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Abstract 

In this article‚ after giving a brief account of characteristics and contents of 

Gulshan-i Rrāz (The Secret Rose Garden) and Mahāyānah Sutras‚ we try to 

answer the principal questions on “Thought” and problems relating to it. 

This article consists of three parts. In the first part‚ the nature of “Thought” 

in Gulshan-i Rāz and Mahāyānah Sutras is discussed. In the second part‚ the 

different levels of “Thought” are studied. Furthermore, it is stated that in 

Gulshan-i Rāz and Mahāyānah Sutras “Thought” and “Intuition” show in 

two realms of rational and pararational perspectives. In the third part‚ it is 

stated that‚ although belonging to two different traditions‚ Gulshan-i Rāz 

and Mahāyānah Sutras place “Visionary Knowledge” above “Thinking”. For 

“Visionary Knowledge” can purify one’s heart of worldly pollutions‚ but 

“Thinking” cannot bring human beings to knowing all truths and setting 

themselves free from pain. So Gulshan-i Rāz and Mahāyānah Sutras clearly 

call human beings to “Visionary Knowledge”, since‚ according to the above 

sources‚ this level above “Thinking” is identical with union. Findings of this 

study show that mystical systems approximate each other in the subject of 

epistemology. 
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1. Introduction 

One of the works in mystical thinking in which the mystical meanings and 

mysteries are versified‚ is the Rhyming Couplet (Mathnawi) of Gulshan-i 

Rāz (The Secret Rose Garden) by the Sufi Poet Maḥmud Shabistarī.  In 

Buddisim‚ in addition to accepting the scriptures of Mahāyāna cult and 

Hināyāna sect, there exists a great collection of Sutras. Although belonging 

to two various traditions‚ Gulshan-i Rāz and Mahāyānah Sutras have great 

resemblances together in diferent subjects. In this article‚ after giving a brief 

account of the characteristics of Gulshan-i Rāz and Mahāyānah Sutras‚ we 

seek to answer some principal questions on “Thought” and problems relating 

to it. One of the most fundamental problems in Gulshan-i Raz and 

Mahayana Sutras revolves around the issue of “thinking”. In Gulshan-i Raz, 

thinking is a spiritual quest from the appearance to the inner side. However, 

thinking is “an inner enlightenment” in Mahayana Sutras, that is, wisdom, 

which is not gained through acquisitions but through presence and intuition. 

In the world view which is common between Gulshan-i Raz and Mahayana 

Sutras, thinking is divided into rational thinking and discovery thinking 

(Prajna). Rational thinking is achieved through theoretical understanding and 

striving. However, discovery thinking is manifested in the light of 

experience beyond the intellectual striving, that is, intuition of the human 

heart. Moreover, in the common world view of Gulshan-i Raz and 

Mahayana Sutras, intuitive thinking is of higher dignity and rank than 

rational thinking because this aspect of pure thinking can erase the seeker’s 

heart from the contaminations of the secular world and has a significant role 

in understanding the facts of existence in the current life. Although rational 

thinking, which is obtained from common forms of this world, is a valid 

method in its own territory, it does not have the capability of rescuing and 

relieving human from discomforting elements. Accordingly, despite their 

differences in such aspects as priority and posterity of rank and the degree of 

emphasis on the issue and the effects of thinking, Gulshan-i Raz and 

Mahayana Sutras, according to their structural similarities and common 

motifs, call humans clearly to intuition and intuitive thinking. It is due to the 

fact that this level of intuition, that is intuition in mystical rituals, is the same 

as the “reaching” to the Union. 

2. Method 

This work was a library research conducted in analytical and descriptive 

way. The method of analysis has been comparative regarding thought and 

intuition in Gulshan-i Rāz (The Secret Rose Garden) and Mahāyānah Sutras 

(cf. Asanga, 45-7; Conze, 71).  

3. Findings and Discussion 



 211 / مقام تفکر و شهود در گلشن راز و.....   

 

 

The findings of this study indicate that mystical systems bear great 

resemblances to each other in the subject of epistemology (cf. Lāhījī, 470). 

As far as thought and intuition are concerned, it is evident that these two 

concepts are quintessential in all mystical systems which are partly 

intellectual and partly intuitional in nature. It is evident that rational thought 

means the rational endeavour to discover the truth, whereas intuition in the 

human beings occurs when human beings approach the internal way. 

Moreover, the results of the intuition are initially realized from the 

pararational thought. It is amazing that rational thought is accompanied with 

doubt and uncertainty. However, intuition is a realm which does not need to 

philosophy or logical demonstration. The main point these two texts stress 

on is that intuiton needs hardship and Monasticism. Furthermore, in these 

two texts, epistemology is equal to ontology. Another point is that Gulshan-i 

Rāz and Mahāyānah Sutras emphasize that in the realm of wisdom the more 

one obtanis purification and sanctity, the higher is their degree. It is 

concluded that in the methodology of comparative mysticism, despite some 

conscpicuous differences, the degree of adaptability and conformity of 

mystical systems, especially on the question of mystical and epistemological 

problems, is very high. 

4. Conclusions 

Gulshan-i Eāz and Mahāyānah Sutras place “Visionary Knowledge” above 

“Thinking”, for “Visionary Knowledge” can purify one’s heart of worldly 

pollutions‚ but “Thinking” cannot bring human beings to knowing all truths 

and setting him or her free of things of pain. So Gulshan-i Rāz and 

Mahayana Sutras clearly call human beings to “Visionary Knowledge” 

because‚ according to these sources‚ this level above “Thinking” is identical 

with the Union. 
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 *های مهایانهسوترهو  مقام تفکر و شهود در گلشن راز

 **سعید گراوند

 مسئول( )نویسنده جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،عرفان و انیاد اریدانش

 توبی احمدمظاهر 

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،عرفان و انیاد اریاستاد
 

 چکیده
گلشن راز و در این مقاله، پس از بیان گزارشی اجمالی در باب ویژگی و مندرجات 

سائل مو  باب تفکر های اساسی در، سعی بر آن است که به پرسشهای مهایانهسوتره
پاسخ داده شود. این مقاله مشتمل بر سه بخش است: در بخش اول از  مربوط به آن

سخن رفته است. در بخش دوم از مراتب  سوتره های مهایانهو  گلشن رازچیستی تفکر در 
گلشن راز و در بخش سوم گفته شده که  .مختلف تفکر سخن به میان آمده است

 شهودی تفکردر آن دو،  ،اما ،اندمتفاوت دوسنت به متعلّق هرچند، های مهایانهسوتره
های تواند دل خود را از آالیشمی عقلی است؛ زیرا آدمی باشهود تفکر واالتر از بسیار

ت حصول شناخت تمام حقایق و قابلیّ عقلی جهان دنیوی پاک کند، در حالی که با تفکر 
 ،هر دو ،مهایانههای سوترهو  راز گلشن اساسآلود را ندارد. بر این رهایی از عناصر رنج

بنابر آن دو، این ساحت واالتر  ؛ زیرادنخوانیفرام شهودی معرفت ریمس در را یدمآ ،آشکارا
شناسی عرفان دهد که در روشهای این تحقیق نشان مییافتهعین وصول است. از تفکر، 
شناسی بسیار زیاد معرفته های عرفانی در طرح مسألای، میزان سازگاری نظاممقایسه

 است.

 های مهایانه، گلشن راز، سوترهیشهودمعرفت ، کرتف :واژگان کلیدی
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  مقدمه

شده است  دهیبه نظم کش یو رموز عرفان یکه در آن شرح معان یاز آثار یکیاسالم  یدر تفکر عرفان
یم تیب 1004 یریو به تعب 1006که شامل  یمثنو نیاست. ا یمحمود شبستر خیش گلشن راز یمثنو

 لئاست که در آن موضوعات و مسا یارزشمند عرفان اریاز آثار بس یکیباشد با وجود حجم کمش، 
 است. دهیگرد انیهمراه با ذوق و وجدان شرح و ب انهیصوف

چند از سخنان بودا  خود را هر یاصل یها، آموزه1همانند تراواده انهیمها یبودا نییآ گر،ید یاز سو
عالوه بر  انه،یدارد. به عبارت بهتر، مها دیجد یریآن سنت تفس یهااز آموزه یاریا بر بسامّ است گرفته

به آن افزود و شرح و  زین اخود ر یهااز سوتره یمیعظه مجموع انهینهیه نییمتون مقدس آ رفتنیپذ
 ها را دارد. از آن یمختلف یها ریتفس

که از زبان بودا فرا  است یزدیراهنما و متن و گفتار ا یهانخ و رشته یبه معن 2بودا سوتره نییدر آ
 ؛5 شگفتار،یپ: 1381اشوه گوشه،شود)یرا شامل م انهیمجموع کتب مقدس مها اند و درآموخته شده

 .(105 :1362شومان،

 ,Dasgupta) ستیطور مشخص معلوم نبه ییبودا-در سنت هندو یاسوتره اتینگارش ادب خیتار

تا قرن اول پس  الدیاز م شیها از حدود قرن اول پسوتره نیرسد نخستیا به نظر م. امّ(1/418 :1973
یرا م ییبوداه گوهر فلسف قتیحقکه در یاسوتره اتیادب ییبودادر سنت  به نگارش درآمدند. الدیاز م

 :Montgomery, 2010) دارند یجنبه عرفان یشوند: برخیم میتقس یسازند به چند گروه اصل

 گریسخن رفته است. گروه د هابه بودا مانیو ا یها از وفاداراند که در آنیشیایدعاگونه و ن ی. برخ(222
اها و موجودات است. بوده ذات هم و در آنها رودیها از مطلق سخن مهستند که در آن یفلسف یهارساله

 (2/307 :1380 ،قس: پاشایی ؛105 :1362 شومان،)

ها فقط سوتره نیاز ا یها هفتاد و چهار سوتره دارند. برخها عالوه بر متون شاستره و تنترهیاانهیمها
 Prajna) سوتره پرجنا پارمیتا هابرسد که از میان آنچند صفحه و برخی هم شاید به هزار صفحه 

paramita)، اوتمسکه (Avatamsaka)،شورنگمه سمادی،  ، لنکاوتاره، گنده ویوهه، دشه بومیکه
سوکاوتی ویوهه، سوکاوتی ویوهه بزرگ، سوکاوتی ویوهه کوچک و سوتره های نیلوفر، سمادی، پاک بوم 

: 1380 پاشایی،؛ 128-166 :1380 ( )سوزوکی،Vimalakirti nirdesa) و ویماله کیرتی نیردیشه
 فلسفی بودایی-های عرفانیارند. جالب توجه است که در سوترهت بیشتری د( اعتبار و اهمی2/321-309ّ

ای به سوتره یا تفکر است که در ادبیات3پرجناه برانگیز، مسالو موضوعات بحث یکی از مهمترین مسایل
 Conze, 1973: 269; A Treasury of Mahayana) عرفت استحکمت و م معنای

Sutrsa, 1991: 480; The Sutra of Hui-Neng, 1990: 81).) 
ها از ا در آناند، امّبه دو سنت متفاوت هرچند متعلّق انهیمها یهابه هر حال، گلشن راز و سوتره

گلشن راز و سوتره :گفت توانیلذا م. رودیسخن م یعرفان یشناسمباحث مربوط به معرفت نیترقیعم
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با  سهیمشترک امکان سنجش و مقا یهاهیدرون ما و یساختار یهاشباهت دلیل هب انهیمها یها
 را دارند.  گریکدی

تفکر، ه مسأل رامونیپ انهیمها یهاثرت وجوه تشابه گلشن راز و سوترهرسد با وجود کیبه نظر م
پژوهش  نیا یاصله لأها، مسکه تحلیل و نشان دادن آن داردوجود متون  نیا انیهم م ییهااختالف

 است.

 بحث ضرورت

 یاسوتره اتیادب یشناسها و نقش معرفتو اعتبار سوتره تیّتوان از جهت اهمیرا م قیتحق نیا ضرورت
تفکر را در ه مسأل یاسهیطور مقاکه به یعالوه فقدان پژوهشهدانست. ب یقیعرفان تطب یشناسدر روش

 یو کشف یعقل رتفک انیآن و شکاف م یهاتیکرده باشد و بتواند قلمرو محدود یدو متن بررس نیا
عالوه، ه. بدیافزایاست که بر ضرورت آن م یزیچ دیرا پاسخ گو انهیمها یهاموجود در گلشن راز و سوتره

 زیو ن یانسانعلوم ه در حوز یقیمطالعات تطب یعقالن یتوان در سودمندیرا م قیتحق نیضرورت ا
 دانست. یشرق یهاعرفان و یعرفان اسالم انیم یدر مسائل معرفت شناس یقیمطالعات تطب یسودمند

 بحث  پیشینه

ت که در سنّگردد. به ویژه اینرآن کریم و دیگر متون دینی بر میسابقه بحث تفکر به ق یتفکر اسالم در
، ابو نصر صوفیه از قبیل حالج خیاز مشا یاریبسه اندیشطور مستقیم در آثار و عرفانی اسالم این آموزه به

 از متفکران مسلمان گرید یاریدر آثار بس زیو ن یابن عرب ،یاج، هجویری، غزالی، عطار، سنایی، مولوسرّ
 شود.به صورت یک اصل بنیادین مطرح می

دارد. آثار  نهیرید یااست سابقه یحکمت و تفکر شهود ینیز مفهوم پرجنا که به معن ییدر تفکر بودا
از کتب مقدس  یمیبزرگ بودا و شمار عظ یداریبار در اشراق و ب نینخست یآموزه را برا نیو عناصر ا

 توان جستجو کرد.یم انهیمها یهادر سوتره ژهیوبه ییبودا

مختصر و  یجز اشاراتهب انهیمها یهابحث تفکر در گلشن راز و سوتره نهیشیپ نهیتاکنون در زم
، رو کف مانیا یفراسودر کتاب  زنیصورت نگرفته است. لئونارد لو یمستقل و معتبر یهاپراکنده پژوهش
تفکر و  به مسأله ار یصفحات «یفلسف شهیو اند یمحمود شبستر خیش» در مقاله یلخانیو دکتر محمد ا

 یفراسو در کتاب ییاستاد پاشا شمندیمحقق اند نیاند. همچناختصاص داده یشبستر یروش فلسف نییتب
 یانکات ارزشمند و قابل مالحظه انهیمها سمیتفکر در بود رامونیپ لوفریدر سوره ن یپژوهشو  یفرزانگ

گلشن موضوع در  نیدرباره ا اتینشر یدر برخ ار ییهامقاله ادشدهیجز موارد کرده است. به انیشرح و ب
پژوهش  نی. لذا در استندین یو قابل توجه یعرفان یهانکته اینکته  یکه البته حاو افتیتوان یم راز
آن  لیاص گاهیبه مقام تفکر و جا یسازگونه همانندچیو بدون ه یاسهیمقا یاوهیبر آن است به ش یسع

 انه پرداخته شود.یمها یهادر گلشن راز و سوتره
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 تفکر یستیچ

به . خوردیدر گلشن راز به چشم م یمقدمات اتیکه پس از طرح اب انهیصوف لیاز مسا یکیمساله تفکر  
کند، پرسش از تفکر است. او یکه با آن کتاب ارزشمند خود را آغاز م یپرسش هرو نینخست ،عبارت بهتر

 :دیگویم
 ریّدر تح شمینخست از فکر خو

 

 ندشینچه گوآاست  زیچه چ 
 تفکر؟

 

 (70 تیب :1382 ،ی)شبستر 

حق کتاب خود ه فتیش نیاساس ا نیتفکر است. بر ا تیّماه ضاحیو ا نییمحمود تب خیشه لأمس واقعدر
 قتیمحمود از حق خیچون ش یکه کستفکر از جمله مسائلی است  یعنیکند. یتفکر آغاز م یستیرا با چ

طرح آن از  ینباشد ول بیچندان عج لسوفیف کی یپرسش از سو نیطرح ا دیشا .است ریّآن در تح
 :دیگویروست که م نیعارف اهل سلوک شگفت است. از ا کی یسو

 بگو چه بود تفکر یمرا گفت
 

 ریّبماندم در تح یمعن نیکز 
 

 (71تی، بان)هم

پردازد و یال مؤمحمود به پاسخ س خیش یهرو یتفکر از سوه لأجالب توجه است که پس از طرح مس
 زن،ی)لو «و جان یاست از ظاهر به باطن و از صورت به معن یسلوک معنو قتیحقتفکر در :»دیگویم

 :دیگویدر گلشن راز م یاساس با ذوق و وجدان خاص نی(. بر هم304 :1379
 حق یتفکر رفتن از باطل سو

 

 کل مطلق دنیبه جزو اندر بد 
 

 (73تیب :1382 ،ی)شبستر

عبارت است از  ینزد شبستر مفهوم تفکر در» :دیگویمحمود م خیاز ش تیب نیدر شرح ا زوتسویا
 یفکر یندیدر مقابل استدالل و برهان که عبارت از فرا قتیاز حق میمستق یادراک شهود یعنیکشف 

از  قل)به ن «معلوم برسدنا یزیمعلوم به چ یزیکند بر اساس چیم یاست که به کمک آن شخص سع
 (.304 :1379 زن،یلو

 یبه سلوک کشف کر در نزد اهل اهلل رفتن سالکباورند که تف نیبر ا گلشن رازاز شارحان  گرید یبرخ
اند به جانب حق مطلق که عدم یعنیباطلند  قتیحقکه به ناتیکه سالک از کثرات و تع است یقیبه طر

 ناتیّتع عین خود و جمیّدر قلمرو تفکر برسد که تع یو سلوک باشد و سالک به مقام ریحق اول است در س
 (.1381:45، یجی)اله ابدیخود را در بحر وحدت مستغرق 

 یباشد به معنی(مPrajna) آن پرجنا تی(که سنسکرPannaپانه )ه واژ زین انهیمها یهادر سوتره
و  یپرجنا علم شهود گر،یشهود است. به عبارت د ای یشناخت، تفکر، دانش، معرفت کشف ،یفرزانگ

 A Treasury of Mahayana Sutrsa, 1991: 480; Theاست ) یحکمت و معرفت عرفان
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Sutra of Hui-Neng, 1990: 81 تواند ی( که م1375:574 ،ییپاشا ؛32-2/4 :1380، ییپاشا؛

 ( شهود کند.4athabhutam)Yهست قتاًیکه حقجهان را چنان

 قیکه نه از طر یحکمت یعنی ،درون است یشدگروشن انهیمها یهاتفکر در سوتره گر،ید انیبه ب
ساحت از تفکر  نیا قیواقع از طر. دردیآیدست مهو شهود ب یعلم حضور قیبلکه از طر یعلم حصول

 دهیبه عنوان خود، شن یتیو نبود واقع ءایاش داریو ناپا یته ذاته آنچه را که دربار ییاست که رهرو راه بودا
 .(Schumacher, 1994: 274) کندیادراک م یبود با تفکر قلب

است  یاشراق شهود ای یروشن (Vipassana) نشیب ایمنظور از شهود  ییبوداه عالوه در فلسفهب
 یهست یو روان یجسمان ینمودهاه رنج بودن و خود نداشتن ذات هم ،یندگیناپا قتیدرخشد و حقیکه م

که  (استVipassana prajna)ییشناسا نشی، بانهیمها یهاشهود در سوتره نی. اداردیرا عرضه م
شهود  نیرسد که ایبه نظر م انهیمها یهاسوتره(. در 600 :1375است )پاشایی،  ییرها یعامل اصل

و ذوق و وجدان و سلوک  میمستقه . بلکه از راه مشاهدستیمحض ن یمنطق لیو تحل یفهم عقالنه جینت
 دهد.یدست م یکنون یزندگ نیسالک در هم یمعنو

نوع از تفکر که همان مقام شهود است قابل  نیحضور دارد که ا شهیاند نیا ییبودا یهادر سوتره
ظهور  لیدل گر،ید انی. به ب5دیآیدست نمهب یمجاهده، دانش و علم تجرب قیو از طر ستیآموختن ن

که عبارت از  دفراتر از دهرمه وجود دار یبلکه موضوع ،ستین 6دهرمه یایمنحصر در اح ندهیآ یبودا
باعث انتقال فرا دانش از قلب  ماندارانیاو به ا تیو عنا ضیکامل است که صرف ف یس حضور انسانفْنَ

 .(380: 1390 ،وانو ی)ن گرددیم دیمراد به مر

باعث  بودا، نییموعود در آ ی، سرور بزرگ بوداسفان و منجهیتریم شگاهیحضور در پ ،گریبه عبارت د
بوداسفان  نیکه از مشهورتر هیتریگردد. پس میتفکر م یاو به مقامات عال دنیتحول درون سالک و رس

است و  ینظر اتیح وحکمت  قتیاست نه تنها عامل انتقال حکمت بلکه حق ییبودا یهاقتیطره در هم
پرجنا را  یعنی،معرفت نیترناب نیا یبخشو نجات یرخواهیشفقت و خ که بخواهد از سرِ یکسبه هر

 .ابدیدست  یدهد تا به رستگاریانتقال م

 تفکر مراتب

ارباب عقل و اصحاب کشف  یهادگاهید یتفکر و بحث و بررسه لأپس از طرح مس گلشن رازدر  یشبستر
که شرط راه  یتفکر کند کهچنین اظهار می یاساس و نی. بر اپردازدیمراتب مختلف تفکر م نییبه تب

بر اساس امکان  فهیطا نیاز ا کیمتفاوت است. چه هرکه شرط راه عاقالن است  یسالکان است با تفکر
کند که تفکر یاساس خاطر نشان م نی. بر ابرخوردارند یو معنو یصور ضیو استعداد خود از ف یوجود

ه ا تفکر در ذات قدس جبروت حق به منزلطاعت امّه و صفات و افعال حق به منزل ءاسما یعنیدر آالء 
 :دیگویگناه است. آنجا که م

در آال فکر کردن شرط راه 
 است

محض گناه  ذات حق در یول 
 است
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فکر ما را شرط راه  نیکدام
 است

 باطل شهیاند حق ذات بود در
 

 گناه است؟ یگاه و طاعت چرا گه
 حاصل لیتحص محض دان محال

 

 (113-111 اتیاب :1382 ،ی)شبستر

شود یداند که سبب قرب حق میتفکر در آالء را از آن جهت طاعت م یمتذکر شد که شبستر دیبا
رو بر  نیگردد. از ایسالک م یاست که تفکر در ذات قدس جبروت حق موجب گمراه یدر حال نیا

 (.76 :1381ی، جیاله، تفکر بر دو نوع است: تفکر روا و تفکر ناروا )گلشن رازاساس گزارش 

 ان:س )همفُنْ( و تفکر در اَ 143 ان:تفکر را تفکر در آفاق )هم یشبستر گلشن رازاز  گرید یدر جاها
 .است ذو مراتب یتفکر امر گلشن رازمختلف از  ییهاکند. به هر حال بر اساس گزارشیم انی( ب166

 . یو تفکر استدالل یند از: تفکر شهودامراتب مختلف عبارت نیا

که تفکر  یاستدالل است در حال ایت گرفته از عمل فکر کردن أنش یذهن یامر یتفکر استدالل
 یول ایخدا  یعنیکه از جانب مطلق  یدارد. خاستگاه یمتعال یو خاستگاه أدر نزد عارفان منش یشهود

 . ردیگیخدا سرچشمه م

محض  یو منطق یفهم عقالنه جیکه نت یتفکر:7تفکر بر دو قسم است زین انهیمها یهادر سوتره
شهود  ایاز مقام فرادانش  از تفکر عبارت گریده مرتب و دانش است ای جنانهیو انهیمها سمیدر بود که است
 باشدمی هی، تتتا و دهرمه کاتیّموضوع ته که است ییبودا

مقام  نیبه واالتر دنیرس یمسأله برا نیتررسد مهمیبه نظر م یاانهیمها سمیدانش در بودفراه مسأل
 یاست. کس زیهمه چ یقیوجه حق دنید ییتوانا ییدانش بودااست. به هر حال مقام فرا ییاز سلوک بودا

یم کیرسد که نیم یشهود ربمقام از ق نیواقع به ا در ابدیدست  ییکه بتواند به مقام فرادانش بودا
 خودنه ایآتمن ناَجهان وجود ندارد. چه  نیو خود ثابت در ا مدام است رییدر تغ زیکه همه چ ندیب

(Anattaوجه حق )مرتبه از  نیبه ا دنیرس ،واقعدر .(381- 380: 1390 ،وانو ی)ن است زیهمه چ یقی
مقام از  نیکه بتواند به ا ی. کستاس یبزرگ عالم هست قیو حقا بیآگاه شدن از عجا ،ییشناخت بودافرا

 افتهیدست  ینیو ذات چن ینوع تکامل وجود کیبه  ابدیو ذوق و وجدان دست  یقلبه تفکر از راه مشاهد
 است.

 لیقلمرو تفکر اص انهیمها یهاراز و سوترهمتذکر شد که در گلشن اکنون در تحلیل مباحث فوق باید 
ساحت از  نیا زیرااست.  یواالتر از ساحت عقل و تفکر عقل اریاست بس یکه همان مقام قرب شهود

در کشف  یمهم قشو ن جهان پاک کند نیا یهاشیو آال دیتواند دل سالک را از اغراض پلیتفکر م
روش  کیعنوان ه هرچند ب یاست که عقل و تفکر عقل یدر حال نیدارد. ا یکنون اتیح نیدر هم قیحقا

حصول  ییتوانا و جهان حاصل شده نیا یا از امور محدود و متناهامّ ؛خاص خود معتبراست یهادر عرصه
شهود  ریرا در مس یآشکارا آدم انهیمها یهاسوترهو گلشن راز اساس  نیشناخت در تمام امور را ندارد. بر ا

 خوانند. یفرا م یو تفکر شهود
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 انهیمها یهاتفکر و شهود در گلشن راز و سوتره مقام

دارد.  یاژهیو اعتبار و تیّاهم یعرفان یشناختاز جهت معرفت یمتون عرفانه مجموع نیدر ب راز گلشن
به  یارزشمند عرفان یهاجزو رساله انهیمها یهاسوتره ییکتب مقدس بودا انیاست که در م یدرحال نیا

ه خورد که جنبیمبه چشم  یعرفان لیاص یشناسمعرفت یمتون نوع نیبه هر حال، در ا. ندیآیشمار م
 است. یهست قتیحق ادیبا بن وندیو پ یهماهنگ یندارد بلکه نوع یو نظر یعقل

وهم ، ینفسانه بیاز شا یعار یهر دو به دنبال تفکر انهیمها یهاسوترهو  گلشن رازشگفت است که 
عقل و صور معمول و مرسوم تفکر  یفراسو یادر مرتبه است بوده ریناپذکه ابطال یهستند. تفکر الیو خ

بتدا سنخ از تفکر ا نیو ا ست؟یچسنخ از تفکر  نیمقام ا مینیبب میدرصدد نجایاساس در ا نیقرار دارد. بر ا
 دارد؟ ییهایژگیچه و انهیمها یهاسوترهو سپس در  گلشن رازدر 

مختلف تفکر را در ساحت تفکر  یهابراساس گزارشگلشن راز  شد کهذکر مت دیبا زیقبل از هر چ
یحاصل م قیعقل و استدالل و تصور و تصد قیاز طر یکند. تفکر عقلیم یبررس یو تفکر کشف یعقل

 نیرسد. بر ایدل به ظهور م یعنی،انسان قتیدر باطن حق یاز راه سلوک معنو یتفکر کشف کهیدر حال دیآ
 :دیگویم گلشن رازدر  یمحمود شبستر خیاساس ش

 تصور کآن بود بهر تدبّر
 معلومی تصورها بیز ترت

 

 تفکر آمد نزد اهل عقل به 
 نامفهوم مفهوم قیشود تصد

 

 (76 و 77 اتیاب :1382 ،یشبستر) 

به نام عصا  یداند که به ابزاریم دیرا اهل تقل یتعقل و تفکر عقل انیحام گلشن رازدر  یشبستر
مقام  گلشن راز یهاداند. براساس گزارشیم قیشهود را اهل تحق انیحام که یاند. در حالمتوسل شده

و  یمانیا قیفهم حقا یبرا گلشن رازدر  یشبستر ،رونیااست. از دیتر از تقلیواالتر و متعال اریبس قیتحق
که حق  یهست قتیحق ادیترک عصا کند و بر بن دیورزد که سالک بایاصرار م یاتصال به قرب شهود

 است نظر افکند.
دور و دراز است آن رها  یره

 کن
 یزمان منیا یواد در درآ

 

 زمان ترک عصا کن کی یچو موس 
 یگمانیب ناالحقی اشنو ان

 

 (81و  82 اتیاب :1382 ،ی)شبستر

محقق را که از وحدت شهود 
 است

 

 است وجود نور نظره بر نینخست 
 

 (83 تیب همان:) 

بلکه  ،ستیوجود موضوع تعقّل ن قتیحق ادیبن گلشن رازگفت که در  دیفوق با تیب لیشرح و تأو در
ادراک کرد نه از راه تعقل و  یرمز داریو د یاز راه قرب شهود دیآن را با یعنی ؛موضوع شهود دل است
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کامل  یداناصاحب دل و  یعنیحضور دارد که محقق  شهیاند نیا گلشن رازعالوه در ه. بیاستدالل منطق
 ،یلیاردب ی)اله است دهید قیکه است به تحقامور را چنان قتیباشد و حق دهیرس یانیع دیتوح که به مقام

وجود زیرا و موجودات است. قیحقاه است که خاستگاه هم یهست قتیحق نیل او بر ع( توجه او52ّ :1376
 (.64 :1375 ،یان)ترکه اصفهیو ازل یاند نه باقیالیو خ یوهمموجودات در نظر او ه یاضاف

موجودات ه تفکر در خصوص مطلق که مادر هم یبراگلشن راز  یهابراساس گزارش گر،ید یاز سو 
نامد. یم یآن را مقام قرب شهود گلشن رازکه  یاز تفکر شد. ساحت یگریوارد ساحت د دیاست با

 یوعمرتبه از تفکر ن نیاست که ا نیمرتبه از تفکر گفت ا نیا رامونیتوان پیکه م یزیچ نینخست
رخ دادن شهود در  یعنی،متعال یااست که در پرتو تجربه یهست قتیحق ادیبا بن یمعنو وندیو پ یهمدل

 دهد.یم یدل سالک رو

را ظاهر  یحق متعال افتیدست  یقرب شهود یعنیمقام از تفکر  نیکه به ا یدانست که سالک دیبا 
ظهور حق است که  ی(. پس خلق در نظر او مجال53 :1376 ،یلیاردب یالها خلق را باطن )امّ ،ندیبیم

 ندارد. شیب یالیو خ یوجود ظلّ

کند و به مقام شهود  یترق دیبا یشأن عقل و تفکر عقل گلشن رازمتذکر شد که در  دیبا نجایدر ا 
در  یشبستر ،رونیاناتوان است. از یمانیا قیاز حقا یاریو بس یاز ادراک احوال عقب یتفکر عقل زیرابرسد. 

 :دیگویم گلشن راز

 ایدن مادرزاد کور چون بود یعقب احوال دنید خرد از

 (429 تیب :1382 ،یشبستر)

 :1382 ،یشبسترگوناگون ) یهالیمختلف و تمث یهادر ضمن بحث گلشن رازدر  یشبستر ،واقع در
 تیّنسبت به شهود از اعتبار و حج یدهند که عقل و تفکر عقلی( نشان م95-104و  107-110 اتیاب

 دتوانیمحض نم یو احتجاج فلسف یبر تفکر عقل هیاساس سالک با تک نیبرخوردار است. بر ا یکمتر
 نیشهود ع گلشن رازاست که در  یدرحال نیدست آورد. اهرا ب یوصول و اتحاد با معشوق ازل تیقابل

 گسست از خود و اتصال به حق. ندیشهود عبارت است از فرا گر،ید انیوصول است. به ب

 یشناختاست که طرح معرفت نیتفکر قابل طرح است اه با مسأل وندیدر پ نجایکه در ا یپرسش 
 او تا چه اندازه منطبق است؟ یشناختانسان ریبا تفس گلشن رازدر  یشبستر

مراتب  یو دارا طیبس یتفکر امر قتیحق کهنیعالوه بر ا گلشن رازگفت که در  دیدر پاسخ با
 یبودن دارا طیبس نیواحد دارد که در ع یتیهو زیغلبه دارد که انسان ن شهیاند نیاست ا یکیتشک

در وجود  راز تفک یاهر مرتبه گلشن رازمتعدد  یهااتب مختلف است. لذا براساس گزارشمقامات و مر
از تفکر  یاتوان گفت که انسان در هر مرتبهیم بنابراینو وجود منطبق است.  یاز هست یابا مرتبه یآدم

توان گفت که تفکر و ادراک اوست. پس میه همان نحو ،واقعاز وجود را داراست و عالم او در همان مرتبه
 :دیگویم گلشن رازاساس در  نیبر ا ی وجود است.شیخ محمود تفکر به مثابهه در اندیش

 دارد انسان یعقل طور یورا
 آهن و سان آتش اندر سنگبه 

 ه بشناسد بدان اسرار پنهانک 
 تندر اندر جان و  زدیاست ا هنهاد



1397تان زمس ،25 ، شماره12سال  ،های فلسفیپژوهش /  220  

 

 آهنو ن سنگ ایچون بر هم اوفتاد 
 

 ز نورش هر دو عالم گشت روشن
 

 (96-98 اتیاب :1382 ،یشبستر)

دو  یانسان را حاوه شیاندگلشن راز در  یمتذکر شد که شبستر دیفوق با اتیاب لیدر شرح و تحل
که  است یفرزانگ یعقل و فراسو یورا گریاست و د یعقل و احتجاج عقل گونه که یکیداند. یم گونه

و اسرار  عالمیهایو شگفت بیآن قادر خواهد بود عجا قیاز طر یاست که آدم یدرون اقیهمان سوز و اشت
است که مقام ترک  یزیهمان چ گلشن راز در یعرفان یشناسمرتبه از معرفت نیپنهان را درک کند. ا

 :1381ی، جی)اله گردد یک مستغرق و فانرَ دْک در مُرِدْمُ یعنی،شودیم دهینام یو قرب شهود یهست
 : دیگویمحمود م خیاساس ش نی(. بر ا351

 رساند در تو ز خود یاگر نور
 

 وا رهاند خود یهست از تو را 
 

 (516 تیب :1382 ،یشبستر) 

تحقق قرب شهود در  یاست که سالک برا نیا گلشن رازتفکر در ه لأبا مس وندیدر پ گرید یپرسش
  چه کند؟ دیبا یکنون اتیح نیهم

به  دیبا یو ترک هست یتحقق قرب شهود یحضور دارد که سالک برا شهیاند نیا گلشن رازدر 
سرانجام در  و برخوردار شود یو صفات یافعال اتیاز تجل جیتدرقلب بپردازد و بهه یس و تصففْنَه یتزک
سفر به  یعنی ینوع سلوک کشف کیعبارت است از  یمرتبه در تصوف اسالم نیا .شود یفان یذات یتجل
 رایز ؛هست زین یوجود ییایمیک ینوع دگوگون کی گلشن رازسفر براساس گزارش  نیحق. ا اءیاول قیطر

یم یشناختیهست ینوع دگرگون کیبلکه دستخوش  ،کندیمعارف نم لیتحص گریسفر د نیسالک در ا
-72 :1375 گان،ی)شا شودیم لیتبد یگردد که به موجب آن گوهر خود سالک به شهود و ترک هست

اساس  نیاست. برا ریپذامکان دیتجر قیاز طر یمتذکر شد که تحقق قرب شهود دیبا بیترت نی. بد(70
 :دیگویم یمحمود شبستر خیش

 دییأاز برق ت یاپس آنگه لمعه دیتجر بود فکر نکو را شرط

 .(85 تیب :1382 ،یشبستر) 

است که انسان از  یاست مقام کویکه شرط تفکر ن دیتوان گفت که مقام تجریفوق م تیب لیتأو در
رود تا یو از خود به سلوک در خود م ابدییارتقاء م یاخرو نیّنامتعه به مرتب یویجهان دن نیّمتعه مرتب

از  یویدن اتیح نید همیرسد که در قیم یگردد و به مقامیم آنجا که به کمک خود به اصل خود واصل
 .ابدییدست م میو سعادت عظ یبه وارستگ یسلوک باطن قیطر

است که سراسر وجود  یو قرب شهود یمقام ترک هست گلشن رازدر  یمرتبه از سلوک معنو نیا
آن  ادیروبروست که بن یانسان با تفکر نجای. بنابر آنچه گفته آمد در اردیگیطور کامل فرا مانسان را به

 یهایژگیتفکر برسد، و قاممرتبه از م نیکه بتواند به ا یفرد ،رونیااست. از یو عقل یبرخالف تفکر بحث
است که عبارت « ظاهر دیتجر» گلشن رازاساس گزارش بر هایژگیو نیاز ا یکی. ردیگیبه خود م یخاص
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ظاهر صاحب تفکر به  دیاست که پس از تجر یدرحال نیا. یویاست از عدم تعلق و ترک اسباب دن
 یاله) دیپل یهاشیدل از اغراض و آال دنیکه عبارت است از پاک گردان ابدییدست م« باطن دیتفر»

غلبه دارد  یطرز تلق نیا یو متون عرفان اتیاساس در ادب نی(. بر ا55 :1381ی، جیاله؛54 :1376،یلیاردب
 یبایست هم دست آدماست می یکه همان مقام معرفت و ترک هست یبه مقام قرب شهود لین یکه برا

 برکنار باشد و هم دل او.
 انداختن دتیبا نجایمال ا
 آمدن دیخون با انیدر م

 مطلوبت به دست چیچون نماند ه
 چون دل تو پاک گردد از صفات

 

 درباختن دتیبا نجایملک ا 
 آمدن دیبا رونیوز همه ب

پاک کرد از هر چه  دیدست ببا
 هست

 ز حضرت نور ذات ردیتافتن گ
 

 (55 :1381ی، جیاله)به نقل از 

 میجا در صددنیآن در ا یهایژگیو ییو شناسا گلشن رازمقام تفکر در  یاکنون پس از بحث و بررس
در ادبیات  ییسنخ از تفکر بودا نیو ا ست؟یچ انهیمها یهاسوترهسنخ از تفکر در  نیمقام ا میکه نشان ده

 دارد؟ ییهایژگیچه اوصاف و و یاسوتره

مختلف تفکر را در دو  یهابراساس گزارش انهیمها یهاسوترهمتذکر شد که  دیبا زیقبل از هر چ 
 ایعقل  قیاز طر یکنند. تفکر عقلیم یپرجنا بررس یعنی،یو تفکر کشف جنانهیو یعنی،یساحت تفکر عقل
به امور  یدلبستگ مو عد یاز راه سلوک معنو یتفکر کشف کهیدر حال دیآیحاصل م یتعقل و فهم نظر

 رسد.یدل به ظهور م یعنیدر ذات سرشت انسان  یهست

است. تنها راه  یدشوار اریاز رنج کار بس ییو امکان رها یهست قتیفهم حق زین ییدر تفکر بودا
از منطق  یرویکه نه با پ ینظرگاه ،است یمتعال یبه نظرگاه دنیها رستضادها و تناقض نیاز ا یخالص

 میتوان گفت تعلیمکه  نجاستی. اافتیتوان به آن دست یبلکه از راه شهود دل م یو استدالل معمول
؛ 43و  44 :1380 ،ی)سوزوک ستین یحاصل تعقل و تفکر منطق گرینداشتن خود د ایآتمن ناَ رامونیبودا پ
 .( بلکه حاصل مقام شهود دل است198-200 :1391پاشایی،  ؛271-73: 1381 اشوه گوشه، قس:

چه  یتحقق قرب شهود یبرا ییاست که در تفکر بودا نیتوان طرح کرد ایم نجایکه در ا یپرسش
هشتگانه  یهاو راه فیشر قیانسان، حقا یو تکامل سلوک معنو یتحقق قرب شهود یکرد؟ بودا برا دیبا

 قیطر این سه راه ی. ارندیگیرا در بر م قهیطر ایتوان گفت سه راه یمجموع مداد که دریم میرا تعل
 (.196-198 :1391)قس: پاشایی،  شهود ایاند از: راه اخالق، راه تعقل و راه پرجنا رتعبا

 شیپ یاز راه تهذیب باطن و سلوک معنو ستیبایتن م یدل و حت تیترب یبرا ییدر عرفان بودا
 نیترتواند ژرفیچرا که نم ستین یکاف قیطر نیرسد ایسوترها به نظر ما بر اساس گزارش رفت. امّ

آن را در  گوشهشهود دل که اشوه  ایکه مقام پرجنا  نجاستیها پاک کند. در ایدیساحت جان را از پل
چون که به  ابدییم شتری( اعتبار و ارزش ب307 :1381اشوه گوشه،داند )یفراشناخت م نمایا یداریب رساله
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عقل و استدالل  دگاهیاز د دینبا ساحت جان تعلق دارد و به هر حال در ارزش مقام شهود دل نیترژرف
به  ازیجهت ن نیاست و از ا هیپا تو معرف نیادیقضاوت کرد چون که قلمرو پرجنا همان شهود بن یمنطق

 شناختی ندارد.معرفت هیمنطق و توج چیه

تفکر مطلق آن مرتبه از شناخت است که از ذات سرشت خود بشر سرچشمه  انهیمها یهاسوترهدر 
. در (The Sutra of Hui-Neng,1990: 81)از وجود او رونیب ینه از خاستگاه ردیگیم

 :1381 اشوه گوشه،خوانند)یتتتا م ای ینیذات سرشت بشر را شناخت چن نیشناخت ا ییاصطالحات بودا
بر  ست؟یذات بشر چ یاصله است که سرچشم نیشود ایمطرح م نجایکه در ا ی(. پرسش113-100

 ,The Sutra of Hui-Neng) است ینیچن ایذات بشر تتتا  یاصله ها سرچشماساس گزارش سوتره

 قیحقا دنید یعنی ینیچن ییدر تفکر بودا ست؟یچ ینیاست که چن نیا ی(. اما پرسش اصل81 :1990
در  یتفکر نیچن ها.ذات آن ایها در حالت خود بود آن دنیفهم یعنی گر،ید ری. به تعبندکه هستچنان اءیاش

 :Diamond Sutra, 1990) ستندیآن ن نییاست که کلمات قادر به تب یقتیحق انهیمها یهاسوتره

بازگشت به آن مقام  یعنیکه هستند شناختن نانرا چ اءیاش انهیت مهااساس است که در سنّ نی. بر ا(42
یفراتر م تی( که از حدود زمان و مکان و قانون عل171-73 و  62و   63 :1380 ،یسوزوک) از شهود دل

 .(256 :1381 اشوه گوشه،رود )

از  یازهیاست که آم تایسوتره پرجنا پارمکار رفته ه ب ینیکه در آن مفهوم چن انهیاز آثار مها یکی
در  یکرانیب تیشهود دل از غا ایسوتره مقام پرجنا  نی. در ااست ییبودا یشناسیو هست یشناسمعرفت

مقام  تا،یسوتره پرجنا پارم انرو، نگارندگنیا. ازدیآیی از پیش تعیین شده در نمشهیقالب منطق و اند
پرستند و یی امر مقدس مآن را به منزله ند،یستایآمیزی مسحر یرویرا همچون ن یتفکر شهود ایپرجنا 

سوتره گریسوتره و د نی(. در ا307 :1381اشوه گوشه،قس:  ؛2،54، ج 1380 ،یی)پاشا برندیبر او نماز م
اغلب بودا را . (A Treasury of Mahayana Sutrsa, 1991: 191-201) انهیمها یها

یبودا را م یعنیرفته  نیها ذات چنسوتره نیخوانند. آنچه که در ایآمده م نیرفته و چن نیچن یعنیتتاگته 
آن برابر است با فهم  قیدارد تا آنجا که فهم دق یمقام بلند ییتتتا است که در عرفان بودا نیسازد هم

رود. نه دستخوش یم انیو نه از م دیآیاست که نه م یزیتتتا چ نی. اما همییو تفکر بودا تیمعنو خیتار
قس:  ؛100-103و  243 :1381 اشوه گوشه، ؛63 :1380 ،یسوزوک... )دارد یاست و نه بند و حجاب ینابود
 (.50 و 57، 208 ،انهم

قلمرو عقل  ای جنانهیکه همان و یآدم یشناخت و تفکر معمول ییجالب توجه است که در تفکر بودا
ها ییکردن و در دو میتفکر تقس نیرا به چنگ آورد چون که سرشت ا ینیتواند چنیاست هرگز نم

 یهایژگیواست از اوصاف و  ینیاست که تفکر مطلق که همان ذات چن یدرحال نیمتوقف ماندن است ا
 A Treasury of Mahayanaواسطه بودن برخوردار است)یو ب یرمز ،یتعال لیاز قب یخاص

Sutrsa, 1991: 480که قلمرو مقام شهود است نه در جهان حواس است و  ینیتفکر چن نی(. بنابرا
است  یزیساحت از تفکر چ نیبلکه ا؛ باشد یو قواعد منطقاحکام ه دیاست که آفر یاشهینه اند
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 نیبر هم .(30و  31 :1391 ،ییپاشا ؛64 :1380 ،یسوزوک) است. ریو وصف ناپذ یدنی، ننامیدنیشینداین
: دیگویمفهوم م نیا رامونیدر تفکر مهایانه پری ایماندایبه رسال ریاساس است که اشوه گوشه در تفس

 (.314 :1381 اشوه گوشه،«)جاودانه است ۀجاودان ،ینیچنذات »

بلکه موضوع شهود و تفکر  ستیموضوع تعقّل ن ت،یّاست که ته نیبر ا دهیعق انهیمها یهادر سوتره
 گر،ی. به عبارت دیاز راه دل ادراک کرد نه از راه عقل و استدالل منطق دیآن را با یعنی ،است یشهود

توان آن را یم یشهود بقر یعنین یادیبلکه از راه تفکر بن ستین یموضوع فهم و تفکر استدالل تیّته
 لیبه دل ازیاست که ن یزیامر چ نی( و ا50-60، 1386قس: پاشایی،  ؛138 :1362 شومان،کرد ) ییشناسا

 کی یحضور دارد که اگر حتّ شهیاند نیا انهیمها یهاسوترهاساس است که در  نیو استدالل ندارد. بر ا
روش  چیه گرینیستی راه یابد د یتو ح تیّته قتیشود و به حق داریب یبار شهود در ساحت وجود آدم

مقام شهود زیرا  .(65-69 :1380 ،یسوزوکبازستاند ) یقادر نخواهد بود آن را از آدم یو منطق یفلسف
در نظر او  زین روانهیو ن یرنج و مقام بوداگ یکند تا آنجا که حتیدگرگون م ادیشخص را از بن یحالت روح

، 2ج : 1390 ،ییاست )پاشا 8ایما زیهمه چ یوارسته و صاحبدل سانان نیدر نظر چن رایشود. زیمعنا میب
 (.140-142 :1362 شومان،؛ 78-72

 یمعان یشهود باطن یعنیمتذکر شد که پرجنا  دیبا انهیمها یهاسوترهاوصاف براساس گزارش  نیبا ا
شکل و نه  یب ،یناشکل نیدهرمه ناشکل است. چن نی. ارندیگیدهرمه سرچشمه م کیشمار که از یب

(. 60 :1386 ،ییخوانند)پاشایم اءیاش یقیشکل، آن را وجه حق یشکل است. چون نه شکل است و نه ب
 یپرجنا به مادر انهیمها یهاسوترهاساس در  نیاست. بر ا یبوداها و همه آگاهه که مادر هم یزیچ یعنی

 رایز؛خواهند کرد یشود پسران و دخترانش از او پرستار ماریدارد. اگر ب اریشود که فرزندان بسمی هیتشب
 ایزن متعال  نیها همبوداها و بوداسفه مادر هم یعنیاست که او مادرشان است.  نیآنان اه شیتنها اند

 یآگاههمه نیمقصود از ا مالحظه کرد که دیآگاه است. البته باافروز و همههمه یپرجنا است که روشن
 :1391همو،  ؛2/52 :1380 ،ییها و تفکرات )پاشاشناخته شناخت همه و سرچشمه و خاستگاه هم یعنی

33). 

است. بر  هیو دهرمه کا روانهین یتوان گفت که قرب شهودیم انهیمها یهاسوترهدر  نیافزون بر ا
است که پاک  یقیوجود حق روانهین زیراسخن رفته است.  روانهیاز ن انهیمها یهاسوترهاساس در  نیا

 .(129 :1381 اشوه گوشه،بد ) الیو ام یسرگشتگ ،یمطلق است از نادان

است؟ در پاسخ  هیدهرمه کا یاست که مقام شهود از چه جهت نیشود ایمطرح م نجایکه در ا یپرسش
مرتبه از  نیو برتر قتیحق نینخست هیاست که دهرمه کا هیجهت شهود دهرمه کا نیمتذکر شد از ا دیبا

مطلق است )به  یعنی یآغاز خود هستیکالبد ب هیکه دهرمه کا لیدل نیمراتب تفکر شهودی است. به ا
-117  :1381 اشوه گوشه،قس:  ؛75 -79 :1380 ،یسوزوک؛17اشوه گوشه، سوتره الماس، فصل  نقل از

101.) 

را در  هیدهرمه کا میدارند که اگر بخواه دهیعق ییبودا نیده برجست مانیاست که حک لیدل نیبه هم
 نیبرتر یعنی ،میمطلق بنام قتیباشد که آن را حق نیا قیطر نیبهتر دیشا میکن فیکلمه توص کی
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 یهاسوتره درمطلق  قتیحق نیبرتر نی. اردیگیخود را از او م تیو موجود یهست زیچکه همه قتیحق
و  یمقام عقل و دانش استدالل ای جنانهیاست که و یدرحال نیمقام دل است. ا ایهمان پرجنا  انهیمها

 یمعرفت استدالل ایعلم  گر،ید ریماند. به تعبیم یهمواره در قلمرو موجودات و امور محسوس باق یمنطق
محسوس و موجودات. افزون بر  مورمعطوف است به ا شهیهم یبا هر عمق و دقت یدر هر قلمرو و ساحت

که به روپه  ستیمحدود و شکننده ن یآن کالبد جسمان انهیمها سمیبود یت عرفاندر سنّ هیدهرمه کا ن،یا
تن  یعنیرسد یم هیشهود برسد به دهرمه کا ایکه به مقام دل  ی( معروف است. کسRupa kaya)هیکا
ها و موجودات تا جایی که تمام بوداها، بوداسف هاهشکه پاک پاک است از تمام خوا یو روحان یهانیک
بر  (.326-2/28 :1380 ،یی)پاشا شان همه از اوستیکنند و هستیکنند، حرکت میم یدر آن زندگ گرید

 کند که( چنین اظهار میپرجنا ایمقام شهود ) هیدهرمه کا رامونیاساس اوتمسکه سوتره لنکاره پ نیهم
ها آزاد است. او خود را یدیها و پلیکند، اما از ناپاک یاگر چه خود را در سه جهان آشکار م هیدهرمه کا

 نیدروغ یموجود ای یفرد قتیحق کی. ددهیکرمه پاسخ م ی. به ندادیگشایجا و آن جا و همه جا م نیا
 انیآن را ب قتیتوانند حقیبلکه امر معقول و مطلق است که زبان متعارف و مرسوم و کلمات نم ستین

یجا نم چیبه ه د،یآیجا نم چیاز ه ییمرتبه از مقام فرادانش بودا نیشود ایاساس گفته م نیکنند. بر هم
در  یی...جاندیافریب زیچتواند همهیتا آنجا که او م ینیّتع چیه بدوناست،  دی...، همواره آرام و جاورود

 کسانیکالبد همواره  نیا اشود امّیکالبد آن را پر نکرده باشد. جهان دگرگون م نیکه ا ستیجهان ن
 .(256-58و  314-17 :1381 اشوه گوشه، ؛114-16 :1362 شومان، ؛327 همان:)است

 روانه،یتتاگته گربه، ن ه،یدهرمه کا رامونیتفکر پ یها برابراساس گزارش سوتره کهنیا گرینکته د
 نیتأمل در باب ا رایرا رها کرد. ز یو تفکر عقل جنانهیو ستیبایمطلق م تیّو ته ایتتاته دهرمه و شون

 شهیاند نیا انهیمها یهاسوترهدر ، رونیاباشد. از یتواند تحت سلطه منطق و تفکر استداللینم میمفاه
وارد  دیتتاگته و حقیقت بینش نیروانه با ه،یدهرمه کا لیاز قب یمسائل رامونیتفکر پ یغلبه دارد که برا

 نینامد. نخستیشهود دل م ایآن را مقام پرجنا  انهیمها یهاسوترهکه  یاز تفکر شد. ساحت یگریساحت د
مرتبه از شهود و  نیاست که ا نیگفت ا ییبودا یشناساز معرفت همرتب نیتوان درخصوص ایکه م یزیچ
 وندیپ یمرتبه از تفکر نوع نیا زیراواالتر از مقام دانش است  اریشناسایی بزرگ، مقام و منزلتش بس نشیب

 دهد.یم یرخ دادن شهود در ساحت دل رو یعنی،متعال یااست که در پرتو تجربه هیبا دهرمه کا

و انسان هم به  ردیگیطور کامل فرا مانسان را به هیدهرمه کا یشگفت است که در مقام قرب شهود
که اساس آن درست  میروبرو هست یما با تفکر نجایبر آنچه گفته آمد در ادهد. بنایآن مجال ظهور م

 یمقام شهود نام دارد خاستگاه انهیهاـم یهاسوترهمرتبه از تفکر که در  نیاست. ا یبرخالف تفکر منطق
از ذات سرشت بشر سرچشمه  بلکه از وجود انسان رونیب یینه از مجرا که یدارد. خاستگاه یمتعال اریبس
مرتبه از  نیکه بتواند به ا یفرد ،رونیااز. (The Sutra of Hui-Neng, 1990: 81) ردیگیم

ها یژگیو نیاز ا یکید. ریگیبه خود م یخاص یهایژگیو قتیو تحقق تتاگته برسد در حق یقرب شهود
قرار دارد.  یاخالق لیفضاه در رأس هم ییو ترک تعلق است که در تفکر بودا یاز جهان ماد یهمان دور

شفقت و  یعنی تابهیآم لیو تحقق تتاگته برخوردار گردد به فضا یکه از مقام قرب شهود یعالوه کسهب
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مرتبه از  نیکه به ا یکس ،هابراساس گزارش سوتره گر،ید یگردد. از سویمتحقق م تیبشر مهر به همه
 The) به دور خواهد بود الیاز وهم و خ شهیهم یبرا افتیدست  یفرزانگ یتعالی اخالقی و فراسو

Sutra of Hui-Neng, 1990: 81)ینادان جوریرا از شب د انینایبندد نابی. تا آنجا که عهد م 
 «. گرسنگان را نان شود و تشنگان را آب»که  درسیم یاز کمال و سلوک معنو یابگذراند و به مرتبه

 یریگجهینت

و  یاسالم یشناساز منابع معرفت یکیبه منزله  گلشن رازشود که در یآنچه به اجمال گذشت معلوم م از
 یعقل و تفکر عقل انه،یمها سمیبود یشناسمنابع معرفت نیترلیاز اص یکیبه منزله  انهیمها یهاسوتره

 نیناتوان است و بنابرا زین یدر مراحل یو دانش حصول یفراوان خود در کسب علم ظاهر ییآرغم کاریعل
 قدرت حل مسائل را ندارد.

شناخت خود ه یا پااند امّبرخاسته یمختلف یاگرچه از مبان انهیمها یهاسوترهو  گلشن رازاساس  نیبر ا
دانش  زیرا ؛اندناتوان  هر دو از ادراک شهود مطلق نیگذارند و نه بر حواس که ایم یذهن یرا نه بر قوا

 لیقادر به شناخت تحص ییبه تنها زین یعقل و تفکر عقل دارد و یالیو خ یوهمه آمده از حواس جنببر
 یشهود و تفکر شهود انهیمها یهاسوترهو  گلشن رازدر  ب،یترتنی. بدستین یو معارف هست قیحقاه هم

 وصول به مطلق است. نیع ،واقعدر ،نه تنها اساس شناخت مطلق بلکه

 و گلشن رازشود که یمختلف از آنچه به اجمال گذشت معلوم م یهابر اساس گزارش جهیدر نت
آموزند که وصول به حق و یهستند و به ما م یهر دو از منتقدان عقل و تفکر عقل انهیمها یهاسوتره

 نیپس از ا است دست دور یاندازاز مقام شهود دل در چشم رونیب یاز سمساره را نه در ساحت ییرها
 .میجو کنووجود خود جست قتیآن هم در ساحت حق یو قرب شهود یبلکه در سلوک معنو نیجهان متع

که بتواند مقام  یکس انهیمها یهاسوترهو  گلشن رازمندرج در  یهاگزارشبر اساس  گر،ید ریبه تعب
که  نیّنه تنها در جهان نامتع فروزدیو قرب شهود را در ساحت جان خود ب یسلوک معنو یعنیتفکر  یاصل

که بتواند  یکس گر،ید یگردد. از سویآزاد م یاز درد و رنج هست زین نیّجهان محسوس و متع نیدر هم
فرو رود نه  دل یعنیشهود در اندرون وجود خود  قیمنازل سلوک و مقامات عم یهاساحت نیترقیدر عم

یرا کشف کرده به مقام ب یهست قتیحق ادیسرشت ذات مطلق که اتحاد خود با بن شگاهیفقط حضور در پ
 گردد.یواصل م یابد یو جاودانگ یمقام

  هانوشتیپ

 نیا یهاشهیدر خصوص اصول و اند شتریاطالعات ب یاست. برا انهینهیه نییهمان آ نییآ نیا ییدر تفکر بودا .1
 :1375 گان،یشا؛ به بعد 1/172 :1367، شنانیکر رادا؛ 175-1/279 :1369 ،ییپاشا رک: ییدر تفکر بودا نییآ
1/ 79169. 

که در  یاسوتره اتیشوند. ادبیرا شامل م انهیمها سمیو متون بود اتیادبه ها مجموعسوتره ییت بودادر سنّ .2
 یدارند. برخ یعرفانه جنب یشوند: برخیم میتقس یسازند به چند گروه اصلیرا م ییبوداه گوهر فلسف قتیحق

قس:  شومان، همان.) رودیمطلق سخن م ازها هستند که در آن یفلسف یهارساله گریاند. گروه دیشیاین
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 یا در اصطالح به معنارشته است. امّ اینخ  یسوتره به معنا زین ییت هندودر سنّ .(2/307 :1380 ،پاشایی
 نییدر آ ژهیوبه یبه خاطر سپردن آنچه که گفته شده است. در سنن شرق یکالم موجز و مختصر است برا

و  میخالصه تعال وگاسوترهیمثال، برهما سوتره و  یخود را دارد. برا خاصیهاسوتره یهر مکتب ییبودا-هندو
 کوشش یب یهست (1376) رریش ستر،یآلرک:  شتریاطالعات ب یاست. برا وگایدانته و  مکتب و یهاآموزه

 فراروان.  :تهران ،ییع پاشاه ، ترجم(یپتنجل یهاسوتره وگای)

Sinha‚ N‚ (1998) Bhakti Sutras of Narada‚ New Delhi: Mushiram 

manoharlal publishers. 

Sinha‚ N‚ (1998) Sandilyasutram, With the Commentry of Svapnesvara‚ 

New Delhi: Munshiram publishers. 
Asanga‚ (1995) Mahayana sutra Lamkara‚ Translated by surekha vijay 

limaye‚ Sri Satguru publications. 

Woods, James Haughton, (1969) the Yoga System of Patanjali‚ Delhi: Patna. 
Mukerji, P. N‚ (1977) Yoga Philosophy of Patanjali‚ India: University of 

Calcutta. 
علم و  ی( به معناjnaو جنا) یباال و بلند ش،یطرف، جانب، پ ،یسو ی( به معناpra) پرجنا مشتق است از پره .3

 ،یفرزانگ یبودا، فراسو نییآ خیتار،)1380(.،عییپاشارک: شتریاطالعات ب یاست. برا یو رسم یدانش ظاهر
 .نشر نگاه معاصرتهران: ،چاپ اول،2 ج، (تایاپارمی)پرگ

مقام  روانهی: نتابوتمی“، )1379(.ع ،ییرک: پاشا ییمفهوم در تفکر بودا نیدر خصوص ا شتریاطالعات ب یبرا .4
 .، قم8ه و مذاهب، شمار انیاد قاتیمرکز مطالعات و تحقه یهفت آسمان، نشره فصلنام،”قتیحق نشیب

 رک: ییدر عرفان هندو شهیاند نیا رامونیپ شتریاطالعات ب یبرا .5

The Thirteen principal Upanishads‚ 1951: 121-127. 
The principal Upanishads‚ (1997), Radhakrishnan, S. India: HarperCollins 

Publishers. 
The Upanisads‚ (2001), Translated by F. Max Muller, 2 vols, Richmond, 

Surry: Curzon press. 

بعد  هایهدور اتیو در ادب عتیقانون و شر یدارد. در وداها به معنا یمختلف یمعان ییبودا-دهرمه در سنت هندو .6
علت است. به  یهو گا دهی، پدرعنص یبه معن سمیا در بوداست. امّ  فیو تکل اریو مع لتی، فضعدالت یبه معنا

رنج انسان  تیتواند به ماهیجهان که م کارکردو  تیاست در باب وضع یقتیدهرمه حق سمیبهتر، در بود انیب
 .119-138 ب: 1391 گراوند،رک:  سمیمفهوم در تفکر بود نیا رامونیپ شتریاطالعات ب یپاسخ دهد. برا

Chitkara‚ M. G. (2002) Encyclopaedia of Buddhism‚ v. 5‚ 13‚ A. P. H‚ 

Publishing Corporation. 

Dalailama, “Budha Dharma & society”‚ In Encyclopaedia of Buddhism‚ 

Nagendra Kumarsingh (ed) Anmol Publications. 

Jolly‚ J. (1980) “Dharma”. In Encyclopedia of Religion & Ethics‚ James 

Hastings (ed) v. 4‚ Edinburgh‚ charles scribner’s sons. 
Nordberg‚ M. “Dhama: A Religion”‚ In Encyclopaedia of Buddhism‚ 

Nagendra Kumarsingh (ed) anmol publications. 
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Skorupski‚ T. (1987) “Buddhist Dharma &Dharmas”‚ In Encyclopedia of 

Religion .Mircea Eliade (ed) v. 4‚ New York: Macmillan. 
مقصود از  یا گاهمقصود از تفکر همان علم است. امّ یتفکر بر دو قسم است. گاه زین یشادیاوپان اتیدر ادب .7

 .1367:1/47شنان،یکر رادا؛ 107-120 الف: 1391، گراوندرک:  شتریاطالعات ب یتفکر همان شهود است. برا

The principal Upanishads (1997) Radhakrishnan, S. India: Harper Collins 

Publishers. 
 ای( Maya)ایعالوه، ماه. ب156-158 و 72-1380:2/76،ییپاشاک: . و نسبت آن با پرجنا ر ایدر خصوص ما .8

شهود حق  یحجاب برا کیبه صورت  ییاست که در تفکر هندو الیوهم و خ یبرهمن به معناه قدرت خالق
یجهان شناخته م نیکه خالق ا ییخدا ،نیاست. بنابرا ایاز ما ینمود جهان ناش گر،ید ریشود. به تعبیم ریتفس

 Dasgupta, 1973:1/ pp. 141-144اطالعات ر. ک. به:  یاست)برا ایماه گردانند یاول قیشود به طر

& 431, 435, 437 & 438; Flood, 2005: 210, 224, 254) 668 :1384 ،و دیگران یچاترج؛ 
 بعد(.به  708و 

را  نشیهنرمندانه است که برهمن، آفر حیو تفر یسرگرم ینوع ییدر تفکر هندو (Lila)ال  یل زین ایدر ارتباط با ما
 :Dasgupta, 1973: 1/324Flood, 2005;): ر.ک شتریاطالعات ب ی)برا بر اساس آن خلق کرده است

 به بعد(. 2/852 :1384 گان،یشا؛ 339 ,333 ,332
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