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 1399زمستان،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 و اقوال در هندوییسم و مسیحی اسالمی، عرفان سبک

 عرفا افعال

 1فر دانائی مهناز
 رودهن، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه دکتری، دانشجوی
 . ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2علیلو عین علی

 آزاد دانشگاه رودهن، واحد فارسی، ادبیات و زبان استادیار،گروه
 (. مسئول نویسنده) ایران رودهن، اسالمی،

 
 3علیزاده اوجاق شهین

 آزاد دانشگاه رودهن، واحد فارسی، ادبیات و زبان استادیار،گروه
 .ایران رودهن، اسالمی،

 
 دهیچک

 همزمان و گرفت شکل هجری دوم قرن دوم نیمۀ از اسالمی عرفان
 هایشهاندی نفوذ هرگونه منکر متصوفه. یافت تکوین اسالم شرع با

 اننش بسیاری شواهد و قرائن اما هستند، تصوف آیین در غیراسالمی
 در. است بوده نیز دیگری هایعرفان تاثیر تحت فکر این که دهدمی
 با عرفا، افعال و اقوال در عملی، و نظری عرفان عناصر پژوهش، این

 و اریانص عبداهلل خواجه الصوفیهطبقات برگزیدۀ اثر دو بر تکیه
 سیبرر هندوییسم و مسیحیت اسالم، آیین سه در عطار، االولیاتذکره
 و تصوف میان هاییمشابهت چه که شود مشخص تا است، شده

 شائبۀ و دارد وجود بودیسم و مسیحیت هایاندیشه با ایرانی عرفان
 ستا این از حاکی امر شواهد. است بیشتر موارد کدام در تاثیرپذیری

 نعرفا ظاهری و عملی قسمت تکوین جهت از بیشتر مسیحیت که
 دهبو اسالمی عرفان به نسبت غیراسالمی مکاتب تریننزدیک از

 سالمیا عرفان با باطنی و نظری نگرش از بیشتر هندی عرفان و است
 لیلیتح -توصیفی روش به پژوهش این در تحقیق روش. دارد مشابهت

 ایجنت. باشدمی ایکتابخانه منابع و مطالعات و هایافته براساس و
 کلی نگرش نحوه در هرچند است حاکی پژوهش این از حاصل
 یم افتراقاتی دارای اسالمی عرفان با هندی و مسیحی عرفانی مکاتب
 بر یعرفان مکاتب این تاثیرات بیانگر تشابهاتی وجود اما باشند
  .است اسالمی عرفانی مکتب

 
 طبقات هندوییسم، مسیحی، عرفان اسالمی، عرفان: ها کلیدواژه
 االولیا تذکره الصوفیه،

 
 15/09/1399تاریخ دریافت: 
 07/12/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول  ali.alilou@riau.ac.ir 

 مقدمه
 های غیراسالمی در آیین تصوفمنکر هرگونه نفوذ اندیشه متصوفه

دهند که این طرز تفکر باشد، اما قرائن و شواهد بسیاری نشان میمی
های دیگری نیز بوده است. هرچند که تحت تاثیر عرفان

های قرآنی و روش صحابه و آموزه آبشخورهای تصوف به جز
ی اول هجری متعدد و متنوع است، اما های زندگی عابدان سدهشیوه
اند بیان این نکته است که در هکرد چه که محققان برآن اصرارآن

 تاثیرات بیشتری داشته است.  و هندوییسم مسیحیت عملی، عرفان
بعضی عقاید بودایی و هندی و مانوی را منشأ تصوف و عرفان 

یر ه از چیزهایی که تأثاند اگر مبالغه باشد الاقل باید گفت کشمرده
در تصوف اسالمی داشته افکار و عادات هندی و بودایی است. از 

ها به نقل کتب سایر ملل پرداختند و بعد که مسلمان قرن دوم به
ی علوم وسعت یافت، مقداری آثار بودایی و هندی به عربی دایره

ترجمه شد که از جمله چیزهایی است راجع به تصوف عملی، یعنی 
ها و و شرح عادات و رسومی در این باب از هندی و ترک دنیا هدز

  (.1) هابودایی

برهمایی و بودایی است و  های هندوییسم،های مهم اندیشهاز شاخه
بازتاب اندیشه هر دو شاخه را در کردار و گفتار عارفان ایرانی 

ن و بی چو ه کرد. دنیاستیزی افراطی، اعتقاد و تسلیمتوان مشاهدمی
بازتاب شرور و نگاه منفی به نفس از جمله  چرا در مقابل پیر،

 شده است. مسیحیت هایی است که از هندوییسم وارد تصوفآموزه
 نیز سرنوشتی مشابه با هندوییسم دارد. گسترش جغرافیایی جهان

آثار مسیحیان به زبان عربی و حشر و نشر مسلمانان  ۀو ترجم اسالم
  از راهبان مسیحی شد. با مسیحیت عامل اصلی تاثیرپذیری متصوفه

ثل م –تکیه دارد و غایت آن  بیشتر برعشق و اشراق نصاری عرفان
با خداست. برای نیل بدین اتحاد هم سالک  اتّحاد -تصوف اسالمی

کند و دلی را که از خویشتن خالی شد از همه چیز خود را فدا می
کند. مقصد و حیات واقعی است، آکنده می که نور وجود معشوق

 تربیت عرفانی، نزد بعضی از عرفای مسیحی عبارت است از عشق.
عشقی که مقصد عارفان است، چیزی است که خداوند خود به قلب 

اندازد و همین آتش مقدس است که عارف را در وجود می انسان
و عشق الهی، همراه با  کند. این محبتیگدازد و فانی مخداوند می

و مذلّت است که عرفان نصاری را با تصوف اسالمی نزدیک  فقر
  (.2) کندمی
اساس مطالعات و با توجه به اشتراکات در مکاتب عرفانی،  بر
مواهب  ۀو اعراض از هم توان استنباط نمود که زندگی صوفیانهمی

 ی متصوفه اسالمیتا حدودی وارد اندیشه دنیوی، رهاوردی است که
 فرماید:می دین اعتدال است. خداوند در قرآن شده است. دین اسالم

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ »
لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاۀِ الد ّنْیَا خَالِصَۀً یَوْمَ الْقِیَامَۀِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ 

را که برای بندگان خود های خدا لِقَوْمٍ یَعْلَم ونَ. بگو: چه کسی زینت
آفریده حرام کرده و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع کرده؟ بگو: 

ها )یعنی لذّات ها در دنیا برای اهل ایمان است و خالص ایناین نعمت
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 1399، زمستان4، شماره 4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

ها( در آخرت برای آنان خواهد بود. کامل بدون الم، و نیکوتر از این
 1.«کنیمبیان می ما آیات خود را برای اهل دانش چنین مفصل و روشن

ثار آ ولیاء عطّاراالخواجه عبداهلل و تذکره الصوفیههای طبقاتکتاب
باشند. به دلیل بیان ارزشمندی سرشار از مفاهیم ناب عرفانی می

حسنه اصحاب  و عرفانی در باب افعال مضامین واالی صوفیانه
سالکان، ارباب حقیقت، همچنین مفاهیم عرفانی  و مقامات طریقت
و هندی که هریک وجه تشابهاتی دارند، در برخی  مسیحی در عرفان

مضامین دارای اشتراکات بسیار نزدیکی با این دو کتاب هستند. از 
ای در تطبیق آوردن پژوهشی بین رشتهرو، هدف اصلی فراهمهمین

است و نیز نکات اشتراک و  سه دین )اسالم، مسیحیت، هندو(
وفیه و الصو طبقات االولیاهای تذکرهبررسی ویژگی محتوایی کتاب

های هندوییسم و مسیحیت در عرفان و میزان کاربرد مضامین کتاب
  -در این جستار به روش توصیفی در این آثار است. عرفانی و صوفی

 تجلی، وجود،وحدت توحید، چون  نظریتحلیلی به بررسی عناصر 
هایی و در حوزۀ عرفان عملی به گزاره مشاهدهمعرفت، فنا،  عشق،
 ایم.مجاهده، توبه، رهبانیت، فقر، توکل، مراقبه، پرداخته چون
 

 پیشینه پژوهش
-فانبه تاثیرات عر تاریخی مستندات ذکر کتب و مقاالت متعددی با

از جمله،  اند.اسالمی پرداخته -های مسیحی و هندی بر عرفان ایرانی
قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف در اسالم  به این تاثیرات اشاره 
نموده است. عباسعلی عمید زنجانی در کتاب خود تاریخ تصوف به 

های عرفان اسالمی و بحث کاملی در مورد تشابهات و تاثیرپذیری
د ر خوکوب در دو اثمسیحی و هندو پرداخته است. عبدالحسین زرین

در مورد دالیل این تشابهات عرفانی صحبت نموده است. داریوش 
 اند. از کتبشایگان  و زینر، عناصر عرفانی مشابه را بررسی نموده

ی هاتوان به اثر ضیایی اشاره نمود که شباهتمورد بحث دیگر می
بودیسم و صوفیسم را مورد کنکاش قرار داده است. در زمینه مقاالت 

االت متعددی وجوه تشابهات عرفانی را بررسی مورد بحث، مق
ای به مفهوم فنا در عرفان اسالمی و اند. عفیفه حامدی در مقالهکرده

های هندی و اشتراکات آن اشاره کرده است.  با توجه به پژوهش
های ادیان صورت گرفته است، وجه مختلفی که در مورد عرفان
همزمان  حاظ بررسیهای پیشین از لتمایز این مقاله با پژوهش

-طبقات کتاب در هندوییسم و مسیحی های عرفانگزاره بازتاب

مورد  دیانا عرفانی نزدیکی و تطبیق زمینۀ االولیا درتذکره و الصوفیه
ها در عناصر عرفانی دارای رغم تفاوتپژوهش بوده است که علی

 اند.تشابهاتی نیز بوده

 
 مبانی نظری پژوهش

 عرفان
ود شقلبی و باطنی خداوند توسط عارف اطالق می عرفان، به شناخت

باشد و در لغت که به تعبیری نظریه و عمل به زندگی معنوی می
عبارت است از: شناختن، بازشناختن و دانستن بعد از نادانی، معرفت، 

واسطه و . عرفان دراصطالح برای ارتباط بی(3) آگاهی و درایت
_________________________________ 

  1- قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 32.

ی اتصالی همراه با و تجربه تی، شهود باطنیشخصی با خداوند و هس
 رود. کار میحال به

در فرهنگ اسالمی، عرفان دریافتی شهودی، قلبی و اشراقی است که 
ه باشد کتابد، و راهی برای وصول به حقیقت میاز منبعی برتر می

. (4) همراه است تزکیهو  تأکید بر کشف و شهود دارد و با ریاضت
چه که مسلم است، واردات قلبی و شهود باطنی همراه با بنابراین، آن

های سالکانه برای شناخت حق و نیل به مقصود حقیقی الزم ریاضت
عرفان در اصطالح »است: آورده  در تعریف عرفان است. سجادی نیز

ق ح است که طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسایی راه و روشی
گزیند. شناسایی حق به دو طریق موثر است: یکی به استدالل از برمی

اثر به موثر، از فعل به صفت، و از صفت به ذات که مخصوص انبیا 
 کس را جز مجذوبچشهودی، هی و عرفا است. این معرفت و اولیاء

آشکار و پنهان،  دهد، مگر به سبب طاعت و عبادتمطلق دست نمی
قلبی و روحی و جسمی. عرفان خود بر دو گونه یا دو بخش است: 

عنی ی و عرفان نظری، یعنی سیر و سلوک و وصول و فنا؛ عرفان عملی،
 . (5) های کشف و شهودبیان ضوابط و روش

 عقیده دارد که عرفان بر مبنای اشراق و ذوق است: عرفان، کوبزرین
نظران است که برخالف دسته از صاحبدر نزد آن ی معرفتطریقه

بیشتر اعتماد دارند تا  و اشراق ف حقیقت بر ذوقدر کش اهل برهان
برعقل و استدالل. این طریقه در بین مسلمین تا حدی مخصوص صوفیه 

برحسب تفاوت مراتب و به نسبت ظروف  است و در نزد سایر اقوام
وز های مختلف دارد که آن همه را امرزمانی و مکانی خاص نام

 شناسند.سیسم یا معرفت اهل سرّ میتحت عنوان میستی
 

 و عملی نظری عرفان
های متعددی است. اکثر بندیدر میان محققان دارای تقسیم عرفان
پژوهان در توصیف عرفان، آن را به دو گروه نظری و عملی عرفان

عبارت است از دانشی که به اثبات  عرفان نظری»اند. تقسیم کرده
کشفیات معنوی  پردازد ومی حقایق عرفانی از راه استدالل و برهان
ترین شخصیت این دهد. بزرگرا با بحث عقلی مورد تأیید قرار می

به  که باشد. اما عرفان عملیمی« الدین ابن عربیمحیی»نوع از عرفان 
هایی که ها و تالشاند، عبارت است از کوششهم گفته آن تصوف

به حق از طریق سیر و سلوک  وصل معطوف به ادراک حقایق و
د کنشود. در این بخش، سالک مسیری را سپری میانجام می عارفانه

 گیرد. در اینانجام می باطنی و تهذیب نفس که تنها با دل و اشراق
 (.6) مرحله سالک با استدالل و برهان عقلی کاری ندارد

و اصول اساسی عرفان  عناصر ،«نظری عرفان»در کتاب خود،  یثربی
 و رمز و راز عشق ریاضت، را هفت عنصر؛ یعنی وحدت، شهود، فنا،

های عرفانی را با نگرشی اصول مشترک نظام داند. رحیمیانمی
، اعتقاد داشتن»عرفان با مفاهیمی چون،  متفاوت و با پیوند مبانی

به تفکیک عرفان دینی، غیردینی، عرفان « تقدس و واقعی بودن
چنین معرفی نموده و عرفان مطلق از قید دین و غیردین این اسالمی
 (.7)است
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 رابطه عرفان و تصوف
است. در تعریف تصوف، نظرات روشی از سلوک باطنی  تصوف،

 است که شناخت ایشده اما اصول آن بر پایه طریقهمختلفی بیان 
و حقیقت از  کشف حقایق خلقت و پیوند بین انسان خالق جهان،

ی جزئ باطنی و نه از راه استدالل عقلی طریق سیر و سلوک عرفانی
میسر است. موضوع آن، نیست شدن خود، و پیوستن به خالق هستی 
 و و روش آن اصالح و کنترل نفس و ترک عالیق دنیوی و ریاضت

 (.8) داری استخویشتن
اشتراکات و افتراقاتی نیز مطرح  و تصوف در مورد دو کلمه عرفان

اند. برخی این دو را یکی دانسته و معتقد هستند که تفاوت کرده
اند که تفاوت کلی و چندانی ندارند و برخی براین نظر و عقیده

ا ی تصوف دارد کهبیان می غنی باشد.اساسی بین این دو کلمه می
مخلوطی از فلسفه و  ۀاست از طریقدر نزد مسلمین عبارت عرفان،

پیروان آن، راه وصول به حق منحصر بدان است  ۀمذهب که به عقید
و این وصول به کمال و حق، متوقف است بر سیر و تفکر و مشاهداتی 

شود و در نتیجه به نحو می و ذوق که موّدی به وجد و حال
 .سازدرا به خدا متصل می یزی، انساناسرارآم
 ای ویژه است که برای دستیابی و شناساییروش و طریقه عرفان،

 حقایق هستی و پیوند و ارتـباط انـسان با حقیقت، بر شهود و اشراق
با حقیقت تکیه دارد و نیل به ایـن مـرتبط )شـهود  و وصول و اتحاد

ه و فکر، بلک حقیقت و اتحاد با آن( را نه از طریق استدالل و برهان
و قطع عالیق و وابـستگی از دنـیا و امور دنیوی  از راه تهذیب نفس

در رأس همه، مبدأ و و معنوی و  و توجه تام به امور روحانی
 (.9) داندحـقیقت هـستی می

 
 بحث و بررسی

 عناصر نظری
 توحید

از اقوال عرفا که در تذکره االولیای عطار در مورد توحید آمده 
هرکه خدای را بشناخت غرقه »است، سهل بن عبداهلل التستری گوید: 

. ابوبکر شبلی توحید را حجابی (10) گشت در دریای اندوه و شادی
، حجابِ موحّد است از جمالِ گوید: توحیدداند و میوحدانی می

های بحث توحید در عرفان مسیحی، دارای پیچیدگی .احدیّت
اند. شماری است. توحید و تثلیث مقارن با یکدیگر به کار رفتهبی

در مسیحیت که دینی اساساً توحیدی است و به خدای یگانه و واحد 
اند. ی توحید و یکتاپرستی فاصله گرفتهدارند، گاهی از واژهاعتقاد 

آید و هر اعتقاد به تثلیث، اعتقاد همگانی مسیحیان به شمار می
گوید در سخن گفتن اوگوستین می (.11) را پذیرفته استای آن فرقه

گوید ندارد. مردمان بر چه میاز تثلیث، کسی درک درستی از آن
کنند، اما آن بصیرت فقط به کسانی عطا اجره میسر آن بحث و مش

. در افکار هندویی اگر در مورد (12) شود که قلبی مطمئن دارندمی
های ازلی و ابدی بحث ی ارواح و جسم به عنوان ذاتخدا و نظریه

رسد. در این متن نیشد میی آنها به شوتاشوتره اوپه، منشأ همهشود
_________________________________ 

1 -Aham Brahmasmi 
2 -Tat Tvamasi 

خداشناسی صحبت شده است. بر طبق  ، در مورد توحید یامقدس
ی ، سه موجود ازلی وجود دارند یکی خدا و همهشوتاشوتره

نیروهایش که شناخته شده است و دیگری آتمن فردی است که 
، ذات و ماهیت ماده باشد و آن دیگریناشناخته و بدون قدرت می

 (.13) ی ازلی یعنی پرکریتی استاست که شامل ماده
 وحدت وجود

گوید وجود حقیقی فقط  در توصیف وحدت وجود نید بغدادیج
 نشیند، بلکه عارفگویی، شرک نمیتا تو خدای و بنده می»خداست: 

جا اند در حقیقت اوست، اینو معروف یکی است، چنان که گفته
رفان وحدت خدای و بنده کجاست؟ یعنی همه خدای است. در بین عا

است که  ترین چهره، حسین بن منصور حالجمعروف وجودی،
ی شخصیت»گفتن او بود، که در میان عرفا « اناالحق»ی قتلش بهانه

تلقی « پرچم توحید»عبارتی  یافته است و به« ای و نمادیناسطوره
-نویسد: سالک از سه منزل میداکانی می. عباسی (14) گشته است

ی وحدت همان یگانگی است. گذرد: توحید، اتحاد، وحدت. مرتبه
آید، وحدت برتر از اتحاد است زیرا از اتحاد هنوز بوی کثرت می

و در وحدت این شائبه نیست. در وحدت سکون و حرکت و فکر 
و ذکر و سیر وسلوک و طلب و طالب و مطلوب و نقص و کمال 

از جمله تشابهات مهم  .(15) گرددضمحل و مستحیل و منعدم میم
توان بدان وحدت وجودی که در مشرب عرفانی ایرانی و هندوان می

ی شطح از زبان اشاره کرد، سخنان وحدت وجودی که به گونه
و « من برهما هستم 1،اَهَم بِرَهماسمی»عارفان هندو نقل شده است. 

که معادل شطحیات «  3قت آن استاین در حقی»و«  2تو آنی»شطح 
اناالحق حالج و سبحانی ما اعظم شانی بایزید و ما فی جبّتی اال اهلل 

توان در در عرفان مسیحی توحید و وحدت وجود را می بوده است.
ی تثلیث بیان نمود. در فلسفه و عرفان مسیحی )به طور قالب مساله

ی فراوانی را ها، موضوعی است که مخالفت«وحدت وجود»عام( 
 سبب شده است.

 
 تجلّی

مستملی بخاری در شرح تعرف، تجلی و استتار را دو لفظ مقرون به 
داند و عقیده دارد تجلی گشاده گشتن باشد و هرچیز که در هم می

 تجلی، برخاستن حجاب»او گشایش افتد و استتار پوشیده گشتن. 
ه آن باشد ککه ذات حق متلوّن گردد و استتار بشریت باشد نه آن

بشریت میان تو و میان دیدن غیب بازدارد و معنی این سخن آن است 
که مراد از تجلی گشاده گشتن حق است و مراد از استتار پوشیده 

در نزد  (.16) گشتن حق که گاه گشاده گردد و گاه پوشیده گردد
گر شدن عارفان اسالمی، تجلّی در اصطالح، عبارت است از جلوه

کماالت او پس از متعیّن شدن به تعیّنات ذاتیه یا ذات اطالق و 
شدن یا برای خود ذات است یا گراسمائیه یا افعالیه، که این جلوه

برای غیر او، امّا در حدی که به تجافی یا حلول یا اتّحاد الزم نباشد 
(17.) 

3 - Etad Vai Tat 
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 267.. و اقوال در هندوییسم و مسیحی اسالمی، عرفان سبک        

 

 1399، زمستان4، شماره 4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

مفهوم تجلی در مسیحیت با تجسّد عنوان شده است؛ که البته قیاس 
آید و با مفهوم تجلی عرفانی متفاوت است و اب میالفارق به حسمع
چنین نظریه حلول و اتحاد در مسیحیت که رد و قبول آن نیز هم

تجلی به عنوان (. 18) خود با مخالفان و موافقانی همراه بوده است
یکی از معجزات عیسی مسیح در انجیل یاد شده است. تجلی عیسی 

 .د نیز آمده است)یا دگرگونی سیمای مسیح( در عهد جدی

در عرفان هندو، تجلی تابعی از وحدت وجود است. شنکره برای 
 گوید: برهمنآورد و میتوصیف برهمن، نقل قولی از شوتاشوتره می
، علت هستی است. این خدایی است که برای همه شناخته شده است
ای غیر او ی مشخصههستی جز او فرمانروایی ندارد. هیچ نشانه

خودش علت و عامل احساس است. هیچ منبعی غیر از او  نیست. او
، او علت وجود ندارد. برهمن واقف به همه چیز است. به همین دلیل

 (.19) هستی است و هیچ چیز دیگری غیر از او نیست
 

 عشق
ی اصلی و جوهر عرفان مخصوصاً عرفان اشراقی، عشق است مایه»

به عشق آمده است:  عشق، ای الهی است. در نگاه عرفانی که ودیعه
مفرط و میل شدید به چیزی است. عشق آتشی است که در  شوق

قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بال و جنون الهی و 
بالواسطه است. ذوالنون مصری نیز از محبّت  قیام قلب با معشوق

ی در بعض»قل شده است: سخن گفته است. در تذکره االولیا از وی ن
.« از سفرهای خویش زنی را دیدم. از او سوال کردم از غایت ِ محبت

از »گفت: « چرا؟»گفتم: « ای بطّال! محبت را غایت نیست.» گفت: 
ی حال خوش عارفان بهر آن که محبوب را نهایت نیست. نشانه

 محبّت بیرون» واقعی هنگامی است که بوالقاسم نصرآبادی گوید:
 .نیامدن است از درویشی بر هرحالی که باشی

 دارد وجود اینمی روشن را در فکر مسیحی عشق شعله که چهآن
خدا  به که مهری از راه خواهد انسانخداوند می که است نکته
او وادار شود.  طلب به داشتن باشد تا با این ورزد، خدا را داشتهمی

مند خدا را عمیقاً عالقه کهاین دارد و آن اظهارنظر صریحی مسیحیت
 به در ما نسبت مندیعالقه این که کند، درحالیمی معرفی انسان به

 44ی آیه 5در انجیل متی، باب نیست توجه قابل خداوند چندان
ان را که از شما بیزارند دشمنان خود را دوست بدارید، آن»گوید: می

دهند، دعای خیر کنید، دعای خیر کنید، آنان را که به شما دشنام می
  .رسانند، دعا کنیدآنان را که به شما جفا می

ای از جانب خداوند شمرده عشق در آیین هندوییسم نیز عطیّه
ید توح «بهاگاواتا»و کیش « واسود و کریشنا »های در آیین ؛شودمی

ی شد. در آیین بهاگاواتا، مسالهو محبّت تعلیم می و طریق عشق
و  موهبت و فیض مطرح گردید. در اوپانیشادها  فقط به معرفت

وجه را برگزید و ت شد، اما آیین بهاگاواتا طریق محبتعمل تأکید می
ها، انگاشت. ترین راهرا امن« کریشنا»محض به ذات ستودنی یعنی 

حقّ و معبود ازلی، از همه چیز بگذرد و  وصال سالک باید در طلب
های حق کند تا خداوند، فیض های خود را فدای خواستهتمام خواسته

  .اردو عنایت خود را به او ارزانی د
 
 

 معرفت
الیقین، یا به تعبیر دیگر، فناء و بقاء بعد اساس معرفت عرفانی، حق

آمده است:  الفناء است. در تذکره االولیا از قول ذوالنون مصری
ی است و این عامه بر سه وجه است: یکی معرفت توحید معرفت»

وم معرفت حجت و بیان است و این حکما و بلغا مومنان راست. د
و علما راست. سوم معرفت صفات وحدانیت است و این اهل والیت 

های خویش تا حق اند به دلاهلل راست، آن جماعتی که شاهد حق
کس از عالمیان ظاهر چه برهیچگرداند آنتعالی برایشان ظاهر می
نیز در سخنان خود به نوعی معرفت نفس  نگرداند. بایزید بسطامی

کاشکی خلق به شناختِ خویش »گوید: کند و میرا مطرح می
، ایشان را در شناختِ خویش، تمام بودی بتوانندی رسید که معرفت

  .اگر بدانندی
چه را آن»گوید: در عرفان مسیحی؛ نیکلسون می« معرفت»در باب 

های اند و آن را از ویژگیراه طریقت معرفت اللّه دانستهکه صوفیان 
« گنوسیس»ی آورند. در زبان یونانی مرادف واژهخود به شمار می

واسطه است که از کشف و شهود ناشی است که معنای آن علم بی
ز اند. امّا اشود. اکثر صوفیان قرن سوم این تعریف را بیان کردهمی

رفت ی معمصری نخستین کسی بود که درباره میان صوفیان، ذوالنون
  .(21) به بحث نظری و دقیق پرداخت و در مورد آن صحبت نمود

معرفت در عرفان هندو، حقیقتی مکتسبه است که سبب نجات از 
شود. در داهیا چنین آمده است که: برهمن با عمل چرخه تناسخ می

د پس نور درونت گیر، بر تو آشکار شده و در درونت جای میمراقبه
دهی اشکالی مانند را با برهمن یکی کن. زمانی که مراقبه انجام می

ی بینی که همه، خورشید و ماه را می، نور، آتش، دود، بلوربرف
ی این است که راه تو با آشکار شدن برهمن است دهندهها نشاناین

ر شناسمش او فراتگوید: من میی فرزانه میگونه که شوتاشوترههمان
هاست. تنها با شناخت اوست که شخص از مرگ ی تاریکیاز همه

  (.22) باشد، او نور بزرگ است و برای همیشه تابنده میگریزدمی
 

 عقل

ی آن داند که به وسیلهای میعین القضات همدانی، عقل را وسیله
وهای نفسانی توان علم و دانش را کسب نمود. عقل نیرویی از نیرمی

نماید. این نیرو از نیروی است که آدمی با آن معقوالت را ادراک می
بس »سود عقل و خرد فرمودند:  ۀامام علی)ع( دربار .وهم جداست

های های گمراهیت را از راهاست تو را از عقل و خرد که راه
در عرفان اسالمی، عمده توجه  .سازدرستگاریت به تو آشکار می

« یزیعقل ست»عرفا به »تقابل بین عقل و عشق در عرفان است.  عارفان،
گر گیری نسبت به عقل حسابشهرت دارند و این عقل ستیزی جبهه

و محدود است وگرنه مخالفتی با نفس عقل ندارند. قرآن و حدیث 
 . دانندستایند و آن را مخصوص علما میعقل را می
 اگر و است دینی مبتنی ایمان در عرفان مسیحی، بر عقلی مباحث

آید، عرفان  پیش ایمان و عقل تعارضی بین موارد برخی در احیاناً
 جزء مورد این که کندمی اعالم گرفته، را ایمان جانب مسیحی

 همچون کند؛ پیدا معرفت آن به تواندنمی عقل و است قلمرو ایمان

 استاوگوستین، اقنوم اول پدر  نگاه که از تثلیث و نجات یآموزه

سوم روح  اقنوم است و پدر ۀکلم دوم اقنوم است، هستی همان که
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 یکی گوهر در اوگوستین نظر مورد تثلیث القدس است. اقانیم

  .هستند واحد وجود رو، دارای این از و هستند
در عرفان هند، عقل وسیله شناخت است و نهایت آن درآمیختگی 

است به طور کلی عقل چه که مسلم آنعقل و ذهن با برهمن است. 
تواند داشته باشد؛ عقل در عرفان هندو در عرفان دخالتی نمی

جایگاهی ندارد. در فلسفه هندو، عقل هرگز قابل قداست نبوده است. 
توان گفت معرفتی باالتر از عقل، اشراق یا شهودی فراتر از عقل می

  .همواره در دل این فلسفه نهفته بوده است
 
 علم

ارت از عمل و مجاهده و سیر و سلوک الی اهلل است علم تصوف عب
مقامات معنوی را طی نکرده و مراتب روح را مشاهده  و تا کسی

و  که بدون ریاضتکسننموده، به علم تصوف آشنا نشده است و آن
خواهد در وادی ناپیدا کران معرفت الهی گام گذارد و علم عمل می

این علم آشنا  روح ازظی بیتواند به الفاتصوف را دریابد، فقط می
در تذکره االولیا نیز در فضیلت علم و پرداختن به آن، عطار  .گردد

-واقعیت ۀاز نظر ابومحمد رویم اصل هم. از قول عارفان آورده است

تر حقایق آن بود که مقارنِ تمام» :ها مصادف و همنشین با علم است
  .«علم بود

ام ی مسیحی به اقسدر اندیشهگانگی یا تثلیث در آیین مسیحی، سه
ا ارتباط با خد باشد.ها علم میکند که یکی از آنگوناگون جلوه می

دانند و اعتقاد دارند که خدا روشنایی شناسایی را نیز نوعی علم می
ی واقعیت ماست، واالترین نیکی در عمل ماست. خدا ماست، پایه

گی است. خدا پایه و منبع بینش است، علت هستی است، نظم زند
  .بختی زندگی استحقیقت علم است، منشا طبیعت است، نیک

ی هندو فلسفه نیست، بلکه عرفان است، گویی نوعی معرفتی فلسفه
عرفانی یا معرفت به ارزشی متعالی است که برای رسیدن به آن از 

های ترین نظامگونه که برخی از بزرگاند. همانعقل استمداد نجسته
زمین نیز تا حدودی در کشف اصلی واال، استفاده از مغربفلسفی در 

 اند.عقل را کنار گذاشته

 
 فنا

نه گوخودی و به خود بازنیامدن، آنفنا در عرفان، مساوی است با بی
ز را ا« فنا»خبر است. الهیجی که سالک از خویشتن خویش نیز بی

ن زایل شد فنا، عبارت از»حاالت دانسته است و در تعریف آن گوید: 
 را مختصّ جنید بغدادی، فنا .«تفرقه و تمیز میان قدم و حدوث است

چنین توصیف داند و اینموجودات و بقا را مختص ذات اقدس اله می
ت بقا حق راس» گفت:.« و بقا فنا»نماید: وقتی از او سوال کردند از می

  .«و فنا مادونِ او را
ر عرفان مسیحی فنا، به معنای نفی و انحالل فردیت و انانیت و د

خود ندیدن و خدا را دیدن است، که تا حد زیادی با مفاهیمی چون 
ی اول سدّ راه در درجه ریاضت و رهبانیت در هم آمیخته است.

_________________________________ 
1 - Jnānamārga 
2 - Karma mārga 

است، بنابراین گسستن از خود، پیام و هدف « خود»رسیدن به فنا 
 . اصلی در وصول به فناست

و در واقع انحالل فردیت و فنا  در عرفان هند برای رهایی از کرمه
  1مارگهدر ذات برهمن؛ سه راه وجود دارد که عبارتند از جنانه

)راه عمل(  2مارگه، کرمهرساند)راه دانش( که شخص را به برهمن می
راه عشق(  ) 3مارگهکند و بهکتیآتمن هدایت میکه به درک پرم

 4سرشار از عشق به شخص متعال یا برتر یعنی بهگوان ایکه رابطه
 .است
 

 مشاهده
در تذکره االولیا  داند.سهل بن عبداهلل التستری مشاهده را عبودیت می

. «عبودیت»گفت: « مشاهده چیست؟»نقل است که به او گفتند: 
مشاهده همزمان با مکاشفه یا مقامی پس از مکاشفه است که سالک 

 .شودبدان نائل می
ی اتحاد عرفانی عارفان مسیحی مشاهده، در تجربه ،در عرفان مسیحی

های عرفانی، مشاهدات معنوی خود یابد. آنان با زبان استعارهنمود می
رسانند و واردات و مشاهدات قلبی خود را وصف را به ظهور می

های عرفان آفاقی و انفسی در بین قدیسین مسیحی، نمایند. نمونهمی
براین احوال آفاقی است. در عرفان هندی به احوال عرفانی و  گواه

عباراتی مبنی بر مشاهدات و به نوعی شطحیات در سوتاسوتره 
خوریم که در عین حال ناظر به وحدت وجود نیز اوپانیشاد برمی

ای، چه بسا گاه که سر به جَیب مراقبه فروبردهآن»باشد: می
باد، دود، آتش، آذرخش، پروانه، آفتاب هایی بسان برف، بلور، نشانه

ها بشارتی است که تو در راه مکاشفات و ماهتاب ببینی. این اشارت
ها در میان عارفان مسیحی و ها و جلوهوجود این نشانه .«برهمنی.

ی پدیدارهای عرفانی شان، با مقولههندو در وصف احواالت عرفانی
 قابل تأمل و اشاره است.هایی برخی از عرفای اسالمی شباهت

 
 عناصر عملی

 مجاهده
 آورد:عطار در تذکره االولیا از قول ابوعبداهلل محمد بن خفیف می

ریاضت، فروشکستنِ نفس است به خدمت و منع کردنِ نفس است »
خواجه عبداهلل انصاری در مورد سهل بن   .«از فترت در خدمت

صت سهل ش ریاضت»نویسد: میعبداهلل التستری، در طبقات الصوفیه 
ریاضت و مجاهده  .«سال بود. دوبار وی را تغییر افتاد در شصت سال

گونه بود که راهبان و دیرنشینان در در عرفان مسیحی نیز بدین
شدند و عبادات و ریاضات سختی به جا ها معتکف میصومعه

 ریاضت و انجام عبادات آوردند. بیابان و صحرا بهترین مکان برایمی
 شد. آنان محسوب می

ریاضت و مجاهده در آیین هندو در آخرین مراحل زندگی یعنی 
ی زندگی هندو در برای سومین و چهارمین مرحله از چهار مرحله

نظر گرفته شده است. اما بسیاری از مرتاضان این روش را از آغاز 
برای اعمال مرتاضانه و هم ، هم ی تپسهبندند. واژهجوانی به کار می

3  - Bhakti mārga 
4 -Bhagvān 
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 269.. و اقوال در هندوییسم و مسیحی اسالمی، عرفان سبک        

 

 1399، زمستان4، شماره 4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

شود و این یک مفهوم در مورد نیروی انجام آن اعمال به کار برده می
  .باشدهای هندویی میبسیار مهم در بیشتر سنت

 
 توبه
شود. اولین محسوب می های مهم در عرفانیکی از ارکان و پایه توبه

برای سالک است، بازگشت از هرچه  مقام که آغازگر سیر عرفانی
اساس جمله مقامات و مفتاح جمیع خیرات »غیر خدا به خداست. 

ی منازالت و معامالت قلبی و قالبی توبت است. آلودگان و اصل همه
رسول )ص( گفته « الواث ذنوت را جز ذنوب مطهّر او پاک نگرداند.

 مغرب برهر که توبه کند پیش از آن کـه آفتاب از جانب »است: 
  .«پشیمانی توبه است»چنین گفت: هم «ی وی پذیرفته استآید، توبه

های عرفان مسیحی، توبه موضوعی آغازین در کتاب مقدس آموزه در
شود. و از عوامل نجات از نظر دو دین اسالم مسیحیان، محسوب می

تین، نخسی گناه باشد. با توجه به آموزهی توبه میو مسیحیت، مساله
رود، طبیعت و ذات بشری که از اصول اعتقادی مسیحیان به شمار می

مر ای مستی گناه آدم، گناهکار شده است، توبه مقولهکه به واسطه
بدون توبه، هیچ حیات تازه، نجات و هیچ راهی »باشد؛ دار میو ادامه

 «. پذیر نیستبه ملکوت امکان
مورد توبه صحبت شده است. توجه در متون عرفانی هند باستان در 

های هندی با یکدیگر فرق دارد. در آیین به توبه در برخی از آیین
جینه، توبه را نفی کرده و انجام عمل ناپسند را مترادف با ایجاد 

داند که بازگشتی برای آن نیست. در حالی که آیین هندو وضعیتی می
جیهی که برای توبه معنای تو داند.توبه را تحت شرایطی ممکن می

در نظر گرفته شده، اصطالحی مربوط به دارما )قانون دارما، در واقع 
ای که زیر مجموعه و مکمل قانون کارما( است و درحقیقت کفاره

در برابر اعمال ناخواسته و عمدی و پذیرفتن داوطلبانه اشتباهات و 
، روزه باشد. اعتراف به اعمال ناشایست، ریاضت،اعمال ناشایست می

های مقدس، سبک زندگی زاهدانه، یاجنا زیارت و غسل در آب
دادن به فقرا و نیازمندان و سوزی، هما(، دعا، یوگا، هدیه)آتش

  .دیگران است
 

 رهبانیت
ریاضت و رهبانیت بار معنایی یکسان دارند. این دو واژه  ،در عرفان

رند. کدیگکنند و مکمل یاز نظر فعلیت کارکردی یکسان پیدا می
شود با رهبانیت گره خورده تمامی اعمالی که مربوط به ریاضت می

است. حتی رهبانیت مسیحی بر زهد اسالمی در قرون اولیه تاثیر 
کرده است. نمونه رهبانیت در ادیان پرداختن به ریاضات سخت و 

 باشد.فرسا میعبادات طاقت
ل اعمال ریاضتی ی تپسه شامنیشدها و متون متأخر واژهدر اوپه

، کنترل نفس و حاالت بسیار ، سکوتداری، روزهشد از قبیل تجردمی
سخت جسمانی و رنج. به عنوان مثال در معرض گرما و سرما 
قرارگرفتن یا نشستن در برابر آفتاب در نیمروز و اشکال مختلفی که 

شود. این اعمال همگی رعایت آمدن تپسه میهمگی موجب به وجود
، کنند از بین بروندشدند تا نیروهایی که نظم جهان را تهدید میمی

_________________________________ 
1 - M.Sullivan. p218. 

خدایان از طریق همین نیروی انباشته یعنی ریاضت در مقابل این 
کردن ایستند. نیروی ریاضت در آیین هندو برای محدوداعمال می

  1.وجود آمده است ها بهنظمیبی
 
 فقر

معنی فقر آن بود که فقیر و حقیقت »علی بن عثمان هجویری گوید: 
فقر مترادف معنای از (. 23) «آن بود که هرگز مرآن را غنا نباشد

چه عارف به دست آورد یا از دست دهد دادن است. یعنی هرآندست
ت: . گفمساوی با فقر و ناداری است. از سمنون محّب پرسیدند از فقر

که جاهل به نقد. و  فقر آن است که فقیر به فقد انس گیرد چنان»
  .«از چیزی نقدش چنان وحشت بود که جاهل را از فقد

ی در عرفان و تصوف مسیحی بر فقر بسیار تأکید شده است. دو فرقه
عرفانی اصلی مسیحی، یعنی فرانسیسی و دومینیکنی با عنوان کلی 

ی پنجم باره به آیهاند. اکهارت نیز در اینشناخته شدهمسکینان 
خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان »انجیل، یعنی 
وی دو نوع فقر وجود دارد:  ۀکند. به عقیداستناد می« از آن اوست

 فقر بیرونی )مادی( و فقر درونی )غیر مادی(.
یکی از طرق ریاضت و مجاهدات عرفان هندی که در تصوف 

فقر که در باشد. موضوع اسالمی انعکاس یافته است، فقر می
ی تقلید و اقتباس از فرهنگ هندی است و گری اسالم، جنبهصوفی

این عقیده  بر خالف نظر اسالم بود که فقر اختیاری را مذموم دانسته 
بود، اما صوفیه برای آن اهمیت زیادی قائل شدند و آن را به عنوان 

 .مسلک و مرام و امتیاز و شعار مقدس قرار دادند
 

 توکل
به اعتقاد صوفیه، »عالی سلوک و طریقت، توکل است.  از مقامات

ترین مقامات مقرّبین است و از مقاماتی است که مقام توکل از عالی
جا آوردن آن بسیار هم از جهت علم، فهم آن غامض و هم در عمل به

دشوار است. توکل از فروع توحید است. یعنی توحید حقیقی، اصل 
ابر نظر غزالی، توکّل حالتی از احوال بن .ی توکل استو پدیدآرنده

ی ایمان است، و ایمان دارای آثار بسیاری است دل است و آن نتیجه
ابوسعید خراز توکل را اعتماد داشتن . که یکی از آثار آن، توکّل است

داند اعتمادی که سالک در دل به خداوند دارد او را به خداوند می
  .«اعتمادِ دل است بر خدای تعالی توکل»دارد. مشغولی باز میاز هر دل

که در چناندر مسیحیت، توکل بر خدا مایه سعادت بشر است. آن 
ای خداوند قادر متعال، »نوشته شده:  13 همزمور هشتاد و چهارم، آی

ان توکل در عرف .«خوشا به حال کسی که بر تو توکل )اعتماد( دارد.
ای دارد. در عرفان مسیحی عارف با ایمان مسیحی نیز جایگاه ویژه

به قدرت خداوند و باور به ضعف خود تمام امور را به خداوند 
داند و معتقد است رسان میکند از جمله خداوند را روزیواگذار می

 .طور که پرندگان در آسمان رها هستندهمان
در مجموعه ریاضاتی است که راهبان در  در عرفان هندی، توکل

جهت که راهب نمایند. از آنمسیر سلوک عرفانی خویش طی می
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  و همکاران                 مهناز دانائی فر  270
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-مند ریاضت و سیر رهبانیت خویش از پلکانهندو در مسیر نظام

 هایی چون رضا، توکل، صبر و... باید عبور نماید.
 مراقبه

 گانه سلوک )مشارطه، مراقبه ومراقبه، مرحله دوم از مراحل سه
محاسبه( است. علمای اخالق با استناد به برخی آیات و روایات، 

دانند. کلمه مراقبه متعلق به ادبیات مراقبه را از ضروریات سلوک می
عرفانی اسالمی است ، اما در چند دهه اخیر برخی عالقمندان به 
ادیان شرقی برای اصطالحاتی همچون مدیتیشن، چن و یا ذن، از 

  (.25) ده کردنداصطالح مراقبه استفا
در مسیحیت؛ مراقبه، از الزامات ریاضت و رهبانیت است. 

کنندگان مسیحی، معموالً یا فکر خود را بر روی وجهی از مراقبه
کوشند وحدت با خدا را مستقیم کنند و یا میوجود خدا متمرکز می

فکر تجربه کنند. در کلیسای ارتُدوکس، مراقبه  ۀو بدون مداخل
تکرار دعای عیسی مسیح: )خداوندا عیسی مسیح، پسر  شکلبیشتر به 

ی گناهکار دریغ مفرما( توأم با خدا، رحمت خود را از این بنده
  .گیردتنفس مناسب صورت می

های در آیین هندو، مراقبه، همراه با تمامی اعمال یوگاست و شیوه
 متعدد و مرسوم آن که تنفس ارادی، ذکر مانترا، تمرکز راسخ، رسیدن

باشد، به تامل و تدبر فارغ از خودی که به سامادهی معروف می
 است.

 
 گیری نتیجه

یسم در اقوال یواکاوی عرفان مسیحی و هندوهدف از پژوهش حاضر 
ود. نتایج ب و افعال عرفا با تکیه بر طبقات الصوفیه و تذکره االولیا

عرفان ی اولین موضوعی که در حیطه -1باشد: حاصله بدین شرح می
ه کنظری مورد کنکاش قرار گرفت، بحث توحید بود. با توجه به این

عرفان اسالمی از منبع توحیدی سرچشمه گرفته است و عارفان 
مسلمان مقیّد به مبانی دینی هستند و توحید از ارکان اصلی اصول و 

باشد، قابل انتظار بود که عارفان مورد بررسی در عقاید اسالمی می
ندی باالولیا در مورد توحید پایالصوفیه و تذکرهتدو کتاب طبقا

خود را اظهار و اعالم کنند. برخی از عارفان مورد بررسی در 
ی توحیدی اعتقاد داشتند که توحید با مبانی قدیم بودن ذات اندیشه

دهد که عرف با بیان های تحقیق نشان میاقدس اله مقارن است. داده
اند که توحید نفی براین نظر بودهجمالت عارفانه در باب توحید 

ی حق وجودهای اعتباری و اثبات وجود حقیقی و مطلق و یگانه
اند و در پرتو ذات تعالی است، دیگر موجودات مظاهر حق

شوند. لذا در نزد عارفان، وجود حقیقی فقط حق تعالی عیان میباری
 شتعالی است. دین مسیحیت در مورد توحید، بحث تثلیث را پی

 توحیدی که در. کشیده که با مباحث توحیدی اسالم متفاوت است
نیشاد متن مقدس شوتاشوتره اوپا هندوییسم به آن اشاره شده در

، سه موجود ازلی وجود دارند صحبت شده است. بر طبق شوتاشوتره
ی نیروهایش که شناخته شده است و دیگری آتمن یکی خدا و همه

 ، ذاتباشد و آن دیگریدون قدرت میفردی است که ناشناخته و ب
-ی ازلی یعنی پرکریتی است. همانو ماهیت ماده است که شامل ماده

شود رویکردها در مورد توحید بر یک روال طور که مشاهده می

باشد اما مباحث مطرح شده در ادیان مسیحیت و هندو غالبا پیام نمی
 توحیدی را در بردارد.

ی جهان هستی یک واحد وجودی، همه از نگاه عارفان وحدت -2
هستی است و هرگز افتراقی در وجود نیست. هستی، همه یکتایی و 
یکتانگری و یک حقیقت است و جز ظهور و مظهر چیز دیگری 

ی وحدت وجود، که همان بحث بر محور نیست. در مسیحیت مساله
طبق  .توحید و تثلیث بوده است طرفداران و منتقدینی داشته است

های وحدت ئن موجود و به باور کتب مقدس هندوها، جلوهقرا
وجود در سخنان بایزید بسطامی و حالج کامال مشهود بوده است 
که برگرفته از شطحیات عارفان هندو یا تاثیرپذیری آنان از تفکرات 

 باشد.وحدت وجودی می
عرفای اسالمی، ضمن پذیرش و اعتقاد راسخ به تجلی، این عنصر  -3

دانستند که همان تأویل و انعکاس عشق الهی مکاشفه میرا نوعی 
است. در مسیحیت، تجلی به یک صورت واقع شده و آن هم تجلی 

باشد در عرفان هندو نیز، تجلی تابعی از خدا به صورت مسیح می
ترین وحدت وجود است. آتمن؛ ذات، خویشتن و خودِ واقعی و درونی

ایت رسیدن به آتمن یا جوهر است که در سیر و سلوک عرفانی، غ
همان جوهر ارزشمند وجودی و درونی و خود حقیقی انسان در 

 حقیقت تجلی برهمن در آتمن است.

های اصلی عرفان نظری است که در سه عشق و محبت، از گزاره -4
مشرب عرفانی، اسالم، مسیحیت و هندو از نقاط مشترک به شمار 

ن بر مبنای عشق است. در ی عرفانی ادیاآید. به قطع یقین، پایهمی
ر ای زبانه کشیده و دهای عشق با تفکرات عارفانهعرفان ایرانی شعله

سخنان پارسایان متبلور شده است که عشق قبل از آفرینش انسان، 
 وجود داشته است و خلقت جهان، مظهری از عشق خداست.

ای الهی است و درجمله معطوف به در عرفان مسیحی، عشق عطیه
ت که به اعتقاد عرفای مسیحی در حقیقت عشق مسیح بود مسیح اس

که منجر به فدا شدن وی و نجات مردم گردید. در عرفان هندی، 
ی بهکتی است. روش بهکتی یا خلوص و باور به عشق در طریقه

محبت عبارت است از عالقه و ایمان خالصانه به خدایی خاص و 
ن دلدادگی، پاداشی نیک که او هم در مقابل ایسپردن به او تا ایندل

 به سالک عطا کند.
 .باشدمیی معرفت مبحث مهم دیگر در مشارب عرفانی مساله -5

پذیر ی سه مرحله امکانهای اسالم خداشناسی به وسیلهدر آموزه
 های تکوینی واست؛ در ابتدای راه از طریق شناخت طبیعت و نشانه

شناخت عقلی و کریم، سپس چنین مطالعه آیات تدوینی قرآنهم
شناخت قلبی. در عرفان مسیحیت، عارف از راه معرفت شناسی به 

شناسی هندی، رسیدن آتمن به بنیان معرفت. رسدهستی خداوند می
 شدن با آن است. برهمن و یکی

 .ها پرداخته شدعقل و علم، نیز از موارد دیگری است که به آن
ن عقل ستیزی شهرت دارند و ای« عقل ستیزی»عرفای اسالمی به 

گر و محدود است وگرنه مخالفتی گیری نسبت به عقل حسابجبهه
با نفس عقل ندارند. در عرفان مسیحی، مباحث عقلی برایمان دینی 

در عرفان هند، عقل وسیله شناخت است و نهایت آن  .مبتنی است
 .درآمیختگی عقل و ذهن با برهمن است
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ی انحالل و نیستی سالک و عارف فنا، نقطه اسالمی، در عرفان -6
نامیده شده  ی وصول نهایی بعد از فنا، بقادر معبود است. مرحله

است. از مشترکات فنا در عرفان اسالمی و مسیحی پیامی مشترک 
 توان یافت؛ اتصال عارف به خدا و حل شدن در او که هیچ ازمی

عارف باقی نماند و اتحاد با مسیح که در نهایت به اتحاد با خدا 
 ی رسیدن به وصلنیز تا مرحله شود. فنا در عرفان هندیمنجر می

الهی کامال مشابه با عرفان اسالمی است با این تفاوت که در عرفان 
 هند بقای بعد از فنا وجود ندارد. 

ی مشاهده و معرفت شهودی غالبا در فان اسالمی مسالهدر عر -7
شطحیات عرفا و مشایخ صوفیه تبلور یافته است. در عرفان مسیحی 

ان یابد. آنی اتحاد عرفانی عارفان مسیحی شکل میمشاهده، در تجربه
های عرفانی، مشاهدات معنوی خود را به ظهور با زبان استعاره

نمایند. در دات قلبی خود را وصف میرسانند و واردات و مشاهمی
عرفان هندی نیز به احوال عرفانی و عباراتی مبنی بر مشاهدات و به 

 .خوریمنوعی شطحیات در کتب مقدس هندی و بودایی برمی
های تحقیق حاکی از آن است که از نظر مشایخ و عرفای داده -8

 ت. آیینی حقیقی و درست به تمامی اعضا و جوارح اسمسلمان، توبه
توبه در مسیحیت به معنای بازگشتن به راه راست و اظهار پشیمانی 

ر د. شوداز گناهانی است که بعد از غسل تعمید بر شخص عارض می
هندوییسم نیز شرایط توبه با اعمال خاصی همراه بود؛ اعتراف به 

های مقدس، اعمال ناشایست، ریاضت، روزه، زیارت و غسل در آب
سوزی، هما(، دعا، یوگا، دادن زاهدانه، یاجنا )آتشسبک زندگی 

در عرفان رهبانیت از اشتراکات دیگر  هدایا به فقرا و نیازمندان.
ای چون نشینی و دیرنشینی و داشتن مراسم ویژهخانقاهچون عملی 
گزینی و سیّاحی عرفای مسلمان با عرفای مسیحی و هندی اشاره چلّه

 نمود. 
مذموم  که فقر اختیاری از نظر اسالمبا وجود اینشعار فقر ) -9

شمرده شده بود، صوفیه به آن اهمیت زیادی قائل شدند.( اساس فقر 
باشد. در عرفان در عرفان پشت پازدن به دنیا و تعلقات آن می

هایی است که مسیحی، دیدگاه فقر همان تفکر رهبانیت و ریاضت
دوشی، که  به کشی و خانهشود. ریاضتراهب مسیحی متحمّل می

در حقیقت محور اساسی و مقصد سیر و سلوک در میان تعالیم 
 بودایی و هندی است. 

، تأکید بر ضرورت انقطاع اسالمی تمامی اقوال پارسایاندر  -10 
از  نیازیشتن، بیالی اهلل یعنی قطع امید از مردم و تنها امید به خدا دا

مردم و نیازمندی به حق و ترک تعلق به اسباب و مظاهر دنیا و 
تالش برای معاش و کسب روزی، رویکردی اساسی در توکل عرفانی 

ای دارد و شعار است. توکل در عرفان مسیحی نیز جایگاه ویژه
رفته است. در عرفان هندی، توکل رهبانان مسیحی نیز به شمار می

ریاضاتی است که راهبان در مسیر سلوک عرفانی  در مجموعه
ی مورد توجه دیگر، مراقبه در ادیان مساله. نمایندخویش طی می

ای برای عنوان وسیلهاست. در تصوف، مراقبه در میان متصوفه به
باشد. در مسیحیت؛ انسجام فکر و جلوگیری از پراکندگی ذهن می

ر د و مراقبه حصر فکر .مراقبه، از الزامات ریاضت و رهبانیت است
 .عرفان هندی به دیانا موسوم است
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