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مقدمه
این نو شتار چنانکه از عنوان آن آ شکار ا ست گزارر و برر سی تطبیقی آراء و نظرات
ناگارجونه و ابن عربی دو اندیشتتتدند بزرگ بودایی و مستتتلدان در باب حقیقت مطلق
ا ستا بحث از حقیقتِ مطلق که در واقع بحث از ذاتِ متعال ا ست از م ترین مباحث
ادیان و مکاتب عرفانی در طول تاریخ بوده ا ستا پیروان ادیان هدواره در صدد ک شف
شتتتناخت دستتتتیابی به معرفت و هدچنین بیان ویژگی های آن حقیقت بودهاندا کتب
مقدس پیامبران و رهبران دینی نیز سعی ندودهاند به فراخور ف پیروان خود به معرّفی
و توصیف آن بپردازندا اما هر متن مقدس و رهبر دینی این مف وم را به رور خود بیان
ندوده استا شیوۀ بودا در بیان و توصیف حقیقت مطلق هدواره سکوت بوده استا این
نگرر بودا با اندی شههای اوپنی شدی دارای ت شاب ات ب سیاری ا ستا 2او زبان را برای
توصتتتیف آن حقی قت ناتوان میدانستتتتا متون م قدس بودایی نیز اغ لب با ب یا نات
تناقضآمیز و پارادوکسگونه به معرفی آن حقیقت پرداختهاندا حقیقت مطلق در عرفان
ا سبمی نیز ری شه در کتاب و سنت داردا قرآن ذات ال ی را برای ان سان مج ول مطلق
میداند و دستتتتیابی به معرفت آن را منع ندوده استتتتا 1اولیاء ال ی نیز هدواره ما را از
تفکر در ذات ال ی بر حذر دا شتهاند و به تأمل در ا سداء و صفات خداوندی و معرفت
ّ
نفس دعوت کردهاندا ابن عربی نیز با استتتناد به آیات و روایات اۀدۀ معمتتومین معتقد
9
است که «معرفت ذات برای ما سویاهلل مدنور است و خدا را جز خدا ندیشناسد»ا
این پژوهش ابتدا به بررستتتی پیشتتتینۀ مف وم حقیقت مطلق در متون مقدس و دینی
استتبم و آیین بودا پرداخته ستتپس به معرفی مفاهی ناظر بر حقیقت مطلق از دیدگاه دو
اندیشتتدند مستتلدان و بودایی پرداخته استتت و در پایان به بررستتی تطبیقی دیدگاهها و
نظرات آنان پرداخته استا
تا جایی که نگارنده جستجو کرده است هیچ تحقیق مستقلی با این موضور صورت

نپذیرفته استتتت اما به شتتتکل پراکنده در دائرةالمعارفهای ادیان مانند دایرة املعارف دین

ویراستتتته میرچا الیاده وااا و در آثار محققانی چون رضتتتا شتتتاه کاظدی ادوارد کنز
داستتگوپتا رادهاکریشتتنان نینیان استتدارت فریتیو ،شتتوآن ستتوزوکی و ااامباحثی با
موضور ناگارجونه نیروانه شونیتا وجود دارد که در این آثار به مقولۀ حقیقت مطلق نیز
پرداخته شتتده استتتا دربارۀ حقیقت مطلق در آثار ابن عربی به ویژه در فتوحات مکیه
فمتتوا الحک مطالبی به چش ت میخورد که نگارنده به فراخور حال از آن ا ب ره برده
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استتتا ناگفته نداند در تنظی این پژوهش از مقالههایی با عنوان «وجود مطلق از دیدگاه
ابن عربی و شنکره» تألیف مجتبی زروانی و علی غفاری «نیروانه در هینه یانه و م ایانه»
تألیف یحیی نمرتی و ابوالفضل محدودی و نیز مقالۀ «نظریه شونیتا و مفاهی واب سته به
آن در فلسفه مادهیهمیکه بودایی» تألیف فاطده الجوردی نیز استفاده شده استا
ناگارجونه4

پیشینه بحث دربارة حقیقت مطلق در دین بودایی و متون مقدس پالی

5

بحث از حقیقت مطلق در اندیشتتتۀ ناگارجونه به عنوان بنیانگذار مکتب مادهیه میکه
زمانی جالب و قابل توجه میشتتتود که در دین بودایی هدانند ادیان ابراهیدی مف وم
خدای شخ می وجود نداردا آنچنان که از آثار و تعالی هویدا ست بوداۀیان خدای خالق
شتتخمتتی را عبادت یا پرستتتش ندیکنندا 6در متون مقدس پالی نیز از خدای خالق یا
صتتانع و حاک ج ان ستتخن به میان نیامده استتتا زیرا بودا اشتتتغال به مستتاۀل نظری
مابعدالطبیعی را خالی از فایده میدانستتته و هدواره به پیروان خود میگفته که «بگذارید
این ق ضایا هدچنان ناگفته و تو ضیح ناداده بداند»ا 3شیوۀ بودا در برابر سؤاالتی که جنبۀ
متافیزیکی دا شت هدواره سکوت بوده ا ستا اما سکوت او در برابر این سؤاالت به
معنای الادری گری نبود بلکه مطلق اندیشتتتی بود زیرا او مدام از حقیقتی مطلق به نام
نیروانه سخن میگفته استا بنابراین مف وم محوری در اندیشۀ بودا مف وم خدای خالق
یا صانع نبود بلکه نیروانه بود که در تو صیف آن به عنوان حقیقت ازلی و ابدی در ایتی
وتکه 2آمده« :ای راهبان یک (حقیقت ِ) تولد نیافته به وجود نیامده ستتتاخته نشتتتده و
صورت نیافته وجود دارد» 1در اودانه 20نیز چنین آمده« :ای رهروان چیزی ه ست که نه
زاییده شده نه بالیده نه آفریده شده نامرکب ا ست»ا«22ای رهروان سپ ری وجود دارد
ت ی از خاک و آب آتش و هواا آن مکان بیکران اندیشتتۀ نامتناهی و نیستتتی نیستتتا
ادراک و نه ادراک ه نی ستا آن نه این ج ان ا ست و نه آن ج انا من آن را نه آمدن
نه از میان رفتن نه آرام ایستتتتادن نه مرگ و نه تولد میخوان ا آن بی بنیاد بیتکامل
بیتوقف ا ست؛ این پایان رنج ا ستا برای آن چیزی که به چیز دیگر میچ سبد سقوط
وجود دارد؛ اما آن چیزی که به چیزی ندیچ سبد سقوط ندیکندا در آنجا که سقوطی
نی ست آرامش وجود دارد هیچ میل شدیدی وجود نداردا چیزی ندیآید یا ندیرودااا
مرگ وجود ن دارد تولد وجود نداردااا نه این ج ان وجود دارد نه آن ج ان نه در بین
این دوا این پایان رنج ا ستا ای رهروان! ناآمده نه خلق شده نه صورت یافته وجود
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داردا اگر اینااا نبود رهایی برای آمده زاده شتتده خلق شتتده و صتتورت یافته وجود
21
نداشتااا اما رهایی وجود دارد»ا
هدچنین در آموزه های بودا که در متون مقدس پالی موجود استتتت در توصتتتیف
حقیقتِ مطلق چنین آمده که حقیقت مطلق؛ غیر قابل تو صیف نامتعین تعریفناپذیر و
29
ناگفتنی استا آن ورای ساختار تفکر است و تن ا قابل ش ود در تجربۀ روحانی استا
بودا به صتتتراحت تأکید می کرد که فکر توانایی درک حقیقت را ندارد و تن ا با تجربۀ
عاری از دوگانگی استتت که میتوان آن را درک کرد که آن نیز ورای حیطۀ فکر استتتا
طریق اخبق مراقبه
ِ
هدچنان که بودا گ و شه بر این نظر ا ست ا شخاا شریف با طی
و معرفت میتوانند آن را درک کنندا 24آنان معتقد بودند که حقیقت ورای محدودیت و
ن سبیت ا ست و جنبۀ بیکرانگی آن موجب می شود که در مورد آن سخنی به زبان نیاید
و ستتکوت اختیار شتتودا بودا هدواره تأکید میکرد« :حقیقت غیر قابل بیان استتت و در
ظرفی نگنجد»25و ستتتخن راندن از این حقیقت با زبان محدود غیر مدکن استتتت زیرا
«ژر ،ا ست رؤیتار م شکل و دان ستنار د شوار دارندۀ آرامش و شکوه اندی شه در
نیابدر ظریف استتت دانایان آن را ف کنند»ا26بنابراین عقل جزوی و محدود را بدان
23
راهی نیستا
در متون مقدس پالی عبارتهای ب سیاری وجود دارد که بیان کننده اعتقاد به حقیقت
مطلق در آیین بودا ستا مانند عبارت« :ای رهروان! من به شدا نام شروط را ااا حقیقت
را و کرانۀ دیگر را دیدن هرآنچه را که دشتتوار استتت میآموزم؛ پیریناپذیر و پایا هر
آنچه را که بیمانع ا ست؛ بیمرگ و فرخنده و ایدن؛ هر آنچه را که پیش رو نبوده ا ست
و هر آنچه را که بدون ببستتت؛ هر آنچه را که بدون رنج استتت پاک و جزیره مأمن و
پناهگاه را به شتتدا میآموزم»ا22و هدچنین «ای ب یکو(21راهب) اصتتلی هستتت که زاۀیده
نشده و به وجود نیامده و آفریده نشده و صورت نپذیرفته است چه اگر این اصل زاۀیده
ن شده به وجود نیامده نا آفریده صورت نپذیرفته واقعیت ندیدا شت گریز از ج ان
10
بوجود آمده آفریده شده و صورت پذیرفته میسر ندیبود»ا
بنابرآنچه که گفته شتتد میتوان چنین نتیجه گرفت؛ برخب ،تمتتور برخی بودا به
حقیقتی مطلق ایدان دا شت اما زبان را برای تو صیف آن حقیقت ناتوان میدان ست و از
طر ،دیگر او به شتتتیوهای که ادیان ابراهیدی نستتتبت به خالق هستتتتی مینگرند نظر
م ساعدی ندا شت و هدان طور که مطرح شد با اراۀۀ ا ستدالهایی وجود آن را نامعقول
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میدانستتتا12ب ترین تعبیری که برای ستتکوت بودا مطرح شتتده هدانی استتت که طریقۀ
م ایانه آن را بستتد داده استتت آنان معتقدند که ستتاحت تفکر و استتتدالل در دوگانگی
ا ست و یارای درک و ک شف حقیقت را نداردا 11این نکته را نباید از نظر دور دا شت که
بودا آموزههایش را فراخورِ ستتتطوحِ متفاوتِ درکِ مخاطبان خود تعلی میداده استتتتا
بوداۀیان نیز پیوستتته بر این باور بودند که بودا تعالی اختمتتاصتتی را برای مخاطبانی با
19
استعدادهای خاا اراۀه میکرده استا
دیدگاه ناگارجونه در باب حقیقت مطلق
هدچنان که پی شتر گفته شد بودا منکر خدای شخ می بود اما به حقیقتی مطلق که ورای
ج ان ه ستی ا ست باور دا شتا مکاتب مختلف بودایی نیز تفا سیر گوناگونی از خدا و
حقی قت مطلق ارا ۀه ندوده ا ندا در این م یان مف وم حقی قت مطلق اغ لب در ا ندیشتتتۀ
ناگارجونه با واژگانی هدچون ت یگی خأل شونیتا و نیروانه بکار رفته ا ست که در این
بخش به معرفی هریک از این مفاهی میپردازی :
مفاهیم ناظر بر حقیقت مطلق در اندیشۀ ناگارجونه
نیروانه
پیروان هینه یانه و م ایانه هر یک م عانی متفاوتی برای نیروانه قاۀلاندا عددهترین معنی
آن از ج ت نجاتشناختی رهایی فردی و جدعی از گردونۀ بتتتازپیدایی استا در چنین
رویکردی نیروانه به معنای به کدال رساندن حیات انسانی استا از نتتتظر اخبقی نوعی
نابودی گناه ش وات و نفسانیات تلقی متتتیکنندا از ج ت معرفتشناختی نیز نیروانه را
کنار زدن حجاب نادانی تفستتتیر کردهاندا اگرچه این معانی و رویکرد ها تدام حقیقت
مف وم نیروانه را در روشن ندیسازد ولی وجتتوه متفاوت آن را متتشخ و بتترجسته
می ستتتازدا مف وم نیروانه بیش از هده در طریقه م ایانه به ویژه در مکتب مادهیهمیکه
ب سد و گ سترر یافتا ناگارجونه با رویکردهای متفاوتی به تبین و تو صیف این آموزه
پردا خت که رایجترین آن رویکرد ستتتلبی استتتت که در این تلقی نیروا نه حقیقتی
بتتتتیمرگ  14نابود ن شدنی  15پایان ناپذیر  16تولد نایافته فریب ناپذیر  13نتتتتامخلوق
بتتتیآرزو بی پیری بی تناسخ بی حد و حمر  12استا11نیروانه در معانی سلبی امری
پیش بینی ناپذیر و د ست نایافتنی ا ستا در این رویکرد ناگارجونه معتقد ا ست« :نیروانه
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نه رها میشتود و نه به دستت میآید اااا نه زوال مییابد و نه ایجاد میشتود»ا90رویکرد
دیگر ناگارجونه که متأثر از تعالی بوداست رویکرد اثباتی است که در این تفسیر نیروانه
به معنای به کدال ر ساندن حیات ان سانی ا ستا 92در این رویکرد نیروانه حقیقت مطلقی
ا ست که معادل دهرمه کایه 91ا ستا که صفاتی مانند سرمدی بودن سرور99و منزّه 94را
به نتتتیروانه در متتتعنای دهرمه کایه دادهاندا95در این تلقّی نیروانه در ذات خود پاک و
بیعیب استتتت و حقیقت و واقعیت هدۀ موجودات را تشتتتکیل میدهد و این حقیقت
مطلق اگرچه خود را در ج ان ناپاکی و نستتبیت متجلّی میستتازد و ستتریان میدهد اما
96
خودر برای هدیشه پاک و بیآالیش باقی میماندا
ناگارجونه معتقد استتت که عال هستتتی و هر آنچه در اوستتت ندود استتتا زیرا
غیرم ستقل تغییرپذیر و ناپایدار ا ستا در عال ندود حقیقت مطلقی درکار نی ستا باید
گفت عال حقیقت متعار ،استتتت؛ اما حقیقت منحمتتتر به حقیقت متعار ،نیستتتتا
حقیقت مطلق یا متعالی نوعی دیگر از حقیقت استتت؛ حقیقتی که از چارچوب ادراک و
ف زبان فراتراستتتا آن حقیقت نامشتتروط استتت که تکثّر در آن راه ندارد و آن هدان
نیروانه استتتتا بنابراین ناگارجونه از دو حقیقت ستتتخن میگفت :حقیقت تجربی یا
ح سی93و حقیقت متعالی یا محضا 92ک سانی که تفاوت و تدایز میان این دو حقیقت را
ندی شنا سند ندیتوانند ژرفای ا سرارآمیز تعلیدات بودا را دریابندا 91آن حقیقت متعالی
که در مرتبۀ نیروانه به آن میرستتی فقد با توصتتیف ستتلبی مدکن استتتا زیرا آن را نه
میتوان از راه تجربۀ متعار ،شناخت 40و نه می شود تو صفار کردا به هدین سبب
بود که وقتی از بودا سؤال شد« :وقتی یک تت اگته به نیروانه رسید بعد چه می شود؟» از
پا سخ به آن خودداری کردا 42بودا به خوبی میدان ست که هر کدام از پیروانش هنگامی
41
که به نیروانه وارد شوند آن را خواهند شناختا
49
از دیدگاه ناگارجونه نیروانه مف وم کامب تعریف ناپذیر استا در اندیشۀ او نیروانه؛
نه مرگ استتتت و نه نابودی مرگ از آن ج ت ندیتوان گفت که تولد ثانوی و زایش
نویی در بر ندارد و نابودی نیز بدان اطبق نتوان کردا چون فقد عناصر ترکیبی سدساره
رو به نی ستی و زوال مین ندا پس آن مقام متناقض ا ست که د ست ف و عقل از درک
آن کوتاه است فقد فرد تنویر یافته هدچون بودا به درک آن حقیقت فراسو ناۀل می شود
به هدین دلیل بود که بارها متذکر میشتتد که به مشتتاهدۀ حقیقت ژرفی نایل شتتده که
تعقل و استتتتدالل یارای درک آن را نداردا 44به هدین دلیل ناگارجونه ماهیت تجربۀ
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نیروانه را با ذکر یک مجدوعه صفات سلبی 45تو صیف میکند« :آن چیزی که (با تجربۀ
متعار )،شناخته ندی شود از نو به وجود ندیآید نی ست و نابود ندی شود زمان در آن
راه ندارد خاتده داده ندیشتتتود تکوین ندییابد نیروانه نام دارد»ا46در نگاه ناگارجونه
نیروانه در یک معنای متناقضندا؛ نه ه ست نه نی ست؛ و نه ه ه ست و ه نی ست و نه
هیچ کداما اگر هستتت باشتتد آنگاه در معر فستتاد و تباهی استتتا اگر عدم استتت که
چیزی هستی خود را از دست بدهد و در عین حال تمور عدم وابسته به هستی استا
بنابراین عدم به معنای پوچی و نیستتتتی نیستتتتا در نگرر ناگارجونه نستتتبت به عال
هستتتی هیچ چیز دارای وجود مستتتقل و قاۀ به ذات نیستتتا حتی نیروانه نیز از این
قاعده جدا نیستتتا در عین حال ندی تواند ه باشتتد و ه نباشتتد؛ چون این دو با ه
متناقضاند و از طر ،دیگر با شتترط هیچ کدام هستتتی نیروانه نیز ادراک ندیشتتودا به
43
بیان دیگر نیروانه دیدن موجودات و هستی در ت یگیِ خودبودی استا
بنابراین در رویکرد وجودشتتتناستتتیِ ناگارجونه نیروانه؛ نه پیدایش 42استتتت و نه
زوال  41نه هیچ شدن ا ست 50و نه ابدیت  52نه وحدت ا ست  51و نه کثرت  59نه آمدن
ا ست  54و نه رفتنا 55نیروانه آیینۀ هیچ ندای ا ستدرار و ت سل سل پدیدهها و نابودی کلیۀ
56
نسبتهایی است که بین آنان برقرار میشودا نیروانه جنبۀ غیرمتعین پدیدهها استا
پیروان طریقۀ هینه یانه نستتتبت به دیدگاه ناگارجونه انتقاد کرده و گفتهاند :حال که
ه ده چیز خأل استتتت و نه پ یدایش استتتت و نه نابودی نیروا نه را چگو نه میتوان
دریافت؟ 53ناگارجونه در پا سخ به این سؤال میگوید :اگر ا شیاء و پدیدهها خیالی در
52
خیال نباشند و جوهر باشند عرضی وجود نخواهد داشت تا نیروانه خاموشی آن شودا
ب نابراین نیروا نه نه خاموشتتتی استتتت و نه ا بد یت و نابودی و نه پ یدایش چیزی
استا51چنانکه گفته شد آن نه ه ستی است و نه نی ستیا اگر بتوانی تعیناتی را که چون
نسبیت ج انی و امور اعتباری در ج ان ظاهر می شوند انتزار بکنی آن «وضع خاصی»
که بعد از نفی و ستتتلب این تبلیغات به جا می ماند نیروانه خواهد بودا «نیروانه عدم
جریان استدرار و پیوستگی 60مرگ و حیات است و این عدم جریان نه هستی تواند بود
و نه نی ستی و نه میتوان آن را توقف پدیدهها دان ست زیرا پدیدهها هرگز پدید ندیآیند
تا متوقف شتتتوند»ا 62به عبارت دیگر نیروانه واقعیتی استتتت ورای پدیده های ج ان و
برفراز مقوالت ه ستی و نی ستیا 61آن را ترکیب و تلفیق ه ستی و نی ستی ه ندیتوان
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گفت چون در این صورت نیروانه نیز به سان ه ستی و نی ستی متعین میگردد حال آنکه
69
نیروانه مطلقا غیرمتعین استا
شونیتا 64

مف وم شتتونیتا ریشتته در آیین هندو دارد این مف وم برای نخستتتین بار در ریگ ودا با
عبارت م ش ور« :نه ه ست بود و نه نه – ه ست» مطرح شدا سپس بهتدریج در متون و
ادبیات دورههای بعد مانند اوپنی شدها 65و ب گودگیتا 66نیز به کار رفتا «این نی ست! این
نی ست!» 63عبارت م ش ور دیگر در اوپنی شد ها ست که بیانگر مف وم شونیتا در تو صیفِ
حقیقت مطلق استتتا 62اصتتل «ناخودی» یکی از م ترین آموزههای بودا نشتتانگر این
استت که آغازگر این مف وم در آیین بودا شتاکیه مونی بوده استت که بارها در ستخنان
خود به این مف وم اشتتاره میکرده استتتا از میان مکاتب مختلف بودایی مکتب مادهیه
میکه بیش از سایر مکاتب به شرح و ب سد این مف وم پرداخته ا ستا بنیادیترین مف وم
در این مکتب ا صل شونیتا ا ستا این مف وم به طرز چ ش گیری در سوترههای پرجنا
پارمیتا 61اصتتلیترین متون مکتب مادهیه میکه به منمتتۀ ظ ور رستتیده استتتا 30میتوان
32
گفت در واقع جانِ کبمِ این متون پرداختن به مف وم شونیتا یا ت یگی استا
هدچنان که گفته شتتد در آیین بودا م ترین تفکر فلستتفی در خمتتوا ت یگی از
مکتب مادهیه میکه پدید آمد که آغازگر آن ناگارجونه بود  31مف وم ت یگی در اندیشتتۀ
ناگارجونه را میتوان از دو نگاه مورد تحلیل و بررستتی قرار دادا در وهلۀ نخستتت این
مف وم را میتوان از نگاه به پدیدارهای عال حس دریافتا در این نگاه شونیتا به معنای
آن استتتت که هده چیز این ج ان خالی و ت ی از حقیقت وجودی استتتت زیرا هدۀ
موجودات ج ان و پدیده های آن به ه وابستتتته بوده و هیچ یک دارای وجودِ ثابت
مستقل و قاۀ به ذات نیستندا بنابراین فاقدِ حقیقتِ وجودی و جوهری ثابت هستندا به
عبارت دیگر هدۀ موجودات ت ی از قاۀ به ذات بودن هستتتتندا 39این رویکرد بیانگر
34
حقیقتِ واقعیِ وجودِ موجوداتِ عال هستی استا
این تلقی از مف وم شونیتا در بخش تعالی و آموزههای بودای اولیه نیز مطرح بود بنا
بر تعالی شاکیه مونی بودا در بیان آموزۀ پیدایشِ م شروط و ناپایداری هیچ پدیده و امر
ثابتی در ه ستی وجود ندارد و هده چیز در حال تغییر و در حال شدن داۀدی ا ستا هر
آنچه در این عال به وجود میآید از هدان نخ ستین لحظۀ ت شکیل د ستخور تغییر و
علتی
فرستتتودن استتتت و بنا بر آموزۀ ناخودی هدۀ پدیده های عال حس در ارتباط با ّ
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خاا به یکدیگر وابستتتهاندا پیدایش هر چیزی وابستتته به مجدوعه عواملی استتت که
بی وجود هر یک از آن ا ای جاد نخوا هد شتتتدا به فر وجود دوام آن لح ظهای بیش
نخواهد بودا بنابراین هیچ یک از پدیده های این ج ان جوهر ثابت و پایداری ندارندا
هدچنین هیچ پدیدهای دارای وجود مستتتقل نیستتت و هده موجودات و پدیدارها برای
ظ ور و وجود خود واب سته به پدیدههای دیگرندا بنابراین وجود واب سته میتواند وجود
35
حقیقی در نظر گرفته شودا
از م یان م عانی مت فاوتی که برای شتتتونی تا گف ته ا ند م عانی :ت یگی هیچ خأل
ناموجود  36بیانگر نبود ذاتِ مستقل در پدیدههاستا یعنی هیچ چیزِ پاینده و ثابتی وجود
نداردا این معانی از واژۀ شونیتا سبب سوء تعبیرهای ب سیاری شده به نحوی که سبب
شده مکتب مادهیه میکه را مکتب پوچ گرا 33بنامندا این مف وم حتی در زمتتتان ختتتود
ن تاگارجونه ب ته قدری سوء تعبیر ش تده ب تود که به معنی عدم یا «نیستی» درآمد و نتیجۀ
نامطلوب و محتوم آن ناگارجونه را بر آن داشت که بنویسد« :درست مانند م تایا ک ته به
32
غلد ف دیده شد سوء تفاه در متورد شونیتا ه نتابودی شخ را بته هتدراه دارد»ا
در حالی که بر ا ساس مف وم فل سفی آن در دیدگاه ناگارجونه به معنای «خالی بودن از»
31
خود ثابت و پایدار استتتتا در نگاه ناگارجونه این ویژگی تدامی
ِ
یا «ت ی بودن از»
موجودات هستی است که عاری از وجود ثابت و قاۀ به ذات هستندا 20کومارا سوامی
مف وم ت یگی را اینگونه توضتتیح میدهد« :ت یگی به معنی عدم نیستتت بلکه به معنی
عدم صفات است (ثبوتی) استا دهرمه کایه ت ی است هدانطور که برهدن "نه اینگونه
ا ست" ااا آن دقیقا از عدم تعین ا ستا در آنجا هیچ چیز وجود نداردااا ت ی بودن ا شیاء
عدم وجود ذاتی آن استتتت که در آۀین بودایی اولیه بر آن ا تأکید شتتتده استتتت»ا 22این
رویکرد ن سبت به عال ه ستی بیانگر نوعی ارتباط ما بین تدام موجودات ا ستا 21بنا بر
29
صورت وابسته به ه منشاء مشترکی دارندا
ِ
چنین دیدگاهی تدام موجودات به
رور فلسفی ناگارجونه در برخورد با پدیده های عال حسی بدین شکل بوده که با
نفی پی در پی هر آنچه که ستتبب ایجاد تمتور ثبات بقا و استتتقبل در پدیدهها و امور
میشتتتود ثابت میکند که هدۀ پدیدهها عاری از جوهر ثابت حقیقی و قاۀ به خود و
م ستقلاندا در واقع هدۀ پدیده های عال عاری از وجود و خالی 24ه ستندا او معتقد بود
عال ه ستی عال ندود ا ست نه بودا بنابراین هده واقعیتهای ندودین صرفا ساختگی
ست کاغذی ا ست ناگارجونه از
ِ
ا ستا اگر آموزۀ اولیه این با شد که این ج ان خانه س
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آن ه فراتر رفته معتقد شد؛ حتی کاغذ ه در کار نیستا واقعیت عال هستی به کاخی
25
میماند بیثبات که از کف ساخته شده باشدا
بنابر آنچه که گفته شد مف وم شونیتا از دیدگاه ناگارجونه را ه می شود در نگاه به
عال محستتتوستتتات جستتتتجو کرد که در این نگاه هستتتتی و هدۀ موجودات و هدۀ
پدیدههای آن ن سبی واب سته و فاقد حقیقت وجودی و جوهری ثابتاندا ه می شود در
نگاه به امر مطلق معنا کرد که در این نگاه؛ ت ی و خالی بودن صتتتفت حقیقت مطلقی
استتت که قاۀ به ذات وجود مطلق و ورای تدام این ج ان استتت و به ستتبب اطبق و
بیحدی ار در هیچ تعریف و تو صیفی ندیگنجد مگر آنکه مانند اوپانی شادها دربارۀ
آن بگویی « :این نی ست! این نی ست!»ا بنابراین ت ی به هیچ روی معنای نبودن و نی ستی
را ندارد بلکه برعکس به معنای نفی هرگونه ویژگی یا صفت م شخ می ا ست که در
وصتتتف در آیدا بنابراین این وجود مطلق و الیتناهی این حقیقت متعالی عاری از هر
گونه تقیید تغییر نسبیت و حد است و از آنجا که با هیچ زبان و با هیچ صفتی توصیف
26
شدنی نیست ب ترین سخن درباره آن سکوت استا
ابن عربی

پیشینه بحث حقیقت مطلق در قرآن کریم
مبحث حقیقت مطلق در استتتبم نیز ریشتتته در آیات قرآن داردا بنا بر آنچه که در قرآن
کری بیان شده حق در مقامِ ذات حقیقتی ورای ج ان پدیداری و متدایز با خلق ا ست
و در تعالی و تقدس خود هیچگونه ارتباط و نستتتبتی با هستتتتی نداردا به هدین دل یل
معرفت شتتناخت و ایجاد هر نور ارتباطی با او غیر مدکن استتتا بر استتاس آموزههای
دینی ذات حق در «غیب هویت» و در پس حجاب عزت خویش از دیدۀ جویندگان
خود ن ان و از حیطۀ ادراک عقل و ف محدود بشری بیرون استا بنابراین تبر برای
شناخت او کاری عبث و خو در معرفتِ آن تحدل رنجی بی حا صل ا ستا حق در
مرتبۀ ذات خا صیت بیان ناپذیری دارد و م ترین شیوه در تو صیف آن سکوت ا ستا
زیرا مرتبۀ ذات مقامِ سکوت و خاموشی و دم فرو بستن استا
قرآن ذات ال ی را برای انسان مج ول مطلق میداند و دستیابی به معرفت آن را منع
ندوده استا زیرا ذات ب ت تی ن تام و ن تش تان استا وقتی ذات در مرتبۀ «غیب مطلق» و
«غیب هویت» قرار گیرد نامیدنش به کلدۀ حتق از ستر عتجتز و نتیتاز ضرورت است
ذاتِ حق نامتناهی و متعالی و ب تیرون از ح تیطۀ ادراک و ف ت بشری اس تتا ل تذا ن ت ته
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تتتتن تتتا معرفت ذات محال و نامدکن است بلکه تبر هتت در ایتتتن وادی عبتتتث و

بی تتتتتوده ا ستتتتتت برای ندونه آیاتی هدچون «الُییطون به علم» (طه ُ« )220یذرکم

اَّلل نفسََه» (آل عدران « )12اَّلل غنی عن العاملی» (آل عدران « )13و ماقدروا اَّلل حق
قدره»( انعام  )12مؤید هدین نکته استا

مفاهیم ناظر بر حقیقت مطلق در اندیشه ابن عربی
در مکتب ابن عربی حقیقتِ مطلق یا حقیقتِ وجود در واقع مرتبۀ ذات استتت که از آن
به «کنزِ مخفی» «عنقای مغرِِب» «غتتتتتیب الغیوب» «هستتتی صتتِِر« »،غیبِ هویت»
«احدیتِ مطلقه» «أنکر النکرات» و «احدیتِ ذاتیه» تعبیر می شودا در این بخش کو شش
داری به شرح هریک از این مفاهی و تعابیر بپردازی ا اما وجود ا صطبحات و ا سامی
فراوان ما را برآن داشت تعابیر متراد ،در یک جا شرح داده شودا
ذات بحت ،احدیت ذاتیه
در اندیشتتۀ ابن عربی گاهی از حقیقت مطلق تعبیر به ذات بحت یا احدیت ذاتیه شتتده
استا حقیقت مطلق یا ذاتِ احدیت وجودِ صر ،تتتت من حیث هو وجود -نه به شرط
تعین و نه به شرط التعین ت است؛ و از آن حیث که وجود بحت است حتی از اسداء و
صفات نیز م تنزه اس تت؛ بنابراین نه نعتی دارد نه اسدی و نه رسدی کثرت نیز به هیچ
وجه در او راه ندارد .آن وجود محض ن ته ج توهر اس تت و نه عر ؛ چرا که هر آنچه
غیر از واجب است یا جوهر است یا ع تر ا پس وج تود از آن ح تیث که وجود است
چیزی جز واجب نی ست و هر وجود مقیدی با اتکاء بدان وجود واجب وجتتتتتود می
یابدا بلکه به اعتبار حقیقت این وجودِ مقید هدان وجود واجب است و به اعتبار تتعین
23
غیر آنا
هدچنان که گفته شتتتد ابن عربی حققیت مطلق را ذات می نامد و این ذاتِ بحت
نامحدود و نامقید نا متعین  22بی وصتتف و بی ن ایت استتتا 21این مرتبه نه قابل تنزیه
استتت و نه قابل تشتتبیه «اما فی مقام االحدیه الذّاتیه فب تشتتبیه و ال تنزیه اذ ل تعدد فیه
ا صب» 10ابن عربی معتقد ا ست که در مقام احدیت ذات هیچ گونه ظ ور و تجلی وجود
11
ندارد «و ال ذا منع اهلل التجلّی فی االحدیه» 12بنابراین هیچگونه کثرتی ه وجود نداردا
ذات بحت یا احدیت ذاتیۀ در اندی شۀ ابن عربی وجود خنثی و عاری از هرگونه صفت
و کیفیت ا ست یکی از م ساۀلی که ابن عربی دربارۀ ذات بحت مطرح کرده ا ست بعد
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غیر عقبنی و غیر قابل شناخت بودن آن استا بنابراین نه کسی از او خبر دارد و نه در
عال ملکوت و ملک ر سدی از آن موجود ا ستا اهل عرفان و سلوک از ر سیدن به آن
مقام منیع محروماندو قلوب اولیاء از ستتتاحت قدس او محجوب استتتتا هیچ یک از
پیامبران راهی برای دست یابی به آن حقیقت ندارندا عباد و سالکان راه حق آن حقیقت
را نمی توانند عبادت کنند و تدامی اولیاء از شتتتناستتتایی آن حقیقت محرومندا چنین
حقیقتی نه به ا شیاء نظر لطفی دارد و نه به حقایق به نظر ق ر نگاه میکندا بدون وا سطه
با هیچ حقیقتی ارتباط نداردا حتی ارتباط او با استداء و صتفات اع از جبلیه و جدالیه
به واستتطۀ رابطه و واستتطه ای استتت که به واستتطۀ هدین رابطه و خلیفه بین استتداء و
19
صفات و حقیقت غیبیه استا
هستی صرف ،وجود مطلق
ابن عربی وجود حقیقی را منح مر به ذات حق تعالی دان سته و گفته ا ست « :الوجود و
ال موجود االّ اهلل»  « 14لیس فی الوجود االّ اهلل»  « 15ما فی الوجود االّ اهلل»  «16ان اهلل هو
عین الوجود» « 13فاهلل من ح یث ذا ته و وجوده غنی عن ال عالدین» 12ب نابراین حقی قت
وجود منحمر به ذات ال ی یا هدان حقیت مطلق است و سایر موجودات در اصل ظلّ
و پرتو آن ذات اندا ابن عربی با ا ستناد به آیه « أل تر إّلی ربک کیف مد الظل» ( فرقان
11
 )45ه ستی موجودات را «ظل» و آن ا را نِ سب و ا ضافاتِ اشراقی وجود حق میداندا
او از این حقیت مطلق تعبیر به «ه ستی صر« 200 »،وجود مطلق» ندوده ا ستا زیرا بر
این نظر است؛ در عال هستی وجودی جز وجود حتتتق نیست و کتتتثرات وجتتتودی
متتتتوهوم دارند و تن ا وجود حق است که وصف ناپذیر و الیتناهی استتتتت و وجود
حقیقی از آن اوستا به هدین دلیل از حق تعبیر به هستی و وجود کرده استا
گاهی در اندیشۀ ابن عربی از وجود مطلق تعبیر به عدم مطلق شده استا زیرا عدم
مطلق قابلیت ظ ور ندارد و الشتتیء محض استتت و در آن عینی وجود ندارد که ظ ور
یابد« :اذ لوحمل لکان وجودا و العدم مِن جدیعِ الج اتِ الیکون وجودا ابدا فان الحقاۀق
الستتبیل إلی قلب ا» 202در اندیشتتۀ برخی از عرفا عدم نه تن ا نیستتتی نیستتت بلکه تراک
وجود ا ستا 201عدم م ترین راه برای شناخت وجود ا ستا عدم شنا سی مقدمۀ وجود
شناسی استا از هدین روست که بسیاری از فیلسوفان پژوهش های خود در باب وجود
209
شناسی را از وجه عدم آمیز هستی آغاز ندوده اندا
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انکر النکرات ،غیب الغیوب
حقیقتِ مطلق در اطبق خود در نظامِ متافیزیکی ابن عربی رازی کامب نا شناختنی ا ست
که ب سیار فراتر از معرفت ان سانی قرار میگیرد 204و تا زمانی که او در اطبق خود باقی
باشد ناشناخته و شناخته ناشدنی استتا این اطبق تا ابد یک راز خواهد بود راز رازها
و «غیب الغیوب»ا ابن ع تربی این م ترتبه را «أنکر النکرات» یا نامعین ترین نامعین ها یا
ناشناخته ترین ناشناخته ها میخواند؛ زیرا هیچ کیفیتی ندارد و با هیچ چیز غیر از خ تود
نتتتسبت نتتتداردا205بنابراین این مف وم بتتترای متتتا غیر قابل شناخت است؛ زیرا از هده
کیفیات و نسبت هایی که انسان میتواند بشناسد متعالی و برتر استا به گفته جامی « نه
206
به دست عل و دانش دامن ادراک او توان گرفت و نه به دیدۀ کشف و ش ود»
ابن عربی گاهی نیز از این حقیقت مطلق تعبیر به «عنقای مغرِِب» و «هو یت غیب یه
احدیه» کرده است این حقیقت از فرط بطون و کدون اس و رس ندارد و قبول اشاره
ندی کند و محکوم به حکدی از احکام نیستتتا از هر قید و اعتباری مبرّّاستتتا در این
مقام اثری از وحدت و کثرت و عینیت و غیریت و استت و رستت و نعت و وصتتف و
ظ ور و بطون وجوب و امکان نام و اثری نی ستا غایت ن شان از او بی ن شانی ا ست و
ن ایت معرفت حیرانی ا ستا203زیرا ان سان قادر نی ست راجع به چیزی بدون آنکه به آن
کیفیتی بدهد و بدین وستیله آن را بته گتونه ای محدود سازد بیندیشد یا سخن گتویدا
ح تق ت تعالی در این مرتبه غیر مشروط و «ال بشرط» مورد معرفت و شناخت قرار ندی
202
گیرد ا
201
عنقایِ مغرِب که نشان پدید نیست
عشق که در دو کون مکان پدید نیست
تحلیل و مقایسه نظر ناگارجونه و ابن عربی در باب حقیقت مطلق
مبحث حقیقت مطلق ه در اندیشه ناگارجونه و ه از دیدگاه ابن عربی ریشه در متون
دینی و مقدس داردا بنا بر آنچه که پیش تر گفته شتتد در متون مقدس هر دو دین حق
در مقامِ ذات حقیقتی ورای ج ان پدیداری و متدایز با خلق ا ست و در تعالی و تقدس
خود هیچ گونه ارتباط و نسبتی با هستی نداردا به هدین دلیل معرفت و شناخت و ایجاد
هر نور ارتباطی با او غیر مدکن ا ستا بر ا ساس آموزه های مبتنی بر ن موا دینی هر
دو ا ندیشتتتد ند ذات حق در «غ یب هو یت» و در پس ح جاب عزت خویش از د یدۀ
جویندگان خود ن ان و از حیطۀ ادراک عقل و ف محدود ب شری بیرون ا ستا بنابراین
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تبر برای شتتتناخت او کاری عبث و خو در معرفتِ آن تحدل رنجی بی حاصتتتل
ا ستا حق در مرتبۀ ذات خا صیت بیان ناپذیری دارد و م ترین شیوه در تو صیف آن
مقام سکوت و خامو شی و دم فرو ب ستن ا ستا چنانچه
سکوت ا ستا زیرا مرتبۀ ذات ِ
اشاره شد نیل بدان حقیقت جز از طریق کشف و ش ود میسر نیستا وجودی است که
فقد در برابر بینشی متعال و درکی عدیق نقاب از رخسار برمیگیردا
در یک بحث تطبیقی می توان دیدگاه های ناگارجونه در باب نیروانه شتتتونیتا را
هدانند حضرت ذات در دیدگاه ابن عربی دانست که از نظر اوصا ،و ویژگی ها بسیار
مشتتتابه و قابل مقایستتته اندا م ترین ویژگی های حقیقت مطلق از دیدگاه این دو
اندیشدند عبارتست از:
فاقد اسم و صفت بودن
به گفتۀ ناگارجونه شتتتونیتا و نیروانه معرّا از ویژگی های محدود کننده و فاقد هر گونه
ا شاره و ن شانه و عاری از تدامی ویژگی ها و صفات ا ست و نه این ا ست و نه آن؛ و
220
فقد با سکوت میتوان آن را تو صیف کردا هداانند اوپنی شدها باید گفت «:نتی نتی»
(یعنی "نه این است و نه آن")
ابن عربی نیز مرتبۀ ذات را مستتتکوت عنه میداند و بر این نظر استتتت که در مرتبۀ
ذات اس رس نعت و صفت نیست و نام ظ ور و بطون و کثرت و وحدت و وجوب
و امکان منتفی و ن شان ظاهریت و باطنیت و اولیت و آخریت مختفی ا ست و نور ذات
حق در نقاب «کنت کنزا مخفیا» مخفی و پن ان استا در غیب هویت جلوۀ اسداء وجود
ندارد و حتی اس یکی نیز نیستا ذات حق از این ج ت منزه از اسداء و وجود صر،
222
و فاقد هرگونه نعت است؛ « و الرس و ال رس لها»
غیر قابل شناخت بودن
به اعتقاد ناگارجونه و ابن عربی حقیقت مطلق قابل شناخت نیستت و بشتر ندتیتوانتد
آن را ادراک کنتدا زیرا حق در مرتبۀ ذات بته عنوان وجود مطلق و نامتناهی هیچ نسبتی
با وجتتتتودِ محدود و متناهی مخلوقات نداردا البته خود حق تعالی در مقام ذات به خود
علتتت دارد و ایتتتن به سبب احاطۀ ذات نسبت به خود استا از دیدگاه ابن عربی حق
تعالی از نظر اصل تحقق و وجتتتود اظتتت راالشیا و به لحتتتاظِ حقیقتتتت و کنه ذات
اخفیاالشیا استا بنابراین ذات حق و غیب هویت مطلتتتتق مدرک مف وم مش ود و
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معلوم هیچ کس نخواهد شدا در مقتام تدثیتل ایتن معنا هدانند درکی است که انسان از
ق توای ادراک تی و ف تعلی خویش هدچون اراده عل ت و بم تر دارد اصل تحقق چنین
قوایی برای هر ان تسان در ن ت ایتِ وضوح استا اما چیس تتی آن تا و کن ته وجود آن ا از
پن ان ترین حقایق برای اوس تتا «حق یق تت مطلق تۀ غ تیبی ته در ح تج تاب م تطل تق و
غیرقابل کشف و به دور از هرگونه کشف و ش ود است و امکان وصول برای احتتتتدی
221
از انتبیتاء و متبۀکۀ متقربین و عارفان بلندپایه و اولیا وجود ندارد»
229
که ادراک است عجز از درکِ ادراک
چه نتسبت ختاک را بتا حضرتِ پاک
ناگارجونه بر این نظر است شناخت حقیقت متعال با عقل محدود بشری امکان پذیر
نیستتت زیرا عقل انستتان توانایی ادراک حقیقت فراستتو و مطلق را نداردا به اعتقاد او تا
زمانی که ما درگیر مقولۀ عدم و وجود هستتتی توانایی ادراک حقیقت فراستتو را نداری ا
کاری که ناگارجونه در مورد حقیقت فراستتتو می نداید هدانند حالتی استتتت که در
اوپنیشتتدها دربارۀ برهدن صتتورت گرفته استتت و آن ستتلب هر گونه توصتتیفی دربارۀ
ت یگی ا ستا زیرا بر این نظر ا ست زبان و ذهنِ ان سان یارای درک حقیقتی که فرا سوی
ج ان پدیداری قرار گرفته را نداردا در اندیشتتتۀ ناگارجونه نیز شتتتونیتا به عنوان مطلق
فاقد هر گونه کیفیت و صتتفت استتت از دیدگاه او شتتونیتا غیر قابل وصتتف و غیر قابل
شناخت ا ستا واژه ها توانایی و صف او را ندارندا لذا با واژه ندی توان او را تو صیف
کردا فکر و اندیشه نیز قادر به درک و ف او نیستا بنابراین ب ترین رور درشناساندن
حقیقت هدانی استتتت که بودا انتخاب کرد و آن ستتتکوت استتتت و وقتی از او دربارۀ
سکوت ار سوال کردند پا سخ داد« :من در حقیقت آن را برای شدا تو صیف کردم اما
شتتتدا نف دیدیدا» 224ناگارجونه حتی بر این نظر استتتت« :هیچکس حتی خود بودا قادر
نی ست آن مطلق را ن شان دهد چرا که چنین ن شان دادنی م ستلزم مفاهی در غالب زبان
است حال آنکه مطلق ورای تدام مفاهی است»  225زیرا «حقیقت لطیف است و دریافتن
226
عدقش مشکل؛ نه حرفی و نه صدایی بدان دست نتواند یافتا»
ناگارجونه معتقد بود حقیقت متعال در هده هستتتتی وجود دارد اما کبم قادر به
ستتخن گفتن دربارۀ آن نیستتت زیرا حقیقت هیچ نشتتانی ندارد بنابراین قابل شتتناختن
نی ستن و ورای هرگونه پر سش و پا سخی ا ست و تن ا در حالت یگانگی ذهن و خروج
از دوگانگی آن است که شناخته می شودا 223و بودا به درک آن حقیقت فراسو ناۀل شده
222
بود ا
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در منظومۀ عرفانی ابن عربی نیز ذات بی تعین خنثی و بی نام و نشتتتان که از هر
قیدی حتی قید اطبق و عدم اطبق آزاد و رهاست حقیقتی نیاندیشیدنی دست نیافتنی
و سرّاالسرار و شناخت ناپذیر خواهد بود که دست ادراک به بلندای معرفتش ندی رسدا
زیرا ذات فاقد ماهیت غیر قابل اکتناه و ت مور که از مرتبۀ تنزی ی مطلق برخوردار ا ست
221
و محدود به حدی نیست تا به دلیل و برهان عقلی عل به حقیقت ذاتش مدکن گرددا
در این مرتبه حق رازی ستتر به م ر معدایی الینحل و مج ول استتت که هرگز معرو،
ندی گردد و حقیقت ستترّ آن نه برای عوام بلکه برای انبیاء و اولیاء و ارباب مشتتاهده و
مکاشتتفه نیز مکشتتو ،ندی گردد و تا ابد در پس حجاب عزت مخفی و مستتتور باقی
میماندا از این روستتت که ابن عربی میگوید« :معرفت ذات برای ما ستتوی اهلل مدنور
است و خدا را جز خدا ندی شناسد» 210او هدچنین در کتاب فموا الحک ذات حق
را « انکر النکرات» میخوا ند بدین معنی که حقی قت مطلق برتر و مت عالی تر از ه دۀ
کیفیات و ن سبت ایی ا ست که برای ان سان میتواند قابل ادراک با شدا این مرتبه از آگاهی
هدان مرتبۀ « العجز عن درک االدراک ادراک» ا ست که به تعبیر ابن عربی عل به چیزی
است که معلوم ندی گردد بنابراین در اینجا عل متعلقی جز ج ل ندارد و ن ایت عرفان
212
و شناخت حیرانی و سرگردانی استا
توصیف سلبی یا تنزیهی
مشتت ورترین رویکرد در توصتتتیف حقیقت مطلق از نظر ناگارجونه رویکرد ستتتلبی یا
تنزی ی ا ست این نور تو صیف که در متون مقدس و روایات بزرگان و اندی شدندان هر
دو دین قابل مشتتاهد استتت اگرچه حقیقت مطلق را به طور کامل توصتتیف ندی کند اما
برخی وجوه آن را م شخ و برج سته می سازدا این شیوه در متون مقدس آیین هندو
در توصیف برهدن به وفور دیده می شودا در تعالی ابن عربی نیز قابل مشاهده است اما
این رویکرد بیش از هده در اندیشۀ ناگارجونه با طرح نظریۀ شونیتا به اوج خود رسیدا
در اندی شۀ ناگارجونه واقعیت نامتناهی ورای مقوالت عینی ذهنی عن مری و برفراز
هستی و نیستی استا این واقعیت آنچنان منزّه و عاری از صفات ثبوتیه و سلبیه و غیره
است و آنچنان از واقعیت های نسبی ج ان مبرا است که آنرا فقد از طریق نفی و سلب
میتوان توصتتیف کردا بنابراین صتتفت ت ی و خأل که به آن اطبق شتتده از این ج ت
است که این مقام بی مقامی را که متناقض و وصف ناپذیر است به وج ی از وجوه بیان
کنندا211در توصیف سلبی نیروانه به عنوانِ موجودی یاد می شود که «فاقد برخی صفات
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و ویژگی ها ست» 219به هدین ج ت ناگارجونه ماهیت تجربه نیروانه را با ذکر یک سری
صفات سلبی تو صیف میکند« :آن چیزی که با تجربه متعار ،شناخته نمی شود از نو
به وجود ندی آید نیست و نابود ندی شود زمان در آن راه ندارد خاتده داده ندی شود
214
تکوین ندی یابد نیروانه نام داردا»
تو صیف سلبی ِحقیقت مطلق در تعالی عرفانی ابن عربی نیز قابل م شاهده ا ست آن
جا که «عدم مطلق» را مردا ،با «وجود مطلق» در نظر گرفته استتا چون درغیبِ مطلق
ظ ور و تجلی درکار نیست سکوت و تاریکی محض است و ه تیچ ن تام و نش تانی در
آنجتتتتتا نیستتتا بنابراین عدم محض استتت کاربرد «عدم مطلق» برای «وجود مطلق»
کاربردی سلبی ا ست که درمورد ذات حق بکار میبرندا بدین علت که؛ ذات حق نه نام
دارد نه حد دارد و نه صورت دارد و به عبارتی «لیس کدِثلِهِ شی ء»215ا ستا چون ندی
216
توان به معرفت ایجابی او را شناختا پس عدم محض استا
توصیف متناقض نما
چ ارمین رویکرد که اغلب در متون مقدس قابل مشاهده است رویکرد متناقض نداستا
هر دو اندی شدند با تأ سی از متون مقدس و دینی از این رویکرد نیز ب سیار ب ره ج سته
اندا در نگاه ناگارجونه  « :نیروانه نه هستی است و نه نیستی بلکه ورای نسبت هستی و
نی ستی ا ستا» 213ناگارجونه در بیانی دیگر نیروانه را معادل دهرمه کایه در نظر گرفته و
می گوید « :نیروانه به چیزی می گویند که «خوا سته» نی ست «به د ست آمده» نی ست
«منظ » نی ست «بی نظ » نی ست «محکوم به فنا» نی ست و «مخلوق» نی ستا» 212در نظر
آن مکتب نیروانه و باز پیدایی(ستتتنستتتاره) تفاوتی ندارندا یعنی باز پیدایی و وجود
پدیداری هیچ تفاوتی با نیروانه ندارد و هر آنچه حد باز پیدایی استتتت حد نیروانه ه
هستتتتا 211امر مطلق و عال تجربه امر مینوی و امر پدیداری نیروانه و باز پیدایی دو
دسته واقعیت های مقابل ه نیستند بلکه در نگاه جامع یکی هستند در نتیجه نیروانه و
290
امر مطلق هدان باز پیدایی و باز پیدایی هدان نیروانه استا
ابن عربی نیز هدانند ناگارجونه گاهی برای اشاره به امر مطلق از عبارت های متضاد
و پارادوکس گونه ا ستفاده کرده ا ست از جدله آنکه می گوید « :حق در امور آن ا ست
که در هر امری که می بینی و یا هر قوۀ دیگری که ادراک می کنی بگویی که این را که
درک کرده ای اوست و او نیستااا غیر خدا در حقیقت ثابت است و غیر ثابت اوست و
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او نیستااا عبد در این هنگام می ف دد که حق اوست و او نیستااا او هویت ماست و
292
هویت ما نیستا»
نامتعین بودن
ناگارجونه بر این نظر استتتت نیروانه واقعیتی استتتت ورای پدیده های ج ان و بر فراز
مقوالت ه ستی و نی ستیا 291آن را ترکیب و تلفیق ه ستی و نی ستی ه ندی توان گفت
زیرا در این صتتورت نیروانه نیز مانند هستتتی و نیستتتی متعین می گرددا در حالی که
299
نیروانه مطلقا غیر متعین استا
ابن عربی نیز حضتترت حق را نامتعین ترین نامعین ها انکرالنّکرات و البشتترط می
خواندا به اعتقاد او ذات احدیت چیزی جز وجودِ صتتتر– ،من حیث هو وجود نه به
شرط تعین و نه به شرط التعیِن – نی ستا « ف و من حیث هو هو ای ال ب شرط شیء
غیر مقید باالطبق و التّقیید و ال هو کلّی و الجزۀی و ال عام و الخااا» 294حضتتترت
حق از این حیث حک یا اضتتافه و نستتبتی ندی پذیرد؛ حتی اگر آن نستتبت وحدت
وجوب وجود مبدۀیت اقت ضای ایجاد صدور اثر و یا عل او به خود یا به غیر با شد؛
زیرا هدۀ نستتب و اضتتافات یاد شتتده اقتضتتای ِ تعین و تقید داردا او به اعتبار التعین
مج ول مطلق و معرّا و مبرا از هدۀ قیدها حتی قید اطبق استا ذات از ن ایت تدامی
البشرط از کلیۀ تعینات و اضافات است و از ن ایت کدال معرّا از هر قید و شرط و حتی
قید اطبق و فراتر از احاطۀ حدود و ج ات است و هدۀ کثرات در آن محو استا
نتیجه گیری
بر استتاس آنچه که گفته شتتد چنین می توان نتیجه گرفت که مف وم «حقیقت مطلق» در
اندی شۀ ناگارجونه با ابن عربی داری ت شب ات و در برخی موارد داری اختبفاتی ا ستا
حقیقت مطلق ه در فل سفۀ ناگارجونه و ه در عرفان ابن عربی ری شه در متون مقدس
و دینی داردا با این تفاوت که ناگارجونه هدانند ابن عربی معتقد به خدای خالق و صانع
نیست این شیوه نگرر به خالق هستی را از بودا آموخته بودا هر دو اندیشدند معتقدند
که معرفت به حقیقت مطلق و شناخت آن امکان پذیر نیستا ابن عربی بر این نظر است
که این مقام معلوم و معرو ،احدی نشتتده و نخواهد شتتدا زیرا قابل ادراک بودن و در
دسترس معرفت بشری قرار داشتن یک تحدید و یک حد است و نامحدود در دسترس
محدود ندی تواند قرار گیردا انبیاء و رستتوالن و حتی خات انبیاء و اوصتتیای ایشتتان ه
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راهی بدان مقام ندارند زیرا حقیقت مطلق برتر و باالتر از آن استتتت که متعلق عل و
سر آن حتی
کشف و ش ود قرار گیرد این تا ابد یک راز و غدو باقی خواهد ماند که ّ
با عدیق ترین نور کشتتف از پرده برون نخواهد شتتدا اما ناگارجونه معتقد استتت نیل به
این حقیقت در تجربه عاری از دوگانی امکان پذیر خواهد بود هدچنان که بودا به درک
آن حقیقت دست یافتا اما در مورد کیفیت و چگونگی آن هیچ سخنی نتدیتوان گفتا
بنابراین ب ترین سخن دربارۀ آن سکوت ا ستا هر دو اندی شدند گاه به شیوه سلبی و
تنزی ی به تو صیف آن حقیقت پرداختهاندو گاه با تأ سی از متون دینی خود با رویکردی
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منابع




ابن عربی ابو عبد اهلل محیی الدین محدد بن علی انشاءالدواۀر به کوشش نیبرگ لیدن
2996قا
ابن عربی محیی الدین فموا الحک انتتشارات الزهتراء (س) ت ران 2930ا
ابن عربی محیی الدین فتوحات مکیه ج  1دارصادر بیروت بیتاا
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آشتتیانی سید جبل الدین مقدمۀ شرح فموا الحک قیمری ت ران :انتشارات علدی
فرهنگی ت ران 2935ا
ایزوتسو توشی یکو ( )2932صوفیس و تاۀوۀیس ترجدۀ محدد جواد گوهری چاپ اول
روزنه ت ران 2932ا
جامی عبدالرحدن نقد النموا به کوشش ویلیام چیتیک مؤسسه پژوهشی حکدت و
فلسفه ایران ت ران 2113ما
جندی مؤیدالدین شرح فموا الحک به کوشش سید جبالدین آشتیانی بوستان کتاب
ق 2922ا
چیتیک ویلیام عوال خیال ابن عربی و مسئلۀ اختب ،ادیان ترجدۀ قاس کاکایی انتشارات
هرمس ت ران 2924ا
خدینی روح اهلل ممباح ال دایه الی الخبفه و والوالیه موسسۀ تنظی و نشر آثار امام
خدینی ت ران 2936ا
حسن زادۀ آملی حسن شرح فموا الحک قیمری بوستان کتاب ت ران 2911ا
شایگان داریور ادیان و مکتب های فلسفی هند جا 2امیر کبیر ت ران 2935ا
شبستری شیخ محدود گلشن راز ذیل مجدوعه آثار شیخ محدود شبستری به کوشش
صدد موحد انتشارات ط وری ت ران 2932ا
شدس محدد جواد تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی نشر ادیان ق
2921ا
عفیفی ابوالعبء شرحی بر فموا الحک (بررسی و نقد اندیشۀ ابن عربی) ترجده
نمراهلل حکدت ال ام ت ران 2920ا
عفیفی ابوالعبء «ابن عربی» ترجدۀ غبمرضا اعوانی تاریخ فلسفه در اسبم به کوشش ما
ما شریف زیر نظر نمراهلل پورجوادی مرکز نشر دانشگاهی ت ران 2961ا
فرغانی سعید الدین سعید مشارق الداری فی کشف حقاۀق الدر(شرح تاۀیۀ ابن فار )
مقدمه و تعلیقات سید جبل الدین آشتیانی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسبمی ق 2931ا
قیمری محدد داوود شرح فموا الحک به کوشش سید جبل الدین آشتیانی انتشارات
علدی و فرهنگی ت ران 2935ا
کاشانی عبد الرزاق شرح فموا الحک انتشارات بیدار ق 2930ا
نمرتی یحیی؛ محدودی ابوالفضل (« )2914نیروانه در هینه یانه و م ایانه» پژوهشنامه
ادیان شداره 23ا
یاسپرس کارل (« )2951بودا پیامبری بی چ ره» ترجده اسداله مبشری نگین شداره 12ا
مددوحی حسن عرفان در منظر وحی و برهان نشر عروج ت ران 2921ا
نراقی آرر «آینۀ جان» مقاالتی درباره احوال و اندیشه های موالنا جبل الدین بلخی نشر
نگاه معاصر ت ران 2922ا
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