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 دهيچك
ـ ما بن نشِيآفر شاهد ياسالم تصوف و عرفان متون ،يهجر سوم   سدهدر اواخر     هي

 جيتـدر  به كه بود »ثاريا« و »سوختن« مضمون با »پروانه و شمع« نام به يمشهور
ـ ادب و فرهنـگ  در و رفـت  كـار  به يصوف يشعرا نوايد در ـ ا اتي  ي دوره تـا  راني

ـ كل و افتي يرينظ معاصر، گسترش كم   ـ نظر. شـد  شهي  درخـصوص منـشأ     ييهـا  هي
 سـوختنِ  نكـه يرسد با توجه بـه ا      ينظر م   اما به  ، ارائه شده است   »سوختن«مضمون  

ـ  و مـسلمانان  مناسـك  و باورها در »كامل انسانِ« ـ اد نيهمچن ـ ا اني  اسـتان ب راني
ـ جغراف بـه  توجه با را آن ديبا ندارد، يگاهيجا  بـزرگ بـا       خراسـان  كمـشتر  ياي

 انـسان  سـوختن  سـنت  ييِمعنا ينينش هم و   شمي، نقش جاده ابر   ي شرق يها نيسرزم
 شاعران ـ  يصوف اشعار در پروانه و شمع يها هيما بن و ييهندوبودا انياد در كامل

ـ  م امكان نييتع الهمق نيهدف ا .  گره زد  يگري د يبه گفتمان فكر    يرگـذار ي تأث زاني
در گفتمـان تـصوف     » سوختن« و انتقال و استحاله مضمون       يي بودا ـمناسك هندو 

   . شمع و پروانه استنينماد هيما  بندرقالب ،ياسالم
  

  .، شمع و پروانهسوختن ،يي هندوبودااني، تصوف، ادكامل انسان :يدي كليها واژه
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  مقدمه
ـ          خيدو حوزه فرهنگ و تار     كه   ران،ي ا يفرهنگ خيدر تار  ـ گ ي را تـا زمـان حـال در برم  رد،ي

 ديد از كه دارد وجود يادب اصطالحات يِخي تاريِشناس شهي از جمله ريشمار يب موضوعات
 ي مورخان فرهنگـ   في از وظا  بخش، دو نيا ني ب يبخش  ارتباط 1.است مانده پنهان مورخان،

 و  يسـاز  مجسمه ،يمعمار ،ينقاش در يهنر اتيها و تجل   شود كه نه تنها جلوه     يمحسوب م 
تـوان بـه     ي م ،به عنوان نمونه  . كاوند يم معاصر دوره تا را آن تي و كل  يبلكه سبك زندگ  ... 

 فرهنـگ  در سـاده  مركز كي از كه كرد اشاره انهي در متون صوف   ييها اصطالحات و استعاره  
 ين خراسـان  مسلمان و سپس به شـاعرا اني كوتاه به صوفي كهن شروع و بعد با گسست رانيا

ـ  را ي مـردم عـاد    اني در فرهنگ عامه جذب و تا به امروز در م          تيمنتقل و در نها     شـده   جي
 نگارش متـون جـذاب   ني گسترش تصوف در جهان اسالم، هم  ي از علل اجتماع   يكي. است
. است كرده استفاده وفور به ي شرق يالگوها  و كهن  ها فرهنگها و     بود كه از داستان    انهيصوف

الگوها و    گذشته را با استفاده از كهن      يها  نسل يِ و كالم  يمروز، تجربه عاطف  در واقع جامعه ا   
  .  به ارث برده است2اتيادب قيها از طر هيما ها و بن اسطوره
 ي دشـوارتر از هنرهـا     ي ممكن است كم   اتي در ادب  3هيما  بن يي و ضرورت و شناسا        درك

ـ  در ادب.كننـد  ي استفاده م 4في از موت  ها  سندهيهمه نو .  باشد گريد ـ  موتات،ي ـ ما بـن  (في  را) هي
                                                 

 از  ييهـا  يژگـ يو شـامل  و اسـت  فرهنـگ  و خيتار حوزه دو ني ب يا رشتهانيم يكردي رو ،ي فرهنگ خي تار .1
 ي بـه تمـام طبقـات اجتمـاع        يبخشتياهم و خيتار در نشده ينيبشيپ حوادث تياهم ،يمحور هيجمله نظر 

پژوهـشكده تـاريخ    : اهللا فاضلي، تهـران     ترجمه نعمت  ست؟يچ يفرهنگ خيتار،  )1390(برك تريپ :كن. (است
  .اسالم

 اصـل  اسـطوره  كه ديگو يم و نديب يم كساني اتيادب با را اسطوره ،يزدن  مثال ي با جسارت  ي نورتروپ فرا  .2
 يباورهـا  و مناسـك  نيتـر   ما را به سرآغاز كهـن      ،يا اسطوره نقد و است يادب شكل سازمانده و يساختار

، 192ص لـوفر، ين: تهران. ي، فرزانه طاهر  ي نقد ادب  يمبان،  )1385(گرانيد و نيگر لفرديو: كن؛  برد يم يبشر
  .33ص ،هرمس:  تهران،، ترجمه هوشنگ رهنمايني زميها فهيصح، )1384(ي؛ نورتروپ فرا167

م  (ياصـل  مـضمون  تـا  شـود  يم تكرار ،اثر در كه است يعنصر) فيموت (هيما بن ات،يدر هنر و ادب    .3 را) تـ 
  .تر كند ملموس و رتريپذ مشاهده

4. Motif 
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 نظـر  مـورد  يمعنـا  ،ياضـاف  حاتيتوضـ  بـدون  كند يم كمك كه دانست يريتصو توان يم
 اسـت و شـاعران، مجموعـه        ادي ز اري بس ي شعر كهن فارس   يها  هيما   بن .شود دهيفهم سندهينو
ـ ن هـا   زبـان  گـر يد كيدر شعر كالسـ   . اند رفتهي پذ خي را در طول تار    ي ادب ي قراردادها نيا  زي

 و شـمع « نـام  به يپركاربرد و شده شهيكل ي  هيما بن ،يدر متون ادب پارس   . طور است   نيهم
 شـعر  در بعـدها  و انهيصـوف  متـون  در بـار  نيرسد نخـست   يم نظر به كه دارد وجود »پروانه
 شـمع « و افـت ي رواج عامـه  زبان و فرهنگ در ريفراگ ينحو به سپس و شد ظاهر يپارس
  .شد »محفل

 كه پروانـه را صـرفاً عاشـقِ شـمع           ي محققان ادب  ي ارائه شده از سو    يها دگاهي   برخالف د 
ـ      في هر دو موت   ،يرسد در موارد   ياند، به نظر م     كرده يمعرف تـوان نمـاد     ي شمع و پروانه را م
ـ  كامل يآگاه با و اري دانست؛ پاكباخته كه از سر اخت      يعاشق ـ       يم . شـود  يسـوزد و تمـام م
 ائمـه  و) ص(اكـرم  امبريپ هيتوان در تشب   ي را م  يزمانِ ادب  مه انتسابِ نيا يخي تار يها نمونه

ـ ، نو نمونـه به عنوان   .  به شمع جستجو كرد    اني از صوف  ي و برخ  يعشر ياثن عهيش  اثـر   سندهي
ـ شمع آل محمد و از جملـه عال       «: آورده است ) ع(ني در وصف امام حس    المحجوب كشف  قي

 اياهللا عنهما از محققان اول   يطالب، رض  يبن اب  يعل بن ني زمانه خود، ابوعبداهللا الحس    ديمجرد، س 
 1.است خوانده دولت و نيد »شمع« و امت آفتاب را يقرن سياو گر،يد ييجا در. »...و بود

 هي تـشب  يا  بـه پروانـه    اثـرش،  در را) ص(اكرم امبريمنصور حالج، پ   بن ني كه حس  يدر صورت 
ـ  در نيبنـابرا . سوزد يم قتيحق آتش در خدا يسو به معراج در كه كرده ـ گ جـه ينت كي  يري
ـ ما بن يِخي تار يها شهي كشف ر  يرسد برا  ينظر م   به ،هياول ـ  شـمع و پروانـه با      يهـا  هي  بـر   دي

 كامـل  انـسان  يخودسـوز  كه نجاستيا پرسش.  كرد ديتأك» سوختن «يعني ،يمضمون اصل 
   داشته باشد؟ يخي تاريا شهير تواند يم ه،يصوف اتيادب و فرهنگ در پروانه اي شمع همچون

ـ ي و نكـات بـا اهم      يپورجـواد   از نصراهللا  يگانه ارزشمند  سه مقاالت كه نيجود ا باو     از يت
 متـون  در آن يريگ شكل منشأ است، شده نوشته پروانه و شمع هيما  درباره بن  يكدكن يعيشف

                                                 
سـروش،   :تهـران  ،يعابـد  محمـود  حيتـصح  ،المحجـوب  كشف،  )1392(يريهجوعثمان   بن يعل ابوالحسن .1

  .108 ،125ص



 29مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   4

 

ـ هدف مقاله ا.  همچنان ناشناخته استياسالم ـ   يعرفان ـ تحل كـرد يرو بـا  كـه  اسـت  ني  لي
 ي شمع و پروانه كـه بـرا       يالگو امكان نشان دهد كهن     تا حد  ،پنهان نيمضام كشف و يخيتار 

تواند بـا    ي، م هشد كار گرفته  به يرهج يهجر سوم سده اواخر در انيصوف توسط بار نينخست
 يمرزها ييِهندوبودا اتيادب و مناسك در شهير ،»ثاريا و سوختن« يِاصل مضمون بر ديتأك
  .است ميقد نيچ و هند با وندير پداشته باشد كه د»  بزرگ خراسان« نيسرزم يشرق
  

   محققان معاصرآراء
ـ گ پژوهشگران درباره منشأ شكل    ـ ما بـن  يري  و دارنـد  نظـر  اخـتالف  »پروانـه  و شـمع « هي

 شمع فيموت بر ديتأك يجا به كه معتقدند مقاله سندگانينو. اند  ارائه داده  ي مختلف يها هيفرض
 در را آن شهير يبرخ. كرد ارائه يديجد هيفرض و هيتك »سوختن« مضمون بر ديبا پروانه، و

اند كه بـه     دانسته يرانيا فكر محصول را مزبور هيما بن گري د يا دانند و عده   يم سنت و قرآن
  :شود يها اشاره م دگاهي دنيدو نمونه از ا

كند و اگرچـه     يم جستجو ثيحد و قرآن در را »پروانه و شمع« شهي ر ينصراهللا پورجواد  -
انـد،    اما با وجود عدم تـشابه بـه آنچـه عرفـا گفتـه              ،كند ينم دايپ آن در را مزبور فيموت

 ارجاع چهارم هيو به سوره القارعه، آ 1كند يم ديتأك پروانه فيموت يقرآن شهيهمچنان بر ر
مثـل  «: كند ي م تي روا امبري از پ  يثي در حد  اي 2يوم يكُونُ النَّاس كَالْفَرَاشِ الْمبثُوث    : دهد يم

افتنـد و او     يها در آن م    ها و ملخ   افروزد و پروانه   ي م ي است كه آتش   يفردمن با شما مثل     
ام تـا در آتـش     شـما را گرفتـه     يهـا  كمرگاه زيمن ن . كوشد تا آنها را از آتش دور كند        يم
 .فردهندهي گفتمان، نماد آتش دوزخ است؛ آتش كني آتش در ا3.»ديفتين

                                                 
  .3ـ15، ص1378تابستان، 2شماره ،16سدانش،  شرن، »آتش و پروانه« ،ي نصراهللا پورجواد.1
 يِاسـالم  ريتـصاو  در شيخـو  رامـون يپ يآتش نيچن از ليجبرئ مانند يفرشتگان نكهي نكته درخور توجه ا    .2

ـ ي چ ييِبودا بزرگان شتر،يچند سده پ  . اند  محروم يرهج نهم و دهم     يها سده ـ ن ين ـ م در زي  ريتـصو  آتـش  اني
  .اند شده

  .3ـ15 همان، ص.3
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ـ  امـا  1،انـد   فراش را به پروانه ترجمه كرده      ،ها نامه در فرهنگ   فوالدونـد،  ،يا قمـشه  ي اله
 ديرسد با  يبه نظر م  . اند كرده ترجمه ملخ و مور به قرآن در را فراشه ،ييطباطبا و انپوريكاو
هـا در     واژه يي تحول معنا  راي ز ؛كرد جستجو خودش يزمان ظرف در را كلمات شهير و معنا

ـ  »الفراش« كلمه شهير درباره. است يعي طب ي امر ،طول زمان  ـ  يم جمـع كلمـه    : وان گفـت  ت
گردد و در  يها به دور چراغ م شود كه شب يپره گفته م شب اي زياست و به پشه ر» الفراشه«
ـ ن زانيرالميتفـس در   2.شود يم ذوب آن آتش در و انداخته آن داخل در را خود انيپا  در زي

ـ  ن يطبر 3.كند ي را فرش م   ني كه زم  يملخ:  باال آمده است   هي در آ  ،فراش كلمه ترجمه  در زي
پـره را در ذهـن       شـب  جـز  يموجود چيبرد كه ه   ي نام م  ي از موجود  ،فراش يمعنا فيتوص
 فراشـه  كلمـه  يبـرا  پروانه و ملخ ترجمه دو هر به گريد ري تفاس يدر برخ  4.كند ي نم يتداع
 را يو ريتفـس  ،ينحـو  مباحـث  كـه  يفـرد  گـاه يجا در ياندلس انيابوح 5.است شده اشاره

ـ ب ايپره   دهد به شب   يم ارائه فراشه يمعنا از كه يفيتوص است، كرده پررنگ ـ نزد دي تـر   كي
 8. ترجمه كرده است   دي ب اي 7پره شب به را فراش زين قرآن از يآلمان ترجمه نيتر قيدق 6.است

 اتي شده كه در ادب    ي و آز تلق   يخرد يب و يسبكسر از ينماد آتش، به ديب ايپره   عالقه شب 
ـ  ن ياسـالم  دوره ليدر اوا  انهيصوف  و  يابوطالـب مكـ   .  مـضمون بازتـاب دارد     نيهمـ  بـا    زي

 را يوي دن يها  را به آتش و فروافتادن انسان در لذت        ي شهوت آدم  زي ن يابوحامدمحمد غزال 

                                                 
  .502 ص،ين: ، تهراني ـ فارسيفرهنگ معاصر عرب، )1385(آذرتاش آذرنوش .1
لـسان  ، )1363(منظـور  ؛ ابـن 149 ص،يمرتـضو : ، تهـران 4، جنيمجمع البحر،  )1375(يحي طر نيفخرالد .2

  .330الحوزه، ص ادب: ، قم6، جالعرب
دفتـر  : قـم  ،ي همـدان  ي، ترجمـه محمـدباقر موسـو      20ج زان،يالم ترجمه،  )1374(يياطبا طب نيمحمدحس .3

  .596 صه،ي حوزه علمني جامعه مدرسيانتشارات اسالم
  .182دارالمعرفه، ص: روتي، ب30، جالقرآن ريتفس يف انيجامع الب، )ق1412(يطبر .4
  .262 صه،ياالسالمدارالكتب : ، تهران27، جنمونه ريتفس، )1374(يرازي ناصر مكارم ش.5
  .533دارالفكر، ص: روتي، ب10، جطيبحرالمح، )ق1420(ي اندلساني ابوح.6

7. Moth  
  .600 ص،ي اسالميها ي و مركز بررسانيانصار: ، قمترجمه قرآن، )تا يب( پارتيرود .8
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  1.اند كرده هيپره در آتشِ شمع تشب شب افتادن به
 مضمون مسلمانان، ينيد منبع نيتر  به عنوان مهم   ،دي به قرآن مج   يرسد با نگاه   ينظر م  به

 از پـس  كـه  اسـت  رفته كار به يكافران و مشركان با ارتباط در ات،يآ اغلب در »سوختن«
 روشن و زنـده از جهـنم        يري تصو ات،ي آ ني در ا  2.سوزند يم جاودانه جهنم، آتش در مرگ

 در. ننديب ي مي ابديعقوبت  شده است كه گناهكاران در آن در مقابل اعمالشان،ميسوزان ترس
 و حـوادث  البتـه  و مـان يتي اموال عييتض ليدل به سوختن و آتش مفهوم زين گريد نمونه چند
 در يارادريغ و اجبار به كه زين امبريپ مِيدر قصه ابراه  3. به كار رفته است    ي زندگ يها بتيمص

ـ  و سرد ميابراه يبرا: ديفرما يآتش قرار گرفته است، خداوند به آتش م         و بـاش  بيآسـ  يب
ـ ناگفته نماند كه الوه    4.خشدب يم نجات سوختن و آتش از را او خدا نگونهيبد  قالـب  در تي

شـود؛ گـاه بـه صـورت         يم ظاهر كتاپرستاني همواره به صورت آتش در متون        ييالگو كهن
گفـتنِ   در داستان سـخن   . طور كوه بر آتش همچون يزمان و افروخته شهيور در ب   بوته شعله 
 دوزخ در هم ،اتيآ نيآتش در ا 5.كند يم يتجل آتش صورت به هوهي ز،ين) ع(يخدا با موس

ـ روا نيآنچه در ا  .  دارد ي اله يا درخشد و هم چهره    يم ـ اهم اتي  يتمـام  در نكـه يا دارد تي
 وجـود  يتعـال  يجـستجو  در انسانِ يبرا ييالگو است، مرتبط آتش و سوختن به كه ياتيآ

ـ نها در و كشد آغوش در سلوك درجه نيآخر به دنيرس يبرا را آتش آن در كه ندارد  ت،ي
ـ يي، معنـا يميابراه انيادور در كتب     مذك يها داستان  ي از سـوختن را در ذهـن تـداع   ي منف

 خـدا در    -پروانه در راه معـشوق    - سوختن و و وصال عاشق     ييكند كه فاقد ارتباط معنا     يم
  . استي عرفان اسالماتي ادبخيتار

                                                 
ـ الك ميعاصم ابـراه  .، د 1، ج القلوب قوت،  )م2009(يابوطالب مك  .1 ـ ب ،يالي ؛ ابوحامدمحمـد   153ص: روتي

 يعلمـ :  جم، تهران  وي خد حي تصح ،ي محمد خوارزم  نيدالدي، ترجمه مو  4، ج نيالد اءعلومياح،  )1377(يغزال
  .551 ص،يو فرهنگ

  .68/9، 20/90، 11/101، 20/32، 47/40، 14/92:  قرآن.2
  .266/2، 110/4: قرآن .3
  .24/29، 69/21: قرآن .4
  .8/27و 29/28-30:  قرآن.5
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ـ  از موت  ي معتقـد اسـت برخـ      ي و ؛دارد يگـر يد دهي عق يكدكن يعيمحمدرضا شف  - هـا از    في
. نـدارد  يجهـان  جنبه عنوان چيه به و رديگ يم شهير يپارس اتيادب شده شهي كل يها سنت

 ،ي شـعر  يهـا  سـنت  از ياريبس كه داشت توجه ديبا«: سدينو يم شمع هيما بن درباره يو
ـ ن گري د ييدرجا 1.»است اتيادب نوع كي خاص و زبان كي خاص ـ موت زي  را مزبـور  في

 كه رديگ يم جهينت انيكند و در پا    يم يمعرف عرب يادبا نه و يرانيا شاعران ذهن محصول
ـ ا بتـوان  دي شـا  ي كهـن پارسـ    يهـا  ترانـه  در آن اسـناد  افتني صورت در ـ موت ني  را في
 مورد نيرسد در ا   يبه نظرم 2.كرد يتلق اسالم از شيپ يراني شاعران ا  يشده از سو   سيتأس
ـ  شـرق ا   ي دورتر در نواح   يا  همراه بود و به گذشته     يكدكن يعيشف با ديبا  د؛كـر  نظـر  راني

ـ اند مركـز  وزبان   يپارس شاعران نينخست يرايپذ كه ينيسرزم  در ييهنـدوبودا  يهـا  شهي
 3.بود دور يها گذشته

ـ اد در آتش و سوختن مضمون بر تمركز با نكهيا دورداشت، نظر از دي كه نبا  يا نكته  اني
ـ يشود كه آتـش در مراسـم د        ي مشخص م  يگر يزرتشت ژهيو به و باستان رانيا ـ  و اع  ين  ادي
 در آتش وجـود  ي اراديِ از خودسوز ييحال الگو  نيبا ا  4.كرده است   فاي مهم ا  ي نقش انيرانيا

ـ تـر ازآن ن    صعب گناه چيه و كند آتش در دست دينبا چكسيه«ندارد، چراكه     در كـه  ستي
.  داشت ي را در پ   ي خشم اله  مي ب ان،يراني ا اني به آتش در م    ياحترام يهرگونه ب . 5»جهد آتش

ـ  اثبات يبرا زي دشوار ن  يها ر آزمون  آتش، ابزا  نيعالوه برا   امـا بـا     6 افـراد بـود    يگنـاه  يب
 نداشت كه بعدها در دوره      يي سالكان در آتش همسو    يِ و متعال  ياري و اخت  ي اراد يِخودسوز

  .  شده بودلي به شمع و پروانه تبدانهي صوففرهنگ و اتيادب و در ياسالم
                                                 

  .32آگاه، ص: ، تهرانها نهييآ شاعر، )1371(يكدكن يعي محمدرضا شف.1
  .393سخن، ص: ، تهرانكلمات زيرستاخ، )1391(يكدكن يعي محمدرضا شف.2
ـ ا در بودا نيد« محمدجواد مشكور،    .3  ،1346 رمـاه يت، 8ش ،يخي تـار يهـا  ي، مجلـه بررسـ    »باسـتان  راني

  .93ـ126ص
  .95س، صتو: ، ترجمه ژاله آموزگار، تهرانباستان رانيا، )1377(م، موله .4
  .405توس، ص: ، تهراني پهلويهانوشته در يرانيا فرهنگ و رياساط، )1374(يفي عفميرح .5
  .132فكر روز، ص: تهران منجم، ايو، ترجمه رباستان رانيا نيد، )1375(مني دوشن گ.6
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   شرقاتيادب و فرهنگ در »پروانه و سوختن شمع«مضمون 
 باستان يايشود كه با آنچه در دن يم مراد يخاص يمعنا پروانه، هيما  ملل شرق از بنانير مد

انـد كـه     دانسته ناخودآگاه روح سمبل را پروانه باستان، يايدن در. دارد مطابقت شده، مطرح
ـ در دن » پروانه« است كه     يحال در نيا. به سمت نور كشش دارد      غـرب، معمـوال نمـاد       ياي

ـ  انگل يها المثل مزاج است كه در ضرب     يدمدم و مضطرب ل،ايخ ي ب يموجود  يتاحـد  يسي
 از بعـد  دوبـاره  تولـد  نمـاد  همچون را پروانه زي روانكاوانه ن  يها ليتحل. است افتهي بازتاب
ـ گ يم نظر در يآگاه سطح نيباالتر يراهنما و شكل رييتغ مرگ، از حالـت   » پروانـه «1.ردي

 يخـزد، پـس از چنـد       يم كرم قالب در يمدت و هشد خارج خود لهيپ از و ديآ يالرو در م  
سـوزد و خاكـستر      ي م شمع آتش در انتها در و ابدي يم تازه تيكند و هو   يپرواز را تجربه م   

كـشد و    يم آغوش در را يطي و مح  ي بدن يها يدگرگون ،يزندگ وهيش نيپروانه با ا  . شود يم
ـ ب در اد  ي به نماد دلسوز   ،سرد يطيوجود تولد و پرورش در مح      با  ي فرهنـگ عرفـان    و اتي
 مـرتبط  شمي و جاده ابر   يباف شمي با صنعت ابر   ،نيچ نيسرزم خيپروانه در تار  . شود يم ليتبد

 بـه  عشق يريفناناپذ نماد ملت ني ا يها ، سمبل عشق است و در افسانه       برآن  عالوه و است
ـ پ و رشد بخشش، روح،: شامل پروانه كي سمبل يها يژگي و 2.رود يم شمار  وقـار،  شرفت،ي

 معتقد يِنيچ انِييبودا به يخوب زي موجود، دستاو  يها صهيخص نيا 3.شود يم گُذار و تيورانن
 نيـي آ در. كنند استفاده پروانه هيما بن از خود ينيد متون در تا داد رواناين و تناسخ چرخه به

ـ در مركـز اند   . تـوان آموخـت    يم پروانه از كه است يزيچ تكامل و رييتغ بودا،  مكتـب  شهي
 در سـنت  ژهي به و  .دارد وجود موجودات همه با يروادار و يستيهمز مفهوم ،ييبودا انهيمها
 امـا  ؛شود ي متولد م  طي شرا ني به پروانه اشاره شده است كه در بدتر        4» پاك نيسرزم «يِفكر

 رهبـر  عنـوان  بـه  بودا رهگذر، نياز ا . گذارد ي اطرافش م  طي بر مح  ياري بس ري تأث ان،يدر پا 
ـ    ي فـرد  5؛اسـت  شده سهيمقا پروانه با زين انييبودا ينيد  مراحـل   ، از بـودا شـدن     شي كـه پ

 ني شـمع و عبـور از آخـر        يهـا   را همانند پروانه تا پرواز و سوختن در شعله         يشدگ روشن
                                                 

1. J.E Ciriot, (2001), Dictionary of symbols, London: Routledge, p. 35. 
2. B.Patricia, (2008), Chinese Art, Singapore, jaland.Tuttle Publishing Welth. P.93. 
3. http//www.whatsyoursign.com/Chinese animal, P.1 
4. Pure land 
5. The Seekers Glossary of Buddhism, (1998), Sutra Translation committee, usa. P. 215. 
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  .گذارد يسر م پشت »رواناين« يعني سلوك مرحله
  ينيد متون در را »سوختن« مفهوم پروانه، فيموت مانند كه است يگريد هيما بن ،»شمع«

 ي در مقابل عالم هـست     ي شمع، سمبل نور فرد    يبه طور كل  . كند ي م يدور تداع    شرق يدبو ا 
. شـوند  روشـن  شمع كيتوانند از    يهزاران شمع م  «:  از بودا نقل شده است     ييدر جا . است
 1.» شـود  ميشود اگر تقـس    ينم كمرنگ هرگز يشادمانگ. شود كوتاه شمع يزندگ نكهيا بدون

 را نفـس  وجود عدمِ موضوع گريد عبارت به اي »كارما« فلسفه ،ييبودا نيمعموال راهبان د  
ـ  شمع يوقت ايدهند كه آ   يم حيتوض بيترت نيا به شمع مثال با سـوزد، زبانـه اول همـان        يم

 ادامـه  يگـر يشـود امـا بـا شـعله د     يم خاموش زبانه نيسوزد؟ اول ي است كه ميشعله دوم 
. ندارند يمستقل تي آتش از خود هو    ياه زبانه و است شمع از هست هرچه نيبنابرا. ابدي يم

 ،يي بودا ي در سنت تراوادا   2.ستين يكي ،يقبل شعله با كه دارد تازه بدن كي آتش زبانه هر
ها، نمـاد    شمعزي نيبه عالوه، در مراسم عباد.  استيقي حقي شمع، نماد گوتمه بودا نينخست
بعد . كند يم مناجات و ستديا يم شمع مقابل در راهب مراسم، نيدر ا .  بودا هستند  يها آموزه

دهـد   ي بودا قرار م   ي سه شمع بزرگ كه نماد بوداست را در مقابل نقاش          ياز آن، رهبر روحان   
  3.شود ي مشغول ميي بودايها و به خواندن مانتره

  

   انسان كامليِ خودسوزيِشرقسنت 
 آمـده   انـا يراما در داسـتان     ي،خودسـوز  وهيش به يارياخت مرگ به اشاره نيتر احتماال كهن 

. دي رسـ ي خود را در آتش افكنـد و بـه جـاودانگ          يسابار به نام    ي آن پارسا زن   دراست كه   
هـا    آن 4.كنند ي در خرمن آتش، استقبال م     ي خودسوز وهي مرگ را به ش    ز،يبرهمنان كهنسال ن  

 سنت نيبنابرا. ابدي ي دست م  ي متعال ي به زندگ  ي اراد يِخودسوز ني از بركت ا   يمعتقدند آدم 
 كه جالب توجـه     گري از مراسم د   يكي. است كمال به دنيرس يبرا خودآگاه يكوشش مزبور،

 سوزانند تا   ي است كه در آن زنان پس از درگذشت همسرانشان، خود را م            ي ستّ نيياست، آ 
                                                 

1. Say hello to your very own book of quotes, quotations book: p.3. 
2. David.N, Snyder(2009), The complete Book of Buddhas lists explained, Lasvegas, 
Vipassana foundation, p. 85 
3. Donald K, Swearer, Becoming the Buddha, Princeton uni press, p87-88. 

  .228مركز، ص: تهران ،ي، ترجمه جالل ستار آتشيرمزپرداز، )1376(اريبا ري ژان پ.4
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 گر،يبه عبارت د. رندي قرار گ شي در كنار همسر خو    زي پس از مرگ ن    يبا فناء خود در زندگ    
 با انيرانيا ييآشنا. سوزاند ير راه شمع خود را زنده ممعشوق در راه عاشق همچون پروانه د

 1.گرفت صورت يهجر سوم قرن بازرگان ،يرافيس مانيسل يسو از بار نياول رسم، نيا

هـا كـه     آن يبرا است ييالگو معنا، نيهم با سوزنده شمع زين انييبودا شهير صفحه اند  د
 مربـوط بـه     يهـا  داسـتان  در. نندك ميتقد رواناين به دنيخواهند جان خود را در راه رس       يم

 صـورت  بـه  يخودكـش  آمـوزه  ،»لوتـوس «يو سوترا » كه جاته« بودا مشهور به   يها تناسخ
ـ  قيتشو موجودات، راه در يخودسوز  ؛يي بـودا  يهـا، فـرد    داسـتان  از يكـ يدر  . شـود  يم

ـ  يقربان ،يوحش واناتيح راه در را خود »ساتوايبود وسانتارا« ـ  2.كنـد  يم  متـون  نيثرترؤ م
 بخـش  و اسـت  لوتـوس  يسـوترا  نيهمـ  د،يرسـ  نيچـ  بـه  يمركـز  يايآس از كه ييبودا

ـ  مي و به بـودا تقـد      »سوزاند يم« خود را    »ساتوايبود«سوم آن كه     و ستيب  برطبـق   3.كنـد  ي م
 شـفقت بـه   ي تـن را از رو شكشي پان،يي ندارد و بوداي ارزش ذات چي مزبور، بدن ه   يسوترا

ـ ا به ينيچ انهيمها سمي در بود  يزمناسك مربوط به خودسو   . كنند ي م غيبودا تبل   صـورت  ني
سپس بدن خود را به نفت و موم        . كند يم جدا خود از را گريد ليوسا و ردا راهب، كه است

ـ  ميپوشد؛ در وداع با انجمـن راهبـان، تعظـ          ي از جنس كاغذ م    يآغشته و لباس   كنـد؛ در    يم
كند به سمت توده     يم زمزمه را مقدس يسوتراها كه يحال در و رديگ يدستانش، دو شمع م   

  . كند يآتش عروج م
 از ياريبـس  نظـر  بـه  كـه  »فـو « نـام  بـه  يفرد نيچ جنوب در يالدي م 548در سال   «

 »روشـن  شـمع « همچـون  را خـود  كـه  كـرد  نـذر  بود، »ايتريما يبودا« تناسخ معاصرانش
ـ پ از انـگ يل سلـسله  در يقحطـ  و يمـار يب ،يراهزن بردن نيب از يبرا فو. بسوزاند  روانشي
 كـه  بـود  يگريد راهب د،يهوآ. هاشان را كفاره گناه موجودات قرار بدهند       بدن كه خواست

 خود روغن و موم به آغشته يبدن و دستانش در »شمع دو« با يو. بست يخودسوز مانيپ
 زمزمـه  را بـودا  نـام  كـه  يزمان ،»ااُنيل« نام به يفرد گر،ي د يا  در نمونه  4.ديكش آتش به را

                                                 
  .78 صر،ياساط: چانلو، تهران قره ني، ترجمه حسخيسلسله التوار، )1388(يرافي سماني سل.1

2. The Seekers Glossary Of Buddhism, 352. 
3. Robert.E. Buswell, (2004), Encyclopedia of  Buddhism, Jr. publisher: Thomson, Gale. 
USA. pp. 758-759. 
4. James, A,Ben, (2007), Burning for the Buddha, Khuroda Institute, USA, P.61, 91, 227. 
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 همـان  در د؛يصورت و ردا و در آخر، بدنش را بـه آتـش كـش              در دست،    يكرد، با شمع   يم
 پـنجم تـا     يهـا  سده نيچ در. داد شكل ريي آتش تغ  يها زبانه به كه بود دعا مشغول هنگام،
 رواناين به ييبودا راهبان دنيرس يبرا يضرور بخش به »شمع« با يخودسوز ،يالديدهم م 

 بود كه   يا  نبود بلكه مقوله   يا هيحاش نيتمر كي صرفا يخودسوز سنت، نيدر ا 1.شد ليتبد
 كه در مقابلشان گشوده بود، تأمل       ي و معراج  روانايداد در مورد ن    يم اجازه ينيچ انييبه بودا 
 اي ي مركزياي بود كه در آسي همان آثار مقدسن،ي در چي سنت خودسوزيِ نظرشهير. كنند

  .  شده بوددي بزرگ تول  خراسانگر،يبه عبارت د
ـ ماننـد اد   ه زي اسالم ن  نيدر د  ـ   يمـ ي ابراه گـر ي د اني ـ  د ني و همچن  زرتـشت، آمـوزه     ني
 يهـا   اگر انـسان  زي ن انهي صوف اتيدر ادب .  وجود ندارد  »قتيحق« به   دني رس ي برا يخودسوز

 هيتـشب  پروانـه  و شـمع  بـه  يصوف رهبران اي) ع(يعشر ياثن ائمه اكرم، امبريبزرگ همانند پ  
ـ    به. شود ي محسوب م  يب اد يا سوزند، تنها استعاره   ياند كه در آتش م     شده رسـد بـا     ينظـر م

 نداشت، دچار   ي در گفتمان اسالم   يگاهي جا ي موضوع كه مفهوم خودسوز    نيدرنظرگرفتن ا 
 ديد ديبا حال.  شدلي جهان اسالم تبداني صوفاني در مي ادبفي موتكياستحاله و سپس به   

   ر؟ي خايشته باشد  دايي در سنن هندوبودايخي تاريا شهير تواند يم يادب فيموت نيا ايآ كه
ـ نحل نو  و ملل ـ ي ا ساني  چهـارم و پـنجم      يهـا   بـزرگ در قـرن       خراسـان  ني سـرزم  يِران
 يهـا  ني در سـرزم   يي و بودا  ي راهبان هند  ي از سنت خودسوز   ي به اندازه كاف   ي،قمر يهجر

» مـذهب هنـدوان   « عنـوان    لي ذ يي در جا  ي بلخ  ياند چنانكه ابوالمعال    داشته يمجاور، آگاه 
 كه هندوان را، از بهر علم       اني از آدم  ستي ن يركي را آن دها و ز     ي گروه چيه«اشاره دارد كه    

ـ  ...  دانند كس نداند   شانيطب و علم نجوم و علم حساب، چنانكه ا         ـ  ا يِو ابله  در كـار    شاني
 را بكشند و در     شي بت پرستند و از بهر بت، خو       ي بدان اندازه است كه گروه     عتي و شر  نيد

ـ گ از ياتيجزئ ذكر با كتاب نيا در سندهينورسد،   يبه نظر م  2.»آتش اندازند  ـ  ا يخـوار  اهي  ني
ـ  به تناسخ، احتمـاال بـه د       شاني ا دهيفرقه و عق   ـ  ن يشهرسـتان .  اشـاره دارد   يي بـودا  ني  در  زي

                                                 
  .474ص:  همان.1
  .162اقبال، ص: تهران ،يواعظ جعفر حي، تصحانياالد انيب، )1387(ي بلخي ابوالمعالي محمدبن نعت عول.2
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: سدينو يم) پرستندگان آتش (هيواطري فرقه اك  لياشاره دارد و ذ   » اصحاب بودا « به   ونحل ملل
 از زهاد و عباد هندو بر آن ي به خالف جماعت احراق اَبدان به آتش را مكروه شمرند،     شانيا

 آگاهانه راهبان   يِبزرگ از خودسوز   خراسان مردم يآگاه به زين كتاب نيدر ا . مذهب باشند 
ـ ا به مزبور يِهند سنت به زين شاعر يِانور يها نوشته در 1.در آتش اشاره دارد     صـورت  ني

  :است شده اشاره
  وار هندو مرا جان غم آتش از سوخت      ار    ـ كه مژگان كرد مرا الله قطييهندو
   هر دو نگارني هندوان دست ببردند بد   راندن به دم و سوختن اندر آتش       الله

   مرا برخورداراري از هر دو عمل ي دار         اربي گرفت او شي دو عمل پهندوانه
  2 ناريسوزانه در انگشت بود عادت ـ ك          تر سوزان بود حال همه به هندو عشق
  :نمونه عنوان به. دارد اشاره هندوان سنت نيا به خود وانيد در زين يزيتبر صائب

  3سوختن يبرا از هندو همچو جان دهم ي سوختن          مي در عشق كافر ماجراستمين
ـ      ي از خودسوز  يفرد  منحصربه  گزارش  مطالب،   نيعالوه برا  نـام و    ي سـالك مـسلمانِ ب

ـ  مسئله دارد كه ا    ني است و نشان از ا     يخواندن وجود دارد كه     ينشان  سـنت منحـصر بـه       ني
 انهي صـوف  يها نهيدست از يكي.  است گرفته يدربرم را هيصوف از نام ي ب يتيهندوها نبوده و اقل   

« كند كـه     يم نقل »سوخته ابومنصور« نام به بزرگان از يكي نام لِيذ ،يزيانگ شگفت تيروا
ـ با منصورِ سوخته، پ    ـ  در بـود  يري ـ . دزقهن ـ خو يوقت  او، بهـر  از داد سـوختن  فـرا  را شتني

 نيتمر كه است موضوع نيا دهنده  مزبور نشان  تي حكا 4.»كردند نام سوخته را او. بنسوخت
 يجـام  همچون يسينو نهيدست كه است افتاده اتفاق زين هيصوف از يبرخ انيم در يخودسوز

ـ ا بر گريد يا نكته ييهما استاد. است كرده نقل را آن ـ ب شـرح  در وعموضـ  ني  از 1702تي
                                                 

ـ  محمدرضـا  حيتـصح  ،ياصـفهان  تركـه  صدر نيالد ، ترجمه افضل  الملل و النحل  ،  )تايب(،ي شهرستان .1  يجالل
  .458 ص،يعلم: تهران ،ينينائ
  . 165 ص،ي و فرهنگيعلم: ، تهرانيانور وانيد، )1364(يانور ني اوحدالد.2
 ،ي و فرهنگـ   يعلمـ : ، بـه كوشـش محمـد قهرمـان، تهـران          يزيتبر صائب وانيد،  )1367(يزي صائب تبر  .3

  .255ص
  .344صاطالعات، : تهران ،ي محمود عابدحي، تصحنفحات االنس  ،)1370(ي جام.4
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 شهير تواند يم هيصوف يسوز خرقه رسم يحت كه است نيا آن و است افزوده يسعد بوستان
 سـوختن   گـر، ي بـه عبـارت د     1.باشـد  داشته يشااسالميپ خودخواسته يها يقربان رسوم در

ـ  تغي در عرفـان اسـالم  كي سمبولي به آدابيخي و تار  ي واقع يسالك از سنت    و در افتـه ي ريي
ـ  شمع در را كامل سالك سوختن تا است شده خلق آن از پروانه و شمع هيما بن تينها  ياله

 .كند مجسم
  

  ها جاده
 اسـت   ي موضوع مهمـ   ن،يبزرگ با هند و چ      خراسان يِ فرهنگ يِمرز هم و مشترك يايجغراف

 شمع و پروانـه بـا       في را در جذب موت    ي خراسان اني شاعران و صوف   يريرپذيكه احتمال تأث  
ـ با نظر به آنكـه در ا      . كند ي م تي تقو يي هندوبودا يِنيد سنن از   ثاريو ا مضمون سوختن     راني

 يي بـودا  انيراني و ا  اند  داشته ي مراكز مهم و معتبر    انييبودا) انياشكان( از دوران باستان   يشرق
ـ  معبد مهم بوداني چهارم، از معبد نوبهار بلخاني به برآمدن برمكدي نگاه كنـ قرنها  تا  در انيي
 كين بدان و رفتيپذ را ها شهي و تأثر اندري تأثدي با،اند  مراكز فعال بودهني در اـي  شرقرانيا

  .ستينگر
 ممكن هم با را گوناگون ملل مراودات كه يپرتردد و مهم يها جاده خ،يتار يدرازنا در

ـ راه معـروف ابر   . انـد  بوده يفرهنگ انتقاالت و نقل مهم عوامل از يكي اند، كرده يم ـ  ن شمي  زي
 يراهـ  جـاده،  نيا. ديبخش ي باستان سرعت م   ياي را در دن   يد كه مبادالت فرهنگ    بو يريمس
ـ  ا يهـا  يامپراتور تا هند شمال ،يمركز يايآس ن،يچ از كه بود  يهـا  شـاخه  بـا  روم و راني

 جـاده  ني در طول ا   ي متنوع يِمحصوالت بازرگان 2.بود شده دهي كش ي فرع يها متعدد و جاده  
 بلكـه  نبـود؛  مزبـور  جـاده  يتجـار  يكاال نيمهمتر شم،يررسد اب  يجا شد؛ اما به نظرم     جابه

 اقوام مختلف در رأس بود كه كمتر        يها افسانه و اتيها، ادب  دهيا ان،ياد يِنافرهنگيب مبادالت
 ريمس در و شميابر جاده طول در را خود نيد و هنر ،ييراهبان بودا . به آن توجه شده است    

 نيتـر  مهـم  بـه  انيبام ،يالديم چهارم قرن رد و دادند گسترش فندقستان و انيبام نيسرزم
                                                 

  .13 ص،يخوارزم: تهران ،يوسفي نيغالمحس حي، تصحيبوستان سعد، )1368(يوسفي ني غالمحس.1
2. Subhakanta Behera, (1990), Indians Encounter with The Silk Road, Economic and political 
weekly-Vol37, pp.5077-5080. 
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 يينما قدرت و نفوذ نيا نماد كه شد ليتبد تارم حوزه و هند و رانيا يفرهنگ مبادالت نقطه
  1. مشاهده كردييتوان در معابد غاركند بودا يرا م

 بازرگانـان  تيحما با بودا نييآ گسترش كه ميدان يم نيهمچن فولتس يها پژوهش بنابر
ـ بودا يرهـا يد و معابـد  بـه  آنـان  يها بخشش و نذرها و ييايجغراف گستره نيا مسافر  انيي
 محافظـت  آن در را بـودا  جسد يايبقا كه ييها بقعه و هارهيو را رهايد. است گرفته صورت

 يمركـز  يايآسـ  و افغانـستان  در هـم  هنـوز  هـا  استوپه. شدند يم خوانده استوپه كردند يم
ـ انييبودا از هيصوف ريتاثـ  هي فرضديي تايستاجالب توجه و در را. شوند يم مشاهده ـ  ا   ني

 كـه  ييبنـا  دو. شـدند  يم ساخته ها  مانند استوپه  هي و بزرگان صوف   وخيپژوهش آنكه بقاع ش   
 است ييها علم ساخت در ها استوپه و وخيش بقاع اشتراك. است بوده مردم عامه نيد سمبل

 ترمـذ،  بـه  اليوه برآن در تمام جاده تاكـس      عال 2.كردند يم بنا ها استوپه يباال بر انيرانيا كه
ـ يدودمان مزبور بـه لحـاظ د      .  گسترده شده بود   يي بودا يها كوشان يِباستانشناس آثار  در ين

 ،ييبـودا  مقـدس  كتـب  مترجمـان  نينخست. گذاشت ياديز ريتأث زين سغد و خوارزم مناطق
 را سميبود تجارت، و يغي تبل يهاتيفعال و ترجمه قيها از طر   گروه نيكه هم  3بودند يسغد
ـ آثار ا  4.دادند گسترش نيچ تا سمرقند از ـ هـا در تول    تـالش  ني  ،يسـغد  ييبـودا  متـون  دي

 تأثر و ريتأث ني است؛ اما ايكردن ها مشاهده وارنگارهي و د ييبودا ي با سبك سغد   ييها نهيسفال
 در  ييهـا  رسد با وجود كتابخانـه     يبه نظرم . توان نشان داد   يم يسخت به اتيادب حوزه در را

 از متـون  ي غنيگاني با با،نيچ انگيك نيس التي ايِمناطق تورفان و طخارستان و نقاط شرق    
ـ  15 سـده  در مـسلمان  انِيراني با ا  يفرهنگ انيم قيعم يبرخوردها ،ييبودا ينيچ  در يالديم

 و يلغـو  لحـاظ  به مزبور التيا در يپارس ديجد اتي ادب ييشكوفا. بزرگ رخ داد    خراسان
ـ ا البته و 5گذاشت ريتأث گريد مناطق شاعران بر اليخ صور صرعنا و يدستور  از ريتـأث  ني

                                                 
1. Takayasu. Higuchi, Gina, Barnes, (1995), Bamiyan Buddhist Cave Temples in Afghanistan, 
World archeology, Published by: Taylor and Francis, vol27, pp.282-302. 

، 1386ان، زمـست  36ش آسـمان،  هفـت  مجلـه  ،يي پاشا .، ترجمه ع  »رانيا در بودا نييآ«،  فولتس چاردير .2
  .81ـ96ص

3. Ronald Emmerick, (1990), Buddhism in pre Islamic Times, Iranica, pp.492-496. 
4. Numen Klimkeit, J. Hans, (1990), Buddhism in Turkish central Asia, Brill Vol 37, pp. 53-
69. 
5. Keith Hitchins, (1998), Neighboring Cultures: Central Asia, Afghanistan ,China., Iranian 
Studies, Vol.31, pp.571-582. 
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 توان يم انيم آن از كه بود شده شروع يعرب به ييهندوبودا آثار ترجمه با يهجر دوم قرن
  1. اشاره كردبلوهر و وذاسفيبه ترجمه كتاب 

ـ  نظـم  قالـب  در خراسان، انهيصوف نِينخست متون در زين يراسالميغ رينفوذ اساط   نثـر  اي
ـ عق بـه  كـه  باشـد  مـدعا  نيا بر يليتواند دل  يم  شـكل  و خـت ير محققـان،  از ياريبـس  دهي

 و از جملـه     ي داستان يها تم ،يها، اشعار فولكلور در وزن رباع      في عاشقانه، موت  يها داستان
 جـاده  قيطر از پروانه و شمع هيما بن همراه به »ثاريا و سوختن« شده شهي كل يِمضمون اصل 

ـ زبان بـه م    يپارس شاعران نيها به نخست   سمبل جاده بهتر عبارت به اي شميابر  دهي رسـ  راثي
  . است

  
  انهي صوففرهنگدر ها  اشاره نينخست

 خـود  آثار در پروانه و شمع مشهور هيما  از بن  يا گسترده شكل به زين يراني ا يشاعران صوف  
  :است آمده ريدابوالخيابوسع به منسوب اتيدر رباع. اند برده بهره

  ...2چون شمع زسوز و دل سراپا بگداخت       وز دامن شعله دست كوتاه نكرد
  :است شده استفاده هيما بن نيا از وفور به كه عطار و ييسنا اشعار در اي
   3بدن از دشمن جان ربوده ضربت كي به يا          بوالحسن يا نيد شمع يا نيرالمومنيام

  رسل جمع يشواي پات شمع رسل          مفخر وــ كائنديس
  عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سربسوخت 

   چون پروانه بال و پر بسوختزيمرغ جانان را ن
منـصور   بـن  ني اشاره كرده، حـس    ي به درست  يطور كه نصراهللا پورجواد    ، همان  حال نيبا ا 

ـ در روا 4. اسـت ياسـالم  تـصوف  متون در آتش و پروانه داستان يراو نيحالج نخست  تي
ـ پ. اسـت ) ص(محمـد  حـضرت  سمبل پروانه و قتيحق نماد آتش مزبور،  در) ص(امبراكرمي

                                                 
  .93ـ126، ص»باستان رانيا در بودا نيد« .1
  .69 صد،يناه: تهران منصور، ريجهانگ حي، تصح)1378(طاهر بابا ام،يخ ر،يابوالخ ديابوسع اتيرباع .2
  .490 ص،ييكتابخانه سنا: تهران ،يرضو مدرس حي، تصحوانيد، )1354(ييسنا .3
  .3-15ص ،»آتش و پروانه« .4
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 مـسلمانان   يهـا  ي در نقاش  1.كند يم تجربه را قتي آتش حق  يا پروانه چونان ش،يخو معراج
 آتـشِ  درون ،يعشر ياثن عهيش ائمه تا) ص(امبراكرميپ از مسلمان يمعنو و يني رهبران د  زين

ـ  معراج پ  تگري روا  حالج، 2.اند شده ريتصو خرَد و يآگاه ـ در قالـب ا   ) ص(امبري   داسـتان  ني
 يراهـ  دوم، حـج  سـفر  از پـس  او شـود،  دانسته كه ابدي يم تي اهم ي، زمان )پروانه و شمع  (

 غيو به تبل   3.كرد دنيد هندوستان هندوان و ماوراءالنهر انييبودا از و شد رانيا شرق ينواح
 شيپ نيچ در تورفان تا آن از پس و پرداخت »بنگارا« و »ددواال« قوم انيم در اسالم نيد

 كه بود قي آنقدر عم  ي اسالم يها ني بعد از مراجعت به سرزم     ي و ي اما تحوالت روح   4؛رفت
ـ  و جن  5خوانـده شـد   » كافر بـدبخت  «و  » جادوگر مكار «همسرش،   پدر جانب از  خي شـ  د،ي

 يانشناسـ   گرچه شـرق   6.افتي يمعن ي عبارات و سخنان او را ب      ، مكتبِ تصوف بغداد   فهيالطا
 بـه  يحيمس و يستي هلن يها شهياند ريتأث تحت را حالج دارند ليتما ونيني ماس ييهمچون لو 

 9.دادنـد  ارائه حالج آثار از خود قهيمطابق سل  8ييها ترجمه زين انيم ني و در ا   7آورند شمار
 نيهمـ  حـالج  بـه  اتهـام  موارد از يكي كه گرفت دهيناد را موضوع نيتوان ا  يحال نم  نيبا ا 

                                                 
  .142ـ143 ص،يمؤسسه مطالعات هنر اسالم: ، تهرانيعيعناصر هنر ش، )1384(فرستهي مهناز شا.1
ـ  ا يهنر نقاش ،  )1390(ي؛ حسن افشار  76،88،154،155،158،161،163 ،يعيش هنر عناصر .2 : ، تهـران  راني
   .34 صن،يمي و سنيزر: ، تهرانراني اينقاش، )1386( پاكبازنيي؛ رو245ـ258 صنه،يپاز
  .27ص ،يمنوچهر : تهران ،ي، ترجمه روان فرهادحالج سفر، )تا يب(ونيني ماسيي لو.3
دفتـر نـشرمعارف    : ، ترجمه محمدرضا افتخـارزاده، قـم      ياسالم تصوف خيتار،  )1375(ي عبدالرحمن بدو  .4

  .61 ص،ياسالم
  .133 ص،يفرهنگ اسالم: تهران ،يگواه مي، ترجمه عبدالرح اسالميابعاد عرفان، )1381(ملي شيمار آن .5
  .108، 125، 286ص ،كشف المحجوب .6
  .47مركز، ص:  تهران،يوانيك ني، ترجمه مجدالدحالج، )1391(سني هربرت م.7
ـ  حـالج  از ونينيماسـ  ييلـو  كه است كرده اشاره ييجا در ئوزترك ينور اشاري پروفسور   .8  يحيمـس  كي

مرگ من بـه    «را به   » دار خواهد بود   چوبه با من اعدام«: ديگو يكه م دهد   يم ارجاع حالج جمله به و ساخته
  .است داده رييتغ »بود خواهد بيصل نيد
ـ ، ترجمه توف  آثار و حالج منصور بن نيحس ،)1390( ئوزترك ي نور اشاري .9  ،روزنـه : تهـران . ي سـبحان  قي

  .160ص



 17 انسان كامل در فرهنگ صوفيانه » سوختنِ«يابي تاريخي  ريشه

ـ  انعكـاس ا   1.بـود  هند و ني تبت و چ   يها نيسرزم در يشرق انياد روانيپ با يو ارتباط  ني
 حـالج  خانـه  وارد يپنهان يروز«: گفت كه داستيبن فاتك پ   مي ابراه تي از روا  يريرپذيتأث

ـ  حكا 2.»كـرد  يم زمزمه و ستادهيا نگونسار دميد را او. شدم ـ    تي ـ توانـد    ي مزبـور م  ادآوري
من دوباره بـاز خـواهم      «:  جمله مشهور حالج كه گفت     ايد   در مراقبه باش   ي هند يها نيتمر

 بودنِ حالج نشان دهـد،      يحنبل  را باتوجه به سابقه      »تيمهدو« از آنكه مفهوم     شيپ» گشت
  3. كنديتواند باور تناسخ را در ذهن تداع يم

 ،يعباس فهيخل ريوز. ديكش آغوش به را مرگ ز،يانگ رتي ح يق، با وجد  309 حالج در 
بـرزن از مـردم بغـداد طلـب          و يكو در آن، از شيپ حالج كه ييآرزو داد؛ مرگش به حكم

. ختنـد يدار، تـنش را سـوزاندند و خاكـسترش را در دجلـه ر              بعد از مرگ بر چوبه    . كرد يم
 يبها كه بود يواقع ديتوح به دنيرس شعارش،. شد نائل خود مقدس هدف به حالج نگونهيا

 بـزرگ و هنـد و        الج بـه منـاطق خراسـان       ح يها مسافرت 4.پرداخت خود خون با را آن
ـ  اشاره در خصوص داستان شمع و پروانـه ا         نيتورفان و ذكر نخست     احتمـال را پررنـگ      ني

 آنقدرها هم دور از ذهن ييبوداهندو ادبِ يها هيما  او از مناسك و بن  يريرپذي كه تأث   كند يم
  .ستين

ـ   ارتبـاط معنـاد    م،ي بـه جـستجو بپـرداز      گري شاعران د  وانياگر در د    يهـا   سـنت  نيار ب
ـ زنج نيآخـر  بـه  سـالك  دنيرسـ  مثابـه  به »كامل انسان سوختن« ييِهندوبودا  تكامـل  رهي

ـ  روشن و آشكار انهيصوف فرهنگ در پروانه و شمع فيموت و اش يمعنو  راه در كـه  شـود  يم
 آتـش  در را خـود  ياسـالم  عرفان يِفرهنگ سنت در اراده سر از و آگاهانه معبود، به عشق
ـ يا شـاعران ي ـ  صـوف  اشـعار  از ياريبس در. شود يم گانهي آن با و سوزد يم شمع  بـه  يران
 گريكـد ي كنار در پروانه و شمع يادب يها هيما بن و هند در يخودسوز سنت ييِمعنا يِنيهمنش

                                                 
  .62، 78ص ، حالج.1
  .386 ص،منصور حالج و آثار بن نيحس .2
  .58ص همان، .3
:  تهـران  ،ي محبت ي ترجمه مهد  كلسون،ي ن نولدي ر حي، تصح  التصوف ياللمع ف ،  )1388(يابونصر سراج طوس   .4

  .338، 379ص ر،ياساط
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 تواند يم كه است شده اشاره ،يمتعال مشترك هدف كي با همسو و معنا هم يا مقوله همچون
ـ  مشرق يِخيتار كهن يها سنت ريتأث و باشد يتمدن و يفكر تعامالت يراهگشا  در را نيزم
ـ اب به توان يم مدعا نيا دييتأ در. دهد نشان رانيا شاعران يادب يها فيموت يريگ شكل  اتي
ـ  .كـرد  اشـاره  يرازيشـ  ياهل و يخبوشان ينوع محمد ،يهمدان ميكل همچون يشاعران  ميكل
  :ديسرا يم خود وانيد در يكاشان

   به عهدش قبه االسالم، هند است      د است     ـ هنامي اني در اني دپناه
  غم نيا از سوزد ي  كه هندو زنده م        محكم  دـي اسالم از او گردچنان

  1هند در پروانه جز به وزدـس ينم        هندو ماند و نه بتخانه در هند    نه
 پروانـه  و شمع هيما بن يِخيتار يها شهي ناخواسته به ر ،اتياب نيا در شاعر رسد يم نظر به
. اسـت  شده منسوخ ييهندوبودا سوختن سنت امروز كه نيا و دارد اشاره هند، نيسرزم در
ـ ز تيب) هندو گان وهيبسوختن  (يسّت سنت به اشاره در زين يرازيش ياهل  يهمـاهنگ  در را ري

  :سرود پروانه و شمع هيما بن با ييمعنا كاملِ
  2سوخت مردانه چه كه آخر نگر زن        شوقش دل پروانه سوخت    آتش
 يخودسـوز  و يسـتّ  يِهنـد  سـنت  اسـاس  بر را خود يمثنو زين يخبوشان يِنوع محمد
 ديشـا . شـد  مـشهور  »گـداز  و سـوز  يمثنـو « بـه  كه سرود معشوق وصال راه در معشوق
 نشان هم كنار در را پروانه و شمع فيموت و سوختن سنت كه مزبور يمثنو تيب نيمشهورتر

  :ديگو يم كه باشد تيب نيا دهد، يم
  3ستين پروانه هر كار كشته شمع بر سوختن    ستين وانهيد يعاشق در يكس هندو زن چون
 اسـت،  آمـده  پروانه و شمع هيما بن كنار در كه ييهندوبودا سنن نيا نقل رسد يم نظر به

                                                 
 ،يرضـو  قـدس  آسـتان : مشهد قهرمان، محمد حي، تصح يهمدان ميكل وانيد،  )1369(يهمدان ميكلابوطالب   .1

  .172ص
 ،ييسـنا :  تهـران  ،ي، بـه كوشـش حامـد ربـان        يرازيش ياهل وانيد،  )1369(يرازي ش ي اهل وسفي  محمدبن .2

  .647ص
ـ بن: تهـران  ،يعابـد  نيرحسيام حي، تصح گداز و سوز وانيد،  )تا  يب(يخبوشان  ي محمدرضا نوع  .3  فرهنـگ   ادي
   مقدمه17 صران،يا
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ـ  خـود  در را يشرق يِخيتار حافظه از يبخش مزبور، مشهورِ هيما بن و ستين يتصادف  ظحف
  .است كرده

  

  ييمعنا يِهمپوشان و پنهان نيكشف مضام
 »سـوختن « مشترك   ي كه در سطور فوق ذكر شد، چنانچه معنا و محتوا          ييها عالوه بر مثال  
ـ  تر آشـكار  ييبوداهنـدو  عناصر   ري احتماال تأث  م،ي كن سهي مقا فرهنگرا در هر دو      . شـود  يم

 ي در تصوف را بـه سـخت       ييبوداهندو يها نييآ مناسك و باورها يرگذاريتأث زانيمعموال م 
 ري تكرارپـذ يهـا  يژگيو ايها    از شباهت  يا رسد اگر مجموعه   ينظرم به. كرد يابيتوان رد  يم

ـ  مقا انييبوداهنـدو  و   اني صوف اتيرا در هر دو ادب    » سوختن« مضمون   يدر معنا  ـ  سهي  م،ي كن
ـ  تحل نگونـه يتوان ا  يم نهيزم نيدر ا . شود ي م تر آشكار ييبودا يهند عناصر   رياحتماال تأث   لي

  : كرد
 ـ دن اسارت از ييرها يبرا كيتراژ قهرمان تيشخص  و موجـودات  راه در ثـار يا و اي

 آن ،ييبوداهنـدو  فرهنـگ در  . كند يم انتخاب را سوختن انسان، گناهان بارِ دنيكش
 تي با درنظرگرفتن ممنوع   ياسالم يعرفان متون در و است دهيرس كمال به راهبِ فرد

 كامـل  انـسان  كننده يتداع كهه پروانه و شمع منتقل شده        نقش ب  ني سالك، ا  سوختن
ـ     ني از ا  شيپ. است ـ  اد ي بـرا  ي سـاختار فكـر    ني اشاره شد كه چن  و  يمـ ي ابراه اني
 .  متصور نبوديزرتشت

       ـ انگ رتيدرخواست مرگ داوطلبانه قهرمان و وجد ح  يكـ ي ييهنـدوبودا  سـالك  زي
 بـه  را رنج ،يرستگار يبرا قهرمان. است سنت دو ني مشترك ب  يها يژگي از و  گريد

 معـراج،   يالگـو :  صعود در هر دو مكتب است      ي الگو ادآوري نيكشد و ا   يم آغوش
ـ شـمع . شود يم ظاهر فنا و يداريب سوختن، يِانيپا صحنه در. رواناياهللا و ن يفناء ف   

 و در آن ذوب شـده، بـه         دهي رسـ  قـت يالحق  كه به حـق    يو راهبان ) اءاهللاياول(پروانگان
 و سلوك ري گام در س ني كه آخر  ابندي ي اهللا راه م   ي فناءف به ياسالم سنت در و رواناين

  .  استيمعنو
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   جهينت
 را در آثارشان گنجاندنـد كـه تـا بـه            يا هيما بن ،ياسالم نينخست قرون در مسلمان انِيصوف

 دربـاره منـشأ     ي گوناگون يها هينظر. است مرسوم ان،يرانيا عامه فرهنگ و اتيامروز در ادب  
ـ  قـرآن  در را آن شهير كه يپورجواد از: است شده ارائه پروانه و شمع هيما بن كـاود تـا     يم
ـ يا شاعران خالق ذهن ياحتمال جهي كه آن را نت    يكدكن يعيشف ـ  يران  قلمـداد  اسـالم  از شيپ
 سـوختن « مـضمون  بـر  پروانـه  و شمع هيما بن بر دي تأك يرسد اگر به جا    يبه نظر م  . كند يم

ـ ا گرفتن درنظر با. ديدست آ  به يگريد جهينت شود، ركزتم يعرفان متون در »كامل انسان  ني
 يگـاه ي جا يگر يزرتشت و يميابراه انياد ،ي اسالم يها گفتمان در سوختن مضمون كه نكته

 با پروانه و شمع هيما  در خلق بن   ييبوداهندو مناسك   ريتأث:  مقاله معتقدند  سندگانيندارد، نو 
 كه دارد وجود يچند ليدال.  است يكردن دهمشاه انهيصوف متون در ثاريا و سوختن مضمون

تـوان   يدهد كه از جمله م     ي نشان م  ييبوداهندوها و مناسك     نييآ از را انيصوف يريرپذيتأث
 انيي شمع و پروانه در نزد بودا      ييِ معنا ي همپوشان شم،ي مشترك و جاده ابر    يايبه نقش جغراف  

 يسـفرها  و ييبـودا  نراهبـا  مراسـم  در شـمع  همچون كامل انسان يخودسوز ان،يصوف و
...  و اسـالم  جهـان  در پروانـه  و شمع داستان يراو نينخست عنوان به نيچ و هند به حالج،

  . اشاره كرد
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  .1346 رماهيت، 8ش ،يخيتار يها يبررس مجله ،»باستان رانيا در بودا نيد« ، محمدجواد مشكور،ـ
  .دارالكتب العلميه: روتي ب،ياليالك ميعاصم ابراه.، دالقلوب قوت ،)م2009(ابوطالب ،ي مكـ
  . هيدارالكتب االسالم: ، تهراننمونه ريتفس ،)1374(ناصر ،يرازي مكارم شـ
  .توس: ، ترجمه ژاله آموزگار، تهراناستانب رانيا ،)1377( موله، مـ
  . مركز:  تهران،يوانيك ني، ترجمه مجدالدحالج ،)1391(و. هربرت سن،ي مـ
ـ بن:  تهـران  ،ي عابـد  نيرحسي ام حي تصح ،گداز و سوز وانيد،  )تا يب(محمدرضا ،يخبوشان ي نوع ـ  فرهنـگ   ادي
  . رانيا
  . روزنه:  تهران،يسبحان.ه قي، ترجمه توفارآث و حالج منصور بن نيحس ،)1390(اشاري ئوزترك، ي نورـ
  .سروش: تهران ،يعابد محمود حي، تصحالمحجوب كشف ،)1392(عثمان بن يعل ابوالحسن ،يري هجوـ
 .يخوارزم:  تهران،يوسفي ني غالمحسحي تصح،ي، بوستان سعد)1368(ني غالمحس،يوسفي ـ
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