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  چكيده
بر هم  ن دو اصطالح را عموماًيدارند. ا يگاه مهمي، جاييو عرفان بودا يدر عرفان اسالم» نذ«و » مراقبه«دو اصطالح 

 دقيقاً دو سنت عرفانياين دو اصطالح در . اما اينكه آيا اين رنديگيار مكعنوان معادل بهها بهمنطبق دانسته و در ترجمه
و رويكــرد  يلــيتحل مقالــه بــا روش ر گيــرد. ايــنكنند، پرسشي است كه بايد مورد تحقيــق قــرااز يك چيز حكايت مي

در » مديتيشــن«يــا » ذِن«در عرفــان اســالمي و » مراقبه«پديدارشناختي به بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت دو آموزة 
اما . لغوي معناي متفاوتي دارنداز نظر » ذِن«و » مراقبه«دهد كه دو واژة نشان ميپردازد. اين پژوهش عرفان بودايي مي

و  يآگــاهدر عرفــان اســالمي » مراقبه«وجوه تفاوت و تشابه ميان آنها وجود دارد. همچنين حقيقت  ،اصطالحينظر از 
 منظورردن ذهــن بــهكــو خــاموش  در عرفان بودايي مهــار» ذِن« ست، وليا بر اوانسان نسبت به علم احاطي خدتوجه 

  و بودا شدن است. دريافت حقيقت اشيا

  ، مديتيشن، ديانه، عرفان اسالمي، عرفان بودايي.، ذن: مراقبههاكليدواژه
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  مقدمه

در عرفان اسالمي، از ديرباز اصطالحي رايج بوده است، اما امــروزه شــيوع ايــن اصــطالح، » مراقبه«عنوان 
هاي شرقي هندويي و بودايي عجــين شــده اســت. در ترجمــه آثــار ويژه در سطح عموم، بيشتر با عرفانبه

شود. استفاده مي» مراقبه«از واژة » ذِن«و » چَن«، »ديانه«، »مديتيشن«راي ترجمة فارسي مربوط به آيين بودا، ب
بخش معرفــي ، در سدة اخير در جهان غرب به عنوان عمل و آييني نجات»مديتيشن«و » ذِن«درواقع آموزة 

گراي غربــي اديتواند انسان را از فشارهاي روانــي زنــدگي مــآموزه مي ينايان، بودايبه اعتقاد شده است. 
رو، در مــورد ايــن آمــوزة دهد. ازاينرهايي بخشد و به سوي زندگي معنوي، همراه با آرامش رواني سوق 

  هاي غربي نوشته شده است.هاي پرشماري به زبان انگليسي و ساير زبانها و مقالهبودايي كتاب
نيز هر چنــد محــدود، » ذن«و  »شنمديتي«با نفوذ فرهنگ و زندگي غربي در ميان مردم ديندار ايران، 

سازي گرديــد. معادل» مراقبه«ا خزنده به عنوان كاالي فرهنگي لوكس وارد ايران شد كه غالباً با عنوان ام
انگليســي متــون شمارند و بيشــتر آثــار از وارد بودن آن، آثار فارسي در اين زمينه كمالبته با توجه به تازه

، استاد ژاپنــي آيــين بــودا، سوزوكيهاي ز اين آثار، همانند كتاباند. از سوي ديگر، برخي اترجمه شده
نيــز در آنهــا مطــرح اســت. » مديتيشن«يا » ذن«هستند كه طبعاً آموزة محوري » ذِن«بيشتر دربارة مكتب 

عــاي دارند و براي مخاطب عــام و بــا اد اي نيز صرفاً جنبه ترويجي و تبليغيبرخي ديگر از آثار ترجمه
  شود.ني و فكري عرضه ميايجاد آرامش ذه

الي چند به عنوان يكــي از اركــان ســير و ســلوك در البــهدر عرفان اسالمي، هر» مراقبه«رة اما دربا
، »مديتيشــن«و » ذن«هاي عرفاني از آن سخن به ميان آمده است، اما تاكنون اين اصطالح با آموزة كتاب

امروزه اين آموزة  رزيابي قرار نگرفته است.يك از ابعاد نظري و عملي مورد مقايسه، سنجش و ادر هيچ
بودايي در جامعه اسالمي مطرح است و مدعي است فارغ از اعتقادات و باورهاي ديني شخص، اكســير 

عــا و نيــز ابعــاد زم است ايــن ادرو، الآورد. ازاينآرامش و معنويت را براي زندگي انسان به ارمغان مي
جانبــه، هــاي جــامع و همهر گيرد. البته اين كار، نيارمند پژوهشگوناگون آن مورد بررسي و ارزيابي قرا

  هاي تطبيقي است.بخصوص پژوهش
را در دو ســنت » مراقبه«كند بحث محوري مفهوم و حقيقت آموزة رو، اين مقاله تالش ميازاين

يــن عرفان اسالمي و عرفان بودايي توصيف، تبيين و بررسي كرده، به مقايسه و تطبيق بنشــيند. بــر ا
در دو سنت عرفان اسالمي » مراقبه«رو در پي پاسخ اين پرسش است كه حقيقت اساس، مقالة پيش

  و عرفان بودايي چيست؟



  ٩  در عرفان اسالمي و عرفان بودايي» مراقبه«بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت 

دو ســنت  نيــاز ا كيهر  يهافيو توص هافيتعر نييپرسش، به تب نينوشتار حاضر در پاسخ به ا
 يآنهــا بازكــاو انيرا از م» مراقبه« قتيحق يدارشناختيپد كرديپرداخته و با رو» مراقبه«از آموزة  يعرفان

  دو سنت پرداخته است. نيآن در ا سةيبه مقا انيكرده و در پا

  »مراقبه«واژة  يشناسمفهوم. ١

معنا شده اســت » حفظ«هاي لغت عرب، اين ريشه به است. در برخي از كتاب» رقب«از ريشة » مراقبه«
» حفظ«. در برخي ديگر، براي آن دو معناي )362، صق1412؛ راغب اصــفهانى، 427، ص2، جق1404فارس، (ابن
. از مشتقات ديگــر ايــن )154، ص5، جق1409؛ فراهيدى، 137، ص1، ج1376(جوهرى، اند بيان كرده» انتظار«و 

اســت و » منتظــر«و » حافظ«به معناي » رقيب«باشد. است كه با اين بحث مرتبط مي» رقيب«ريشه، واژة 
رود شمار مــي، به»حافظي كه چيزي از او پوشيده نيست«لهي به معناي در متون اسالمي يكي از اسماء ا

  .)424 ، ص1 ، جق1414منظور، ؛ ابن248، ص2 ، ج1367اثير، (ابن
ت و مواظبــ ترعايــ ،حرس ،حفظبا ديگر واژگان مترادف؛ يعني » حفظ«به معناي » مراقبه«اما واژة 

مواظبــت و «ا، معتقد است: اصل معناي اين ريشه با بيان تفاوت معناي آنه التحقيقتفاوت دارد. صاحب 
. از سوي ديگر واژة )201 ص ،4 ج، ق1430، يمصطفو(باشد مي »ر نظر گرفتنيق و زيبه همراه تحق يپاسبان

كه دو طرف نسبت به يكديگر كاري  رودمي كارهباز باب مفاعله است و اين باب غالباً هنگامي » مراقبه«
دو طــرف بــا «به لحــاظ لغــوي يعنــي » مراقبه«. بنابراين، )68، ص1ج، 1364، هرانــىطحسينى( دارندرا روامي

  .»كنندتحقيق و زير نظر گرفتن، از يكديگر مواظبت و پاسباني 
باشد و آن نيــز ترجمــة به چيني مي Chan» چَن«اي ژاپني است كه ترجمه واژه Zen» ذِن«اما در آيين بودا، 

. دو )161، ص 2008، رونــزيآ؛ 385، ص 2002، بــاروني(به پالي اســت  jhāna» جانَه« به سنسكريت يا dhyāna» ديانَه«
باشد بــه معنــاي درك  dhi» دي«مطرح است: اگر ديانه از ريشه » ذِن«و » چَن«، »ديانه«احتمال در معناي لغوي 

داشتن، گــرفتن ي نگهبه معنا dha» ده«از نظر لغوي با  dhi» دي«باشد. اما اگر كردن، تفكر، ثابت كردن ذهن مي
و باقي داشتن مرتبط باشد، ديانه ممكن است به معناي جمع كردن فكــر و حفــظ آن از انحــراف از مســيرش 

  .)101ـ100، ص 1964؛ سوزوكي، 685ـ684، ص2، ج1386؛ شايگان، 569ـ568، ص 1384چاتري، (باشد 
ترجمــه  Meditation»مديتيشــن« ، با توجه به اين معناي لغوي، در ترجمه انگليسي به»ديانه«يا » ذن«

به معناي انديشه عميق ، medi-tariاست كه اصل آن از لغت التيني  Meditateشده است؛ زيرا برگرفته از 
 يبــه لحــاظ لغــو» شــنيتيمد«پس واژة . )325، ص 9، ج 1993(الياده، باشد و مستمر، و تمركز در تفكر مي

  قرابت دارد.» انهيد«با واژه  يتاحدود
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ترجمه نارسايي اســت و » مديتيشن«به » ديانه«معتقدند: ترجمه  آلن واترخي مستشرقان، همانند البته ب
بــه حالــت نيز كــه  )161، ص 2002(باروني، (جذبه)  Absorption(خلسه) يا  Tranceهاي ديگر همانند معادل

» نيروانــه«، همانند »ديانه« كند كه اصطالحرو، وي پيشنهاد مينارساترند. ازاينافسون هيپنوتيزم اشاره دارند، 
. با وجــود اذعــان برخــي مستشــرقان بــر )54، ص 1989(واتس، كار رود نيز عيناً در زبان انگليسي به» تائو«و 

اســت و در  افتــاده		سازي در آثار انگليسي جا، اين معادل»ديانه«، به جاي اصطالح »مديتيشن«نارسايي واژة 
 رود.كار ميبه» جانَه«و » ديانَه«، »چَن«، »ذِن«معادل بسياري از آثار، همين واژة به عنوان 

دهد كه اين واژگان تفاوت معنايي ، به روشني نشان مي»ذِن«و  »هانَدي«با » مراقبه«مقايسه معاني لغوي 
رو، بــه نظــر ســت. ازايــنرسي، همانند ترجمــة انگليســي نارساآشكاري با هم دارند و ترجمة آن در فا

در زبان فارســي نيــز » ذِن«و  »هانَدي«مبني بر كاربرد اصل واژة زبان مبدأ يعني  واتآلن رسد پيشنهاد مي
هاي سازي با وجود نارســايي در معنــا، در ترجمــهرسد، اين معادلبهترين راهكار باشد. البته به نظر مي

دقيــق » مراقبه«به » ذِن«و » ديانَه«ترجمة  ،معناي لغويلحاظ هفارسي تاحدودي جاافتاده است. بنابراين، ب
در عرفــان » مراقبــه«معناي اصطالحي، بايد پس از توصــيف و تبيــين آمــوزة لحاظ 		ها بست، امو رسا ني

 در عرفان بودايي به داوري بنشينيم.» ذِن«و » ديانَه«اسالمي و آموزة 

  يدر عرفان اسالم» مراقبه«حقيقت . ٢

ل كش تيبو اهل رمكامبر ايات پيو روام يركم قرآن يبر اساس تعال يدر سنت عرفان اسالم» مراقبه«
» رَقِيباً  عَلَيْكُمْ كانَ اللَّهَ إِنَ«مه يركنند، كبه آن استناد مي» مراقبه«ي ه اهل عرفان براك ياتيگرفت. از جمله آ

د از خــود يز بايب است، انسان نيبر انسان رق يتعال يه خداك يهنگام، باشد. از نظر اهل اهللايم )1(نساء: 
، فإن لم تكن تراه فإنــه تراه كأنك تعبد اهللا اإلحسان أن«فرموده است:  ه رسول خداكند، چنانكاقبه مر

) ينــك يا بندگي( ينكگونه عبادت ه خدا را آنكن است يا ؛ احسان)219، ص 67ق، ج 1403(مجلسي، » يراك
 يان خــدايم ياهن رابطيند. بنابرايبي، همانا او تو را مينيبي، پس اگر تو او را نمينيبيا تو او را ميه گوك

ا يــا گويند يش قرار دارد، پس بنده هم او را ببير نظر مواليد بداند زيبنده باوجود دارد، اش و بنده يتعال
  .)128، ص1ق، ج 1412(ديلمي، ند كش مراقبه يار، گفتار و رفتار خوكاز اف ،جهيدر نت. نديبياو را م

ســته ينــد، شااهردكمطرح » مراقبه«از  يمتعدد يهافيها و توصفيعره اهل عرفان تبا توجه به اينك
  م.ينو بررسي كن ييتب بندي،در حد امكان، آنها را دسته» مراقبه«قت يحقبراي فهم است 

  مواظبت از عمل. 1ـ2

، اين است كه مراقبه مواظبت انسان از كارهاي خــويش اســت. از »مراقبه«هاي اهل عرفان از يكي از توصيف



  ١١  در عرفان اسالمي و عرفان بودايي» مراقبه«بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت 

دو خويش، همــواره » مراقبة«وي بايد در  كند. تخود مراقب همة اعمالبايد از ر ايشان، سالك به سوي خدا نظ
خواهــد كــه ميآنچــه را ، پيش از عمل بنگرداما  .عمل هنگام ،و ديگرى عملپيش از ي، يك: نظر را دنبال كند

درنــگ لختــي بايد رو، ! ازايننيا براى خواهش نفس و پيروى از شيطااست خداوند براي  صلخا انجام دهد،
آن ، اگر عمل بــراى خداســت !؟كه عملش براي كيست روشن گرددبرايش  ،انوار حق ياريو تأمل كند تا به 

نفــس  گــاهآن بكشــد.شــرم كنــد و از آن دســت  ي عليم خبيــراز خدا ؟!را انجام دهد و اگر براى غير اوست
است كه انسان كيفيــت عمــل را مراقبــه  آن عمل هنگام» مراقبه«. اما سرزنش كندبراي چنان عزمي خويش را 

و تا پايــان كــار، اخــالص در عمــل را  ترين وجه ممكن انجام دهدبه كاملكرده، آن را بر اساس دستور الهي 
  .)20و  17، ص 1ق، ج 1406(غزالى، ترتيب، در عمل، حق خداي تعالي را ادا كند حفظ كند. بدين

، ابوطالب مكيكنند. مل، مراقبت از همة اعمال را به مراقب سفارش مياهل عرفان با برشمردن انواع ع
نخســت اينكــه : بداند كه از ســه حــال خــارج نيســت بايدمراقب نگارد كه مي قوت القلوبدر كتاب مهم 
او را به كــار مســتحبي  ي عليماست. دوم اينكه خدا فرمودهنهي  عمليامر يا از  عملياو را به  پروردگارش
، بر او مباح كــرده باشدچيزهايي كه به صالح بدن و قلبش مي ي حكيماست. سوم اينكه خدا تشويق كرده

مراقب اعمال خــويش  ،در اين سه حالبايد . بنده استتجاوز از حدود الهي . در غير اين سه حالت، است
نوافــل و  ،گاه بــراي بهــرة بيشــتر در حــد امكــانكشد، آنببه اوامر الهي عمل كرده، از نواهي دست باشد، 

در ترك محرمات و انجام واجبات و مســتحبات، مستحبات را انجام دهد و براي كسب توش و توان الزم 
فرمايد: در اين خصوص مي يئطباطبا هعالمهمچنين  .)164، ص 1ق، ج 1417(مكي،  كارهاي مباح تن دهدبه 

بــا تــرك ، سلوك راه خــدابه جاي آوردن واجبات و ترك محرمات است.  ،»مراقبه«از اصول عملي قطعي 
سالك مراقب هنگامي سودمند است كه در اعمــال  همه تالش ،واجبات و انجام محرمات سازگاري ندارد

اگــر در ايــن دو زيــرا  ؛و در ترك محرمات كوششي مجدانه داشته باشــدتالشي خالصانه  ،واجب خويش
هــاي شــرعي مستحبي و رياضــت اعمال ،در نتيجه. يابدانسان آلودگي مي روحو  قلباصل كوتاهي شود، 

البته افزون بر به جا آوردن واجبات و ترك محرمات، سالك مراقب بايــد در تــرك ثمربخش نخواهد بود. 
  .)94ـ92ق، ص1419(حسيني تهراني، مكروهات و انجام مستحبات نيز اهتمام داشته باشد 

و مستحبات، و ترك محرمات  د در انجام واجباتيمواظبت از عمل. سالك با يعني» مراقبه«ن، يبنابرا
و مكروهات و نيز بسنده كردن به مباحات به قدر ضرورت در زندگي روزمــره مراقبــه كنــد. از ســوي 
ديگر، پيش از عمل و حين عمل بايد از اخالصش مراقبه كند تا تنها خشنودي پروردگــارش را مــدنظر 

  گيرد.يسراسر زندگي انسان را دربرم» مراقبه«ترتيب، داشته باشد. بدين

١٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

  ايحفظ اخالص در عمل و تعلق نداشتن به دن. 2ـ2

مراقــب بايــد بــا ســالك بيان كردند، ايــن اســت كــه » مراقبه«هايي كه اهل عرفان از توصيف هاز جمل
علق بــه ت ةدلبستگى به آن، رشتبودن ده يفابياعتبارى دنيا و تأمل و تفكر در بى با زهد وبرگزيدن مقام 

. انســان اســتبــه دنيــاي فــاني رغبتــى ميلى و بىبىد ورزيدن نتيجه زه ؛ زيراعالم كثرات را قطع كند
ى ياز رويــدادها، )23(حديــد: » ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتــاكُمْ لِكَيْال تَأْسَوْا عَلى«زاهد، بر اساس كريمة 

موجــب ضــررهاى  كــه رخدادهاييشود، و از نمى شاد آورد،مي برايش به بار ظاهريكه نفع مادى و 
كارهــا و پس از طى اين مرحله، سالك متوجه خواهــد شــد كــه  .گرددنمىشود، غمگين ش ميايماد

ســت كــه ا نايــانسان  هايويژگيزيرا يكى از  شود؛حبّ به ذات خود ناشى مي شدتاز اش مجاهده
و، بايد با آن رازاين ،ستيدن به خدامانع رس. اين حسّ خودخواهى ورزدعشق ميبه ذات خود  تاًفطر

نــور  ،و ايــن غريــزه نميــرد خاموش نشودتا اين حس است.  د. البته اين مبارزه بسيار مشكلنمبارزه ك
و اين جــز  پيونددبه خدا نمى ،تا سالك از خود نگذرد . به ديگر بيان،كندتجلى نمى قلبدر  تعاليحق

شــود. ســالك بــراي اينكــه ان نمينصيب انسالطاف الهي و امدادهاى پياپى رحماني با ياري جستن از 
 ،درونى كه سررشته تمام مفاسد اســت بتبه اين ، بايد محبت به ذات خود را سست و پاره كند ةرشت

  كند.باره فراموش و او را يك شودكافر 
 بــه ذات حــبّ انسان از و شودمي حضرت حقبراى ذات  يشكارهاهمة » مراقبه«به اين ترتيب، با 

و حتــى بــه  آنسالك ديگر به بدن و آثار  ،طى اين مرحله پس از رسد.مي خودبه خداى  به حبّ خود،
گرسنگي و ساير نيازهاي  سالك مراقباگر و همة كارهايش براي خداست. البته  ندارد تعلقخود  ذات

ه اين جهت ب كند،را فراهم مي به قدر كفاف و ضرورت اسباب زندگىكند، يا را رفع ميخود مادي بدن 
قدمى دنياي فاني اين  زندگي دربراى او در غير اين صورت،  ،ستحيات او هانخوا شبوبست كه محا

عملــى بــراى مت باشــد و كشف و كرا خواستارسالك حق ندارد  ،بر همين اساس .داشتاز قدم برنمى
و تصرف در  هاباطن انسان امور غيبي، آگاهي ازاز آگاهي  ،براى طى األرض . مثالً،آن انجام دهد كسب

براى استكمال و بروز قــواى نفســانى عملــى  كلي،طوربه رياضتى بكشد و ياذكرى بگويد  ،ادّ كائناتمو
نداشته اســت، عبادت داشته، اخالص در در راه رضاى محبوب قدم برندر اين صورت زيرا  ؛انجام دهد

نفــس خــود را معبــود خــود  كــه اســت )43(فرقان: » فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُأَ«او مصداق كريمه بلكه 
گمــان كنــد اعتراف نكند و اقدام كرده است. هرچند در ظاهر به آن او  هايبراى تحقق استعداده، ساخت
  .)51ـ48ق، ص 1419تهراني، (حسيني دهدبراى خدا انجام مي را عبادتشهمة 
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ر ايــن اســاس، ست. بــتن به غير خدااخالص در عمل و تعلق نداش» مراقبه«بنابراين، يكي از مظاهر 
بلكه ســدّ راه اســت. عــارف جــز پروردگــارش  ،حتي خواستار كشف و كرامت بودن انحراف از مسير

 به خدا برسد. بنابراين، شويد تا به حبّ به ذات خويش دست رو، بايد از حبّخواهد. ازاينچيزي نمي
كار توجه كنــد، بلكــه  ش و نه به آنينه به خودر عرفان اسالمي سالك مراقب نبايد هنگام انجام كاري 

  ي آورد.رو يتعال يخدا ي، تنها به سو)115(بقره: » فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ«مة يمطابق كر

  دهيخواطر نكوه يمواظبت از قلب و نف. 3ـ2

ده است. از نظر اهــل يخواطر نكوه يمواظبت از قلب و نف، »مراقبه«اهل عرفان از  يهافياز توص يكي
مشــهور رد. يــه در آن قرار گگذرد بدون اينكشده، مي واردانسان ه بر قلب كاست  يخاطر خطابان، عرف

؛ قاسانى، 10ق، ص1428(بقلى شيرازى، شمرند ي را برميطانيش و ي، نفسانيمَلَك، يربانعرفا چهار نوع خاطر 
خــاطر  اســت، حــقخاطر ربانى، خــاطر . در اصطالح ايشان )117، ص1370؛ جرجاني، 365، ص2ق، ج1426

، 2، جق1426(قاســانى،  شــوداطر شــيطانى وســواس خوانــده ميهــاجس و خــ يخاطر نفسان ،كى إلهاملَمَ
شــوند بنــدي مــيطوركلي به خواطر ممدوح و مذموم دستهدر تقسيمي ديگر، اين چهار نوع به .)365ص
  .)666، ص 1تا، جعربى، بي(ابن

فرستد. آنهــا يقلب بنده م يم به سويحك يهستند كه خدا يرانيسف از نظر اهل اهللا خواطر، ن،يبنابرا
ق وجــوب، اســتحباب، يــپــنج طر ت،عيبــا وضــع شــر گذرند. خداي حكيمشده، ميبر قلب بنده وارد 

 ن خــواطر بــر قلــب بنــدهيــاكه از طريق آنهــا، قرار داد  اشد و بندهن خويب راراهت و اباحه كحرمت، 
ند و در كرا حفظ  بندهوجوب و استحباب  يرد تا در امر الهكل بر قلب را خلق كمو كمل اوگذرند. مي

يعنــي حرمــت و  ،يالهــ ن بنده نشسته تا او را به تجاوز از حدوديمكه در كطان را قرار داد يش ،مقابلش
نفــس را قــرار داد و او را  يتنها قواو در مقابلش،  گماشترا  يطانيشاباحه، ق يدر طر كراهت بكشاند.

را خلق كرد تا براي هــر  صفت مراقبه ي،ن نفس انسانيا يگاه براان فرمان داد. آنطيحفظ ذاتش از ش به
، ص 2تــا، ج عربــى، بي(ابنبرگزيند و انجام دهــد ق را يطرپنج ن ياز ا يكي ،شودمي بر او وارد خاطري كه

  ند.تجاوز نك يباشد و از حدود اله ير الهين خواطر مراقبه كند تا در مسيد بر اين سالك بايبنابرا. )564
مراقبه از خواطر، به اين دليل ضروري است كه از نظر اهل عرفان، خواطر در بروز عمــل انســان محــرك 

گيرند. پس مبدأ كارهــا خــواطر قلبــي اراده هستند و نيت، عزم و اراده بعد از خطور مطلبي بر قلب، شكل مي
گيرد گاه اراده شكل ميانگيزاند، آنا برميهستند. به عبارت ديگر، خاطر رغبت را، رغبت عزم را و عزم نيت ر

بنابراين، خواطر مقدمــة تحقــق اراده قلــب هســتند و . )48، ص 8ق، ج 1406(غزالــى، زند مي و عمل از انسان سر

١٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

كنند. پس سالك، بايد مبدأ و منشــأ اعمــال يعنــي خــواطر را قلب امير اعضا كه جز به اراده قلب حركت نمي
ح و مــدومــذموم و نكوهيــده را نفــي نمايــد و خــواطر مخــواطر  ؛)534ص، 2، جق1427سهروردى، (كند مراقبه 

  .)666، ص 1تا، ج عربى، بي(ابنبر انجامش عزم داشته باشد و آن را اراده كندپسنديده را پذيرفته، 
ســبحان  خــدايانديشه خود را به سالك است كه اين  ،خواطر ةراقبدستور سلوكي اهل عرفان در مورد م

مشغول باشد. راه دور  اوتواند به طور كامل به نمي ،دور نكند خدارتا زماني كه خود را از غي وي د.مشغول كن
نفــس را از آمــال و  ،اســت كــه حــواس را از پراكنــدگي جمــع كنــدايــن از انديشه و خواطر  خداكردن غير

گــردد نميتعالي مشــغول قجز ح خاطر بنده به چيزي ،با اين مراقبه .آرزوهايش بازدارد و از دنيا روي گرداند
  بنابراين، سالك در مراقبه بايد از قلب و خواطر آن مواظبت كند.. )1132، ص3، ج1363(مستملى بخارى، 

  قلب به خدا يعلم دائم. 4ـ2

مراقبــه دوام علــم  ،. از نظر ايشانكنندميرا به علم دائمي قلب به خدا تعريف » مراقبه«همچنين عارفان 
علمي كه مالزم با قلــب، همــراه بــا صــفاي  ؛استهمة حركات و سكنات در  يلتعا يقلب به علم خدا

(محاســبى، غيــب از نظــرش قطــع شــود  ةآنكه مشاهدهاي تاريكي باشد، بييقين و گشودن پوشش پرده
يعني انسان سالك بايد بداند كه خداي تعالي بر او تسلط دارد، بر اعضاي بدنش مراقــب  ؛)313ص ،1986

پس استمرار و تداوم بنده بــر ايــن علــم، مراقبــة از پروردگــارش اســت  ).146، صق1423(تسترى، است 
ه ينكــعلم قلب اســت بــه ا» مراقبه« ،و فاعل اين علم، قلب سالك است. بنابراين )239، ص1374 قشــيرى،(

 »مراقبــه«و  ن علم مالزم قلب انسان است، او مراقــب اســتيه اك يمادام گر اوست،نظاره يتعال يخدا
 ،يك طــرف: دو طرف دارد» مراقبه« ،بنابراين .)433، ص2، جق1427سهروردى، ( و افضل آن است ركن ذيع

رد زيرا علم بنده به اينكه خداوند بر او تسلط و احاطه دا ؛انسان سالك است ،خداي متعال و طرف ديگر
» بــهمراق« طــرفِواقع علم به رقيب بودن پروردگار است. پس يــك و بر اعضاي بدنش رقيب است، در

  همانا خداي تعالي است كه از جهت وجودي و تشريعي بر انسان رقيب است.

  بيرق يمالحظه دائم. 5ـ2

خواجــه عبــداهللا اين است كه آن مالحظــه دائمــي رقيــب اســت.  ،»مراقبه«توصيف ديگر اهل عرفان از 
مراقبــة دوام ال: «كنــدميرا چنــين تعريــف » مراقبــه«در كالمي مــوجز  ،منازل السائريندر كتاب  انصاري

با توجه به . مقصود است يشگيمالحظه هم »مراقبه«يعني  ؛)61ـ60ق، ص1417(انصاري، »مالحظة المقصود
 قاســانى،(له قلب يدوام مالحظة حضرت حق به وسيعني » مراقبه«، پس از افعال قلب است »مراقبه«اينكه 
  .)173، ص1382 تبادكانى،؛ 290ص ،ق1426
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ب و بازگشت عــزم بــه يهمان مالحظه رق» مراقبه«قت يحق: نگاردمي وماحياء العلدر  غزاليهمچنين 
نشيند شود كه از آن معرفت و شناخت به بار ميدر قلب حالتي ايجاد مي» مراقبه«يعني با  ؛ستاو يسو
و او را مالحظــه  نــدكيماو توجــه  ي، بــه ســوشــودميند، به او مشغول كميب را مراعات يرق ،قلبو 
  .)156، ص8، جق1417؛ ر.ك. فيض كاشاني، 13ص ،6ج، ق1406 (غزالي، دينمامي

وسته بر قلــب انســان يپ يتعال يخدا ،سويكاز :دو طرف دارد» مراقبه«ز يف نين توصيدر ا ،نيبنابرا
  رده، به او مشغول است.كبا قلب خود خداوند را مالحظه  كسال ،گريد يب است و از سويرق

  فيت خدا و مراقبت از تكليبنده و رؤخدا بر  يعيو تشر ياحاطة وجود. 6ـ2

بنده، رؤيت خدا و مراقبت سوي خدا احاطة وجودي و تشريعي بر بنده و از سوي از » مراقبه«همچنين 
حق با مباشرت فيض همة صفات الهــي  ةاحاط» مراقبه« ،از تكليف توصيف شده است. به عبارت ديگر

را دانســت، در هــر نفَــس » مراقبــه«يقــت هرگــاه مريــد حق بر تمام ذرات از عرش تا فرش است. پــس
زدنــي از ق است و قدرت ندارد كه چشــم بــرهمهيبت و اجالل حضرت ح كشيدنش در پيش چشم با

  .)39ص، ق1426بقلى شيرازى، (حق به سوي غيرش روي آورد 
ن خصــوص بــه يدر ا يه وكچنان. ار برجسته استيبس عربيابنتب كدر م ،»مراقبه«ف از ين توصيا

  ند:كياشاره م يات مهمكن
 ، ص2 (همــان، ج »مقام مراقبــه«و  )253 ، ص4 تا، جبي عربى،بن(ا» حضرت مراقبه«دو عنوان با  يو. يكم

، مشعر به اسم الهــي »حضرت«ريتعب يدر عرفان اسالم. كندبه طور اختصاصي بحث مي» مراقبه«از  )208
  اتب سلوك است.ناظر به مر» مقام«تعبير مراد است و  »بياسم رق« نجايكه در ا
دارد كه ذات حضرت حق همراه بر اين داللت » اسم رقيب«تنها  ،در ميان حضرات اسماء الهي. دوم

  .)253، ص4(همان، ج ين معنا داللت داردهمبر  )4(حديد:  »وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ«ست و كريمه ما
. )(همــانخوانــده مــي شــود » بعبــدالرقي«، »اســم رقيــب«طــرف ديگــر » حضــرت مراقبــه«در . ســوم

از خــودش بــه را  او ،»برقيــ« فنا و نابودى نفسش در تجلــى اســم جهتبه كسي است كه  ،»الرقيبدعب«
  .)50، صق1426(قاساني،  كنداز هيچ حدى از حدود الهى تجاوز نمىاو  ،رو: ازاينبيندتر مىخودش نزديك

 .)208، ص2تــا، جعربــي، بــي(ابــن دارد يبيصــه انسان هــم در آن نكاست  ياله يوصف» مراقبه«. چهارم
  كند.سيم كرده، آنها را تعريف ميعبد تق» مراقبه«حق و » مراقبه«را به دو نوع » مراقبه«ي و ،رونيازا

گر شــنيوسته خــالق و آفريپچون پروردگار  ،سويكاز: دو جهت دارد ربّدر طرف » مراقبه«. پنجم
يعني  ؛كندمي» مراقبه«آفريدگانش آنها را  به جهت حفظ وجودو پس ا ؛است و عالم پيوسته به او نيازمند
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(رحمن: » شَأْنٍ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في« كريمةو اين همان شئوني است كه وجودي حضرت حق بر بنده » همراقب«
ايشان تشــريع تكاليفي را بر  ،چون او براي كمال وجودي بندگانش ،به آن اشار دارد. از سوي ديگر )29

  .(همان)تكليفي حضرت حق » مراقبه«يعني  ؛كندمي» مراقبه«بندگانش را در انجام آنها  ،تكرده اس
أَلَــمْ يَعْلَــمْ بِــأَنَّ اللَّــهَ «بنده بايد مطابق آيه  ،سوازيك: عبد نيز دو جهت دارددر طرف » مراقبه«. ششم

بيند و رقيــب تعالي او را ميداند خداي كند؛ يعني هنگامي كه مي» مراقبه«از رؤيت حق  )14(علق:  »يَرى
وي  ،سوي او داشته باشد و از غيرش چشم بپوشــد. از ســوي ديگــرروبه ،بايد او را مراقبه كند ،ستوا

 ،)53(فصلت: » سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الĤْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ«آيه كند تا مطابق » مراقبه«بايد، هم قلب و نفسش را 
» مراقبه«شريعت گانه پنجانفس ببيند، و هم اعمال و رفتارش را براساس موازين را در آفاق و  ربّشآثار 

بنده زير نظــر » مراقبة« ،. بنابراين)209ـ208(همان، ص باشدكند كه در قبال مراقبة تشريعي پروردگارش مي
  گرفتن دائمي پروردگار و مواظبت از خويشتن خود است.

دو » وحــدت شخصــي وجــود«در اين بحث بــر اســاس  عربيابنرسد به نظر مي ،كه گذشتچنان
مطــابق نظريــه خــورد. يند آفرينش رقم ميادر فر ،در طرف ربّ» مراقبه«را تبيين كرد. اما » مراقبه«طرف 

گاه كه حضرت حق از پرتو اسماء، صفات و اعيان ثابته تجلي يافت و عــالم وحدت شخصي وجود، آن
اق است و عالم كثــرات افت. چون حضرت حق پيوسته خلّتحقق ي» مراقبه«وجود را ظاهر ساخت، اين 

كند. اين مي» مراقبه«تعالي براي حفظ وجود آفريدگانش، از آنها نيز پيوسته نياز ذاتي به او دارد، ذات حق
بــه جهــت وجــودي،  ،پيوسته و مــدام ســريان دارد. بنــابراينو امري وجودي و تكويني است  ،»مراقبه«

بخشــد. كران خويش، به تجليات و مظاهر خويش پيوسته وجود مين و بيپاياحضرت حق از وجود بي
اي از شــعاع علــم و اراده او خداي تعالي بر آفريدگانش احاطه وجودي دارد و هيچ آفريده ،ترتيببدين

  .)208 همان، ص: (ر.كتمام و كمال وجودي او هستند » ةمراقب«همگي تحت  ؛بيرون نيست
او بــر بنــدگان مكلــف اســت. » مراقبــة«حضرت حق مطــرح اســت،  »مراقبة«جهت ديگري كه در 

وسيله هتا ايشان را ب ،پروردگار بر بندگاني كه داراي اختيار و اراده هستند، احكام شريعت را تكليف كرد
پروردگار بندگانش را در اداي هر آنچه كه تكليــف  ،»مراقبه«به كمال مطلوب رهنمون سازد. در اين  ،آن

كند. نظر دارد و پاسباني ميآنها را ترسيم كرده است، زير ترك آنها را فرمان داده، و حدود كرده، انجام يا
حضرت حق بر كارهاي پيدا و پنهان، اعمال جوارحي و جوانحي، خالص و ناخالص و هر  ،از اين منظر

طــه حتي بر خطورات قلبي ايشان، آگــاه و داناســت و هــيچ چيــزي از احا ،زندآنچه از بندگانش سرمي
  كند.مي» مراقبه«علمي و وجودي او بيرون نيست و پيوسته ايشان را 



  ١٧  در عرفان اسالمي و عرفان بودايي» مراقبه«بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت 

» مراقبــة«در طرف پروردگار چنين است كه او بر بندگانش پيوسته و دم به دم هــم » مراقبه« ،بنابراين
در  چنــينهم ،حضرت حــق» مراقبة« ،ديگرعبارت تشريعي و تكليفي. به » مراقبة«كند و هم وجودي مي

گاه عوالم وجــودي از عــالم اسماء، صفات و اعيان از صقع ربوبي ظهور علمي يافته، آنقوس نزولي كه 
  پيمايند، پيوسته جريان دارد.عقل تا عالم ماده را مي

يند رسيدن به بارگاه الهي و شــهود مراتــب ابندة سالك در فر »مراقبة«، يعني »مراقبة«اما طرف ديگر 
سالك مراقب بــر اســاس شــريعت و طريقــت عــوالم  ،يعني در قوس صعودي ؛خوردوجودي رقم مي

رســد. وجودي را يك به يك صعود كرده، سرانجام در صقع ربوبي و عالم علم باريافته، به حقيقــت مي
ترديــد پروراند، بــيانساني كه پاي در سلوك گذاشته، سوداي شهود حضرت حق را در دل مي ،روازاين

در راســتاي مراقبــة ربّ مالــك  ،بندة ســالك» مراقبة«ابراين، بن. را تحقق بخشد» مراقبه«ديگر  بايد سوي
 ،يعني به جهت تكــويني ؛كند» مراقبه« و تكليفاً بايد تكويناً ،است و در قبال مراقبة تكويني و تشريعي او

كند، وي نيز بايد خود را عين مي» مراقبه«گونه كه پروردگار احاطه وجودي بر سالك دارد و او را همان
عين فقــر  سرانجام به چنين شهودي برسد و حضوراً ،بستگي به پروردگارش بداند و با مجاهدهنياز و وا

توانــد تــا اما سالك مي. شودچند كنه ذات حق سبحانه بر غيرش مكشوف نميبيابد. هربودن خويش را 
مراقبــة  شود جز بامراتبي از صقع ربوبي، يعني عالم اسماء، صفات و اعيان را درك كند و اين ميسر نمي

  تكليفي از سوي بنده.» مراقبة«قق تح يعني ؛قلبياز اعمال، گفتار و افكار حتي خطورات 
امري وجوي است كــه در آن حضــور  ،»مراقبه«حقيقت  عربيابنرسد در مكتب به نظر مي ،بنابراين

نــي هــم بــر يع ؛، عبد را زير نظر داردربّ ،سويككند. ازظر گرفتن يكديگر جلوه ميو عبد و زير ن ربّ
 ،وجودش احاطه دارد و هم بر اجراي شريعت در او براي كمال وجوديش رقيب است. از سوي ديگــر

بنــده هــم در اجــراي  ،يابد. بــه ديگــر بيــانداند و ميمي عبد سالك نيز همواره خود را در محضر ربّ
، با رب و ش و هم در اصل وجود، خود را از رب، به سوي رباشريعت براي رسيدن به كمال وجودي

، توجه و التفات دائمي و پيوسته به حضور رب و عبد نسبت »مراقبه«يابد. كوتاه سخن اينكه در رب مي
  به يكديگر است.
آن در عرفــان  يهاانگر مؤلفــهيــه بكــبود رفا در آثار ع» مراقبه«از آموزة  ييهافيتوص ،آنچه گذشت

متفاوت  اتبح و مروسطمراقبه با ها مؤلفه ،تيرويكردي پديدارشناخبا تا اينجا تالش شد . است ياسالم
  ست؟ا» مراقبه«قت يانگر حقيدام مؤلفه بك ك بايد بررسي كنيم كهنيا. تبيين شود
د اعمــال يانسان با يعني ؛ندكدر شخص سال» مراقبه« ياجرا يانگر چگونگيب ،اول تا سوم يهامؤلفه
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خــدا دل نبنــدد. بــه عبــارت ريشد و به غار داشته باكند، اخالص در كحفظ  را شيخو يو باطن يظاهر
اســتمرار  ،ند و در مرحلة عمــلكه سرمنشأ افعال انسان هستند، آغاز ك يخواطر قلباز را » مراقبه« ،گريد

  .باشندمي» مراقبه«مراحل انجام  ناظر بهن سه مؤلفه يا ،ني. بنابرااخالص را مراعات كندبخشد و همواره 
قلــب بــه  يعلم دائم«دو مؤلفة  ،رسديند. به نظر ما»مراقبه«قت يحقان يگر در مقام بيا سه مؤلفة دام
مراقبه بودن  يشان در دائمكاختالف دارند. اشترا يكو  كدو وجه اشترا ،»بيرق يمالحظة دائم«و » خدا

اختالفشان در  .باشديبنده م ،ست و طرف ديگرخدا ي يك طرف مراقبهعني ؛است آنو دو طرف داشتن 
بــه نظــر تفــاوت در بــدو امــر م» علم«ر يبا تعب» مُالحظه«ر يقلب و علم قلب است. تعبمالحظه دو تعبير 

اما در علم انسان عزم و اراده شــرط نيســت. بــا . زيرا مالحظه، علم همراه با عزم و اراده است ؛رسندمي
د دوام و قيــ ،با دقت نظر اين دو تعبير به يك چيز اشارت دارند. با توجه به اينكه در مراقبــه ،وجود اين

» مراقبــه«يعني حقيقت  ؛وجه جمع اين دو تعبير، حضور است :قلبي بودن وجود دارد، شايد بتوان گفت
طالح اهــل مراقبه يعني حضور پيوسته قلب بــا خــدا يــا در اصــ ،حضور با رقيب است. به عبارت ديگر

  ».حضور مع اهللا«عرفان 
 ريــبــا دو  مؤلفــه اخو طــرف داشــتن در دائمي بــودن و د ،»مراقبه«ا آخرين مؤلفه و توصيف ام

ناظر به ساحت وجود و تكوين  ،سوازيك: به دو ساحت است تفاوت كه ناظر نيمشترك است، با ا
ست كه ناظر به ساحت تشريع و تكليف ا ،است كه در رديف دو مؤلفة اخير است و از سوي ديگر

باشــد. امتيــاز ايــن قبــه ميدر مقام بيان مراحــل مرا ،از اين جهتدر رديف سه مؤلفة نخست است. 
همچنانكه اصل و بنياد مراقبــه  ،رورسد. ازاينبه مراقبة عبد مي ؤلفه در اين است كه از مراقبة ربم

تكويني و وجودي است، در طرف عبد نيز بايد تكويني و وجودي باشد كــه در طــي  در طرف رب
كه اهــل عرفــان ازآنجا ،ديگركند. از سوي مراحل تحقق، به صورت تشريعي و تكليفي نيز بروز مي

اشــارت دارد.  اين مؤلفه نيز بــر حضــور قلــب بــا رب ،نامندحقيقت وجودي انسان را نيز قلب مي
در » مراقبــه«حقيقــت  :اين است كــه گفتــه شــود ،رسد وجه جمع اين سه مؤلفهبه نظر مي ،بنابراين

  .)353، ص1تا، جعربي، بي(ابناست » حضور مع اهللا«عرفان اسالمي 

 ييدر عرفان بودا» مراقبه«قت يحق .٣

. وي دهــديل مــكيرا تشــ يمونهكين و درمة بودا شاييو محور آ بنياد ،در آيين بودا »ذِن« و »انهيد«آموزة 
در سنت ديني هنــدو خــود را بــه رهــايي برســاند،  ،كاههاي جانهنگامي كه نتوانست از طريق رياضت



  ١٩  در عرفان اسالمي و عرفان بودايي» مراقبه«بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت 

» مراقبــه«يــا  »ذِن«، »انــهيد«بــه  ،درخــت روشــنايي)طريقي نو را در پيش گرفت و زير درخت بــودي (
موني سرانجام توانست با اين عمل راه رهايي را پيــدا كــرده، روشــنايي شاكيه ،بودا نييمطابق آنشست. 

را به عنوان راه نجات از چرخة سمساره (تولــد » ديانه«گاه وي در آيين خود و به نيروانه برسد. آن هيافت
تا امروز اين آموزه در ميــان  ،پس از بودا .)78ـــ74، ص 1قسمت  ه،ينَيمتون و(بليغ كرددوباره در اين جهان) ت

ايــن آمــوزه در  از يمتعــدد يهــافيها و توصفيتعرپيروانش همچنان محوريت دارد. در طول دوران 
در حــد  ،»مراقبه«قت يحقفهم براي در اينجا  .شده استمطرح متون ديني و نيز از سوي استادان بودايي 

  م.ينو بررسي كن ييتب بندي،امكان آنها را دسته

  ياز زندگ يآگاه. 1ـ3

آن ، اين است كــه »مديتيشن«و » ديانه«، »ذِن«در بيان حقيقت  ،هاي مطرح در آيين بودااز جمله توصيف
 حالــتاگــر از خواهد از اين جهان انقطاع حاصل كند، حتــي مي زيرا كسي كه ؛آگاهي از زندگي است

مشــغول  ســتادنيا و حركت كــردن، مثل رفتن، آمدن، برخاست و به كارهاي ديگر انهنشستن خاص دي
هاَشوَه(در تفكــر و آگــاهي باشــد  در تمــام مــدت شــد، بايــد هاَشوَه؛ 92ـــ91، ص 2006، گوشــَ ، 1381، گوشــَ

ه هاي زندگي انسان جريــان داشــتتواند در همة لحظهمي ،در آيين بودا ديانه و ذن ،نيبنابرا. )142ـ141ص
  باشد. يكي از استادان ذن در اين مورد چنين سروده است:

 انه است؛يز ديانه است، نشستن نيقدم زدن د
  ون؛كا سيت كوت، در حركا سيدر سخن 

  در آرامش است. بدنم
  آرام هستم. امالًكمواجه شوم، همواره  شمشير كاگر با نو يحت

  .)19، ص 1983، ايچ( ستمآرامش ه در كامالًبه من خورانده شود، من  يسم ياگر دارو
  ن آمده است:ين مورد چنيل در اي) ذ(سؤال و جواب Mondo ي»موندو«ه در كچنان

  د؟ينكي ميوششكچ يه قت،يدن به حقيرس يا شما برايده شده، آيپرسسؤال: از استادي 
  ن طور است.يبله همجواب: 
  د؟ينكمي چگونه عملسؤال: 

  خوابم.مي امه خستهك يامخورم، هنگمي امه گرسنهك يهنگامجواب: 
 نيند هماننــد شــما مشــغول تمــريتوانند بگومي ا آنهايند. آكي ميسكه هر كاست  ياركن ياسؤال: 

  هستند؟» ذِن«

٢٠     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

  ر.يخجواب: 
  ؟چراسؤال: 

 ركگر فيگوناگون د يزهايه درباره چكبل ،خورندنمي خورند، غذامي ه آنها غذاك يوقت ؛رايزجواب: 
ه هــزار و كخوابند؛ بلنمي خوابند،مي هك يدارند. هنگاممي بر خود روا ي راشانيپر ،بيترتنيبدنند. كمي
  .)86، ص 1964 ،ي(سوزوكستنديآنها همانند من ن ،ن جهتينند. بديبمي ز را خوابيچ يك

 ،گر به كاري مشغول اســتهنگامي كه ذِن» ذِن«در  رد،يگيم تجهين نيموندو چن نياز ا يسوزوك
در همان كار زندگي كنــد و ذهــن و دلــش متوجــه هــيچ  ره و عادي، بايد صرفاًحتي كارهاي روزم
يعني اينكه » ذِن« ،. به عبارت ديگر)همــان(اين چنين آگاهي از زندگي است » ذِن«كاري ديگر نباشد. 

كنم، يــا كتــابي را از آن دستم را بلند مي ثالگونه كه جريان دارد، درك كند. مانسان زندگي را همان
شنوم، ابرها ها را كه در خيابان مشغول بازي هستند، از پنجره ميدارم يا صداي بچهبرمي يزسمتِ م
تمام اين در  د،يگويم يوند و نظاير آن. هست بينم كه در مسير باد از جنگل كناري در حركترا مي
وجيــه، نه بحــث لفظــي و نــه توضــيح و ت ،كنمزندگي مي» ذِن«دهم و در انجام مي» ذِن«من  ،موارد
  .)75(همان، ص كنديك ضرورت پيدا نميهيچ

تــوان را در زندگي روزانة راهبان و رهروان بودايي در ديرهــا مي» آگاهي از زندگي«نمونه بارز 
گر كارهاي روزمره همانند آب آوردن، هيزم جمع كردن، آماده كردن غــذا، . در دير، ذِنمشاهده كرد

و » ذِن«نشســتن در حالــت ة شــيو ،گــردهد. هرچند ذِنم ميكار در باغچه و هر كار ديگري را انجا
بايد همواره بكوشد كه از هســتي خــود آگــاه باشــد، حتــي  ،گيردعمل تمركز و مديتيشن را ياد مي

 داند كه آب آوردن صــرفاًكند. او مييا در باغ كار ميو كند آورد، پخت و پز ميهنگامي كه آب مي
باشد. اگر كسي نداند كه چگونه هنگــام آوردن آب بــه نيز مي» نذِ«يك كار مفيد نيست، بلكه عمل 

تجلــي آگــاهي از هســتي در  ،اين اعمال و حركــات فايده است.عمل كند، ماندنش در دير بي» ذِن«
ذوق «دهد، انديشد و انجام ميگويد، ميهستند. انسان در چنين حالت آگاهي، هر آنچه كه مي» ذن«

  .)24ص ، 1967هان، (شودخوانده مي» ذن
» ذِن«بلكــه  ،نيست» ذِن«نشستن در حالت خاص  در آيين بودا صرفاً» ديانه«يا » ذِن« ،بنابراين

انسان  ،بايد جريان داشته باشد. بر اين اساس ،هاي زندگي روزمرة شخص بوداييدر لحظه لحظه
همان كــار  به زندگي كند؛ يعني هنگامي كه به كاري مشغول است، صرفاً» ذِن«بايد هر لحظه در 

  توجه كند.



  ٢١  در عرفان اسالمي و عرفان بودايي» مراقبه«بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت 

  قت، بدون واسطه الفاظيمشاهده حق. 2ـ3

ايــن اســت كــه آن مشــاهده  ،»ديانــه«و » ذِن«هاي مطرح در عرفان بودايي دربارة يكي ديگر از توصيف
 Bodhidharma درمــهبــوديالفاظ و تصــورات و منطــق و عقــل اســت.  ةمستقيم حقيقت، بدون واسط

اي كوتــاه چنــين بــه آن شود، در سرودهميمحسوب » ذن«در مكتب  و استادكه نخستين پير  ،)534ـ470(
  :كرداشارت 

 رون از متون مقدس؛يانتقال خاص در ب
  لمات؛كاساس حروف و  نه بر
  واسطه به سرشت انسان؛اي بياشاره
  .)135، ص 1971 ،اسورر(و بودا شدن » سرشت خود«ديدن 

داورانــه و نه با تصورات منطقي، لفظــي، پــيش ،اردبا واقعيت سروكار د» ذِن« ،يياز نظر استادان بودا
انسان اگر  ،روازاين. ستايمشاهدة جوهر و ذات اش يد برايجد يدگاهيسب دك ،»ذِن« هدف ازناقص. 

انگاري و منطقي فكر كــردن آزاد بايد خود را از قيد قواعد دوگانه ؛نزديك شود» ذِن«بخواهد به ديدگاه 
تواند بگويــد كنيم، ولي چه كسي ميدر جهاني يكسان زندگي مي ا فرضاًمن و شم نديگويم شانياكند. 

واقع هم از نظر ناميم، درمي »سنگ«من قرار دارد و ما به طور معمول آن را  ةكه چيزي كه در كنار پنجر
نوشيم. اين اي از فنجان چاي ميمن و شما، هر دو جرعه يك چيز است؟ يا مثالً ،من و هم از نظر شما

تواند بگويد كه چــه فاصــلة زيــادي بــين يكسان است؛ ولي چه كسي مي ،در من و شما ل ظاهراًدو عم
وجــود نداشــته باشــد، » ذِن«اســت  ممكــن ،نوشــي شــماچاي خوردن من و شما وجود دارد؟ در چاي

منطقي حركــت  ةباشد. دليل آن اين است كه شما در يك داير» ذِن«نوشي من سرشار از كه چايدرحالي
  .)88، ص 1964(سوزوكي، د، ولي من بيرون از آن هستمكنيمي

شــود. به نوشــيدن چــاي مثــال زده مي ،واسطه حقيقتچگونگي رخداد بي ،در سنت عرفان بودايي
 ســت.ير نيا تصــويمفهوم  يك ،ن تجربهيدارد. ا تجربه مستقيمي از آن ،خوردمي هنگامي كه انسان چاي

 چــاي شماســت و شــما چــاي ؛با آن يكــي هســتيد ،دن چايدر لحظه نوشي شما نديگويبودا م روانيپ
اي از احساس نــاب و اين نمونه ست.ين يگر فرقي، بين شناسه و شناسهن تجربه واقعيرا در ايز ؛ديهست

  .)83ـ82ص  ،1974هان، (رسدواسطة مفاهيم است كه انسان به لبّ واقعيت ميتجربه مستقيم و بي
 الفــاظ واينكــه  بــدون اســت، قــتيم حقيدن مستقيهمان د» نذِ« ،هافيتوصدسته از ن ياساس ا بر

انســان  الفــاظ در ةبه واسط هك ينار زدن تصوارتكبا » ذِن« ،بنابراين. ديدن باشند ةي واسطمنطق تصورات

٢٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ت و يــل گرفتــه اســت، واقعكه در انســان شــاي كــيو عقل يستن ساختار منطقكشبا ز ينقش بسته، و ن
ايــن  ،كه روشــن اســتچنان .كندمي» گرذن«مشهود  ماًيه هست، مستقكگونه واسطه را همانبي قتيحق

زمــاني رخ » آگــاهي از زنــدگي«اســت؛ يعنــي » آگاهي از زندگي«اصل و بنياد » ذن«بيان دربارة حقيقت 
بايد اين تحــول » ذن«يند ادر فر ،واسطة حقيقت باشد. بنابرايندهد كه شخص بودايي درپي ديدن بيمي

به واسطه تصورات و الفاظ تغيير كند و به مشاهدة مســتقيم و شــهودي تبــديل  اشيارخ دهد كه علم به 
گري الفاظ و مفــاهيم را كنــار زد و تجربــه مســتقيم داشــت؟ توان واسطهمي» ذن«شود. حال چگونه با 

هــا پاسخ روشني براي اين پرســش ،رسدتوان با آن يكي شد؟ به نظر مينوشيدن چاي مي ةچگونه لحظ
  است. بيان نشده

  ايبه اش يآزاد شدن از دلبستگ. 3ـ3

 هويي ننگست. آزاد شدن از دلبستگي به اشيا ،»ذن«شود كه حقيقت ميگفته همچنين در عرفان بودايي 
(Hui Neng) )638شود، هنگام تعليم شمرده مي» ذِن«تأثيرگذارترين پير و استاد » ذن«كه در مكتب  ،)716ـ

به اعضاي انجمن بودايي حقيقــت ديانــه را بيــان كــرده،  ،samādhi» سمادي«و  dhyāna »انهيد«چيستي 
ي و تعلق به تمام اشيا بيرونــي آزاد شدن از دلبستگ يبه معنا ،»انهيد«ستند؟ يچ يانه و سماديدگويد: مي

م، دل يداشته باشتعلق  يرونياء بياست. اگر ما به اش يدن به آرامش درونيرس يمعنابه ،»يسماد« است و
م، دل در آرامــش يــآزاد يرونياء بيبه تمام اشو تعلق  يه ما از دلبستگك يشود. وقتمي شانيپرما  يدرون

 ه مــا خودمــان رواكــن است ي، او اضطراب ما يشانيل پريخالص است و دل خواهد بود. گوهر دل ذاتاً
نظــر از د صــرفبتوان هك يسكنند. كخود بي م، ما را از خوديه در آنها قرار دارك ييدادهايم تا رويدارمي

بــه همــة و تعلــق  يرسد. آزاد بودن از دلبستگمي» يسماد«دل خود را آرام نگه دارد، به  ،همة رويدادها
 كه مــا در حالــت ســلوك ياست. وقت »يسماد« يدن به آرامش درونياست و رس »انهيد« ،يرونياء بياش
وي  م.يديرس »يسماد«و  »انهيد«به م ييگومي م،يدارمي نگه يمان را در سماديم و دل درونيهست »انهيد«

 ،هــويي ننــگخالص اســت.  مان ذاتاًگوهر دل: گفتميكند كه ها استناد ميستوهبه سخن يكي از بودي
 كن را دريــد خودمــان در تمــام اوقــات اييايب !فرهيختهحضار گويد: گاه به انجمن خطاب كرده، ميآن
ض بــودا شــدن يبا تالش خودمان به ف را تمرين كنيم وخودمان آن م، يم دهيد خودمان را تعلييايم. بينك

  .)220ـ217ص  ،2001 ،همور.ك:  ؛36ـ35ص  ،1998 ،همو ؛93ـ91ص  ،1994، ننگ( ميينائل آ
شــود كــه از نظــر مشــخص مي» سمادي«، بخصوص با مقايسه ميان آن و »انهيد«براساس اين تبيين 

بلكه حقيقت آن وراي نشستن و سردرگريبان نشستن به حالت خاص نيست،  صرفاً »انهيد« ،هويي ننگ



  ٢٣  در عرفان اسالمي و عرفان بودايي» مراقبه«بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت 

فرو بردن و به تفكر نشستن است. هر چند اين عمل، دستور سلوك خاص بودا و نيز اســتادان طريقــت 
را » ذِن«ولــي حقيقــت . است كه همواره از ديرباز مورد توجه ايشان بوده است» ذِن«آيين بودا و مكتب 

  جست.» ذن«بايد فراتر از عمل نشستن در 

  (تتاگته)، و سرشت خود ينيدن سرشت بودا، چنيد. 3ـ4

، بــه طــور چشــمگير بــا اصــطالح »ذن«هنگام مطالعه متــون دينــي بوديســم، بخصــوص در مهايانــه و 
 )self-nature(و سرشــت خــود )Buddha-nature(، سرشت بــودا)suchness(يا چنيني )Tathagata(تتاگاته

از سه منظر بــه يــك حقيقــت اشــاره دارنــد، همــان  شويم. درك و ديدن اين سه كه در واقعمواجه مي
  چيزي جز درك و ديدن آنها نيست. ،»ديانه«و » ذِن«در واقع  ،»ديانه«و » ذِن«حقيقت 

» ديانــه«و » ذِن«در سوتره صفه دربارة ايــن معنــاي  ،)638ـــ716(هويي ننگششمين استاد مكتب ذن، 
تأمــل راســتين را تمــرين كنيــد. ايــن اســت شما بايــد ذات خــود را ببينيــد و همــواره درمــة  :گويدمي

  كند.عمل به آيين را همان ديدن خود معرفي مي ،هويي ننگ. در اينجا )232ـ231، ص 2001 ،ننگ(راستين
 يامــا هنگــام .باشنديم يحضور دارد، بدن و دل باق »خود سرشت«ه ك يموقع :گويداو همچنين مي

رون از بــدن يب ،شودمي ساخته» سرشت خود«ا درون روند. بودمي نيبدن و دل از بب است، يغاآن ه ك
افتــه، آن بــودا ي ييروشــنا يوجود زنده اســت: ا يك» سرشت خود«سرگشته،  ين. اكجو نوجسترا 

  .)189همان، ص ( است
 سرايد:چنين مي» سرشت بودا«و » دسرشت خو«ديدن  ةهمچنين در شعري دربار ،هويي ننگ

 ن؛كشتن را نگاه يخو» سرشت خود«همواره درون » قتيطر«مطالعه  يبرا
  .يسان هستيكپس تو در جنس و نسب با همة بوداها 

  است. يانه] ناگهانين آموزة [ديرد تنها اكنه نقل ينه به سياستادمان س
  ذات شوند. يكنند و يه همه بتوانند آن سرشت را ببكد است يام

  ؛يابيالبد درمه را بك ينده اگر خواستيدر آ
  .ين و در باطن، دل را بشوكدرمه جدا ي هاخود را از نشانه

  و وقت خود را هدر نده، ينيخودت بب به واسطةوش تا آن را كب
  .)254ـ253(همان، ص ان رسديتو به پا ير متوقف شده، زندگكه تفك يتا سرانجام هنگام

تواند بــازگردد. ســه كالبــد آن نمي ،گويد: شكل، كالبد منزل استوي خطاب به شاگردانش مي
جهاني وجود دارد، اما چون ايشان سرگشته و حيران انسان اين» سرشت خودِ«درون  )Trikaya(بودا

٢٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

آن سه كالبــد تتاگاتــه (چنينــي) را  ،روازاين. توانند آن سرشت را درون خودشان ببينندهستند، نمي
چــه  گوش كنيد بينند كه سه كالبد بودا در درون خودشان است.جويند. آنها نميبيرون خودشان مي

را در درون خود خويشتن » سرشت خود«شود تا شما سه كالبد ميموجب براي اينكه آن  :گويممي
خيزد و از بيرون بــه دســت تان برميخويشتن» سرشت خود«كالبد خودتان ببينيد. سه كالبد بودا از 

  .)243ـ242(همان، ص آيدنمي
  ن سرود:يچنبه شاگردان  سفارش خوددر  هويي ننگدر پايان اين سخنان 

  .)414(همان، ص است يقيحق چنيني حقيقي، سرشت خود، بوداي
شــتن خــود را تنهــا يخود اســت. انســان خو نظر استادان آيين بودا، مطالعة اين آيين مطالعةبنابراين 

ه كــ ي. هنگــامنمايد مطالعه و بررسيه هستند، كگونه همان امالًكاء جهان را يه تمام اشكابد يي ميهنگام
بــه اثبــات  ين پاســخيت خود را بــا چنــين است واقعكست؟ او مميت خود چيپرسد: واقعي مياستاد

اســورر، (چشم افقي است و بيني عمودي اســت  ايسبز است،  يديقرمز است، درخت ب يگل«ه كبرساند 
ذات و  يعنــدر آيين بودا يا ذات يسرشت  است.» سرشت خود«دن يد» ذِن« هدفزيرا  ؛)133، ص 1971
  .)29ص  ،1974هان، ( ر انسانيو غعت انسان يطب

بــودا،  همان ديدن سرشت» ذن«مطابق متون ديني و سخنان بزرگان آيين بودا، حقيقت  ،بنابراين
كند؛ يعنــي را ترسيم مي» ذن«يند اتري از فرواقع اين بيان الية عميقچنيني و سرشت خود است. در

ي به اشيا آزاد باشد، بدون واسطة الفاظ و گر آگاهي از زندگي داشته باشد، از دلبستگهنگامي كه ذن
به ديدن سرشــت خــود، سرشــت بــودا و  ،در نتيجه. تصورات حقيقت اشيا را به طور مستقيم ببيند

كه در سان به سرشت بودا دست يافت، چناناست. هنگامي كه ان» ذن«اين همان  .آيدنايل مي ينيچن
پذيرد و ديگر انسان دوباره به زندگي سراسر اش پايان ميآمد، ديگر زندگي هويي ننگانتهاي شعر 

بــراي تولد دوبارة انسان به اين جهان) يعني ديگر چرخه سمساره ( ؛كندرنج اين دنيا بازگشت نمي
  شود.او تكرار نمي

زيــرا وي بايــد در  ؛است» گرذن«يك طرف مطرح است و آن خود » مديتيشن«و » ذن«همچنين در 
ئل آيد كه در خودش قرار دارد و وراي او نيست و ديدن سرشت بودا يــا به ديدن چيزي نا» ذن«يند افر

بــودايي » مراقبــه«و » ذن«حتي بــودا طــرف ديگــر  ،نيز همان ديدن سرشت خود است )Suchness(چنيني
پايان ست كه اسير چرخة بيوجودي تنها و رهاشده در اين دنيااز نظر آيين بودا انسان م ،نيست. بنابراين
  ندارد.» ديانه«و » ذن«آوردن به گريزي جز روي ،براي نجات از آن سمساره است و
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  بودا شدن. 3ـ5

پيمــود و بــودا » ديانه«پيران و استادان بودايي، بر اساس راه نجاتي كه شخص بودا شاكيه موني از طريق 
  كنند.را بودا شدن معرفي مي» ديانه«و » ذِن«شد، آموزة 

 چنين آمده است:» ذِن«دربارة حقيقت » جال دادن سفال«مشهور ) (سؤال و جواب )Mondo(ي»موندو«در 
د: هــدف از نشســتن در يپرس) 788ـ709( Baso از شاگردش باسو ،)744ـ677( (Nangaku)وكاستاد نانگا

  ست؟يذاذن چ
  باسو گفت: هدف از نشستن در ذاذن بودا شدن است.

  د.ييسا يسنگ يرو ،ه باسولبك يكيرا برداشت و آن را در نزد يرفت و سفال و فوراًكنانگا
  د؟ينكميد استاد چه يپرس ،دين صحنه را ديه اكباسو 
  دهم.مي و گفت: سفال را جالكنانگا

  ؟يددهمي آن را جالاي چه استفاده يبراباسو گفت: 
  نه شود.يدهم تا آمي و گفت: آن را جالكنانگا

  توان با جال دادنِ سفال، آن را آينه ساخت؟نه ميباسو گفت: چگو
  ؟!)329، ص 1، ج 2009دوگن، (توانيد با نشستن در ذن، خود را بودا سازيدنانگاكو گفت: شما چگونه مي

درنگ و مستقيم به ادراك را بي خواست شاگردتوضيح اين موندو آمده است: استاد با اين عمل، در 
شود، وجود مي ساخته يه از سفالكنه جاودانه ين آين وجود، اياگيرد كه بودا شدن برساند. وي نتيجه مي

بايــد ستند، مــا يف نيثكها ند. سفالينشيهرگز بر آن زنگار نمهمواره اين آينه را جال دهيم،  اگر مادارد. 
شــود مي دهيفهم ،نهيآ يكت ساختن جال دهيم. در اين حالت، فضيل ه سفال است،كگونه سفال را همان

  .)330ـ329ن، ص (همااست ييران بودايپاستادان و تالش  ناًين عيو ا
در سنت عرفاني آيــين بــودا » مراقبه«و » ذن«، »ديانه«از  پنج مؤلفه ،ارنوشتدر اين حاصل اينكه، 

كــه باشد؟ چنانحقيقت آن مي بيانگر ،يك از آنهادامبيان و بررسي شد. اينك پرسش اين است كه ك
عنوان  ،رسدباشد. به نظر مييم» ذن«و » ديانه«هاي گوناگون آموزة ها بيانگر اليهاين مؤلفه ،گذشت

گر چه هنگــامي ذن ،، بيانگري چگونگي اجراي آن در زندگي است كه مطابق آن»آگاهي از زندگي«
هنگامي كــه كارهــاي روزانــة خــود را يا پردازد و نشيند و به تفكر در مورد چيزي ميكه در ذن مي

هاي ديگر به ترتيب در اليه ،»ذن«تجربة باشد. اين » ذن«دهد، دم به دم بايد در حال تجربة انجام مي
مشاهدة حقيقت بدون واسطة الفاظ و تصورات، آزاد شــدن از دلبســتگي و تعلــق بــه اشــيا، ديــدن 

٢٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

يعنــي بــودا شــدن به غايت آيــين بــودا؛  ،است كه سرانجام ينيچن دنيبودا و د دنيدود، سرشت خ
بودا شدن اســت؛ يعنــي حقيقــت ايــن  ،»ذن«و » ديانه«هاي آموزه اين اليهكانون انجامد. پس در مي

 در آيين بودا، صــرفاً» مديتيشن«يا » ديانه«، »ذن«اگر  ،است. در اين صورت» بودا شدن«آموزه همان 
تفكر و تمركز ذهني معرفي شود كه موجــب آرامــش براي به عنوان عمل نشستن در حالتي خاص 

ديدن سرشت بــودا  ،»ديانه«و » ذن«بلكه حقيقت  ،روحي و ذهني است، توصيفي ناقص خواهد بود
بــر اصــول بنيــادين آيــين بــودا » ذن«حقيقــت است. بنابراين، به منظور رهايي از سمساره و تناسخ 

  د بودا و مانند اينها مبتني است.كالبسمساره، سه

  سهيمقا. 3ـ6

در مقــام  ،هدر عرفان بودايي گذشــت» مراقبه«يا » ذن«در عرفان اسالمي و » مراقبه«براساس آنچه در مورد 
  توان گفت:مقايسه بين آن دو مي

در عرفان بودايي تنها يك طرف » ذن«اما  ،و عبد است بين دو طرف، رب ،در عرفان اسالمي» مراقبه«. 1
در عرفان اسالمي انسان تنها نيست، بلكه پروردگارش  ،گر است. به عبارت ديگردارد و آن خود ذن

اما در عرفان بودايي انسان يكه و تنهــا اســت كــه راه  .ر استتهمراه او و از رگ گردن به او نزديك
  پيمود و بودا شد.» مونيبودا شاكيه«نجاتش همان راهي است كه روزي انساني به نام 

بــدون گر نبايد لحظــه و آنــي را هر دو امري پيوسته و مستمر هستند و مراقب و ذن» ذن«و » مراقبه«. 2
  سپري كنند.» ذن«و » مراقبه«

عارف ســالك » مراقبه«با اين تفاوت كه در  ؛هر دو از سنخ آگاهي و علم هستند ،»ذن«و » راقبهم«. 3
بايد به علم پروردگارش نسبت به خود، علم داشــته باشــد و همــة كــردار و گفتــار خــود را در 

يعنــي او بايــد بــه ؛ گر بايد در آگاهي از زندگي بسر بردذن» ذن«اما در ، پيشگاه الهي مراقبه كند
نــه آنچــه كــه بــه واســطه الفــاظ و ، گونه كه هستند، علم و آگاهي مستقيم داشــته باشــدآن شياا

  شود.تصورات ذهني نمايانده مي
م ياما سرانجام مستق ،است يدر هر دو در آغاز حصول يعلم و آگاهتوان گفت: يم ،يلكنگاه  يكدر . 4

 مراقب خود ي،در عرفان اسالم» همراقب« زيرا براساس؛ شوديم يو وجود يشهود يعنيواسطه يو ب
نــد. در كيمــ كدر ودشــهبا گاه آن را دانسته، آنرا به لحاظ وجودي عين وابستگي به خداي تعالي 

 يــكدر واقــع  ،ن سهيه اكا سرشت بودا است ي ينيا چنيدن سرشت خود يد يگر در پز ذنين» ذن«
ن ياديــگر تفــاوت بنيديكــبــا  ،ين بــودااسالم و آيدر  »وجود« است كهالزم به يادآوري  زند. البتهيچ
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. در ه همان ذات حضرت حــق اســتكمصداق بالذات دارد  يك ،يدر عرفان اسالم »وجود«دارند. 
ات متعــدد ينات و تجلياما به حسب تع. است، تعدد و تكثر در آن نيست واحدقت وجود يحق ،واقع
بر اساس  ينيسرشت بودا و چن ،ييودار بيا به تعبي ،. اما وجود)128، ص2003عربي، (ابناست ثر كو مت

ناثابت  مجموعةه كشود ين ميي) تبي، تأثرات و آگاهك(بدن، احساسات، ادرا )Skandha(ندهكپنج اس
  .)215ص  ،1997 ز،يهمفر(ر استيمتغ و

سبب شهود حضرت حق در مراتب گوناگون عالم هستي از عالم ماده تــا  ،در عرفان اسالمي» مراقبه«. 5
شــود كــه همــان سبب شهود سرشت بودا مي در عرفان بودايي نهايتاً» ذن«اما . شوديمقام احديت م

مراقب را در قوس صعود  ،در عرفان اسالمي» مراقبه« ،سرشت خود و چنيني است. به عبارت ديگر
  .شهود منحصر به سرشت خود است» ذن«دهد، اما در به سوي صقع ربوبي اوج مي

در عرفــان » ذن«حقيقــت آمــوزة اما  .است» حضور مع اهللا« ،فان اسالميدر عر» مراقبه«حقيقت آموزة . 6
  است.» بودا شدن«بودايي، 

و سه كالبد بودا مبتني است كــه بــا اصــول  همانند سمساره ،بر اصول بنيادين آيين بودا» ذن« حقيقت. 7
  است.بنيادين اسالم يعني توحيد، نبوت و معاد در تعارض 

با وجــود برخــي  ،اصطالحياز نظر در عرفان بودايي » ذن«با آموزة  ،اسالمي در عرفان» مراقبه«آموزة . 8
از نظــر لغــوي و هــم از نظــر هــم  ،ها در اصل و بنيان با يكــديگر تفــاوت دارنــد. بنــابراينشباهت

  نارسا و رهزن است.» مراقبه«به » مديتيشن«و » ذن«، »ديانه«اصطالحي ترجمة آموزة 

  گيريجهينت

  تفاوت دارد.» مديتيشن« و »انَهج«، »هانَدي«، »چَن«، »ذِن«از نظر لغوي با واژگان » مراقبه«واژة . 1
 ست.در فارسي نارسا» مراقبه«به » يشنمديت« و »انَهج«، »هانَدي«، »چَن«، »ذِن«ترجمة واژگان . 2
  با تسامح جاافتاده است. يسيدر انگل »شنيتيمد«همانند  يدر فارس» مراقبه«به » ذن«ترجمه . 3
  شود.تنها به نشستن در حالت تمركز و تفكر اطالق نمي ،در عرفان بودايي» ذن« .4
واسطه حقيقت، آزاد شدن از دلبستگي به اشــيا، يندي است كه آگاهي از زندگي، مشاهده بيافر» ذن«. 5

 گيرد.بودا شدن را دربرمي ،ديدن سرشت خود، چنيني و سرشت بودا و سرانجام
  اما در عرفان بودايي يك طرف. ،دو طرف دارد» اقبهمر« ،در عرفان اسالمي. 6
  گيرند.ميحاالت زندگي انسان را در بر ة. همبودهر دو امري پيوسته و هميشگي ه ،»ذن«و » مراقبه«. 7

٢٨     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

در هريــك  البتــه بــا توجــه بــه اخــتالف. وجودي هســتند سلوكي و هم هر دو هم ،»ذن«و » مراقبه«. 8
 .گونگي تبيين و تفسيرشان از وجودچ

  هر دو از سنخ علم و آگاهي هستند. ،»ذن«و » مراقبه«. 9
 است.» حضور مع اهللا«فان اسالمي ردر ع» مراقبه«قت آموزة يحق. 10
  است.» بودا شدن«، ييدر عرفان بودا» ذن«قت آموزة يحق. 11
ج پــن هاي آيين بودا، همچــون سمســاره، بــودا،بر پايه اصول و آموزه ،در عرفان بودايي» ذن«آموزة . 12

 شده است. ساختهاسكنده و... 
 شده است.ساماندهي حد، نبوت و معاد در عرفان اسالمي بر پايه توحيد، مو» مراقبه«. 13
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