﻬاد
و هيچ پايگاه حكوﻣتي از آن دفاع نﻤيكرد .اين ﻣساله در شرق ايران نيز جريان داشت و در ﻣﻨاطقي
هﻤچون سﻤرقﻨﺪ دين زرتﺸتي جاي آن را گرفته بود) .عﺪلي (١٠٩ :١٣٩٤ ،آيين بودائي در ﻣﻨابع اسلاﻣي
با نامهاي شكﻤانيون و سُﻤﻨيه يا شُﻤﻨيه ﺧوانﺪه ﻣيشونﺪ كه بيﺸتر به بودائيان فرا رود اطلاق ﻣيشﺪ
)فرياﻣﻨش .(١٤٢-١٣٩ :١٣٨٥ ،واژه بُﺪ در ﻣيان نويسﻨﺪگان ﻣسلﻤان به  ٣ﻣعﻨي بت ،بتكﺪه و بودا آﻣﺪه
است .واژه شاكﻤوني هم در آثار اسلاﻣي درباره بودا به چﺸم ﻣيﺧورد ،با اين اوصاف توصيف دين بودائي
در ﻣكتوبات اسلاﻣي با حقيقت اين دين فاصله زيادي دارد و بيﺸتر عقايﺪي كه به بودائيان ﻣﻨتسب
ﻣيشود ربطي به آنان نﺪارد و عقايﺪي كلي كه ﻣيتوان به هﻤه اديان هﻨﺪي ﻣﻨتسب كرد .ﺧطاي ديگر
اين است كه بوداي تاريخي را با بوداسف )بودهي ستوه( يكي گرفتهانﺪ) .عﺪلي (١١١ :١٣٩٤ ،برﺧي
ﻣانﻨﺪ بيروني هم دين بودائي را با دين صابئان يكي پﻨﺪاشتهانﺪ )بيروني ٢٩٣ :١٣٨٩ ،و  .(٢٩٦ابن نﺪيم
در بيان ﻣعﻨي بت به تﻤثال بودا اشاره و از آن توصيفي ارائه ﻣيكﻨﺪ ،از نگاه پيروان وي را حكيﻤي از
جانب ﺧﺪا با صفات اعظم ﻣيدانﺪ و از اهل ﺧراسان روايت ﻣيكﻨﺪ كه بيﺸتر اهالي ﻣاوراءالﻨﻬر پيش از
اسلام پيروان بودائي بوده آﻣﺪ .وي بوداييان را باسخاوتترين افراد ﻣيدانﻨﺪ كه به ﻣردم نه نگفته و آنﻬا را
اجابت ﻣيكﻨﻨﺪ )ابن نﺪيم .(٦١٦ :١٣٨١ ،بيروني ضﻤن نقل پارهاي از اعتقادات آنﻬا از جﻤله اعتقاد به
تﻨاسخ ،به »بﻬارهاي اصﻨام و فرﺧارها ) (١و ديگر آثار ايﺸان در ثغور ﺧراسان كه به هﻨﺪ ﻣتصل است«،
اشاره دارد) .بيروني (٢٩٧ :١٣٨٩ ،در اين ﻣيان داستان بلوهَر و بوداسَف كه در اصل داستان زنﺪگي
بوداست در ﻣﻨابع اسلاﻣي بازتاب زيادي يافته است) .ﻣﺠتبايي (٥٣٦ – ٥٣١ :١٣٨٣ ،از طرفي به ﺧاطر
نزديكيهاي تعاليم تصوف و دين بودائي از هﻤان آغاز نضج تصوف نزديكيها و احياناً وام گيريهاي
تصوف از دين بودائي در ﻣباحثي ﻣانﻨﺪ ﻣقام احوال ﻣورد نقﺪ و بررسي قرار گرفته است .يكي از ﻣوارد
ﻣورد بررسي شباهت داستان زنﺪگي ابراهيم ادهم و بوداست .چﻨان كه هر دو از كاخ بيرون آﻣﺪه و
برﺧورد با حوادث دنياي بيرون كاخ آنﻬا را به تاﻣل وداشته و باعث بيرون آﻣﺪنﺸان از قصر و پرداﺧتن به
زهﺪ و سلوك شﺪ.
دين بودائي در دوره ايلخاني )ارغون و غازانخان(
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وضع دين بودا در ايران در دوره ﻣغولها يكي از ﻣبﻬمترين و تاريكترين ﻣباحث اين زﻣان است.
ﻣﻨابع تاريخي آن زﻣان نيز در اين ابﻬام ﻣقصر هستﻨﺪ .براي ﻣورﺧين ﻣسلﻤان نيز توصيف ايﻨكه در
سرزﻣين ﻣسلﻤانان ،دين بودا دهها سال تا آن انﺪازه قﺪرت داشت ،بسيار دردناك بوده است و به اين
سبب اغلب ﻣورﺧان ﻣسلﻤان در اينباره سكوت كردهانﺪ .از آنﺠائي كه تﺤولات بعﺪي نﺸان داد كه
دوران تفوق دين بودا زودگذر بوده است ،ﻣورﺧين براي تﺸريح آن چﻨﺪان اهﻤيتي قائل نﺸﺪهانﺪ .به اين
سبب ﻣا هيچگونه تصوري از فرقههاي گوناگون دين بودا در ايران در دست نﺪاريم .لذا بايﺪ ناگزير بطور
عﻤوﻣي از دين بودا صﺤبت كرد )اشپولر .(١٨٦-١٨٧ :١٣٥١ ،در حقيقت ،احساسات ضﺪ بوديزم سبب
شﺪه كه نويسﻨﺪگان صوفي و ﻣسلﻤان ،اثرات بوديزم را در اين دوره بهويژه تعاﻣلات و وابستگيهاي بين
صوفيه و بوداييان را پﻨﻬان سازنﺪ ).(Vaziri,2012:122هﻨگاﻣيكه ﻣغولان بر سرزﻣينهاي پﻬﻨاور
دست يافتﻨﺪ ،پيرو عقيﺪه شﻤﻨي بودنﺪ كه در آن اصول ﻣعتقﺪات كاﻣلاً ﻣﺸخص نگرديﺪه بود .دين آنان
روي هم رفته از اجراي ﻣﻨاسك ﻣخصوص ،جادوگري و احضار ارواح تﺸكيل ﻣيشﺪ )اشپولر:١٣٥١ ،
 .(١٧٤چﻨگيز ﺧان و اوكتاي تا پايان عﻤرشان شﻤﻨي ﻣانﺪنﺪ ،اﻣا از هﻨگاﻣي كه قوبيلاي دين بودا را
پذيرفت و برادرش هلاكو نسبت به اين دين تﻤايل فراوان ابراز داشت تا حﺪودي ﻣيتوان گفت كه او
پيرو دين بودا بوده است و دين شﻤﻨي ديگر نتوانست نقش دين رسﻤي را داشته باشﺪ )هﻤان ،(١٨٥ :گر
چه بسياري از سﻨتهاي شﻤﻨي كه دين بوﻣي ﻣﻨطقه تبت و ﻣغولستان بود ،از قرنها پيش در دين
لاﻣائيسم هضم شﺪه بود) .الياده ٦٧٠ :١٣٨٧ ،و .(٦٣٣
با گسترش قلﻤرو ﻣغولي در غرب ﻣغولستان ،ابتﺪا تركان آسياي ﻣركزي و سپس ساكﻨان ﻣاوراء
الﻨﻬر و شرق ﺧراسان بزرگ كم و بيش تﺤت نفوذ آيين بودائي قرار گرفته بودنﺪ ،به ﺧصوص كه اين
ﻣﻨطقه وسيع از گذشتههاي دور نيز پيوسته در ﻣعرض تﻬاجم فكري بوداييان قرار داشت .چون حكوﻣت
ايلخاني در ايالت آذربايﺠان تﻤركز يافت و ﻣراغه به پايتختي برگزيﺪه شﺪ ،نفوذ بوداييان ،غرب ايران را
نيز فرا گرفت )بياني .(٣٧٥ :١٣٧١ ،از شش حكﻤران اولي ايلخانيان پﻨج تن از آنﻬا ،به جز احﻤﺪ تكودار
پيرو دين بودائي تبتي بودنﺪ .هلاكوﺧان ﺧودش بودائي پر حرارت و ﻣتعصبي بود و به هﻤين سبب فرﻣان
داده بود كه در ﺧوي ﻣعبﺪ بودائي بسازنﺪ )صفا ،ج  .(١١٠ :١٣٥٥ ،٣وي شخصاً با بخﺸيان )) (٢راهبان
بودائي( به ﺧصوص لاﻣاهاي تبتي كه در چين نيروي برتر به حساب ﻣيآﻣﺪنﺪ ،بسيار حﺸرونﺸر داشت؛ و
بخﺸيي به نام »جﻨكلاون« از جﻤله ﻣﺸاوران اصلي و ياران نزديك وي به شﻤار ﻣيرفت و چون اين
ﺧان علاقهاي ﻣفرط به كيﻤيا داشت ،كيﻤياگران را گرد ﻣيآورد و پولهاي هﻨگفت ﺧرج كيﻤياگري
ﻣيكرد ،بوداييان از اين راه نيز بر نفوذ ﺧود در دستگاه ﻣيافزودنﺪ )بياني.(٣٧٥ :١٣٧١ ،
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هلاكو و آباقاﺧان با روحانيون بودائي بهﺧصوص لاﻣاهاي تبتي بسيار ﻣﺤﺸور بودنﺪ و عبادتگاههاي
بودائي ساﺧتﻨﺪ و ثروت فراوان در آنﺠا جا دادنﺪ .ﻣعابﺪ بودائي ظاهراً در سراسر ايران پراكﻨﺪه بوده است،
چه گفته ﻣيشود كه در سال  ٦٩٥ه .ق .تعﺪادي از اين ﻣعابﺪ ويران شﺪه است .از قرار در اين ﻣعابﺪ گروه
كثيري از روحانيون بودائي ساكن بودهانﺪ .نفوذ اين روحانيان در فرﻣانروايان ﻣغول شايان توجه بوده
است )اشپولر .(١٨٧ :١٣٥١ ،به هر حال با وجود سكوت ﻣﻨابع ،ﻣيتوان گفت كه دين بودائي در عﻬﺪ
آباقاﺧان به اوج شكوفايي ﺧود رسيﺪه بود و رهبانان كه در سراسر ايران پراكﻨﺪه شﺪه بودنﺪ ،به سرعت
در نﺸر عقايﺪ ﺧويش ،ايﺠاد بت ﺧانهها و كسب نيروي روزافزون در دستگاه حكوﻣت و سركوبي ايرانيان
ﻣي كوشيﺪنﺪ .اباقاﺧان و اغلب افراد ﺧانﺪان وي كه بودائي بودنﺪ ،از هيچ كوشﺸي براي تقويت اين گروه
فرو گذار نﻤيكردنﺪ .رهبانان و عبادتگاههايﺸان از پرداﺧت عوارض و ﻣاليات ﻣعاف بودنﺪ .ﻣﺸاوران و
دوستان عﻤﺪه ﺧان را روحانيان و كيﻤياگران بودائي ،به ﺧصوص لاﻣاهاي تبتي تﺸكيل ﻣيدادنﺪ و
تبتيها بيش از هر قوم و دسته ديگري در اﻣپراطوري ريﺸه دوانيﺪه بودنﺪ )بياني .(٣٧٦ :١٣٧١ ،تصويري
كه سﻤﻨاني از اين دوران به دست ﻣيدهﺪ تصويري عيﻨي و واقعي است» :و در اين ﻣيان دلي پر درد
داشتم از تاريكي ظالﻤان و بت پرستان كه عالم فرو گرفته بودنﺪ و ﻣسلﻤانان از دست ايﺸان گرفتار
بودنﺪ ،چﻨان كه در ديار اسلام ﻣعابﺪ اصﻨام ساﺧتﻨﺪ و تصرف كردنﺪ در اوقاف ﻣﺪار و ﻣساجﺪ و ﺧانقاهات«
)سﻤﻨاني.(٣١٣ :١٣٦٢ ،
ارغون
جلوس ارغون بر تخت ايلخاني در حكم پيروزي جﺪيﺪ دين بودا و آغاز يك دوران ضﺪ اسلاﻣي بود
)اشپولر .(١٩٠ :١٣٥١ ،وي با اسلام ﻣيانهاي نﺪاشت اﻣر كرد ﻣسلﻤانان را در كارها دﺧالت نﺪهﻨﺪ
)آشتياني .( ٢٤٢ :١٣٨٨ ،ارغون بودائي ﻣتعصبي بود و بخﺸيان او را احاطه كرده بودنﺪ .علاقه شخص
ﺧان به آيين بودا سبب شﺪ كه از چين ،تبت ،هﻨﺪ و سرزﻣين اويغور بوداييان جﺪيﺪي به ايران روي آورنﺪ
و در سراسر ايالات پراكﻨﺪه شﺪنﺪ و به ساﺧتن ﻣعابﺪ و گردآوري پيرو ﻣﺸغول شﺪنﺪ ) .(٣ﻣعابﺪ ساﺧته شﺪه
شﺪه بار ديگر به صورت ﻣراكز عﻤﺪه تﺠﻤع ثروت و آثار هﻨري درآﻣﺪ .نقاشان و ﻣﺠسﻤه سازان طراز اول
بودائي از سرزﻣينهايﺸان فراﺧوانﺪه شﺪنﺪ و با ثروت كلاني كه در اﺧتيار آنان قرار ﻣيگرفت ،به تزيين
ﻣعابﺪ پرداﺧتﻨﺪ .البته بعﺪها با تخريب اين ﻣعابﺪ آثار آنان نيز از ﻣيان رفت .در چين جوّي بزرگان ﻣغولي
به تبع ﺧان و به تﺤريص و تﺸويق بخﺸيان ،گروه گروه به آيين بودائي ﻣيگرويﺪنﺪ و ايران در ظاهر به
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ي ك سرزﻣين بودائي تبﺪيل شﺪه بود و ﻣسلﻤانان در انتظار فرصت سر در بال ﺧود فرو برده بودنﺪ )بياني،
 .(٤٢١ :١٣٧١ارغون به كيﻤيا و نﺠوم و سﺤر و جادو ﻣثل غالب سلاطين ﻣغول عقيﺪهاي راسخ داشت.
به هﻤين جﻬت بخﺸيان در دستگاه او قرب و ﻣﻨزلتي تﻤام داشتﻨﺪ )آشتياني .(٢٤٢ :١٣٨٨ ،بر اين اصل و
اساس است كه نفوذ و قﺪرت روحانيون بودائي در دوره فرﻣانروايي ارغون به ﻣﻨتﻬاي شﺪت رسيﺪ .ارغون
به شﺪت تﺤت نفوذ روحانيون بودائي قرار داشت و در پايان حياتش گذشته از وزراء تﻨﻬا بخﺸيان را به
حضور ﻣيپذيرفت )اشپولر ١٨٧ :١٣٥١ ،و  .(١٩٠به بياني ديگر ،ارغون جز اولين نسل ﻣغولهاي ﻣتولﺪ
ايران است كه تﺤت آﻣوزش بودائي قرار گرفته بود .در كاخ او اغلب راهبان بودائي با ﻣتفكران ﻣسلﻤان
بﺤث ﻣيكردنﺪ تا صﺤت و درستي جايگاه بودائي ارغون ثابت شود )  .(١٢٦: ٢٠١٢Vaziri,هﻤچﻨين
ارغون بخاطر بﺪست آوردن راز كيﻤيا و داروي زنﺪگي جاويﺪ به بخﺸيان توجه داشت و حتي انان
داروهايي برايش تﺠويز كرده و وي را به چله ﻣينﺸانﺪنﺪ و گويا بر سر استعﻤال هﻤين داروها بيﻤاريش
عود كرد و درگذشت) .تتوي و ديگران ،١٣٨٢ ،ج .(٤٢٠٠-٤٢٠١ :٦
غازانخان
غازان در سالهاي كودكي نزد جﺪ ﺧود اباقاﺧان بود و ﺧان ﻣغول ﻣايل به شيوه و راه بخﺸيان بود
و او را به يكي -دو بخﺸي سپرد .بخﺸيان را از هﻨﺪ و كﺸﻤير و ﺧتاي )چين( و شﻬرهاي اويغور آوردنﺪ و
در هر جا ﻣعبﺪ ساﺧتﻨﺪ .غازان هﻤواره در اين ﻣعابﺪ با بخﺸيان هﻤراه بود و بتان را عبادت ﻣيكرد
)رجبزاده .(٨٨-٦٦ :١٣٨٣ ،غازان هﻤواره با بخﺸيان باهم در ﻣعبﺪ ﻣلازم بود و آن شيوه را ﻣلاحظه
ﻣينﻤود و روزبهروز ﻣيل او به آن ﻣعﻨي زيادت ﻣيشﺪ و اعتقادش در آن باب ﻣستﺤكم ﻣيگﺸت؛ در
شﻬر ﺧبوشان بتخانههاي ﻣعتبر بساﺧت؛ و اكثر اوقات گفت و شﻨيﺪ و ﺧوردن و آشاﻣيﺪن او در آن
بتخانهها با بخﺸيان ﻣيبود و رسوخ اعتقادي كه بﺪان طريقه داشت و عبادتي كه بتان را ﻣيكرد زيادت
از حﺪ وصف بود .در اين دوره اين است كه ﺧواجه رشيﺪالﺪين هﻤﺪاني به دستور غازان ﺧان براي
نخستين بار اصيلترين و ﻣفصلترين شرححال بودا را به فارسي به رشته تﺤرير درآورده است.
رشيﺪالﺪين اين زنﺪگيﻨاﻣه را از زبان و يا قلم يك شخصيت روحاني بودائي كه او را كﻤالﺸري ﻣيناﻣﺪ و
ظاهر ًا از بخﺸيان كﺸﻤيري بوده است بازگو ﻣيكﻨﺪ و هﻤهجا بودا را با عﻨوان »بود شاكﻤوني« ياد
ﻣيكﻨﺪ) .رشيﺪ الﺪين فضل الله (٤) .(١٠٩ -١٠٦ :١٣٨٤ ،بااينهﻤه ،غازان در اول شعبان  ٦٩٤ه .ق .در
ﻣﺤضر شيخ صﺪرالﺪين ابراهيم حﻤوي در فيروزكوه به دين اسلام تﺸرف يافت )اشپولر.(١٩١ :١٣٥١ ،
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اسلام آوردن غازان ﺧان واقعهاي بسيار ﻣﻬم در تاريخ ايران و ﻣﻨﺸأ تﺤوّل عظيﻤي در تاريخ
حكوﻣت ايلخانان بر ايران است .چراكه »ﻣيتوان دريافت كه تا قبل از اسلام آوردن غازان تا چه حﺪ كار
بودائيان در ايران رونق داشته و حتي احتﻤال بودائي شﺪن اين سرزﻣين در كار بوده است« )بياني،
 .(٤٤٢ :١٣٧١ازاينرو ،اهﻤيت ديﻨي تغيير كيش غازان در آن است كه دين اسلام را از ﺧطر برافتادن در
ايران رهايي بخﺸيﺪ و از غلبه ساير اديان كه ﺧواهوناﺧواه درحالتوسعه بود پيشگيري كرد .بﺪين ﺧاطر
كه »دين اسلام كه از اوان تسلط ﻣغول بر ايران تا اين تاريخ يعﻨي ﻣتﺠاوز از هفتادسال از رسﻤيت قاطع
افتاده و بهصورت يكي از اديان ﻣﺠاز در رديف دينهاي بودائي و ﻣسيﺤي و يﻬودي درآﻣﺪه بود ،از آن
حال ﺧارج شﺪ زيرا با نخستين فرﻣان غازان قبول اسلام براي هﻤه آحاد ﻣغول در قلﻤرو سلطﻨت او و
اجراي آداب دين واجب گرديﺪ و به غازان عﻨوان »پادشاه اسلام« داده شود )صفا ،ج -١٣٠ :١٣٥٥ ،٣
.(١٢٧
غازان ﺧان به شﺪّت با بوداييگري به ﻣخالفت پرداﺧت و بخﺸيان را ﻣﺠبور ساﺧت كه يا قبول
اسلام كﻨﻨﺪ و يا به اوطان قﺪيم ﺧود بازگردنﺪ و يا عقيﺪه ﺧود را بههيچروي اظﻬار نﻨﻤايﻨﺪ )صفا ،ج ،٣
» .(١٣١ :١٣٥٥فيالﺠﻤله بخﺸيان را گفت :كه ﻣرا ﻣعلوم است كه شﻤا را علﻤي نيست ،ليكن پادشاهان
از سر تعصب بايﺪ كه تﻤاﻣت اصﻨاف ﺧلق رعيت ايﺸان باشﻨﺪ بﺪان سبب جﻤله را ﻣﺤافظت و تيﻤار
داشت كﻨﻨﺪ و بﻬايم را نيز كه هيچ ادراك و عقل نﺪارنﺪ پادشاهان و اهل اسلام و عﻤوم ﻣردم جﻬت
ﻣصالح و احتياج غﻤخوارگي كﻨﻨﺪ و نگاهدارنﺪ .از آن شﻤا نيز برين طريق است اﻣا بايﺪ كه به سر ﻣويي از
شﻤا اثر بتپرستي و تعصب و ناراستي ظاهر نگردد و الا شﻤا را علف شﻤﺸير گردانم«)) (٥هﻤﺪاني،
 .(٢٩-٢٨ :١٣٣٦نتيﺠه سختگيري غازان ﺧان آن شﺪ كه در دوره او بخﺸيان بتپرست بودائي يا هﻤه
ﻣسلﻤان شﺪنﺪ و يا اگر ﻣعﺪودي از آنان باقيﻣانﺪه بودنﺪ قﺪرت نﺪاشتﻨﺪ تا ﻣعتقﺪ ﺧود را اظﻬار نﻤايﻨﺪ
)صفا ،ج  .(١٣١ :١٣٥٥ ،٣بﻨا بر آنچه آﻣﺪ ﻣيتوان دريافت ،گرچه غازان اسلام را پذيرفت و يك ﻣسلﻤان
صﻤيﻤي بود ،اﻣا هﻤواره يك »بودائي ﻣسلﻤان شﺪه« زيست )بياني.(٤٤٤ :١٣٧١ ،
علاءالدولﻪ سمناني
علاءالﺪوله سﻤﻨاني از ﻣﺸايخ بزرگ توصف در دوره ايلخاني است كه ﺧرقه ﺧود را از طريق
نورالﺪين عبﺪالرحﻤن كسرقي اسفرايﻨي )وفات  (٦٩٥و شيخ احﻤﺪ جوزفاني )وفات  (٦٦٩به شيخ رضي
الﺪين علي لالا از ﻣﺸايخ كبرويه ﻣيرسانيﺪ .وي از ﺧانﺪان بزرگان و اﻣراء سﻤﻨان بودنﺪ) ،سﻤﻨاني:١٣٧٨ ،
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 .(١٥ :١٣٧٨در ابتﺪا وي نيز اﻣير جواني در در دستگاه ارغون شاه بود كه دچار احوالات غريبي شﺪ .از
اين رو دربار را ترك و به عزلت و عبادت و نﺸست و در جستﺠوي طريق رهايي تقريباً هﻤان كاري را
كرد كه از قﺪﻣاي ﻣﺸايخ صوفيه ﻣثل ابراهيم ادهم و شبلي نقل كردهانﺪ .داستان توبه و گرايش وي به
تصوف آنگونه كه ﺧود وي در كتاب العروه لاهل الخلوه و ديگر آثارش حكايت كرده است يك ﻣاجراي
واقعي صوفيانه است .وي در ذيالﺤﺠه  ٦٥٩ولادت يافت و تعلق به ﺧانوادهاي از اعيان و ﻣﺤتﺸﻤان
ولايت داشت .پﺪرش شرفالﺪين ﻣﺤﻤﺪ بن احﻤﺪ البيابانكي در زﻣان ارغون يكچﻨﺪ حكوﻣت بغﺪاد و
عراق داشت ،عﻤّش وزير ارغون و ﺧالش قاضي ﻣﻤالك بود )زرينكوب (٦) .(١٦٩ :١٣٨٥ ،بهتصريح
ﺧودش »عم ﻣن ﻣلك جلالالﺪين س ﻤﻨاني وزير او بود و ﺧال ﻣن قاضي ﻣﻤالك و نﺪيم و جﻤله الﻤلك
ارغون بود«)سﻤﻨاني.(١٦٦ :١٣٧٨ ،
ازاينرو ﺧود وي ﺧيلي زود و از هﻤان اوان جواني وارد ﺧﺪﻣات ديواني شﺪ و عﻨوان علاءالﺪوله كه
بر نام او )ركنالﺪين احﻤﺪ( افزوده شﺪ به سبب هﻤين اشتغال وي به ﺧﺪﻣات ديواني بود .در سال ٦٨٣
ظاهر ًا شانزدهم ﻣاه صفر كه بين ارغون و عﻤش سلطان احﻤﺪ تكودار بر در قزوين در ﻣﺤلي به نام آق
ﺧواجه تلاقي ﺧصﻤانهاي روي داد ،علاءالﺪوله در سپاه ارغون بود و بيستوچﻬار سال داشت .در گيرودار
اين جﻨگ بود كه علاءالﺪوله ﻣيﺧواست جلادت و شﺠاعت ﺧويش را به رخ ارغون بكﺸﺪ و ﺧود را در
نظر او عزيزتر كﻨﺪ؛ اﻣا حالتي روحاني به شكل يك نور ﻣﺠﻬول در قلب ﺧويش احساس كرد كه وي را
دگرگون ساﺧت .درست وقتي صﺪاي اللهاكبر وي كه در آن ايام حتي در لﺸكر ﻣغول نﺸانه و شعار آغاز
حﻤله بود ،برآﻣﺪ اين نور ﻣرﻣوز به درون قلبش تابش يافت .در يكلﺤظه گويي حﺠاب از پيش چﺸم
وي برداشتﻨﺪ و اﻣير جوان دنياي ﻣاوراء گور را بﺪان گونه كه توصيف آن را از علﻤاء شﻨيﺪه بود ﻣﺸاهﺪه
كرد .اين لﺤظه بود كه بيﻬودگي جﻨگ و بيﻬودگي ﺧﺪﻣت و طاعت ﻣخلوق بهطور بارزي پيش چﺸم
وي ﻣﺠسم شﺪ .نوري كه در اين لﺤظه در دلش تابيﺪ او را رها نكرد و تا روز بعﺪ با وي هﻤراه بود .تا
وقتي دو لﺸكر از يكﺪيگر جﺪا شﺪنﺪ علاءالﺪوله هﻤچﻨان ﻣبﻬوت و بيخود بر روي اسب ﺧويش ﻣانﺪه بود.
بود .حتي روز ديگر كه آن حالت وي را رها كرد تأثير آن هﻤچﻨان باقي بود )زرينكوب-٦٩- :١٣٨٥ ،
 .(١٧٠پسازآن توبه كرد و به كم ﺧوردن و كم گفتن پرداﺧت و به عبادت و قضاياي نﻤاز پرداﺧت ،دو
سال بعﺪ وقتي به بيﻤاري لاعلاجي ﻣبتلا بود دربار را ترك كرد و به سﻤﻨان رفت و بيﻤاري وي بﻬبود
يافت ،كﻨيزان و غلاﻣان را آزاد كرد و به عﻤارت ﺧانقاه سكاكيه پرداﺧت ،از طريق آشﻨايي با صوفي به
نام شرفالﺪين كه سﻤﻨاني برايش تﺠربيات ﺧود را بيان كرد با نورالﺪين اسفرايﻨي از ﻣﺸايخ آن دوره
بغﺪاد آشﻨايي يافت اﻣا درراه رفتن به نزد شيخ در هﻤﺪان توسط ياران ارغون به سﻤت سلطانيه هﺪايت
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شﺪ و با روحانيان بخﺸي به ﻣﻨاظره نﺸست ،ارغون اصرار داشت در كاخ نزد وي بﻤانﺪ اﻣا سﻤﻨاني اﻣتﻨاع
كرد و بهطرف سﻤﻨان بازگﺸت و ارغون ﻣواظب بود كه به بغﺪاد نرود اﻣا وي ﻣخفيانه به بغﺪاد رفت و به
دستور اسفرايﻨي به چله نﺸست و سپس به حج رهﻨﻤون شﺪ ،در بازگﺸت نيز ﺧلوتي زير نظر شيخ به سر
آورد و شيخ به وي اذن ارشاد طالبان داشت .ازآنپس سﻤﻨاني در ﺧانقاه ﺧود و ديگر ﺧانقاههايي كه بﻨا
كرده بود به تعليم شاگردان پرداﺧت و ضﻤن آن به تأليف آثاري چﻨﺪ در تصوف پرداﺧت .چﻬل ﻣﺠلس
حاصل ﻣلفوظات و سخﻨان اوست به دست يكي از شاگردانش به نام اﻣير اقبال سﺠستاني ﻣكتوب شﺪه
است .بهجز آن آثار ﻣتعﺪد ديگري به فارسي دارد كه ذيل عﻨوان ﻣصﻨفات فارسي ﻣﻨتﺸر شﺪه است.
ﻣﻬمترين اثر او كتاب العروه لاهل ﺧلوه است كه سﻤﻨاني در اواﺧر عﻤر نوشته و ديﺪگاههاي ﺧود را در
ﻣوضوعات ﻣختلف ديﻨي ،عرفاني و فكري بيان كرده است .اصل كتاب به عربي است اﻣا بلافاصله توسط
توسط وي يا يكي از شاگردانش به فارسي ترجﻤه شﺪه است كه تفاوتهاي جزئي با اصل عربي دارد.
نﺸانﻪها و ﻣﺸابهتها
برﺧي ﻣﺤققان با بيان ﻣﺸابﻬتهاي اتفاقات زنﺪگي و تﺠارب سﻤﻨاني ﻣانﻨﺪ حﺸرونﺸر با بخﺸيان
درگاه ارغون و آگاهي وي از برﺧي اصطلاحات و ﻣفاهيم دين بودائي را تﺤت تأثير دين بودائي و شخص
شخص بودا ﻣيدانﻨﺪ .اين پژوهﺸگران هﻤچﻨان كه برﺧي شباهتها بين زنﺪگي سﻤﻨاني و بودا از جﻤله
ترك دربار ايلخاني و زنﺪگي زاهﺪانه وي را يادآور ترك كاخ سلطﻨتي توسط بودا و وسوسه شيطان در
ﺧلوت سﻤﻨاني را يادآور تلاش ﻣارا ) (٧در جﻬت اغواي بودا دانستهانﺪ )Vaziri,2012:126-) .(٨
 .(128درست است كه سﻤﻨاني از كودكي و در ﻣﺪت هﻤكاري با ارغون با بخﺸيان و كاهﻨان بودائي
ﻣﺤﺸور كرده بوده است كه در آثار سﻤﻨاني ﻣانﻨﺪه العروه يا چﻬل ﻣﺠلس بعضي از آنها انعكاس دارد و
حاكي از آشﻨايي وي با ﻣفاهيم بودائي است ،اﻣا عﻤﺪه اين ﻣوارد ﻣتضﻤن نقﺪ ديﺪگاههاي بوداييان است.
حتي آشﻨايي وي با ديﺪگاههاي بودائيان باعث شﺪه تا هر آنچه در تصوف ﻣﺸابه با ديﺪگاه بودائيان تلقي
ﻣي كرده است ﻣانﻨﺪ ديﺪگاه وحﺪت وجود ابن عربي ،ﻣورد انكار قرار دهﺪ .از طرفي وجود ﻣﺸابﻬت بين
بوديزم و تصوف ﻣانﻨﺪ ترك و عزلت و دنياگريزي ،نقش پير در تصوف و آﻣوزگار )گورو( ) (٩در دين
بودائي تﻨتره اي غيرقابلانكار است )) (١٠ترايب و ﻣعلم(١٤٢-١٤٣ :١٣٨٨ ،؛ اﻣا اين اﻣور صرفاً شباهت
است و به نظر نﻤيرسﺪ سﻤﻨاني در سلوك و افكار ﺧود تأثير چﻨﺪاني از دين بودائي پذيرفته باشﺪ ،گر چه
در ﻣقولاتي ﻣانﻨﺪ لطايف سبعه سﻤﻨاني اﻣكان تأثير پذيري وجود دارد ،بﻨابراين ضﻤن پذيرش احتﻤال
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تاثيرپذيري جزئي سﻤﻨاني از دين بودائي ،برﺧي وجوه ﻣﺸترك ﻣطرح شﺪه در آثار سﻤﻨاني را ﻣورد دقت
قرار داده ﻣيشود.
ﺗناسﺦ
علاءالﺪوله ضﻤن اشاره به ﻣباحثه فراوان با بخﺸيان ) ،(١١بيان ﻣيكﻨﺪ» :ﻣعتقﺪ ايﺸان در سلوك
تﻨاسخ است و در وصول اتﺤاد؛ يعﻨي ﻣيگويﻨﺪ كه چون تﻨاسخ به نﻬايت رسﺪ ،وصول حاصل شود و آن
وصول را اتﺤاد ﻣيگويﻨﺪ ،هﺪاهم الله الي نور الرشاد و باوجوداين اتﺤاد ،اثبات ﻣيكﻨﻨﺪ سراي آﺧرت را و
آنچه در وي است از نعيم ﻣقيم ،از براي سعﺪا و عذاب اليم از براي اشقيا ،اﻣا به طريق تﻨاسخ ،نه
چﻨانكه اهل حق اعتقاد دارنﺪ و دعوي ﻣيكﻨﻨﺪ كه كﻤال ﻣطلوب حاصل نﻤيشود ،ﻣگر به عبور از
صفات ذﻣيﻤه كه سبعيه و بﻬيﻤيه است و شيطانيه و غير آن؛ و چﻨين ﻣيگويﻨﺪ كه ﻣﻤكن نيست گذشتن
از صفات ذﻣيﻤه ،ﻣگر به ﺧلع بﺪن اوّل و پيوستن به بﺪني ديگر و تﻨاسخ اين است و واصل را
»تَرﺧان«) (١٢ﻣيگويﻨﺪ« )سﻤﻨاني .(٢٦٨-٢٦٧ :١٣٦٢ ،اﻣا وي تﻨاسخ را تبﺪيل صفات سالك ﻣيدانﺪ و
ﻣعتقﺪ است كه روح به هيچ بﺪن ديگري نﻤيرود .در باب تصﺤيح نظريه تﻨاسخ بيان ﻣيكﻨﺪ» :بهدرستي
كه ﻣا در يك بﺪن عبور ﻣيكﻨيم كه جﻤيع صفات ذﻣيﻤه حيواني و شيطاني راداريم و ﻣا را صفات حﻤيﺪه
ﻣلكي حاصل ﻣيشود و از آن نيز به جذبه الﻬي ترقي ﻣيكﻨيم تا به ﻣﺤاضر صفات حقتعالي ،حاضر
ﻣيشويم و تخلّق به اﺧلاق حق ﻣييابيم ،بيآنكه از اين بﺪن ظاهر به بﺪني ديگر رويم ،چه كﻤتر و
چهبﻬتر و چگونگي عبور و تبﺪيل صفات ذﻣيﻤه را به حﻤيﺪه در سلوك ﻣﺸاهﺪه ﻣيكﻨيم ،آن زﻣاني كه از
ﻣقاﻣي به ﻣقاﻣي ديگر ترقي ﻣيكﻨيم ،چﻨانكه ﻣيبيﻨيم« )سﻤﻨاني .(٢٦٨ :١٣٦٢ ،بﺪين ترتيب از نظر
وي آنچه تﻨاسخيان تبﺪيل جسم ﻣيناﻣﻨﺪ در واقع تﺤولات و دگرگونيهاي روحي است كه براي سالك
طريق پﺪيﺪ ﻣيآيﺪ )ﻣﺤﻤﺪي وايقاني.(٢١٢ :١٣٨١ ،
سﻤﻨاني در بياني عﺠيب بر آن است كه به طورﻣستقيم آثار بزرگان دين بودائي و هﻨﺪوئيسم را
ﺧوانﺪه و حقيقت آن را دريافته اﻣا بخﺸيان ﻣعاصر وي اين ﻣعاني را نيافتهانﺪ ،وي بر آن است كه ﻣﻨظور
رهبران اين آيينها از نسخ ،ﻣسخ و فسخ را ناشي از تعلق روح به بﺪن انساني ،حيواني و جﻤادي است و
هﻤه اين ﻣوارد ﻣتضﻤن تبﺪيل صفات سالك است» :اكﻨون بﺪانيﺪ كه سبب واقع شﺪن شﻤا در وادي
تﻨاسخ و اعتقاد بﺪ كردن ،آن بوده كه كتاب استاد ﺧود را ﻣطالعه كردهايﺪ و حقيقت آن نﺪانستهايﺪ كه آن
قوّت ﻣتخيله شﻤا چيزهاي ديگر بازنﻤوده و حال ايﺸان چيزي ديگر بوده ،چه ايﺸان را كه استادان شﻤا
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بودهانﺪ ،ديﺪم و ﺧوانﺪم كه در كتابهاي ﺧود نوشتهانﺪ .شﻤا از ناداني در تيه تﻨاسخ گرفتار شﺪيﺪ و ايﺸان
را ديﺪم كه چﻨين اعتقاد داشتﻨﺪ .اگر تعلّق روح را به بﺪني انساني ديﺪه بودنﺪ ،آن جﻬت را نسخ ﻣيگفتﻨﺪ
و اگر ديﺪه بودنﺪ كه روح به بﺪن حيواني ﻣتعلق شﺪ ،آن را ﻣسخ گفتﻨﺪ و اگر ديﺪنﺪ كه آن صاحب روح
نباتي شﺪ ،آن را فسخ ﻣيگفتﻨﺪ و اگر ديﺪنﺪ كه به جسم جﻤادي ﻣبﺪل شﺪ آن را رسخ نام نﻬادنﺪ .پس
چون به ايﺸان بازنﻤودم كه اينهﻤه تبﺪيل صفات سالك است و به هيچ بﺪن ديگري نﻤيرود روح
ايﺸان« )سﻤﻨاني .(٢٦٩-٢٧٠ :١٣٦٢ ،لذا آنچه سﻤﻨاني از تﻨاسخ تعبير كرده است ،هﻤان چيزي است كه
كه در تصوف به عﻨوان تبﺪيل صفات سالك است كه در بﺪن وي واقع ﻣيشود .گويا سﻤﻨاني بر اين باور
بوده كه در آثار بزرگان بودائي نيز ﻣﻨظور از تﻨاسخ هﻤين بوده است ،نه تﻨاسخ به ﻣعﻨي ورود انواع
روحهاي انساني ،حيواني و احياناً گياهي در يكﺪيگر است .به هر روي سﻤﻨاني ديﺪگاه تﻨاسخ بودائيان را
نﻤيپذيرد و ﻣفﻬوﻣي صوفيانه را برآن حﻤل ﻣي كﻨﺪ كه هيچ نسبتي با ديﺪگاه هﻨﺪوان و بودائيان نﺪارد.
)سﻤﻨاني ٢٢٤ :١٣٦٩ ،و  (٢٢٥نكته قابل ذكر در ارتباط با سﻤﻨاني و بخﺸيان اهﻤيت دارد اين است كه
سﻤﻨاني بين ﻣيكﻨﺪ كه با پس از بيان ﻣباحثه ﺧود با بخﺸيان در ﻣوضوع تﻨاسخ از ﻣﺠاب شﺪن و
ﻣسلﻤان شﺪن آنان ياد ﻣيكﻨﺪ» :انصاف داده و گفتﻨﺪ حق با شﻤاست؛ و بيﺸتر ﻣسلﻤان شﺪنﺪ« )هﻤان:
 (٢٢٥گر چه ﻣﻤكن است برﺧي بودائيان برحسب ظاهر در نزد سﻤﻨاني پذيرش اسلام كرده و در باطن به
به ﻣرام ﺧود پايبﻨﺪ بودهانﺪ ،اﻣا اين ﻣوضوع اگر ﻣربوط به روزگار برتري اسلام بر دين بودائي در دربار
ايلخانان باشﺪ تعﺠبي نﺪارد چون به طبع پادشاه برﺧي از سالكان بودائي در حوزه فرهﻨگي اسلام و ايران
صوفي شﺪهانﺪ؛ احتﻤالاً بابا براق از صوفيان وابسته به دربار ايلخانان از آن جﻤله باشﺪ) .كاونﺪي و
ديگران.(٨١ :١٣٨٩ ،
وحدت وجود
نظريه وحﺪت وجود ابن عربي يكي از ديﺪگاههاي ﻣﻬم در تصوف است كه با وجود ايﻨكه بيﺸتر
صوفيه از اين ديﺪگاه استقبال كردهانﺪ ،اﻣا دو ﻣخالف سرسخت نيز در بين آنﻬا يافت ﻣيشود كه عبارتﻨﺪ
از علاءالﺪوله سﻤﻨاني و احﻤﺪ سرهﻨﺪي .در اين ﻣيان شايﺪ سﻤﻨاني به ﺧاطر نقﺪهاي صريح و تﻨﺪ به ابن
عربي و ناﻣهاي كه بين عبﺪالرزاق كاشاني و وي رد و بﺪل شﺪه است ،شﻬرت بيﺸتري دارد و علي رغم
ايﻨكه شباهتهايي بين ديﺪگاه سﻤﻨاني و ابن عربي در ﻣباحث ديگر وجود دارد ،اﻣا در ﻣقوله وحﺪت
وجود كاﻣلاً ديﺪگاهي ﻣتعارض با ابن عربي دارد .برﺧي ﻣانﻨﺪ زرين كوب بر اين عقيﺪه هستﻨﺪ كه رد و

نقش دين بودائي در دوره ايلخاني با تأكيﺪ بر آراي علاءالﺪوله سﻤﻨاني

٢٥٧

انكار سﻤﻨاني نسبت به ديﺪگاه وحﺪت وجود ناشي از آشﻨايي وي با عقايﺪ هﻨﺪوان و بوداييان و تﺸخيص
شباهت بين اين نظريه و ديﺪگاههاي آنان دانسته است) .زرين كوب (١٧٢ :١٣٨٥ ،علاءالﺪوله پرسش و
پاسخي را در ﻣورد نﻬايت تﻨاسخ بيان كرده است كه نسخ را نﻬايتي هست يا نه؟ تﻨاسخياني كه بر
طريقه شاكﻤوني سلوك ﻣيكﻨﻨﺪ و ﻣﺪعاي ايﺸان آن است كه نسخ را نﻬايت هست؛ تا در عالم تلوّن
است شقي سعيﺪ و سعيﺪ شقي و غﻨي فقير و فقير غﻨي شود ،فاﻣا چون به كﻤال ﻣطلوب رسيﺪ بهحق
ﻣتﺤﺪ شﺪ و نسخ نﻤانﺪ .اين بيچاره را با ايﺸان ﻣباحثه بسيار اتفاق افتاد تا حﺪي كه گفتم :ﻣذهب
شكﻤان آن است كه ﻣيگويﻨﺪ :نفوس چون قطراتانﺪ و حقتعالي هﻤچون دريا .چون قطره به دريا رسيﺪ
رسيﺪ ﻣتﺤﺪ شﺪ؛ و ايﺸان آن شخص را »برﺧان« گويﻨﺪ به ﻣعﻨي واصل .اين بيچاره گفت :آن قطرات
اگر از هﻤان دريا بيرون آﻣﺪ تا كﻤال حاصل كﻨﺪ ،لازم آيﺪ كه آن دريا از حليت كﻤال عاطل بوده باشﺪ و
حقتعالي از نقص ﻣﻨزه است؛ و اگر از درياي ديگر -كه ناقص بوده -بيرون آﻣﺪه شرك ثابت گردد و به
نزديك ايﺸان شرك باطل است و در توحيﺪ ثابتقﺪمانﺪ )سﻤﻨاني.(٢٢٤ :١٣٦٩ ،
اين ﻣفﻬوم كه قطرهها به دريا باز ﻣيگردنﺪ و درواقع كثرات تبﺪيل به وحود آغازين ﻣي شودنﺪ ،در
واقع بيان گر اصل آﻣوزه سه پيكر بوداست كه اصلي ﻣﻬايانه اي است كه دين بودائي تﻨتره اي نيز ﻣانﻨﺪ
ديگر اصول ﻣﻬﻤايانه آن را پذيرفته است و آن نظريه تتاگته گربه است كه ابتﺪا لقب بودا بود اﻣا در
ﻣﻬايانه گسترش يافت و ﻣفﻬوم ﻣطلق يا بوداي جاودانه )درﻣه  -كايه( گرفت .بر اساس اين ديﺪگاه فقط
اين گوهر واقعي است و بقيه چيزها ناواقعي و نﻤود ﻣﺤض و عاري از ﺧود هستﻨﺪ )گوشه(٣٤ :١٣٨٢ ،
كه ﻣتضﻤن ديﺪگاهي وحﺪت گراست و شباهت با م  tهوم وحﺪت وجود اين عربي دارد .شايﺪ از اين
روست كه سﻤﻨاني اين وجه شباهت عقايﺪ بوداييان با ابن عربي را ﻣستﻤسك رد ديﺪگاه وحﺪت وجود
ابن عربي قرار داده است .وي كم و بيش در وحﺪت وجود هﻤين ديﺪگاه را دارد و در عروه آورده است:
»و ديگر جﻤاعتي كه به وجود ﻣطلق قائلﻨﺪ و وجود ﻣطلق را ذات حق اعتقاد دارنﺪ و ﻣي گويﻨﺪ كه آن
وجود ﻣطلق را بي افراد در ﺧارج وجودي نﺪارد .هﻤين قوم ﻣباحيانﺪ و از ايﺸان تبري كردن واجب است.
گر چه برﺧي صفات ﻣباحيان ظاهر نﻤيكﻨﻨﺪ) «.سﻤﻨاني ٢٧٦ :١٣٦٢ ،و  (٢٧٧وي ايﺸان را بﺪتر از
طبيعيون و دهريون دانسته و قائل است كه قابل ارشاد نيستﻨﺪ) .هﻤان (١٣)(٢٧٧ :چﻨان كه در ناﻣهاش
به عبﺪالرزاق كاشاني در نقﺪ ديﺪگاه وحﺪت وجود ابن عربي ﻣينويسﺪ ،اين ديﺪگاه را از جﻤله ﻣوافق با
ديﺪگاه الﺸاكﻤانيون )بودائيان( ﻣييابﺪ» :هذا الﻬذيان تب الي الله توبه نصوح ًا لتﻨﺠو ﻣن هذه الورطه
الوعره التي يستﻨكف ﻣﻨﻬا الﺪهريون و الطبيعيون و الﺸكﻤانيون و السلام ﻣن اتبع الﻬﺪي« )سﻤﻨاني،
.(٥١ :١٣٧٨
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اندام شناسي عرفاني )هفت چاكرا( و لطايف سبعﻪ سمناني
يكي از ﻣوضوعات ﻣﻬم در انﺪيﺸه سﻤﻨاني بﺤث لطايف سبعه است كه شباهت آشكاري با چاكره
هاي هفت گانه تﻨتريسم دارد و در ﻣقايسه بين ديﺪگاه سﻤﻨاني و دين بودائي تﻨتره اي بيﺸتر ﻣورد توجه
است .حال بايﺪ ديﺪ تا چه ﻣقﺪار اين ﻣوضوع زير تأثير دين بودائي است و يا ايﻨكه اساس ًا از ﻣقوله شباهت
است و سﻤﻨاني اين ﻣوضوع را از آﻣوزههاي تصوف و عرفان اسلاﻣي اﺧذ كرده است .بوديزم تﻨتره با
ديگر ﻣكاتب تﻨتريسم اتفاقنظر دارد كه بﺪن ﻣعبﺪ هﻤه حقايق است و بﺪن عالم صغير است كه هﻤه
حقايق عالم را در ﺧود دارد .در بوديزم تﻨتره بﺪن بهعﻨوان واسطهاي است كه از طريق آن ﻣيتوان به
حقيقت دستيافت ) .(Dasgupta,1950:161در حقيقت ،ارتباط بين بﺪن و جﻬان ،بين عالم صغير
و عالم كبير ،بين انسان و ﺧﺪا ،بين ﻣوجودات و اعﻤال ،كﻤابيش اصلي ضروري در جﻬانبيﻨي و اعﻤال
تﻨتريزم است ) .( Smith,2005:8992در ﻣكتب تﻨتره ،سالك براي رسيﺪن به ﻣقصﺪ آزادي ،بايﺪ
ﻣراحلي و ﻣﻨازلي را پﺸت سر گذارده و اعﻤال ويژهاي را انﺠام دهﺪ كه يوگاي تﻨتره اي ) (١٤يا
كونﺪاليﻨي ناﻣيﺪه ﻣيشود .انسان با طي ﻣراحل يوگاي تﻨتره ﻣيتوانﺪ به ﻣقصﺪ نﻬايي برسﺪ )قرايي،
 .(٥٧ :١٣٨١گفته شﺪه است هﻤانطور كه يك در با يك كليﺪ باز ﻣيشود ،يوگي نيز در رهايي و نﺠات
را با بيﺪار كردن نيروي كونﺪاليﻨي ﻣيگﺸايﺪ ) .( Smith,2005:8993كونﺪاليﻨي ) (kundaliniاز
لغت سﻨسكريت كونﺪا ) (Kundaبه ﻣعﻨاي درهم پيچيﺪه كه در ادبيات تﻨترهاي انرژي دروني انسان و
ﻣعادل انرژي كيﻬاني شكتي است .اين انرژي دروني هﻤچون ﻣار در پايينترين نقطه بﺪن حلقه زده
است و به ﻣوازات رياضتﻬا و تﻤريﻨﻬاي جسﻤي و روحي سالك با گذشتن از  ٦ﻣركز ) (cakreكه گفته
ﻣيشود در ستون فقرات قرار دارنﺪ آزاد شﺪه و سالك در ﻣرحله هفتم به ﻣرتبه آگاهي و اتﺤاد با شيوا
ﻣيرسﺪ .اين چاكرههاي چاكرا عبارتﻨﺪ از :ﻣولادارا :بين ﻣقعﺪ و آلت تﻨاسلي ﻣرتبط با ﺧاك و برهﻤا؛
سواديﺸتانا چاكرا :بين اعضاي تﻨاسلي ﻣرتبط با آب و ويﺸﻨو؛ آناهاتا چاكرا :ناف ﻣرتبط با آتش و رودرا؛
ﻣانيپوراكا چاكرا :قلب ﻣرتبط با هوا و ايﺸوارا؛ ويﺸودي چاكرا :گلو ﻣرتبط با اثير و ناريانا؛ آجﻨيا چاكرا :بين
دو ابرو ،ﻣرتبط با نيروي شﻨاﺧت و بودهي؛ ساهاسرا چاكرا :سر ﻣرتبط با اساس آگاهي و شيوا )شايگان،
 .(١١٨-١٢٠ :١٣٨٢اتﺤاد نﻤادين كونﺪاليﻨي با شيوا كه در انسان يعﻨي عالم صغير واقع ﻣيشود نﻤونه
اتﺤاد دو اصل كيﻬاني شيوا و شكتي است كه در كيﻬان و عالم كبير حاصل ﻣيشود.
از طرفي سﻤﻨاني ﻣعتقﺪ است كه بﺪن انسان را به عﻨوان عالم صغير است در ﻣقابل عالم كبير كه
هستي است) .سﻤﻨاني .(١٤٧ :١٣٦٩ ،وي افلاك ،عﻨاصر اربعه را قابل تطبيق با بﺪن انسان دانسته )(١٥
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و لطايف هفت گانه وجود را بر عالم كبير تطبيق داده است» :نفوس فلكي و عقول فلكي بهجاي لطيفه
قالبي است كه در انسان ﻣوجود است و نفس كلّي كه عرش است ،بهجاي لطيفه نفسي انساني است و
عقل كلّي كه لوح ﻣﺤفوظ است ،بهجاي لطيفه قلبي انساني است و ﻣﺪادِ نوري بهجاي لطيفه سرّي
انساني است و دواتِ نوني بهجاي لطيفه روحي است و قل ِم قﺪسي كه پﻨﻬان است از چﺸم عقل ،بهجاي
لطيفه ﺧفي ) (١٦انساني است و فيض كه از حقتعالي فايض ﻣيگردد ،به صفت واجﺪي در وقت تﺠلّي
تا شﻨاﺧته شود ،بهجاي لطيفه حقي ) (١٧است كه بيواسطه از حق ﻣبين فيض ﻣيگيرد و عالم شﻬادت
ن انساني است«سﻤﻨاني٢٦١-٢٦٢ :١٣٦٢ ،؛ )سﻤﻨاني (٢٣٠-٢٢٩ :١٣٦٢ ،سرانﺠام
بهجاي ظاهر بﺪ ِ
آنكه هر از اين ناحيهها يا انﺪامها با نور رنگيﻨي به نﺸان درﻣيآيﺪ كه عارف ،در حالتي از ژرفانﺪيﺸي،
توانايي به ديﺪه آوردن آن را پيﺪا ﻣيكﻨﺪ و بايﺪ بياﻣوزد كه بﺪان نگرش داشته باشﺪ ،چراكه اين رنگ به
او از حالت ﻣيﻨوي ﺧودش آگاهي ﻣيدهﺪ )كربن(١٧٨ :١٣٧٩ ،؛ هر كﺪام از اين انوار كه هفت پرده غيبي
نام دارد ،ده هزار حﺠاب است كه به ترتيب عبارتﻨﺪ از پرده غيب شيطان ،كﺪر ،پرده غيب نفس كبود،
پرده غيب )دل( سرخرنگ عقيقي ،پرده غيب سر ،سفيﺪ؛ پرده روح بهغايت دلفريب؛ پرده غيب ﺧفي،
رنگ آن پرده صافي و پرده غيب الغيب با رنگ آن سبز) .سﻤﻨاني.(٣١٠-٣١١ :١٣٦٩ ،
سالك با تسخير هر لطيفه ،به حالات و قوايي دست ﻣييابﺪ كه ﻣيتوانﺪ نفوس و نيروهايي را
ﻣسخر ﺧود گردانﺪ و به كراﻣات عياني و بياني برسﺪ و حتي ارواح طيبه ساجﺪ او ﻣيشونﺪ و به ﻣرحله
ﺧلع بﺪن هم ﻣيرسﺪ (١٨).ﻣيان رﺧﺪادهاي جﻬان بيروني و رﺧﺪادهاي دروني جان هﻤانﻨﺪياي هست؛
ﻣيان آنچه سﻤﻨاني زﻣان آفاقي ،زﻣان افقها يا زﻣان افقي ﻣيناﻣﺪ هﻤان زﻣان فيزيكي برشﻤارنﺪه تاريخ
و زﻣان انفسي يا زﻣان رواني نيز هﻤانﻨﺪياي است .درست از هﻤين روست كه هر راستي بيروني
ﻣيتوانﺪ به ناحيهاي دروني كه با آن هﻤﻨوايي دارد ،بازگﺸت داده شود .اين ناحيه يكي از رشته انﺪامهاي
لطيف انﺪام شﻨاسي عرفاني است و هر يك از انﺪامها ،به دليل باهم نسبت داشتن زﻣانها ،رﻣزي است
از پياﻣبري كه در جﻬان كوچك آدﻣي يافت ﻣيشود و اين انﺪام انگاره و نقش او را بر ﺧود ﻣيپذيرد.
)كربن .(١٧٨ :١٣٧٩ ،ازاينروي ،اين هفت لطيفه با ادوار نبوت ﻣقايسه پذير است كه از آدم آغاز ﻣيشود
و به حضرت ﻣﺤﻤﺪ ﺧتم ﻣيشود.
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بﻨا بر آنچه آﻣﺪ ،ﻣيتوان دريافت ،ﻣراكز لطيف و چاكراها و پﺪيﺪههاي بصري و رنگين و الﻬي آنها
به طرز ﻣﺸابﻬي ﻣطرحشﺪهانﺪ .برﺧي بر اين اعتقادنﺪ كه سﻤﻨاني از تكﻨيكها و تﻤرينهاي چاكره اي
كه بوداييان آﻣوزش ﻣيدادنﺪ را براي چيره شﺪن بر نفس استفاده كرده ،اﻣا تﻨﻬا لغات صوفيه را به
كاربردنﺪ )(Vaziri,2012:128-131؛ اﻣا دقت در آثار سﻤﻨاني نﺸان ﻣيدهﺪ كه احتﻤال چﻨين
چيزي ضيعف است و در فكر وي اصالتي وجود دارد كه نﺸان ﻣيدهﺪ وي داراي استقلال راي است.
)زرينكوب .(١٧٣-١٧٨ :١٣٨٥ ،در اين باره ذكر چﻨﺪ نكته ضروري است .اولاً ايﻨكه هم بﺤث انوار و هم
هم لطايف هفتگانه كه در تعليم وي ﻣوجود است ،سابقه در تعاليم صوفيه قبل از وي بهويژه كبرويه
دارد؛ زيرا پيش از وي نﺠم الﺪين كبري ﻣبﺤث تﺠربه عرفاني بر پايه نور و رنگهاي ﻣختلف را بيان
كرده است )هﻤان(٩١-٩٣ :؛ و هم سعﺪالﺪين حﻤويه در بﺤثي ﻣستوفا به بﺤث اطوار قلبي و ﻣباحث
رنگها پراﺧته است .سعﺪالﺪين حﻤويه ) ٦٥٠-٥٨٦ه.ق( در رساله قلب الﻤﻨقلب كه در ﻣعرفت اطوار قلب
تاليف كرده است اطوار قلبي را عبارت ﻣيدانﺪ از :صﺪر ،قلب ،شغاف ،فؤاد ،حبه القب ،سويﺪا و ﻣﻬﺠه.
وي از كﻤال قلب ﻣعﻨوي سالك و عارف ،ولايت و تﺠليات اسﻤاء حسﻨي در هر يك از اطوار ﻣذكور
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سخن گفته و به تطبيق حالات برﺧي ﻣﺸايخ ﻣانﻨﺪ ابوالسعيﺪابوالخير ،بايزيﺪبسطاﻣي ،حلاج و ﺧواجه
عبﺪالله انصاري تطبيق ﻣيدهﺪ )حﻤويه .(٢٥٧ :١٣٦٧ ،تقسيم بﻨﺪي سعﺪالﺪين با تقسيم بﻨﺪي علاء الﺪوله
الﺪوله سﻤﻨاني از جﻬت تقسيم بﻨﺪي هفت گانه و نيز تقسيم بر حسب قران ونيز ارتباط هر طور با
پياﻣبران كه به طور ضﻤﻨي دران گﻨﺠانﺪه شﺪه است هﻤخواني دارد.
هﻤچﻨين نﺠم رازي در كتاب ﻣرصاد العباد ﺧود تقسيم بﻨﺪي هفت گانه اي هم در باب اطوار انﺠام
داده است و در اين تقسيم بﻨﺪي به انوار رنگي قابل رويت توجه كرده است )رازي (١٨٧ :١٣٦٩ ،كه به
اﺧتصار عبارتﻨﺪ از :صﺪر ﻣعﺪن گوهر اسلام؛ قلب ﻣعﺪن ايﻤان؛ شغاف ﻣعﺪن ﻣﺤبت و عﺸق؛ فؤاد ﻣعﺪن
ﻣﺸاهﺪه و رويت؛ حبه القلب ﻣعﺪن حضرت الوهيت و ﺧاصان؛ سويﺪا ﻣعﺪن ﻣكاشفات غيبي و علوم لﺪني
و ﻣﻬﺠه القلب كه ﻣعﺪن ظﻬور انوار تﺠليهاي صفات الوهيت است )هﻤان .(١٩٧-١٩٨ ،هم سعﺪالﺪين و
هم نﺠم رازي از تربيت يافتگان نﺠم كبري هستﻨﺪ .نﺠم كبري هﻤچﻨين اولين عارف دنياي اسلام است
كه تﺠارب عرفاني و ﻣراحل روحي و شرايط عارف در اطوار سير را در قالب رنگها ﻣﻨعكس كرده است.
گويا سﻤﻨاني نيز شبيه به اين تعليم را از عبﺪالرحﻤن اسفرايﻨي كه از طريق رضي الﺪين علي لالا از
ﻣﺸايخ كبرويه ،تعليم يافته است .وي در العروه از ﻣﺤتواي اولين ﻣكتوب اسفرايﻨي به ﺧود ﻣينويسﺪ كه
ﻣتضﻤن تعليم لطايف هفتگانه قلبي است» :هر چه در ﺧاطرت آيﺪ از نيك و بﺪ هﻤه را از ﺧود دور كﻨي
كه ﺧاطرها حﺠاب است ﻣيان تو و ﻣطلوب تو و حﺠاب ،حﺠاب است اگر اطلس و حرير است يا گليم
ن سبعين الف حﺠاب ﻣن نور و
سياه؛ و بﺪرستي كه حضرت ﻣصطفي صلي الله عليم و سلم فرﻣوده :ا ّ
ظلﻤه ،الي آﺧره؛ يعﻨي :ﺧﺪاونﺪ را جل ذكره هفتاد هزار حﺠاب است از نور و ظلﻤت كه بﻨﺪه بواسطه آن
حﺠاب از حق بازﻣانﺪه« اين شواهﺪ نﺸان ﻣيدهﺪ كه سﻤﻨاني بن ﻣايههاي لطايف هفتگانه را از ﻣعارف
عرفان اسلاﻣي اﺧذ كرده است .هر چﻨﺪ نﻤيتوان تأثيرات از بودائيان را به كلي ناديﺪه گرفت ،ولي
نﻤيتوان گفت لطايف سبعه را از بودائيان اﺧذ كرده است.
نتيجﻪ
در دوران ايلخانان ﻣغول بهويژه از زﻣان هلاكو به بعﺪ كﺸور ﻣا يكي از ﻣراكز ﻣﻬم رشﺪ و گسترش
افكار بودائي در غرب آسيا بوده است .ازاينرو ،در انﺪك زﻣاني سيل بخﺸيان ،لاﻣاهاي تبتي و راهبان
بودائي از چين ،تبت ،سرزﻣين اويغور و حتي هﻨﺪ به ايران سرازير شﺪ .بهواسطه آشﻨايي ايلخانان با آداب
و ﻣفاهيم عرفاني در تﻨتريسم بودائي ،تصوف برايﺸان اﻣري آشﻨا تلقي ﻣيشﺪ و گاهي به پيران تصوف
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ارادت نﺸان ﻣيدادنﺪ .در اين ﻣيان سخن از تأثير دين بودائي تﻨتره كه ﻣغولان با ﺧود به ايران آوردنﺪ بر
تصوف و بهويژه آرائ علاءالﺪوله سﻤﻨانيﻨيز در ﻣيان است ،برﺧي در اين باره ﻣبالغه كردهانﺪ سعي كردهانﺪ
كردهانﺪ وي را ﻣتاثر از شخصيت بودا و تعاليم بخﺸيان روحانيان بوداي تﻨتره بﺪانﻨﺪ كه سﻤﻨاني ايام
نوجواني و جواني را در دربار با آنﻬا سپري كرده بود ،اﻣا ﻣطالعات ﻣا نﺸان داد كه سﻤﻨاني نه تﻨﻬا زير
تأثير اين گروه نبوده بلكه در ارائ ﺧود چﻬرهاي ﻣخالف نﺸان داده و حتي اراي ﻣﺸابﻬي كه در دنياي
اسلام نيز بوده را ﻣورد نقﺪ قرار داده است .لذا در ذيل بﺤث تﻨاسخ ،وحﺪت وجود ﻣعلوم شﺪه كه وي به
كلي با ديﺪگاه بودائيان ﻣخالف است و در ﻣوضوع لطايف سبعه هم بيﺸتر به آراي ﻣتقﺪﻣان ﺧود و
رهبران كبرويه وام دار است تا تعليم چكره هاي هفتگانه دين بودائي تﻨتره .با اين اوصاف اين كه
كساني از رهبران كبرويه در ﺧوارزم و آسياي ﻣيانه قبل از وي به ﺧاطر نزديكيهاي جغرافيايي و
فرهﻨگي ﺧواه ناﺧواه زير تأثير دين بودائي تﻨتره باشﻨﺪ نيز ﻣﻤكن است اﻣا عﻤﺪه اين تأثيرات ظاهري
است و نﻤي بايﺪ چﻨﺪان عﻤقي داشته باشﺪ.
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يادداشت ها
 - ١بﻬار و فرﺧار به ﻣعﻨاي بت ﺧانه است.
 -٢بخﺸي كلﻤهايست سانسكريتي و در اصل به ﻣعﻨي عالم ﻣذهب بودائي است و از بخﺸيان عﺪّهاي را كه
به انزوا سرﻣيكردهانﺪ توين ﻣيگفتﻨﺪ .ولي پس از حﺸر با قوم اويغور كه طايفهاي از ايﺸان دين بودائي داشتﻨﺪ از
اين بخﺸيان جﻤعي را به عﻨوان دبيري و كتابت به ﺧﺪﻣت ﺧود گرفتﻨﺪ و ايﺸان علاوه بر آشﻨا كردن ﻣغول به ﺧط
اويغوري دستهاي از ﻣغول را هم به آئين بتپرستي بودائي و احترام به آفتاب واداشتﻨﺪ و غالب ًا رؤسا و اﻣراي ﻣغول
در باب سﺤر و جادو نيز از آن گروه استﺸاره ﻣينﻤودنﺪ به هﻤين ﻣﻨاسبات كلﻤه بخﺸي در ﻣيان ﻣورﺧين قﺪيم
ﻣعاني بتپرستي و عالم به سﺤر و جادو و ﻣﻨﺸي و كاتب را پيﺪا كرده است )آشتياني .(٨٧ :١٣٨٨ ،هﻤچﻨين گفته
شﺪه بخﺸي به ﻣعﻨي روحاني بودائي ﻣﺤرف كلﻤه چيﻨي پوشي )حكيم و فرزانه( است؛ هﻤان كه در تبت لاﻣا
گويﻨﺪ )ذكاوتي قراگزلو .(١٨ :١٣٧٩ ،بخﺸي گويا از لغت ﻣغولي )بغﺸي( كه ﻣعﻨي عالم و ﻣعلم را افاده ﻣيكﻨﺪ
گرفته شﺪه است )سﻤﻨاني.(١٣١ :١٣٧٨ ،
 -٣در دوره ارغون اين سرزﻣين پر از ﻣعابﺪ و صوﻣعههاي بودائي بود .واعظان و راهبان بودائي را از
هﻨﺪوستان به ايران ﻣي آوردنﺪ و ﻣسلﻤانان و ﻣسيﺤيان و يﻬوديان بﺪون شك ،اين توسعه سريع بت پرستي را با
وحﺸت ﻣينگريستﻨﺪ )سانﺪرز .(١٧٣ :١٣٦٣ ،رك) :صفا ،ج .(١١١ :١٣٥٥ ،٣
 -٤ﻣتابعان شاكﻤوني سه فريقانﺪ ،يكي را شيراوك گويﻨﺪ و ايﺸان از طبقه نازلانﺪ و ﻣقلّﺪ ،گويﻨﺪ :شاكﻤوني
راهي سخت دشوار نﻤوده است ،به جﻬﺪ و سعي ﻣا چگونه به ﻣقصﺪ رسيم ،يا چگونه كسي را ارشاد و هﺪايت
كﻨيم .بكوشيم و ﺧويﺸتن را تﻨﻬا ﺧلاص دهيم .فرقت دوم :سرتيكﻨﺪ و اينها ﻣتوسطانﺪ و ﻣاوراي طبقه نخستين.
زعم ايﺸان چﻨان است كه اهل دنيا را از بلاها ﺧلاص دهﻨﺪ و ﻣﺪد و ﻣعاونت نﻤايﻨﺪ؛ و فرقت سيوم :سﻤيك سﻤﻨﺪ
گويﻨﺪ كه ﻣرتبه اعلي دارنﺪ وافق اقصي ايﺸان هم ﺧلايق را ارشاد و هﺪايت نﻤايﻨﺪ و تكﻤيل نفوس ناقص كﻨﻨﺪ و
ﻣردم را از ]طبقه و[ ﻣرتبه حيوانيت و شيطانيت به ﻣرتبه ﻣلايكه و عقول ﻣقﺪّسه رسانﻨﺪ )رشيﺪ الﺪين فضل الله،
.(١٠٤ :١٣٨٤
 -٥نيز رك :رجب زاده(٩٤ :١٣٨٣ ،؛ )صفا ،ج .١٣١ :١٣٥٥ ،٣
٢٠١٢: ١٢٥

٦-Vaziri,
٧-Mara

 - ٨ﻣواجﻬهاي كه سﻤﻨاني پس از شرح آن بيان ﻣيدارد» :چون شيطان به وسوسه غلبه ﻣيكرد به او
التفات نكردم و در رياضت و ﻣﺠاهﺪه افزودم« )سﻤﻨاني.(١٢ :١٣٦٩ ،
٩-Guru
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 -١٠در ﻣورد سﻨن عرفاني ايران اسلاﻣي شﺪه ﻣﺸكل بتوان بين آنچه ﻣيراث ﻣلي است و آنچه ناشي از
تأثيرات اسلاﻣي يا شرقي است تقسيم بﻨﺪي دقيقي انﺠام داد؛ اﻣا هيچ ﻣﺸكلي وجود نﺪارد كه تعﺪادي از افسانهها
و ﻣعﺠزاتي كه در تذكره اولياء ايرانيان يافت ﻣيشود به سﻬم عﻤوﻣي جادوگري و ﺧصوصاً شﻤﻨيسم تعلق دارد.
)الياده.(٥٨٨ :١٣٨٧ ،
» - ١١اين بيچاره را با ايﺸان )بخﺸيان( ﻣباحثه بسيار اتفاق افتاد« )سﻤﻨاني(٢٢٤ :١٣٦٩ ،
 - ١٢ترﺧان اﻣيري در دستگاه ﻣغول بوده كه از دادن غﻨايم و ديگر عايﺪات به دربار ﻣعاف بوده است،
سﻤﻨاني در اداﻣه ترﺧان را به ﻣعﻨي واصل آورده است.
 -١٣سﻤﻨاني جايي ديگر درنقﺪ ديﺪگاه وحﺪت وجوديان ،لﺤن ﻣلايﻤتري دارد )سﻤﻨاني.(٢٢٥ :١٣٦٩ ،
١٤-Tantric Yoga
 - ١٥سﻤﻨاني هﻤچﻨين بر آن است كوهها بهجاي استخوان بﺪن آدﻣي است و جويها بهجاي رگهاي
آدﻣي و درﺧتان بهجاي ﻣويهاي وي و هفتاقليم بهجاي هفت اعضاي آدﻣي كه دودست و دوزانو و دوپاي و
يك سر است و باقي را بر اين قياس ﻣيكن و استﻨباط ﻣيكن ،اگر از اهل قياس و اجتﻬادي« )سﻤﻨاني:١٣٦٢ ،
.(٢٦١-٢٦٢
 -١٦ﻣج :حقي.
 -١٧ﻣج :ﺧفي.
 -١٨ر.ك :سﻤﻨاني.٢٦٣-٢٦١ :١٣٦٩ ،
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