محقق بودﯾسم در اﯾران:
تصوف پدﯾدهای کامال اسالمی است ،اما آبشخورھای غيراسالمی ھم دارد
عصر دﯾروز ع .پاشاﯾی ،محقق آﯾين بودا ،در موسسه گفتوگوی ادﯾان طرح تاثير احتمالی عناصر
بوداﯾی در عرفان اسالمی خراسان را درانداخت و به گمانهزنی درباره تاثير احتمالی عناصر بوداﯾی
و نه دﯾن بودا بر عرفان اسالمی پرداخت.

پاشاﯾی در ابتدای سخن گفت :منظورم از "طرح" ،پيشنھاد است؛ پيشنھادی که برخاسته از ﯾک
گمانهزنی کنجکاوانه درباره اﯾن موضوع است ،نه نتيجه ﯾا حاصل تحقيق و بيشتر ﯾادداشت است ،تا
ﯾافتهھای پژوھشی.
وی سپس به تعرﯾف عرفان اسالمی از دﯾدگاه خود پرداخت و گفت :من عرفان اسالمی را پدﯾدهای
اسالمی میدانم ،زﯾرا خاستگاه آن اسالم است و در پرتو اسالم پدﯾد آمد .عرفان اسالمی ،از ﯾک منظر،
تعبير عارفانه قرآن و اخبار و رواﯾات است از سوی عرفان و صوفيان ،اما از سوی دﯾگر میتوان دﯾد که از
ھمه امکانات فرھنگی موجود در جھان اسالمی و غيراسالمی استفاده کرده و آبشخورھای دﯾگری غير
از اسالم ھم داشته است .البته بیگمان از آن عناصر غيراسالمی در عرفان اسالمی استفاده شده
است که با مبانی ﯾا ارکان اسالم اختالفی نداشته است.
نوﯾسنده کتاب سوره نيلوفر در ادامه ضمن بررسی مفھوم تاثير ﯾک فرھنگ بر فرھنگ دﯾگر و با اشاره به
داستان ابراھيم ادھم بلخی گفت :اﯾن داستان ﯾک الگوبرداری کامل از زندگی "گوتمه بودا" است .قضيه
 ٩سال رﯾاضت در غار از زندگی "بودی درمبه" گرتهبرداری شده و دو بخش مھم ،ﯾعنی ابتدا و انتھای آن
در رواﯾت تذکرةاالوليا کامال اسالمی است :ﯾکی ندای غيبی و آمدن خضر و دﯾگری مردن پسر به قياس
عمل حضرت ابراھيم.
پاشاﯾی گفت :تصوف پدﯾدهای کامال اسالمی است که در جغرافيای اسالمی ساخته و پرداخته شده
است ،چرا نباﯾد فرھنگھا ،باورھا و آداب و اعمال موجود منطقه و حتی بيرون از منطقه روی آن تاثير
نگذارد .ﯾا اگر بگوﯾيم اثر گذاشته ،باور کردنش دشوار و قبولش محال باشد؟ استاد زرﯾنکوب میگوﯾد:
"تاثير مذاھب ھند در عقاﯾد مسلمانان – حتی صوفيه – قبولش دشوار است و حتی ابورﯾحان بيرونی که
بعضی موارد شباھت ميان آرای صوفيه و ھنود را ذکر میکند و به صوفيه ھم عالقهای ندارد ،به امکان
تاثير عقاﯾد ھنود در آرای صوفيه ھيچ اشارت ندارد و پيداست که اﯾن احتمال برای بزرگترﯾن شناسنده
مسلمان عقاﯾد ھندوان بکلی تصور ناکردنی بوده است".
مترجم کتاب آﯾين بودا با طرح سئواالتی در تاﯾيد نظر خود گفت :چرا تصوف باﯾد از تقدس و خلوص خاصی
برخوردار باشد؟ آﯾا اﯾن ھمه اختالف ميان تصوف و شرع را نمیشود به اﯾن نسبت داد که صوفيه منابع
اندﯾشهگانی دﯾگری غير از اسالم ھم دارند؟ اگر تمام تصوف اسالمی است و بی ھيچ تاثيری از
آبشخورھای دﯾگر ،چرا حلول و اتحاد اﯾن جا محال است؟ چرا اﯾن ھمه دستهبندی و تناقض در

اندﯾشهھای صوفيان است و چرا بعضی اندﯾشهھا در بين خودشان مقبولند و برخی مردود؟ پاشاﯾی در
پاﯾان طرح اﯾن سئواالت افزود :اگر در منابع اسالمی از عارفان و فيلسوفان بوداﯾی مستقيما حرفی به
ميان نيامده است ،نمیتوان نتيجه گرفت که چنين فيلسوفانی نبودهاند که البته بسيار بودند و در ميان
ما ناشناختهاند .اﯾن در حالی است که اﯾن دو عرفان در دورهھای درازی ﯾا در کنار ھم و ﯾا ھمساﯾه دﯾوار
به دﯾوار بودهاند.
محقق بودا در اﯾران در پاﯾان سخنان خود ضرورت تحقيق در زمينه نقش و تاثير عناصر غيراسالمی
)بخصوص بوداﯾی( در عرفان اسالمی را بررسيد و گفت :اﯾن کار ٣فاﯾده دارد :نخست آن که شاﯾد اﯾن
تحقيق برای صوفی ﯾا رھرو اﯾن راه ھيچ فاﯾدهای نداشته باشد ،اما برای دانشجوﯾان اﯾن رشته در
دانشگاه و مراکز پژوھش آکادميک ،برای پژوھنده تارﯾخ اندﯾشه ،برای پژوھنده ھر ﯾک از عرفانھا و
دﯾنھای راﯾج در تارﯾخ آسيا و در نھاﯾت برای ارضای کنجکاوی ھر خوانندهای ضروری است.
وی افزود :چنين پژوھشی برای محقق بومی فرھنگ سرزمينھای آسيای غربی در جغرافيای اسالمی
حياتی است .برای محقق اﯾرانی – خواه مسلمان و خواه غيرمسلمان -بسيار مھم و حياتی است که
بداند بودیدرمه اﯾرانی و احتماال از مردم سمرقند بوده است .اﯾن تحقيق حتی میتواند در پی بردن به
مکانيسم و فراﯾندھا و نقش و کارکرد ﯾا فونکسيون آميزش و ترکيب فرھنگ راھگشا باشد .و در نھاﯾت
اﯾنکه در شناخت خود تصوف و درک بسياری از مفاھيم آن ﯾاری میرساند.
کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه گفتگوی اديان بوده و ھر گونه استفاده از مطالب
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