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 از ثنویت به وحدت
 (duality) ثنویت

 «دو دو عالم یکی کند صادق»
ست که همیشه به دو  شبیه ُرودی ندگیهای مخالف. ز حیات بر ثنویت استوار است و َسیر زندگی وابسته به قطب

ً  وسط شکل ندهد، نمی را در دریاکنار نیاز دارد. اگر این دو کنار،   ای که شبیه پرنده تواند وجود داشته باشد؛ دقیقا
 .پای، قدم بزنید توانید بدون دو سان شما که نمی تواند بدون دو بال پرواز کند و نیز به نمی

را در همه جا خواهید یافت. فقط آن  مانی که به حقیقت غایی نرسید، رد پای ثنویتزندگی محتاج ثنویت است. تا ز
 .شود مافوق ثنویت است. اما با رسیدن به آن حقیقِت مطلق، حیات ناپدید می یم،ئگو حقیقت مطلق، یا آن را که خدا می

 .روید. نیروانا همین است می فراتر ها شوید؛ از این نام می شوید، بی صورت می شوید، بی آنگاه شما نامرئی می
وجود داشته باشد. حیات یک جریان  های مخالف تواند بدون قطب که حیات نمی این دو چیز باید درک شود: یکی این

میان ظلمت و روشنایی، میان حیات و ممات و میان زشت و زیبا. حیات  دیالکتیکی است؛ جریانی میان زن و مرد،
 .اشد؛ ممکن نیست در فقدان ثنویت حیات تجلی کندتواند ب دوگانگی نمی بدون این
کنید، ناپدید  وابسته به زمان و مکان درک می ای که اکنون آن را گونه که اگر ثنویت ناپدید شود، حیات نیز به دوم این

ز، مرمو شوید: وادِی نامرئی، وادیِ  شود. شما به وادِی دیگری منتقل می گشوده می دیگری هٔ شود. آنگاه درواز می
 نام است. همین را نیروانا صورت و بی بی ست، اما نامی. در این وادِی همه چیز باقی صورتی و بی وادِی بی

(nirvana) و موکشا (moksha) گوید: آخرین حالت مراقبه می (samadhi) و مقام فنا. 
واهر حیات و رفتن به استعالی ظ اگر ثنویت راِه حیات باشد، پس وحدت راِه دین است؛ زیرا دین چیزی جز هنرِ 

یم و رفتن به سوی چیزی که  ا حرکت به سویی که از آنجا آمده سوی مطلقیت و حرکت به سوی مبدأ اصلی نیست؛
ماند.  نابرآورده در ما باقی می کنیم و چیزی زیرا ما از آنجاییم و هر جا که باشیم احساس آسودگی نمی آنیم؛ هٔ شایست

 .زیرا آرامش تنها در همانجاست یابد، م میاشتیاق ما برای وصل به اصل دوا
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 (via purgativa)  طریق اخالص
 

 ند صادقـم یکی کـالـدو دو ع
 سه سه منزل یکی کند عاشق

 

گوید که دو روش برای  سنت عرفانی می .آن باید تعمق شود هٔ این ابیات بسیار مهم و ارزشمند است. به هر واژ
وق بر این جداِل مداوم میان زندگی و مرگ وجود دارد. عرفا نخستین تف گی و گی و چندگانه تعالی بخشیدن دوگانه

نامند.  می (via unitiva) گرایی و دومین طریق را وحدت (via purgativa) گرایی صداقت یا اخالص طریق را
 .است تصوف و طریق دوم، ِذن طریق اول، .است و طریق دوم، عشق (meditation) طریق نخست، مراقبه

طریق عشق باید راه را برعکس رفت،  اقبه، آدم باید پاک شود و خود را از هر چیز خالی کند. اما دردر طریق مر
 .لبریز گردد تر پر شود، چندانکه آدم باید هرچه بیش

تمام. به همین دلیل بودا  نیستیِ  در طریق مراقبه آدم باید چنان خالی شود که هیچ چیزی در او باقی نماند، جز یک
کامل  بودن تهی یک .نیستی شود جز غایی، چیزی یافت نمی هٔ گوید که در تجرب روح وجود ندارد. او میگوید که  می

نیروانا به معنای خاموش کردن شمع است.  .لذا بودا این حالت را نیروانا خواند .(anata) خودی و یک حالت بی
 .ماند شود. چیزی باقی نمی هم ناپدید می (ego) شود، نفس  آنچنانی که شمع خاموش می

ینه چیزی ئنیست. وقتی روی آ خلوص فقط زمانی است که چیزی باقی نمانده باشد، در غیر آن، اخالص و پاکی
است. در مقام خلوص چیزی « از تهی سرشار»نیست و  ینه صاف است؛ انعکاسی نیست، غباریئباقی نماند، آ

از  سوی پر شدن گرایی همین است: رفتن به شود. اخالص در این حالت، آدم خالص می ؛ماند برای شناختن باقی نمی
 .خالی

خلوص، « نیست؛ نه این است و نه آن. این، آن نیست؛ آن هم آن :(NITI NITI) نیتی  نیتی»گوید:  اوپانیشادها می
ماند. و زمانی که شما در حالت سوی ستردن، تا آنکه هیچ چیزی باقی ن رفتن به سوی انکار است، به سوی نفی، به

آن صورت، آدمی فراتر از  اید. آنگاه آشتی و سکوت فراگیر است. در کامل قرار گرفتید، به مقصد رسیده بودن خالی
 .گی رفته است گی و چندگانه دوگانه

از کریشنا  این دو نیست. قول معروفی شود و دیگر تمایزی میان شو تبدیل می گر به مشاهده در این حالت، مشاهده
 وجود ندارد، نه دویی ؛ جوهر مراقبه همین است. دیگر«است شو گر خود مشاهده مشاهده»مورتی است که 

توانید، زیرا کسی در  هم گفته نمی یک هست. حتا شما آن را یکی فقط  ؛ابژه و نه سوژه ، نهشناخته و نه شناسنده
نیست که او را آشکار کند. یکی هست، اما چون خطاب کند. یکی هست، اما کسی  «یک» آنجا نیست تا آن را

 .چیزهای دیگر غایب است، او هم ناپیداست
 :گوید حکیم سنایی همین را می

 

 دو دو عالم یکی کند صادق
ست که در  کسی« انسان مخلص» .است، کسی که اهل مراقبه است« انسان مخلص»شو، همان  گر و مشاهده مشاهده

خالی کردن خویش از غیر بوده است؛ کسی که مدام در  همینطور در حال طریق اخالص کوشیده است. کسی که
 .غیرحیاتی وجودش بوده است؛ کسی که در فرجام دستش از همه چیز خالی است صدد ستردن تمام چیزهایی

ادامه دهید، الیه در الیه پوست کنید، در فرجام  گویند که انسان همچون پیاز است: به پوست کردن می ذن پیروان
مبدأ  ها خالی شود و چیزی باقی نماند، شما به چنین یک کاری است. زمانی که دست ماند. سلوک یزی باقی نمیچ

تواند دردی  ندارد که بدبخت باشد. دیگر نمی تواند وجود داشته باشد؛ زیرا کسی وجود اید. دیگر بدبختی نمی رسیده
 .ای نیست سوادی، چرا که دیگر شناسنده ت و نه بیدرد کند. دیگر نه سواد اس باشد؛ زیرا کسی نیست که احساس

باشد. همه چیز تمام شده است. شما  دیگر نه گرفتاری وجود دارد و نه رهایی، زیرا کسی نیست تا دربند یا رها
 .اید دوباره به اصل خویش برگشته

اید و  ردید و نه زن، نه خوشحالشما نه مَ  اید. در این حالت گی دست یافته ای وجود ندارد؛ شما به فراجلوه دیگر جلوه
به جهان دوگانگی بودند: جهان مرد و زن؛ جهان خوشحال و غمگین؛ زیبا و  نه غمگین، چرا که آنها همه متعلق

هم وجود ندارند، آنها بخشی  اید و نه بد. دیگر شیطان و خدا اند. شما نه خوب خوب و بد. آنها همه ختم شده زشت؛
در ثنویت وجود داشتند. در ثنویت همیشه تنش وجود دارد؛ همیشه  های دیگر نیز ه پدیدهاز ثنویت بودند؛ آنگونه ک

 .دارد. در ثنویت همیشه یک غیر وجود دارد جدال وجود
پیروان ذن هم همین را «. دیگری دوزخ است»گفت:  ژان پل سارتر موافق خواهند بود که هٔ با این مقول ذن پیروان

شوید  شود که خود شما هم ناپدید آن باید ناپدید شود. اما دیگری زمانی ناپدید می و گویند که دیگری دوزخ است می
از میان « تو»شود و اگر  ناپدید می هم« تو»ناپدید شود، « من»اند؛ اگر  مثل دو روی یک سکه« تو»و « من»
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 اند. پس در طریق توانند وجود مستقل داشته باشند؛ آنها بخشی از یک پدیده نمی شود. آنها هم نیست می« من»رود، 
 .«تو»و نه « من»، هیچ کدام وجود ندارد، نه ذن

مراقبه است. این موضوع  هٔ ترین طریق خالص روح و خدا چیزی بگوید. بودا هٔ خواست در بار به همین دلیل بودا نمی
 نام (vissuhi marga) کنند، گیج کننده است. بودا آن را راه خلوص نمی درک اخالص را هٔ برای کسانی که طریق

 .معنا است هم (via purgative) نهاد که دقیقا با
بگوید. اگر خدا و روح وجود ندارد، پس  خواست توانند درک کنند که بودا چه می مسیحیان، هندوها و مسلمانان نمی

هندوها و مسلمانان  ، خود دین است. مسیحیان،روح نیست و دا نیستخ حالتِ  گفت که همین دین چیست؟ اما بودا می
کنند که دین بر محور خدا استوار  کند؛ زیرا آنها فکر می می کدام دین صحبت هٔ توانند تصور کنند که بودا در بار نمی

 تواند وجود داشته باشد؟ خدا چگونه می است. دین بدون
اینجا با بودا موافق است که خدا  تا (Jainas) آن جینیزم است. جیناما یک دین وجود دارد که فاقد خداست و 

گویند  نیست. پیروان جین می  رأی نیز وجود ندارد، حتا جین هم با او هم گوید که روح وجود ندارد. اما وقتی بودا می
دون خدا و روح، ب»گویند:  می تواند وجود داشته باشد. مسیحیان، هندوها و مسلمانان هم بدون روح، دین نمی که

تا زمانی که آن دو باشد، شما »گوید:  اما بودا می« ضروری است. تواند وجود داشته باشد، وجود این دو دینی نمی
 «.اند شوید. آن دو، حائل وارد نمی به ساحت دین

کند.  مخلص که باشیم کفایت می تواند نباشد. فقط پاک و غیرضروری است؛ می هٔ خدا یک فرضی»گوید:  جین می
پیروان جینیزم تا « مراقبه کافی خواهد بود؛ به اخالص دوام دهید. احتیاجی به خدا نیست؛ نیازی به عبادت نیست؛

 .نظرند اند. آنها با مسیحیان، هندوها و مسلمانان هم تا نیمه هم موافق نصف با بودا
هندوها بودیزم را تخریب کردند. آنها جینیزم  زمان زاده شدند، امابه همین دلیل با آنکه بودیزم و جینیزم در هند هم

 دادند تا در پهلوی هندوییزم وجود داشته باشد، زیرا جینیزم حد اقل با یک بخش را تخریب نکردند، بلکه اجازه
هردو بخش  هندو بسیار فاصله داشت و رسید. بودا اما با آیین بنیادی آیین هندو )با وجود روح( موافق به نظر می

 .کرد کلیدی آیین آنها را انکار می
فقط دو تاق « تو»و « من»تواند باشد.  نمی ای وجود دارد که اگر خدا نیست، پس روح هم اما در سخنان بودا نکته

خواهد  چه معنایی« من» هٔ توانند جدا از هم باشند. واژ وجود دارند؛ نمی  ای جوره اند. آنها به صورت از یک جفت
داده شده است. اگر تاریکی نباشد، نور  نباشد؟ معنایی نخواهد داشت؛ معنا توسط آن دیگری« تو» هٔ گر واژداشت ا

 در آن صورت زندگی به چه معنا خواهد بود؟ چه معنا خواهد داشت؟ اگر مرگ نباشد،
آید. خیلی عجیب به  ن میواژه از متضاد آ اند؛ معنای یک  ها متکی به ثنویت به ثنویت در زبان نگاه کنید. تمام زبان

آن بیاید. روشنی فقط زمانی معنادار است که تاریکی وجود داشته باشد؛  رسد که معنای واژه از متضاد نظر می
گناه معنایش را  گیرد، بی می فقط به خاطری که نفرت وجود دارد، دارای معناست. مهربانی معنایش را از قهر عشق

ها  معناست. عجیب است، اما چیزی که هست همین است. واژه زار دارایاز گنهکار و صومعه فقط با وجود با
 .خودند وابسته به متضاد

« معنا»و اگر معنای « متضاد معنا» را جستجو کنید، نوشته است که« ذات»گان فلسفی معنای  اگر به فرهنگ واژه
توصیف « متضاد معنا»عبارت  دار است که ذات را با خیلی خنده این«. متضاد ذات»را بجویید، نوشته است که 

و معنای معنا  داند واقعا معنای ذات چیست رسد که کسی نمی به نظر می«. متضاد ذات»با عبارت  کنیم و معنا را
 .داند چیست. هیچ کسی نمی

ریشه در زندگی دارد.  است و کامالً  زندگی هٔ زبان بر ثنویت استوار است؛ همانطور که زندگی. زبان حاصل تجرب
 .است[ با زبان قابل بیان نیست ین دلیل، حقیقت ]که فراتر از ثنویتبه هم

ید، ئشود. حقیقت را بگو دروغ تبدیل می به محضی که شما حقیقت را بر زبان بیاورید، به»گوید:  الئوتسه درست می
 ه بتواند بیانکه قابل بیان باشد، حقیقت راستین نیست. حقیقتی ک (Tao) حقیقت اما بدانید که تحریف شده است. آن

 «.شود، دیگر حقیقت نیست. خدایی که بتواند مجسم و توصیف شود، دیگر خدا نیست
مافوق ثنویت است، به همین دلیل در  گوید این است که زبان ریشه در ثنویت دارد و حقیقت آنچه را که الئوتسه می

 .توان گفت حقیقت چیزی نمی هٔ بار
ید ئنه خیر؛ حتا سر خود را هم به عالمت تأ گوید و گوید؛ نه بلی می حقیقت نمی هٔ بودا هم به همین دلیل چیزی در بار

دهد؛ نه  نمی کند. پاسخی سنگی سکوت می هٔ حقیقت بپرسید، مانند یک مجسم هٔ در بار دهد. اگر از او یا رد، تکان نمی
واقع شنیده است، اما هر پاسخی در این باره اشتباه  ید، گویا پرسش شما را نشنیده باشد. او درئکند و نه تأ رد می

چیزی  هم بگویید، بازهم اشتباه شده است، زیرا بازهم« هیچ چیز»او  هٔ اگر در بار خواهد بود، هر پاسخی. حتا
هم چیزی در وصف حقیقت است،  «حقیقت چیزی گفت هٔ توان در بار نمی» هٔ اید. به عبارت دیگر، جمل گفته

  .بخشد به حقیقت معنا میست که  عبارتی
را اختیار کرده  نفی ست که بیش از هر کسی دیگر، غلط درک شده است. دلیلش این است که او طریقِ  بودا کسی

 ترین شکل مراقبه است؛ در او، است؛ طریق خالی کردن خویشتِن خویش را؛ طریق پاک کردن خود را. او خالص
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تواند برقصد و  شود، دیگر هیچ چیزی قابل بیان نیست. او حتا نمی کی ،دو شود. و زمانی که تبدیل می یک به دو
تواند یک اشاره کند و یک سری  نمی ای از بیان خواهد بود. او حتا تواند آواز بخواند؛ زیرا اینها نیز شیوه نمی حتا

پس قادر به  سکوِت ناب است. اگر شما چشمی برای دیدن داشته باشید، تکان دهد. او کامال خاموش است. او یک
هرگز در دنیای زبان و  خواهید بود. اگر قلبی برای درک داشته باشید، پس درک خواهید کرد. اما حقیقت دیدن

 .ارتباطات قابل دسترس نیست
 

 داردادامه 
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