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مقدمه

دو مطلب، یکی مختصر و دیگری با تفصیلی بیشـتر، » ترسا«نویسندۀ این سطور دربارۀ لفظ 

اّول در نوشـتۀ. به شمار آیـدآید ممکن است متمم آن دو نوشتهو آنچه از پی می١استنوشته

است که ترسا آمده
ً
تـر طور دقیـقست از نام یکی از فـرق مسـیحی یـا بـهای اترجمهاحتماال

ترسان یا ترسندگان یا ترسـندگان از صدر تاریخ مسیحیت که خود را خدایمسیحِییهودی ـ

در نوشـتۀ . نـداهخواندمـی) و الفـاظ مشـابهphoboumenoi ton theon: به یونانی(خدا 

دم ِبکر 
َ
کرده، در رأی اّول، که در واقـع از طرح ) Becker, 2009(دوم، به استناد مباحثی که ا

تـرس «که شده و گفته شدهسلیمان پینس، محقق شهیر یهودی، است تا حدودی تجدیدنظر

گـذاری جزء اصلی ایمان نصاری بوده و بنابراین، این نام) theosebeia: به یونانی(» از خدا

ت عمومی
ّ
عل

ً
ضـمن ،ۀ حاضـرنوشـت. اسـتتری داشته و محدود به یـک فرقـه نبودهاحتماال

به سنجش درستی سخن 
ً
شـفیعی کـدکنی دربـارۀ دکتـراشاراتی گذرا به این مباحث، عمدتا

ار نیشابوری و مأخذ احتمالی آن محدود می» ترسا«معنی 
ّ

.شوددر داستانی از عط

داستان عطار و مآخذ احتمالی آن

: ۱۳۸۷عطار، (همدانی نام ابوالقاسمخود، داستانی دارد دربارۀ شیخی بهنامۀالهیعطار در 

:)الخطبا اندکی تصرف در رسم، ۱۹۷

ــــاه ــــدانی آن گ ــــم هم ــــر بوالقاس کـــه از همـــدان بــــرون افتـــاد ناگــــاهمگ

ـــــاره ـــــد در نظ ـــــه آم ـــــوی بتخان ــــارهس ــــر کن ــــی ب ــــد خلق ــــتاده دی س

ــفکــه میبـــر آتـــش دیـــد دیگـــی جملـــه روغـــن ــای ک زنجوشــید چــون دری

ـــــد ـــــایی درآم ـــــود ترس ـــــانی ب ــدمتزم ــه خ ــدب ــر آم ــت در س ــیش آن ب پ

ـــــیدند از او کـــــای ســـــرفگنده ــــدهبپرس ــــو گفــــت بن خــــدا را کیســــتی ت

ـــت چـــون دودبــــدو گفتنــــد پــــس هدیــــه بنــــه زود ـــه رف نهـــاد القّصـــه هدی

در کانال تلگرامی نویسنده » از خدا بترسید«؛ نوشتۀ دوم با عنوان ]١٣٩٩[١٣٩٧می، مقاقائم. برای نوشتۀ اول نک. ١

.در دسترس است» مقامیحمدرضا قائمسید اهای یادداشت«نام به



٨٣/»ترسا«و » راهب«عطار و نکاتی دربارۀ لغات نامۀالهیدربارۀ داستانی از 

بـــدین ترتیـــب ده کـــس را روان کـــردیکـــی دیگـــر درآمـــد هـــم چنـــان کـــرد

ــــد ــــیش آم ــــری در پ ــــر دیگ ــــه آخ ـــیب ـــوی ب ـــیق ـــّوت و ب ـــدق ـــویش آم خ

ـــزار ـــری بـــودن ـــودتـــو گـــویی مـــردهو زرد و خشـــک و الغ ای بـــر بســـتری ب

ـــــو ـــــتی ت ـــــآخر کیس ـــــیدند ک زیســــتی تــــوکــــه مــــرده گــــوییی میبپرس

ــن ــتم م ــی پوس ــه لخت ــت او ک ــین گف ــــنچن ــــتم م ــــتن را دوس ــــدای خویش خ

ــین ــد بنش ــن ســخن گفتن ــت او ای ــو گف ـــنچ زری ـــّی ـــر کرس ـــت ب خوشـــی بنشس

ـــاربیاوردنــــد آن روغــــن بــــه یــــک بــــار ـــرقش نگونس ـــر ف ـــد ب ـــی کردن هم

ـــرد مضـــطر ـــگ روغـــن م دی ـــّف ـــرز ت ـــۀ س ـــالی کاس ـــد ح ـــای افگن ـــه پ ب

ــه ز ره زود ــان کاس ــت آن زم ــو برخاس ...تمــــامش ســــوختند آن جایگــــه زود چ

صـاحب ،از مطهر بن طاهر مقدسی) ۵۶۸: همان(خوددر تعلیقات الهی نامهمصحح 

که شاید یـک مأخـذ استو احتمال دادهکردهمطلبی در وصف شرایع هند نقل، البدءکتاب 
ّ

آن گفته ایـن اسـت کـه گروهـی از هنـدوان بـه خالصۀ . باشدگفتۀ مقدسیار این گفتار عط

سـوزانند و ایـن سـوختن را خـود را می،هایی پر از آتش، از جمله پریدن در گودالهاییشیوه

» براهمـه«این شرح را دربـارۀ که مقدسی داشت توجه باید ٢.شمارندمایۀ آزادی و رهایی می
ً
. بـه آن بـاز خـواهم گشـتبحـث دنبالـۀ کـه درو این مطلبی اسـت»سمنّیه«آورده نه مثال

که مأخذ گفتار عطـار سـخن بیشتر احتمال داده،در همان تعلیقاتمصحح و شارح کتاب،

،التدوینرافعی در 
ّ

عط و مراد خـود که یک چند در هند زیسته بوده باشداریاز قول ابوطاهِر

ار هند می
ّ

کـارد اکـه بـدیدهرا در معبدی در حالیاو این جوان. استشمردهرا جوانی از کف

جان سـپردهنهاده تاآنای روشن در شکاف شکافته، مغز خود بیرون کرده و فتیلهد راسر خو

او اند که این جوان عاشق فالن بت بوده و جـانش را فـدایگفته،وقتی سبب را پرسیده. است

.استنقل شدهنیز هزار حکایت صوفیاناز ،آنۀۀ تعلیقدر اداممشابه این داستان. استکرده

گویند و از می» موکشه«های مختلف هندی مقصود از آزادی و رهایی البد آن چیزی است که در مذاهب و طریقه. ٢

بوداییان ناقالن آن واستوارد زبان پهلوی اشکانی نیز شدهmōxšاین لغت به صورت . استهای افکار آنان بنیاد

.اندبوده



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٨٤

اینجاراآنعین بخشی از ت، کهاس» زمانی بود ترسایی درآمد«لۀ ما تعلیقۀ مصراع ئمس

:)۵۶۹: همان(کنیممینقل
ار کلمۀ ترسا را برابر راهب، که ترجمۀ دقیق کلمۀ ترساست، از مـا

ّ
بـه معنـی رهـبدۀ عط

. ترسیدن، به کار برده است و این کـاربرد در مـورد راهبـان بـودایی بسـیار طبیعـی اسـت
ّ

شرح (»پرست بازنشناختهترسا را از بت«ار که وی بنابراین، اعتراض استاد فروزانفر بر عط
آنچه در این داسـتان توصـیف شـده . اعتراض ناواردی است) ۱۵۸، احوال و نقد و تحلیل

...ُبت و بودا از یک ریشه است. ی است که در یک معبد بودایی اتفاق افتاده استاصحنه

» دیـر مغـان«دربارۀ است، کهشدهنیز رجوع داده) ۲۵۷ص(زبور فارسیجا به در همان

:گویدمی
بنابراین، . و مغان به معنی زردشتیان است[...] عابد مسیحیان مدیر اصطالحی است ویژۀ 

واند ازرشی تاریخی داشته باشد، اّما حاصل تخّیل و تصّرف شاعران بزرگی تاین تعبیر نمی
تواند از لحاظ تـاریخی از نوع سنائی و عطار است و مانند زّنار مغان تعبیری است که نمی

.درست باشد، زیرا زّنار ویژۀ مسیحیان بوده است و ربطی به مغان ندارد

اند؟دهنامیبوداییان را در عربی و فارسی چه می

در گذشته در مورد روحـانیون یـا »راهب«لفظ که آیا ناول ای٣.آیدپیش میسؤالاینجا چند 

و این کـاربرد در [...] راهب ترجمۀ دقیق ترساست «بگوییم رفته تابه کار میزاهدان بودایی 

»راهب«؟ »مورد راهبان بودایی بسیار طبیعی است
ً
و لفظا

ً
حی زاهد دیرنشـین مسـیالبته اوال

ذیـل :دهخـدا. نـک(کنـد نه غیر آن، و این را شواهد متعدد از نظم و نثر نیز تأییـد مـیاست

ترجمۀ ترسا نیز در اصل »راهب«. )لغت
ً
که ترسا نیز ترجمـۀ راهـب ، چناننبوده استظاهرا

ادبا و بعضی لغویان فارسی است کـه  بایـد آن را رسـد میبـه نظـرنیست و این از مشهوراِت

یز راهب مرادف با ترسا ن). ۱الذکر در پانویس توضیحات دو مقالۀ سابق. نک(کنار گذاشت

معنـای زاهـِدپس راهب به. نصرانی است و راهب گروهی از نصاریترسا مطلِق، زیرایستن

تـا ،یری اسـتعباین تنویسنده است؟ به گمان نشین بودایی یا مانند بودایی از کجا آمدهمعبد

اوارجمنـِداندوسـتاست که یکـی ازمسائل چند پرسش وجوی جواب اینجستدر نویسندهو راهنمای شوق م. ٣

.استطرح کرده
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اگر سـخن نویسـنده . استساخته شدهر اخیر از راه قیاس و توّسع که در ادواحدودی، جدید

ار صحیح باشد و 
ّ

بـرای جـایی، باشـدنبودهزاهدان بودایی عنوانی برای»راهب«در زمان عط

راهـب بـودایی اسـت و » ترجمـۀ دقیـق«که ترسا در این قصـۀ عطـار ماند این استدالل نمی

ار فروزانفراستاد اعتراض 
ّ

، مانـدهمچنان وارد مـی»پرست بازنشناختهز بتترسا را ا«که عط

. به شرحی که در ادامۀ مطلب خواهد آمد

را در معنـی زاهـدان » راهـب«عصران او کلمۀ با این حال، ناممکن نیست که عطار و هم

اینجـا بایـد از روی . باشند، ولی این به شواهدی دیگـر نیازمنـد اسـتبه کار بردهنیز بودایی 

دا
ْ

لفظ حاکم بر تحوالت معناییازوری کرد، نه استعماِل رسـد کـاربرد بـه نظـر مـی. قواعِد

ولـی ایـن ، )ادامـۀ بحـث. نـک(شواهدی هـم نیسـت در معنی زاهدان بودایی بی» راهب«

آنان. اندهای دیگری داشتهزاهدان بودایی در نزد مسلمانان نام.شواهد نبایست پرشمار باشد

ابوریحـان از جملـه انـد و گفتهمی) یا َسـَمنّیه(»نّیهَمُس«یا »شمنّیه«و » شمنان«را٤یانیبودا

ابوریحـان، (نامنـدمی» شـمنان«در خراسـان آنـان را گویـدمـیخـود الباقیۀآثاربیرونی در 

اند و بنـابراین، غـرض از صـابئه، در گروهی نیز ایشان را با صابئه خلط کرده.)۲۴۵: ۱۳۸۰

خوبی معلـوم علت این خلـط بـه٥.بوداییان هستندمقاالتهای تاریخ یا کتِببعضی کتاب

بعضی نویسندگان ایرانی و عـرب، ماننـد حمـزۀ . اندهایی دربارۀ آن بردهنیست، گرچه گمان

انـد کـه اصفهانی و ابوریحان بیرونی و ابوالحسن مسعودی، با قدری اختالف، معتقـد بـوده

بق اسـت، پـیش از ظهـور دیـن طور تقریبی با خـاک ایـران مطـاهایی که بهمردمان سرزمین

انـد؛ بقایـای گـروه اّول در زمـان ایشـان در هنـد و زردشت، بر دین سمنیان و کلدانیان بـوده

گـروه . باشـنداند و بقایای گروه دوم باید همان حّرانیـاننواحی شرقی ایران بر جا بوده پیـامبِر

بـه عبـارت دیگـر، . انـدتهاند و گاه پیامبر هر دو را بوذاسف دانسـدوم را گاهی هرمس شمرده

وارد شده، ولـی اکنـون دیگـر از به فارسینابع غربیاز طریق مکهاندغلطیالفاظ مستحدث»ییبودا«و »بودا«.٤

گ
ً
.و گاه الفاظ مشابهاندگفته» ُبدی«و » ُبد«ه به صورتقدیم گادر متون .ی نیستزیراستعمال آنها ظاهرا

دربارۀ حدود اطالعات متکلمان و ). Monnot, 1997(دائرة المعارف اسالمدر » ُسَمنّیه«مدخل . کن،بارهایندر. ٥

.جاهمان.نک،خان از عقاید و آراء بوداییان نیزمور
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قبـل از زردشـت را » پرسـتان و دیوپرسـتاِنکـافران و بت«روایاتی وجود داشته که بنا بر آنها 

خلط صابئه، که خـود بـر صـابئۀ حـّران و . اندنامیدهسمنّیه یا گاه سمنّیه و صابئه، هر دو، می

باشـد، ولـی نجـا پیـدا شدهشده، با سمنّیه، یعنی بوداییان، بایـد از ایصابئۀ بطایح اطالق می

قسمی از این روایات ریشـه . که منشأ این روایات از کجاست محل حدس استاین
ً
احتماال

؛در قبل از اسالم دارند
ً
متولیان دین رسمی ساسانیان مـذاهب منـاطق شـرقی ایـران احتماال

پرسـتی و بتکه ترکیبی از عقاید محلی و بودایی و جز آن بوده، به چشم کفر و ،مانند سغد را

سعی در قلع دیدهدیوپرستی می
ً
دربـارۀ ایـن (انـد شـمردهآن را نیز الزم میعو قماند و احیانا

).Crone, 2016: 212-232.روایات و تحلیل آنها، نک

از یکـی معنای زاهد و مرتـاض، بهشمن . گرفته شده است» شمن«نام شمنّیه یا سمنّیه از 

های هندیاز زبان
ً
رغم ، بـهوارد فارسـی شـده، ولـی ریشـۀ آن،سنسـکریتاز یر غ، احتماال

آن .رسـدسنسـکریت میśramaṇaبـه لفـظ تردیدهای بعضی محققان در دو قرن گذشته،

پالی نیست، چـون شـمن در ایـن زبـظاهزبان هندی
ً
کـهایـن. داردsamaṇaان صـورت را

sha-menهنـدی، واسـطۀ م یـان پـالی و در چینی، که خود صورتی اسـت از همـان لغـِت

بـه هـر حـال، ایـن لغـت در متـون سـغدی . های ایرانی است نیز محـل اشـکال اسـتزبان

معنی زاهد بودایی است و در پهلوی اشکانی نیز، بـه احتمـال، دخیـل از و بهšmnصورت به

٦.همان زبان سغدی و در پهلوی ساسانی، دخیل از یکـی از آن دو زبـان یـا از هـر دو اسـت

های کردیـر، روحـانی معـروف استعمال این لغت همان است که در کتیبهترین مورد معروف

). Gignoux, 1991: 60؛۳۰؛ نقش رستم، سطر ۹کعبۀ زردشت، سطر (است ساسانی، آمده

کنـد و در آن میـان از شـمنان کردیر در آنجا بـه سـرکوبی پیـروان ادیـان دیگـر مباهـات مـی

)mnyš ( و برهمنان)blmny (مقصود او از لفظ اّول همان بوداییـان اسـتبرد و نیز نام می .

در مـورد بوداییـان در زبـان فارسـی الاقـل بـه قـرن سـوم » شمن«پس، سابقۀ استعمال لفظ 

رسد و بعد از اسالم نیز استمرار یافته، بـا ایـن فـرق کـه کـاربرد آن در نـزد اهـل میالدی می

ظ در زبـان همـان نـواحی خراسان و ماوراءالنهر در درجۀ اّول مسبوق بـه اسـتعمال ایـن لفـ

.است، دخیل از سغدی استBuddhaصورتی از نام کهفارسی نیز» بت«که چنان.٦



٨٧/»ترسا«و » راهب«عطار و نکاتی دربارۀ لغات نامۀالهیدربارۀ داستانی از 

ی نزدیک به خادم و پرسـتنده و پرسـتار نیـز بـه کـار ایمعنرا در فارسی به»شمن«. استبوده

به همین سبب ٧.پیوسته به خدمت بتان مشغول استکه شمناندبردهگمان میزیرااند، برده

است که در شعر فارسی
ً
عالمـان و ٨.رودبه کار مـی»وثن«و »مصن«در کنار»منش«غالبا

نیــز »بخشــی«روحـانیون و زاهــدان و ســاحران بـودایی یــا گروهــی از ایشـان را در فارســی 

اردانیم، برایاین نام، تا آنجا که میاما ، اندگفتهمی
ّ

ناشـناخته و معاصـران و پیشـینیان اوعط

٩.استای اخیرتر به فارسی راه یافته بوده و در دوره

باید چنی
ً
ـن دریافت که از این مقدمات ظاهرا

ّ
ار بـرای لفظ عربی که در دسترس امثال عط

و »زاهـد«چیـزی مثـل نبـوده و » راهب«بودایی بوده و معبدنشینان گرایان بیان معنای عزلت

معنی بـوده، بـه» شمن«و لفظ فارسی همان بوده» عبدۀ اوثان«یا » عبدۀ اصنام«و » ناسک«

.استودهزاهد و مرتاض، که محل اصلی رواج آن شرق ایران ب

در وصف زاهدان غیرمسیحی» ترسا«و » راهب«استعمال 

در اشاره به غیرمسیحیان به کار رفته» راهب«گویا 
ً
فارسـی زبانـان اسـت، زیـرانیز گاه توسعا

اند و ایـن، کردهتصور می» راهب«ترجمۀ را »ترسا«یا »ترسا«ترجمۀ را »راهب«نادرستبه

های قدیم نیـز ایـن بعضی فرهنگ. عربی امری طبیعی استدر » بره«با توجه به معنی مادۀ 

: می گویداز قول جندل، پیک فریدون،فردوسی. ٧

ـــمن ـــون ش ـــرم چ ـــی مهت ـــران یک ــــاه از ای ــــه ش ــــده ب ــــام آوری ــــنیپی م
) ذیل لغتلغتنامۀ دهخدا، (

:)کیکاوسباگودرز خطاب (نیز گاه چنین است»برهمن«. ٨

ـــمن شـــدی ـــان دش ـــاره مهم ـــدیدگرب ـــرهمن ش ـــودی او را ب ـــنم ب ص
)٢/٩٨: ١٣٨٦فردوسی، (

در این معانی » بخشی«لفظ از این روی،. داشته انددر دستگاه مغوالن مناصبی چون دبیری و محّرری نیز بخشیان. ٩

با همین تلفظ(»بخشی«.استشده ضبط هافرهنگدر نیز مستعمل بوده و 
ً
از ترکی به فارسی وارد شده است ) تقریبا

به زبان فارسی محصول موج دوم » بخشی«، ورود عدر واق. دارد)»َبکشی«با تلفظی نزدیک به (خود اصل چینیکه

bhikṣuمـاتکلاند که اصل ایـنمکّرر احتمال داده. ورود دین بودایی به ایران و رواج آن در زمان ایلخانان است

م نیستنیز اخیر این اشتقاِق، ولی »فقیر«معنی ، بهباشدسنسکریت 
ّ
).Cf. Doerfer, 1965: 271-277(مسل



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٨٨

وجـوی نـاقص در متـون ها و جسـتبا این حال، از رجوع به فرهنگ. اندمعنی را ضبط کرده

را بـه پارسـای » راهـب«هـا غالب فرهنـگ. آیدشواهد چندانی برای کاربرد آن به دست نمی

را عمـدۀ شـواهد متـون نیـز تأییـد اند و همـین ترسایان و زاهد دیرنشین نصاری تعریف کرده

نیـا، نقـل از صـنعتی(اسـت چنـین آمده١١غزالیاحیاء العلومعبارتی از ترجمۀ در١٠.کندمی

آواز دادم و گفتم . ماو را ندید. به صومعۀ راهبی رسیدم از راهبان چین... «): ۴۰-۴۱: ۱۳۶۹

) ۸: ۱۳۱۲نیشـابوری، خیـام (منسوب به خیام است نوروزنامۀشاهد بهتر از .»...ای راهب 

رهبـان ُبزسـپ در ایـام او بیـرون آمـد و دیـن «: که در آن، دربارۀ طهمورث چنین آمده است

که مصّحح کتاب نیز گفته، همان بوذاسف اسـتمقصود از این رهبان، چنان. »صابیان آورد

. )سطور قبل. کن،دربارۀ دین صابیان(

در معنـی زاهـدان » رهبـان«و » راهـب«در متونی که در هند نوشته شده احتمال کـاربرد 

، ۳۰، ۲۲، ۱۷: ۱۹۳۹کـوفی، (سندفتحنامۀاز جمله، در کتاب . هندو و بودایی بیشتر است

چندین بار، به طریق توسع و قیاس، در این هـر دو معنـی بـه کـار رفتـه » راهب«، ...)و ۵۰

نـی زاهـدان در معنـدرت از راه قیـاس بهدر همـان قـرون قـدیم نیـز » راهب«پس، ١٢.است

.استرفتهغیرمسیحی به کار می

معنی را نیـز بـه» ترسا«داده که شد به اهل زبان اجازه میگفته» راهب«اما آیا آنچه دربارۀ 

.ذیل لغت:نامهلغت.است؛ قسرا نیز در تعریف آورده» عالم جهودیان«) ٥١: ١٣٨٦(زمخشری . ١٠

ار در غزالی احیاء العلومرسد به نظر می.١١
ّ

قهرمـان آنکـهباشدنیز نامهالهیهایداستانزادیگریکی از مآخذ عط

.ای در چینو موضوع آن افتادن گذار این شیخ به صومعهماست داستان مورد بحثشیخ ابوالقاسم همدانِیهمین 

؛ ٤١-٤٠: ١٣٦٩نیـا، صنعتی(اند ولی بعضی محققان دیگر به آن توجه داده،یاد نکردهاین داستانشارح کتاب از 

نمـیاحیـاء العلـوماز عبـارت . )اسـتآمدهنامهالهی١٨٣-١٨٢تان، که در صفحاتداساصل . نک
ً
تـوان ظـاهرا

بـه نیز با مناطق شرقی ایران و اهل دیانات آن نـواحی ارتبـاطی داشـته و یتدریافت که ابوالقاسم همدانی در واقع

راهب نصاری نیسـت، چـون عطـار در این داستان دوم نیز » رهبان«مقصود از توان استدالل کرد که کمک آن نمی

روم و در آنجا صحنۀ داسـتاْن) جانیا، هماننقل از صنعتی(نیز از قول ابراهیم خّواص آورده تذکرهاین داستان را در 

.است

و » ُبـدهان«و ) سـمنی: مفـرد آن(» سـمنیان«تر دال بر بوداییـان در آن مـتناما باید توجه داشت که الفاظ دقیق. ١٢

.)های پایانی کتابفهرست. نیز نک(است » دهگانُب«و » ُبدگان«



٨٩/»ترسا«و » راهب«عطار و نکاتی دربارۀ لغات نامۀالهیدربارۀ داستانی از 

نیست، ولـی اگـر در ذهـن » راهب«مرادف » ترسا«زاهد غیرمسیحی به کار ببرند؟ گفتیم که 

دیگری است، ممکن است کـه راه زبانان چنین تصوری بوده که یکی از این دو ترجمۀ فارسی

شناسـد شاهدی نمـینویسنده. در معنی زاهد غیرمسیحی نیز باز شود» ترسا«برای استعمال 

ترجمـۀ دقیقـی » ترجمۀ دقیق«تواند بگوید که ترسا نمیبنابراین و 
ً
راهـب اسـت، چـون اوال

، در این مسائل استعمال لفظ مالک حکم است
ً
نویسندهرای چون در این باره ب. نیست؛ ثانیا

گیـری کنم که ممکـن اسـت در نتیجـهمیاطمینانی به دست نیامد، مسئلۀ دیگری نیز مطرح

که شارح 
ً
دو قرینـۀ دیگـر  ـاست از این قرینه و یکیخواستهنامهالهیمؤثر باشد، مخصوصا

ای است که در یـک معبـد بـودایی آنچه در این داستان توصیف شده صحنه«نتیجه بگیرد که 

).۵۶۹: ۱۳۸۷شفیعی کدکنی، (» افتاده استاتفاق

گاهی عطار و ایرانیان از بوداییان میزان آ

اینجا میان دو چیز بایـد . دیگر حدود آشنایی عطار با بوداییان و آداب ایشان استلۀ ئمساین 

در )هـااینینی و جز چه برهمنی، چه بودایی، چه َج(های هندی نفوذ داستانیکی : فرق نهاد

در ــبسا اینانچه. آشنایی صوفیان ایران با آداب و عقاید هندیی، و دیگر ادب فارس
ً
و قطعـا

های تر داسـتانولی در ادوار قـدیم، اندیان نداشتهیآشنایی چندانی با عقاید بوداـعصر عطار

بـه واسـطه،بـهانـد و ایشان در افواه بوده یا از بعضی آداب و عقایدشان پیشینیان مطلـع بوده

که عطار بشخصـه نباید این باشدجا ما در ایناصلی لۀ ئبنابراین، مس١٣.استن رسیدهپسینیا

لغـوی در درجـۀ اول له ئشناخته یا با آداب ایشان آشنا بوده یا نبوده است؛ مسـیان را مییبودا

و شـاهد انـدگفتهنمی»ترسـا«در لغـت ، زاهـد بـودایی را داندنگارنده میتا آنجا که. است

انـدک اسـت» اهبر«استعمال 
ً
از طـرف دیگـر، . نیز در معنی زاهد معبدنشین بودایی ظاهرا

از شناختهایرانیان بوداییان و دین بودایی را می. ١٣
ً
اند، ولی اطالع آنها از عقاید و فلسفۀ بودایی انـدک بـوده و ظـاهرا

کلی ناقص وطوری که در قرن چهارم و پنجم هجری دیگر بههمان زمان فتوحات مسلمانان کاستی گرفته بوده، به

واسـطۀ هنـدوانباره بسیار نـاقص اسـت و بـهایناطالعات فرد مطلعی مانند ابوریحان نیز در. استمشوش شده 

ــوده ــه او رســیده ب ــان شــیروانی.اســت؛ نــکب ــۀ ملیکی در صــفحات اّوو مراجــع او، مقال
ً
ل مقالــهمخصوصــا

)Melikian-Chirvani, 1974( ن کروازالذکرمقایسه شود با مقالۀ سابق،نیز؛)Crone, 2016: 223-224.(
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. ترسـا اعـم از راهـب اسـتونیسـت»ترسـا«مسیحی برابـر بـا »راهب«باید تکرار کرد که 

گوییم که عنوان نتیجۀ موقت میبهبنابراین، 
ً
گویـدکـه مـیاستراستاد فروزانفحق با ظاهرا

هندو یا شاید بـودایی مسـامحه کـرده اسـت عطار در استعمال ترسا به معن توضـیح (ی زاهِد

علت این مسامحه گویا تأثیرپذیری از این اعتقاد بوده است که . )»هندو«خواهیم داد که چرا 

اند و در دیـر نشستهترسایان و ترسابچگان می» دیر مغان«در ؛»اّمت کفر اّمت واحده است«

شـرعاند و با مقامران و خراباتیـان مرتکـب خـالف بستهو مغان زّنار می،ترسایان مغبچگان

در . ، جز زردشتی، باقی کافران و مشرکان را نیز شـامل بـوده اسـت»گبر«، و لفظ اندشدهمی

آتشنامهالهیهمین  به ۳۲۱۴بیت (هاست موضوع یکی از داستانپرستی به نام شمعونگبِر

ت، کفـری کـه بـرای گذشـتن از اینها همه رمز کفر اس١٤).۲۵۷-۲۵۵: ۱۳۸۷بعد؛ عطار، 

.تاسالم ظاهری و مجازی الزم اس

هـای که گفتیم شناخت مسلمانان قرون اخیرتر از دین بودایی را نباید با رواج داستانبا آن

رسـد کـه همـین شـناخت انـدک در بحـث بودایی در بین ایشان یکی شمرد، باز به نظر مـی

اند بسـیار کمتـر از دانستهاز بوداییان میآنچه مسلمانان . اهمیت نیستحاضر چندان هم بی

های ایشان از مذاهب هندو بوده و این، با وجود انتشار دین بـودایی در نـواحی شـرقی دانسته

فتوحات مسلمانان مهم. ایران، ممکن است عجیب جلوه کند
ً
شـدن ترین عامل تاراندهظاهرا

نان نسبت به آنـان بـوده اسـت، از نواحی شرقی ایران و مؤثرترین سبب جهل مسلمابودائیان

گرفتن رفتن تدریجی دین بودایی در بعضی مناطق شرقی با آغاز قـدرتهرچند که آغاز عقب

هایی از که پس از فتوحات مسلمانان نیز گروهبا آن. ساسانیان در آن نواحی مقارن بوده است

پرسـت را بیشـتر بتاند، مسـلمانان آنـانبوداییان همچنان در نواحی شرقی ایران مستقر بوده

در زمان عطار، گویـا . اند و اثر آنان بیشتر در ُصور خیال شاعرانه نمود داشته استشمردهمی

ود، و ایـن نیـز احتمـال در خراسـان بـاقی مانـده بـ» پرستانبت«ای مبهم از این فقط خاطره

بایـد اگر این قـراین را کنـار هـم بگـذاریم، ظـا. کندبه ترسا را تضعیف میترجمۀ راهب
ً
هرا

ریشه است یکاز» کافر«با » گبر«گفته شده )٦١٦-٦١٥: ١٣٨٧شفیعی کدکنی، (ابیات این که در تعلیقاتاین. ١٤

.سخنی نادرست است
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، با این )آغاز مقاله. نک(نقل شدهزبور پارسیتر همان است که در سخن درستبگوییم که 

حاصل تخّیل شـعرا نبـوده اسـتکه این خلطتذکر
ً
ظاهری و تاریخی صرفا ، ها و اشتباهاِت

را بـا هـانیـز آنصـوفیهانـد و شـعرایهمه رمـز کفـر بودهاینان در نزد گروهی از صوفیه بلکه

١٥.اندبه کار گرفتهبیشترشاعرانۀ و مسامحات هاسازییرتصو

بودایی یا هندو؟: ترسای داستان عطار

ی داستان عطاراین ترساآیاکه است آخر این سؤال
ً
و دلیـل شـارح بودایی بـوده اسـتواقعا

ای اند پیداست کـه مغالطـهریشههم»بودا«و »بت«کهاینداستان در بیان این نظر چیست؟

پرسـتی در نـزد و آشکار است که مصـداق بتستنیپرستی بودایی هر بت، چون ه استساد

اند ریشـههـم»بـودا«و »بـت«کـهایـناز ،پـس. مسلمانان منحصر به بوداییان نبوده اسـت

ای است که در یـک معبـد توان استنباط کرد که آنچه در این داستان توصیف شده صحنهنمی

که به اختصار ،دالیل پیشیندر تأییدگفتهکن است بگوییم اینمم. بودایی اتفاق افتاده است

معنـایِیهـمآنچـه در ، زیـرااّما دالیل پیشین نیز در واقـع دلیـل نیسـت.ذکر شد، آمده است

آن شرح بودایی »راهب«و »ترسا« درست نیست و به احتمال قوی گفته شده در سطور دیگِر

رافعـی التـدوینقـول و آنچـه از،است نـه شـمنانآنچه از مقدسی نقل شده دربارۀ برهمنان 

راجع است به روایت شده،
ً
کهایناحتمال با این حال،. یانیدیانت هندو نه بوداپیروانظاهرا

درسـت باشـد منتفـی نیسـت، چـون نامهالهیمصحح و شارح این قصه بودایی باشد و رأی 

معمـول بـوده ایانـۀ بـوداییهم در مذهب مهدر مذهب هندوهم این ماننِدهاِیخودسوزی

.کنیم در اینجا جوابی مختصر به این سؤال بدهیماست، و ما سعی می

رود مأخذ یـا نظـایر هنـدی دارنـد، و هایی از صوفیه که گمان میپیش از جمع کردن داستان

دقیق، و تعیین نوع این داستانبندیطبقه هـا و های موضوعِی
ً
توجـه بـه خصوصـیات احیانـا

منسوب به عطار ولیی،در بیت.١٥
ً
» هندوی ترسا«تعبیر،)١/٢٧١: ١٣٨٦صارمی، نقل از (در دیوان اوموجودظاهرا

:ه استبه کار رفت

چـــــرا پـــــس چلیپـــــا و زّنـــــار دارد؟وگـــر زلـــف تـــو نیســـت هنـــدوی ترســـا

.ستر کار اتخّیل شاعر هم البته دونیمی از امت کفر اینجا جمع است
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موجـود، و سـپس هـای مشـابه هنـدِیهـا بـا داسـتانگاه مقابلۀ این داسـتانو آنسبکی آنها 

های مسلمانان آمده است، پیدا کـردن ها با روایاتی که از شواهد عینی در نوشتهسنجیدن این

پیـل «های بسیار مشهور ماننـد داستانا بسیار دشوار خواهد بود، مگر در همآخذ این داستان

در مورد حاضر باید در نظر داشت که خودسوزی در بعضـی طرایـق . »اندر خانۀ تاریک بود

. آیین هندو و بودایی سابقۀ قدیم دارد و از هر دو شواهد متعددی تا به امروز به دسـت اسـت

این نهایت افراط در ریاضات، یعنی همان قتل نفس به قصد رهایی از رنج تناسخ است، کـه 

های مقـدس در کنار خودکشی در آبک معنی،به یهای هند است وهدف غایی غالب آیین

بعضی سـیاحان مسـلمان، . انجامدگیرد که به مرگ مرتاضان میهای طوالنی قرار مییا روزه

؛ بـزرگ ۶۰۶-۶۰۴: ۲: ۱۳۹۶بطوطـه، ابن(بطوطه و بزرگ بن شهریار رامهرمـزی مانند ابن

ــزی،  ــن خودســوزی)۱۱۸، ۹۸، ۴: ۱۳۴۹شــهریار رامهرم ــدوا، از ای ــه هــای هن ن، از جمل

اند؛ اما با وجود این های آتش که مورد اشارۀ مقدسی نیز بوده، یاد کردهخودسوزی در گودال

ار هایی که گفته شد، نمیروایات نیز، بدون آن مقایسه
ّ

کفـۀ توان در داستانی مانند داستان عط

در . متنـیداد، مگر با اسـتناد بـه تصـریح راوی و قـراینبودایی یا هندو را بر دیگری رجحان 

های صوفیه نیز در نوشته
ِ

القضـاة همـدانی، محققـان شـرحی از ایـن منسـوب بـه عینلوایح

که بـه قرینـۀ ذکـر ١٦)۲/۱۵۹: ۱۳۷۹ریتر، (اند های هندوان را در پیش بتان یافتهخودسوزی

با این حال، از آنچه مورد اسـتناد . در آن متن گویا باید به اصل بودایی آن قائل شد» شمنان«

آنچه از نامهالهیرح شا
ً
مقدسی نقل شده، بایـد منشـأ هنـدویی و نـه البدءبوده، مخصوصا

این خودسوزی سعی می. ها را پذیرفتبودایِی
ً
پانوشـتویژه ادامۀ مقاله، بـه. نک(کنیم بعدا

، نامهالهینه به معنی اثبات اصل هندی داستان هذا اینمع. این ادعا را به اثبات برسانیم)۱۹

.اثبات هندی بودن اصل مستندات شارح استبلکه

یی از رق هنـدو نـه بـودااز ِفـیکـمختصر از یاست وصفیالبدءدر یمقدسکه شرحاین

کـه او شـرح سبب ایـن.شود که او خود میان برهمنان و شمنان قائل استتمایزی آشکار می

قاضی حمیدالدین ناگوری، که ؛هندی استایهنویسندبلکه اثرالقضاة از عیننه لوایحدانیم کهمیدیگراکنون.١٦

ار درگذش
ّ

).٧٨: ١٣٥٨پورجوادی، . نک(ته است پس از مرگ عط
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ه سـمنّیه اکتفـا راتی مختصـر بـمختصر خود را در ذیل مذاهب برهمنان آورده و سپس به اشا

شبیه به آنچه در گفتۀ مقدسی . اطالع درستی از سمنّیه نداشته استنیز ، این است که او کرده

گردیـزی، (گردیـزی زین االخبـار آمده، با اشتباهات و تصحیفات کمتر و تفصیل بیشتر، در

ــو، ۲۹۹-۲۸۶: ۱۳۴۷ ــلو ) ۴۲۸-۴۰۹: ۱۳۸۴؛ هم ــل و نح ــتانی مل : ق۱۳۷۵(شهرس

ماننـد بخشـی از ایـن عبـارات . نیـز آمـده اسـت١٧مرَوزیطبایع الحیوانو ) ۲/۲۵۸-۲۶۹

نیـز آمـده و ،، منسـوب بـه حسـن بـن موسـی نـوبختیکتاب اآلراء و الدیاناتمقدسی، در 

مأخـذ ). کج ـ کـد: ۱۹۳۱ریتر، (چاپ کرده است فرق الشیعههلموت ریتر آن را در مقدمۀ 

چیـزی جـ
ً
ز ابوعبداللـه جیهـانی نیسـت کـه هـر دو کتـابی ازگفتۀ مرَوزی و گردیزی ظاهرا

اند و ممکن است این هر سه مأخذ مشترکی داشته باشـند کـه نویسنده به نام او تصریح کرده

١٨.خردادبه باشدابنمسالک و ممالک تر کتاب تحریر مفصل

ۀدربـاریشهرسـتانملـل و نحـلاز کتاب یبر فصلخودمبسوط در شرحالرنسبروس 

و یزیـو گردیشهرسـتاننویسـندگانی ماننـد اطالعات ، )Lawrence, 1976(مذاهب هند

.که در ادامۀ بحث از آن یاد خواهد شد،کتاب مینورسکی. نک. ١٧

ابوعبدالله جیهانی کتابی در مسالک و ،باشدرخ نداده یخلط) ١٥٣: ١٣٨١(الفهرستندیم در ابناگر در گفتۀ . ١٨

مقدسـی .فی المقاالتئالزیادات فی کتاب الناشممالک داشته و کتابی به نام 
ً
آنچه مروزی و گردیزی و احتماال

ویمروزی خود از کتاب اخیر . گرفته شده استاومسالک و ممالکاز بلکهجیهانیزیاداتاز کتاب نه اند آورده

یاد کرده کـه بایـد همـین کتـاب جیهـانی » مسالک«و مقدسی نیز در پایان شرح خود از یک کتاب نام برده است

اول»ئناش«مقصود از . باشد کتـاب االوسـط فـی اکبـر، عبداللـه بـن محمـد، صـاحب ئناشـ،در عنوان کتـاِب

، یا از ابوعلی جیهانی باشدالممالکالمسالک و به این نیز باید توجه داشت که ممکن است آن . ، استالمقاالت

هر در. له جیهانیابوعبدالاز زیاداتآوردۀ خاندان جیهانی و کتاب که یوزف فان اس گفته، کتابی باشد فراهمچنان

رجوع شود ئله، دربارۀ احتماالت مختلف و ابهامات مس(له هنوز ابهاماتی داردئحال، در حد اطالع نویسنده، مس

همچنـین ،دربارۀ مآخذ اقوال این نویسـندگان.)van Ess, 2011: 2/385-387(به نوشتۀ فان اس و مراجع او 

صفحات رجوع شود به مقدمۀ کتاب الرنس، مذکور در یاددا
ً
و و مقدمۀ مینورسکی٢٨-٢٦شت بعد، مخصوصا

. انـدتـری طـرح کـردهتر و دقیقکه مباحث مفصل).Minorsky. 1942: 6-12; 123 ff(فصل دوازدهم کتاب او

قـول کـرده جیهانی بوده است، چون در ذکر مذاهب مغـان از آن نقـلمقاالتمأخذ شهرستانی به ظن قوی کتاب 

اطالعات ) تواریخکتابیا به قول گردیزی، (افزود که جیهانی در تألیف کتاب جغرافیای خود این را نیز باید . است

).جامینورسکی، همان.نک(آورده است خود را از نویسندگان و واردان و مسافران مختلف به دست می
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آن را بـر آنچـه کرده و بیترکهبارنیرا در ایرونیبحانیو ابوریزمان مرَوالّزو شرفیمقدس

یادشـده راسـندگانینوهـای مـبهمگفتـهغالـب دانسته عرضه کرده و از مذاهب هندوان می

پیش از او، والدیمیر مینورسکی در مقالۀ خود دربارۀ . نموده استفرق هندوان روشن ۀدربار

مـرَوزی طبـایع الحیـوانو فصل دوازدهم کتاب خود دربارۀ زین االخبارمذاهب هندوان در 

)Minorsky, 1942; 1948 (شـرح نوشـته اسـتها را تصحیح کرده و بـر ایـن مواضـعنام .

بی کمک دو نوشتۀ او البته قـادر بـه خوانـدن و تصـحیح ایـن فصـل زین االخبارمصححان 

آنچه در اینجا برای بحث حاضر اهمیت دارد این است که با توجه به منابعی . اندکتاب نبوده

تـوان که از این آداب هندوان در آنها سخن رفته و تألیف یا انتشار آن منابع در خراسـان، مـی

خردادبـه و جیهـانی بـا ایـن ابنهایباکتاسطۀ آثاری مانندواحتمال داد که اهل خراسان به

ای شـده بـرای های جغرافیایی مایـهاند و همین اوصاف مذکور در کتابآداب آشنا شده بوده

.بعضی قصص صوفیه که به عطار نیز رسیده است

متعلق به ممکن است بوده نامهیالهمصحح و شارح مورد استناد یآنچه از کتاب مقدس

ایـن فرقـه تصور شود، چون بالفاصله بعد از ذکر اوصـافپرستانیا آتش١٩»اکنهوتریه«فرقۀ

دارند » کهبرترایان«های گردیزی نسخه. گیرندمیagni-hotraپرستان باشند، نامشان را از ، که آتش»اکنهوتریه«. ١٩

آورده که قلبی در نوشتن » اکهنوطریه«زی مرو). به پیروی از مینورسکی» هوتریاناگنی«: در تصحیح دو مصحح(

زین االخبارصورت درست در . دارد با یک الف زاید» اکنواطریه«هاء و نون آن حادث شده و شهرستانی 
ً
احتمـاال

.بوده است» اگنهوتریان«

٥٦٨-٢/٥٦٣: ١٣٧٤(ی مقدسـالبـدءرق هندو را کـه در ِفدیگر نامعالوه بر فرقۀ فوق، 
ً
-٥٦٥، مخصوصـا

آوریم تا ضمن انتقال مختصری از بعضـی از میمذکور است، در اینجا به اختصارشدهفیتصحصورت به) ٥٦٦

کید کنیم که موضوع سخن در این منابع آداب هندوان است نه بوداییان . تحقیقات محققان غربی به زبان فارسی، تأ

: کردنیز اشاره میاالخبارزینتر روشنبه شرحالبدء،عالوه بر ارجاع به نامهالهیشاید حق این بود که مصحح 

«فیاست تصح»شکرته«سالح او که در متْناستvāsudevaاز»ویباسد«فیتصح»ناشد«. ۱
َ

و »کرهش

همـان )سـیمرغ: گردیـزی(مرغ اوستدیگویعنقا که م. است)»چکر«: گردیزی؛ cakra(»کرهَچ«ب آن معّر

»
َ
.است)garuda(»دهُرگ

.منسـوب اسـت» بهـابود«ای بـه نـام به فرشـته) مهودیان: ؛گردیزیهیباهود:یشهرستان(»هیبهابود«ۀفرق. ۲
: مروزی صـورت درسـت را آورده اسـت.واستیشگریاست و آن نام د»ویمهاد«مصحف » مهودی«و »بهابود«

.»مهادیویه«
←
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چند سـطر بعـد در یزیهندوان را گردیزخودسوۀدرباراتیروانیمانند هماما . آمده است

در هـر .آورد که نامی بر آنها ننهاده است و این مانع نتیجـۀ قطعـی اسـتاوصاف کسانی می

که میکنکرارتدیباعنوان نتیجه، حال، به
ً
هّیبا سمنیارتباطاین اوصاف در هر دو کتاب ظاهرا

های کمتر مسلمانان از مذاهب بودایی را به نسـبت طور کلی آگاهیو اگر بهنداردانییو بودا

مسئلۀ حاضر وبا مذاهب هندی در نظر آوریم، آن مسـائل گاه شاید توانسته باشیم در کلیاِت

.تر نزدیک شویمحل درستمشابه به راه

→
معتقـد بـه نهـایشـده کـه اهگفتـ. است) Kāpālika(»کاپاِلکه«از اصل ) »کابالیان«: گردیزی(»هیکابال«. ۳

و صـورت درسـت آن استŚivaهمان»بیش«. آمده است»بیش«هستند که نام او در متن به صورت یافرشته
.است که گردیزی آورده است» ِشب«

از شرحی که در کتاب . مروزی» رامانّیۀ«گردیزی و » رامانیان«است برابر با » رامانّیه«تصحیف » دامانّیه«.٤

.، قهرمان اصلی حماسۀ راماینه»رامه«آمده پیداست که این نام منسوب است به گردیزی
»رشـی«. استفیو حاصل تصحدیدر آن زا»ت«گرفته و »یرش«است که نامش را از یافرقه»هیرشت«. ٥

اسـت » رشـیان«آورده است که تصحیف » رئیسان«گردیزی . شاعر و عارف استدر لغت ) ṛṣi: در سنسکریت(
). »ریشیان«: در تصحیح حبیبی و رضازاده(

دون «مـروزی و در آنجـا بـه » نکربنتیـۀ«ی و شهرسـتان»یـۀنیبکرنت«، که برابر است بـا »مصفده«. ٦
ّ

المصـف
،تعریف شده است» بالحدید

ً
گردیـزی . »آهنـینبسته به زنجیـر«، یعنی nigada-bandhaمعادل است باظاهرا

.معنی کرده است» بستگانآهن«آورده و به » نکربیتیان«

.mahākālaاسـت از اصـل»مهاکـال«فیتصح»مهاکل«. رندیگیم»مهاکل«نامشان را از »هیمهاکل«. ٧
.آورده است) مهاکالیا: هادر نسخه(» مهاکالیان«گردیزی 

،یشهرستان»یۀنیدهک«که برابر است با ،»هیتهکن«. ٨
ً
مشتق اسـت ازخود که یاست از نامیفیتصحظاهرا

یـا » بکتـی«یـا » بمکتی«اند، های گردیزی، آن طور که مصححان ذکر کردهدر نسخه.Bhagavatiبه نامیاالهه
» بگتـی«شرح حبیبـی کـه کلمـه را . مینورسکی نتوانسته اصل را تشخیص دهد. چیزی شبیه به این دو آمده است

در اینجا فقـط ضـبط حبیبـی را . به معنی درویش است درست نیست» بگتی«خوانده و گمان برده
ً
رضازاده ظاهرا

.منتقل کرده است
های نسـخه. ، بـه همـان معنـیرندیگیمjala-bhaktaپرستندگان آب، نامشان را ازیبه معن،»هیجلهک«. ٩

مینورسکی و رضازاده بـه حبیبی به پیر. دارند که تصحیف است» حکهکهان«گردیزی، بنا بر نقل مصححان،  وِی
حبیبی  . اندخوانده» جلبهگتیان«پیروِی

ً
صـورت اول را . است» َجلهکیان«یا » َجلبکیان«صورت درست احتماال

.کندها تأیید میتحوالت آوایی و صورت دوم را نسخه
. شود، نکمیدربارۀ آنچه از مروزی نقل. تر اشاره شدبه نشانی صفحات منقول از گردیزی و شهرستانی پیش

در ). متن عربی در پایان کتاب چاپ شده است(به بعد متن عربی ٢٦فصل دوازدهم کتاب مینورسکی و صفحات 
فصل چهارم کتاب مطالب مربوط

ً
.تری با بحث ما داردکتاب الورنس، سرتاسر کتاب باید دیده شود، ولی مخصوصا
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