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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
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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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چکیده
در این مقاله ،پس از بیان گزارشی اجمالی در باب ویژگی و مندرجات گلشن راز و
سوترههای مهایانه ،سعی بر آن است که به پرسشهای اساسی در باب تفکر و مسائل
مربوط به آن پاسخ داده شود .این مقاله مشتمل بر سه بخش است :در بخش اول از
چیستی تفکر در گلشن راز و سوتره های مهایانه سخن رفته است .در بخش دوم از مراتب
مختلف تفکر سخن به میان آمده است .در بخش سوم گفته شده که گلشن راز و
سوترههای مهایانه ،هرچند متعلّق به دوسنت متفاوتاند ،اما ،در آن دو ،تفکر شهودی
بسیار واالتر از تفکر عقلی است؛ زیرا آدمی باشهود میتواند دل خود را از آالیشهای
جهان دنیوی پاک کند ،در حالی که با تفکر عقلی قابلیّت حصول شناخت تمام حقایق و
رهایی از عناصر رنجآلود را ندارد .بر این اساس گلشن راز و سوترههای مهایانه ،هر دو،
آشکارا ،آدمی را در مسیر معرفت شهودی فرامیخوانند؛ زیرا بنابر آن دو ،این ساحت واالتر
از تفکر ،عین وصول است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در روششناسی عرفان
مقایسهای ،میزان سازگاری نظامهای عرفانی در طرح مسأله معرفتشناسی بسیار زیاد
است.
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مقدمه
در تفکر عرفانی اسالم یکی از آثاری که در آن شرح معانی و رموز عرفانی به نظم کشیده شده است
مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبستری است .این مثنوی که شامل  1006و به تعبیری  1004بیت می
باشد با وجود حجم کمش ،یکی از آثار بسیار ارزشمند عرفانی است که در آن موضوعات و مسائل
صوفیانه همراه با ذوق و وجدان شرح و بیان گردیده است.
از سوی دیگر ،آیین بودای مهایانه همانند تراواده ،1آموزههای اصلی خود را هر چند از سخنان بودا
گرفته است امّا بر بسیاری از آموزههای آن سنت تفسیری جدید دارد .به عبارت بهتر ،مهایانه ،عالوه بر
پذیرفتن متون مقدس آیین هینهیانه مجموعه عظیمی از سوترههای خود را نیز به آن افزود و شرح و
تفسیر های مختلفی از آنها را دارد.
در آیین بودا سوتره 2به معنی نخ و رشتههای راهنما و متن و گفتار ایزدی است که از زبان بودا فرا
آموخته شدهاند و در مجموع کتب مقدس مهایانه را شامل میشود(اشوه گوشه :1381،پیشگفتار5 ،؛
شومان.)105 :1362،
تاریخ نگارش ادبیات سوترهای در سنت هندو-بودایی بهطور مشخص معلوم نیست ( Dasgupta,
 .)1973: 1/418امّا به نظر میرسد نخستین سوترهها از حدود قرن اول پیش از میالد تا قرن اول پس
از میالد به نگارش درآمدند .در سنت بودایی ادبیات سوترهای که درحقیقت گوهر فلسفه بودایی را می
سازند به چند گروه اصلی تقسیم میشوند :برخی جنبه عرفانی دارند ( Montgomery, 2010:
 .)222برخی دعاگونه و نیایشیاند که در آنها از وفاداری و ایمان به بوداها سخن رفته است .گروه دیگر
رسالههای فلسفی هستند که در آنها از مطلق سخن میرود و در آنها ذات همه بوداها و موجودات است.
(شومان105 :1362 ،؛ قس :پاشایی)307/2 :1380 ،
مهایانهایها عالوه بر متون شاستره و تنترهها هفتاد و چهار سوتره دارند .برخی از این سوترهها فقط
چند صفحه و برخی هم شاید به هزار صفحه برسد که از میان آنها سوتره پرجنا پارمیتا ( Prajna
 ،)paramitaاوتمسکه ( ،)Avatamsakaلنکاوتاره ،گنده ویوهه ،دشه بومیکه ،شورنگمه سمادی،
سوکاوتی ویوهه ،سوکاوتی ویوهه بزرگ ،سوکاوتی ویوهه کوچک و سوتره های نیلوفر ،سمادی ،پاک بوم
و ویماله کیرتی نیردیشه (( )Vimalakirti nirdesaسوزوکی128-166 :1380 ،؛ پاشایی:1380 ،
 )309-321/2اعتبار و اهمیّت بیشتری دارند .جالب توجه است که در سوترههای عرفانی-فلسفی بودایی
یکی از مهمترین مسایل و موضوعات بحثبرانگیز ،مساله پرجنا3یا تفکر است که در ادبیات سوترهای به
معنای حکمت و معرفت است (Conze, 1973: 269; A Treasury of Mahayana
)).Sutrsa, 1991: 480; The Sutra of Hui-Neng, 1990: 81
به هر حال ،گلشن راز و سوترههای مهایانه هرچند متعلّق به دو سنت متفاوتاند ،امّا در آنها از
عمیقترین مباحث مربوط به معرفتشناسی عرفانی سخن میرود .لذا میتوان گفت :گلشن راز و سوتره
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های مهایانه به دلیل شباهتهای ساختاری و درون مایههای مشترک امکان سنجش و مقایسه با
یکدیگر را دارند.
به نظر میرسد با وجود کثرت وجوه تشابه گلشن راز و سوترههای مهایانه پیرامون مسأله تفکر،
اختالفهایی هم میان این متون وجود دارد که تحلیل و نشان دادن آنها ،مسأله اصلی این پژوهش
است.
ضرورت بحث
ضرورت این تحقیق را میتوان از جهت اهمیّت و اعتبار سوترهها و نقش معرفتشناسی ادبیات سوترهای
در روششناسی عرفان تطبیقی دانست .بهعالوه فقدان پژوهشی که بهطور مقایسهای مسأله تفکر را در
این دو متن بررسی کرده باشد و بتواند قلمرو محدودیتهای آن و شکاف میان تفکر عقلی و کشفی
موجود در گلشن راز و سوترههای مهایانه را پاسخ گوید چیزی است که بر ضرورت آن میافزاید .بهعالوه،
ضرورت این تحقیق را میتوان در سودمندی عقالنی مطالعات تطبیقی در حوزه علوم انسانی و نیز
سودمندی مطالعات تطبیقی در مسائل معرفت شناسی میان عرفان اسالمی و عرفانهای شرقی دانست.
پیشینه بحث
در تفکر اسالمی سابقه بحث تفکر به قرآن کریم و دیگر متون دینی بر میگردد .به ویژه اینکه در سنّت
عرفانی اسالم این آموزه بهطور مستقیم در آثار و اندیشه بسیاری از مشایخ صوفیه از قبیل حالج ،ابو نصر
سرّاج ،هجویری ،غزالی ،عطار ،سنایی ،مولوی ،ابن عربی و نیز در آثار بسیاری دیگر از متفکران مسلمان
به صورت یک اصل بنیادین مطرح میشود.
در تفکر بودایی نیز مفهوم پرجنا که به معنی حکمت و تفکر شهودی است سابقهای دیرینه دارد .آثار
و عناصر این آموزه را برای نخستین بار در اشراق و بیداری بزرگ بودا و شمار عظیمی از کتب مقدس
بودایی بهویژه در سوترههای مهایانه میتوان جستجو کرد.
تاکنون در زمینه پیشینه بحث تفکر در گلشن راز و سوترههای مهایانه بهجز اشاراتی مختصر و
پراکنده پژوهشهای مستقل و معتبری صورت نگرفته است .لئونارد لویزن در کتاب فراسوی ایمان و کفر،
و دکتر محمد ایلخانی در مقاله «شیخ محمود شبستری و اندیشه فلسفی» صفحاتی را به مسأله تفکر و
تبیین روش فلسفی شبستری اختصاص دادهاند .همچنین محقق اندیشمند استاد پاشایی در کتاب فراسوی
فرزانگی و پژوهشی در سوره نیلوفر پیرامون تفکر در بودیسم مهایانه نکات ارزشمند و قابل مالحظهای
شرح و بیان کرده است .بهجز موارد یادشده مقالههایی را در برخی نشریات درباره این موضوع در گلشن
راز میتوان یافت که البته حاوی نکته یا نکتههای عرفانی و قابل توجهی نیستند .لذا در این پژوهش
سعی بر آن است به شیوهای مقایسهای و بدون هیچگونه همانندسازی به مقام تفکر و جایگاه اصیل آن
در گلشن راز و سوترههای مهایانه پرداخته شود.
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چیستی تفکر
مساله تفکر یکی از مسایل صوفیانه که پس از طرح ابیات مقدماتی در گلشن راز به چشم میخورد .به
عبارت بهتر ،نخستین پرسش هروی که با آن کتاب ارزشمند خود را آغاز میکند ،پرسش از تفکر است .او
میگوید:
چه چیز است آنچه گویندش
نخست از فکر خویشم در تحیّر
تفکر؟
(شبستری :1382 ،بیت )70
درواقع مسأله شیخ محمود تبیین و ایضاح ماهیّت تفکر است .بر این اساس این شیفته حق کتاب خود
را با چیستی تفکر آغاز میکند .یعنی تفکر از جمله مسائلی است که کسی چون شیخ محمود از حقیقت
آن در تحیّر است .شاید طرح این پرسش از سوی یک فیلسوف چندان عجیب نباشد ولی طرح آن از
سوی یک عارف اهل سلوک شگفت است .از این روست که میگوید:
کزین معنی بماندم در تحیّر
مرا گفتی بگو چه بود تفکر
(همان ،بیت)71
جالب توجه است که پس از طرح مسأله تفکر از سوی هروی شیخ محمود به پاسخ سؤال میپردازد و
میگوید «:تفکر درحقیقت سلوک معنوی است از ظاهر به باطن و از صورت به معنی و جان» (لویزن،
 .)304 :1379بر همین اساس با ذوق و وجدان خاصی در گلشن راز میگوید:
به جزو اندر بدیدن کل مطلق
تفکر رفتن از باطل سوی حق
(شبستری :1382 ،بیت)73
ایزوتسو در شرح این بیت از شیخ محمود میگوید« :مفهوم تفکر در نزد شبستری عبارت است از
کشف یعنی ادراک شهودی مستقیم از حقیقت در مقابل استدالل و برهان که عبارت از فرایندی فکری
است که به کمک آن شخص سعی میکند بر اساس چیزی معلوم به چیزی نامعلوم برسد» (به نقل از
لویزن.)304 :1379 ،
برخی دیگر از شارحان گلشن راز بر این باورند که تفکر در نزد اهل اهلل رفتن سالک به سلوک کشفی
به طریقی است که سالک از کثرات و تعینات که بهحقیقت باطلند یعنی عدماند به جانب حق مطلق که
حق اول است در سیر و سلوک باشد و سالک به مقامی در قلمرو تفکر برسد که تعیّن خود و جمیع تعیّنات
خود را در بحر وحدت مستغرق یابد (الهیجی.)1381:45 ،
در سوترههای مهایانه نیز واژه پانه ()Pannaکه سنسکریت آن پرجنا ()Prajnaمیباشد به معنی
فرزانگی ،شناخت ،تفکر ،دانش ،معرفت کشفی یا شهود است .به عبارت دیگر ،پرجنا علم شهودی و
حکمت و معرفت عرفانی است ( A Treasury of Mahayana Sutrsa, 1991: 480; The

 / 216پژوهشهای فلسفی ،سال  ،12شماره  ،25زمستان 1397
Sutra of Hui-Neng, 1990: 81؛ پاشایی32-4/2 :1380 ،؛ پاشایی )1375:574 ،که میتواند
جهان را چنانکه حقیقتاً هست )Yathabhutam)4شهود کند.
به بیان دیگر ،تفکر در سوترههای مهایانه روشنشدگی درون است ،یعنی حکمتی که نه از طریق
علم حصولی بلکه از طریق علم حضوری و شهود بهدست میآید .درواقع از طریق این ساحت از تفکر
است که رهرو راه بودایی آنچه را که درباره ذات تهی و ناپایدار اشیاء و نبود واقعیتی به عنوان خود ،شنیده
بود با تفکر قلبی ادراک میکند (.)Schumacher, 1994: 274
بهعالوه در فلسفه بودایی منظور از شهود یا بینش ( )Vipassanaروشنی یا اشراق شهودی است
که میدرخشد و حقیقت ناپایندگی ،رنج بودن و خود نداشتن ذات همه نمودهای جسمانی و روانی هستی
را عرضه میدارد .این شهود در سوترههای مهایانه ،بینش شناسایی()Vipassana prajnaاست که
عامل اصلی رهایی است (پاشایی .)600 :1375 ،در سوترههای مهایانه به نظر میرسد که این شهود
نتیجه فهم عقالنی و تحلیل منطقی محض نیست .بلکه از راه مشاهده مستقیم و ذوق و وجدان و سلوک
معنوی سالک در همین زندگی کنونی دست میدهد.
در سوترههای بودایی این اندیشه حضور دارد که این نوع از تفکر که همان مقام شهود است قابل
آموختن نیست و از طریق مجاهده ،دانش و علم تجربی بهدست نمیآید .5به بیان دیگر ،دلیل ظهور
بودای آینده منحصر در احیای دهرمه 6نیست ،بلکه موضوعی فراتر از دهرمه وجود دارد که عبارت از
نَفْس حضور انسانی کامل است که صرف فیض و عنایت او به ایمانداران باعث انتقال فرا دانش از قلب
مراد به مرید میگردد (نی وانو.)380 :1390 ،
به عبارت دیگر ،حضور در پیشگاه میتریه ،سرور بزرگ بوداسفان و منجی موعود در آیین بودا ،باعث
تحول درون سالک و رسیدن او به مقامات عالی تفکر میگردد .پس میتریه که از مشهورترین بوداسفان
در همه طریقتهای بودایی است نه تنها عامل انتقال حکمت بلکه حقیقت حکمت و حیات نظری است و
به هرکسی که بخواهد از سرِ شفقت و خیرخواهی و نجاتبخشی این نابترین معرفت،یعنی پرجنا را
انتقال میدهد تا به رستگاری دست یابد.
مراتب تفکر
شبستری در گلشن راز پس از طرح مسأله تفکر و بحث و بررسی دیدگاههای ارباب عقل و اصحاب کشف
به تبیین مراتب مختلف تفکر میپردازد .بر این اساس وی چنین اظهار میکند که تفکری که شرط راه
سالکان است با تفکری که شرط راه عاقالن است متفاوت است .چه هریک از این طایفه بر اساس امکان
وجودی و استعداد خود از فیض صوری و معنوی برخوردارند .بر این اساس خاطر نشان میکند که تفکر
در آالء یعنی اسماء و صفات و افعال حق به منزله طاعت امّا تفکر در ذات قدس جبروت حق به منزله
گناه است .آنجا که میگوید:
ولی در ذات حق محض گناه
در آال فکر کردن شرط راه
است
است
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کدامین فکر ما را شرط راه
است
بود در ذات حق اندیشه باطل

چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟
محال محض دان تحصیل حاصل

(شبستری :1382 ،ابیات )113-111
باید متذکر شد که شبستری تفکر در آالء را از آن جهت طاعت میداند که سبب قرب حق میشود
این در حالی است که تفکر در ذات قدس جبروت حق موجب گمراهی سالک میگردد .از این رو بر
اساس گزارش گلشن راز ،تفکر بر دو نوع است :تفکر روا و تفکر ناروا (الهیجی.)76 :1381 ،
در جاهای دیگر از گلشن راز شبستری تفکر را تفکر در آفاق (همان )143 :و تفکر در اَنْفُس (همان:
 )166بیان میکند .به هر حال بر اساس گزارشهایی مختلف از گلشن راز تفکر امری ذو مراتب است.
این مراتب مختلف عبارتاند از :تفکر شهودی و تفکر استداللی.
تفکر استداللی امری ذهنی نشأت گرفته از عمل فکر کردن یا استدالل است در حالی که تفکر
شهودی در نزد عارفان منشأ و خاستگاهی متعالی دارد .خاستگاهی که از جانب مطلق یعنی خدا یا ولی
خدا سرچشمه میگیرد.
7
در سوترههای مهایانه نیز تفکر بر دو قسم است :تفکری که نتیجه فهم عقالنی و منطقی محض
است که در بودیسم مهایانه ویجنانه یا دانش است و مرتبه دیگر از تفکر عبارت از مقام فرادانش یا شهود
بودایی است که موضوع تهیّت ،تتتا و دهرمه کایه میباشد
مسأله فرادانش در بودیسم مهایانهای به نظر میرسد مهمترین مسأله برای رسیدن به واالترین مقام
از سلوک بودایی است .به هر حال مقام فرادانش بودایی توانایی دیدن وجه حقیقی همه چیز است .کسی
که بتواند به مقام فرادانش بودایی دست یابد در واقع به این مقام از قرب شهودی میرسد که نیک می
بیند که همه چیز در تغییر مدام است و خود ثابت در این جهان وجود ندارد .چه اَنآتمن یا نهخود
( )Anattaوجه حقیقی همه چیز است (نی وانو .)381- 380 :1390 ،درواقع ،رسیدن به این مرتبه از
فراشناخت بودایی ،آگاه شدن از عجایب و حقایق بزرگ عالم هستی است .کسی که بتواند به این مقام از
تفکر از راه مشاهده قلبی و ذوق و وجدان دست یابد به یک نوع تکامل وجودی و ذات چنینی دست یافته
است.
اکنون در تحلیل مباحث فوق باید متذکر شد که در گلشن راز و سوترههای مهایانه قلمرو تفکر اصیل
که همان مقام قرب شهودی است بسیار واالتر از ساحت عقل و تفکر عقلی است .زیرا این ساحت از
تفکر میتواند دل سالک را از اغراض پلید و آالیشهای این جهان پاک کند و نقش مهمی در کشف
حقایق در همین حیات کنونی دارد .این در حالی است که عقل و تفکر عقلی هرچند به عنوان یک روش
در عرصههای خاص خود معتبراست؛ امّا از امور محدود و متناهی این جهان حاصل شده و توانایی حصول
شناخت در تمام امور را ندارد .بر این اساس گلشن راز و سوترههای مهایانه آشکارا آدمی را در مسیر شهود
و تفکر شهودی فرا میخوانند.
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مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوترههای مهایانه
گلشن راز در بین مجموعه متون عرفانی از جهت معرفتشناختی عرفانی اهمیّت و اعتبار ویژهای دارد.
این درحالی است که در میان کتب مقدس بودایی سوترههای مهایانه جزو رسالههای ارزشمند عرفانی به
شمار میآیند .به هر حال ،در این متون نوعی معرفتشناسی اصیل عرفانی به چشم میخورد که جنبه
عقلی و نظری ندارد بلکه نوعی هماهنگی و پیوند با بنیاد حقیقت هستی است.
شگفت است که گلشن راز و سوترههای مهایانه هر دو به دنبال تفکری عاری از شایبه نفسانی ،وهم
و خیال هستند .تفکری که ابطالناپذیر بوده است در مرتبهای فراسوی عقل و صور معمول و مرسوم تفکر
قرار دارد .بر این اساس در اینجا درصددیم ببینیم مقام این سنخ از تفکر چیست؟ و این سنخ از تفکر ابتدا
در گلشن راز و سپس در سوترههای مهایانه چه ویژگیهایی دارد؟
قبل از هر چیز باید متذکر شد که گلشن راز براساس گزارشهای مختلف تفکر را در ساحت تفکر
عقلی و تفکر کشفی بررسی میکند .تفکر عقلی از طریق عقل و استدالل و تصور و تصدیق حاصل می
آید در حالیکه تفکر کشفی از راه سلوک معنوی در باطن حقیقت انسان،یعنی دل به ظهور میرسد .بر این
اساس شیخ محمود شبستری در گلشن راز میگوید:
به نزد اهل عقل آمد تفکر
تصور کآن بود بهر تدبّر
شود تصدیق نامفهوم مفهوم
ز ترتیب تصورهای معلوم
(شبستری :1382 ،ابیات  77و )76
شبستری در گلشن راز حامیان تعقل و تفکر عقلی را اهل تقلید میداند که به ابزاری به نام عصا
متوسل شدهاند .در حالی که حامیان شهود را اهل تحقیق میداند .براساس گزارشهای گلشن راز مقام
تحقیق بسیار واالتر و متعالیتر از تقلید است .ازاینرو ،شبستری در گلشن راز برای فهم حقایق ایمانی و
اتصال به قرب شهودی اصرار میورزد که سالک باید ترک عصا کند و بر بنیاد حقیقت هستی که حق
است نظر افکند.
چو موسی یک زمان ترک عصا کن
رهی دور و دراز است آن رها
شنو انی اناالحق بیگمانی
کن
درآ در وادی ایمن زمانی
(شبستری :1382 ،ابیات  82و )81
محقق را که از وحدت شهود
است

نخستین نظره بر نور وجود است

(همان :بیت )83
در شرح و تأویل بیت فوق باید گفت که در گلشن راز بنیاد حقیقت وجود موضوع تعقّل نیست ،بلکه
موضوع شهود دل است؛ یعنی آن را باید از راه قرب شهودی و دیدار رمزی ادراک کرد نه از راه تعقل و
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استدالل منطقی .بهعالوه در گلشن راز این اندیشه حضور دارد که محقق یعنی صاحب دل و دانای کامل
که به مقام توحید عیانی رسیده باشد و حقیقت امور را چنانکه است به تحقیق دیده است (الهی اردبیلی،
 )52 :1376توجه اوّل او بر عین حقیقت هستی است که خاستگاه همه حقایق و موجودات است.زیرا وجود
اضافیه موجودات در نظر او وهمی و خیالیاند نه باقی و ازلی(ترکه اصفهانی.)64 :1375 ،
از سوی دیگر ،براساس گزارشهای گلشن راز برای تفکر در خصوص مطلق که مادر همه موجودات
است باید وارد ساحت دیگری از تفکر شد .ساحتی که گلشن راز آن را مقام قرب شهودی مینامد.
نخستین چیزی که میتوان پیرامون این مرتبه از تفکر گفت این است که این مرتبه از تفکر نوعی
همدلی و پیوند معنوی با بنیاد حقیقت هستی است که در پرتو تجربهای متعال،یعنی رخ دادن شهود در
دل سالک روی میدهد.
باید دانست که سالکی که به این مقام از تفکر یعنی قرب شهودی دست یافت حق متعالی را ظاهر
میبیند ،امّا خلق را باطن (الهی اردبیلی .)53 :1376 ،پس خلق در نظر او مجالی ظهور حق است که
وجود ظلّی و خیالی بیش ندارد.
در اینجا باید متذکر شد که در گلشن راز شأن عقل و تفکر عقلی باید ترقی کند و به مقام شهود
برسد .زیرا تفکر عقلی از ادراک احوال عقبی و بسیاری از حقایق ایمانی ناتوان است .ازاینرو ،شبستری در
گلشن راز میگوید:
بود چون کور مادرزاد دنیا
خرد از دیدن احوال عقبی
(شبستری :1382 ،بیت )429
در واقع ،شبستری در گلشن راز در ضمن بحثهای مختلف و تمثیلهای گوناگون (شبستری:1382 ،
ابیات  107-110و  )95-104نشان میدهند که عقل و تفکر عقلی نسبت به شهود از اعتبار و حجیّت
کمتری برخوردار است .بر این اساس سالک با تکیه بر تفکر عقلی و احتجاج فلسفی محض نمیتواند
قابلیت وصول و اتحاد با معشوق ازلی را بهدست آورد .این درحالی است که در گلشن راز شهود عین
وصول است .به بیان دیگر ،شهود عبارت است از فرایند گسست از خود و اتصال به حق.
پرسشی که در اینجا در پیوند با مسأله تفکر قابل طرح است این است که طرح معرفتشناختی
شبستری در گلشن راز با تفسیر انسانشناختی او تا چه اندازه منطبق است؟
در پاسخ باید گفت که در گلشن راز عالوه بر اینکه حقیقت تفکر امری بسیط و دارای مراتب
تشکیکی است این اندیشه غلبه دارد که انسان نیز هویتی واحد دارد که در عین بسیط بودن دارای
مقامات و مراتب مختلف است .لذا براساس گزارشهای متعدد گلشن راز هر مرتبهای از تفکر در وجود
آدمی با مرتبهای از هستی و وجود منطبق است .بنابراین میتوان گفت که انسان در هر مرتبهای از تفکر
همان مرتبه از وجود را داراست و عالم او درواقع ،همان نحوه تفکر و ادراک اوست .پس میتوان گفت که
در اندیشه شیخ محمود تفکر به مثابهی وجود است .بر این اساس در گلشن راز میگوید:
که بشناسد بدان اسرار پنهان
ورای عقل طوری دارد انسان
نهاده است ایزد اندر جان و در تن
به سان آتش اندر سنگ و آهن

 / 220پژوهشهای فلسفی ،سال  ،12شماره  ،25زمستان 1397
چون بر هم اوفتاد این سنگ و آهن

ز نورش هر دو عالم گشت روشن
(شبستری :1382 ،ابیات )96-98

در شرح و تحلیل ابیات فوق باید متذکر شد که شبستری در گلشن راز اندیشه انسان را حاوی دو
گونه میداند .یکی گونه که عقل و احتجاج عقلی است و دیگر ورای عقل و فراسوی فرزانگی است که
همان سوز و اشتیاق درونی است که آدمی از طریق آن قادر خواهد بود عجایب و شگفتیهایعالم و اسرار
پنهان را درک کند .این مرتبه از معرفتشناسی عرفانی در گلشن راز همان چیزی است که مقام ترک
هستی و قرب شهودی نامیده میشود،یعنی مُدْرِک در مُدْ َرک مستغرق و فانی گردد (الهیجی:1381 ،
 .)351بر این اساس شیخ محمود میگوید:
تو را از هستی خود وا رهاند
اگر نوری ز خود در تو رساند
(شبستری :1382 ،بیت )516
پرسشی دیگر در پیوند با مسأله تفکر در گلشن راز این است که سالک برای تحقق قرب شهود در
همین حیات کنونی باید چه کند؟
در گلشن راز این اندیشه حضور دارد که سالک برای تحقق قرب شهودی و ترک هستی باید به
تزکیه نَفْس و تصفیه قلب بپردازد و بهتدریج از تجلیات افعالی و صفاتی برخوردار شود و سرانجام در
تجلی ذاتی فانی شود .این مرتبه در تصوف اسالمی عبارت است از یک نوع سلوک کشفی یعنی سفر به
طریق اولیاء حق .این سفر براساس گزارش گلشن راز یک نوع دگوگونی کیمیایی وجودی نیز هست؛ زیرا
سالک در این سفر دیگر تحصیل معارف نمیکند ،بلکه دستخوش یک نوع دگرگونی هستیشناختی می
گردد که به موجب آن گوهر خود سالک به شهود و ترک هستی تبدیل میشود (شایگان-72 :1375 ،
 .)70بدین ترتیب باید متذکر شد که تحقق قرب شهودی از طریق تجرید امکانپذیر است .براین اساس
شیخ محمود شبستری میگوید:
پس آنگه لمعهای از برق تأیید
بود فکر نکو را شرط تجرید
(شبستری :1382 ،بیت .)85
در تأویل بیت فوق میتوان گفت که مقام تجرید که شرط تفکر نیکو است مقامی است که انسان از
مرتبه متعیّن جهان دنیوی به مرتبه نامتعیّن اخروی ارتقاء مییابد و از خود به سلوک در خود میرود تا
آنجا که به کمک خود به اصل خود واصل میگردد و به مقامی میرسد که در قید همین حیات دنیوی از
طریق سلوک باطنی به وارستگی و سعادت عظیم دست مییابد.
این مرتبه از سلوک معنوی در گلشن راز مقام ترک هستی و قرب شهودی است که سراسر وجود
انسان را بهطور کامل فرا میگیرد .بنابر آنچه گفته آمد در اینجا انسان با تفکری روبروست که بنیاد آن
برخالف تفکر بحثی و عقلی است .ازاینرو ،فردی که بتواند به این مرتبه از مقام تفکر برسد ،ویژگیهای
خاصی به خود میگیرد .یکی از این ویژگیها براساس گزارش گلشن راز «تجرید ظاهر» است که عبارت
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است از عدم تعلق و ترک اسباب دنیوی .این درحالی است که پس از تجرید ظاهر صاحب تفکر به
«تفرید باطن» دست مییابد که عبارت است از پاک گردانیدن دل از اغراض و آالیشهای پلید (الهی
اردبیلی54 :1376،؛الهیجی .)55 :1381 ،بر این اساس در ادبیات و متون عرفانی این طرز تلقی غلبه دارد
که برای نیل به مقام قرب شهودی که همان مقام معرفت و ترک هستی است میبایست هم دست آدمی
برکنار باشد و هم دل او.
ملک اینجا بایدت درباختن
مال اینجا بایدت انداختن
وز همه بیرون باید آمدن
در میان خون باید آمدن
دست بباید پاک کرد از هر چه
چون نماند هیچ مطلوبت به دست
هست
چون دل تو پاک گردد از صفات
تافتن گیرد ز حضرت نور ذات
(به نقل از الهیجی)55 :1381 ،
اکنون پس از بحث و بررسی مقام تفکر در گلشن راز و شناسایی ویژگیهای آن در اینجا در صددیم
که نشان دهیم مقام این سنخ از تفکر در سوترههای مهایانه چیست؟ و این سنخ از تفکر بودایی در ادبیات
سوترهای چه اوصاف و ویژگیهایی دارد؟
قبل از هر چیز باید متذکر شد که سوترههای مهایانه براساس گزارشهای مختلف تفکر را در دو
ساحت تفکر عقلی،یعنی ویجنانه و تفکر کشفی،یعنی پرجنا بررسی میکنند .تفکر عقلی از طریق عقل یا
تعقل و فهم نظری حاصل میآید در حالیکه تفکر کشفی از راه سلوک معنوی و عدم دلبستگی به امور
هستی در ذات سرشت انسان یعنی دل به ظهور میرسد.
در تفکر بودایی نیز فهم حقیقت هستی و امکان رهایی از رنج کار بسیار دشواری است .تنها راه
خالصی از این تضادها و تناقضها رسیدن به نظرگاهی متعالی است ،نظرگاهی که نه با پیروی از منطق
و استدالل معمولی بلکه از راه شهود دل میتوان به آن دست یافت .اینجاست که میتوان گفت تعلیم
بودا پیرامون اَنآتمن یا نداشتن خود دیگر حاصل تعقل و تفکر منطقی نیست (سوزوکی 44 :1380 ،و 43؛
قس :اشوه گوشه271-73 :1381 ،؛ پاشایی )198-200 :1391 ،بلکه حاصل مقام شهود دل است.
پرسشی که در اینجا میتوان طرح کرد این است که در تفکر بودایی برای تحقق قرب شهودی چه
باید کرد؟ بودا برای تحقق قرب شهودی و تکامل سلوک معنوی انسان ،حقایق شریف و راههای هشتگانه
را تعلیم میداد که درمجموع میتوان گفت سه راه یا طریقه را در بر میگیرند .این سه راه یا طریق
عبارتاند از :راه اخالق ،راه تعقل و راه پرجنا یا شهود (قس :پاشایی.)196-198 :1391 ،
در عرفان بودایی برای تربیت دل و حتی تن میبایست از راه تهذیب باطن و سلوک معنوی پیش
رفت .امّا بر اساس گزارش سوترها به نظر میرسد این طریق کافی نیست چرا که نمیتواند ژرفترین
ساحت جان را از پلیدیها پاک کند .در اینجاست که مقام پرجنا یا شهود دل که اشوه گوشه آن را در
رساله بیداری ایمان فراشناخت میداند (اشوه گوشه )307 :1381،اعتبار و ارزش بیشتر مییابد چون که به
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ژرفترین ساحت جان تعلق دارد و به هر حال در ارزش مقام شهود دل نباید از دیدگاه عقل و استدالل
منطقی قضاوت کرد چون که قلمرو پرجنا همان شهود بنیادین و معرفت پایه است و از این جهت نیاز به
هیچ منطق و توجیه معرفتشناختی ندارد.
در سوترههای مهایانه تفکر مطلق آن مرتبه از شناخت است که از ذات سرشت خود بشر سرچشمه
میگیرد نه از خاستگاهی بیرون از وجود او( .)The Sutra of Hui-Neng,1990: 81در
اصطالحات بودایی شناخت این ذات سرشت بشر را شناخت چنینی یا تتتا میخوانند(اشوه گوشه:1381 ،
 .)100-113پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که سرچشمه اصلی ذات بشر چیست؟ بر
اساس گزارش سوترهها سرچشمه اصلی ذات بشر تتتا یا چنینی است ( The Sutra of Hui-Neng,
 .)1990: 81اما پرسش اصلی این است که چنینی چیست؟ در تفکر بودایی چنینی یعنی دیدن حقایق
اشیاء چنانکه هستند .به تعبیر دیگر ،یعنی فهمیدن آنها در حالت خود بود یا ذات آنها .چنین تفکری در
سوترههای مهایانه حقیقتی است که کلمات قادر به تبیین آن نیستند ( Diamond Sutra, 1990:
 .)42بر این اساس است که در سنّت مهایانه اشیاء را چنانکه هستند شناختن یعنی بازگشت به آن مقام
از شهود دل (سوزوکی 63 :1380 ،و  62و  )171-73که از حدود زمان و مکان و قانون علیت فراتر می
رود (اشوه گوشه.)256 :1381 ،
یکی از آثار مهایانه که در آن مفهوم چنینی به کار رفته سوتره پرجنا پارمیتا است که آمیزهای از
معرفتشناسی و هستیشناسی بودایی است .در این سوتره مقام پرجنا یا شهود دل از غایت بیکرانی در
قالب منطق و اندیشهی از پیش تعیین شده در نمیآید .ازاینرو ،نگارندگان سوتره پرجنا پارمیتا ،مقام
پرجنا یا تفکر شهودی را همچون نیروی سحرآمیزی میستایند ،آن را به منزلهی امر مقدس میپرستند و
بر او نماز میبرند (پاشایی ،1380 ،ج 2،54؛ قس :اشوه گوشه .)307 :1381،در این سوتره و دیگر سوتره
های مهایانه ( .)A Treasury of Mahayana Sutrsa, 1991: 191-201اغلب بودا را
تتاگته یعنی چنین رفته و چنین آمده میخوانند .آنچه که در این سوترهها ذات چنین رفته یعنی بودا را می
سازد همین تتتا است که در عرفان بودایی مقام بلندی دارد تا آنجا که فهم دقیق آن برابر است با فهم
تاریخ معنویت و تفکر بودایی .اما همین تتتا چیزی است که نه میآید و نه از میان میرود .نه دستخوش
نابودی است و نه بند و حجابی دارد( ...سوزوکی63 :1380 ،؛ اشوه گوشه 243 :1381 ،و 100-103؛ قس:
همان 57 ،208 ،و .)50
جالب توجه است که در تفکر بودایی شناخت و تفکر معمولی آدمی که همان ویجنانه یا قلمرو عقل
است هرگز نمیتواند چنینی را به چنگ آورد چون که سرشت این تفکر تقسیم کردن و در دوییها
متوقف ماندن است این درحالی است که تفکر مطلق که همان ذات چنینی است از اوصاف و ویژگیهای
خاصی از قبیل تعالی ،رمزی و بیواسطه بودن برخوردار است( A Treasury of Mahayana
 .)Sutrsa, 1991: 480بنابراین تفکر چنینی که قلمرو مقام شهود است نه در جهان حواس است و
نه اندیشهای است که آفریده احکام و قواعد منطقی باشد؛ بلکه این ساحت از تفکر چیزی است
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نیاندیشیدنی ،ننامیدنی و وصف ناپذیر است( .سوزوکی64 :1380 ،؛ پاشایی 31 :1391 ،و  .)30بر همین
اساس است که اشوه گوشه در تفسیر رساله بیداری ایماندر تفکر مهایانه پیرامون این مفهوم میگوید:
«ذات چنینی ،جاودانۀ جاودانه است»(اشوه گوشه.)314 :1381 ،
در سوترههای مهایانه عقیده بر این است که تهیّت ،موضوع تعقّل نیست بلکه موضوع شهود و تفکر
شهودی است ،یعنی آن را باید از راه دل ادراک کرد نه از راه عقل و استدالل منطقی .به عبارت دیگر،
تهیّت موضوع فهم و تفکر استداللی نیست بلکه از راه تفکر بنیادی نیعنی قرب شهودی میتوان آن را
شناسایی کرد (شومان138 :1362 ،؛ قس :پاشایی )50-60 ،1386 ،و این امر چیزی است که نیاز به دلیل
و استدالل ندارد .بر این اساس است که در سوترههای مهایانه این اندیشه حضور دارد که اگر حتّی یک
بار شهود در ساحت وجود آدمی بیدار شود و به حقیقت تهیّت و حتی نیستی راه یابد دیگر هیچ روش
فلسفی و منطقی قادر نخواهد بود آن را از آدمی بازستاند (سوزوکی .)65-69 :1380 ،زیرا مقام شهود
حالت روحی شخص را از بنیاد دگرگون میکند تا آنجا که حتی رنج و مقام بوداگی و نیروانه نیز در نظر او
بیمعنا میشود .زیرا در نظر چنین انسان وارسته و صاحبدلی همه چیز مایا 8است (پاشایی :1390 ،ج ،2
72-78؛ شومان.)140-142 :1362 ،
با این اوصاف براساس گزارش سوترههای مهایانه باید متذکر شد که پرجنا یعنی شهود باطنی معانی
بیشمار که از یک دهرمه سرچشمه میگیرند .این دهرمه ناشکل است .چنین ناشکلی ،بی شکل و نه
شکل است .چون نه شکل است و نه بی شکل ،آن را وجه حقیقی اشیاء میخوانند(پاشایی.)60 :1386 ،
یعنی چیزی که مادر همه بوداها و همه آگاهی است .بر این اساس در سوترههای مهایانه پرجنا به مادری
تشبیه میشود که فرزندان بسیار دارد .اگر بیمار شود پسران و دخترانش از او پرستاری خواهند کرد؛زیرا
تنها اندیشه آنان این است که او مادرشان است .یعنی مادر همه بوداها و بوداسفها همین زن متعال یا
پرجنا است که روشنی همهافروز و همهآگاه است .البته باید مالحظه کرد که مقصود از این همهآگاهی
یعنی شناخت همه و سرچشمه و خاستگاه همه شناختها و تفکرات (پاشایی52/2 :1380 ،؛ همو:1391 ،
.)33
افزون بر این در سوترههای مهایانه میتوان گفت که قرب شهودی نیروانه و دهرمه کایه است .بر
این اساس در سوترههای مهایانه از نیروانه سخن رفته است .زیرا نیروانه وجود حقیقی است که پاک
مطلق است از نادانی ،سرگشتگی و امیال بد (اشوه گوشه.)129 :1381 ،
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که مقام شهود از چه جهتی دهرمه کایه است؟ در پاسخ
باید متذکر شد از این جهت شهود دهرمه کایه است که دهرمه کایه نخستین حقیقت و برترین مرتبه از
مراتب تفکر شهودی است .به این دلیل که دهرمه کایه کالبد بیآغاز خود هستی یعنی مطلق است (به
نقل از اشوه گوشه ،سوتره الماس ،فصل 17؛سوزوکی75 -79 :1380 ،؛ قس :اشوه گوشه-117 :1381 ،
.)101
به همین دلیل است که حکیمان برجسته دین بودایی عقیده دارند که اگر بخواهیم دهرمه کایه را در
یک کلمه توصیف کنیم شاید بهترین طریق این باشد که آن را حقیقت مطلق بنامیم ،یعنی برترین
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حقیقت که همهچیز هستی و موجودیت خود را از او میگیرد .این برترین حقیقت مطلق در سوترههای
مهایانه همان پرجنا یا مقام دل است .این درحالی است که ویجنانه یا مقام عقل و دانش استداللی و
منطقی همواره در قلمرو موجودات و امور محسوس باقی میماند .به تعبیر دیگر ،علم یا معرفت استداللی
در هر قلمرو و ساحتی با هر عمق و دقتی همیشه معطوف است به امور محسوس و موجودات .افزون بر
این ،دهرمه کایه در سنّت عرفانی بودیسم مهایانه آن کالبد جسمانی محدود و شکننده نیست که به روپه
کایه( )Rupa kayaمعروف است .کسی که به مقام دل یا شهود برسد به دهرمه کایه میرسد یعنی تن
کیهانی و روحانی که پاک پاک است از تمام خواهشها تا جایی که تمام بوداها ،بوداسفها و موجودات
دیگر در آن زندگی میکنند ،حرکت میکنند و هستیشان همه از اوست (پاشایی .)326-28/2 :1380 ،بر
همین اساس اوتمسکه سوتره لنکاره پیرامون دهرمه کایه (مقام شهود یا پرجنا) چنین اظهار میکند که
دهرمه کایه اگر چه خود را در سه جهان آشکار می کند ،اما از ناپاکیها و پلیدیها آزاد است .او خود را
این جا و آن جا و همه جا میگشاید .به ندای کرمه پاسخ میدهد .یک حقیقت فردی یا موجودی دروغین
نیست بلکه امر معقول و مطلق است که زبان متعارف و مرسوم و کلمات نمیتوانند حقیقت آن را بیان
کنند .بر همین اساس گفته میشود این مرتبه از مقام فرادانش بودایی از هیچ جا نمیآید ،به هیچ جا نمی
رود ،...همواره آرام و جاوید است ،بدون هیچ تعیّنی تا آنجا که او میتواند همهچیز بیافریند...جایی در
جهان نیست که این کالبد آن را پر نکرده باشد .جهان دگرگون میشود امّا این کالبد همواره یکسان
است(همان327 :؛ شومان114-16 :1362 ،؛ اشوه گوشه 314-17 :1381 ،و .)256-58
نکته دیگر اینکه براساس گزارش سوترهها برای تفکر پیرامون دهرمه کایه ،تتاگته گربه ،نیروانه،
تتاته دهرمه و شونیا و تهیّت مطلق میبایست ویجنانه و تفکر عقلی را رها کرد .زیرا تأمل در باب این
مفاهیم نمیتواند تحت سلطه منطق و تفکر استداللی باشد .ازاینرو ،در سوترههای مهایانه این اندیشه
غلبه دارد که برای تفکر پیرامون مسائلی از قبیل دهرمه کایه ،تتاگته و حقیقت بینش نیروانه باید وارد
ساحت دیگری از تفکر شد .ساحتی که سوترههای مهایانه آن را مقام پرجنا یا شهود دل مینامد .نخستین
چیزی که میتوان درخصوص این مرتبه از معرفتشناسی بودایی گفت این است که این مرتبه از شهود و
بینش شناسایی بزرگ ،مقام و منزلتش بسیار واالتر از مقام دانش است زیرا این مرتبه از تفکر نوعی پیوند
با دهرمه کایه است که در پرتو تجربهای متعال،یعنی رخ دادن شهود در ساحت دل روی میدهد.
شگفت است که در مقام قرب شهودی دهرمه کایه انسان را بهطور کامل فرا میگیرد و انسان هم به
آن مجال ظهور میدهد .بنابر آنچه گفته آمد در اینجا ما با تفکری روبرو هستیم که اساس آن درست
برخالف تفکر منطقی است .این مرتبه از تفکر که در سوترههای مـهایانه مقام شهود نام دارد خاستگاهی
بسیار متعالی دارد .خاستگاهی که نه از مجرایی بیرون از وجود انسان بلکه از ذات سرشت بشر سرچشمه
میگیرد ( .)The Sutra of Hui-Neng, 1990: 81ازاینرو ،فردی که بتواند به این مرتبه از
قرب شهودی و تحقق تتاگته برسد در حقیقت ویژگیهای خاصی به خود میگیرد .یکی از این ویژگیها
همان دوری از جهان مادی و ترک تعلق است که در تفکر بودایی در رأس همه فضایل اخالقی قرار دارد.
بهعالوه کسی که از مقام قرب شهودی و تحقق تتاگته برخوردار گردد به فضایل آمیتابه یعنی شفقت و
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مهر به همه بشریت متحقق میگردد .از سوی دیگر ،براساس گزارش سوترهها ،کسی که به این مرتبه از
تعالی اخالقی و فراسوی فرزانگی دست یافت برای همیشه از وهم و خیال به دور خواهد بود ( The
 .)Sutra of Hui-Neng, 1990: 81تا آنجا که عهد میبندد نابینایان را از شب دیجور نادانی
بگذراند و به مرتبهای از کمال و سلوک معنوی میرسد که «گرسنگان را نان شود و تشنگان را آب».
نتیجهگیری
از آنچه به اجمال گذشت معلوم میشود که در گلشن راز به منزله یکی از منابع معرفتشناسی اسالمی و
سوترههای مهایانه به منزله یکی از اصیلترین منابع معرفتشناسی بودیسم مهایانه ،عقل و تفکر عقلی
علیرغم کارآیی فراوان خود در کسب علم ظاهری و دانش حصولی در مراحلی نیز ناتوان است و بنابراین
قدرت حل مسائل را ندارد.
بر این اساس گلشن راز و سوترههای مهایانه اگرچه از مبانی مختلفی برخاستهاند امّا پایه شناخت خود
را نه بر قوای ذهنی میگذارند و نه بر حواس که این هر دو از ادراک شهود مطلق ناتوان اند؛ زیرا دانش
برآمده از حواس جنبه وهمی و خیالی دارد و عقل و تفکر عقلی نیز به تنهایی قادر به شناخت تحصیل
همه حقایق و معارف هستی نیست .بدینترتیب ،در گلشن راز و سوترههای مهایانه شهود و تفکر شهودی
نه تنها اساس شناخت مطلق بلکه ،درواقع ،عین وصول به مطلق است.
در نتیجه بر اساس گزارشهای مختلف از آنچه به اجمال گذشت معلوم میشود که گلشن راز و
سوترههای مهایانه هر دو از منتقدان عقل و تفکر عقلی هستند و به ما میآموزند که وصول به حق و
رهایی از سمساره را نه در ساحتی بیرون از مقام شهود دل در چشماندازی دور دست است پس از این
جهان متعین بلکه در سلوک معنوی و قرب شهودی آن هم در ساحت حقیقت وجود خود جستوجو کنیم.
به تعبیر دیگر ،بر اساس گزارشهای مندرج در گلشن راز و سوترههای مهایانه کسی که بتواند مقام
اصلی تفکر یعنی سلوک معنوی و قرب شهود را در ساحت جان خود بیفروزد نه تنها در جهان نامتعیّن که
در همین جهان محسوس و متعیّن نیز از درد و رنج هستی آزاد میگردد .از سوی دیگر ،کسی که بتواند
در عمیقترین ساحتهای منازل سلوک و مقامات عمیق شهود در اندرون وجود خود یعنی دل فرو رود نه
فقط حضور در پیشگاه سرشت ذات مطلق که اتحاد خود با بنیاد حقیقت هستی را کشف کرده به مقام بی
مقامی و جاودانگی ابدی واصل میگردد.
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