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 پیشگفتار

 

 

 

 

 

شگفتاریپ  

و   هیمتون را تجز نیا گاننندکمیتنظ اتیو نظر میبخش سوم به گفتگو درباره وِداها پرداخت در
  ن یاز شروع ا  شیمذهب هندو. پ  یلیو تکم  یانیپا  اتینظر  یبه بررس  میپردازی. اکنون ممینمود  لیتحل

را که از  ییانهایمشتاقان وداها، ز اتینظر لیو تحل هی: در تجزمدانمی یرا ضرور یتذکر یبررس
مطلق، حاصل    قت یو حق  یبه الهاممشهور  متون    نیا  س یخطّه و تقد  کی  ریکورکورانه و تفس  یورزیپ
  ی اند، که جوامع انسانشکل گرفته  ییباورها در دورانها  نیکه ا  میو متذکر شد  میگوشزد کرد  شوند،یم

متناسب   زین  نیمتفکر  یجهت برداشتها  نیو به هم  اندمودهیپیخود را م  یحرکت تکامل  ییمراحل ابتدا
اسرار و رموز ماوراء عقل و شعور را کشف کردن و به کمک   اتان یب  نیاند. از اشده  میتنظ  طیشرا  نیبا ا

  ی برا یبخش ولو آرامش ریمؤمن مسحور دلپذ ی را گشودن، برا یو اجتماع یآنها مشکالت علم
 و بازدارنده است.  انبخشیز شرو،یسالمت و سعادت جامعه متحرک و پ

  ش ی متأسفانه ب  ،دهندمکتب را شکل می   ن یا  انیو بن  هیکه پا  شادها،یاوپان  ژهیومورد وِدانتَه و به   در
متون    نیقرن نوزدهم ا  یمشهور آلمان  لسوفیشده است. از آن زمان که شوُپنهاوِر ف  ییگواز وِداها گزافه 

 یروحان میتعال نیترمندو ارزش یمکاتب عرفان نیتریبا عال شادهایوبانه ستود، در غرب اوپانرا مجذ
داد در ارزش میبه خود اجازه  یمتر پژوهشگرکه ک گرفت شهیتصور چنان ر نیهمسنگ شدند و ا

آنکه   یشک کند. دانشمندان بجا لیرسا نیا یو علم یعقل یو حت  یاجتماع ،یاخالق ،یمعنو یابد
 ند، ینما یرا عمالً بررس وکورکورانه از مذهب هند یرویپ جهیافکار توجه نموده و نت نیبه خاستگاه ا

 را کشف کنند. یتیاز آنها رموز و اسرار گ دندیچنگ زدند و کوش یو ابداع یلیو تعابیر تخ ریبه تفاس

مورد اعجاب   وستهیباز پ   ریو براهمنان آن از د نیگوروها، مرتاض اتیهند با افکار و عمل نیسرزم
با سرّ و راز و معجزه و خوارق عادات    ی مردم جهان قرار گرفته است. چون اصوالً مردم باستان  نیو تحس

را  خود  یهنوز مراحل کودک زیو دانش بشر ن ،ی و منطق یتا تفکر علم بودند  مأنوس شتریب یلیخ
پرواز  فالسفه بلند  یپر معما  اتیبازان... و نظرو ساحران و شعبده  شیدراو  ریچشمگ  شاتینما  مود،یپیم
و   جلوهیساده ب  اتیو تجرب  ریگنیبودند تا اصول خشک زم  ترزیبرانگ نیجالبتر و تحس  اریبس  پرور،الیخ

  رنگ 

https://drive.google.com/file/d/1Ueemm0RiFmI26GDFzA_7IG3j8MF5AB9e/view 
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 بخش چهارم: ودانتا

 نیکوتاه و سنگ  یها به گامهادر جهان ناشناخته  ریو س  عتی که هنوز در درک رموز طب  یدانشمندان
محدود مشاهدات به  نیزم یادوار باستان در رو نیبواقع شمندی بودند. اند یخود متک ینارسا دیو د
  ان یخدا  ناورپه   و آسماناوهام    انیپای ب  یدر فضا  الپروریکه متفکر خ  یدر حال  شت،دامیبر    یپا  یکند

 مود،یپی خود را م قدری ب بی ره هزار ساله رق کشبهی الینامحدود در پرواز بود و در عالم خ یو قدرتها
  د یآن ادوار صاحبنظر شوند تا شا یدر فلسفه نظر دندیدی خود را مجبور م ز یدانشمندان ن کهییتا جا

  نا، یسی چون بوعل  یانابغه   شمندانیاند  هکجالب است  نرانند.    رونی و از صحنه ب  رندیگ  یآنها را هم به باز
و تجربه کردن،   دنیشیاند یو واقع یگاه علمنوا شدن با اهل دل به جرم گه.. با وجود همیفخر راز

و  رندیگیطعن قرار م مکتب شهود و الهام هم مورد لعن و رویپ نیمتفکر نیتربرجسته  یاز سو یحت
و به گناه اتکاء به عقل و شعور و   کندی سرزنش م راآنها  یروم نیالدچون موالنا جالل  یبزرگمرد

 که: شماردیاستدالل در خور مالمتشان م
 بود   نیتمکی سخت ب  نیچوب یپا   بود   نیچوب انیاستدالل یپا

 کار بوسینا بود   یشرح او ک      نابودیاو آن نور را ب وانکه 

 یبدُ نیار ددراز یفخر راز  ی بُد نیببحث ار خرد ره  نیا اندر

به مراتب جالبتر و جاذبتر از نور لرزان   نانیب ایرؤ یبرا اهایرو دیاست که درخشش خورش مسلم
 شمع حجره دانشمندان بود.

  کردند، ی به خواب و رؤیا تکیه م  شتریامروز( ب  گر ی)و به صور د  میبه اتفاق مردم قد  بیقر  تیاکثر
 نی. اجستندیخود م یاهایا هم در روجهان ر نیا یحل معماها ی. آنها حتیداریعالم ب اتیتا به واقع

  ع ی سر التمنتقل شد که پس از تحو ت یعادت چنان در فرهنگ انسانها نفوذ کرد و به وراثت و ترب
حتى اجتماعات متمدن هم تقدس عالم  ستم،یدوم قرن ب مهین یهاجهش ژهیوو به  ریاخ یهاسده

 شمندان یاز اند یاریکه بس میجالب هست دهیپد ن یهد انبردند و امروز ما شا ادیرا از  ایخواب و رؤ
و   رگرمندعهود باستان س الت ی هنوز با همان تخ یمذهب ینگر در فضابرجسته و دانشمندان ژرف 

 ماوراء دل خوش دارند.  قیحقا یدر آنها به جستجو یگاه

و   توانیاد نمکه اصوالً در صحنه اعتق سازمیخاطر نشان م کرده و مجدداً دیمن بارها تأک البته
دو خواهر و برادر همزادند   مان یعقل و استدالل لنگ لنگان گام برداشت. عشق و ا  نیچوب  یبا پا  دینبا

دست   مجالبه حال و  دیو سلوک عاشقانه با ر ی. در سستین ییک را با عقل و استدالل کارو هیچ
ته از تمدن  خاطر آشفبه لذت برد و  ی جهش روحان ن یواز در آمد و از ابه پر الیو با بال خ افتی

  ست یانسان قرن ب  ژهیو. انسان، و به دیبخشفاسدکننده، آرامش  یدارهیو سرما  سمینیبخش و ماشتَزلزل
  جان یو ه  کنندهجیگ  یهو  و  یهادارد تا در برابر    ی درون  یفراوان به سکون و سکوت روحان  ازین  کمیو  

است و  سریهمه م یفرار از جامعه نه براسازد. مجهز  یاخود را تا اندازه یرونیب سازشانیو آشوب پر
  ساز دردها ونه چاره
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سکون است.   یخود نوع خیهم به شهادت تار الیدر خواب و خ یاست. زندگ یاجتماع یهایماریب
است، منتقل کرد و آنانکه    یجهان واقعها، که  دهیبر جهان پد  توانیرا نم  الیعالم وهم و خ  یپروازها
شدند و گردونه    حرکتیاز حرکت باز دارند خود ب  چرخدی را که بر مرادشان نم  یتیگ  چرخ  کردندیآرزو م

  ة آنکه به متحول و متوقف ساختن گردون  یجنبش همپا شد و بجا  نیبا ا  دیبه گردش خود ادامه داد. با
همراه شد   گرانیبا د یسازندگ نین خود پرداخت و در اکرد، سوار بر گردونه به تحول و ساخت لیتخ
آماده ساختن درون ما  یبرا  دیبا یو معنو یباطن یساخت. باورها کیدر کمال خود شر ز ینان را نو آ

 یگشودن معماها  لهیوس  توانندی آنها هرگز نم  یبکار گرفته شوند، ول  یدر روبرو شدن با مشکالت برون
تنها نه  یو موروث یخصوص یبا باورها اند،ی که عموم یمسائل اجتماع بیگردند. ترک یو عمل یعلم

 جادیمشکالت آن خواهد شد و هم ا  دیکه اغلب هم موجب سد حرکت جامعه و تشد  ست،یثمربخش ن
 و برخورد خواهد کرد. یو اختالف و دشمن نهیک

مختلف  یهاگروه یو آرزوها الیو ام اتیمانند هندوستان، افکار و نظر میجامعه عظ کی در
مردم را مصنوعاً   یدرپیپ یهادر طول سده  ی کرف ق یو تزر نی . حال اگر به زور تلقستندین کسانی

موجود متفکر و صاحب اراده، از   کیخود را بصورت  یسازند، هویّت انسان دهیعقالفکر و هم متشابه
 یکه در ضمن فاقد سازندگ  شوند،یم  لیو مورچه... تبد  انهیمور  ه یشب  یو به موجوداتخواهند داد    ستد

 ساخت.  شرویجامعه بالنده و جنبده و پ  توانیهرگز نم  ییانسانها  مهین  نیاند. با چنجانداران   نیا  یزیغر

  ز یاست. ما ن اتیواقع نیا دییتأ یبرا یهزار ساله تمدن بشر شاهد عمل نیچند خیتار سراسر
از اجتماعات شواهد  یاری. امروز هم در بسمیارائه داد شیگذشته خو یهایدر بررس یفراوان یهانمونه 
جهت  نیهمارائه داد!(. ب یاشاهد زنده  اًریاخ زین هی)روس افتی توانی م هینظر نیا دییدر تأ یازنده
بپردازند تا  یمذهب یباورها انهیواقعگرا لیو تحل یجهان است که به بررس شمندانیاند یانسان فهیوظ

اد  افر ت یترب یرا برا یابخش و بالندهراه سالمت تهایجامعه با توجه به واقع انیو مرب نیالاقل معلم
  نیشوند که ا یمذهب ای ده یعق فموافق و مخال غیتبل لهیوس دی پژوهشها هرگز نبا گونهن ی. انندیرگزب

 عمل نقض غرض و انحراف از هدف است. 

 یهای برجستگ یدارا شیآنها، در دوران خو انیهندو و متون وِداها، چه آغاز و چه پا مذهب
  از یمورد ن یاحرکت آنها زبان زنده  یو برا اندده یئگرا ییستایاند که با گذشت زمان به ابوده یدرخشان

گرفته    لشک  اتیروا  نیسازی اقابل انعطاف گذشته، که از تقدس و مطلق  ریاست. در قالب خشک و غ
  ن یرا که مولود ا یفراوان یداد. مشکالت اجتماع یرا جا یهسته متحول نیچن توانی بوده است، نم
اند و از  ته به عهد باستان تعلق داش ی باستان میکه تعال تیواقع ن یا رش یاند تنها با پذمعتقدات بوده

حل کرد. زهر سنن   توانیم  ،اندام جوامع نوزاد بافت  ینو مناسب برا  یاجامه  یستیآنها با  یاهداف عال
  توان ی و خرافات وابسته به آنها را، هرگز نم یپرستو مذاهب بت  یبخش، چون جامعه طبقات هالک
   فقط با
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که   ردیصورت گ  یتحول ژرف و درون  دیبرطرف ساخت. با  شیراندیخ  نیمصلح  فیو لط  بانهیاد  ریتفاس
  ی . حتافتیتحقق نخواهد  یجنبش نیچن چوجه یبه  یی ابتدا یوِداها و چنگ زدن در باورها سیبا تقد

  عه جام  نیتوأم نبود، نتوانست در ساخت متحجر ا  یچون با تحول فکر  ، یگاند  میکه انقالب عظ  میدید
 بوجود آورد.  یزلتزل

و   نیذهن خود را از تحس یستیبای پژوهشگر واقعگرا م ز یرم نوشتار ما نمورد بخش چها در
 ات ینظر لیو تحل هیمثبت( به تجز ای ی)منف یداور شیکند و بدون پ یخال یادیاعت یدهایتمج

ب خواهد بود نه مورد پسند مؤمن مجذو یپژوهش نیچن جهیکه نت رفتیپذ دیپردازد. البته با انینیشیپ
 نیبواقع  شمندیدر هر حال به وجدان اند یخواهد ساخت، ول یرا راض  یگرا و مکتبد سنت و نه دانشمن

 خواهد کرد. یاوری جنبش و تحول را در حرکت درست  ازمندیو جامعه ن دیآرامش خواهد بخش

نه خدا پسندانه.  اند، نه عاقالنه است و که به خرافات آلوده شده لیدل نیابا مذاهب، به  مبارزه
گونه که ناخودآگاه بدون تفکر  کرد، تا همان   قیو تشو  ت یآماده و ترب  دنیشیژرف اند  ی مردم را برا  دیبا

پردازند. انسان در   دنیشی عادت به درست اند یاند، از روکرده سیو تقد رفتهیرا پذ یاتیو تعقل روا
 ی به جهش تکامل یو علم یتماعدر درک اج کهیرا ترک نکرده در حال یدوران کودک یتفکر مذهب

  ز یسو ن  ن یکه در ا  کندیم  جاب یا  یو انسجام اجتماع  یو رشد کرده است. هم آهنگ  افتهیدست    یبزرگ
کند، مورد سئوال قرار   یبدون آنکه نف دوران را،  نیرا پشت سر گذاشته تفکر ا یانسان مرحله کودک

 چون: یابازدارنده  ماتیتعل  رار دادنسرمشق ق یبجا یشی بازاند  نی. و در اشدیندیدهد و از نو ب

 1را  شیسازم خو  وانهید نیبعد از ا   را   شیعقل دوراند آزمودم

کننده گمراه  اریممکن است بس نده، یگو یزمان و مقصود واقع طی به علت عدم توجه به شرا شتریکه ب
توجه    یاله   یوردست  ینبو  ثیصورت حدبه   یحت  یکه گاه  یاو آموزنده  زندهیبرانگ  یهاشوند، به گفته 

 : چون شوند، یم

 ( زهیچشم بشناسد گهر را از حصا )سنگر   عصا   صدیبهتر از س نایب چشم
 عقلت به از صوم و نماز یاذره پس نکو گفت آن رسول خوش جواز  

 
. او گرددیر و تعصب مموجب تحجّ یخردمند یبجایقیناً است، که  یدیشعر مقصود موالنا فرار از عقل تقل نیـ در هم۱
 :دیگویم

  چردیم یبه پست دتیمرغ تقل    رودیباال م یعقلت سو اگرچه
 است و ما نشسته کآن ماست  هیعار   وبال جان ماست  یدیعلم تقل

 زدن  دیبا یوانگیدست در د  شدن  دیبا یخرد جاهل هم نیز
 را شیسازم خو وانهید نیبعد از ا    را  شیآزمودم عقل دوراند
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 و یا
 وجود  دیقرب خورش یبدان زان   تو را عقلت چو اسطرالب بود   پس

 ... یپر دل یانپهلو یحق ریش    یعل یرا کا یعل غمبریگفت پ

 ای و

 ختندیانگ یرا مخلص شتنیخو      ختندیبگر یدر طاعت یکس هر
 ش یخو رّبر کمال بِ  شانیچو ا ین   ش یخو جو به عقل و سرّ  تو تقرب 

 باالخره و

 جمله عالم صورت و جانست علم    است علم  مانیملک سل خاتم

سنجش راست و   زانیتنها م ،تهافیزمانه کمال  یو همپا شرفتهیکه عقل و شعور پ دیینما توجه
 اگر مستشعر نباشد معتبر نخواهد بود.   زیناراست است و الهام و مکاشفه ن

تحقق   الیمسلماً وجود دارد، که کمال مطلق تنها در وهم و خ  شیامکان اشتباه عقل دوراند  البته
اهد ساخت، که خود  اشتباه را برطرف نخو نیتنها اپناه بردن نه  یوانگیبه د نیقیبطور  ی. ولابدییم

  ، ی تعصب مذهب ر یاس ایاند، کرده ز یها را تجونسخه  نیکه چن ییاست. آنها سازران یو یخطا نیگتربزر
که از ترس محاکم  اندرفتهیبشمار م نیمجان یخود از عقال ایاند، را، ... بوده گذ یعواطف و کششها

خانمانسوز را   دیاند و تقلپوشانده یخشونت گفتار راست رسواساز را، با روپوش جنون مصلحت شیتفت
  اد یرا از  دنیشیکه اند ینیمقلد ایو  ۲...اندمغز را برداشته و پوست را بهر خران گذاشته  اند، دهیعقل نام

اند. متأسفانه با گذشت  گرفته  دهیدورا نادکَاند، آنها  نقل قول از بزرگان کرده  طی برده و بدون توجه به شرا
عقل به اشتباه با مفهوم عرفان چنان در   یاعتباری گمان نادرست ب نیا د، ید میزمان، چنانکه خواه

 ی و در شمار باورها دهیمنتقل گرد یمتوال یمسلم به نسلها لاست، که ناخودآگاه بصورت اص ختهیآم
 است.  ییجوقطب متقابل معرفت یزیدسترَ خِ کهیدر آمده است، در حال یاجتماع

 
البر و األعمال الصالحة فتقرب انت  الناس الى خالقهم بابواب بتقرّ على اذا ای» ینبو ثیموالنا حدـ ۱

و  رندیگیو اعمال صالحه بهره م یکوکاریاز ن دگاریتقرب به آفر یمردم برا یعل ای» -الیه بعقلک« 
.  میآن اشاره کرد ت یبنمونه فقط به چند  یکن« را به شعر برگردانده که ما برا ه یتو به عقل خود تک

 اند.  گفته  اریسخن بس یران یا شمندانیاند گر یموالنا و داعتبار عقل، در ارزش و 
از  ییهاگفته  ایشعر و  تیبه چند ب یاه یاثبات نظر یاست که برا ینادرست اریـ اصوالً عادت بس۲

اند  بر طعام   ی نمک  ونچ  دهی دالیل معقول و سنج  ه یدر توج  زهایآودست   ن ی. امیکن  ه یآوران گذشته تکنام
خاص   طیدر شرا یاریاشعار و گفتارها، بس نی. اوالً ارندیبر عهده گ توانندی ا را نمنقش غذهرگز  یول
تصور   دیمسئله مورد گفتگو قابل تطبیق نباشند. ثانیاً نبا  طیکه ممکن است با زمان و شرا  اندشده   انیب

  حجت است !! ئلدر همه مسا اناتش یو ب اتیتمام نظر یکرد که هر صاحب نام
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آن را به   یمعما بردارند و چهره واقع نیا یواقعگرا فرض است که پرده از رو شمندانیاند بر
نخواهد داشت و   یو نشان دهند که عرفان بدون معرفت و شناخت مفهوم ندیعرفان بنما ندگانیجو

  ن به عرفا  یکننده و واگشت دهنده است. دسترسکه گمراه  اعتباریتنها بشناخت بدون عقل و شعور نه 
 همراه است.  ییفرار از عقل، با فروپو  که یدر حال ستین سریّم ییفراپوبدون 
دارم    نیقی. از آنجا که  پردازمی نظر م  نیگاه به تکرار ااگر گه   طلبمی گر پوزش مجستارخواننده    از

 دهمیعامل تحول و جنبش درست جامعه است، به خود اجازه م نیمهمتر یپروراندیشی و خردژرف
 اصل مهم را خاطر نشان سازم.  نیا یدر هر فرصت

بوده   یاجتماع یفرهنگ یادیاصول بن دن،یالو ب دنیشیاند ک،یباستان پندار و کردار ن رانیا در
خرد  یبر قضا و قدر جا هیو تک یی سپرده شده، و فیض گرا یاست، که متأسفانه رفته رفته به فراموش

 افتهیما نقاط قدرت فرهنگ خود را در ن کهیتا زمانپرواز را گرفته است.  ساز و اراده، و پندار بلندانسان
بر   یکنون یزاو در جهان پر ماجرا و طوفان  افتی میدر نخواه زیهویّت خود را نایم، گانه ی و با آن ب

  ی اریتنها ما را به مقصد نخواهد رساند، بلکه چون بسراند، که نه  میخواه یاعتباری شکسته و ب یکشت
روبرو خواهد   زین خیاز صحنه تار ن با خطر غرق و محو شد ش،ی رهنگ خوشده با ف گانه ی از اقوام ب

 ساخت.

نشده و   ری. تا دشودیم دهیشن یو کند یما هنوز به آهستگ یطپش قلب فرهنگ باستان آهنگ
و  میکن یریجلوگ شیکامل جامعه بالزده خو ییستایاز ا دیاز حرکت باز نمانده، با فیضربان ضع نیا

 . میدازپر  یپندار و رفتار اجتماع  یبه نوساز  کی( و خرد نیدی)نه تقل  ی واقع  ش یاندبا مدد همان عقل دور

و جنبش و حرکت درست به   شودی م لیو سازنده تشک شمندیو بالنده از افراد اند شرویپ جامعه
است.   یاجتماع یو به اوهام پناه بردن خودکش ختنیدارد. از عقل و خرد گر ازیخرد و پندار راست ن

ز در شمار  یبلکه فساد و دروغ و ستم... ن  باشد، ینم  ییستایا ضعف و فقر و اه رو به مرگ تنه نشان جامع
همان   شتریعرصه کشتار ب  نیدان امرگ به گروه خوابزدگان هجوم خواهند برد و جالّ  ویآهنگان د  شیپ

  شه یندرفتن از خرد و اگاند و بدون بهرهکمک کرده انیهستند که به خواب رفتن قربان ی سوداگران
 اند. برده کارو تحمیل و چپاول ب قیترک نگفته و آن را در تحم  زیراست، عقل معاش خود را ن

به تله   یبرا یفراوان یدامها کا،یو در صدر آنها آمر ،یصنعت یبخصوص در کشورها امروز،
  ی هب رازورو به مذا  ختهیگر  یسائیکل  انیکه از اد  یالپرورانیزودباور گرفتار، و خ  شانیاندانداختن ساده
کاسبکار،   ردانانکارگ  یینمایس  یلمهایو ف  شاتیاند. صدها نمااند، گسترده شدهپناه برده   یو شبه عرفان

جوامع   بیسحر و جادو و معجزات و عجا ،یالیکه همه پر از اسرار و رموز عالم ارواح و موجودات خ
  ق یکه با تحم  ...و جادوگران مدرن  و گوروها و شامانها  شیدراوپرورند،  و خام  جیّمه   یهاصحنه  ، یباستان
با خرد و   گانه ی دهند، دانشمندان بآور خود ادامه می شرم  ی ذهن به زندگمردم مشغول و آشفته  بیو فر
    اند، شده یادکانداران حرفه  کی... و شراندبهرهی آنها از وجدان و باطن پاک ب شتریکه ب ک،ین شهیاند
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با  زیمردم جهان ن تی. اکثرپردازندیم یاوانعات فراجتما یدست هم داده به گمراه به دست
کمک   هایدکاندار نیعوالم ماوراء به گسترش ا ب یو عجا یآثار ناخودآگاه اعتقاد به مذاهب موروث

 .کنندیم

از گسترش خرافات و  یریو جلوگ شان،یو پر ستاینجات و به جنبش در آوردن جوامع ا یبرا
و  شرفتهیپ یدارهیسرما روحیو نظام خشک و ب سمینیماش در اجتماعات گرفتار شهیاند یرسوداگ

و بالنده، راه  کین شهیو روشن ساخت تا با کمک خرد سازنده و اند داریمردم را ب دیاشباع شده، با
را  لیدهند و عرفان و شناخت اص زیتم یو کژ یرا از ناراست یو درست یراست نند،یرا برگز تدرس

همه کوشش من   زیافکار ن  لیو تحل  هیمجموعه تجز  هیتهسند. در  باز شنا  شیو نما  ال یاز وهم و خ
که   ،یگوئپردهیهدف بوده است. پس اگر با ب  نیدر راه تحقق ا  ز،یهر قدر هم ناچ  ،یخدمت  دیبه ام

تساهل و  دیام، امشده نیمؤمن یاست، ناخواسته موجب رنجش و دل آزار یپژوهش  نیالزمه چن
و  هیتجز نگونهیا ازیگرانقدر و دانشمندان واقعگرا ن شمندانیداست که ان دیدارم. ام یبلند نظر

گونه که . همانندینفرما غیسودمند و سازنده در ییو راهنما یداده، از همراه صیرا تشخ لیتحل
اند و و پراکنده دهیچیهم پ یگوناگون و گاه اریمجموعه بس  نی، چون مطالب اامتذکر داده بارها
نوشتار خود را ندارم، امکان تکرار  میو ترم حیمکرر و مقابله و تصح یفرصت دوباره خوان زیمن ن

 انددهتکرار ش یگاه زیفراوان ن یهااصطالحات و واژه نیو تداخل وجود داشته است. گذشته بر ا
 1مسائل توجه دارند بهتر در خاطر نگاه دارند... نیتا آنها که به پژوهش ا

باشند با انتظار  گرفته شده دهیکه ممکن است ناد ییو خطاها هایهمه نارسائ یبرا انیپا در
 .طلبمیاز خوانندگان پوزش م ،یهمپشت

 
 یانیآشت نیالد جالل 

  خیمون
یحیمس  ۱۹۹۱ یدیخورش ۱۳۷۰زمستان 

 
آنها،    یهمسنگها  aو    äدر بکار بردن حروف    ن یشیدفتر پ  شگفتاریبه تذکر پ  کنمی خوانندگان درخواست مـ از  ۱
 ژه یو بو شوندی( بکار گرفته مaکوتاه ) آ یجا و ه آخر به  اَ  که کنمیم  دیتأک اً. مجددندیآخر توجه نما ه ای اَ و  آ

 بازگو کرد.  دینبا چوجهیه را به
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 Vedänta هدانتَوِ
 

 ان، یپا  ی( به معنäntaشد، و آنته )  حیتشر  نیاز ا  شی( ، که پVedäدا )وِدانتَه از دو جزء وِ  واژه
که   یبطور زیبندی وِداها نوداست. در بخش  انیپا یبه معن Vedä-äntaشده است. پس  بیترک

 یمز. و آنها را متون ررندیگیها شکل مو پس از براهمنه  ییدر اواخر دوران ودا   ات یادب  نیا  میدید
 شه یداها ردهند که از وِنشان می  زیمتون ن  نیا  ی. بررسخوانندیوِداها م  جهیا نتیو    یانیپا  یو فلسف
 .اتندیاند و دنباله همان نظرگرفته

و   کنندیم هیودانتا را به همان مفهوم لغوى آن توج ی پژوهشگران مذاهب هند تیاکثر
مجموعه   نای  در  که...  زِهِنر  هاکریشنن،تورورستن، راد  ،1کتاناندایش  یبهآ  یسوام  نیدو  رینظ  یاریبس 

 .نددانمیبرابر  شادهایودا و با اوپان انیپا ت مایایم، ودانتا را تعلبهره گرفته اتشانیاز نظر

و  کندیم لیتحل حیموضوع را به تشر نیا یول ی( پژوهشگر ژاپنNakamura) ناکامورا
 یانیرا بخش پا شادهایاز اوپان یاریسپس بس  خواندند،یودا م انیرا پا هاکهین: در آغاز آرَسدینویم

 ی فراموش کرد که چون برا دیتعلق گرفت. البته نبا لئرسا نیاکردند و نام ودانته به  هیودا توج
که به زمان و مکان وابسته   مقدسند  قیو الهامات و حقا  باشندیمردم هند، وِداها مخلوق انسان نم

وِداها  یبخش در انتها نیو فقط چون ا رفتیودا بشمار نم انیودانته از نظر مفهوم پا ستند،ین
 بردهبکار  زین ت یبه مفهوم عمق و اهم äntaدر ضمن ت. گش  هینام توج نیشده بود با ا انیب
و »اصل مرموز و  «یمفهوم« »مفاد نهائ نیقتریبخش از ودا را »عم نیجهت ا نیو بهم شودیم

 رود ینابود کردن دشمنان بکار م  یبرا  یدشنام و لعنت  کی... در مهابهاراتا  بردندینام م  زین  «یاسرار
  ( دریروزی= پ Sädhanaشدن است ) روزیربه پبه مفهوم تج Vedänta Sädhanaکه 

 
 گرفت. Swami Abhishiktanandaکه ساکن هند شد و نام  یدانشمند فرانسو Henri Le Sauxـ ۱
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 ودانته

 ینهایآنکه تمر زین میقد سمی. در بودشودیبکار برده م ییهدف نها کی یوِدانَته به معن نحال یا
( خبره Vedaguداگو )وِ 1بود  افتهی( دست tathägataه )تَرسانده و به مقام َتتهاگَ انیرا بپا یروح

(  Bhava)  . از زبان بهاوَشدیم  دهیاست، نام  افتهیدرودا را  مفهوم    نی، آنکه آخرVedäntagu  ایودا  
  3( Madhava) وَدهَو به گفته مَ دن«یرس تیودانتا عبارتست از »در معرفت به نها 2یمتفکر هند

(  Vedavinirnaya) هیَرنَینیشده و وداو هیتوج III/3.1 برهماسوتراواژه در  نیمتفکر شهیر هندو ا
شامل  زین که سَمهیتاها را شادهایتنها اوپاننام گرفته که نه ودا شده ت یمشخص و تثب نیدکتر ای
ودا توأما   یینها  یهم به مفهوم معنا  و  ودا  یانیبخش پا  ی. در هند اصوالً ودانتا هم به معنگرددیم

 ۹۴/۵۹. شودیدرک م
که تمام   میفراموش کن  دیما هرگز نبا  سد،ینویم  ی( پژوهشگر آلمانWinternitz)  تسیوینترن

 نی. بهمشدندیمنتقل م نهیبه س نهینوشته نبودند بلکه آنها شفاهاً س لئشامل رسا ییودا ات یدبا
 یزیچ مینامی»کتب« م ایو آنها را »آثار«  میابییها ماز براهمنه کیجهت آنچه را ما در هر 

که چند سال  یبه شاگردان در دوره خاص ونیمکاتب مختلف روحان میجز موضوعات تعال ستندین
بخش  نیداد. تعلیم مشکلترمیو خدمت او را انجام  ستیزیبا استاد م و شاگرد دیانجامیطول مب
در  عتاًیطب شوند،یمطرح م هاکهیو آرن شادهایگونه که در اوپانآن ،یو فلسف یعرفان دیرموز عقا ای
تعالیم متأخر بر   نیشد که ابکار برده نمی  نروی... پس واژه ودانتا از اشدیدوران ممکن م  نیا  انیپا

 ات ینظر نیا کآماده در یستیباینظر که شاگرد م نیشکل گرفته بودند بلکه از ا گریمتون د
 دهند.  میگشته و سپس آنها را به او تعل یفلسف

که    ستیدر دست ن یلیدل  گونهچیه  سد،ینویو م  ستیموافق ن تسینظر وینترن  نیبا ا  ناکامورا
و آمده نُ... در قانون مااندهدادمی میخود تعل سیدوره تدر انیپارا در  همه براهمنان بخش ودانتا

( و هم بصورت شعائر و یو رمز یعرفان  دی( )عقاrahasyas)  هیَهم بصورت رهاس  اموزی»وداها را ب
 (Pärivräjaka/83  هکَوراجَیدر پار  نی. همچنستین  یتذکر از تقدم و تأخر سخن  نیمناسک«. در ا

VIو درباره  انندیو وابسته به خدا یو قربان هیوط به فدماً وِداها را که مرب( آمده »بگذار که دائ
ädhyätmika شوند،یو در ودانتا مطرح م کنندی)درباره آتمن( بحث م 

  

 
 تشریح خواهد شد.   سمیاست. در بخش بود موده یراه را پ ایآنکه رفته  یبه معن tathägataـ ۱
 پ. م.   ۵۷۰ -  ۴۹۰ یـ متفکر هند۲

 خواهد  انیهر دو ب اتیشانکارا، که شرح نظر بیرق یالدیم  ۱۲۷۸ - ۱۱۹۹هندو  ینوثُمتفکر  Madhavaـ ۳
 .شد
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 بخش چهارم: ودانتا

 «.کنند تیروا
در ابتدا به  رسد که اصطالح ودانتامی جهینت نیاجهات مختلف به  یپس از بررس ناکامورا

مکتب   کیکم ودانتا بصورت  کم  یاست ول  شدهیبکار برده م  شادهایانو سپس اوپ  هاکهیمفهوم ارن
. توابسته به آنهاس  یو حواش  ریسوترا و تفاسهمهرَبَ   تا،هگوَدگیبَ  شادها،یخاص در آمده که شامل اوپان

۹۸- ۹۷/۵۹ 
که  نامدی( مDarshanasها )هنَرشَدَ یهند یاز شش مکتب فکر یکیستن ودانتا را وروِ ُت

  قت یاست، در حق یانی( و ودانتا که مکتب ششم و پاشیتر )فربودکرتودوکساز همه اُمکتب هندو 
   ۸/۹۵-۱۹برابر دانست.  توانیم شادهایآنست که آن را با اوپان یو انتها ییودا ییکمال دانا

ه تَّرَو تعمق در ودا، او یبررس ای( Mimämsä) مانسایرا در ارتباط با م یمکتب فکر نیا
 - Brahma) مانسایمه مهَبرَ ای( و جهیو نت تریعال یمانسای( )مUttaramimämsä) مانسایم

mimämsäی مکتب بطور کل نیا. به خوانندیودا م یو معنو یعرفان هیو آن را توج نامندی( م  
 یدیکه در واقع مشخصه مکتب توح نامندیودانتا م نیدکتر ای 1( Vedänta Väda) وادَ ـته ودانَ

  ی د وحدت وجودمکتب را شانکارا، موحّ  نیا  یمیقد  رویپ  نیو مشهورتر  نیرهندوست. مهمت  نیدر د
 بر ودانتا یمهم و مشهور اریبس  ریبه افکار او اشاره خواهد شد. او تفس  ندهیکه در آ نددانمیهند 

 ییبرجسته ودا لیمکتب ودانتا در سه دسته از رسا 2(هیَر آچارنکَ از شانکارا )شَ شینوشته است. پ

 ند از : ست که عبارت مطرح شده ا
 . (Gaudapada)  پادَدَمتعلق به گوُ  یری( تفس Mändukya - Kärika)  کهیکار  ـ  هیَـ ماندوک۱

باره  نیدهند. در انسبت می یمختلف سندگانی( به نوBrahma - Sutraسوترا ) ــ بر همه ۲
 سخن گفته خواهد شد.

 ( . Bhartrihari) یرهَ یرترهـ آثار ب۳َ
 ب ی( ترکMäyä-Väda ـ وادَ ای)ما ایما نیو مکتب ودانتا را با دکترنده نیاز متفکر یبرخ

 نیاند. به نظر ناکامورا ا( نام نهادهVijnäna - Vida) نموده و به آن ویجنانه وادَ

 
  

 
 دهند. می  هندو نام وادَ یهان یا دکتریاست. به مکاتب مختلف  اتیبه مفهوم نظر Vädasـ ۱
 (.شودیظ متلف nوسط  mکه  می دی)د رَ کَناستاد شَ ایمرشد  Shamkaräcäryaـ ۲
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 ودانته

   ۱۲۱/۵۹بودا صورت گرفته است.  نید ریتحت تأث برداشت
ه وایتَدَاَمحض  دیحب تومکت نیو مخالف ونیثنو یبوده است که حت یمکتب ودانتا بحد ریتأث

(advaita نئعدم دو )نیدانتخود را وِ  زییت (Vedäntin )نی واد ـوِدانتَه  ای (Vedänta - vädin  )
 ییکتای»مکتب ودانتا آن مکتب خاص و  سد،ینویم باره نیناکامورا در اودانتا(.  روی)پ دندینامیم

 یدانش پژوهان  کند و همه   تیتبع  شادهایبا احترام و ادب بطور کامل از اوپان  کندیم  یاست که سع
آن  روانیدر شمار پ توانیآنان، م یدارند، بدون توجه به طرز تفکر واقع یش یگرا نیچن  کیرا که 

است.  ریچشمگ یالدیم زدهمیمتفکر هندو قرن س ودهَمشخصه بخصوص درباره مَ نیدانست. ا
 یتفاوت کل شادهایاوپان یفکر اصول که با ت  کردیم یرویپ یفلسف هینظر ک یاو با وجود آنکه از 

 ۱۱۶/۵۹. ستند«دانمیاز ودانتا  یفرع یداشت، باز هم روش او را مکتب
آمده، آنها  Mund.up. 111/2.6 . درکنندیم هیمعرفت توج یودانتا را نوع شادهایدر اوپان

  .Kaiv. Upر  ... دسازندیمشخص م  زد،یخکه از ودانتا برمی  ،یدانائ  معرفت و  لهیکه هدف را به وس
 Vedänteودانتا ) یاعال سرّ دیگویم Shvet.up VI/22مفهوم تکرار شده است. در  نیهم زین

paramguhyamَردیگیقرار م شیمورد ستا مَ یگوهرَته پَ( و دان... 
 ی فلسف یگرفت که ودانتا مکتب جهینت توانیفراوان م اتیشواهد و نظر یاز بررس باالخره

بخش  نیشده است. ا یریگیپ ییوداگرفته و بمنظور تکامل معرفت  هیپا شادهایاست که بر اوپان
در ادوار  د،یآیو هم چنانکه از مفاد آن بر م شدهیم سیتدر ینید مات یتعل انیاز ودا هم در پا

ها و براهمنه نهیدر متن و زم میقد یشادهایاز اوپان یوِداها شکل گرفته است. هرچند برخ یانیپا
اند، اما و مسائل وابسته به آنها را مورد بحث قرار داده میشکل گرفته و مفاه اهکهیهمزمان با ارن

.  داهاستاست که متأخر بر وِ ییاز معرفت ودا ینیکه ودانتا شکل نو رفتیپذ توانیم یبطور کل
که  دندینامی( مPrasthänatrya) هیَ تر ـه نَ شتهاگانه پرَمتون سه میودانتا را در سنت قد

 هیَ کارتهیاَ را هم مفهوم و مقصود لیرسا نیبودند. ا تاهگودگیبرهماسوترا و ب ا،شادهیاوپان
(aikärthyaتوج )همساز(. کنندیم هی( 

وجود آوردند، را به یجامع ات یشده و ادب میتنظ یفراوان یو حواش ریتفاس نهیزم نیبر ا البته
با ودانتا   ییآشنا  ی. براندباشمی  شادهایهمان اوپان  قتیدر حق  ات یادب  نیا  انیو بن  یهسته مرکز  یول

 پرداخته، برهماسوترا و شادهایاوپان یکل هیمشروحتر به توج یکم میدانمیالزم 
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 بخش چهارم: ودانتا

 . میقرار ده یمورد بررس را مجمالً تاهگودگیب
 
 

 ( Upanishad) شاد یاوپان

واژه و مرکب از سه  کنندیم یدست نشستن، معن ریو ز کیرا تقریباً به اتفاق، نزد شادیاوپان
upa در کنار( و ) یا پهلوی کینزد یبه معنni و  1ر یز یبه معنsad و  نددانمینشستن،  یبه معن

 فرانشستن در برابر استاد از او  ا یکه شاگرد در حال زانو زدن و  یآن را تعلیمات خاص یمفهوم کل
 بردیم  با استاد بسر  وِداها شاگرد  میشد در مرحله تعل  انیب  شی. چنانکه در پ کنندیم  هیتوج  رد،یگیم

آنها را دروس،  شادهایکنندگان اوپان. تحسینردیگیم میاز او تعل ماًیو مستق کندیو به او خدمت م
ودا پس از آماده ساختن شاگردان  دیکه اسات  نددانمی یمتعال یو اسرار یرمز یو دانش  مات یتعل

 کتایش یابه یو )سوامسُولُ  ینرهِ هیجهت توج نی. بهمکنندیم حیآنان تشر یرموز را برا نیخود ا
معارف  یمحتو یرمز مات یاست که از دستورات و تعل یدروس شادهای: »اوپانسدینویناندا( که م

 یریو تنو فذعقل و حکمت نا ک یبه  اج یشده و در آنها احت لیتشک ی( متعالmanas) یش نِمَ
مورد  رد«یگیاز او فرا م ،دنینش یاستاد م یپا یجلو کهی( دارد و شاگرد در حالbuddhi)بودهی 

 .شودیگروه واقع م نیقبول ا

که   میدیاست: د نی که مجمل آن چن کندیم یرا مشروحتر بررس شادیمفهوم اوپان ناکامورا
و   کردندیم سی( تدرaranya) هیَنرَاَساکن جنگل  دیکه اسات  ستنددانمی یرمز میرا تعال هاکهیآرن

 زین یفلسف میدروس تعال نیاست. در هم ییشعائر وداها و شرح براهمنه هیشب شتریآنها ب یمحتوا
مطرح  هاکهیهمه در آرن یمیقد یشادهای. اوپانرندیگیقرار م شادهایاوپان یکه مبنا شوندیم انیب

در دوران  هاکهیآرن د،یگردیم تیتثب نیبراهم کی یگاه که چهار مرحله حیات برااند. آنشده
 شادهایاوپان  رقرون بعد در ارتباط بودند، که ب  یبا مکتب ودانتا  هاکهیآرن  نی. اشدندیعزلت آموخته م

 اتیاز تمام ادب شادهای. محقق است که اوپاندندیاستوار گرد

  

 
است    دهیعقهم   گرانیبا د  یدر مفهوم کل   یول  کندی م  یمعن  یو عالقمند  تیمیرا با صم  niواژه    نگیسریبالبـ  ۱

به مفهوم به   upanayaاست و  ندینشیاو م یبه معن sidati تیدهد که در سانسکرتذکر می  کاریو پان ۲۳/۸۵
که   ردیگی م جه ی... او نتذاشتناحترام گ یعنبه م  upäsateکردن و تشرف حاصل نمودن و  تیهدا کینزد
 ۲۶۴/۶۸دست استاد نشستن بوده است.   ریز شیبا احترام و ستا یبه معن شادیاوپان
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 ودانته

در »»در حضور نشستن«  میرا از قد شادهایارتباط دارند. اوپان یبا مباحث فلسف شتریب ییودا گرید
است  یاند. در همه حال اشاره به شاگردکرده هینشستن« توج یکنار نشستن« و »در جلسه سرّ

 و یسرّ میدرک تعال ینشست اما برا نی. اردیاو بهره گ میتا از تعال ندینش یکه در حضور استاد م
( در ضمن چون  Sampadد )مپَسَ  ای(  Parishad)  دَشیرپَ  یاست در مقابل جلسات عموم  یخصوص

 «یو »تعلیم سرّ  «ی»مفهوم رمز  یواژه برا  نیا  دشیانجام م  نهیبه س  نهیدر هند س  یتعالیم مذهب
 یو مکتب فلسف یسرّ نیکه دکتر شودیاطالق م یات یو باالخره امروز به ادب شدیبکار برده م زین

بوده  یو سر نهیبه س نهیس یمات یتعل نیآید که چنبرمی زیکلمه ن نی. از مفهوم اکنندیم انیرا ب
 کردهی م  انیاستاد به شاگرد قابل اعتماد خود ب  ایپسر ارشد  براهمنان پدر به    نیاست که اغلب در ب

محروم و مطالعه  مات یتعل نیا دنیاز شن یحت یو فاش ساختن آن مجاز نبوده است. مردم عاد
  ا ی  یو سرّ یبه مفهوم رمز یگاه شادیجهت واژه اوپان نیممنوع بوده است. بهم شانیبرا آنها

 iti) دَشینَ اوپ  یتیجمله ا شادهای. در خود اوپاندشیبکار برده م زی( نrahasya) هیَرهاس

Upanishad) میَهاسرَ یتیو ا (iti rahasyamبرا )مات یتعل نیبودن ا یو رمز یاسرار دیتأک ی 
 نی. متفکرشودینام برده م  rahasyaاغلب    شادیاوپان  میتعال  زیاست. در کتاب مانو ن  هبکار برده شد

و شعائر و مناسک( سر  هی. آنها که با عمل )فدکنندیخش ممتأخر، کانن مقدس را به دو ب ییودا
  ا یدهند ( و آنها که راه معرفت و دانش را ارائه میKarma - Kändaد )نَکارمهکَ ایو کار دارند 

و  تاهای. بخش اول برسمهشودیم دهینام زینده ن( که بر همه کاJnäna - Kändaد )کانَهنَجنا
 ۱۰۱/۵۹ -۱۰۷. شوندیم یمتک شادهایانها، و بخش دوم بر اوپبراهمنه
کرده است و   انیبه او ب هیشب یاز ناکامورا نظر شیپ زین یس یمتفکر سوئ تزریو آلبرت شو 

 نیچن  زیانتخاب ن  نیا  یاند و مبنابوده  «در واقع به مفهوم »گزارش محرمانه  شادهایاوپان  سد،ینویم
رساالت مقدس هندو ثبت و نوشته یک از  چهنوز هی  تیحیبود که اصوالً تا قرنها پس از ظهور مس 

شوند.   ینگهدار  هانهیحفظ شده و در س  یستیبایم  مات یسرودها و تعل  نینشده بوده است و همه ا
 دن یاختصاص داشت و شن ونیرا، که فقط به روحان انات یب نیشاگردان براهمنان مجبور بودند ا

  ی سالها ی. آنها در ط رندی و فرا گاد خود، از ادر کنار است ماًیگناه بود، مستق ی مردم عاد یآنها برا
را  شادی. اوپاندسپردنیم نهیرا دقیقاً حفظ کرده و به س مات یتعل نیسال( ا ۱۲تا  ی)گاه یمتماد

 حیآنها تشر  یواقع  یو معتقد بودند که محتوا  ستنددانمیوِداها    یو اصل  یاهسته  مات یبراهمنان تعل
 ماوراء است. زبان قتیحق ایوحدت با روح عالم و  یچگونگ
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 بخش چهارم: ودانتا

 رفتهیبشمار م  م یهند قد  یو ادب  یاست که زبان اشراف  1( samskrit)  تیسانسکر  شادهایاوپان  یاصل

 یو زبان گاتاها تیبوده است. سانسکر انهی( زبان عامpräkrit) تیاست و در مقابل آن پراکر
 ۲۲/۸۳اند. و بخصوص در لهجه مشترک بوده هیبهم شب اریزرتشت بس 

 اش راو فلسفه Aupanishadaخود را  یمکتب فکر 2(Shamkaraارا )نکشا

Aupanishadam - darshanam  ۱۱۷/۵۹. دینامیم ،یشادیپاناُ یفلسف ییو شناسا دید ای 

 

 

 شادها یاوپان ارزش

شد و ارزش  میآشنا خواه یارساالت تا اندازه نیا یبه محتوا شادهایمشروح اوپان هیتوج در
 میودا تذکر داد فیگونه که در تعرهمان یبطور کل ی. ولافتی میاهها را در خوو مفهوم آن یواقع

جهت   نی( است و بهمی)شروت   Shruti  ایشده    دهیو شن  دهید  یالهام  قیحقا  نیمؤمن  یمتون برا  نیا
 .شوندیم هیتوج نیبخش ودا و مشمول هم نیآخر شادهای. اوپاناندیو ابد مقدس

نقل از خود وداست. البته   یانات یودا ب  سیتقد  یبرا  نیمؤمن  لیدل  نیکه مهمتر  میدید  درگذشته
: در خود  سدینویم یدانشمند هند نگیرسیاستدالل صادق است. بالب نیا زین شادهایدرباره اوپان

و   (paramam guhayam) میَم گوهَمَرَاعال پَ و آنها را سرّ شودیم دییتقدس آنها تأ شادهایاوپان
مطلق و  قتیحق زیکه هدفشان ن نامندیم( guhya ädesha)ا دشآ هیَگوه میتعل نیرموزترم

 است که همه یباور نیا .(Shv.up.VI/22,ch.up.III/5) ۲۳/۸۵اعالست

 
  

 
زبان   ا ی یجهت زبان اشراف ن یاست و بهم نیکامل و مز ح،یفص  ی( به معنsämskrita) تَیـ واژه سانسکر۱

متداول    ،یعاد  ،یبوم  یعی( به مفهوم طبpräkrita)  تَیراکر. واژه پدندینامیم  تیرا سانسکر  ایبراهمنان و کشتر
 . گفتندیم تیهند را پراکر یو عام یاست. زبان طبقات عاد یادب ریو غ

  n ی صدا تیمانند واژه سانسکر m. شودی نوشته م Samkara یاست که گاه رَکَننام شَ ن یتلفظ درست ا ـ۲
که در   Sriواژهها:  نگونهی. نمونه اشودیم لیبه ش تبد تیدر سانسکر یهند یهادر آغاز واژه  Sدهد، و می

به   shriraشریر    تیسانسکرکه در    sriraسریر    ایپرجالل.. است.    ،یدس قُ  جناب،ی عال  یبه معن  Shri  تیسانسکر
 ن یو همچن دهیو عق مانیه تلفظ شده و به مفهوم اکه شرادهَ  sräddha ای، بدن و جسم است. بقال یمعن
 است.. یمیصم
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 ودانته

که به    یهندو، بخصوص دانشمندان  ریپژوهشگران غ  نیهندو در آن مشترکند. اما در ب  شمندانیاند
 هینمونه به چند نظر  یمتون فراوانند. برا  نیکنندگان ااند، تحسینداشته  لیتما  یو رازور  ییرازگرا

 : میکنیاشاره م
 نیاز اول  یکی(  ۱۸۶۰  ـ  ۱۷۸۸)  یآلمان  ریشه  لسوفی( فArthur Schopenhauer)  شوُپنهاِور

در غرب است. دانشمندان اروپا تازه در سده نوزدهم  شادهایکنندگان اوپانتحسین نیو مهمتر
کتیل آنِ  یباستان آشنا شدند. پژوهشگر فرانسو رانیو ا هند یاهایآر نیمتفکر ات یبا نظر یالدیم

را  شادهایاز اوستا و اوپان یبه جستجو پرداخت و نسخ نهیزم نیبه هند در ا شیسفر خو رد نرُدوپِ
متون مقدس،   گریمانند د  شادها،یبا خود به فرانسه آورد و در آنجا آنها را ترجمه و منتشر کرد. اوپان

نه ترجمه   لیرسا  نیجهت ا  نینداشتند. بهم  یامه مردم به آنها دسترسو ع  بود  دگانیبرگز  اریدر اخت
  ک ی  لهیبار در هندوستان و بوسنیاول  تیاز زبان سانسکر  شادهای. برگردان اوپانشدندیو نه منتشر م

 نیشاه جهان از سالط  عهدی. داراشکوه فرزند ارشد و ولدیزبان انجام گرد یشاهزاده مسلمان پارس
 تی( از سانسکریالدیم  ۱۶۵۷)  یهجر  ۱۰۶۷به سال    یارا در مجموعه  شادیوپانا  ۵۰  هند،  یگورکان

(  Oupenkhatنکهت )مجموعه را، که اوپِ نیهم Anquetil Duperronترجمه کرد.  یبه پارس
(. شوُپنهاوِر با مطالعه یالدیم  ۱۸۰۱-۲و فرانسه برگرداند )سال    نیبه الت   یاز پارس شد،یم  دهینام

 نوشت:  هند،  یشادهایاوپان  و  1مسلمان  یصوف  کی   دیاست از عقا  یمزوجدر واقع م  ترجمه، که  نیا

و عجبا  کشند،ینفس م شیخو عتیو طب یو وجود ازل ی با دم هند ز یهمه چ شادهایاوپان در
شسته و پاک   ،یو همه افراط و غرور فلسف  یهودیروح از آن همه خرافات تلقین شده    نجایکه در ا

کتاب  نیروح نخواهد شد ا یموجب اعتال نیچن نیدر جهان ا یاثر چیشده است. مطالعه ه
   VI/25موجب آرامش من خواهد بود.  زیاست و در مرگ ن بودهمن  ات یح یتسال

 کندیخدا را شکر م یحت ی( فیلسوف قرن نوزدهم آلمانW. Von Humboldtولدت )بُهوم
   ۱۱/۳۹از مرگ مطالعه کند.  شیمتون را پ نیتا ا افتهی یعمر

 
  

 
داد و در   شیرایو  یبه کمک دکتر تاراچند دانشمند هند ینینائ یدکتر جالل یرانیا شمندیوپنکهت را اندـ ا۱

مطالعه کردم و تا آنجا که بخاطر   امینسخه را در همان ا نیمنتشر کرد. من ا رانیدر ا شیسال پ یحدود س
  ن یر امشتاق تصوف بود و د  روان یپاز  درنگ گرفته است. داراشکوه خو اریو افکار داراشکوه بس دیدارم از عقا

  بهره   زیمجموعه ن  نیخود از ا  یندارم تا در بررس  ار یآثار فراوان داشت. متاسفانه ترجمه داراشکوه را در اخت  نهیزم
 .رمیگ
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 بخش چهارم: ودانتا

 پردازد، یگاه به نقد مذهب هندو م( با وجود آنکه گهA. Schweritzer) تزریشو آلبرت 
که هدف وحدت خود و خداست.   نامدیو آنها را عرفان خالص م دینمایم لیرا تجل شادهایاوپان
 ۵/۳۷. کندیم  دیی( تأFr. Heiler) رلِیهَ شیدریفر یآلمان گریرا متفکر د هینظر نیهم

 نیو مفسر نیاز مترجم یکیکه  یمشهور آلمان( استاد Paul Deussen) سنیدو
کودکانه و  هیاول یآنها را در دورانها میدیو چنانکه د پردازدیبه انتقاد از وِداها م شادهاستیاوپان
افکار افالطون، شوُپنهاوِر و  ف یداند که در ردمی یقیرا فلسفه حق شادهایاوپان یول خواندیم یبدو
 ۱۶/۲۳ ـ ۳/۳۷قرار دارند.  ند،یاو تنها فالسفه واقع یکه برا نت،کا

 کنندگانمیو تنظ هایش یمعتقد است که ر ی( دانشمند آلمانW. Heinrich) شینریهَ
هستند که به الهام   یقهرمانان نیاند، اولآنها از طبقه جنگاوران و امرا بوده شتریکه ب شادها،یاوپان
 ۹۰/۳۸. 1اندتهس ساخمنعک االت رس نیو در ا افتهیرا در قتیحق

پرداخته و  شادهایاوپان لیاست که به تجل یگری( پژوهشگر دH . Torwestenستن )وروِ ُت
 لیرسا  نیزمان و مکان است... ا  یکه ورا  ردیگیسرچشمه م  ییاز فضا  شادیاوپان  ی: »نداسدینویم

را  شتنیخره خوو باال کندیانسان خود را کشف م بندهیهستند که در آن بطور فر یانهیمقدس آ
 ۸/۹۷یابد.« خود درمی قتیحق نیتریدر درون
. شمرندیو درهم م ییابتدا الت یرا تخ شادهایکه اوپان یشمندانیدر ضمن فراوانند اند یول

 نمونه: یبرا
 ستمیبدون س یفلسف ریغ ،یو بدو یرا تصورات شخص شادهای( اوپانB . Heimannیمان )هَ

 نیکه نمونه آنها هنوز در ب یسحر و جادو یبر برداشتها یتکم و متضادو اغلب در ارتباط با هم 
  ۳/۳۷. خواندیم شوند،یم دهید ییو ابتدا یاقوام بدو

را تحول و تکامل   شادهایاوپان  ی( پژوهشگر و دانشمند آلمانHerm. Oldenbergاُلدِن بِرگ )
 یدر مورد آثار رمز لیخبا ت أمداند که تومیو آداب آن  یبرهمنان درباره قربان میتصورات قد

 در سدینویبوده است... او م یشامان اضتیُسومَه و ر یمست یتوأم با نوع یقربان
 

 
  

 
  ربهاَو پَ هپَرا به قدرت مراقبه تَ قتیر، حقتَتاشوَآمده که شوِ Shvet.up VI/21: »در سدینوی م شننیرادهاکرـ ۱
(tapah - prabhävaو ف )رسادَپَ ـ دَو یاله ضی (deva- prasädaمشاهده کرده است، بعبارت د )ق ی حقا گری  

 ۲۳/۷۰و ابژکتیوند«  ویاعتبار دوگانه سوبژکت ی دارا شادیاوپان
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 ودانته

و  یفانتز کیاند. درهم و پر از تناقضات و تکرارها... بر هم انباشته شده زیهمه چ شادهایاوپان
در   یتمنددرق لیچون س یگاه میعظ بیترک نیکه ا شودینما موجب متخیل مغشوش و بزرگ

 یزبا  نیترو ساده  نیترانهیمجرد به عام  میمفاه  نیتریعال  یگردد... گاه  انینما  یمبهم  تینهایابر ب
انحطاط  نیچن کیاگر دچار  بودندینم ی... اما اوپانیشادها هندشودیمبدل م یکلمات تو خال

  ۳/۳۷. ندشدگون نمیاوهی
که  سدینویم شادهایاوپان یآلمان نیو مفسر نیاز مترجم گری د ی کی( H. Glasenappگالزناپ )

کانت و شوُپنهاوِر  سمیدالیا فهآلمان معتقد بود که: »فلس  لکیاستاد فلسفه دانشگاه  سنیپاول دو
 شادها،یهندو و مفسر معروف اوپان ات یو مکتب شانکارا، عالم بزرگ اله شادیدر اوپان توانیرا م
 . افتیباز
 لیرسا نینظر او را نادرست دانستند... در ا  H. Oldenberg , J. Hertel, F. Geldner…یول

 یعیاقوام طب  ییابتدا  الت یتصورات و تخ  یحت  یکه برخ  میکنیبرخورد م  یتلفمخ  اریما با افکار بس 
ها گونه که در براهمنهآن  یتصورات بدو  نیب  یاهندوها واسطه  میقد  ی. تعالیم رمزآورندیم  ادیرا ب

 کیبزرگ زمان کالس  یمتعلق به عرفا  یو با تحرک مذهب  فیو افکار ظر  ،میکنیبا آنها برخورد م
  ۹/۳۹. «دهندرا ارائه می تیسانسکر
و  دینمای تأیید م یگریگالزناپ را به زبان د هینظر نیهم زی( نA. Hillebrandt) لبراندت یه

ه ی... توجو خرافات عتیطب انهیشعائر، توجیه عام یگیدر همسا ،یبدو ات یروا فیآنها را در رد
 ۴/۳۷. کندیم

: »اگر ادعا کنند سدینویهندو را ستوده و م ات یهم او از نظر لطافت، ادب گرید یدر جا یول
گفته ثابت  نیا اورده،یآن را بوجود ن هیشب یگرید یاست و قوم باستان یونانیکه درام ابداع روح 

از آنها کامالً   ایفته و کم گردست  عمداً  ایرا  یتفکر هند لیو اص فیآثار ظر ندهیکه گو کندیم
  ی ها افتیمردم، که فقط از نظر در یاجتماع ات یهند از ح نیآثار در سرزم نیاست. ا اطالعیب

از  شیپ یحت انهیاند. حماسه راماگرفته شهیاند، رو مسائل آن با غرب متفاوت بوده یانسان یدرون
همان   یمدع تواندیمکه  ستیاچنان احساس ظرف شاعرانه و قدرت خالقه یمهابهاراتا، حاو

 (ادیلی= ا اسیلی)ا ۱۱/۳۹... باشد.  ایو  سهیو اد اسیلیمرتبه ا
 تریمیقد  اریبس   یوداها  هیبر پا  شیدر حدود سه هزار سال پ  لیرسا  نیکه ا  میاما اگر توجه کن 

 م،یخود بسنج یفضا یو معرفت یفرهنگ طیدر مح د یاند، و اصوالً افکار هر زمان را باشکل گرفته
  قیتصد دی: البته باسدینوی که م دیگز میبرخواه یناکامورا دانشمند ژاپون هیرا شب انهیم هیوجت  کی

 طحیدر دوران خود نسبت به م  یهند شمندانیاند ات یکرد که افکار و نظر
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 بخش چهارم: ودانتا

و  ایافکار را در سراسر آس نیا ریتأث کهیبوده است، بطور قیو برجسته و عم شرفتهیپ اریبس  اطراف
 کا،یآمر یو حت ونانیاز ژاپن تا  ،یچه هندو و چه بودائ ،یکرد. مذاهب هند یبررس توانیم اروپا

 یمانده است، ول یهند باق نیهندو مختص سرزم نیدر جوامع مختلف نفوذ کرده و اگر چه د
  یه ودانتا، در سراسر جهان اثر جالبوایتَدَاَودانتا،    یو مکاتب فکر  شادهایهند، بخصوص اوپان  ات یادب

  ۱/۵۹اند. داشته
 نیتریعال یحتکه: » کندی م قیهندو تصد رشهی دانشمند کریشنن ها که راد م یدید یو حت

افکار دوران خود را آهنگ   نیقتری. آنها عمشندیخو طیمحصول مح افتهیالهام  سندگانینو
 ۲۷/۷۰. «بخشندیم

حاصله از  جید و نتااکربن توانینم نیمؤمن ات یو روا انات یرا بر ب یو علم انهیواقعگرا جستار
معتاد و مسحور، هماهنگ  نیداوران مجذوب و مؤمن یهاگیریبا نتیجهیقیناً  یپژوهش  نیچن

ممکن  یمذهب و جوّ یتیترب یفضا ریتحت تأث زین ریاستاد و دانشمند شه ک ی ینخواهند بود. حت
تنزل کرده باشند. یمردم عام یکه در حد باورها ابدیدست  ییهایاست به داور
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... اوپانیشادها تشکل چگونگی  

 
 
 
 
 
 
 

 آنها میو ترتیب تنظ خیو تار شادهایتشکل اوپان یچگونگ

از  یها شکل گرفتند. برخو براهمنه هاکهیدر بستر آرن شادهایتذکر داده شد اوپان چنانکه
 یهاکهیها و آرناز آنها با براهمنه  یاند و بعضشده  انیب  هاکهیدر متون آرن  یحت  یمیقد  یشادهایاوپان

 یابر یدراز اریزمان شکل نگرفته بلکه زمان بس  کیمجموعه در  نیا ی. ول1مربوطه همنامند

در  شادهایاوپان نیخاص در وِداها تا آخر ات یاز ظهور نظر کهیشده است، بطور یآنها سپر میتنظ
 لهیمستقل که بوس  لیبصورت رسا  شادهایاوپان  نیاست. گذشته بر ا  دهیهزاره بطول انجام  کی حدود  

مشخص   مالًآنها کا  سندگانیتنها نوو نه  ستندیشده باشند ن  نیتدو  ایو    میلاستاد تع  ای  سندهینو  کی
اصحاب نظر  ایاستاد  نی چند میو تعال ات یاز آنها شامل نظر ک یکه بطور مسلم هر  باشند،ینم

 یای، با توجه به فرهنگمجموعه ن یچن کیقیناً یاند. شده نیآوری و تدو هندو بوده که بعدها جمع 
 نیا  لیتجل  یبرااز دانشمندان    یبرخ  نیو هم آهنگ باشد. با وجود ا  کپارچهی  تواندیآن دوران، نم
 شیپ یتا جائ یو برخ شمرندیم کپارچهیمنسجم و  یو فلسف یفکر ستمیس کیمتون آنها را 

که در تمام مذاهب هند، بخصوص   کنندیم لیخود تخ یبینی هندو براجهان کیکه  روندیم
آنکه  ی»برا سدینویم یس یسوئ ری( روانکاو شهC. Jung) ونگی. کندیم ییخودنما شادهایاوپان
. آنچه میبودا را بخوان یچند گفتگو ای شادیاوپان کی ستیکاف میکن دایبینی پجهان نیابه  ییآشنا

همان را خواند«.  توانینفر م ونهایلیو از چشمان م شودیهمه جا تکرار م خوردیآنجا به گوش م
۸/۳۷ 

 شادها یدرباره اوپان یتنها درباره همه مذاهب هند، که حتخطه نه ک یخام و  یراود نیالبته ا
 و عدم انسجام یناهماهنگ ،یمجموعه، پراکندگ نیا قیو مطالعه دق ستیصادق ن زین

 
 .Jain. Brahmبر    .Ken. Upو   Tait Brahmبر .  Tait.upو .  Äitar. Äranyدر     Aitareyaup.  مثال  یـ برا۱

۴۶/۷۰ 
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 یبه روشن ،یفلسف یهاو چه برداشت یو معنو یچه از نظر ارزش فکر م،یچه از نظر مفاه را،
 .سازدیآشکار م

 کندیاعتراف م شمارد،یمتون را مقدس م نیا یدانشمند شهیر هندو، که حت ن،شنایرادهاکر
  ی آنها درباره خدا بقدر ات یمتنوع و فراوان و حدس یبحد قتیدر مورد حق شادهای»اشارات اوپان

است جستجو کند و آنچه را   لیرا که ما یزیمتفاوت است که تقریباً هر کس قادر است در آنها چ
 ۹/۳۷بدست آورد«.  دیامنیم جستجوهم که 

 یو در زمانها دانستهدانمیصاحبنظر  دیافراد مستقل، که خود را اسات  ات یمسلم است نظر
و هماهنگ باشند و هرگز از جمع    کسانی  تواندینم  ستند،یزیمختلف م  یفکر  یمتفاوت و فضاها

 .شتدا یو منسجم فلسف افتهیمکتب نظام  کیانتظار  دینبا شادهایاوپان

  ان یب کی توانینه م شادهایدر اوپان د،یگویم ی( دانشمند آلمانOtto Straus) وساشترا
  ی هماهنگ ساخت. ول ستمیس کیاز آنها  توانیدار( جستجو کرد و نه مستمَ)هَ کیستمات یس
که خود  یو آنها را در نظام میرا از آنها استخراج کن یو افکار کل ات یما امکان دارد که نظر یبرا

 ۹/۳۷. میساز بیترک یواحد کل کیبه  میادهیبرگز
  ک ی در  یمعتقد است که حت شادهایاوپانو مترجم  یشناس آلمان( هند W. Rauراو ) لهلمیو

 نیتریمیقد د،یگویمثال م ی. او برامیابیواحد دست  ستمیس کیبه  میتوانیهم ما نم شادیاوپان
است مرکب از  یکنگلومرائکه بل ستین کپارچهی یدر دست است اثر Brih. Är.upکه از  یمتن

متعدد، شرکت  یمحتمالً از نسلها ،یفراوان نیآنها مصنف میمتون مختلف که در تنظ
 ۱۰/۳۷اند. داشته

مهم  اریو بس  یمیقد یشادهایدو اوپان یآلمان گریشناس د( هندW. Rubenوالتر روبن )
Brih.Ar.  . وChand داده که در   صیمعلم تشخ ۱۰۹آنها  یکرده و برا لیو تحل هیدقیقاً تجز ار

از  یاول قیکه به طر ردیگیم جهیاند. او نتداشته تیپ.م( فعال  ۵۵۰ -۷۰۰سال ) ۱۵۰پنج نسل و 
 ۱۱/۳۷انتظار داشت.  کنواختی یچهارچوب فکر کی توانینم یبیترک نیچن

 جهینت نیامشروح به  یبررس کیبا  شادهایاوپان نیبا وجود تحس  یدانشمند ژاپون ناکامورا
 یبررس کی: »با سدینویدانست. او م یمکتب منسجم فلسف کی توانیرسد که آنها را نممی
 یفلسف قیعم نیدکتر کیدهند که آنها را هرگز در خود نشان می شادهایاوپان یمحتوا ق،یدق
 ریو تعاب  ریطالسم و سحر و افسون تفاس  ،یمختلف، مناه  دیگونه عقاساخت. همه  ودمحد  توانینم

 ایو  یلمات، سنن و... که در زمان خود بصورت اصول رمزکام ،یمذهب
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اند، بدون آنکه شده نیو تدو بیآوری و ترکجمع لیرسا نیدر ا شدند،یبرداشت م یسر مات یتعل
بتوان آنها را افکار   دیکه شا  یانات یمربوط به ب  یبخشها  یو تسلسل مراعات گردد. حت  تینظم و ترب

 ت که بطور خاص با جمال یی. بخشهااندیرمز مات یاز تعل یکیق به در واقع متعل د،ینام یفلسف
استاد و شاگرد، پدر و فرزند، زوج  نیمرکب از مکالمات ب اندیافکار فلسف انگریروشن و مشخص ب

اند و در آنها  عمل آمدهب یکه در مجالس عموم ندباشمی یگزارشات مباحث مختلف ایو زوجه... و 
که به   یمباحث مجموعه افکار  نییک از ااند. اما هیچرار گرفتهفتگو قموردگ  یافکار مختلف فلسف

مختلف  یسر دیمباحث در واقع عصاره عقا نی. استیو متفکر نسبت داده شود ن لسوفیف کی
فراوان تا پس از ظهور  یها( که در طول سدهشی)فربود ک یاست که براهمنان ارتودوکس

 لقافکار تنها به برهمنان تع  نیا  نیاند... همچنکرده  یارا جانبداز آنه  اندستهیزی)بودا( م  یامونیساک
 ریآنکه در مس  یاند و بجانسبت داده شده زین ترنییطبقات پا یحت ایو  اهاینداشته بلکه به کشاتر

که    یجهت افکار  نیو مستقل را شاملند... بهمآزاد    ات یبراهمنان باشند، نظر  یسنت  مات یهمان تعل
 نی. اشوندیم دهینبوده و در آنها اختالف و تفاوت د کسانیاند پراکنده شده ادهشایدر سراسر اوپان

تا افکار  اندیابتدائ اریبس  ندگانیو کودکانه که مشخص گو یخام و بدو  اریبس  یهاشهیافکار از اند
و نه مکتب  یمشخص نیاست که نه دکتر یطیشرا نیاند. در چنگرفتهرا دربر  یفلسف یمتعال
از سقراط و   شیپبه فلسفه    هیشب  یکم  شادهایاوپان  یشکل گرفته است. افکار فلسف  یخاص  یفلسف

 هایژگیو و میمفاه ،یعموم یو کششها قیعال توانیاست. در آنها م قیعهد عت دیعقا ستمیس ای
ارائه داد..«  توانی نم یشادیفلسفه اوپان کیبنام  یزیهرگز چ یول افت،یرا  یخیتار یو ارزشها

۱۱۴  - ۱۰۸/۵۹   
 کنندیم  نیکه اغلب مفسر  یسدرباره اشتباه اسا  شادهای( مفسر اوپانPaul Hackerر )کّپاول ها

متون  ایو  شادیمفهوم اوپان کیبصورت  د،یو جد میرا، قد شادهایآنها مجموعه اوپان سد،ینویم
و  رندیگیواحد کامل در نظر م کیشده است بصورت  میقبالً تنظ یکه از نظر فکر شاد،یاوپان
 ۱۸/۳۷. ندیگویسخن م شادیجهت از فلسفه اوپان نیبهم

که  شادها،یاوپان یمیقد یدهد که چگونه بخشهامفصل نشان می یبررس کیو ناکامورا در 
همان   یمذهب سیبعلت تقد یاند ولشده نیجانش  ینیاند، با افکار نوبوده یاغلب شامل افکار بدو

اند و در ادوار بعد گرفته یمجموعه جا کیو نو در  تهشرفیدر کنار افکار پ زین ییابتدا یهاشهیاند
مورد   هیپا  کیمقدس در    یعنوان حقایق الهامو به  انددهیگرد یاعتبار مساو  یدارا  همهمه آنها با  

 ۱۱۶/۵۹اند. شده واقعقبول 
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و  ردیپذینم یو فرسودگ یاست که هرگز کهنگ یمذهب بطور کل تیفیک نیا متأسفانه
  ز یمعتبر باور کنند. در مذهب هندو ن شهیآن را جاودان و هم ات یمحتو ند همهمجبور نیمؤمن

 نیتریدر کنار عال یشامان یو ته و باورها سری بر سحر و جادو و اوراد ب یمتک یمعتقدات بدو
تقدس موجب شد   سدّ  نی. همشدندیم  سیارزش بودند و تقد  یدارا  کسانیافکار دوران خود همه  

پس از دو هزار    زینگذارد و تا امروز ن  یدر جامعه متحجر هند بجا  یکل  ریتأث  یدشایکه انقالب اوپان
 یاساس  رییجامعه تغ  نیفراوان نوگرا و خواهان تحول، در ا  یهاو کوشش گروه  یسال با وجود سع

 تیواقع  کیموانع، که تنها به مذهب هندو تعلق ندارند،    نیبا وجود همه ا  ی. ولستا  امدهیبوجود ن
 اریزمان خود بس   یکه برا  میکنیبرخورد م  یفراوان  ات یانکار کرد که ما در ودانتا با نظر  دیامهم را نب

 زا یکی ،یتوجیه رستگار و ن یدرباره هدف د ژهیبو ن،ینو میمفاه نیا شیدایاند. پو برجسته یعال
همسان دانست. در   یفکر قیانقالب عم کیآن را با  توانیاست که م یریچشمگ یهادهیپد

و  یشعائر مات یو تعل ییکهانت ودا یکه کامالً مخالف انگارها یمعنو ییهاشهیودانتا اند متون
مذهب  ییو پابرجا یبهار شهیاعتقاد به هم کهی. در حالگردندیاند، مطرح مسوداگرانه براهمنان

د، را محترم و مقدس شمارن  ماتشانیبه ظاهر مقام براهمنان و تعل  کردیرا مجبور م  شمندانیاند  نیا
 ،یو آداب مذهب فات یو تشر ی. ارزش قربانپردازندیآنان به مخالفت م یدر اصل با اصول مذهب

  ت یجلب رضا یبجا یو راه رستگار شودیم یاند، نفگرفتهقرار  هیها اصل و پاکه در براهمنه
درون و حصول معرفت،  تیترب ن،یدالالن د لهیو نذورات به وس هیفد میطلب و تقدرشوه انیداخ
بودند، بدون آنکه  ییایآر یهارهیت  ییفرهنگ ابتدا ادبود ینما، که انسان انی. خداگرددیعالم ما

 ......شوندیجذب م ریاصل فراگ ک یهمه در  و ابندییم یشوند هویّت معنو ینف
 یو ترک آن به احتمال قو شادیدر اوپان یکه عبور از طرز تفکر براهمن سدینویگوپتا مداس

اعراض  یایوابسته به آن دن ات یادب گریاست. در وِداها و د یتفکر فلسف خیتاره در حادث نیبزرگتر
 ی داکه تفکر درباره خ  زیمتأخر ن  یو در وِداها  گرفتیو توجه قرار م  یمورد بررس  یو عوامل خارج

خود را حفظ نمود. در  ویو ابژکت یجنبه خارج تیاعال و اصل و منشأ عالم رشد کرد، باز هم الوه
آن را گرفت...  یجا ویسوبژکت دیمعرفت و د ،یگرائرها شد و درون یبکل ییگرابرون شادهایاوپان

و  افتهی یاساس تی( اهمBrahma Vidyäویدیا )دانش مقدس برهمه ایمعرفت  شادهایدر اوپان
دانش مقدس  نیابه  یابیراه دست  قتیدر حق لیرسا نیو ا شودیشناخته م یموجب رستگار

 قییابی آن از طرراه دست یبه دانش مقدس توجه داشتند ول زیاست. وِداها ن
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معرفت   کی  نیا  شادهایدر اوپان  کهیدر حال  شد،یارائه م  انیارتباط با خدا  جادیو شعائر آن و ا  یقربان
مورد استفاده قرار  یگریصورت داصطالحات گذشته به شادهایاست. در اوپان یو شخص یرمز

  ا ی کالم بود  هیتک یاها جملهمطرح شد. مثالً در براهمنه نینو م یاهو مف د یگرفت و با صورت جد

 شادیبود. در اوپان  یدانش شعائر  کی  نجایداند. ودا در ا  نیچن  نی( آنکه اyä evam veda)  م وداوَا
 هیتوج یو معرفت باطن یقدرت رمز کیدانش بصورت  یاصطالح بکار گرفته شد ول نیهم

 .Brih( برابر است. در  shakti)  یدانش، با قدرت شکت  ای(  vidyä)  ایدیو  شادهای. در اوپان.. دیگردیم

I/4.10  آنچه  یکس  نی. چنآوردیرا بدست م  زیهمه چ م«باشداند »من برهمن میمیآمده: آنکه
به قدرت وابسته به  یاست و دسترس vidyä نیا شادی. پس هدف اوپانکندیاست خلق م لیرا ما
 ۴۲/۲۷ - ۴۳. آن

 شودیبا احترام درباره وِداها سخن گفته م  یبطور کل  شادهایدر اوپان  سد،ینویم  انشنیرادهاکر
خالف   شادهایاوپان  مات یتعل  نیبا وجود ا  ،. ..گرددیم  هیمهم توج  فهیوظ   کیو آموختن آنها بصورت  

 تیقادر باشند ماه نکهکنند، بدون آ ریوِداها را به زبان روز خود تفس  کوشندیوِداهاست و آنها م
مثال اغلب  یکنند. برا یتعالیم وِداها را صریحاً نف  شوندیمجبور م ی گاه یدهند. ول رییا را تغنهآ

 کند یم دییو تأکتَِتشوِ Chand. VI/1. در ستین ییکه تعلیمات ودا موجب رها شودیتذکر داده م
 VII/1...  داش ی. و در همان اوپانتاس افتهیهنوز به معرفت دست ن یکه او همه وِداها را آموخته ول

)افسون مار( آموخته   یریهر چند او همه معلومات را از وِداها تا مارگ  دیگویکوماره م  نتَرادَ به سَان
به معرفت  توانیدر ِوداها نم گریبه عبارت د ۵۱/۷۰معرف آتمن را حاصل نکرده است.  یاست ول

 یها بکلراهمنها و بداهوِ ید که اهداف مادید میخواه شادهایاوپان ی. در بررسافتیدست  یقیحق
آنها را گرفته است. انتخاب دانش و  یبخصوص معرفت، جا ،یمعنو یدالهایشکل داده و ا رییتغ

 یو وصول به رستگار یاز درد و رنج زندگ ییرها لهیو وس نید یعنوان هدف اصلمعرفت به
  ک یحدود که زرتشت در  اهاست،یآر یجالب تکامل تفکر مذهب اریاز مشخصات بس  یکی ،یقیحق

  انیبطالن خدا دییبار در جهان اعالم کرد و با تأ نیاول یمتأخر برا یشادهایاز اوپان شیهزاره پ
 و یی، دانا1هاجیها و اوسو کرپن هاویها و دالالن آنان و آغاز مبارزه سخت باکَو واسطه ییایآر

 
  

 
 که زرتشت به مبارزه با آنان پرداخت. به کتاب زرتشت ییایپرست آروید کاهنان Kavi،Karpan  ،…Usijـ ۱

 مراجعه شود. 
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کرد.   انیب  یاز کژ یسترا زیشناخت و تم لهیو وس  ینیراست د  انیو بن نیرا هدف د  یعمل  معرفت
و   ییاتاگ دیتوح نیب یاگذاشته و چه رابطه یتا چه حد افکار زرتشت در ودانتا اثر بجا ایآ

وجود  هاینیبجهان نیا نیب ی. البته اختالفاتستیوجود دارد، مشخص ن ییودانتا یایدیبرهماو
 .میکن یآنها را بررس میتوانیودانتا بهتر م یکه پس از بررس رنددا

از   یکه خود را بکل شتنددامیرا  یشهامت و آزادگ نیا شادهایکنندگان اوپاننیتدو اگر
در پهنه   نیافکارشان را آزادانه در بستر نو ی رها ساخته و رشد و بالندگ میقد یاعتقاد یرهایزنج

 یکه منبع جوشان شدیمبدل م یژرف وسترگ اریبه تحول بس  دیگسترده کل جامعه بپرورانند، شا
 گردد.  یتحول جهان کی جادیا یبرا

 د،یبزدا یها را نتوانست بکلبراهمنه یهاتیتنها رنگ خرافات و محدونه یشادیاو پان مذهب
است که فقط خواص   یدانش رمز ایدیتصور که برهما و نیبودن ودا و ا یبلکه بعلت اختصاص

  ت ی ب هندو تثبر مذهکه د یاجتماع دیشد ازات یو مهمتر از همه امت ابند،یبه آن دست  توانندیم
که در گودال بگندد،   یتحرک و تکامل چون آب ی ماند و بجا یباق ی در حلقه محدود ود،شده ب

 میودانتا به آنها اشاره خواه  یبررس  انیاست که در جر  اریباره سخن بس   نیفرسوده و کهنه شد. در ا
 کرد. 

اند. نام برده ۱۰۸تعداد را  نیاما در سنت هندو ا نددانمی ۲۰۰از  شیرا ب شادهایاوپان شماره
. «بدست آورد شادیاوپان ۱۰۸با آموختن  توانیرا م یآمده: »رستگار I/30 در موکتیکا اوپانیشاد )

متون  شماردر  شتریب هیاند و بقو مهم دانسته یرا اصل یتنها تعداد محدود شادهایاوپان نیاز ا
و به پورانا و تانترا تعلق دارند تا ودا   یفلسفا  ت   اندیمذهب  شتریب  شنانیو به گفته رادهاکر  اندیعمولم

 ۲۱/۷۰اند. شده انیب شنویو ایو  یشاکت وا،یو پرستش ش اساییُوگا و سن شیو اغلب در ستا

 یشادهایتعداد اوپان نگیرسیاند. بالبکرده یرا مهم تلق شادیاوپان ۱۸تا  ۱۰ نیب یکل بطور
 :نامدیشرح م نیاو به   ۱۲را  یاصل

( را بر  Aitareya) هیَ راَیتَو  بردیرا نام م هیبق ،یتکیاز پرشنه، موندکه، و کوش ریغ نواناندادِ
 ۴۱/۲۷. دیافزایم ییآنها

عدد نام   ۱۱را  یاصل یشادهایاوپان سدینوی. او مکندیم انیب یشرح جامعتر شنانیراد هاکر
 اند که عبارتند از:برده

 ه،یَگ، چاندُ هیَتریه ، آیتیریَ، َت هیَ، ماندوک کَهَموند، ه نَشرَ، پَ کَتَه ، نَکِ،  شادیاوپان هَشیا
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 یتکی(، کوشPaingala)  هلَنگَی: پَ  ای  گرید  شادی. شانکارا چهار اوپانشادیره اوپانوتَ تاشَ ، شوِ   هَیکرَنَدآهَیبر
 هینَییَترایمَ یو برخ دینمایاشاره م زی( نMahänäräyana Jäbäla) هنَ یَجابال و مهانارا، 
(Maiträyaniyaَو م )شمارندیم  یرا اصل  شادیاوپان  ۱۷  نیبه آنها اضافه نموده و جمعاً ا  زیرا ن  یتری .

 نیابه  زیرا ن( هکَیمانتر) (Culika) کهی( و چولSubälaسوباله ) ای گر،ید شادیرامانوجه دو اوپان
ت. در شتهاسبردا نیآنها هم نیمهمتر یاند. ولهم مطرح شده یگرید ات ی. نظردیافزایم لیرسا

از بودا و در حدود   شیکه به نثرند همه پ یمیقد یشادهایمعتقدند اوپان یپژوهش مدرن بطور کل
ارائه  یدر شکل خالص و اصل اکه ودانتا ر شادهایاوپان نیاند. اشده نیپ.م تدو ۸تا  ۷ یهاسده
 از دهند عبارتندمی

  . Brih. Taitt. Ken. ،Chän. ، Kaush. ،Ait. Kath. ،Ish. 
که در  یابرجسته یاز نامها یفقط برخ یول ستندیمشخص ن شادهایاوپان نیا یمؤلف واقع

 ی افراد چون آرون نی. اشوندیطرز تفکر شناخته م نیمعرف ا ایاند مبتکر و ذکر شده  شادهایاوپان
(Äruni ،)والکیَاجنهی( هYäjnavalkyaباالک ، )ی (Bäläkiَشو ، )کَِت( توShvetaketuشاندیل ، )َه ی
(Shändilya.اند...) 

  
اند. شاگرد و استاد شکل گرفته  نی( بParishads)  دَشیرپَ   ایاز مباحثات    یدر نوع  مات یتعل  نیا

ه نََتناسَ ای یتعلق دارند و آنها را ابد یبه متون مقدس الهام شادهای: اوپانسدینویراداکریشنان م
(Sanätana  )نانیبشنشده و حکما و رو  دهیدم  رونیند بخداو  لهیبوس  شادهایاوپان قی. حقانددانمی 

اند بلکه درک و تجربه و استنتاج معمول حاصل نشده لهیبوس قیحقا نی. اانددهیو شن دهیآنها را د
 م،ینیبیرا م یگونه که ما غنا و شکوه رنگ آسمان تابستاناند، همانحکما »مشاهده شده لهیبوس

 همان یودانتا دارا یفات حکما. الهامات و مکاشمیکنینه آنکه استنتاج م
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و محصول  ی... آنها تنها گزارشات باطنمیباشخود دارا می یکیزیف ککه ما درباره در اندتیقاطع
 نیا  شادهای... در اوپاناندیشهود ات یبلکه واقع  باشندیاند نممحض ویکه فقط سوبژکت  ،گرائیدرون

 م یم آن وجود عظشده است، دَ دهیآنها دم به که یاند: »نفس الهکرده هیتوج نیها را چنحکمت
 وداست« گیاست، که آن ر

Mund.up . II/1.6 , Br.up. II/1.10    ۲۳-۲۲/۷۰ 
 ل، یپژوهشگران هندشناس است که به تحل نیاز اول یکی سنیپاول دو یآلمان لسوفیف
را به سه دوره   شادهایپرداخت. او اوپان  شادیکامل و باالخره ترجمه شصت اوپان  یبندی و بررسطبقه
 :کندیم میتقس 

 که اغلب منثورند عبارتند از : میقد یشادهایـ اوپان۱

Ken.  ،kaush.   ،Ait. Taitt.  ،Chand.  ،Brih . 
 که اغلب منظومند: یانیدوران م یشادهایـ اوپان۲

Mahän.  ،Shvet.  ،Kath.  ،Ish.  ،Mund. 

 به نظم : یانیدوران م یشادهایاوپان - ۳

Mänd. ،Maitr.  ،Prash . 
. شودیم دهیبندی در آنها دنظم خشک بوده و آثار فرقه یمتأخر که دارا یشادهایـ اوپان۴
 : شادهایاوپان نینمونه ا

نسه هَمَرَ( ، پBrahmabinduَو )ندی( ، برهمه بBrahma( ، برهمه )Kaivalya) هیَلوَیَک
(Paramahansaمی ... )۴/۵۹ - ۶/۳۹. ندباش 

و با توجه به نکات  یدقت بررسرا به سنیمخالف و موافق دو ات ینظرمورا ناکا یاستاد ژاپن
 :ندیگزیبندی را برممیتقس نیباالخره ا ی()کرونولوژ  یخیتار بیو ترت  یمختلف زبانشناس

هشتم تا ششم   یهاسده  نی)ب  شوندیم  میاز بودا که به سه دوران تقس   شیپ  یشادهایـ اوپان۱
 پ. م(

  .Brih. Chand   اول  دوران

 Ait.  Kaush. Taitt   دوران دوم 
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 Kena. Isha  سوم  دوران
  پ. م( ۳۰۰ -  ۴۹۰پس از بودا ) یشادهایـ اوپان۲

Prash.   Shvet.   Mund.  Kath 
 پس از م.( ۲۰۰ -از م.  شیپ ۲۰۰دوران متأخر ) -۳

Mand.   Mait. 
 شادیاوپان ۱۱ سنیمثال دو یاند که براکرده بندیمیتقس  زیرا برحسب موضوع ن شادهایاوپان

 که عبارتند از: سازدیرا با نام یُوگا مشخص م

Culikä, Kshurika, Vädabindu... Tejobindu, Brahmavidyä, Yogatattva ... 
 خالص که نمونه آنها: یرا بنام ودانتا شادیاوپان ۹ و

Garbha...  Gäruda,  Ätma,  Pinda,  Mänd.  Prash.  Mund. 
 :اساچونیسن داش یاوپان ۷ و

Samnyäsa, Brahma, Jäbäla, Ashrama, Aruneya ... 
 :وایش شادیاوپان ۵ و

Kaivalya, Atharvashikhä, Nilarudra ... 
 شنویو شادیاوپان ۷ و

Mahä, Näräyana, Ätmabodha, Rämapurvatäpaniya... 
 رسد که:می جهینت نیامفصل به  لیو تحل هیباالخره پس از تجز و

از بودا    ش یآنها از پ  میتنظ  یاند ولاز بودا شکل گرفته  شی پ  ت یدر ماه  میقد  یشادهایاوپان  -   ۱
 است. افتهیآغاز و تا پس از او ادامه 

 .تیحیمتأخر پس از مس یشادهایاند و اوپانپس از بودا شکل گرفته یانیم یشادهایـ اوپان۲

 شکل گرفت. یمیقد یشادهایاوپان میپس از تنظ ـ مکتب ودانتا۳

است. دوران  کردهیم تیفعال یالدیاول سده هشتم م مهی( در نShamkara) نکاراـ شا۴
 ش یودانتا ب  لیتا تکم  میقد  یشادهایاوپان  میاند. از دوران تنظودانتا دانسته  لیاو را زمان تکم  ات یح

از نظر وِداها  شادهایبندی اوپانمیناکامورا سپس به تقس است  دهیسال بطول انجام کهزاریاز 
 نموده و در سنت  هیودا تک کیاز آنها بر  کیکه چگونه هر  کندیم حیو تشر ازدپردیم
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. نددانمی، تروَاَ  اجور،یه، سامَ گ،یاز چهار وِداها، ر یکیرا وابسته به  شادهایو هر دسته از اوپان هند
  ز یت نجه  نیو بهم 1مفصل است اریبس  گردد،یکه شامل همه آنها م شادها،یبندی اوپاندسته نیا

نام    نیا  زا  شیکه پ  یمشهور  یشادهایاوپان  نیکه در ب  میدهیو فقط تذکر م  دهیپوشما از آن چشم 
 ،یتریمَ ه،کَ نَیآردیهودا، برهه به سامَ نَکِو  هگیَودا، چاندو گیبه ر یکتَ یو کوش هیَتریبرده شدند، اَ

 ،کهَی، چولهَ ، ماندوکیجاباَل له،نگَ ی، پَتَه، کَنَشرَ ه، پَکَدودا و مونَ اجوریر به َتتاشوَ شوِ  ه،َشیا ،یتریَت
 (دد)خالصه شده از صفحات متع ۵۹.../۹۱و، به اتروا ودا تعلق دارند. ندیبمهبرهَ

را به شاگردان خود   اتینظر نیکه ا ینیمعلم ایکنندگان اوپانیشادها و نیو تدو میتنظ درباره
اصل  کی یپژوهشگران است، ول گرید دیینظر ناکامورا، که آنها نامشخصند، مورد تأ آموختند،یم

 ماتیتعل  نیدر شکل گرفتن ا  ایکه افراد طبقه کشاتر  افت،یدر  شادهایاز متون اوپان  توانیجالب را م
 اند.بعهده داشته ینقش اساس

آنها  افتیدر یبه روشن توانیم شادهایرا در اوپان ایکه نفوذ طبقه کشاتر سدینویم وسیلیم
را   یمهم  مات یو تعل  هایراهنمائ  ح،ینصا  نی. عالوه بر اسازندیمالً متحول متعلیمات براهمنان را کا

 ناز زبا ماًیمستق یبلکه برخ دهندیبه براهمنان نسبت نم شوندیمطرح م لیرسا نیکه در ا
 . گردندیاعالم م اهایکشاتر

 دَارَ( به برهمن معروف نSanatKumära) کومارَت نَبنام سَ ییایکشاتر Ch. VII/1در  مثالً
(Näradaتعل )د،یگویدهد و م میبه او تعل کندی. برهمن نارَدَ از سنت کومار تقاضا مدهدیم می 

 ب،انسا خیدستور زبان، حساب، تار خ،یودا، اترو ودا، سامه ودا. تار اجوریودا، گیبزرگوار، من رای 
(..... یاسزهرها )داروشننجوم، شناخت    ،یشناسستاره  ،یعلوم نظام  ن،یاط یاللغات، علم سحر و شعلم

آتمن بر رنج و درد غالب   یکه شناسا امدهیو شن ستمیآتمن ن یهنوز شناسا یام ولرا آموخته
. یرسان  افیتمرا به ساحل ع  کنمیاز تو تمنا مای بزرگوار، من هنوز گرفتار درد و رنجم و    . 2شودیم

نامند   اًاست. وداها، پورانا،... همه واقع  یفقط نامهائ  یاآنچه را تو آموخته  دیگویسنت کومار به او م
   ۱۶۸/۵۸نام است...  شگریآنها ستا یو شناسا

  

 
ترجمه   یشادهایاوپان ۵۰آنها را ترجمه نموده و  سنیکه دو  ییشادهایشصت اوپان نی ـ جالب است که در ب۱

 تروا ودا تعلق دارند.  اَبه آجور ودا و  ۴/۳از    شیداراشکوه ب
 .شادهاستیاوپان یو هدف اصل یکه معرفت به آتمن هسته مرکز دید  میخواه شادهایاوپان  هیـ در توج۲
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 شادها یاوپان  ات یبرجسته نظر  نیبخصوص شاهان، از معلم  ا،ی: طبقه کشاترسدینویم  ستنوروِ ُت
 ا،یطبقه کشاتر  لهیاز همه بوس  شیکه معرفت آتمن ب  کندیجلب توجه م  تیواقع  نیا  یبودند... گاه

 سمیزن بود یحت م،ی. اگر توجه کنشدیم یبانیهمان شاهان، شاهزادگان و جنگاوران، پشت ای
  ی ت یشخص یژاپن مورد استقبال قرار گرفت و حت یهایاز همه در جمع سامورائ شیب «باکی»ب

بود.  هاهیبر آزادگان زمان خود داشت، از تبار شوال یبزرگ ریتأث نیکه چن 1کهارت«چون »استاد اِ

مورد کمتر حادثه و   نیکه در ا کند،یم تیکننده هداتصور گمراه نیاانسان را به  ات یعاقو نیا
که   دیدی خود م فهیدائماً وظ  ان یهمه اد تیطبقه روحان کهیدر کار بوده است. در حال حضاتفاق م

زه بخود اجا یحت یو گاه کنندمیو انسانها را تنظ انیخدا نیب ای نیآسمان و زم نیب یرابطه مذهب
اغلب  هاهیطبقه شوال میحک یتابع و وابسته سازند، برعکس عرفا یاانسانها را به گونه ندددامی

غیر قابل  ز«ی. اگر اکهارت از آن »چکردندیجستجو م یخود و تجلى اله نیرا ب میراه مستق کی
 یا اصل اله( بوده و بامدهیو نازاده )بوجود ن ریکه بنظر او فناناپذ دیگویدسترس در روح سخن م

 ...لنگند«ی( مونیروحان) شهایاز کش  یاریباره بس  نی: »در اکندیم دیاست، در ضمن تأک یکی
به  شادیکه در اوپان یا( براهمن برجستهYäjnavälkyaوالکیه )اجنهیبا اشاره به  توروستن

 یشند وله باکرد میمتون را هر دو طبقه تنظ نیا دیکه در واقع با ردیگیم جهینت پردازدیم میتعل
رقابت  نیاسرائیل ابنی اءیو انب نیکاهن نیگونه که بآنها وجود داشته است، همان نیب یرقابت کی

 تیروحان الت یهرگونه تشک یبرا ینهائ جهیکه مکتب آتمن در نت نستیوجود داشت. اما حداقل ا
وساطت  ن«یی»باال« و »پا نیو ب یتلق نیزم یخدا در رو نیو جانش  لیکه خود را بصورت وک

 ماتیتعل  نیکه مهمتر  کندیم  قیتوروستن تصد  هیتوج  نیبا ا  ۵۶/۹۵خطرناک خواهد بود.    کند،یم
 شکل گرفته است. تیاشراف و در مخالفت با طبقه روحان دییو تأ قیبه تشو قت یدر حق شادیاوپان

 یشادیپانتفکر او  انیرا بان  یو شاهان هند  ایاصوالً کشاتر  شادیپژوهشگر مترجم اوپان  شینریهَ
 یابیراه معرفت  نیبودند که در ا  یقهرمانان  نیاول  یانشاهان ربّ  ای  مانی: شاه حکسدینویداند و ممی

  دندیگرد  منانبراه  دیاسات  نیاول  ایطبقه کشاتر  یپادشاهان و امرا  شتریجهت هم ب  نیگام نهادند. بهم
 یفات یتشربا و  افتندیرا در یاله یداشتند. آنها الهام روح رویپ یکه فقط اندک

 

  

 
 رهبان بود. ک یکه خود   ،یلمانآعارف معروف قرن چهاردهم  Meister Eckhartـ ۱
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  ۱۹/۲۶۴،  در مهابهاراتا، موکشادهارما  کهیدادند. بطور  لیا شاگردان خود تحویآن را به پسران    یسرّ
و شاگرد وفادار به تواتر رساند و نه به   زیپسر عز ک یبه  یستیرا با یسر مات یتعل نیآمده: ا

 ۹۰/۳۸ . 1هر که باشد گر،ید چکسیه

 اریسهم بس  ایطبقه کشاتر شادهایاوپان مات یتعل لیمتک در سند،ینویزناپ مگالو  لبراندت یه
 نیطبقه براهمنان را از ا  دی. البته نباکندید مییتأ  زی( نWeberر )بِرا وِ  تیواقع  نیاند اداشته  یبزرگ
 که براهمنان   میکنیمکرراً برخورد م  شادیدر اوپان  ییپرسشها  نیمحروم دانست... در طرح چن  تیفعال

. روندیامرا م شیبدست آورند پ یدرک روشنتر کیآنکه  یبرا یاند ولده خود آنها را درک کر
۲۰/۳۹   

و   افتیرونق  تیروحان یها، سوداگردر دوران براهمنه ژهیوکه به میدیوداها د یدر بررس
و  شده بود لیپسند، به واسطه براهمنان، تبدرشوه انیمعامله با خدا یبه نوع نیو هدف د فهیوظ 

آنها همه در حوزه قدرت و   یو اجرا یرهبر م،یو آداب و مناسک، که تعل فات یرانجام شعائر و تش 
 ی و شعائر  یمذهب معبد  نی. ارفتیبشمار م  یمذهب  تیفعال  نیقرار داشت، مهمتر  تیروحان  اریاخت

. از طرف 2گردند  یاژهیقدرت و اعتبار و  یسبب شد که براهمنان به طبقه ممتاز جامعه مبدل و دارا

 یسر  میاز نظر تعال  یو حت  شتدامیرا در کنار براهمنان محترم    ایطبقه کشاتر  ییداومذهب    گرید
  ز یجا دنشیشن یحت یآموزش و گاه گریطبقات د یو آنچه برا ستدانمیآنها را محرم  ژهیو و

ها و شاهان  هجاز را یاریجهت بس  نی. بهمگرفتیقرار م ییایاشراف آر نینبود، در دسترس ا
و  یخیتار ات یاز روا یاریدر آمدند. چنانکه در بس  ینید مات ینظران تعلحب در شمار صا  یهند

شاهان مرکز تجمع دانشمندان، که در آن زمان  دربارتنها ادوار گزارش شده است، نه نیا یمذهب
( بودند،  Veda - Shastra) شاسترَ ـودا  ییودا عتی( و خبرگان در شرVedi) یدسان وِاوداشن
 ن یا  تی. فعالکردندیمباحث شرکت م  نیاغلب در مقام صاحبنظران در ا  زیا نهکه خود راجه  دیگرد
)راجه   یهاراجه  ـحکیم    نیاز ا  یکیاند.  بودا نام برده  راز ظهو  شیپ  یادیز  یهاسده  یها را حتراجه

(  Janaka) کَنَجَ د،یآیبشمار م زیآنها ن نیکه در ضمن مشهورتر ،ی( باستانräjarishi یش یرـ 
 ( بود. Videha) هدهَیراجه و

 
  

 
 رام شده، دستور داده شده است.  الشانیکه ام یشاگرد ایبه پسر  میهم تعل Shv. VI/22ـ در ۱
  ی شعائر  مذهب زین انیاد نی مراجعه شود. در ا ح،یمس نیدر د یقیو تحق هودی نیدر د یقیتحق یابهاکت هـ ب۲

 پرداخت.  عتمداران یقدرت شر می به تحک ییسایو کل
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تا آنجا که برهمنان    رفت،یو دانشمندان برجسته دوران باستان هند بشمار م  دیرا، که از اسات   کنَجَ
 اند.کننده راه بودا گزارش دادههموار یمکتب ودانتا و حت شروانیاز پ یکی گرفتند،یم میاز او تعل
طبقات جامعه  نیتربراهمنان را برجسته ای ونیها، روحاندر براهمنه ژهیکه در ودا، بو میدید

 ایگاه کشاترها گه. اما در همان براهمنهکردندیم هیتوج یو مقام آنان را مقدس و اله ستنددانمی
 نیبود( از ا نیکه چن می دید Aiter. Br. VII/29)در  شدیو ممتاز مشخص م دهیطبقه برگز
  ده ید شادهایها در اوپانو راجهمنها براه نیکه ب یدت یعق یبرخوردها نیو همچن یناهماهنگ

هند را شکل  نیحاکمه سرزم ئتیدو طبقه، که ه نیا نیگرفت که ب جهینت توانیم شوند،یم
 وجود داشت. ییرقابتها ند،دادمی

و شعائر مخالفت  فات یکه با تشر یمذهب مات یاست که هرگونه تعل یمسلم تیواقع کی نیا
خود    یاجتماع  ات یو موظف، که ح  یمعبد  ت یروحان  دیید، مورد تأپوشآنها چشم  زیاز تجو  ا یو    دینما

و  شادهایکننده اوپانلیتوروستن تجل یکه حت میدینخواهد بود. د ،داندمیشعائر  نیارا وابسته به 
 انیواسطه خدا  ونیطبقه از روحان  نیا  یبرا  شادهایکه فلسفه اوپان  ردیپذیم  زیگر براهمنان، ننیتحس 

بینی جهان  نیا  غیآید که تبلبرمی  نیچن  یمهم و اصل  یشادهایاوپان  قیدق  یبررسخطرناک است. از  
طریق    شیدایپ  رطبقه د  نیو نقش ا  شدهیم  یبانیطبقه کشاتریا پشت  لهیبوس  شتریمزاحم براهمنان، ب

و اگر  گرفتندیم میها تعلبوده است. جالب است که اغلب براهمنان از راجه یودانتا اساس یمعرفت
 تیاست، در حما شدهیبینی مجهان نیچون یاجناوالکیا معلم و مدرس ا یابرجستهبراهمن 

 یبراهمن سنتمورد  نیو در ا دهیبر یفات یاز مذهب تشر زیقرار داشته و خود ن کَ نَچون جَ یاراجه
اشاره  یآنها از متون مذهب یقولهاپژوهشگران و نقل ات یبه نظر شیرا ترک گفته است. در پ

 :مینمائیذکر مالً را مجم شادهایاز اوپان گرید تینمونه چند روا ی. برامیکرد
(  Gärgya)  هیارگگ( از خاندان  Dripta- bäläki  یبنام باالک  یابراهمن برجسته  Br. II/1در ...  

، که از شاهان   ( Ajätashatruترو )َشبنام اجاَت یاراجه شیپ شود،ی ک شارح عالم نام برده میکه 
 برهمن را به راجه قتیحق کندیم شنهادیو به او پ رودیمبود،  1(Kashi) یکاش

  

 
شهر از   نیبنارس مهمتر. در ضمن نام شودیم دهیآور پرادش نامکه اکنون یادر شمال هند، منطقه  یـ کاش۱

  نارس در . بَردیگیگنگ صورت م س یتقد یبرا یآن شعائر و آداب خاص هفت شهر مقدس هندوست، که در
 قرار گرفته است. یانیگنگ م منطقه

 
 



36 
 

 بخش چهارم: ودانتا

خواهم داد... باالکی شروع   هیبتو هزار گاو هد  یکن  نیاگر چن  دیگوی. اجاتشترو به او ماموزدیب
 دیخورشی  )پوروشه( که آنسو  یاو برهمن را در شخص  اند،هیپایکه همه ب  کندیم  ییبه اظهارنظرها

( ی)همان افکار ودائ کندیآذرخش، در آتش... جستجو م ست، درماه ا یکه آنسو یاست، شخص
 یافکار نادرست  نیچگونه با چن  دیگویکه در اشتباه است و صریحاً به او م  فهماندیراجه به او م  یول
 رخواستاز او د بردیم یبراهمن که به حقارت خود در مقابل راجه پ ؟یبرهمن را بشناس یلیما
  IV/1 شادیاوپان یکیدر کوشت تیروا نی. اکندیم نیدهد و راجه چن میعلرا به او ت  قتیحق کندیم
( سخن گفته  Devaki) یکپسر دوَ شنایبنام کر ییاز کشاترا Ch III/17.6 در تکرار شده است  زین
از بودا  شیکه پ نددانمی Bhägavatمذهب  گذارهیکه از صاحبنظران است او را پا شودیم
 است. ستهیزیم

یک از  هستند که هیچ  یمعرفت یها داراراجه کند یم دیاست که تأک  یتیروا Br. VI/2.8 در
( Aruni) یرونکِتو که نوه اَاز براهمنان مشهور بنام شِوَت یکی باشندیبراهمنان از آن آگاه نم

( عالم بزرگ بوده است پس از کسب جمیع Gautamaه )مَتَ و فرزند گوُ یبراهمن و استاد باستان
ه ودا( در مباحث مختلف به مفهوم عالم و خبر تیندجمع پَ =  Panditah) تانیپند همه برعلوم 

 اریرا، که از دانشمندان بس  یلوَجَی  ه( شاPravähana) نَواهَرَ پَو بر آن شد که راجه  دیگرد روزیپ
و  چونیتری بمغلوب سازد. پس به دربار او آمد و شاه پس از چند سئوال از او بر زیبرجسته بود ن

شاه   یسرافکنده به نزد پدر بازگشت. پدر که شرح گفتگو  کتوروشن ساخت. شوت   را  شیخو  یچرا
. داندیآن را نم چکسیاست که امروز ه یای پسر راجه را علم به فرزند گفت، دیو پسرش را شن

آموزد. پسر از شدت خجالت سرباز زد.  دانش را بما نیا میو از او استدعا کن میاو رو شیبه پ ایب
آورد و از شاه تقاضاکرد آنچه را  یو شرط ادب بجا دیتمه به خدمت راجه پرواهن رسپس گوُ

تعلق   انیخدا  یایعلم به عطا  نیدهد که ادهد. راجه به او پاسخ می  میبه او تعل  دانستهیپسرش نم
ره تا باالخ ورزدیگوتمه اصرار م یز. ولرا درخور فهم انسان باشد مطرح سا ییاستدعا یکیدارد و 
سخن  نیچون تو چن یول افتهیدست ن یبراهمن چیمعرفت تاکنون ه نیابه  د،یگویم اوه راجه ب

 یو معرفت اله  میتعل  نیدهم. )درباره ا  پاسخ ردّ  توانمی( نممیدر جرگه شاگردانت درآ  لمی)ما  یگفت
 سخن گفته خواهد شد( 

 ـ تَنَبنام سَ ییایرات ش ک ی( به شاگردNäradaبنام نارَدَ ) یبرهمن بزرگ Ch. VIIدر/
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تا از او تعلیم  رودیمعرفت آتمن است، م یوِداها و دارا ی( ، که داناSanata - Kumära) کومارَ
که شرح حال   شنانیحاصل کرده است. کر  یباطن  نشیمعرفت را با الهام و ب  نی. سنت کومار اردیگ

از  یدهد که او در پنج سالگح میو شر ردیگیپورانا بهره م ات یاز روا سد،ینویسنت کومار را م
( بوده است. شنویلقب و  ای )نام خدا    Näräyanaو استاد او    افتهیمعرفت دست    نیابه    انیجانب خدا

به  م،دانمیکه من به همه علوم آشنا هستم، چهار ودا را  دیگوینارَدَ به سنت کومار م ۴۶۸/۷۰
علم  ان،یخدا ممنطق، علد، علم زمان )تاریخ(، دستور زبان، علم اعدا ،یباستان ات یها و رواحماسه

 یپس مرا از نادان ستم،یبه معرفت آتمن آشنا ن ی( ... آگاهم ولیارواح، علم اسلحه )اسلحه شناس
 د یزدایرا از دل او م یعلم را به او آموخته و زنگ نادان نیو سنت کومار ا ساز و ارشادم کن...  رها

معرفت هم سخن گفته  نیدرباره ا) سازدینور معرفت روشن م نجات داده دلش را به یکیو از تار
 خواهد شد(. 

(  Kaikeyaشاه کَیکیه ) (خداوندگار اسب ـ)ارباب اسب  یتپَهشوَ اَ بنام ا یاراجه Ch. V/11در 
که براهمنان آگاه به وِداها   شودیم  دهیآگاه به معرفت آتمن، نام  ژهیبرجسته، بو  انیو دانا  فیاز معار
(  Uddalaka) کَدالَ. استاد و براهمن بزرگ اوّرندیراز را فراگ نیتا از او ا روندیاو م شیپ یجملگ
 ......دهدیم میو او براهمنان را تعل فرستدیراجه م شیآنان عاجز است و آنها را پ میاز تعل

و  شودیم نیتحس  یشادیبینی اوپانمعرفت کشاتریا درباره جهان شادهایاز اوپان یاریبس  در
 یبراهمن نیتراجناوالکیا، برجستهیدرباره  ی. حتکنندیم یمکتب معرف نیا یمین واقعرا معل آنها

 که دیآیبرم نیمختلف چن ات یاز روا سد،ینویم لبراندت یشده است ه لیتجل شادهایکه در اوپان
او    یداشته و حت  یهم جنکه بر همه براهمنان برتر  ی دارد و گاه  یاجناوالکیا بر جَنکَه برتری  یگاه

گزارشات مهابهاراتا،  قیدق یاز بررس ۲۲۸/۳۹. سازدیم محرم هوترهیاجناوالکیا را به اسرار آگنی
  شمند یدو اند  نیا  قت یاند و در حقدر کنار هم مؤثر بوده  تیدو شخص  نیآید که ابرمی  نیپورانا... چن

اند. باز کرده  یشادیپاناو  مات یتعل یبراهمنان راه را برا یفات یو تشر  یدر مخالفت با تعلیمات شعائر
و توسعه داده شده است. با  تیها و طبقه کشاتریا حماراجه لهیبوس مات یتعل نیا زیپس از آنها ن

 ریتأث یشادیدر تشکل و گسترش طرز تفکر اوپان ایکه طبقه کشاتر تیواقع نیا رفتنیوجود پذ
 یا را حکیم شاهان رباننهآ  شینریچون هَ  یاز مشتاقان مجذوب یرویبه پ  دیداشته است نبا  یادیبن

  یو از رو ییجوو شاهان هندو تنها به علت دانش ایتصور کرد که کشاتر و خواند  ی صاحب وح
 و یبا مذهب شعائر قتیباطن و عشق به حق یصفا
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اند و را درک کرده قیها مخالفت کرده و به الهام و مکاشفه حقابراهمنه یپرستشبه بت یسنتها
 کهی  ماتیتعل  یاند. با بررسپرداخته  یشادیانتا و طرز تفکر اوپانه رشد مکتب ودگسترش آنها ب  یبرا

 م یابیدر میتوانیپرداخت م میآنها خواه لیبه تحل ندهیآ یاند و ما در بخشهاشده  انیاز زبان آنان ب
بوده است و اگر  ییابتدا یمناسب آن ادوار و وابسته به همان فرهنگ و جو فکر اتشانیکه نظر

آنهاست  ودو توهم خ لیتخ ریتأث کنند،یم یورادهیز مات یتعل نیا هیدر توج نیو مجذوب نیمؤمن
اگر امکان پژوهش ژرف درباره شرح   نی. عالوه بر ارندیگیم  هیمعقول ما  ریغ  یهایداور  شیکه از پ
با  یو اخالق یمعنو تیفیاز نظر ک شترشانیکه ب میدیدیم شت،دامیها امکان راجه نیحال ا

و توطئه،  جنگی، لیطف یکشتار، زندگ ت،یاند و به فساد، جنانداشته یادیاختالف ز گریان دشاه
 میو تعل دیکه استاداالسات  شادهایبرجسته اوپان اریبس  یهاهجاز را یکیاند. ... آلوده بوده،یبرادرکش 

رس به براهمن مشهور باالکی د یروست که حتشتَجاتَ اَ میدیدهنده براهمنان است، چنانکه د
اند. خوانده انقدر،گر یو انسان رت یسکیبزرگ ن یاز حکما یکیاو را  یمذهب ات یو در روا دهدمی

 بیرق ایدشمن  ی( به معنShatruزاده نشده، و شترو ) ی( به معنa- jätaه )جاَتاَنام او مرکب از 
نام  نیاز ا . مقصوددباشبه مفهوم آنکه دشمنش هنوز زاده نشده است، می شترو ـ جاَتاَاست و : 

با او  یاست که دشمن افتهیدست  یراجه به آن مرحله از عرفان و کمال معنو نیآن است که ا
سرور  واینام در ضمن لقب ش نیگام نهد. ا یتواند به عالم هستینم یکس  نیو چن ستیممکن ن

 است:آمده  ریسپ ـپار هند نوشته َت خی(. اما در تارMahä-yogi) یگیُهایُوگا است مَ دیاسات

 یعی)غرب بنارس( که بر منطقه وس ههَدَشاهان مشهور هند در منطقه مگ نیاز اول یکی
است که در قرن ششم پ.   Bimbassaraاند  ستوده  یو کشوردار  تیو او را در کفا  افتیحکومت  

او سلطنت   یپ. م پدر خود را کشت تا بجا  ۴۹۳شَترو در سال    جاَت. پسر او بنام اَکردیم سلطنت م
از بستگانش را بقتل رساند تا  یخود و تعداد یعمو یبه مقام شاه دنیاو پس از رس کند. 

 پ.م  ۴۶۱. پس از مرگ اجاتشترو در  ونددیبپ  شیخو  ییبه منطقه فرمانروا  زیآنان را ن  یهانیسرزم
منطقه حکومت کردند که همه پدرکش بودند و با  نیبر ا گریشاه د ۵سال  یکمتر از س یدر زمان

سلسله را  نیو ا دندیپ. م مردم بر شاه شور ۴۱۳در  کهییتا جا دند،یسبه سلطنت ر قتل پدرشان
 ۸۶/۹۳  - ۷۱. 1برانداختند

 
  

 
 ن یدر هر حال ا یول ستیمسلم ن اند،ت یشخص  کینام برده شده  شادیکه در اوپان یاه شاه و راج نیا ایـ آ۱

 دربارها شباهت دارد.    گریاست که تقریباً با د یهند ی اخالق و روش حاکم در دربارها ندهینما
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از هند   یعیوس اریاز پادشاهان پرآوازه منطقه بس  یکی(، که Ashokaدرباره آشوکا ) نیهمچن
هند به شرح   خیرر تواسراس  انددهی( نامSärvabhumaه )بهومَروَسَامپراطور جهان    یبود و او را حت

که خود را معشوق  یشاه نیا شودیژرفتر مشاهده م یاند. با بررساو پرداخته یو تقوا لتیفض
عام به سلطنت به قتل دنیرس یچگونه برا د،ینامی( مdevänämpriya) هییَدوانام پر انیاخد
به چه  شیخو ییگسترش فرمانروا یبرا زیخود پرداخت و پس از آن ن کیاز بستگان نزد ینیخون
 1دست زد... یوحشتناک ات یجنا

در  یفراوان و تذاکر لیپرداخت و رسا شادهایکه به ترجمه اوپان یاداراشکوه شاهزاده درباره
 یکرد و او را حتى عارف واصل و صوف نیاهل تصوف تدو خیعرفا و مشا ات یشرح حال و نظر

و بناکننده تاج محل، که خود داراشکوه جهان پدر گویی شده است شاهزیاده زیاند، نکامل خوانده
رفا و فضال نام  حکما و ع یاو را حام خیداد و در توارمیدوستداران اهل فضل و عرفان ارائه  زرا ا

به دستورش همه بستگان ذکور او  یبرجسته بود. پس از تاجگذار زیاند، در قساوت و شدت نبرده
 بشمار  یبیاو رق ییک از آنان براهیچ  سدینویهند م  خیمؤلف تار  کهیگذراندند و بطور  غیرا از دم ت 

با شدت و قساوت   زیفرمان شد. او در دوران سلطنت ن  نیقساوت او موجب صدور ا  شتریو ب  آمدینم
در زمان    یآلوده بود و حت  ب یو فر  رنگیو ن  سهیعمر با دس  انی در پا  زیو دربارش ن  کردیحکومت م

از جهان    چشمپرداختند، تا هنوز پدر    گریکدینزاع و کشتار  کسب مقام او به    یاو پسرانش برا  ات یح
و  یش یبه درو یاهم، که لحظه یآورند. شاه جهان صوف فرو نبسته قلمرو او را به تصرف در

 برد،یسلطنت، در ناز و نعمت بسر م یو تمام عمر به آرزو دیشیاندیاز مال و جاه نم یپوشچشم
فضل و   مقامجنگ قدرت بباد داد. از  نیم جان خود را در امبارزه شرکت کرد و باالخره ه نیدر ا

دفع شر و شکست دشمنان به سحر و جادو و  یبرا که است ینکته کاف نیکمال او ذکر هم
 کار داشت. شیگشا دیاز دعا و اوراد و طالسم، ام نیحس و چون سلطان پرداختیگیری مجن

 افتی زین یو دانشمند رت یسکین چون همه جهان، مردان زیشاهان هند ن نیدر بمسلماً 
طبقه و  نیشد که ا یطبقه کشاتریا آورد و مدع یشاهد برا توانینوادر را نم نیا یول اند،شدهیم
 یگذارهیباطن به پا یو صفا ینفس کین یاند و از روآنها اهل فضل و دانش بوده یامرا ای

 
  

 
 نه حکومت مراجعه شود. تیریبه کتاب مد ـ۱
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که توأم با سلطنت   ییهاسهیها و دسمکشجاه و مال، کش  ،یطلباند. قدرت پرداخته یمتعال عرفان
هستند   یفراوان  یو تنزل بخش... سدها  هیمایب  فات یسازی و تشرو ظاهر  ییاست، تملق و دروغگو

نشان  خی. تارشوندی... در مراکز قدرت میواقع لتیفض ،یق یعرفان حق ت،یکه مانع رشد انسان
هند، بخصوص پس   نیاست. در هممنحرف ساخته    زیرا ن  فیشر  یدهد که قدرت حتى انسانهامی

پس از  یول دندیبار بر ضد دربار شورش کرد و براهمنان به سلطنت رسنیچند تیاز آشوکا، روحان
هند   یمتون باستان  گریو د  شادهایکردند. اوپان  دیشاهان را سف یذائل سلطنت رورکسب قدرت در  

 تیوال یگرفته و حت یبانیشتعتقدات مردم پکه در هند سلطنت از مذهب و م تندیواقع نیشاهد ا
  یی فضا نیرا با هم توأم ساخته است. بطور مسلم در چن یو یو دن یو سلطنت و قدرت معنو

برجسته بشردوست را داشت، هرچند امکان  یانتظار رشد حکام عارف صالح و انسانها توانینم
بهر شکل  حکومت و سلطنتطلب فراوان است. اغلب خودخواه و قدرت  یوجود رهبران عالم ول

نه حکومت مراجعه شود( از  تیری)به کتاب مد ستیمصون ن یو خودخواه یذائل خودکامگاز ر
 گرفت: جهینت توانیم هایابیارزش نیجمع ا

 ی اطبقه نیاول تیو روحان ستنددانمیدوران باستان معبد را مرکز علم و دانش و معرفت  در
تنها   میاجتماعات قد  شتری. در بدیا گردکتابت آشنبه خط و    ینیحفظ و انتقال دانش د  یبود که برا

آن روز پردازد و   د یبه فلسفه از د دیدیخود را موظف م یمعتقدات مذهب هیتوج یطبقه برا نیا
( با  Wehrstand)جنگاوران  ایطبقه کشتر اهایآر نی. در بدیارایب یعرفان وریرا با ز ینید ریاساط 

در آمد که   یصورت خاصودند. در هند طبقات بهارز ب( هم Lehrstandطبقه کاهنان )دانشوران 
بود که در کنار براهمنان حق   یاتنها طبقه ایبود و طبقه کشتر نیسرزم نیا یمختص فرهنگ

 یحکومت و اداره و رهبر تیطبقه که موقع نیاز ا یداشت. پس گروه ینیدر مباحث د کتشر
اشراف  نیپردازند. در ب یاندوزدانشفرصت و امکان بودند که به  نیا یجنگ را نداشتند دارا

  سا یاز فرزندان ذکور را در خدمت کل یاریبود که پس از پسر ارشد، بس  نیاروپا رسم بر ا یحیمس 
  Prince of church ای  Kirchen- Furst) سایشاهزادگان کل قتیو آنها در حق گماشتندیم
بودند و اکهارت را که  اشراف فراواناز خانواده  کیکاتول ینالهایها و کارداسقف نی. در بشدندیم

 بود. افتهیراه  سایراه به کل نیتوروستن به او اشاره کرد، از هم

. پرداختندی م ینیوجود داشتند که به فرا گرفتن فلسفه د یزادگانمسلماً اشراف ز یهند ن در
 یهادر حوزه یو نوجوان یجهان از کودک انیدر تمام اد یموروث تیطبقه روحان
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 تیترب میخشک و اسکوالستیک چنان در آداب و شعائر و سنن قد کنواخت،یبه روش  ینید
. اما نددادمیآزاد را از دست  یو پرواز به فضا نیبار تلق نیا ریکه قدرت خروج از ز شدندیم

آنها  یو وابستگ شدندیم تیتری تربشرفتهیروشنتر و بازتر و فرهنگ پ طیفرزندان اشراف در مح
 ن یا نیجهت اگر در ب نینبود. بهم گریمانند افراد طبقات د یاو آداب و تعلیمات حوزه ربه شعائ

 یتر از افراد طبقه روحانراحت  ،1شدیم  افتیاندیش  و با استعداد و نیک   ذوقخوش  ندگانیافراد جو

. ندموفق گرد  یفکر  یبار تعلیمات متحجر شده خارج ساخته و به پروازها  ریخود را از ز  توانستندیم
 ییآنها یمیدر انبیاء مذاهب ابراه میدیارائه شد و د یشواهد تیحیو مس  هودی نید یهادر کتاب 

یک از  نائل گردند، هیچ یرا بشکنند و به پرواز روحان یشعائر خشک مذهب سدّ  که قادر شدند 
 اند هصداقت و اعتقاد خواست  یهم که از رو  یونیاند و برعکس همه روحانو کاهنان نبوده  ونیروحان
 اند.شده یابوجود آورند، باالخره گرفتار همان تعصب و تحجر حوزه یدر افکار مذهب یتحول

اجازه دخالت و اظهارنظر در مباحث براهمنان را  ا،یجز کشتر یگریهند چون طبقه د در
ه گرفتار بودند، ک یاحرفه فهیچنان در تور شعائر و آداب و انجام وظ  زین ونیروحان نینداشتند، و ا

 یاستهیاشراف ممکن بود فرد شا  نیمحدود بود، پس تنها در ب  اریبس   شانیبرا  یالامکان حرکت متع
 ن یچن  کی  یشادیرسد که در جنبش اوپانسدشکن، پرورده شود. بنظر می  یجنبش فکر  جادیا  یبرا
داشت انتظار  توانیاستثنا وجود داشته است و م زیقاعده ن نیاست. البته در ا افتهیتحقق  یانیجر
جنبش شرکت کرده باشند. نیخارج از طبقه جنگاوران و اشراف هم در ا یافرادکه 

 
رشد در   طیو مح تیترب یاختصاص ندارد. ول ی، قوم و نژادهطبق چی به ه یو پاکدل یاندیشاستعداد، نیک ـ ۱

قدرت و رقابت امکان   طیمؤثر است. بخصوص در مح اریزشت بس یهایژگیو  تیو تقو کی صفات ن یسرکوب
از آنها موافق با  یک هیچاست، که  ادیز اری... بسلهیقساوت، آز و مکر و ح ،یطلبجاه و قدرت  ،ینیرشد خودب

 .ستندین یظهور و جلوه عرفان متعال
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 شادهایاوپان یفکر  اصول

مختلف که  لیتنها در رسانه شادهایاوپان یتذکر داده شد، اصول نظر زین نیاز ا شیپ چنانکه
و اظهارنظرها چنان  ت امیاند و گفتگوها و تعلنشده انیب یهماهنگ زین شادیاوپان کیدر  یگاه

 یآگاه یطرح مشخص و جامع ارائه داد. برا کی توانیم یمتضادند که به سخت یدرهم و گاه
 تیفعالسال    کهزاریکه در حدود    ،یفلسفه و عرفان ودانتائ  شگامانیپ  نیا  یمذهب  مات یتعل  زا  قیدق

کرد. در نوشتار   لیو تحل  هیو تجز  یرا بررس  شادهایاوپان  نیمجموع ا  دیبا  د،یآنان بطول انجام  یفکر
 بکرد با انتخا  میخواه  ی. ما سعستیکننده است که ممکن هم نتنها خستهنه  یبررس  نیچن  یکنون

دهد، حوصله خوانندگان و صفحات کتاب اجازه می کهیتا جائ ،یمشخص یقطعات و اظهار نظرها
تقریباً  هینظر کیمسائل مختلف  هیو با طرح و توج میرا روشن ساز لیرسا نیا یاصول فکر

 . میرا از آنها استخراج و مورد بحث قرار ده کمشتر

 

 برهمن  ــ آتمن ۱

آتمن بصورت  یدوران قرار گرفت، چگونگ نیتفکر ا هیپا شادهایکه در اوپان یاصل نیمهمتر
 بود. یو گوهر قائم بالذات اله یهانیک ریآن با برهمن اصل فراگ یموجودات و برابر یادیاصل بن

  آن است  یادیبن میو تعل شادهایاوپان ی: آتمن برهمن است، فورمول اصلسدینویم زهنر
۸۹/۱۱۲ 

 ی ریگجهینت  کیهمه هندشناسان تقریباً    ات ی: با وجود تنوع برداشتها، در نظرسدینویم  هانفلد
اغلب متون مهم که   یدر گفتار گالزناپ خالصه کرد »مبنا توانیمشترک است که آن را م یکل

  که در آن یوحدت کل کی فیاند عبارتست از توصجمع شده شادیاوپان کیدر 
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است که همه   یادیبن میتعل کی نیگوهر عالم و هر موجود جهان است. ا نیآتمن آخر ـ برهمن
 .  ۹/۳۷اند« بر آن بنا شده شوند،یم دهی( نامVedänteکه وِدانَته ) ییستمهایس

ست از »عالم برهمن است و برهمن آتمن« ارت عب  شادیاوپان  یاصل  میمعتقد است، تعل  زین  تسیوینترن
 ۱۰/۳۷دارند.  موافقتنظر  نیبا ا راناز پژوهشگ یاریبس 

 آمده که:  Shv. I/16-15. در شودیم دییاصل تأ نیبطور مکرر ا زین شادهایدر اوپان
( و آب در شن بستر رودخانه و آتش  ریگونه که روغن در دانه کنجد، کره در خامه )شهمان

  توجه شود آن را در   اضتیهم در روح پنهان است و اگر با صداقت و ر  است آتمن  یدر چوب مخف
 tadمعرفت است.  نیا شادییابد... آتمن همه جاست و آن برهمن است و اوپانمی

brahmopanishat paräm . اعالست، حکمت رازگونه برهما. شادیآن برهما اوپان 

  ده ی( نامmahavakyaاکیه )مهاو اعظم جمله اینام اصل بزرگ به شادیکه در اوپان یاصل
 .شودیم

 آمده :  /Mand. 2 شادیاوپان در

Sarvam hy etad brahma, ayam ätmä brahma 

 .1برهمن آتمن است نیبرهمن است، ا نیهست ا هرچه

 شتنیخو ای، خود 2(ات یگوهر و ذات، روح و جان، نفس )دم ح یمعنااز نظر مفهوم به آتمن

 یبه معن تیسانسکر manواژه را مشتق از  نیهویّت انسان است. ا و ت یشخص ای Self شیخو
 atو  دنینفس کش  یبه معنا anآن را از  ی. برخنددانمیبمفهوم حرکت کردن  atو  دنیش یاند

دم زدن )در   یژرمن به معن ـ ندویا ätumواژه را با  نیهم ا ی. بعضکنندیم هیحرکت کردن توج
 اند.دانسته شهی( هم ردنیوم نفس کش آتمن به مفه atmen یزبان آلمان

در تحول بوده است. ابتدا بصورت   شادهایمعتقد است که مفهوم آتمن در ودا و اوپان توروستن
در آمده و   یقدرت اله  یو حت  یاله  یصورت اصلکم بهو کم   شدیم  هیعامل محرک در انسان توج

پرداخت. باالخره در هویّت پوروشه   نشیبه آفر  Ait. up. I/1در    کهی. بطوردیگرد  دگاریآفر  نیجانش 
  ، آتمن Para- ätmaدر پس همه حوادث جهان  یآگاه نشأم

  

 
 بحث شده است.   نیاز ا  شیدرباره نام برهمن و مفهوم آن پـ ۱
خدا ارائه   کیانه بصورت . در اتروا ودا پرشودیم دهینام زی( نPränaپرانه )  ات،یـ آتمن، در رابطه با دم ح۲
حواس خمسه مطرح   ایتمن بر پنج پرانه ا غلبه Kaush. , Chand . , Bril بخصوص شادها،یو در اوپان شودیم
 . درباره پرانه جداگانه بحث خواهد شد.گرددیم
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 ۵۰/۹۵. دیگرد کسانیدر پس همه هویتها، شد و با برهمن  ماوراء
دوران   انیو تنها در پا  شدودا به آتمن توجه نمی  گیدر ر  م،یدیگذشته د  یچنانکه در بخشها

و برهمن در نقش   دیورد توجه قرار گرفت و چون هنوز توحان مانس  یکم هویّت روحانکم ییودا
بنام آتمن ـ برهمن اصواًل  یاصل مطلق و جهان کی حنشده بود طر تیجهان، تثب یکتایاصل 

 آنان قرار داشت.  یخارج از حوزه اعتقاد
  ( Satyasiddhishästraشاسترا )یدهیسهیَتسَچون    میقد  ییودا  ات ی: در ادبسدینویم  ناکامورا

اند، مختلف کیبدن چون مو، ناخن،... هر  ی»قسمتها مینیبیکه: ما م شودیسئوال مطرح م نیا
 کیروح را چون    یاست که، برخ  نیآتمن بداند پاسخ ا  کیآنها را    تواندیپس چگونه مرد عاقل م

است روح کشاتریا  دیکه در دل ساکن است. روح براهمن سپ نددانمیتخم خردل  ایدانه جو و 
   ۱۴۳/۶۰ اه«یس راسرخ و از آن شود ایش ید، روح وازر

به  I/16.4 ودا گیو در ر 1دم زنده است ییودا ات یمفهوم آتمن در ادب سد،ینویواناندان مدِ

موجود چگونه زاده  نیاول دهیسرود آمده:که د نیمفهوم باطن جهان هم بکار برده شده است. در ا
 ( چهشکلیب  جهان)  استخوانییه دواناندان( از بوجت   ـمحسوس    یایدار )دنشده است؟ و استخوان

هم دم زنده  آتمن نجایآتمن جهان!... در ا ایاست؟ دم زنده کجا بود؟ خون  دهیسان متولد گرد
. شدیاطالق م  زیذات جهان. در ضمن آتمن به نفس و درون و هویّت انسان ن  ایاست و هم خون  

 ۴۹/۲۷. دندینامی ( مVaishvanara ätman)آتمن  رنشویو زیآتمن عالم را ن

و زاده نشده در  ریودا آتمن بخش نازاده، که عامل فناناپذ گیدر ر شنان،ینوشته رادهاکر به
 . X/16.4 ۷۳/۷۰… شدیم دهی، نامajo bhägah ایانسان است 

 سدینویم وکاناندای. وبرندیروح بکار م یاز دانشمندان هندو آتمن را بجا یاریدر ضمن بس 
( manasکه شامل ذهن و فکر و فهم است در ودا منس )  نامند،ی م  Spirit - Geistاروپا    آنچه را در

بدن لطیف سوکشمه   شادیدر اوپان  نددانمیکه همان روان است،    Soul - Seeleو آنچه را    ندیگویم
شده و از تولد تا مرگ با بدن  لیتشک زیر اری( است که از ذرات بسSukshma - Shariraشریر )
)نفس عاقله( انسان است و مفهوم  یقیقرار دارد که روح حق تمنعوامل آ نیبر فراز همه ا است. 

 ۳۷/۹۸. آوردیمن را بوجود م

 
  

 
 آتمن باد است.  ätmä te vätahآمده   VII/87.2ودا  گیـ در ر۱

 
 



45 
 

اوپانیشادها فکری اصول  

هم   شادهایو در ودا و اوپان  ستنددانمی  ات یجان و نفس )دم( را همسان و مشخص ح  میقد  در
 کی یجوهر ذات  توانیا منظر آتمن ر نی( وابسته است. از اPranaپرانه ) ای ات یآتمن با دم ح

آتمن در همه  شودیم دیتأک اریبس  شادی. هر چند در اوپاندیموجود زنده، بخصوص انسان نام
پوروشه بصورت ذات انسان اشاره  ایبه آتمن  وستهیدر تمام گفتگوها پ یاست ول حاضرموجودات 
انسان مذکر(  ) آدم  ا یبه مفهوم شخص  یجهت هم واژه پوروشه که در مرتبه اول نیشده و بهم
 .شودیر گرفته ماست، بکا

در ترجمه  یآتماجنانه... گاه واتما،یمانند ج شود،یها آتمن به آتما مبدل مواژه بیترک در
از واژه آتمن   وستهینوشتار ما پ  نی. در ابرندیواژه آتمن، که در اصل مرکب بوده، آتما بکار م  یبجا

 .ظر باشدمورد ن یمگر آنکه کلمه مرکب میریگیبهره م

را بازگو  شادهایاز اوپان یآتمن ـ برهمن به اختصار چند گفتگو و تذکرات  هیدرک نظر یبرا
 .میکنیم

( که در ضمن از هیگ دُ)چهان هَگیه و چاندوُ کَ ینَهدآرَیَمهم بر اریکهن و بس  شادیدو اوپان در
 نیا مهمترگان آنها رکه پژوهند  شوندیچند گفتگو مطرح م  روند،یبشمار م  شادهایاوپان  نیترلیطو
از،  رتنداند که عبامورد توجه ژهیآنها سه متن بو نی. از بنددانمی شادهایمتون اوپان نیتردهیچیو پ

(  Maitreyi)  ییرتِیو همسرش مَوالکیه  یاجنه  نیب  یوالکیه و شاه جنکه، گفتگویاجنه  نیب  یگفتگو
. پردازندیاو، که هر سه به آتمن م می( با پدرش و تعلShvetaketuشوَِتکِتو ) نیب ی، گفتگو

بنام  زین یوفمعر می. تعلکنندیم هیرا توج شادهایاوپان یکه اصول فکر یاپراکنده انات یب نیهمچن
 شده است. انیحکمت شاندیلیه ب

به  انیآشنا شتریآمده و ب Br. Ar. Up. IV/4-3و شاه جنکه در والکیه یاجنه نیب یگفتگو
 هیآتمن، توج ـفلسفه برهمن  یهسته اصل یو حاو شادهایبخش اوپان نیترودانتا آن را برجسته

فراووالنر  شاد،یاوپان ات یبخش در تمام ادب نیباتریل زِترهِ شادها،یآن را اوج اوپان نیسِ اند. دوکرده
(Frauwallnerمفسر آلمان )و  خوانندیبرهمن... م ـآتمن  مات یمکتب و تعل یبنا شاد،یاوپان ی

 یشعائر  یاز برداشتها  یو عار  کپارچهی  شادهایکه در اوپان  یمتون نادر  نیت، در بهانفلد معتقد اس
 ۴۶/۳۹خاص است.  یرجستگارزش و ب یگفتگو دارا نیکاهنانه است، ا

 . 1است نیگفتگو چن نیافشرده

  
 

 و   ... ترجمهشنانکری  هاراد  لبراندت،یهانفلد، ه  سن،یاست که توسط دو   یمتن  نیاز چند  یاگفتگو فشرده  نیـ ا۱
  ی معرف شیدر پ زیوالکیه را نکرده است. راجه جنکه و یاجنه  نیدرباره آن تدو  یااند، و هانفلد رسالهشده ریتفس
 .  میکرد
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 : پرسدیموالکیه یاجنهبرجسته و مشاور خود  جنکه از براهمن راجه
 را. دیپاسخ : خورش    رد؟یگیم را بکار زیچه چ یروشن یانسان برا

 ماه پرتو به و اوست نور هما انسان است؟  یروشن زیفرو رود چه چ دیکه خورش گاهآن
 . کندیو کار م ندینش می

و  ندینش یآتش، به پرتو آتش م  انسان است؟ یروشن زیماه پنهان گردد چه چ چون
 .کندیم تیفعال

انسان  یکیصدا، آنجا که از تار ان است؟ نس ا یروشن زیچه چ ندیکه آتش فرو نش  یهنگام
مفهوم واچ به ایواک  نجایدر ا) . رودیآن م یبسو زدیبرخ یگاه که آوازآن ند،یبی دست خود را نم

 است(. یصدا بطور کل

آتمن نور او خواهد بود و     1انسان است یروشن زیکه آواز خاموش گردد چه چ گاهآن

از  که  3( آن پوروشه2یتمِ ه آت مَتَکدام آتمن ؟ )کَ گرددیو باز م درویم کند،یم تیدر پرتو آن فعال

همان   وستهیدارد. آنکه پ ی است که در درون دل جا یشده و نور لیتشک 4انفاس  انیدر م ییدانا

عالم   نیا  یخواب شده، ورا  نیکه ع  ی... او در حالکندیحرکت م  ایدو دن  نیدر ب  رییاست و بدون تغ
 یوابستگ  یشتبا شر و ز  شود،یمتولد م  یدیپوروشه در بدن جد  نیا  کهیزمان  . رودیو اشکال مرگ م

پوروشه  نی. اگذاردیرا پشت سر م یشر و زشت رود،یو هنگام مرگ که از بدن برون م ابدییم
دو  نیا انیدر م زین یو مکان سوم استیدر آن دن یگریو د ایدن نیدر ا یکیدو مقام،  یدارا

 گریهر دو مکان د انهیمقام م نیت و او در اداراست که آن خواب اس

 

  

 
ود و ماه پنهان گردد و  فرو ر د یگاه که خورشمثال: آن  شوند،یتکرار م ن یشیپ ات یپرسشها نظر نیـ در تمام ا۱

 انسان است؟...  یروشن زی... چه چندیاتش فرو نش
 . دباشمی  ست؟یآتمن چ نیدر واقع به مفهوم ا  Katama ätmetiـ ۲

که جهان از آن    یهانیموجود زنده ک  نیاول  میدیگونه که دشخص و انسان است و همان  یبه معن  Purushaـ  ۳
. هانفلد آن  کنندیم هیتوج یانسان روحان  ک ی زیو آتمن انسان را ن بود و روح کریپانسان غول  کی ساخته شد 

 صورت انسان است، ترجمه کرده.  که به  یروان ای Seelenmannرا 

  ات یح یرو یم، جان، نفس و ندَ یه به معننَ که پرا است Vijnäna – mayah – prännesu  ـ اصل جمله ۴
 یاز معرفت و دانائمشتق  یاتیح یرو یگفت: ن توانی. در واقع مدباشمی
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خود در آنها   تیعالم و هم لذت و سرور آن جهان و بنابر موقع نیا یهایهم زشت نگرد،یم را
جهان   نیاز ا ی. او بخش کوچککندی. پوروشه در خواب با نور خود مشاهده م1دیجویشرکت م

 زج  ی. در آن عالم نورسازدیو از نو م  ختهیرهم رو آن را د  ردیگیرا با خود م  رندهیدربرگ  زیهمه چ
او از  ،یاست و نه راه و نه مرکوب یااست. در آنجا نه گردونه شتنیوو او نور خ ستینور پوروشه ن

 ا یو نه شهوت، نه در ی. در آنجا نه سرور و شاد(کندی)خلق م سازدیرا منعکس م نهایخود همه ا
 ۱۴ ـ ۱۱ یاو سازنده... در بنده نندهیاوست آفر سازد،یود مو رود... وجود دارند و او همه را خ

 کند یرها م حسیبدن را ب ی()روح و نفس فرد وآتمنیاست که چگونه در خواب ج نیسخن از ا
و به اشکال و حاالت   ردیپذیم  نیّو با وجود لطافت، تع  افتهیدست    کندیو به آنچه آرزو و توهم م

 .دیآیمختلف در م
 یکس  یمداوا ندیگو کرد. حکما داریناگهان ب دیدر خواب است نبا س آن را که: پ۱۴بند  در

یقیناً  شودیگفته م نیمشکل است. همچن اریاش نتوانسته دوباره به بدن باز گردد، بس که پوروشه
هم   یداریدر ب ندیبیاست، چون آنچه را در خواب م یداریعالم ب هیکامالً شب زیعالم خواب ن

 .شودی)خواب( پوروشه نور خود م نحال یدر ا. کندیم دهمشاه

  ر ی( سای)بدون رؤ  قیخواب عم  ا،یخواب با رؤ  ،یداریحاالت ب  نیپوروشه ب  ۱۵  ـ  ۱۹  ی بندها  در
چون او  رد،یبر خود گ یزی. بدون آنکه چگرددیمتمتع و متأثر م هایو از لذات و ناروائ کندیم
و هنگام  کندیان به اطراف پرواز مر آسمکه د ی. چون عقابشودیهمراه نم یزیبه چ گاهچیه

 گردد،یباز م قیپوروشه هم به حال خواب عم گردد،یم انیروانه آش دهیپرها را بهم کش  یگخست
 . ندیبب ییایرؤ ایداشته و  یاقیبدون آنکه اشت

که هزار  ندباشمی یموئ ینام دارند و به نازک ۲تا یاست که ه یفراوان ی: در او رگها۲۰بند   در
زرد، سبز  اه،یس ،یآب د،یسف یزهایانسان( و آنها با چ یمو ۱۰۰۰/۱ضخامت  شده است )به بخش

او را دنبال  یلیپ شود،ی( کشته مکندیگاه که او در خواب )احساس ماند. پس آنو سرخ پر شده
  ل ی دهد، به دلبه او دست می ی داریرا که در حال ب ی... آن هراسافتدیفرو م یدر گودال کند،یم
 نیا ،داندمیشاه است و  ایخدا  کیکه  کندیتصور م قیطر نی. او بهمپنداردیم تی، واقعهلج

 اوست. یعالم اعال نیمنم و هرچه هست منم. پس ا

 
  

 
 . دیجویکه با خود گرفته در آنها شرکت م یخوب ایاند، به نسبت اعمال بد ترجمه کرده  یـ برخ۱
 دارد.  یرگها جا نیدر ا فیکه معتقدند بدن لط سدینوی و م کندیم یقرار داده شده معن  بایرا هانفلد ز Hitaـ ۲
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که در آن شر و   یاست، حال ال یحال اوست که در آن او آزاد از ام قت یدر حق نیا ۲۱ـ۲۲
که در آغوش زن محبوب خود از  یمرد است. چون یرانده شده است و رها از هر هراس یزشت

 نیاست در چن ریبص منتِ گاه که در آغوش آگونه پوروشه آناست، همان خبریدرون و برون ب
اوست   اقیو شهوت و هوس او خاموش شده، که آتمن اشت  اقیاست که اشت  یالح  نی. ا1است  یحال

... او نه با بدی و نه  ستیادر ن ر، مماد  ـ  ستیحال پدر، پدر ن  نی... در اندیبیرا نم  یزیو جز آتمن چ
. ندیبی م  Svayam - jyotih  حال او با نور خود  نیغم و رنج است. در ا  یو ورا  شودیدنبال م  با شرّ

است که جیواتما در وحدت با آتمن و  یات یفیدرباره شرح سرور و لذت ک 2فصل تا فصل نیا هیبق

 دهیپوروشه نام یهسخن از آتمن بود که گاتذکر داد که در آغاز  دیبای. مکندیبرهمن حاصل م
 ـمن ت که در کنار آ گرددیم طرحتمن )جیواتما( ماآتمن جیو ـپوروشه  یبجا انیدر پا یول شدیم

که با اصل  شوندیم انیب یاتیفیآنها ک یبرا رایز ،دهندمی لیرا تشک یدرهم بیترک کیبرهمن 
پوروشه، جیواتما، آتمن و برهمن   شادیز نظر اوپانتوجه داشت که ا  دیتوافق ندارند. در ضمن با  میتعل
 آمده است: نیچن IV/4تعلیم...  انیا. در پستین نیگفتگو چن نیدر ا کهیدر حال تند،یهو کی

 یروین ایمها ها )دَپرانه 3شودیم شانیآتمن به ضعف دوچار و مختل و پر نیکه ا گاهآن

. کندیدر دل نزول م نیخود گرفته و به پائ ( به دور او جمع گشته و آتمن ذرات نور را باات یح
  زیاشکال را تم گریآتمن د شود،یدگرگون م 4پوروشه درون چشم کهیزمان

 
  نجا یآتمن است، در ا اقیپوروشه در اشت شودی م دیرر تأکچون مک یاند ولکرده  هی عالم برهمن توج یبرخـ ۱

 . ندینمای م دیینظر را تأ نیا زین ندهیآ یتمن و آتمن مورد نظر بوده است. بندهاااتحاد جیو
  ی ایاده  یعنی  IV/4-3باب و فصل و براهمن به مفهوم بخش بکار رفته است.    یبه معن  ایدهاَ  شاد یاوپان  نیـ در ا۲

 و چهارم  چهارم براهمن سوم 

قطعاً اشاره به بدن شده   نجایشود، پس در ا فیضع تواندینم یمن الیزال و ابدتکه آ سدینوی م شنانیـ کر۳
 گونه ن یکه همان آتمن موردنظر بوده است و ا افتیدر توانی و تذکر هانفلد م شادیاوپان انی از ب یاست. ول

با توجه به موارد    سد،ینوی هانفلد م  است.  سندگانینو  فراوان است، نشان تفکر ساده   شادها یکه در اوپان  یتوجهیب
گفتگو بدون توجه آتمن با پوروشه و   نی در ا نکهیکه آتمن مورد بحث است. او از ا رفتیپذ توانیم یبعد

  جه ینت شود،ی برده م کارمذکر... ب یو گاه یخنث ی جیواتما معاوضه و ضمیر او که اشاره به آتمن است، گاه
بدن، آتمن همسان با   یآتمن مساو  م یبا مفاه یانگارفصل چقدر با سهل  ن یدر ا شودی م دهیکه، د ردیگیم

   ۳۵/۳۹. شودی م یآتمن و پوروشه... باز شتن،یخو

 یاه ش پورو   ترجمه کرد  توانیگرفت بلکه م   جهیچشم نت  دینبا  Cäkshusاکشوس  چـ هانفلد معتقد است از واژه  ۴
 ۳۵/۳۹در ارتباط است.  یینای( که با بی)شخص 
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و  شدیاندی... نمدیگوینم چشد،ینم د،یبوینم ند،یبیکه نم شودیم یشخص ... او1دهد ینم

شده و پرانه و  خارج آتمن نیو در آن نور ا (شودی)روشن م درخشدی. نوک قلب او مشناسدینم
از جمجمه و  ایاز راه چشم و  ای. آتمن روندیبه دنبالش م (Sarve-Pränä) یات یح یروهایهمه ن

و آنچه با  شودیم یکی«( vijnäna)ویجناَنه »  ییو دانا یاو با آگاه رودیم رونیب گریاعضاء د ای
گذشته هم به او  یهایندگ. دانش و اعمال و تجارب زکنندیمجهز است او را دنبال م ییدانا

خود را جمع  گریانتقال به ساقه د یبرا ،رسدمی یساقه علف انیکه به پا یچون کرم .. .وندندیپیم
آتمن پس از بدور انداختن بدن و برطرف  نیگونه هم ابه همان کشد،یآن م یکرده و به سو

خود   افتهی یگاهین پاو در آن بد کندیخود را جمع م گریبه بدن د یدسترس یساختن جهل، برا
 .کشدیآن م یرا به سو

 نسانیبه ا سازد،یم یباتریز نیو از آن شکل نو شکندیرا م  ینیزر وریکه ز یچون زرگر و
را به دور انداخته و جهل را برطرف ساخته، شکل   نیش یآتمن )پوروشه( پس از آنکه بدن پ  نیهم ا

 گر،یاشکال و موجودات د  ایبرهما،    ،یپراجاپات   ،انی، خدا2چون بدن پدران، گند هروَ  ،ینیو نو  باتریز

 .سازدیم شتنیخو یبرا
آب، خاک،   ،یشنوائ  ،ینائیب  ات،یآتمن واقعاً برهمن است که از درک، ذهن و فکر، دم ح  نیا 

شده است. آنچه عمل   بیخشم و عدم خشم... ترک  ل،یو عدم م  لیر، نور و عدم نور، متِ اِهوا، )اثیر(  
 و با رفتار زشت، زشت  گرددیک مین  ک،ی. با عمل نشودیگونه هم مهمان  دینمایو رفتار م  کندیم
اوست، اراده او  لیاست، آنچه هوس و م ال یآتمن عین آرزو و ام نیکه ا ندیگو ی. برخشودیم

  ز یهمان را ن کندیگونه که عمل ماست و آنچه اراده اوست رفتار و عمل او خواهد شد و آن  نیچن
 رچگونه ممکن است آتمن که برهمن است با رفتا). ..آوردیبدست م

 
  

 
دارد و در چشم    یجا  ندرای. در چشم راست اندیبی انسان م  یها معتقدند که دو شخص در چشمهادر براهمنه ـ  ۱

از زبان   زین  Br. IV/2.2است. در    یهمان انسان روحان  ،یشخص   ایرا(. مقصود از پورو شه  ندی)زن ا  یندرانیچپ ا
و در چشم   ندیگو ندرَی( که او را ای( )روشنindha) هَندیست بنام اا یوالکیه آمده در چشم راست شخص ه جنای

( با  کاشَاَ  یَهدیرهدرون دل ) ی و در فضاندیبوده و ا رَندیکه زوجه ا دباش)درخشان( می   راجَیبنام َو صیچپ شخ
اشاره به   زیوالکیه در بخش چهارم ن(. تذکر یاجنهدنیحس د یبرا ییابتدا اریبس ریتعب کی) شوندی هم جمع م

 ساکن دو چشمان است.  (راجیو  ا ی) یندرانیو ا ندرَیهمان ا

 .یبهشت انیحور هیشب ،یخوان، اجنّه و موجودات آسماننغمه یهای( پرGandharva) گندهرَوـ ۲
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و... آلوده  یسان به زشتچه ی. اصوالً آتمن الهردیگینم یزیزشت شود؟! آتمن که بخود چ زشت،
 (شود؟؟یم

 لیو تحل هیتوج ندهیآ یهایاست، در بررس جیبه آتمن و نتا دنیگفتگو، که راه رس نیا هیبق
 ِیی.رتِیبا همسرش ماوالکیه یاجنه یاز گفتگو یبخش ه ب میپردازیخواهد شد. اکنون م

در  یشده ول انیچهارم ب هیایدوم و اده 1هیایدهاَو در دو باب  کهیهدارنیدر بر زیگفتگو ن نیا

 است: نیگفتگو چن نیا باب دوم روشنتر و مشروحتر است. فشرده

فته دوران نگل ربه ج اضتیر یداری را ترک و برااست آشرمه خانه لیماوالکیه یاجنه
که   دیگویو به او م سازدیبا خبر م میتصم نیرا از ا ییتریبرد و همسرش ما پرسته را بسروانه

 را به او و بستگانش واگذار کند.  شیدارد اموال خو ال یخ

باشم و آن را بخشش کنم  نیزم یاگر من مالک ثروت تمام رو ایآ پرسدیدر پاسخ م همسر
 توانمیپس چگونه م پرسد،ی. همسر مدهدیم یجواب نفوالکیه هجنیا افت؟یخواهم  یعمر ابد
 :دهدیم میوالکیه به او تعلجنهایشوم؟ و  ریفناناپذ

عشق به آتمن است  نیکه زن شوهرش را دوست دارد بلکه ا ستیمحبت به شوهر ن نیا
همان ترجمه و توجه به اصل رساله    یاز تذکرات بعد  یاند ولعشق به خود ترجمه کرده  یکه برخ)

 هانفلد... بجاست(. شنن،یکر

 عشق به آتمن است.  نیکه فرزندان را دوست دارند بلکه ا ستیمحبت به فرزند ن نیا
 عشق به آتمن است... نیکه ثروت را دوست دارند بلکه ا ستیمحبت به ثروت ن نیا

آن مراقبه  یو بر رو دهیو شن دهید دی... همه فقط بخاطر آتمن که باانیخدا ا،یکشاتر مقام
 .زندیشود، عز

 ن،ی... براهمکنندیکه آنها را جز آتمن بداند، طرد م ی... همه کس انیخدا ا،یکشاتر براهمن،
 .ندباشموجودات همه آتمن می نی... اانیخدا ،کشاتریا

 تن چوب گونه که از سوخبدست آورد، همان  توانیکه آواز طبل را جدا از طبل نم گونههمان
 نیعلوم... نفس ا خ،یهم تمام سرودها و متون مقدس، تار نگونهیهم زد،یف برخمختل یتر دودها

مکان همه آبهاست )محل   انوسیگونه که اق«( است. همانmahäbhuta»  وجود بزرگ )مهابهوَت
 گونه که گوشهدف همه بوهاست، همان  ینیگونه که ب(، همانث تجمع و وحد

  
  

 
 فصل و باب است.  ی( به معنAdhyäya) یهایدهـ ا۱
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داشته و به سنگ نمک مبدل شده در آغاز صورت آب    گونه که نمکهمان  .. آوازهاست. همه    محل
 رتیبص)جز دانش  یزیوجود بزرگ از چ نیواقعاً که ا ییتریای م ... شودیاست و دوباره آب م

vijnänaدر آنجا از علم  گرید (رود )بدن را ترک کند رونیگاه که او بنشده است و آن لی( تشک
در والکیه  یاجنهنام به او بشناساند و    آتمن را به  کندیخود استدعا م  یاز شو  ییتری... مستین  یاثر

گاه که همه آن ی... ولشنودیم ند،یبیرا م یگرید یکیاست  یآنجا که دوگانگ د،یگویپاسخ م
 زی... به چه چدیببو ند،یرا بب گرید زیچ یزیوجود ندارد تا چ تیدوئ گریبه آتمن مبدل گردد د زیچ

فعل و علم... نام و   نحال یو معلوم، فاعل و مفعول... در اعالم  )وحدت  شود؟یم معلوم مبر عالِ
 ندارد(.  یصفت مفهوم

آمده و اصل آن در شاتاپاتا براهمنه  Ch. III/14( در Shandilya Vidyäحکمت شاندیلیه )
6.3/X شده است:  انیب 

تن  1ه(رانپَم )س( اصل آن است. دَمَنَکند. فهم و ادراک ) شیانسان است که آتمن را ستا بر

  یقی. عزم و رفتارش حقدهدیم رییشکل خود را تغ لیروح اوست. به م 2رِتصورت و اِ یاو، روشن

  کند، ینفوذ م زی... در همه چگستراندیها در اوست، به همه جهات خود را ماست. همه بوها و مزه
 نیدارد. ا یدانه ارزن، درون پوروشه جا کیمغز  ایبدون صدا و توجه، کوچکتر از دانه ارزن و 

بزرگتر از  ن،یآتمن درون دل من است، بزرگتر از زم نیا esha ma ätmäntarآتمن من است، 
همن. پس از است بر نیاست آتمن من، ا نیآسمان، بزرگتر از فضا )بهشت( بزرگتر از عوالم... ا

گفت  نی. چنشودیاو م نیدارد ع نیقی نیاآتمن خواهم رفت. آنکه به  نیمن در ا نجایترک ا
 یبرگردان اختالف دارد ول نیبا ا یها کماز ترجمه ی( )برخ۴۰/۳۹ لبراندت یشاندیلیه )ترجمه از ه

 است( یکیمفهوم 

  : شودیحکمت چند اصل مطرح م نیدر ا لبراندت ینوشته ه به
 تمن با برهمن، ا یـ برابر۱
 عوالم را تمن ـ برهمن در همه جهان و همه جهان در اوست و از دانه ارزن تا تماماـ ۲

 
  

 
  ی از هویّت اصل  ریغ  شاد یروح است که در اوپان  ی و گاه  ی زندگ  نفس )دم(، جان، باد   ی( به معنParänaه )نَراـ پ۱َ

  ا یاند، در ضمن همان انفاس پنجگانه همان حواس خمسه  تیاحی. پنج باد دباشآتمن می  ایانسان،  یو معنو
 شد.  هه، که قبالً به آنها اشارنَ ه، و خود پرانَه، اودانَه، ویانَماسَه،  پانَاَ

(apäna, samäna, vyäna, udäna, paräna) 

 دارد )آکاشه(. یکه آتمن در آن جا  نامندیم akäshaرا  ریاث  ایـ اتر ۲
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 کرده است. پر
 بدون آنکه به آنها توجه کند )وابسته باشد(. و... از اوست ال یهمه اعمال و ام ـ۳

تمن ـ برهمن وحدت ابا  گریـ پس از مرگ انسان درون برهمن خواهد رفت، و بعبارت د۴
 حاصل خواهد کرد. 

 یاند که در جاآمده زین گرید یشادهایدر اوپان یگرید اناتیب ات ینظر نیا دییو تأ هیتوج در
جیواتما پس از   مات یتعل  نیاتذکر دهم که بنا به    د یبا  نقدریهم  یکرد، ول  میخود به آنها اشاره خواه

تمن او  رفتهیپس چگونه ممکن است تولد مجدد صورت پذ کندیتمن وحدت حاصل مامرگ با 
-1.1 هیچاندگ شادیدر اوپان توتکبه شوِ  میجهان باز گردد؟! و دوچار جهل شود؟ تعل نیابه  وبارهد

16/VI  ت آن قابل توجه است.  از اشارا  یآمده است و برخShvetaketu  َکَپسر اودال  (Udälaka )
به او  و کندی. پدر خودبینی او را سرزنش مستدانمیهمه وِداها را خوانده و خود را برتر از همه 

 :دیگویم نیدارد و سپس به او چن میبه تعل ازیکه هنوز ن فهماندیم

الوجود  ای asatدر ابتدا فقط  ندیگو ی. برخیمبدون دوّ یکیوجود تنها بود،  satدر آغاز  و
 د؟یبوجود آ یهست ست،یممکن است و از ن یزیچ نیچگونه چن یشد. ول دیبود و از آن وجود تول

شد. سپس   ادیشوم، رشد کرد و ز  اریکه بس   دیش ی. پس او اند1گانهیبرعکس در اول تنها وجود بود،  

(. آتش شودیم گفته است. به آتش هم  یبه مفهوم حرارت و سوزندگ سنَپَکرد. ) جادیرا ا ارت حر
و   کندیعرق م شود،یکه چون انسان گرم م روستنیخواست که رشد کند، آب را خلق کرد. از ا

ذاها را (. آب خواست که افزون شود، خاک با همه غگرددیم دی)آب از گرما تول دیآیآب بوجود م
غذا فراوان   بارد،یم  انجهت هرگاه بار  نی( بهمشوندیم  دیو خاک تول  که از آب   اهانیبوجود آورد )گ

 .گرددیم دیو از آب غذا تول شودیم

 ک یاز  دنیجاندار، روئ کیتولد از  ضه،یاند، بسه منشأ یکه همه جانداران دارا نجاستیا از
 ـ)آتش  devatäs زدانیسه ا نیا حال که من در د،یش ی( اندتی)الوه یتخمه )جوانه( پس هست

 دهم،ی( را شکل مnäma– rupa( وارد شده و صورت و نام Jivätmaبا جیواتما ) (خاک ـآب 
 وارد شد هر  زدانیسه ا نیچون با جیواتما در ا تیآنها را سه برابر سازم. الوه لمیما

 
  

  

 
چون   یصاحبنظران  ریو تفس  ی قبل  اتیبا نظر  یشده و بکل  هیتوج  یبه مفهوم ناهست  asatبه صراحت    نجایـ در ا۱

 ! اول الوجود بود  کنندی م دیاست که تأک ییشادهایاختالف دارد در ضمن خالف گفته اوپان شننیکر
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کرد... رنگ سرخ آتش از حرارت نها را مجزا نام و صورت آ از آنها را سه برابر ساخت و بنا به کی
tapas آن از آبها  دیاست، رنگ سپäpas از غذا ) اهی، رنگ سanna  به مفهوم غذاست که آن را

  د یدآتش بودن ناپ تیفیسه رنگ جدا شوند از آتش ک نی. اگر انیزم ای( سازندیمربوط م نیبا زم
رنگ آتش   دیسرخ خورشنگ است. رنگ  قط همان سه رف  قتیاست. حق  ی. آتش فقط نامگرددیم

 Trivrit)  نَکارَتیوریگانه را ترعنصر سه  نیا  شودیو برق تکرار م  دیخورش  یاست،... شرح باال برا

- Käranaهست( زیاصل و علت ن ـ زهیه به مفهوم انگ...)کارنَ نامندی( م 
 اهیو آنچه س است از آب  دیآنچه سرخ است از آتش است، آنچه سپ هک ستنددانمی انیدانا

 است... زدیسه ا نیاز ا یبیترک ستین ییکه آنچه هم قابل شناسا ستنددانمیآنها  نیاست از زم

گوشت  انهیمخت( مدفوع، بخش مزُ ) فیبخش کث شود،یسه بخش م خورندیرا که م غذا
شده است، که  انیب manas ای)در اصل ذهن و فکر  شهیو بخش لطیف فکر و اند بدن خورنده

. شودیسه بخش م نوشندی( آب را که مشودیدل بکار برده م ا یاغلب دماغ  یرگردان پارسدر ب
 (یا نفس ات یم حه )دَخون، بخش لطیف پرانَ انهی( ادرار، بخش مفیبخش )بخش کث نیترخشن

مغز استخوان و بخش   انهیاستخوان، بخش م  فی. بخش کثشودیبخش مسه    خورندیگرما را که م
از آتش   ییایم از آب و گوفکر )دل( عین غذا )خاک( است، دَ  ز،یعز  یا  ( پسیائیلطیف سخن )گو

گونه اگر غذا را بخورند بخش همان شود،یکره م مدهرا بر هم زنند بخش لطیف باال آ ریاگر ش
. گرددیس مفَبخش لطیف باال آمده نَ اشامندی. و اگر آب را بشودی باال آمده ذهن و فکر م فیلط

جهت است که فکر عین   نییف آن باال آمده سخن گردد. از اورده شود بخش لطو چون حرارت خ
 دیمخور  ی زیروز چ  ۱۵  یبخش است. اگر برا  انزدهرا ش  یاز آتش. آدم  ییایم از آب و گوغذاست، دَ

! !ژرف میتعل نی. ا.. ه از آب استرانَپَکه  رایز د،یایس بند ننَفَ د،یبنوش دیلیآب چندان که ما یول
آب هم غذا را   رساند،یچون گاوبان )شبان گاوان( که گاو را به منزل م  ابدییم ادامهروش   نیبهم

 شه یهمان غذاست. ر  شهیر  نیاست و ا  شهیو حرارت رهبر آب است. پس بدن را ر  کندیم  یرهبر
است.  ینهال آتش هست شهیآتش است و ر اششهیر میدان ی غذا آب است و آب را اگر نهال نیا

 دارند... شهیر satر دات دموجو نیپس همه ا

و هنگام مرگ انسان،  شوندیدر انسان سه بخش م زدیسه ا نیشد ا انیکه ب گونههمان
 زدینفس در حرارت، و حرارت در اس( و فَو ذهن در پرانه )نَ رودیدر ذهن )دل( م ییایگو
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 یهست ، تو آنتمن استا نیاست، ا قتیحق نیاست و همه اوست. ا فیاعال لط زدی. و آن ااعال
tat tvam asi ، !ای شوتکتو 

 ن یقطره از ا ک یو  سازدیکه زنبور با جمع کردن عصاره گلها و درختان عسل م گونههمان
در  کهیهم تمام موجودات )جانداران( زمان نگونهیاصل آن کدام نبات است هم داندیعسل نم

( بعلت روندی)به درون آن م  شوندیم  یکیدر مرگ با آن وجود    ای( و  sushupti)  ایخواب بدون رؤ
جانداران   نیاند. همه اکه در او وجود داشته و از او برخاسته  دانندیرا فراگرفته، نم  قتیکه حق  یجهل

همان وجودند و گوهر خود را تنها  ات یو ببر و خرس و پرنده و حشره و کرم... همه تجل ریچه ش
شوتکتو  یای . او آتمن است و تو آن هستزیقیقت، اوست ذات لطیف همه چحدر او دارند. اوست 

خود    ات یبه ح  یول  شودیم  ی آن جار  رهیوارد کند، ش  یاضربه  میدرخت عظ  نیا  شهیبه ر  یاگر کس 
... تا ماندیزنده م یول شودیخارج م اشرهیوارد کند، ش یا. اگر بر بدنه آن ضربهدهدیادامه م

ترک   را  شیهااز شاخه  یکیاگر آتمن    یرپاست ولاست آن ب  یدرخت باق  نیزنده در ا  من  کهیزمان
درخت هم   دیهمه درخت را ترک گو ... و اگر آتمنرودیم نیکند آن شاخه پژمرده شده و از ب

 . 1پژمرده و خواهد مرد

روح مرگ نخواهد   یول  ردیمیپسرم که هرگاه روح بدن را ترک کند آن م  یبدان ا  نیهمچن
 قتیحق نیا ،است زیگوهر لطیف همه چ نیارند. ادر او د را تنها شیداشت. آنچه هست آتمن خو

 .یشوتاکتو تو آن هست یا آتمن است و نیاست ، ا

 یساَ م ه آتما، تت توَسَ م،یَتسَت م، َتروَسَ مدَی: اشادیمهم و معروف اوپان جمله
(idam sarvam tat satyam sa ätmä tat tvam asi) 

 شود،یتکرار م  شادیاوپان  نیمختلف ا  یر بابهاکه د( ،  tat tvam asi)  یجمله تو آن هست  نیا
آتمن  یفلسفه عال یراز بزرگ و مبنا کیعنوان است، که به ییجمالت ودانتا نیاز معروفتر یکی
به  ندهیآ ی... مورد تفسیر قرار گرفته است و ما در بخشها،یهمان نیا ،یبرهمن، انسان خدائ ـ

 اعالم بزرگ، نیدر ضمن مهمتر ه راجمل نیپرداخت. ا میخواه هینظر نیا هیتوج

 
  

 
  ل ی بخش عالم را تشک نیمتریکه عظ جان،یب اءی دارد و در اش یجانداران جا آتمن فقط در  میتعل نیدر اـ ۱

هم که   گرید التی! در تخردیمیپژمرده شده و م دیگویآتمن وجود ندارد. آتمن که درخت را ترک م ،دهندمی
ن هم  آتمن در مغز ارز گریطرف د ز. ادیگوی خواهد شد، هنگام مرگ انسان، آتمن او را ترک م انیب جیبه تدر

دو گونه آتمن موجود   ایآ شود؟ی و از ذرات بدن خارج م کندیوجود دارد! پس چگونه آتمن درخت را ترک م
 است؟  
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mahäväkyas نامندیم. 
بنام   همتایبرجسته و ب  اریبس   میحک  کیکه    شودیم  انیب  یگرید  میفصل تعل  نیدنباله هم  در

 - Maha ( او را سرور عارفان وJänashruti) یشروتنَ( ، که شاه مشهور جاRaikva) کوایرَ

devatä    گاو،   کهزاری  ازی. شاه با التماس و نکندیاعالم م  نامد،یاعظم م  یربان  میحک  ایرب بزرگ
... از او خواست تا معرفت یزندگ یبرا یگردونه و قصر کیخود و  یبایگردنبند طال، دختر ز

: دیگویم نیچن. او اموزاندیرا به او ب brahmä jnänaو علم مقدس  brahma - vidyäبرهما 
3.1-4/Ch. up. IV 

در باد فرو  شود،یکه آتش خاموش م گاه. آنکندیدر خود جذب ما ر زیباد واقعاً همه چ
در باد فرو  شودیم د یماه ناپد  کهی. و زمانرودیدر باد م  کنندیغروب م دیگاه که خورش. آنرودیم
همه   نی. اکشدیرا در خود م  زیهمه چ  اد. بشودیدر باد داخل م  شودی. هرگاه آب خشک مرودیم

. کشدیرا در خود م زیاست که همه چ یزیس انسان چفَدر مورد انسانها: نَما . اانیدر مورد خدا
س( همه نَ... ذهن )مَینائیب ،یشنوائ ،یائیگو رود،یم او مدر دَ شیصدا رود،یگاه که بخواب مآن

پرانه( م )و دَ  انیخدا نیباد در ب کشند،یرا در خود م زیو هستند که همه چندی. اروندی م فرو مدر دَ 
( Jäbäla)  مشهور جاباَل  میبه حک  یگاو  IV/5باب    نیانسانها... و جالبتر از همه آنکه در هم  نیب  در
که خالصه   ندینمایم  لیویدیا را تکمبرهمه  میتعل  نیا  یدهد و آتش و غاز و مرغابمعرفت می  میتعل

 :چهار بخش است یدارا یاست: معرفت اله نیآن چن

وان نتهاَناَنور و درخشش(. بخش دوم    یتابنده )دارا  ای  (Prakashavinوان )رکاشَاول پَ  بخش
(anantavänب )مَشیت وُیاست(. بخش سوم ج  یتناهی)آنکه ال  یانیپای( نتJyotishmant )   پر از(

معرفت واقف  نیا( )صاحب قرارگاه( و هر که به Ayätana- vänوان )هنَاَتاَینور( و بخش چهارم 
 !!شودیدارند، م گاهیکه پا یبر عوالم روزیو پ یورانعوالم ن حاکم بر ت،یانهیگردد روشندل، ب

 گر یمختلف درباره آتمن، فشرده و مختصر به چند نمونه د ات یبه نظر شتریب ییآشنا یبرا
 :کنمیاشاره م

 

 ـ آتمن منشأ خلقت:1

در    یوجود داشته و حت  Anthropomorphism  ییتصور انسان خدا  ییتمام مذاهب ابتدا  در
 یانیاست. در وِداها با خدا افتهیتحول  شیتنها صورت آن کم و ب زیبزرگ ن انیاد شتریب
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ودا تصور درباره  گی. در اواخر رشوندیم فیتوص یمقتدر یکه چون انسانها میشویم روبرو
 دهیا  نیا  X/90پوروشه سوترا  و در    گرددیم  لیمتما  ییابتدا  سمیمون  کیبه    سمیتئیاز پول  نشیآفر

 هیاول کریپانسان غول  کی از اعضاء  هان یسرود ک نیکه در ا میدی. دشودیم ممجس یبه روشن
و با تفکر وحدت   افتهیتکامل    جیبه تدر  یدیتوح  نشی. در اوپانیشادها هرچند در آفرردیگیمشکل  
 نیا کنندگانمیتنظ زیمرحله ن نیتریدر عال یحت ییتصور انسان خدا یول شود،یتوأم م یوجود
جهان  نشیو به آفر ردیگیبخود م تیالوهآتمن هویّت  شادهای. در اوپانکندیرا ترک نم لیرسا

پوروشه  ایبنام انسان  یو حت  دهدیخود را از دست نم یدر هر حال صفات انسان یول پردازد،یم
 یهانیانسان ک ی( و گاهpurusha) یانسان درون یگاه شود،یم دهی)شخص( نام

(parampurushaَدر فصل توحمن ام آت رَ( )که همان پ .)در ودا به  دیستBr.u 1/4…  اشاره
شکل   یتنها دارا. آتمن نهشودیم  یبصورت انسان معرف  نشیآفر  غازکه آتمن در آ  میدیو د  میکرد
. دباشمی  «یابتدائانسان خام  »  ک یچون    زیطرز تفکر، سخنان و حرکات او ن  یاست که حت  یانسان

 : میدهیم حیتوض شتریب یشده است کم انیگفتار در گذشته به اشاره ب نیچون ا
 ستینگر  شیشخص )پوروشه(. او بدور خو  ک ی)جهان( تنها آتمن بود بصورت    نیـ در آغاز ا۱

من(. تا   یعنیم  هَاَ  ahamکه    So' hamمنم    نی. پس گفت من هستم )ادیرا جز خود ند  کسچیه
را که دارد   یگرید یامهامنم« و سپس ن نی»ا دیگویاو م برندیرا نام م یامروز هم هرگاه کس 

( سوزاند  Purva)  نیاز ا  شی شرها را پ  همهمن فالنم، فالنم...( و چون او    دیگوی)م  راندیبر زبان م
(ushبهم )از او  شیاست پ لیرا بداند، آن را که ما نیجهت او »پوروشه«، نام گرفت. آنکه ا نی

 (.دسوزانیگرفتن بر او کند، مشی)هر که هوس پ سوزاندیباشد م
. پس او شودیجهت هر که تنهاست به ترس دوچار م  نیبه هراس افتاد. بهم  ییـ او از تنها۲

او از  از چه در هراس باشم؟ از آن پس ترس ست،ین یکس  نجایچون جز من در ا د،یش یبا خود اند
 .زدیخاست که ترس برمی یواقعاً از دوم بود؟یم دیاز چه در هراس با گریرفت. چون د انیم

 ی. او به دومستیجهت هر که تنهاست دلشاد ن نینداشت. بهم یشادمان ییتنها و درـ ا۳
بزرگ شد )باد کرد( و   رندیزن و مرد که هم را در آغوش گ ک یکرد. پس او به قدر  لی)زوجه( م

  patni، مالک و صاحب( و زن )  patiشوهر )  مهی( از آن دو نapäteryatساخت )  مهیخود را دو ن
  ک ی  مهیواحد است چون ن کیاز  یمیگفت که بدن ن هیجناوالکایجهت  نی. بهمزوجه( بوجود آمد

 نوع انسان بوجود آمد.  ندویه(. از جماع انخود )لپّ
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مرا از خود بوجود   کهیبا من جمع شود، در حال تواندیچگون او )مرد( م د،یش یآن زن اند ـ۴
شد و   گاو بصورت ماده پس او سازم.  یآورده است. با خود گفت بهتر آن است که خود را مخف

در   انیو از آنان گاوان زاده شدند. آن زن بصورت ماد  وستندی)مرد( بصورت گاو نر و بهم پ  یگرید
بوجود آمد و از انسان   نسانیادامه دارد تا آخر( مورچه به ا انیجر نیآمد و مرد بصورت اسب نر. )ا

 تا مورچه خلقت کامل شد.

دهان  یرا که جلو شیخو ی)کف دستها دیو پس کش  شیخود را به پ یپس او دستها -۵
 مویدست و دهان( ب )کف نهایکرد. هر دو ا جادی( و از دست و دهان خود آتش ادیداشت بهم مال

: از دهان رحم و از دستها آتش را سنیکه منشأ در درون بدون موست )در ترجمه دو رایهستند، ز
 ( ۶/۲۴. درون رحم مو وجود نداردجهت است که در کف دست و   نیهمبوجود آورد. ب

و او خود همه   ندیهمه آنها مخلوق او  ،دهندمی  هیفد  انیخدا  یکنندگان برایمرد و قربان  آنچه
کرده است و آن سُومَه  جادیا (خود یناست. آنچه در عوالم مرطوب است، او از نطفه )مَ انیخدا

را خلق کرد،    انیماست که خدارهب  یخلقت اعال  نیجهان غذاست و خورنده غذا. ا  نیاست. همه ا
واقعاً خلقت اعالست. هر که   نی. پس ادیرا آفر رانیاست و فناناپذ ریاو فناپذ رایاو بر ترند. ز ازکه 

 .1افت یبداند، بر خلقت اعال دست خواهد  نرایا

 کهمورد نظر است  یافصل پوروشه نیا در سد،ینویباب م نیا هیدر توج یساتر یپالکا
و  پردازدیبه خلق م دنی او در عمل د . srishtvä2 کندیو خود را خلق م  vikshya -anu ندیبیم

است به شکل  یمن جهان نی. اشودیها وارد مدر همه موجودات و همه آتمن
، منا یم هَاَسخن پوروشه  نیبا اشاره به اول کاریو پان Purushavidhah  ۲۱۲/۸۰…پوروشه

ز ارائه یانسان را ن کی یدر ضمن هویّت درون یت ولپوروشه اس ینام رمز نیکه ا سدینویم
 ۷۳۸/۶۸دهدیم

 . در آنجا آمده:پردازدیم نشیآتمن به آفر زین I/1 شادیاوپان هیتراَی در
 وجود نداشت. او خواست جهان را  یگرید زیو چ همتایو ب گانهیدر آغاز آتمن بود، 

 
  

 
را که خود او خلق   انیو خدا رانیکه خود خالق است در شمار فناپذ هگربه ندیریه نجایـ جالب است که در ا۱
 !  شودیانسان تصور م کی گونه خالق خود آید که چبند بوضوح برمی نی. از ارانندیفناناپذ کندیم
 )سرشت( است. srishti یشتیسر ا ی نشیفصل بنام آفر نیـ ا۲
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!!(. سپس خواست که داکردی)پ افتیرا   ضا و آبهاو عالم ف  نیعالم زم  ،یآسمان  ی. ابتدا آبهاندیافریب
او اعضا ساخت. پس خواست که  یرا برآورد و برا یآب شخص انیاز م. ابدینگهبانان عالم را ب

شد.  دایهو یشکافت و از آن شکاف دهان ضهیچون ب یزیشود. چ دایشخص پ نیا یبرا یدهان
 شنانکری  هاآن باد بوجود آمد... راد  ن و ازدم زد   ینیو از ب  دیگرد  انینما  ینیآن دو سوراخ ب  ازپس  

 :سدینوی. او مکندیترجمه م یگریصورت د بخش را به نیا
انسان چشمک   ایپوروشه    کی)آتمن    زدیچشمک نم  یگرید  زیچ  چیآغاز فقط آتمن بود. ه  در

 .1نمیافریبگذار جهان را ب دیش ی!( او اند!زن است

 یدر باال ی( آبambha) هَنبهاَ انوار، مرگ و آب.  ،یآسمان یهارا خلق کرد. آب  ایدن نیا او
 نی(  )مرگ( زمmara) رَ ( انوار فضاست. مَ marici) یچیرآسمان و آسمان محافظ آن است. مَ

آسمان( او  ریدارد )ز یجا ریاست که در ز ی( آبapa) (. آَپردیمیآنچه در اوست م رایز)است 
 نیمحافظکه    دیو آب( پس با  نیزم ـ فضا ـ لم، آسمان  کردم )چهار عا  جادیعوالم را ا  نون. اکدیش یاند

آن   ی)پوروشه( را بوجود آورد و به او شکل داد پس بر رو یآنها را خلق کنم. از درون آب شخص
 2گاه که آماده شد، از او دهان جداگشت(. آنخوابدیتخم م ی)چون مرغ کرچ که بر رو دیخواب

دو . از کالم آتش ظاهر شد. پس دی( بهم رسیائیکه شکافت از دهان کالم )گو یاضهیچون ب
. پس دو چشمان دیدم زدن و از تنفس هوا )باد( آشکار گرد ینیو از ب دیگرد انینما ینیسوراخ ب

شد. سپس دو گوش... و باالخره همه  انینما دیخورش ینائی. از بینائیظاهر شدند و از چشمان ب
  جالب است که با ). ..شوندیر مآتمن ظاه به خواست یو عضو تناسل و من دفوعاعضا تا مکان م

 !!(...خوانندیم یالهام قیآنها را حقا ییابتدا ات ینظر نیچن کیوجود 

  
  

 
  ردیگیدو نکته مورد توجه قرار م   انیب نیـ در ا۱

 توانیم سد،ینوی فصل م نی در هم زین شنانی. کرزندی است که چشمک نم یزیالوجود آن چ ای asatاوالً : 
عدم نبوده و خارج از وجود اعال )برهمن( هم   شود،یم انیکه موجد خلقت ب (است asat)همان  asad افتیدر
   .داده شد یتذکرات زین ن یاز ا شیپ  ارهب  نی(. در ا۵۱۵/۷۰) ستین

 . زندی انسان )پوروشه( است که چشمک م کی ه یآتمن شب گری. بعبارت دزدی چشمک مثانیاً: فقط آتمن 
 ند،یآیم رونیها از آن بگاه که جوجه مرغ، آند آن است که چون تخم مقصو نجایدر ا سد،ینوی م شنانیـ کر۲

(brooded like an egg)  ۵۱۶/۷۰  ن یگربهه، تخم طالئ نهیریه  هیشب یزیاشاره به چ میرمستقیغ نجایادر  
 است.
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 پوروشه و شکل آن  ــ مکان آتمن 2

اقوام مختلف دل را به صور گوناگون مکان اشراق و الهام و منبع عقل و   یباستان ات یادب در
به مجاز  زیاکنون ن یحت هینظر نیاند. اکرده فیتوصت، اس یکه ماوراء عقل ظاهر ،یدرک متعال

 . 1شودیم یرویاعتقاد پ یاز رو ایو  لیو تمث

تنها منشأ الهام، که خانه خدا و نهو دل  میروبرو هست یتصور نیچن کیما با  شادهایاوپان در
در  ،یائهمان تصور انسان خد یبه مبنا ن،یآتمن ـ پوروشه است. گذشته بر ا گاهیخاستگاه و جا

انسان، که وابسته به روح جهان است، به شکل انسان   یروح اعال  ایآتمن    یاز متون مذهب  یاریبس 
 یدارد. برا یکه در دل جا گرددیم فیتوص د،باشبه اندازه انگشت شست می یکه گاه ی،کوچک

ن انسا)انگشت  کیبه اندازه  (انسان ایاست )شخص  یاآتمن پوروشه kath. II/1.12مثال در 
پوروشه را سرور گذشته و حال و  نی( و آنکه اangushtha - matra - purashaگشت اندازه )ان
ترجمه  ی)برخ ستیچشمانش بسته ن قت یخدا و صاحب( در مقابل حق یعنی ishänaداند ) ندهیآ

  پوروشه واقعاً آن   نی)ا  etad vai tadاست    آنواقعاً    نی(... اشودیاند، از خوف و هراس رها مکرده
 کیاست به اندازه  یانسان ،یتمن درونا shv. III/13( در یشادیشخص اوپانآتمن است، جمله م

 نی. آنها که ابردیدر دل موجودات بسر م وستهیانگشت و پ

  

 
دو که آن را به  شودی م دهی نام hridayam بیدر ترک ای( hridaya)  هیَدَیهر تیقلب در سانسکر ایـ دل ۱

اشاره به    نیا ای  itiدرون و    یبه معنا  hrid)که    hridy ayam itiآمده    شادیاوپان  ایگدُ. در چنکنندی م  هیگونه توج
 hridayasthäواژه از    ن یمعتقد است که ا  اآتمن درون آن است شانکار  یعنی  میَدَی برهمن است( و هر  ا یآتمن  

budhir و عقل اعال  نشیمکان ب ایbuddhi پنهان برهمن گاه یت. چون دل را جامشتق شده اس guhäyäm 
و درون    برداشت شکل گرفته است. اگر عقل اعال و برهمن )خدا( در دل و سرّ  نیاز ا  زین  اصطالح سرّ   نامند،یم

در خود فرو   دیبا یبا خداوند و مکاشفه و الهام و معرفت اله میرابطه مستق جادیا ی دارد، پس برا ی انسان جا
 کرد.   حاصلعرفان  ضیو ف رینور تنو شی و باطن خورفت و از دل و سر 

ودانتا با   د یدر ضمن اسات ی. ولشودی م دیتأک شادهایبدن است در سراسر اوپان آتمن درون گاه یاصل که جا نیا
وابسته به بدن و رها از اثر اعمال و بهره آنها بدانند. گو   ر یبودن آتمن اصرار دارند که آن را غ یاعتقاد به اله

. روشنتر گرددی اعالم م  م،یدید  کهیعکس آنهم، بطور  یول  شودیم  انیب  شادهایاز اوپان  یاصل در برخ  نیا  نکهیا
و منزه است و مکان آن بدن است.  ری: آتمن فناناپذشودیم دییاست که صریحاً تأ Ch . VIII/12.1در  همهاز 

درک    نیموجود است از ا یوابستگ  نیو تا ا کندیلذت و الم را درک م ردیگی که آتمن به بدن تعلق م  یهنگام
 ندارد.  ییلذت و رنج رها
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پوروشه  هیپوروشه هزار سر و هزار چشم و هزار پاست... )شب نی. اشوندیم ریفناناپذ نددانمی را
 ودا(. گیر یسوکتا

 یآید که آنها واقعاً معتقد بودند روح آدم انسانهند برمی میقد ات یاز ادب سد،ینویم ناکامورا
 انیباور ب نیبر هم شادهایاوپان یهاگفته نیدارد. ا یانگشت و درون دل جا کیاست به اندازه 

آن مفهوم  یپرداخته و برا هینظر نیا ریو تفس  هیبه توج هانیاز ودانت یاند. بعدها تعداد کمشده
 ۱۴۹/۵۹. داشتند انیب یو مخف یو رمز کیسمبول

شده  انیدارد ب یعقل در دل جا نکهیتمن و عقل و ااارتباط  II/3.1 شادیه اوپانتَکَ نیدر هم
آتمن  ویتمن و جا)عقل( است دو  رت یسوراخ دل، که در آن دانش و بص انیو آمده است، در م

 قرار دارند.

( قرار گرفته Lotus)  یآب لوفریچون گل ن یدر مکاندر دل و  آتمن شادهایاز اوپان یبرخ در
دارد.   ی( پر شده و در آن آکاشه لطیف آتمن جاäkäsha ایر تِ مکان با اثیر )اِ نیا یاست و گاه

و در دل،  یتن آدم ای( Brahmapuraپور )آمده در شهر خدا برهمه Ch.VIII/1.3مثال در  یبرا
آتمن است.  گاهیرد که جااشه قرار داو در آن آک لوفریاست چون گل ن یکوچک کانم
(Hridayäkäsha    در اوپان  گاهیاثیر درون دل جا  ایفضا )آمده، پوروشا بصورت   انهیمهانارا  شادیاتمن

دارد.   یاست جا  یکوچک  اریبس   یآن فضا  انیکه م  یلوفریهمه عوالم در دل انسان در گل ن  یخدا
 یکوچک  د یسف  لوفریرنگ است و در آن نخگوشت قلمبه سر  کی آمده، در مرکز دل    Sub. IV/1و در  

daharam pundarikam (نیالت  وتوس واژهآتمن است... )لُ یقرار دارد که جا 

 ف یپوروشه به اندازه برنج، ارزن، مغز دانه ارزن، دانه جو... توص  ـتمن  ا  شادهایاز اوپان  یبرخ  در
آمده که  IIباب دوم  شادیاندر برهما اوپ ی( ولBr. V/6.1 Ch. III/4-14.1مثال  ی)برا گرددیم

درخشد. یچهار بخش م نیهم چهار مکان است ناف، دل، حلقوم، سر. در آنجا بر یپوروشه دارا
( رودرا و در  Svapnänta)  قیدر خواب عم  شنو،یو  یبرهمن است. در خواب خدا  یخدا  یداریدر ب
او پوروشه،  شنوست،یوو  دیناپذیر. آن خورشانیم الهوت( پاعال ا یحالت چهارم  Turiya) هیتور

 (.شادیفصل برهما اوپان ۳۹آتش... است... )نقل از  ات،یپرانه، ح

 Br/3.6مثال در   ی. براشوندیم فیآتمن به رنگ و شکل توص ایاز متون پوروشه  یبرخ در

II حشره  و دیرنگ، چون پشم سپ یپارچه زعفران هیدارد، شب یپوروشه صور متنوع نیآمده: ا
indragopa شعله آتش، چون  رینگ( نظ)سرخ رpundarikam ک ی ای( و دیسف لوفری)ن 
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 یرا بشکاف  یاهیگآمده اگر درون تخم  شادهایاز اوپان  یآذرخش... است در بعض  یناگهان  جرقه
است آتمن لطیف که   نی. همچنآوردی درخت بزرگ را ببار م چ یهمان ه  کهیدر حال ،ینیبینم چیه
 Ch. VII/12.3است  زیهمه چ یول شودینم دهید

 میهم خرد و هم عظ ایگیری و اندازه بلقا ریپوروشه غ ـهم آتمن  شادهایاز اوپان یدر بعض
بزرگتر است و در  یخردتر و از هر بزرگ یردخُ آتمن از هر Kath II/1.20مثال در  یاست. برا

  ابدییکه پوروشه شکل و رنگ م Br. II/3دارد. و در همان   یدل جمیع مخلوقات جا انیم
)درواقع نه  ستیاز آن ن تریعال زیچ چی( چو هنیو نه ا نیاست )نه ا na iti na iti: او آمده

است.  قتیالحقحق satyasya satyam( پس مشخص او ستین ریپذسنجش ایو نه آن،  نیا
 na itiجمله آمده    نیاست و در ا یآر  یبه معن  naiبه مفهوم نه و    naمعتقد است که   لبراندت یه

nai iti همان است  ن،ینه آن، هم ا ن،یهمان، نه ا ن،یبا جمله و مقصود نه ا یکه در واقع باز
همه جهان را دربر گرفته و قابل سنجش، گرفتن، کاستن...  پوروشه زین Br. IV/4.7در  ۲۲۸/۳۹

 ...شودیم فیتوص نینه ا نیو با نه ا ستین

  جاد یبا ا X/90ودا  گی( در رو وحدت عالم اکبر )عوالم و عالم اصغر )انسان یهمسان لیتخ
از  یبرخ. در افتیادامه  زین شادهایآغاز شد و در اوپان ،یهانی انسان ک ایجهان از اعضا پوروشه 

 یا. برردیگیدارد بخود م یرا که در آن جا یاآتمن اندازه و شکل همان موجود زنده شادهایاوپان
با شکل  یموجودان پنهان است در هر که درون همه جاندار یآمده آن بزرگ Shv. III/7مثال در 

عد مجدداً همان  به اندازه انگشت و بند ب III/13 گریو اندازه آن مطابقت دارد... و در چند بند د
هزاران چشم و پا و سر و  یپس از آن با وجود آنکه دارا یول شود،یم هیودا توج گیپوروشه ر

 دست... است، نه پا دارد و نه دست...

 یآتمن و مشخصات تیالوه شود،یم دیتکرار و تأک شادهایاوپان  در سراسرکه تقریباً یاصل
 ریاست، فناناپذ  شیمتون آتمن، قابل ستا  نی. در اگرددیم  جهیآتمن نت  یتصور برا  نیاست که از ا

به  د،باشساز میو سرنوشت دگاریعامل و آفر کهیاست. در حال یقیو هدف و موضوع معرفت حق
 ،یو بد یکیو مرگ بدور است. ن یریو از پ عملیناپذیر و برییندارد، تغجه تو یو عمل تاررف چیه
ندارند و او از همه  یالذت و تمتع و درد و رنج و اندوه... با او رابطه ،یبائیو ز یزشت د،یو ام میب
است، که او   یمشخصات  نی چن  یجهت دارا  نیگفته شد، آتمن از ا  کهیعوارض رهاست... بطور  نیا

از   رونی( و بTranscendent) یجهان است. آتمن تا آن حد ورارو  انیو اصل و بنلق  مط  تیالوه
 neti یا فقط با نفحدس و گمان است که او ر
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neti  ایو nä iti na iti کرد.  فیتوص توانیم (و هم آن نیو نه آن هم ا نینه ا 
از ذکر نمونه  افتیادعا  نیا یبرا یشواهد توانیم شادهایاوپان یمطالعه سطح کیبا  چون

همراهند، اکتفا   زین یو به نقل چند اظهار نظر پژوهشگران، که در ضمن با شواهد یپوشچشم
 :کرد میخواه

آتمن   ای 1را نفس ییمطلق و نها قتیحق یشادیاوپان انبین: روشنسدینویگوپنا مداس

جهت   نی. بهمستا  تیفیبدون ک  یو احساس بوده و هست  فیقابل درک، توص  ریکه غ  ستنددانمی
آمده است او را فقط با  ...  IV/2.4 ، III/9.26 ،IV/4.22 کهینهداریبر شادیگونه که در اوپانهمان

 کرد.  هیتوج توانیم یمنف ات یفیجهات و ک
آتمن را  اینفس  سد،ینویگوپتا مداس هینظر نیا دییبا تأ زین ی ( دانشمند هندSr. Rao) اوُرا
 گ هریبِ)  Bhriguاند.  مترادف  شادهایفهوم آتمن و برهمن در اوپانو م. داندبرهمن شناخته  نیهمچن

 نیاو گوهر نفس را آغاز کرد عاقبت به  عتی( که پژوهش درباره طبشادیاوپان نانیباز روشن یکی
آمده است:  زین Ch. IV/15.1در  Tait.III/8-6مطلق( است  قت یکه آن برهمن )حق د یرس قتیحق

پوروشه   ی)برابر  ۵/۷۴او آتمن است، آن برهمن است    شود،یده مشاهن مآن پوروشه که در چشما
 برهمن(. ـآتمن  ـ

 نیاست. سه عنصر آب و آتش و زم ی آل ریو غ ی: آتمن منشأ جهان آلسدینویم نیهمچن او
پنج عنصر    Ch. VI/2.3-4اند  داخل شده   کیو ابدان ارگان  یماد  اءیغذا( از او خارج شده و در اش  ای)
 Tait/1اند  اند و تمام موجودات جهان را بوجود آوردهاز آتمن ظاهر شده  نیزم  آتش، آب وتر، هوا،  ا

IIرونیچون جرقه که از آتش ب کند،یم هیتوج یبه زبان مجاز شادی. تظاهر موجودات را اوپان 
 گونه عالم از آتمن بوجودموها بر سر انسان... همان  ن،یتار عنکبوت، علف از زم  یهارشته  جهد،یم
 Mund. I (۷/۷۴  )/1.7. دیآیم

که آمده   کندیم هیتک Brih. I/4.10آتمن به  تیمطلق دییدر تأ ی دانشمند هند نگیرسیبالب
است   انیخدا  یخانگ  وانی ح  کی(  یودائ  انیکند )خدا  شیرا ستا  یگرید  تیاز آتمن الوه  ریآنکه غ»
 نی... بهمگرددیم نایخدا او هم خادم کنندیمردم خدمت م یبرا یاهل وانات یگونه که حهمانو 

 ی و در جا ۲۶/۸۵...« ابندیخوش ندارند مردم معرفت  انیخدا زیجهت ن

 
  

 
که   میاواژه نفس را بکار برده  شیخو شتنیخو ای self یما بجا ستندیـ چون روح و آتمن کامالً همگون ن۱

 مقصود همان نفس عاقله است.
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و اساس عالم است...   هیاست و اصوالً پا  زی: در مذهب هندو، بخصوص در ودانتا، آتمن همه چگرید
 شیخو  یاست که آنچه انسان در ذرات اصل  دهیعق نیا  یشادیفلسفه اوپان  یادیبن  ات یاز نظر  یکی

است   یروحان  ریو فناناپذ  یو ابد  یاست که از آن آگاه است... آتمن اصل ازل  یزیآن چ  یاست ورا
  ۹۰/۸۵... دباشکه کامالً با آنچه تابع تغییر و رشد و تحول و زوال است، متفاوت می

از  یکه بر نیآتمن و ا یتفاوت یدر ب زین یهند گری( دانشمند دM. S. Tripathi) یپات یتر
چشم  د،یگونه که خورش: هماندیگویکه م دینمایاشاره م Kath. V/11و بدی ... است به  یکین

آتمن که درون   شود،یدار نمهرگز لکه شوند،ی م دهیکه با چشمان د ی خارج یهایآلودگ اجهان، ب
 . و ۳۵/۹۷ سازدینم آلودهاو را  یو زشت یپاکنا چیو ه هاستیاز همه آلودگ یعار زیانسان است ن

 کیواقعاً  شود،یم یکه در عالم متجل قت،یحق ایدهد که وجود : »ودانتا نشان میگرید یدر جا
و موجودات  یبا همه مواد معدن دا،یپو نا دایپ نش،یآتمن است. همه آفر قتیحق ای satانتقال از 
ت. جهان اس یذات اعال ایشه یر sat. رندیگی)آتمن( م sat کیخود را از  یقیحق یزنده، هست

هر جا شعور و عقل در عالم تظاهر کنند   نگونهیدر آن است... هم زیو همه چ زیمن همه چآن آت 
 شود،یتجربه م یشده و هرگاه سعادت واقع ضیدانش و شعور آتمن تعو ای( cit) تیچ لهیبوس

  ۸۳/۹۷عالست«. اسرور و لذت آتمن  ای،  Änandaناندا ابازتاب 
 یمیکه تعلیم حک  کندیه ممراجع  Maitr. II/6آتمن به ... ارائه مشخصات    یبرا  ننش یرادهاکر

 : دیگویم  ی( نام دارد. او پس از مقدمات Brihadrathaه )َتاست که بریهدرَ  یبه شاه  هیَنَیَنام شاکابه

 کند، یدر همه ابدان حرکت م  نیزم  ی در رو  نجایآتمن ا  نیا  کنندیم  هیتوج  نانیبروشن  چنانکه
لطیف، غیر قابل المس، آزاد از  دا،ی. او ناپ1ردیقرار گ ک یاعمال بد و ن جینتا ریبدون آنکه تحت تأث

رسد (، بدون مسکن و قرارگاه است. او در ظاهر عامل بنظر میکندیمنتسب نم  ی زیمنیّت )بخود چ
 دار،ی( پادیبدون تزلزل و ترد)باثبات    حرکت،ی... او پاک، ب  akartri  ستیکننده کارها ن  در واقع  یول

که در خود مستقر است، از   یچون ناظر ال یو آزاد از ام آرزویب ،یشانیر، بدون په )منزه(بدون لک
 )سه گونه ات یفیکه از ک یاست. او در حجاب ستادهیهمه جدا ا

 
  

 
یابد لذت و الم را درمی   ردیگگاه که آتمن به بدن تعلق  آن   شود،یم  دیکه صریحاً تأک  میدید  Ch. VII/12.1ـ در  ۱

 ندارد. ییو تا به بدن وابسته است از لذت و الم رها 
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guna  َبافته پنهان است  خود  یوه( براتَسَ جس،  که عبارتند از تمس، ر  Mait. Up/70…  ی و در جا  
 یکننده آتمن است و ارگانهادرک  شادهایدر اوپان  د،یگویو م  دنکیم  هیتک  Ch. VIII/…12به    گرید

آتمن   نیا  یکردن، تفکر... درواقع به آتمن تعلق دارد. ول  انیدانستن و ب  یابزار او هستند حت  یحس 
( که  asyämitasyäshrirasyätmanoبدون مرگ و بدون بدن است )آتمن بدون مرگ و بدن 

کننده است  (تماستوایجسم که همان ج یداراآتمن مجسم ) ی. ولدباشمی ریپذبدن فنا بانیپشت
Kartri  ردیگیدرد و لذت قرار نم  رینه آتمن بدون بدن، که تحت تأث  کند،ی و لذت و رنج را درک م .

۵۰۹/۷۰   
که در آن آتمن قائم بالذات   کندیاشاره م  …Kath. I/2  به  آتمنمشخصات    هیتوج  یبرا  کامین

او نه قابل   1ردیمی. او نه متولد شده و نه مگرددیمتأثر نم  یشر و زشت  لهیناپذیر است و بوسو فساد

. 2خرد است تینهایبزرگ و هم ب تینهایو ب انتهایبخشهاست. او هم ب یقسمت است و نه دارا

 ی، و ورا shashvatah استیو پا داری، پا puränahاست  می، قد nityahاست  دانیآتمن جاو
 ۱۲۲/۶۲است...  ندهیگذشته و آ

و طرز تفکر آن متوجه »خود« است و   ینر معتقد است که تمام کوشش در تجارب برهمنهِزِ
آنهاست.   مات یهدف تعل  یهانی)آتمن( و وجدان ک  شیخو  شتنیبه خو  افتنیمعرفت به خود و دست  

 لهیکه به آن وس افت،ی دیآن با ریو اعتقاد به تأث یدر همان شعائر قربان زیتفکر را ن زطر نیا شهیر
 یشادهایدر اوپان ی. حتدیگردیو باالخره وحدت با برهمن و اصل عالم حاصل م انیاتحاد با خدا

 میجداگانه خواه  یباره گفتگو  نیدر ا)  شودیمطرح م  هانیبا ک  یارتباط قربان  Br. I/1مانند ...   ه،یاول
تنها در که بطور خالصه آمده:  کندیاشاره م Ch.VII/26-23نمونه به  یداشت(. زهنر برا

Bhuman3 وجود ندارد. در   ادتریتر،  بزرگتر و زاز آن بر یامرتبه افت،ی  یقیآرامش حق توانیم

 ...فهمدیرا م یگرینه د شنود،یرا م یگرینه د ند،یبیرا م یگریکننده نه دمقام تجربه نیا

 نیه چنچپ و راست... همه آتمن است و آنک ن،یباال و پائ نحال یمقام آتمن است. در ا نیا
 است، با آتمن خود در شیبا آتمن تنها باشد، با آتمن خود در ع یعنیو بشنود... ) ندیبب
 

  

 
1- na jäyate mriyate vä 
2- anoraniyän mahato mahiyän 

است   زیو جهان و آنچه همه چ هانیترجمه کرده است و ک حدیو وفور ب یهنر کمال و سرشارـ بهومن را ز۳ِ
 برگردان شده. زین
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... بردیو از آتمن خود لذت م کندیم یبا آتمن خود شاد کند،یاست، با آتمن خود جماع م یباز
... نندیو نب ندانند نیکه چن ییشاه آزاد و مستقل است که در همه عوالم کامرواست اما آنها کیاو 
 ۸۸/۱۱۲،  ۱۰۹. ستندیکامروا ن یمکان چیآنان است و در ه یو فرمانروا ریام یگرید

 یادوار تحول بزرگ  نیا شمندانیاند یآید که در تفکر مذهببرمی نیچن شادهایاوپان یسبرر از
و   یمعنو هیتوج کی یوِداها بسو ییابتدا سمیدر حال شکل گرفتن است و آنها از انتروپومورف

تذکر داده شد چون خود را   کهیبطور یول اند،افتهی شیو وحدت وجود گرا دیدر جهت توح یوحانر
اند. ب ساختهجهش بزرگ را در خود سرکو کیشعله استعداد  دندیدی وِداها م تقدیسمجبور به 

تا چون  ندباشمی الت یتخ نیا ینف یهم شهامت الزم برا دیو کمال و شا یش یآنها فاقد آزاداند
 نیرا آغاز کنند. بهم ینیو فصل کامالً نو دهیکش  اهایآر ییابتدا یر باورهات خط بطالن بزرتش 

را در   یافکنده است و تضاد و درهم هیبر افکار آنان سا ییودا یش یاندخام  نیا سوجهت در همه 
آشکارتر  تیواقع نیبا طرح اصول اوپانیشادها ا ندهی. در آمیکنیمشاهده م یبه روشن اناتشانیب

 واهد شد. خ
 

 (Jivätmaجیواتما ) ای یـ هویّت آتمن فرد2

که سرنوشت انسان پس از مرگ مورد توجه همه مذاهب   میکرد انیب شیپ ینوشتارها در
در چند هزار   یباستان انیمصر یبرا ی بدن حت یآن پس از فنا یقرار گرفته و تصور روح و بقا

در انسان معتقد بودند   یقعامل بابه سه  یحت انیمسلم بوده است. مصر قت یحق کی شیسال پ
 ایشده و  ییایعوامل پس از مرگ در بدن موم نیاز ا یکیو  شدندیم دهیک نامآکه با ، کا و 
ی ارواح کامالً مشخص نبود ول نیا شیدای. منبع و منشأ پ1دادمیادامه  یبه زندگ یمجسمه متوف

به  یاشده ریعنه با جسم تنوارواح فرا. شدیم دهید انیخدا یاز صعود آنها به سو یاشارات  گاهگه
 یبزرگ جهان نیسه د هیو کتاب مقدس آنان، که پا انیلی. در مذهب اسرائرفتندیم انیخدا شیپ

  ود در حد یبودند که زمان یروح اله ی( تنها انسانها دارایدوران تکامل کیقرار گرفت )پس از 
کوزه  نهیشکل آدم، که چون سفاله ب نیگل یرا در قالب شیدم خو هوهیخداوند  شیسال پ ۵۵۰۰

  ی که در دوران زندگ یبنا به اعمال زی. پس از مرگ ندیبخش  یو به او زندگ د یگران ساخته بود، دم
 ی. سخن از بازگشت به سوشدندیجهنم رهسپار م ایانجام داده بودند، ارواح به بهشت 

 
  

 
 مراجعه شود.  ینه حکومت و کتاب مذاهب اسرار تیریبه کتاب مد شتریبشرح  یبراـ ۱
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 . 1شودیم دهیمتأخر د ات یدر ادب زین یهوه

 یسخن از حیات پس از مرگ است. در وِداها به شکل م،یدر متون قد یمذهب هندو، حت در
ودا هم،  گی. در رگرددیدر اتروا ودا خانه دوزخ مطرح م یاز بهشت و جهنم سخن گفته شده ول

جهنم و عالم ظلمت    Narakaعالم نور است و در مقابل آن    Svargaloka  ایبهشت    دمید  کهیبطور
سخن   انیخدا  شیاست. در ودا هم از رفتن پ  انیاز نسل خدا  سانان  امایاسطوره    در  نیاست. همچن

و با روح عالم   افتهی  یتر و جامعترروح صورت مشخص  نیا  شادهای. اما در اوپانشودیگفته م  اریبس 
است،   نیمشخص و مع  تیشخص  کیمتعلق به    نکهیا  نیبا جیواتما در ع  ی. روح فردابدییم  وندیپ

 دگار ی. که هم آفردباشموجود در همه ذرات جهان می  یو ازل  یابدا روج عالم و اصل  یهمان آتمن  
صعود   زیخدا ن یو بسو رودی پس از مرگ به بهشت و جهنم نم زیروح ن نیاست... ا دهیو هم آفر

 کندیم  ریس  گریبه بدن د  یکه خود خداست، بلکه تا درک نکرده که او آتمن است از بدن  کند،ینم
. و آن زمان که به هویّت  دینمایم یتولد نو و مرگ را ط  انیجر (هسنسارَ ای) سمسارهو در چرخ 

که هرگز   ده،یعق  نیا  هیتوج  ی. براشودیم  ریو فناناپذ  گرددیبرهمن و خدا م  بردیم  یخود پ  یواقع
 پرداخت.  یامقدمهبه شرح  دیبا استَ هیشده و نه واقعاً قابل توج هیتوج یدرست نه به

کردن  یکه عامل زندگ یآتمن قتیکردن دانسته و در حق یزندگ یبه معن Jivرا از  وآتمایج
 ات یدم ح ای دنی، نفس کش  jiväاز  یبیواژه را ترک نای کریشنن هاراد ی. ولکنندیم هیاست توج

 :سدینوی. او مدباشمی کشد،یکه نفس م یآتمن یبه معن واتمایو معتقد است که ج 2داندمی

گرفته شده  puri- shayaکه پوروشه از  نامندیموشه پور یگاه جیواتما را هتج نیابه 
 یعامل  شادیژ است(. جیواتما در اوپانقلعه و دِ  ی)پور به معن  3برد«یبمفهوم »آنچه در قلعه دل بسر م

 متمتع bhoktriآن را  ماندیم یو پس از مرگ باق کندیاست که از بهره اعمال استفاده م

  

 
شده است هویّت روح   انیمسئله مشروحاً ب ن یا حیمس نیدر د یقیو تحق هودی ن یدر د یقیتحق ی در کتابهاـ ۱

 است.  یاز برنامه نوشتار کنون  آن خارج  کرده است که شرح یرا ط یتکامل انیجر ک ی یمیدر مذاهب ابراه
با   کشدی مورد البته آنکه نفس م نیاند. در اگوناگون  میمفاه یها داراواژه تیسانسکر یر فرهنگ مذهبـ د۲

 تفاوت دارد.  کندیم  یآنکه زندگ

  سوزاند، ی م  شیسوزاندن، آنکه از پ  ـ  شیپ  ای  pur- ushآن را از    یآدم است برخ  ایشخص    یـ پوروشه به معن۳
همه   شی پوروشه آنکه از پ زین Br. I/4.1گناه( در  ی)ب ۳/۲۴ نددانمی ،استسوزانده  ش یآنکه شرها را از پ ای

 .شودی م  هیتوج سوزاند،ی شرها را م
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 prash IV (۹۰/۷۰ .)/9و   kath. I/3.4اند کننده، نام برده kartri و
آتمن درون هر فرد انسان، در کنار هم مطرح  ای واتمایدرباره ج هیچند نظر شادهایدر اوپان

است و اعتقاد    مطلق  دیاصل ودانتا توح  نیتنها با هم ناسازگارند که متضادند. مهمترکه نه  شوندیم
 ـو وحدت آتمن ـ برهمن  ینف ی( بکلdvaitaه )وایتَدَ ای تیکه دوئ گرددیماصل موجب  نیابه 

 نی. بهمستین یگرید زیآتمن چ یجیواتما جز تجل دید نیشود. از ا حیپوروشه تصر ـجیواتما 
 ۴۲/۸۵. کندیم اعالمرا  ندویوحدت ا تیمکتب ودانتا با قاطع میجهت هم شانکارا استاد قد

منزه و رها   دیمطلق است، با  تیساز و خود الوهسرنوشت  ننده،یآتمن که آفر  گرید  یاز سو  اما
و  یکین ایو  یو عمل... باشد، در حالیکه جیواتما در بدن مسئول شر و زشت لیم ،یکیاز بدی و ن

 تواندیاتما نم. پس جیوشودیو از لذت و رنج متأثر م گرددیاست که از بهره اعمال متمتع م ریخ
 همان آتمن باشد.

و   یماد  یهایدر اثر کثافات و آلودگ  شودید مبدن وارکه در    یاز موارد آتمن هنگام  یبرخ  در
و  ابدییو وحدت خود را با برهمن در نم پوشاندیاو را م avidyäپرده جهل  upädhisتعینات  ای

دست   یبه آگاه  یمعرفت  اتیانجام تجرب  ایفراوان و    یپس از تولد و مرگها  . جیواتماشودیجیواتما م
حاصل   یو رستگار یییابد و رهاد را با آتمن ـ برهمن درمی دت خوو وح درد یرا م ایپرده ما افتهی
جهل شود و در آن  دوچار تواندیمورد هم آتمن که خود برهمن است، چگونه م نی... در اکندیم

... ستدر کنار آتمن بوجود آمده که باز هم خالف وحدت ا گری هویّت د کیزمان که جاهل است 
مختلف،   یانسانها  یاتماهاویج  ایمجزا    یو مطلق به بخشها  میقس قابل ت   ریو مهمتر از همه آتمن غ

عامل و متمتع  بدن لطیف مجزا از جیواتما وجود دارد که او  کی زین یشده است... گاه میتقس 
برهمن، جیواتما، بدن لطیف، مؤثر  ،عامل آتمن نیمورد هم گذشته بر آنکه چند نیاست در ا
و پس از  ستین ریبدن لطیف فناناپذ ستیسازگار ن دیوحت  دهیبا ا چوجهیکه به شوندیشناخته م

بدن لطیف گناه کرده و  گری. بعبارت دشودیمنتقل م گریجیواتماست که به بدن د نیمرگ ا
 !ندیبیم فریاو ک یجاجیواتما به

از  شی. پمیکنیکنار هم مشاهده م شادیاوپان ک یدر  یحت  یدرهم را گاه ات ینظر نیا اما
: )خالصه از  میکنیم انیرا مجمالً ب شادهایابتدا بطور نمونه چند قطعه از اوپان ات ینظر نیا لیتحل
 ترجمه( نیچند

 آمده : دو آتمن که در جهان بهره اعمال را Kath. I/ 6-3.1ربند درسَدوآتما : 
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 Parameوجود اعال  ی اصل گاهیاند( در مکان پنهان دل، جااعمال  رندهینوشند )بهره گیم

Parädhe ، و سه  یبه برهمن معرفت دارند و برپا دارندگان پنج آتش قربان دارند. آنانکه ی اج
 جیواتما(  هی... )نور همان آتمن و سانامندیم هیدو را نور و سا نی( اNaciketä) ندیتاکِنَچیآتش 

را راننده   buddhiو خرد  نشی، ب ratha، بدن را گردونه  rathinرا مالک گردونه  آتمن
särathi،  فکر و منشmanas (ُرا لجام درک، دِذهن م )ماغpragraha  حواس ،indriyani   را

است  وستهیکه به عقل و حواس وابسته و با بدن پ یاسبان، و محسوسات را راه، دان. پس آتمن
اعمال(. آنکه فاقد  جهینت رندهی)بهره گ نددانمی( و لذت برنده bhoktri) متمتع)جیواتما( حکما 

و بر حواس خود   (است لجامیبکار گرفتن لجام اسبان است )ذهن و عقل او ب یرافهم درست ب
اسبان   یاست که دارا  یا)فاقد فهم درست( چون راننده  avijnänavän bhavati  راندیفرمان نم

م درست( فه یفهم و ادراک است )دارا یآنکه دارا ی. ولستندیاو ن ماناست که به فر ریشر
vijnänavän bhavatiاست که    یان او مهار شده و بر حواس خود تسلط دارد، چون رانندهذه  ، و

 ...اندکیاسبان او مطیع و ن

  ی ک یبخش دو آتمن مورد نظرند که  نیکه در ا کنندیم دییتأ هنَیَچون س یباستان نیمفسر
Jivätma یگریو د paramätma در   رایگرفت ز جهینت توانیهم نم نی. البته جز اندباشمی

است که   یدارد، فقط همان اصل  یو شهر برهمن، جا  گاهیآتمن، که در دل، جا  شادهایاوپانسراسر 
دو آتمن که در   نی: اسدینویباالجبار م زین شنانیبر آن بنا شده است. رادهاکر یشادیفلسفه اوپان

و   Shv.IV/6و  Mund. III. 10که در  ندباشمیروح اعال  و یاند همان روح فردمطرح شده نجایا
1/Shv. V ودا  گیبه آنها اشاره شده که در اصل به ر زی... نI/164.20 نی. اما اکنندیم هیتک 

که: چگونه ممکن   کندیتعجب م  شادهاستیدانشمند برجسته که خود مؤمن به اعتبار و تقدس اوپان
کننده پاداش نکه متمتع شود، عامل و تجربهبدون آ نگردیم شودیاست آتمن که بارها وصف م

 نیا ستین لی(. اما او ماانداعمال وصف شده رندهیگردد )چون هر دو آتمن بهره گ هیال توجاعم
پندار بر  نیا هیفراوانند که اصوالً پا ییتضادها نیچن شادهایتنها در اوپانکه نه ردیرا بپذ تیواقع

 نیکه ا  شودی م  یتناقض مدع  هیتوج  یبرا  shriniväsa  گرید  یمیتناقض بنا شده است. مفسر قد
»دو  شودیگفته م روندیچتر راه م کی ریگاه که دو مرد زبوده است. آن یبرداشت مجاز کی

چون  یاعمال است ول جینتا رندهیگ بخش جیواتما متمتع و بهره نیدر ا گریحامل چتر« بعبارت د
دو ( استاد مشهور هنMädhva)  اند. مادهوَهمراه آتمن است هر دو را نوشنده ثمره اعمال نام برده

 و یآتمن فرد یی، که به جدا Dvaita تیو فلسفه ثنو ریپ
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 هیکرده و با تک هیمسئله را توج د ید نیاعال و عدم وحدت روح با خدا معتقد بود، از هم آتمن
دارد   ی ( در دل موجودات جاشنوی)و Hari یر: »سرور هَکندیم د ییکه تأ Brihat - Samhitäبر

( به هرَشوَ ی)ا شیخو ی. وجود اعال در صورت جهانابدییذت مآنان سرور و ل کیو از اعمال ن
 یهانیک  یندهایاز برهمن در فرا  یدهد و مجزامولود زمان واکنش نشان می  یهادهیتحوالت و پد

 توانیم  تیثنو  هیبر همان نظر  یسرود شاهد بارز  نیکه اتفاقاً در ا  ردیگیم  جهی. نتکندیشرکت م
   ۶۲۲/۷۰. ستندیند واح ذات  یکه روح و خدا دارا افتی

االسباب  ـکه مسبب  یجهان، وجود نندهیدرباره آفر لیبه تفص Shvet. I/1...  شادیدر اوپان
  ی که در جا  گرددیمختلف مطرح م ات یو نظر شودیاست... سخن گفته م ی و موجد لذت و شاد

 موجب زیما( نکه: حتى آتمن )جیوات  شودیم حیبند تصر نیخود به آنها اشاره خواهد شد. در هم 
مسبب برهمن است. باالخره در   یجیواتما متمتع است ول  گریدباشد. بعبارت    تواندیلذت و رنج نم

1.9-10/I ( سنیدو لبراندت،یه شنان،یآمده )ترجمه از کر... 
 یکی: شنانی)کر اریبدون اخت  یگریمختار و د یکیآگاه، نا یگریآگاه و د یکیاند، نازاده دو

( است  A - jaه )جَاَکه نازاده  یکیارباب(. از ازل  ریبدون قدرت و غ یگریدال و ارباب و قادر متع
که   انیپایمطلق بتمنااست نه حادث( با اشیاء قابل تمتع و لذت در ارتباط است )جیواتما(.    می)قد

  akartri)  ستی( کننده کار نندیاو  ی)همه جهان و موجودات صورتها  ردیگیهمه اشکال را بخود م
آتمن است که تثلیث  نیا)را درک کند برهمن است  نیا واتمایگاه که جآن( عملیب ایتری راَکَ
  رَ هَ  دباشمی ریو فناناپذ یاست. آنچه ابد ریپذفنا Pradhäna ی(. ماده ازلکندی را درک م یابد

(Haraاست )او و  سرور حاکم است. با مراقبه در کی ر،یو آتمن )روح( فناناپذ ری. بر هر دو، فناپذ1

 . گرددیم دی( ناپدی( )توهم جهانmäyä) ایرفته و ما انیاز م نیّ با او... باالخره تع حدت اتحاد و و

شده است.   انیب  نجای تثلیث، که بعدها رامانوجه مفسر آن شد، در ا  هینظر  سد،ینویم  شنانیکر
 bhoktri- bhogaمورد تمتع  ءیشانکارا معتقد بود که متمتع، تمتع و ش

 
  

 
 avidyäderharanätواژه را از    نی. شانکارا اواستیش  یاز نامها  یکی  زین  رَ. هَشنوستینام و   یرکه هَ  میدیـ د۱

داد و می یراالرواح نام هَبود به روح شنوپرستیداند. مادهو چون و می. مشتق سازدی آنکه جهل را برطرف م
 رَهَ ای( Ishvara) شورهیمجسم را ا من( برهنددانمی وایرا ش Mahä - devaاعظم  ی)که خدا وایپرستندگان ش

(Haraم ) هندو بحث خواهد شد.  یحکما ن یا اتیدرباره نظر. نامندی 

 
 



70 
 

 بخش چهارم: ودانتا

bhogya - rupam رامانوجه معتقد بود که روح افراد از   کهیهمه در برهمن وحدت دارند در حال
زهنر با   ی. ولکندیبا او وحدت حاصل م اًبعد یاالرواح است، جدا است ولکه روح ،یروح جهان
 که آمده :  Shv. V/1ترجمه ... 
 ری... خرد فناناپذیخردیب و ردخ شوندیم افتی)نازاده(  یبرهمن دو ازل یو ابد انیپایدر شهر ب
رب( است،  ای شورهیا) یگریحاکم است آن د یخردی. آنکه بر خرد و بریفنا پذ یخردیاست و ب

. پس انددهینام وایش ـو رودرا  وایرا قبالً ش شورهیا ایرب  شادیاوپان نیکه در ا ردیگیم جهینت
 یسمبل اوست، بر فراز پوروشا  ت یلجوکه آلت ر  وایحاکم است. ش  ریو فناناپذ  یکه بر فان  واستیش

 یینها  یو رستگار  گرددیمؤنث قرار داشته و موجب وحدت و حفظ اتحاد آنان م   یتیمذکر و پراکر
 : ردیگیم جهینت گری... و باالخره با در نظر گرفتن فصول دشودیرا موجب م

مراقبه و  لهیسو الیزال حاکم است و بو یو آتمن باق یفان  عتیخدا بر طب ک ی .Shv. Upدر 
 زد،یخیبر م انیاستغراق و شدن آنچه انسان واقعاً هست، جهان اعراض و عالم ظهور )مایا( از م

همه   افتهیحال به قدرت اعال دست    نی. انسان در اگرددیم  دیو مرگ ناپد  شیو زا  گسلدیبندها م
از  یخدا نیود. اشی( و رها مKevalaه )لَوَو مجرد و مطلق کِ سازدیرا خاموش م ال یآرزوها و ام

گانه است که در  سه یو موضوع مراقبه است برهما ستیخود و بر خود استوار که از او برتر ن
12/Shv. I  همان خداست. در ضمن در    عتیطب  ـروح   ـجمع آتمن    گریشده است. بعبارت د  دییتأ

برتر از برهما  هاست ک وایرودراش ای وایاعال ش ی است، نام خدا یستیکه سراسر تئ شادیاوپان نیا
ثابت  دهیا کیاصوالً  شادیکه در اوپان شودیم دهی. دگرددیهم با بر هما مشخص م یبوده و گاه

  ن یچن سمیاست که هندوا یاز علل یکی نی. اردیگیم جهی. زهنر نتشودی نم بیو مشخص تعق
کر کرد، ن فتوایتر از او را نموحشتناک و مشکل قابل درک است... آنسلم مقدس خدا را آنچه بر

همان اصل   یداراست گاه  شادهایمفهوم را برهمن در اوپان  نیرسد که ا. به نظر میکندیم فیتعر
مفهوم ثابت در   کی یاصطالحات متناوب برا یاصل مذکر است و گاه نیتریپوروشه عال ایآتمن 

 یخدا  وا،یش  ـاست که رودرا    نیا  ish.upو .   .Shv. Upدر  ینیموضوع نو  ی... ولشودینظر گرفته م
مطلق   کی.  شودیم  کدر  یو شدن فان  یابد  یهست  تیبرتر از برهمن و بصورت کل  اریبس   یشخص
ذات،  ی تنها عالم اعراض که عالم ابد که متعال و در ضمن حاضر در همه جاست و نه  یشخص

 ۱۳۶/۱۱۲ - ۱۴۲. ردیگیدربر م زیرا ن Karmaو عالم عمل  Jnänaعالم خرد 
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گاه که آتمن به بدن  . آن ریبدن فناپذ نیا یاست ول ری: آتمن فناناپذch. VIII/4-12.1  در
 گریندارد )د یو تا به آن تعلق دارد از لذت و الم رهائ کندیلذت و الم را درک م رد،یگیتعلق م

را  ن. او پس از مرگ بد(شودیبلکه همان آتمن در بدن وابسته م ستیسخن از آتمن و جیواتما ن
و در آن حال او را نه    شودیم  یکیخداوند(    ـ)شخص اعال    Uttama - purusha  ترک کرده و با
و پس  ستیو شنونده... )آتمن در بدن منزه ن ندهیاست و بو نندهیه الم... آن آتمن بلذت است و ن

 (. گرددیم یاز مرگ تازه اله
اول همان  تمااویج نیکه : ا شودیم رتکرا یگریدو آتما به زبان د هینظر زین Br. I. 4.10 در

 او شد. نینبود و چون او را شناخت ع Mahätmaآتمن بزرگ 
 رندهیآتما. جیواتما بهره گو پرم واتماجیدل دو آتما وجود دارند،  انیدر م …Kath I/3.1در 

و  هیدو را سا نیا انیو دانا گرندیکدی نیهر دو ع کنیآتما تماشا کننده. لاعمال است و پرم جهینت
را به شخص و   آتمن و جیواتما Shv. IV/c)در  هیاست و جیواتما ساآتما نور د. پرماننور دانسته

 (.کنندیم هیعکس او تشب
 یهاوهیاز آنها از م یکیاند. درخت نشسته کیکه بر  نی: دو پرنده همنش  Mund III/1 در

در اثر  خوردیرا م هاوهیآنکه م (آتماتنها تماشاگر است )جیواتما و پرم یو دوم خوردی درخت م
که تماشاگر است آگاه گردد  یاپرنده قتیکه به حق گاهو آن  ستیخود واقف ن قتیجهل به حق

 جهینت ابدییگاه که معرفت م. جیواتما آنگرددیو فارغ از لذت و رنج و اندوه م شودیم وچون ا
ح در تلف و مشروبه صور مخ  هیتوج  نی)ا  ابدییاعمال را از خود دور کرده و با آتمن پاک وحدت م

 (.شودیمتون مختلف تکرار م
آتش  کی. از شودیاست که از آتش آتمن جدا م یاجیواتما چون جرقه Mund. II/1در 

ها با آتش همسانند و چون جرقه  نیکه همان جیواتماها هستند. ا  جهندیور هزاران جرقه بر مشعله
 ندویبرهماب شادی. در اوپاندندنویپیو باالخره به آتش م شوندیجانها در ابدان داخل م

(Brahmabinduکه دارا )کیهمه    ت،( موجودای)جیواتما  یباب است آمده که آتمن فرد  کی  ی 
. اشکال متنوع، شودیمنعکس م یفراوان ی، مانند ماه که در آبها اًواحدند، کثرت و وحدت توأم
 دهیپوش ایجیواتما با ما کهی. تا زمانشودیخود واقف نم یول شکندیهمان ظروفند )ابدان( ظرف م

درک  رارفت وحدت  انیاز م ایگاه که ظلمت مادارد. آن  یدرون دل جا لوفریشده است در ن
و   یقیحق یهاتیو عکس هو هیفراموش کرد که سا دیتشبیه نادرست نبا نی. )البته در اکنندیم

 اگر کهیاست. در حال یاصل ءیو هرگونه حرکت و عمل وابسته به ش ستندیمستقل ن
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مستقل از آتمن است که  کند،یو لذت و رنج احساس م ردیگیم جهیاز بهره اعمال نت جیواتما
کل عالم و  یآمده که آتمن به فضا میمعتبر قد ریبرداشت در تفاس نیا هی( شبستیکننده نعمل

 کرد. میخود به آن اشاره خواه یشده است که در جا هیدرون کوزه تشب یجیواتما به فضا
 نند،یبیاو م  لهینظر دارند که آتمن همان است که بوس  نیاآمده: جمیع حکما به    Ait. III/1  رد

کننده است... است، حکم Jnana)دل( نام اوست، علم محض  هیَرد... و هِندیبویم شنوند،یم
نج و پ انیپراجاپاتی است... همه خدا ندراست،یکننده است... او برهمن است، او آرزو رندهیگلذت 

تمن اتمن و جیوا  نجای)در ا  شودیم  زوال یب  کندیگاه که خود را درک مجیواتما آن  نی. اتنصر اسع
 اند(. درهم شده

که از غذا   یـ پوشش خارج۱. شودی م انیب Kosha امی آتمن پنج ن یبرا Taitt. II/5-2در 
( نیزمبا    یو گاه  نددانمیغذا که آن را با ماده همسان    anna) annarasamaya  شودیم  لیتشک

ـ Manomaya  ۴ـ پوشش ذهن و فکر Pränamaya ۳پرانه  ای یـ پوشش تحرک و زندگ۲
. در زبان  änandmayaو باالخره پوشش سرور و سعادت  - Vijnanamay ۵ یپوشش عقالن

با هم بدن  گری( ، سه پوشش دStuhla- Sharira) شریرَ ـه استهولَ  فیودانتا پوشش اول بدن کث
 یبدن سبب ییدهند و پوشش نهامی لی( را تشکSukshama- Sharira) شریرَ ـا لطیف سوکشم

 دهیپنج غالف پوش نیا لهیروح بوس کهی. تا زمانشودیم دهی( نامKärana - shar) رَیشر ـه نَکارَ
و فرد  کندیاحساس و تجربه م واتمایج ای یحال من تجرب نیاست. در ا خبریب قتیشده از حق

غالفها را   نیگاه که ا. آنگرددیم  یاز لذات ماد  یریگهرهو عامل تمتع و ب  یعیباز نظام ط   یبخش 
 .شودیانداخت، رها و الیزال م

هم شنونده، هم  ننده،یاست، هم ب Vijnänätma purushaآتمن که  Prashn. IV/9در .... 
جیواتما و  ... ردیگیم یاعال جا ریاحساس کننده... هم کننده همه کارهاست و در آتمن فناناپذ

 دارد کننده همه کارهاست(.   ی. )آتمن که در دل جاشوندیدر ذات اعال محو م صرجمیع عنا

( سلطنت را Brihadratha) هرَتهدَیبنام بر یا( راجهMaiträyaniayیترایانیه )مَ شادیاوپان در
در صحرا و   ستادنیروز سر پا ا کهزاریو پس از  پردازدیم اضتیبه فرزند خود واگذار کرده و به ر

 یمیکو از ح  شودیحکمت آتما م  میتعل  یآماده برا  ستنینگر  دیدستها را به باال گرفتن و در خورش
که  م،یتعل نی. درباره ااموزدیرا به او ب میراز عظ نیا کندی( تمنا مShäkayanya) هیَنیبنام شاکا

 م یسخن خواه گریدر مباحث د شودیم دهینام شادهایبرهمن و عصاره همه اوپان یحکمت اعال
 که در یآن را خالق و عامل واقع میگفت. در مورد اتمن، حک
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... منزه یریو عمل و بهره گ ک،یگری از بد و ندل )حفره قلب( پنهان است و چون تماشا غار
پس آن  د،یکنیم حیتمن را تشراآمده اگر شما عظمت  III/1. پس در .... کنندیم هیاست، توج

و  رهیت یهاکدامست؟ آنکه از بهره شودیم دهیو آتمن هم نام نیاست از اتر که پست یگرید
( و تحت تأثیر لذت و رنج... ینوزائ)  شودیو بد داخل م  کیو در رحم ن  ردیگیبهره م  مال روشن اع

 یآتمن عنصر  bhütätmaتر است و  که پست  یگریتمن داکه واقعًا    شنودی. پاسخ م1ردیگیقرار م

 که با نام بهوَت فید دارد، آنکه از بهره اعمال متمتع شده و ... پنج عنصر لطجوو شود،یم دهینام
نام دارند، با هم   بهوَت زی که از آنان مشتق شده و آنها ن فی و پنج عنصر کث گردندیم شخصم

 آتمن هوت ب بردیبدن بسر م نیدهند و آنکه در امی لیرا تشک ی بدن عنصر نیشده و ا بیترک
( نشسته Lotus) یآب لوفریکه بر برگ گل ن یاست، چون قطره آب یریفناناپذمن آت  نای اما. است

قرار   Prakriti.  عتیطب  یهاگونهسه  ریتمن تحت تأثابهوت    نی. ا(است ریتأثیدر آن ب  گاست )بر
 ات یفیک  نیستوه است( و بر اثر غلبه ا  ـمس  َت  ـس  پَ َتگانه  سه gunas  ای  ات یفی)مقصود ک  ردیگیم
را که  یو آن سرور معزز گرددیو به انحراف و اشتباه دوچار م شودیو درهم م شانیرتمن پا نیا

 نیا لهی. او که بوس(شناسد ینم) ندیبیو خالق و مسبب همه اعمال است نم بردیدر او بسر م
و درهم و دوچار خودبینی شده و   ال یمتزلزل... پر از ام ثبات،یدار، ببه جهل دوچار و لکه ات یفیک

تصور خود را چون   نیمال من است... و با ا  نیمنم، ا  نیا  شدیاندیم  گردد،یند منیّت گرفتار مدر ب
 کیدر  رد،یگیبهره اعمال خوب و بد قرار م ریث. و چون تحت تأسازدیدر دام گرفتار م یاپرنده
مان باال سرگردان است... پس آنکه کننده اعمال است ه ای نیزشت وارد شده به پائ ای کیرحم ن

است... همه انواع   درونی  پوروشه  است،  محرک  و  مسبب  آنکه  و  است  آتمن  هوت ب  ای  یآتمن عنصر
گر. کوزه لهیگری بوسکه چرخ کوزه گونههمان ند،یآیپوروشه بحرکت در م لهیو عناصر بوس

گونه هم پوروشه بلکه بر آهن، همان شودیگونه که در کوفتن بر آهن تفته بر آتش غلبه نمهمان
 است.....   افتهی  یوابستگ  ات یفیکه به ک  شودیغلبه م  یتمن عنصرابلکه بر    ردیگیقرار نم  ریحت تأثت 

 یگریتمن داگرفته و  یاتمن( در قلب جا ـ)پوروشه  یشخص درون کی گرید بعبارت 

 
  

 
نام برده است که اشاره به تجسم    نیحرکت به باال و پائ  و از  دهینام  sad - asad - yonimو بد را  کی ـ رحم ن۱

باره در بحث جداگانه شرح    ن یباالتر صعود کردن... در ا  ایطبقه پست    هو ب  دباش( میincarnدر ابدان مختلف ).
 شد.  داده خواهد
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پاداش را پوروشه  ی. ولکندیوادار به اعمال م ردیگیقرار م ات یفیک ریو تحت تأث ثبات یکه ب را
( گریبه رحم د ی)از رحم گریبه بدن د یسرگردان از بدن یگریتمن دابلکه  ردیگیکننده نملعم

همراه  وجودبودا گردد و به یتا روز شودی... مایمار و عقرب و شودرا و کشاتر رود،یم نیباال و پائ
 زین گرید یشادهایبرداشت اوپان نیا دیی. در تأونددیبرد و به برهمن پ یخود، که خود اوست!! پ

 دارند. یاناتیب
 پرجناتماانندُ   رت،یسرور است و بص  نیآتمن است و ع  نیپرانه ع  نیآمده... ا  Kaush. III/8در  

(Prajnätmänandoو پ )نی. اسازدیو بزرگ نم کوچکو بدی او را  یکیو زوال ندارد و ن یری 
 کیکه اعمال ن شودیب مو موج کندیم تیعوالم به باال هدا نیآتمن اگر بخواهد جیواتما را از ا

تا اعمال بد انجام دهد . او حافظ جهان و  بردیم نیریانجام دهد، و اگر بخواهد او را به عوالم ز
او را شناخت. )آتمن کننده  دیبا کهآتمن من است  نیآن است. او سرور همه است. ا یفرمانروا

 !!(  رندهیاست و جیواتما پاداش گ
که از ترکیب   نامندی( م brahma- cakraر )چَکَه  همَبرَ  ایمن  جهان را چرخ بره  .Shv. Upدر  

 بخشدیم  ات یرا ح  زیچرخ برهمن، که همه چ  نیآمده، در ا  I/6و برهمن شکل گرفته است. در    ایما
( بال و شودیم دهیر نامپرنده کوچگَ ای یمرغاب hansaه َسنروح )که هَ ابند،یی و همه در او بقا م

که آتمن و حرکت دهنده چرخ با   شدیاندیم کهیتا زمان ت و آمد است وو دائم در رف زندیپر م
  افت یخواهد    یابد  ات یح  ابد،ی  ضیبرهمن ف  لهیگاه که بوسهم تفاوت دارند، سرگردان است. اما آن

 ی)خدا  هرَشوَیاکه هم    ردیگیم  جهیمختلف نت  یشادهایبر اوپان  هیبا تک  شنانکری  ها( رادیاله  ضی)ف
  ۲۲ هیکَکار ریدارند گوداپادا در تفس  علقچکر، تبرهمه ایهان مجسم اتما به جو هم جیو (متشخص

(22/Kärikarم ) او   کهیچرخ برهماست، تا زمان  نیدر ا  یمسافر سرگردان  کی: روح انسان  سدینوی
 ی ریبرنده سفر اختالف دارد. روح به مقصد خود که فناناپذ شیبا گرداننده چرخ و پ شدیاندیم

 ۷۰/ ۷۱۳( یاله ضیکند )ف دییکه وجود اعال تأ ابدییت مدس یاست هنگام

و تازه در   پردازندیبه عمل م شورهیکه چند عامل بر همن، اتمن، جیواتما، روح، ا مینیبیم
.  افت یخود با برهمن دست خواهد    یبه معرفت و همسان  واتمایج   یاله  ض یف  ایبرهمن    دییصورت تأ

دخالت آن مطرح  یدر برخ کهیدر حال گردد،یم حیاز متون تصر یاریدر بس  یاله ضیعامل ف
 شودیسخن گفته م شورهیا ـجهان  ـجیواتما  tryam ثیتثل ک یاز  I/7فصل  نیهم. در ستین

 موکتاه ـ ینیُراز را بداند از تولد مجدد آزاد  نیاند و آنکه اکه همه در برهمن
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(Yoni - muktähو در برهمن محو م )یروح فرد  سد،ینویم  شنانیبند کر  نیا  ری. در تفس گرددی، 
 دارند و بقول شانکارا ی ( همه در برهمن جایتی)پراکر عتیو طب شورهی)ا یشخص یخدا

jiveshvara - prakriti - rupa - trayam – brahma ۷۱۴/۷۰   
عامل، که  نی. اشودیوارد عمل م زی( نHiranya - garbhaگربهه ) هیرنیفصل ه نیدر هم

 buddhiاو  رت یداند که عقل و بصمی( mahän - Ätmanان مهان آتمن )شانکارا آن را هم
 شادهایاوپاناز    یاری... در بس دباشآن می  کیارگان  ی( و جهان تجل۱۳۱/۷۱همه عقول است )  یمبنا

 . گرددیکه برهما از آن بوجود آمده توجیه م یبصورت ذات مطلق یو گاه پردازدیم ریبه تأث

 ا یما لهیبوس م یدیشنکر( حتى جیواتما، که د ری( )تفس Shankara bhäsyaشنکر بهاسیه ) در
 ریتفس   نی. در اگرددیخلقت م  یو نادان است و سرگردان، اصل اعال  شودیمحجوب و منحرف م

داده شده است   میکه در هزاران جلد کتاب تعل  کنمیم  انیرا ب  یزیچ  تیبرا  یتیب  میآمده است: در ن
. گر«ید  زیجهان( کاذب و جیوا همان برهمن است و نه چ  ای  jagatت )گَاست، جَ  قتیحق  من» بره

۲۲/۹۷   
و  یشرح خواهم داد راز برهمن ابد تیگوتمه، بنگر که برا یا آمده:  kath. II/2.6در ... 

دن تا تجسم پابند )بَ گردندیرحم م کیاز آتمنها وارد  یسفر آتمن را پس از مرگ. برخ یچگونگ
چه   اءیدر اش  ستیبر طبق اعمال و افکار خود. )معلوم ن  شوند،یم  اءیاشوارد    گرید  یها(. آتمنابندی

 !(.ند؟یوحدت حاصل نما ندویاست تا ا یکییابد آتمن و جیواتما یدرم یکس 

  گر یبه بدن د یآتمن است که بر طبق اعمال و افکار خود از بدن نیا یشرح به روشن نیدر ا
  قت یدر حق  شادهای: با وجود آنکه اوپانسدینویم  ئلهمس   نیا  هیتوج  یبرا  شنانکری  ها. رادکندیم  ریس

 ی (. برخ۶۳۸/۷۰. )رندیپذیم زیجیواتما را ن ای یآتمن فرد قتیاعال اصرار دارند، حق مستقل آتمن
 که ی. در حالبرندیآتمن واژه روح را بکار م یبجا رندیتضاد را بپذ نیا خواهندیکه نم نیاز مترجم
 آن را ترجمه کرده است آمده: شنانیکه کر تیسانسکر در متن

yathä сa maranam präpya ätmä bhavati gautama yonim ... 
 :شودیم هیبهتر توج ۱۰و  ۹بند  در

گاه که داخل و آن  (است یکیگونه که آتش همان  ۹است )در بند  یکیکه هوا  گونههمان
 کیگونه هم همان  ،گرددیمتنوع م شود،یکه درون آن وارد م یئیمطابق ش شودیجهان م نیا

 او در خارج بصورت خود وجود دارد.  ی. ولابدییتنوع م رودیبنابر آنچه درون آن م آتمن
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و شکل آنها را  شودیاعال و ذات مطلق داخل بدنها م یخدا ایآتمن  ـبر همن  گرید بعبارت 
  ر یس  گریبه بدن د  یکه از بدن  شودیو مجبور م  پردازدیو زشت م  کیبخود گرفته به انجام اعمال ن

  !است یکیهمان بدن است، درک کند آتمن و جیواتما  ای ego دیکند تا آنکه او، که شا
آتمن ساکن در مکان پنهان همه موجودات، پاک و منزه است  نیآمده: ا Suhalä VIIIدر 

ن و گوشت است، چو یچرب دهیدر ارتباط با درون بدن که پر از ماده متعفن چک نیبا وجود ا یول
( بر آن نقش شده است، چون مغز درخت Gandharvapuraها )روَندهَکه عکس شهر گَ یوارید

 .گرددیآب... م ب چنار بدون جوهر، چون حبا
روح  یبجا ی)که گاه یآمده که آتمن فرد یکوچک شادی، اوپان Paramahalnsa up.  در
Hansa ستیمعلوم ن)گاه که او آن ( و آتمن اعال دو عاملند در بدن . شودیم دهیمرغ کوچگر نام 
به  ال یحرکت و جنبش تمام ام ابدیرا درک کند و به آن معرفت  ندوی( وحدت است؟یکه او ک

رسد. در می ان یدو به پا نیا ییو جدا کندیدر آتمن توقف م شهیهم یبرا واتماجی دهیسکون گرائ
 نی. در ا1نامندیف( مارع ،ی)مرتاض، استاد جوک jnanin ایو   yati ،yogin  کیحال او را  نیا

وحددت آتمن و جیواتما را درک کند و اوست که   دیبا یهویّت سوم ک یکه  شودیم دهیشرح د
 .شودیعارف م

 یمحجوب شد )با عالم اعراض( بدن ایگاه که با حجاب ماآمده : آتمن آن  Kativalya/12  در
ه از لذات گوناگون چون زن، غذا، دهد و جیواتما شدگونه اعمال انجام میبه او تعلق گرفته و همه

 همناو بر شود،یم دایپ زیآتمن همه چ نیاز ا 15-16... و باالخره در گرددیمشروب... متمتع م
 اعالست، جان همه است...

 

 ( tat tvam eva tvam eva tatو اوتو )  ییاو تو

 یتما به صورتهاکه آتمن و جیوا  میدیشد، د  انیمختلف ب  یشادهایکه از او پان  یافشرده  نیا  در
ارائه   یمشخص و معقول  یچهارچوب فکر  گونهچیاند و هشده  حیمتضادند، تشر  یگوناگون که برخ

 زا یتریعال اریبس   یکه مسلماً به مرحله معنو  ات،ینظر  نیا  کنندگانمی. در طرز تفکر تنظگرددینم
 فرهنگ آن ستهیفکری شاتوأم با خام یبودند، سادگ افتهیدست  میقد یو داها

 
  

 
 Ch.upاست .  و اشاره به عارف  شودی بطور مستقل سخن گفته م  شادهایاز اوپان  ی( در برخHansa)   سَهنـ از ه۱َ

 اشاره به روح است.  یو در برخ
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به تناقض و   میقد یمتون مذهب شتریجهت مانند، ب نی. به همشودیم دهید یبه روشن ادوار،
که   انات یب  نیتذکر داده شد در ا  زیقبالً ن  کهیتوجه نشده است. بطور  چوجهیبه  مات یتعل  یناهماهنگ
مستقاًل  کیتنها آتمن، جیواتما و برهمن هروحدت مطلق باشند، نه دییو تأ هیدر توج دیمعموالً با

 ا ی ego) شودیسخن گفته م زین اوعامل چهارم  کیکه از  کنندیو در وجوه مختلف تظاهر م
رساند و  انیآنها را بپا ییمعرفت جدا نیوحدت آتمن و جیواتما را درک و با ا دینفس عامل( که با

  ـ آتمن  ـبرهمن  ایو  ایما ـآتمن  ـبرهمن  ثیتثل ک یهم  یگردد. جالبتر آنکه گاه عارفخود 
عامل مستقل اثر کرده و  بصورت  زین یتیو پراکر ایکه در آنها ما شوند،یمطرح م زین یتیپراکر

، در صورت رودرا   هرَ شوَیچون ا  یگریعوامل د  مات یاز تعل  ی. در برخگردندیموجب انحراف آتمن م
مؤثر، به مل عا نیبرتر یحت  یو گاه انیتر از خدابر یتیبرهما وارد صحنه شده و با هو ـ وایش ـ

...(. در سراسر او   Shv./III,IV,Vکه مورد بحث قرار گرفت  یشادی)بخصوص اوپان  پردازندیعمل م
 .ستندین کارهیب زی... ن ندرَی، ا یگربهه ، پرجاپات  هیرنیه شادهایپا

با  کوشندیخود محصورند، م یادیاعت یکه در باورها شادهایکنندگان اوپاناز تحسین یبرخ
 یحباب وحدت مجتمع سازند. و بعض  کی  ریعوامل آنها را ز  نیهمه ا  یبرا  یمجاز  میکشف مفاه

شوُپنهاوِر به   ات یچون نظر  یاالپرورانهیخ  یهانیتحس   ایقرنها تلقین نادرست و    ریهم که تحت تأث
  چ یچاپیدخمه پ نیباور کنند در ا توانندیاند نمدانان عالم ماوراءبیکشف معجزات غ ارانتظ

(Labyrinth) که اصوالً به تضادها  میروبرو هست شیسه هزار سال پ شانیاندافکار، ما با ساده
درباره خلقت  اتشانیدقت در نظر یو با کم ند،یآشنانا یندارند و با منطق و استدالل عقل یتوجه

نه و راز و معماگو  سرّ  برد. آنها هم به  یپ  تیواقع  نیابه    توانیم  ... و ساختمان درون انسان  عتیطب  و
رازها را   نیتا ا  اندندهیآ  یهاهزاره  انیگوب یغ  دیو به ام  کنندیم  هیتک  شادهای.. اوپانو مشکل بودن.

 کشف کنند. 

 یبه دالیل فراوان چون: ناهماهنگ  شادهایمختلف اوپان  شمندانیگوناگون اند  اتینظر  هیتوج  در
معتقدات ، وجود مکاتب و بینی افرادجهان و  دینبودن د کسانی مات،یهمزمان نبودن تعل ات،ینظر

روبرو  یبا مشکالت یآن، مسلماً هر مفسر یمختلف و مهمتر از همه زبان و فرهنگ خاص باستان
گونه با وجود همه مات یتعل نیاز نظر دور داشت که ا دیرا نبا یاصل تیواقع کی یبود. ول دخواه

 یعیطب  یانسانها  لهیو بوس  یص باستانفرهنگ خا  کیدر    ش،ینسبت به افکار دوران خو  یبرجستگ
ن عوالم یاند، که االهام گرفته بیاند و نه از عالم غاند که نه به عالم ماوراء وابسته بودهشده انیب

 اند. درآنان وجود داشته ال یفقط در ذهن و خ
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 هیبه توج میپردازیقرار خواهند گرفت و اکنون م یمورد بررس شتریمسائل ب نیا ندهیآ یبخشها
 آتمن ـ برهمن . بیترک نیا گریعامل د
 
 
 

 برهمن 

 افتنیگسترش  یبه معن brih شهیکه برهمن از ر میدیودا و متون وابسته به آن د  گیر در
است، که در واقع همان سرودها    هدادمی  یمعن  شودیم  یگرفته شده و آنچه موجب گسترش آگاه

و گالزناپ ،  لبراندت یه هگفت . بهنددادمی لیبودند که دانش مقدس را تشک یانات یو ب هیو ادع
 کیگرفت و معرف  شهیر زیوابسته به علم کالم بود که از شعائر و آداب سحرآم یهومبرهمن مف

.  دیکالم بود، گرد زیسحرآم یرویتوان خالقه، که همان ن نیتریعال ای( ی)عرفان کیستیقدرت م
 یاست که به قربان یمزد رور کیواژه  نیا زیها ندر براهمنه 1وُ لوس یو به نوشته هنر ۱۳/۳۹

 یمتجل  آوردیکه کاهن بر زبان م  یو قدرت آن در اوراد  سازدیآن را اثربخش م  و  بخشدیکمال م
. در اتروا ودا ستدانمی نی کاهن گریاز د ریخود را غ فهیبرهمن وظ  یجهت روحان نی. بهمشودیم

و کامل به عالم بطور مطلق که بعدها باالخره  د،یمبدل گرد یهانیوجود ک کیمفهوم برهمن به 
مفهوم  نیها اما ابر عالم در آمد. در دوران براهمن طیقدرت مقدس مح کی رت مبدل شد و بصو

علم خود را درباره  دهیچیبا جمالت پ کردندیم یو آنها سع دیردمبدل گ یسوداگر لهیوس کیبه 
کنند تا آنها را به  هیبرهمن به معرض فروش گذارند و از شاهان و شاهزادگان و امرا طلب هد

 ۴۰( آشنا سازند.../brahmavidya) یبرهمن و علم برهمن
برهمن شناخته شد. در اصطالح آتمن و برهمن   بصورت   نینفس همچن  سد،ینوی( مRao)رائو  

هم برهمن است...  یتنها همه عالم اکبر برهمن است، که نفس فرداند. نهمترادف شادهایدر اوپان
برهمن   کدر  جیباشد. بتدراست می  هانیکه شامل همه آنچه در ک  یواحد  واژه برهمن معرف اصل

 انیب یمختلف یژه برهمن معانوا یالشعاع قرار داد. نه برامفهوم آتمن را تحت

  

 
گرفت.  swami Abishiktanandaهندو شد، نام  نی و از مبلغ دیکه ساکن هند گرد  Henri Lesauxـ ۱
 . دباشو آنچه موجود است فاقد نمره صفحات می   ستندیکتاب متأسفانه اغلب در دسترس ن  نیمن از ا  ی ادداشتهای
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شده، کاهن  لیشعائر تکم ز،یمانتراها، ورد سحرآم ّنیتغ ،یو قربان هیغذا، فد لیکند، از قبیم
م برهمن بصورت اصل اعال و مطلق در شاتاپاتا براهمنه مفهوبار نیاول یبزرگ... برا ،یتروُه

 شادیندر اوپا . ۵/۷۴ )جهان( برهمن بود.  نیآمده: واقعاً که آغاز ا براهمنه نی. در اافتی تیاهم
به سرچشمه برهمن   دنیرس  زیکه هدف انسان ن  دیبر عالم گرد  طیتنها قدرت مقدس محبرهمن نه

brahmä yoni برهما  شادهایاوپانز ا یتعیین شد. در برخbrahmä  خالق است.  یخدا ک ینام
است که   یمعرفت برهمن است و تنها وجود یاست که دارا ییخدا نیاو اول Mund شادیدر اوپان
 ییخدا نیآمده » برهما اول Munda. I/1.1معرفت را به انسان منتقل سازد. در  نیا ستقادر ا

 را   brahmavidyaفظ عالم است. او دانش برهمن  بود که متولد شد )ظاهر شد( آنکه خالق و محا
 انات یب  نیاز ا  «براهمنان داد  گریترون آموخت و او به دخود اَ  همه علوم است، به پسر ارشد  هیپا  که

 اند. از خدا فرا گرفته ماًیآید که براهمنان دانش اعال و مقدس را مستقبرمی

ر او و او در همه جهان  مه جهان داست که ه یبرهمن ذات مطلق و واحد اله شادهایاوپان در
. عرفان سازدیکامل را در سطح وحدت وجود مشخص م دیهویّت است که توح نیاست و در ا

 نیتریعال ،یمحو شدن روح در وجود اله ایو وحدت آتمن ـ برهمن  یصورت معرفت به همسانبه
 . شادهاستیهدف اوپان

( است که همه  Satyasya - Satyam)  قیالحقاه حقیق  ای  قتیالحقبرهمن حق   Br.II/1.20  در
مختلف برهمن   یشادهایدر اوپان  ی است. بطور کل  زیهمه چ  قتیو او حق  ردیگیاز او سرچشمه م  زیچ

 است: نیاز آنها چن یاند که برخکرده فیتوص ات یفیک نیتررا با برجسته

 
Taitt. II/1 

 
لی برهمن  دان( است. جهان تجپایان )همهبرهمن وجود حقیقی و دانایی بی

 )آتمن( است

Mund. I/1.5-6 
 

دریافت. او بدون منشأ و صفات، همه    توانزوال را با معرفت اعال می ذات بی

 جا حاضر و نافذ در همه چیز و بدون اعضا )چشم، گوش...( است.

Mund. II/2.2 
 

 زوال است.همه جهان برهمن است و او ذات بی 

Mund. II/2.10-

12 

 
و همه جا حاضر    زوالالنوار است. بی )بدون اجزا( و نورابرهمن منزه و مطلق  

 است، پس و پیش، زیر و زبر، چپ و راست... همه اوست.

shvet. III/9 
 

 هیچ چیز برتر از او نیست و از او هیچ چیز جدا نیست.
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shvet III/19 
 

بدون دست و پا، گیرنده و رونده است، بدون چشم و گوش، بیننده و شنونده 

داند او  هاست ولی هیچکس داننده او نیست )نمیدانائی  اننده همه است، د

 چیست(. 

Brih. III/9.21 
 

 است. anandaبرهمن عین هستی و دانایی و سرور و سعادت 

Brih IV/4.19 
 

 تمایز و تنوعی نیست )کثرت عین وحدت است(. گونهدر برهمن هیچ

Brih IV/5.13 
 

  ای از شوری است،همه نمک و توده  گونه که نمک از درون و برونهمان

 گونه هم برهمن )آتمن( از درون و برون عین دانایی است. همین

Chand. 

III/14.1 

 
 شود.و در او پنهان می  آیدهمه جهان برهمن است، از او بوجود می 

Chand 

II/25.1-2 

 
 او همه جا و همه چیز است.

Kath. I/3.15 
 

 آغاز و پایان است. وال، بیزبرهمن بدون صدا، بدون لمس، بی 

Kath. II/2.12 
 

سازد )از واحد  او یگانه است و در میان همه چیز، و یک صورت را متنوع می 

 آورد(.کثرت بوجود می 

Ken. I/1.2-8 
 

برهمن گوش گوش است، زبان زبان... فکر فکر... نه چشم نه گوش، نه   

شود متمایز است و همچنین  می زبان، نه فکر... به او راه ندارد، از آنچه دانسته 

 هاست. بر فراز نادانسته 

Ish. 4-5 
 

حرکت متحرک، دور نزدیک، تندتر از اندیشه، درون و برون عالم  یگانه، بی

 است.

 ش ی( ستاtajaliän) انیلجَنام َتبه هیَگ وُندچَ شادیبرهمن در اوپان سدینویم شنانیرادهاکر
شده و به  بیترک (ماندن ی)باق an)جذب کردن( و liو  )برخاستن( ja)آن( و  tatکه از  شودیم

  سخنُ یدر برخ]است  گردد،یعالم م ی( و جذب و بقاشیدایمفهوم آنکه موجب برخاستن )پ
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  ی کتایکه برهمن    ردیگیم  جهینت  Shvو .   Mund.   یشادهایبا مراجعه به اوپان  نی... همچن[1تجالن

 ی (، آشکار مخفtad ekam anid avätam) نفسیکش باست که واحد نفس یبیحاضر و غا
(vyaktävyaktäh( خاموش پر صدا ،)Shabdäshabdähو هست و ن )ستی (Satasat ... )

 ۸۱/۷۰است. 
 یی ورارو ی( است که حد اعالParadoxicalمتناقض ) هیتوج یمبنا نیباالخره بر هم و

(Transscendental برهمن در همان جمله )näiti näiti) neti netiشیکه پ ،نینه ا نیا ( نه 
 اریبس  یاتیبا تصور خدا در آن روزگاران، نظر سهی. )در مقاگرددیاشاره شده است، ارائه م نیاز ا

که بر  یگرینشده است( مسئله د یبرداراز آنها بهره یدرست مغز، که متأسفانه به پربرجسته و 
بر  شادهایدر اوپانلم است. بودن عا یلیو تخ یضرَبودن برهمن مطرح شد، عَ یتصور جهان یمبنا

عالم  نیوجود دارد و آن برهمن است و آنچه در ا قتیحق کیکه فقط  شودیم هیاصل تک نیا
واحد است که خود را به  قتیآن حق یاست، تجل nama – rupaشکل  ونام  یمحسوس دارا

 نیا . ازسازدیم یرا در تظاهر کثرت متجل شیو وحدت خو کندیگوناگون ظاهر م یهاصورت 
موجب   قت یحق کنسان در دربوده و جهل ا یوهم ت یماه یجهان )اعراض( دارا یهاده یپد دید
بصورت عالم اعراض در مقابل برهمن  یحجاب avidyä. تا انسان جاهل است گرددیتوهم م نیا
و   افت ی( دست Vidyäگاه که به معرفت )است. آن قت یکه آن پرده حق کندیو تصور م ندیبیم

برخاسته با چشم دل خود را برهمن و او را همه جهان مشاهده  انیحجاب از م نیعارف شد ا
 سخن گفته خواهد شد.  ه( جداگانmäyä) ایما ای ،یویحجاب دن نی. درباره اکندیم

که همان برهمن   ی)هست  sat  کیکه فقط    دید  توانیم   ch. VI/2.1-2و  ch. VI/1.4-7در  
آنچه   توانی... با دانستن طال مسازدیم  ریکه خود را کث  وجود واحد است  نیاست( وجود دارد و هم

تعلق ندارد و  طالشکل و نام است که به ذات  هیجز طال بق اءیاش نیاست شناخت. در ا نیزر
 است... یرضعَ

تنها   د،یگویدرباره وحدت م  یمیکه پس از تعل  میدید  زیاش نو زوجهوالکیه  یاجنه  یگفتگو  در
تنها وحدت وجود دارد و بس،   قتی. در عالم حقشودیم دهید یگرید است که یدوگانگ دهیاز د

 Br. II/4.14و او از تفرقه منزه است...  شودیبه او دانسته م زیکه همه چ

 
  

 
  li شهیاز ر layaاز  laداند که میمرکب   an, la, ja, tadنام برده و آن را از  tajjalänواژه را  نیا یـ ساستر۱

 ۱۹۹/۸۱. کندیم یمعن گرددی به او باز م زیاست و همه چ زیکلمه را آنکه همه چ نیو ا گرددی مشتق م
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وحدتند. در  نیا یایگو الت یاز تمث یاریشد، بس  انیگونه که درباره آتمن ـ برهمن بهمان ای
گردان است که در اثر که وجود مطلق چون آتشده آم Mait VI/24مانند  شادهایاز اوپان یبرخ

آتش هزارها   کیاز    گرید  یدر جا  ایو    ،رسدحلقه آتش بنظر می  کیگلوله آتش    کیچرخاندن از  
 Br.II/1.20 گردندیو به او باز م زندیخجرقه برمی

از الیزال  زیجهان ن تند،یتارها م شیگونه که عنکبوت از بدن خوهمان  Mund. I/1.7در 
 ت.وجود آمده اسب

 . گردندیبرخاسته و به او باز م زوال یاز ذات ب زیهمه چ Mund. II/1.1 در
تا ) رودیم گریبه مرگ د یاز مرگ کندیکثرت م کجهان در نیآنکه در ا Kath. I/10در 

 برهمن و جهان را مشاهده کند(. ـآنکه عارف شده و حدت خود 

و   ریوحدت اشاره شده است. راست، چپ، ز نیاکه بارها به  میدید نیش یپ ینقل قولها در
 (Mund. II/11-2.1جهان آن وجود اعالست... ) نیزبر... همه برهمن است. در واقع ا

تجالن است که همه عالم از او برخاسته و برهمن  ch. III/14.1 گفتهشاندیلیه و  میدر تعل
کمک  یقل اعال و عقل ادناصل از شهود و مکاشفه و ع نیا هیتوج ی... براشودیدر او محو م

 .رندیگیم

 گردد، ی حاصل م یتجرب میکه از تفکر و درک و عمل و تعال ،یعلم ظاهر شادینظر اوپان از
بر الهام و مکاشفه استوار است.   رد،یگیکه از دل سرچشمه م  یعقل  یاست ول  یوابسته به عقل ادن

، buddhi  ای  یه عقل الهامآتمن است و سرچشم  ـبرهمن    یکه دل جا   میدیعقل اعالست. د  نیا
در واقع جهل  شودیو دانسته م کدر ی. پس آنچه با عقل ظاهرکندیم تیهدا ریوکه به تن
avidyä و  یقیدانش حق گردد،یکه به دل و با شهود و مکاشفه حاصل م یاست و معرفت

. در  دهدیکرده و با او وحدت م یی( است که ما را به برهمن رهنماbrahmavidyäویدیا )برهمه
 برهمن است. ایو همه وحدت،  ستین یعامل و معمول اثر ازدل کثرت وجود ندارد و  دهید

به   د یاست که هر فرد با نیا شادیاوپان guhya ädesha یفرمان مخف سد،ینویم نگیبالبرس
. آنچه در جهان از گرددیحاصل م   parävidyä  ایمعرفت با دانش اعال    نیو ا  ابدیمعرفت    قتیحق
 ۲۹/۸۵(. ایدیاعال )پراو دیجز برهمن از د ستین یزیچ شودیم دهی( دایدیپراواَت )پس  دید

که با دانش و معرفت  شودیم رفتهیاصل پذ نیا شادیدر اوپان سد،ینویم گرید یاو در جا
 یهات یتمام محدود دیپس با افت، یوجود نامحدود و مطلق دست به توانی و محدود نم یمعمول

 ایفراتر رفت و به دانش مطلق  ر گذاشت ورا پشت س یدانش عاد
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Kevala - Jnäna ۱۲۹/۸۵شد.  لیوصف نا رقابلیو به درک غ افتیرا در قتیتا بتوان حق دیرس 
  (paramärtha-avastha)  ـستهه  وَاَ  ـه  مارتهَرَپَ  قتیمشاهده حق  یاعال را برا  د ید  شینریهَ

  (vyävahära-avastha) ـه هَستوَاَ ـ هارَاوَیو ای یویدن دیجهان د کدر یپست را برا دیو د
 ۸۷/۳۸. 1بخشدیرا در حال جذبه و خلسه تحقق م قتیکه شهود حق نامد،یم

 :سدینویم د،یگویسخن م یجذبه مذهب ل در حا ییکه گو یدانشمند هند یپات تری

اض و اعر  یواقع  ریغ  یایدن  ایکه بر »غیر آتمن«    یدانش   کند،یدانش را بر دو بخش م  نیدانتوِ
 یراض نیابه  وستهیاست. او پ یو مجرد و واقع یو روحان یو دانش آتمن، که درون کندیم هیتک

مکاتب اقتباس  گریاز د اء،یاش یکیزیف عتیو طب یالزم را درباره جهان ماد یهایاست که آگاه
، وپاار ا،یراه او از همه فالسفه آس نیو در ا دیآتمن وقف نما یخود را به دانش درون یول ندک

و مشهود، از او  یماد یایا در پژوهش و مکاشفات دنگرفته است، همانقدر که آنه یشی... پکایآمر
 نیترهرم دانش بلند  نیمتریو عظ  نیترو مشغول، باشکوه  ریاند. او در مرکز جهان درگگرفته  یش یپ

قدرت فکر و شعور   کهییهرم را پله پله به باال رود، تا جا  نیآتمن را برپا داشته است. آن کس که ا
خواهد برد و از  یکه بکار رفته است پ یادهد، به مهارت شاهکار هنرمندانهو عقل او اجازه می

 یسرور و لذت ناب وو سعادت  نگرد،یم نیو بر پهنه زم ریکه در ز یاو گسترده ریانداز فراگچشم
گاه خواهد شد. آن وظ محظ گردد،ی و روشن حاصل م نیو مت یعال اریبس  یفضا نیا داری که از د

یک از فالسفه جهان جسارت برپاداشتن صعود کند احساس خواهد کرد که هیچ یکه او بقدر کاف
 ۷۱/۹۷را نداشته است.  یمیشاهکار عظ نیچن

  ی اعال، وجود دارند. علم ادن یگریو د یادن یکی دانش، و آمده که د زین Mund. I/6-1.4در  
و تنها با دانش اعال  گرددینجوم... حاصل م ان،یعلم با، داهو از آموختن وِ یویامور دن یبرا
خواندن   اریآمده که وجود اعال را با بس   III/2.3اوپانیشاد    نیو در هم  افتیرا در  زال یذات ال  توانیم

 دیرا به او نما شتنیافت بلکه هر که را او خود خواهد خویدر توانی... نمدنیو شن

 
  

 
را  parämärthika یانداز اعال و نهائ، چشم vyävahärika یویوابسته به امور دن دیدر ودانتا در مقابل دـ ۱

حالت و وضع    ی( به معنavasthäستها )َو. واژه اَکندی مفهوم توجه م ن یبه هم زین شینریکه هَ سازند یمطرح م
حاالت   ا یه یَرا اوستهاتر ارؤی بدون خواب ـ  ا یخواب با رؤ ـ ی داریب ایگانه، مثال حاالت سه  یو مقام است برا

 .ندیگوی گانه مسه 
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 .1(ضی)ف 

راه دست   شادهایبه آن اشاره شد، در اوپان زیر گذشته نم، که دو الها ضیبر ف گذشته
 (.  Vairägyaوَیراگَیه ) ایاز دن ییو جدا وگاستیو مراقبه و  اضتیبه علم اعال ر افتنی

 است.  رّسیم adhyätma-yogaبا  ذات آن   افتنی Kath II/12در 
 .  دید را او توانیم jnäna-prasädenaفقط با معرفت خالص  Mund. III/1.8در 
( همه آرزوها گرددیحاصل م  مانیو ا  اضتیکه از ر  tapas)  یآتش درون  shvet , VI/19در  

روشن  معرفتو در خألکامل جرقه  سازدیم هیرا کامالً تخل ریو ضم سوزاندیو خواستها را م
. ماندیم یو محض باق دودیکه پس از سوختن کامل آتش ب مهیچون افروختن ه گردد،یم

 .Ramاز  ری)تعبیر و تفس  شودیم ریآتش خالص منبع تنو نیحالت است که چن نیدر ا

Maharshi و(. سُولُ یو هنر 
  افتیبرهمن را در توانیم اضتیتنها با ر Taitt. III/3در 

بند زن و فرزند و  ی: آنکه پاشودیم دیرفته و تأک شتریپ زیمرحله ن نیا از Mait VI/28و در 
. آنکه شش ماه به ُیوگا عمل ابدیدست    ییبه تنویر و معرفت نها  اندوتیخانواده است هرگز نم

 . افتیو به معرفت بزرگ دست خواهد  افتهی یابد یکند، آزاد
( lokaishanä)  ایبه دن  لیم  یافت که ورایبه برهمن معرفت    توانیم  یزمان  Br , III/5.1در  

  ی قیبرهمن حق  کینگام او  . در آن هدیرس  اضتیر  یو ورا  ییجومعرفت  یبه ورا  یرفت و حت
 ی هدف رفته و ورا یبسو ماًی( است. آنکه مستقSädhu) دهوسا ای نیناسیاست. او همان س

 (.یتفاوتی ب vairägya) تهاستیمحدود
رنگ رفته برتن دارد، سرش   یهاکه جامه  یمرتاض: »دهدیم  میوالکیه تعلیاجنه   Jab.   6-4در  

 رات ینفر است، آنکه با صدقه و خو آزاد از ت آنکه پا ک  ست،ین زیچ چیو مالک ه دهیتراش
پَرَم   کیاو در برهمن جذب و داننده برهمن خواهد شد. او  کند،یم نیخود را تأم یزندگ

 ( است«. وحر نیتریقو = عال نیتری( )عالparama hamsaهَنَسه )
 ... حاصلال یتسلط بر همه ام ق،یو ترک عال ایو معرفت با ترک دن ریتنو Kaiv.  6-2در 

  

 
که   ،یخود را بر نور اله یاست که هست نیاست در روح ما. سهم ما ا ی: خدا نورسدینویم شنانیـ رادهاکر۱
ما از تولد خدا در خود   رد،یگیما را در تملک م ینور هست نیگاه که ا. آنمیباز کن درخشد،ی در ما م وستهیپ

 ۱۷۴/۷۱. میگوئی سخن م
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  brahmayoni ایو سرچشمه برهمن  ندیزیدر برهمن م  Yalayah1مرتاضانی  نیو چن شده

 . 2گردندیم

مطلق است، که بصورت وحدت  قتیوحدت با حق شادیعارف اوپان ییباالخره هدف نها و
یابی به مکتب دست نیدر ا ی. اصوالً رستگارشودیم هیخدا توج ـآتمن، برهمن با روح  ـجیواتما 
 توانیگونه که تا کنون از مجموعه اشارات مبلکه همان ست،یاز عذاب جهنم ن ییو رهابهشت 

با  یریبه فناناپذ یابیاز تولد مجدد و دست ییخواهد شد، رها حیتشر زیجداگانه ن وگرفت،  جهینت
 شادها یوحدت در فصول مختلف اوپان نیا یچگونگ یاست. ول یمطلق ابد قتیمحو شدن در حق

نام برده شده است. در   samyam ایبا خدا  یکسانیاز متون  یه است در برخشدن انیب کسانی
1.3/Mund. III  :آمده 

 یبه معن samyäمیا . )سَگرددیم یکیبا آتمن )برهمن(  شودیگاه که جیواتما عارف مآن
 بودن است(. یکیو  یتساو

 شودیم  کیشرو با او  عالم برهما رفته    عالم به  نیاز ا  muktaگفتگوها روح رستگار    یبعض  در
2.6/Mund.III  گردندیمحو م  اها یگونه که رودها در درهمان   شود،یجیواتما در خدا جذب م  ی گاه 

5/Prash. VI  2.2. در/Mund. III  ،شده نام و صورت  ریسراز ایگونه که رودها در درهمانآمده
وجود اعال و به شدها ( رهnäma-rupaمرد عاقل که از نام و صورت ) ،دهندخود را از دست می

 .ونددیپیم
 شودیدر خدا داخل م ای Br. II/1.20. گرددیخدا باز م یهم روح بسو یزمان

brahmäpyayam مکتب ودانتا شده  رویپ شمندانیاند نینظر باختالفموجب  یناهماهنگ نیا
ذکر چند  خواهد شد، اکنون به انیودانتا ب رویپ شمندانیاند اتینظر ندهیاست. چون در فصول آ

 :میکنیه منمونه بسند

 کا یبنام کار  Mund.  شادیبر اوپان  Guadapädaتفسیر    هیمکتب بر پا  نیاستاد اعظم ا  شانکارا
(Kärikäتأک )جهت    نیوجود دارد و آن برهمن است. از ا  قت یحق  کی که در جهان فقط    کندی م  دی

 Mund.  شادیاوپان گونه که درو همان کسانندیآتمن و جیواتما یا جیواتما و برهمن، 

 
  

 
شدن، گرفته شده   میردن، شوق داشتن و تسلجهد ک ی( به معنyat) تیَکه از  ندیگوی م yatiمرتاض را ـ ۱

 است. 
 و اصل و زادگاه است. شهیزهدان ر ای( به مفهوم آلت زنانه، رحم yoniونى )ـ ی۲ُ
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 ایکه جیواتما ) آموزندیبما م زی. رساالت مقدس نندباشمی samyam ای یکیروح و خداوند  آمده
تو ) یساَتومکه تت شادهاستیاوپان انیب هیتوج نیاست و ا کسانینفس عاقله( در ذات با برهمن 

برهماسمى   ـم هَاَع همان ( که در واقshv. IV/1.1 , Mund.III/1.1 , kath.III/1در  یهستآن 
(Aham Brahmäsmiمن برهمن )مطلق یکسانیتنها در درک  زیام )اناالحق( است و انسان ن 

اصل  ی. پس شناخت همسانشودیروح و خدا، جیواتما و آتمن مطلق، از هراس تولد دوباره رها م
سنساره منجر چرخ  از    ییاست که به رها  یاتمن، حکمت عال  ایانسان،    ییبرهمن و خود نها  یینها
   ۹۸/۲۷ – ۹۹. گرددیم

 ستند ین کسانیبا برهمن  ی( معتقد بود که ارواح فردRamanujaرامانوجه ) گردی متفکر اما
 وستهیپ یلو شوندینخواهند شد، بلکه پس از معرفت ارواح در برهمن جذب م یکی زیو هرگز ن

ارواح است. آنها جدا   نیقع آتمن ا. برهمن در وامانندیم  یبدن برهمن باق  ایو    یبصورت روح فرد
   ۱۲۲/۲۷. چندیاز برهمن ه
  ی رفته و معقتد بود که ارواح فرد شتریمرحله پ نیاز ا گرید شمندی( اندMädhva) مادهوَ

 .زندیمتما زیتنها از برهمن مجزا هستند، بلکه از هم ننه

ـ برهمن  آتمن وحدت  نی(، اVivekananda) وکاناندایو شاگرد او و شنایراماکر ات ینظر در
 هیجهت تک نی. بهمستندیاز هم جدا ن گاهچیواحدند و ه شهیو آنها هم افتهی یگریصورت د یبکل

   ۱۷۸/۹۷بود.  د«یانیکالم آنها »شما خدا
 لهیاو بوس یسلولها تمام است که  ی( معتقد بود که انسان عارف کس Aurobindo) وُندبیاروُ

خود خداوند تظاهر   لهیاستعداد بالقوه روح بوس نیا گریمتحول شده است. بعبارت د یاله یروین
 یگانگیبه وحدت روح و خدا، وجود کثرت در وحدت،  یاعتقاد فلسف اصوالً ۱۸۲/۹۷. ابدییم

... نشیو آفر  دگاریفرآ  یگانگیو    ریو کب  ریعالم صغ  یهمگان و حضور خداوند در همه جهان، همسان
است. مذاهب شرق و غرب   افتهید و گسترش  شکل گرفته و رش  یاست که در فلسفه هند  یمذهب
از   شیخود کم و ب دیدر عقایقیناً اند و مورد همه متأخر بر مکتب ودانته اظهار نظر کرده نیدر ا

 اند.مکتب متأثر شده نیا

که با  رفتیپذ دیدهند باعرفان هندو را شکل می هیکه پا یات یفشرده نظر نیاتوجه به  با
 ینیگرفته و دوران نو  صورت   یتحول و تکامل درخشان  ییودااده  تفکر س  در طرز  شادهایظهور اوپان

 نیگونه که در شرح آتمن تذکر داده شد، متفکرهمان  یهند بوجود آمده است. ول  یدر فلسفه مذهب
 اتینظر نیآنها، متأسفانه نتوانستند ا سیبه متون وِداها و تقد یوابستگ لیهندو به دل
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 و در همان تارها گرفتار شدند. ها بپرورانندبراهمنه ییفکار ابتداخود را آزاد از ا برجسته
سازمان متشکل،   کیو    گذارهیشخص پا  کیبه    یعدم وابستگ  لیبه دل  ییمذهب ودانتا  اصوالً

و  شرویپ اریمذهب بس  کی به  توانستیم ابد،ییم یوابستگ یو نظام اجتماع نیبا قوان که اجباراً
 یی ستایکه به علت ا  یانیگردد، و برخالف اد   لیباشد، تبد  قیابل تطبمتحرک که با زمان و مکان ق

. دیمردم کمک نما یفکر یو بالندگ یبه تکامل اجتماع گردند،یو رشد جامعه م شرفتیسد پ
 کنندهمیرا که برهمنان تنظ  یو آداب فراوان  فات یشعائر و تشر  دندیکوش  ییو دانتا  شمندانیهرچند اند

 یفکر  قالب  نیاما نتوانستند از ا  ند،ینما  میو ترم  لیکرده بودند، تعد  لیتحم  هندو  نیها بر دبراهمنه
به آن   تیبشر کهی و معرفت کل یآن ادوار و با توجه به دانش عموم یرها شوند. البته برا یبکل

 فهیوظ  نیانتظار داشت. ا شیسال پ ۲۵۰۰ شمندانیاز اند دیرا نبا نیاز ا شیبود، ب افتهیدست 
ر مولود افکار پردازند، که متأسفانه تحجّ نیروندگان بود که به گسترش و تکامل ایو پ رانیگیپ

 را به آنها نداد. یحرکت نیاجازه چن ییگراو مطلق ینید لیرسا سیتقد

 یهند را شعائر و آداب، بخصوص قربان یباستان دیاسات  مات یتعل یمبنا سد،ینویم لبراندت یه
 یروحان  هیتوج  یآداب و برا  نیهم  هیدر آغاز بر پا  زین  شادهایاوپان  یو حت  اندهدادمی  لیتشک  ه،یو فد

 داشتندقرار  یجنبش فکر نیکه در مرکز ا شادهایاوپان نیاند... معلمآنها شکل گرفته یو معنو
خود به  انات یبودند و اغلب در ب ستادهیا 1یو کالم یمذهب ریشعائر و تفاس ات یواقع نیهنوز بر زم

شعائر تجاوز   نیاز مرز ا  یتریعال  میمفاه  هیرا نداشتند تا با توج  یآزاد  نیآنها ا  . کردندیم  هیآنها تک
 :سدینویم گرید ی... و در جاابندیتری دست دور یفکر یکرده و به پروازها

  Ashvamedhaاسب  یبر قربان .Brih. Aran ایشادیاوپان نیتریمیدر آغاز قد نگونهیبه هم
 نیچن شادیاوپان نیگرفته باشد. ا شهیآداب ر نیدر ا یااحثهتکیه شده است که ممکن است از مب

 : شودیآغاز م

 رَنَچشم و باد نفس اوست. دهان گشادش آتش ویشوا دیاست، خورش یسر اسب قربان شفق
 سم...  نیو بدن او سال و پشت او آسمان، فضا شکم، زم( ی)نام آگن

 . شاش اوغردیرعد م تکاندی و چون خود را م زند،یبرق م کشدیم ازهیکه خم گاهآن

 
  

 
  ی . در مذاهب هندکنندی بکار برده شده است که معموالً علم الهیات ترجمه م Theologyواژه  نجایدر اـ ۱

 الزم را دربر دارد.  یمعنا شتریو علم کالم ب ستینمفهوم موردنظر   یایگو اتی)هندو و بودا( اله
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 جهینت  1شادهایاز اوپان  یگرید  یپس از اشاره به مثالها  لبراندت یاست... ه  ییایگو  اشههیو ش  باران

و  عتریوس یدیبا د یاند ولمورد نظر قرار گرفته یشعائر مذهب زین شادهایکه در اوپان ردیگیم
 ۱۲/۳۹و  ۲۳..... قتریعم

 یضرور  لیرسا  نیجهات مختلف ا  حیتشر  شادهایدر اوپان  ییوداکر  تف  ریبردن به تأث  یپ  یبرا
 .میپردازیم شیخو یفشرده بررس یریگیمفهوم برهمن به پ حیاست. ما اکنون با ادامه تشر

 رگونیکرد در مکتب ودانتا ن  فیتوص توانیو نه آن م  نینه ا  neti netiرا که تنها با    ییخدا
 رگونَین نیا ی. ولنامندیم ات،یفیات و کبدون صفبرهمن  ای( Nirguna Brahmanبرهمن )

شعائر و  الًنبود. او یهندو کاف نید روانیپ یو مذهب یروحان ازین هیتوج یبرهمن به دو علت برا
 رگونیکه بر جامعه هند حکومت داشت و هنوز هم حاکم است، با ن یمذهب فات یمناسک و تشر

پرستندگان پاسخ   ازیداشت که به دعا و نماز و ن  اجیگونه احتانسان  ییبرهمن سازگار نبود و به خدا
ودانتا   روانیار پکه منبع و منشأ خلقت است، هنوز بر افک  یهانیکانسان  ای  وروشه. ثانیاً تصور پدیگو
 میداشت. مفاه  یبرهمن، پوروشه نقش اساس  ـدر توجیه آتمن    میدید  کهیانداخته بود و بطور  هیسا
  angushta mätra purushaاز آنها را چون  یکه برخه پوروشه وابسته ب شادهایاوپان یاهیپا

( یهانی)آتمن ک param purusha( و ی)من روحان purusha vidhahگونه( و )پوروشه انگشت
نشان  نیبهتر م،یآور شدادیپوروشه با ذات مطلق(... تاکنون  ای ری)عالم کب virata purushaو 
 یما به برداشتها شادهایدر همه اوپان نی. عالوه بر ااندلرسائ نیدر ا ییتصور انسان خدا یایبقا
  م یهخوا  ندهی. در فصول آمیکنیرد ماند برخوگونه سرچشمه گرفتهکه از خلقت انسان  ییابتدا  اریبس 
 یتا چه حد ابتدائ ز،یانگنیتحس  یو روشنفکر یبا وجود روشندل شمندان،یاند نیکه ا دید
از آن   ییهانمونه میقد انیگونه که در تمام ادانسان یخدا ییاانسانه نیچن یو برا دندیشیاندیم
برهمن، هویّت برهمن  رگونیجهت در کنار ن نی. بهمیتنِیتجالب است تا نِ  شتریب شود،یم دهید

 .2( را تجسم نمودندSaguna Brahmanبرهمن ) گونَمتشخص و صاحب صفت سَ

 و در شدیم دهیو مالک همه، نام رّب ای( Ishvara) هرَشوَیا یمجسم بطور کل یخدا نیا

 

  

 
 خواهد شد.   یبررس شادهاینقش شعائر در اوپان ندهیفصول آدر ـ ۱
  ی ک یمراجعه شود که دو برهمن  Br. II/3.1نمونه به  ی. براشودی صریحاً ذکر م ا یبه اشاره  شادها یـ در اوپان۲

 دود... شرح داده شده است.نامح یگریمحدود و د یکیبدون شکل،  یگریبا شکل و د
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. دیگردیم  شیو ستا  یبرهما، معرف  یو گاه  وا،یو ش  شنویبخصوص و  ،یودائ  انیاز خدا  یبرخ  شکل
 د یاسات  نیبزرگتر یاست، که حت یکل تیواقع کی شادهایتنها در اوپانمجسم نه یپرستش خدا

و  انیخدا شگریستا یگاه ی. و حتپرست،.. شنویپرست، ووایش یهااز فرقه یکیودانتا وابسته به 
 وایهمسر ش  یت الهه پاروَ   شیدر ستا  یبود و سرود معروف  پرستوایمتعدد بودند. شانکارا ش  یهاهاله

 دارد. 
قهرمان  Ramaخدا را در تجسم  نیبود و ا شنویمشهور و نیو مبلغ شگرانیاز ستا هرامانوجَ

 .دیپرستیرا م شنویو زیو نمادهَد. بو شنوپرستیو زی. راماناندا ندیپرستیهند م یریاساط 

بود و مدت ده سال به کهانت   یکالدر تجسم الهه  یشاکت ای یپرستنده مادر اله شنایراماکر
 1...نمودیرا اجرا م شنویو و شنایکر یالهه پرداخت. او آداب مذهب نیا

... یاجاپاتبرهما، پر وا،یویشنو، ش ،ندرَیبخصوص ا م،یقد ان یکه خدا میدیاشارات گذشته د در
 .کنندیمستقالً اعمال قدرت م زین شادهایدر اوپان

 نشیاز آفر  شیو قادر متعال. او پ  همتاستی و ب  کتای(  Rudraرودرا )  یخدا  Shvet. III/6-1در  
 نیبر همه عالمها و حافظ همه مخلوقات است. او ا روزیاست. پ گانهی زیبوده و پس از آن ن گانهی

العوالم و فنا سازنده آنهاست... . رب دشونیه در او محو مده و سپس همو پرورش دا افتهیعوالم را 
 ثنا و دعا و استدعا و طلب رحمت و مرحمت.  یو باالخره هم مقدار

که  شودیم یگرید انیبه خدا یاشارات  11و  7 یفصل در بندها نیاست در هم جالب
  ان یخدا نیا کند،یم هتوجی هگوانو ب وایشانکارا آنها را برهمن ، ش ریتفس  یبه اتکا شنانیراداکر

 انیبود. باالخره هم در پا نیکه رودرا چن یو سرورند، در حال همتایو ب انیتر از همه خدابر زین
چشم و هزار سر... اصالت  هزار angushta-mätrah- purushaگون پوروشه انگشت نهما

حباب وحدت متحد و   کی ریرا ز انیخدا نیا ةهم کوشندیهندو م یکنون شمندانی. اندابدییم
 یوِداها را در آنها به روشن  یرد پا  شادهایاوپان  قیآن است که با مطالعه دق  تیواقع  یسازند، ول  یکی

 .انددهیان ودا، نامیپا ایکه آنها را ودانتا  ستیهم ن جهتی. بمیابییدر م

 

  

 
را    شورهیبدون شکل و ا  niräkära  ایشکل انسان    یورا  apurusha -vidha  نیمجسم را همچن  ریغ  یـ خدا۱

purusha - vidhä   ایو    ی انسان شکل، شخص  säkära  یی تصور انسان خدا  زین  میمفاه  نی . از انامندی با شکل، م  
 مشهود است.
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اند. آتمن ـات برهمن همه تظاهر انیخدا نیکه ا شودیم دیگاه تأکگه شادهایدر اوپان البته
تو  ،یاست که خطاب به آتمن آمده که تو برهمائ MAit. V/1مشخص ...  یهااز نمونه یکی
  ان یجمع خدا  ک ی  ثیتثل  یبجا  زین  یو گاه  ییندرای... تو ایتو پراجاپاتی هست  ،یتو رودرائ  ،یشنوئیو
 هیَ( ، سورGaneshahه )َشکه عبارتند از گانِ شودی( مطرح مPancadeväوا )دِهنچَپَ نجگانهپ
(Suryaو ، )شنوی (Vishnuشکت ،)ی (Shaktiو ش )وای (Shiva و اشکال مختلف ، )ندیخدا کی  .

برانداختن  یبرا یجهت هم جنبش  نیو بهم ستین انیخدا نیبرداشت هرگز نفی وجود ا نیا یول
 نیزمسر نیا شمندانیاند یاست. مردم هند، حت امدهیدر هند بوجود ن یستپرشبه بت یقطع

ها و مذاهب فراوان هند شاهد تنها معابد و فرقهو نه  کنندینم  یمتعدد را نف  انیناخودآگاه وجود خدا
 نشیه شده است. در آفریاعتقاد توج  نیا  زیمتون مقدس ن  نیتراست، که در برجسته  یتیواقع  نیچن

 پردازدیم  انیخدا  دنیکه برهما به آفر  میدید  Br. I/4.6. در  دشوی م  دیتأک  انیخدا  جودجهان بارها و
 برترند !! زیاز او ن یو حت رندیکه فناناپذ

 Sarvam khalvidam:  شادهایمعروف اوپان  یهااز جمله  سد،ینویم  یدانشمند هند  یساستر

brahma برهمن،  قتیاست در حق نیهمه اaham brahmasi ( من برهما هستمidam 

sarvam  توانندیاست چگونه م  نیگر چنست. پس ابرهمن ا  زیآید که همه چاست( برمی  نیهمه ا 
یقیناً شوند.  یاصل مستثن نیاز ا اندیعیطب یروهای... که معرف نه،یسور ،ندرَیا و،یوا ،یآگن انیخدا

  ءیش کیعنوان به توانیهمراه باشد م یعال یتیفی ا کیو تقدس، قدرت و  یرا که با پاک ءیهر ش
 ۱۸۵/۸۱ انتخاب نمود.  شود،یپرستش م یاعل تیمناسب که در آن الوه

 هیتوج زین یپرستو برهمه سوترا، بت تایدر گ د ید میخواه کهیبطور ه،ینظر نیاتکاء هم به
درخت    انه،یو عقرب و مور  کو خو  قاعده برهمن در خر  نیفراموش کرد که بنابرا  دی. اما نباگرددیم

اگر  زین شیپ یهاهزاره ییو مردم تمدنها و جوامع ابتدا انیدو... هم وجود دارد بَغیو ت  خیو م
 ی قدرتها کردندیبود که تصور م نیا یبرا دندیپرستیخود آنها را م ای... و لیگاو و کرکد مجسمه

 کرد. بیتصو توانیو شعائر را م دیعقا نیتریخراف هیتوج نیدر آنها نهفته است. با ا یرمز

نمود.  یبررس ها را در جامعهتصورات و باور نگونهیا جیکرد و نتا یریگیپ دیبا نیبر ا گذشته
ما آماده  یپاسخ را برا نیجامعه روشتر نیا یکنونمیو مشکالت عظ تمدن هند خیسال تار ۳۰۰۰

 انیگونه در خانه خداانسان انیساخته است. در هندوستان چند هزار سال است که خدا
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 ،یمذهب راسم گوناگونو جشنها و م ان یبه خدا هیفد میو تقد یمعابد مختلف و در مراسم قربان و
 تیمنکر الوه یکه بکل ،یدر دوران تسلط مذهب بودائ  ی. حترندیگیمورد پرستش قرار گرفته و م

 ش یگوناگون بودا و ستا یهاسیدر چهارچوب پرستش تند یپرستمذهب شبه بت  نیاعال شد، ا
 نگونهیو هنوز هم ا افتیادامه  شباهت داشتند، اهایآر یباستان انیبه خدا شتریکه ب ،یجنب انیخدا

 یدانشمندان  یحت  که  میدیودا د  گیاند. ما در بخش رداده  لیمردم هند را تشک  تیباورها مذهب اکثر
 نینداشته است. و همچن  شرفتیخالص هرگز شانس پ  دیدر هند توح  کنند،یم  دییشموک تأدِچون  

هند به   ییابتدا ینها( که از تمدایمایشاکت ای یدورگا )کال وا،یش شنو،یچون و یانیخدا میدید
 شوندیم  رستشپ  یمجسم باستان  انیبصورت خدا  نیسرزم  نینفوذ کردند، هنوز در ا  زین  شادهایاوپان

مشاهده  توانیندارند، م یادیتفاوت ز یپرسترا که با بت  ییمراسم آثار مناسک ابتدا نیو در ا
را  نیسرزم نیمردم ا یگاه و مغز و آ افتهیدر مذهب هندو نفوذ  نسانآبه  یبدو یپرستنمود. بت

 شتریدر ب یحت تنتوانس  یشادیاوپان دیو توح ییبه تصرف در آورده بوده است که عرفان ودانتا
 سمیو آنتروپومورف ییسازد. انسان خدا لیزا یبکل را یموروث یباورها نیهندو آثار ا شمندانیاند

 یو عرفان  یدیسته توحجنبش پرشکوه و برج  یچنان فرهنگ هند را مسخر ساخت که حت  ییابتدا
ودانتا از  نیفسرم نیترنماند و برجسته بینصی ب یبار اعتقاد نیا ریاز تأث زیخود ن یشادیاوپان

که هنوز هم در  انهیعام یهایپرستو با بت دندی... چشم نپوشیو مهاکال شنویو و وایپرستش ش
برنخاستند. یرواج دارند، به مخالفت اصول جامعه هند
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 شادیدر اوپان نشیآفر 

و وجود  یهست یاساس یدرباره پرسشها شادهایاوپان کنندگانمیآنکه به طرز تفکر تنظ یبرا
 ستندین کسانیگوناگون  یها. چون ترجمهمیکنیرا نقل م لیرسا نیچند بخش از ا میبر یپ

 نیام ا. در تممینیگزیرا شامل باشد بر م  یاو جامع و فشرده  یمفهوم کل  یرا که تا حدود  یبیترک
 ستین  شادهایو زبان اوپان  ات یادب  لیو تحل  هیکتاب تجز  نیفراموش کرد که هدف ا  دینبا  لهانقل قو

 نیدچن  کهیآرن  دیهّبر  شادیمقاالت است. در اوپان نیا  سندگانیبه طرز تفکر نو  ییبلکه مقصود آشنا
 آمده است:  Br. I/2/ ۰۰۰1شده است. در  انیب نشیدرباره آفر هینظر

 یکه گرسنگ  ،یدر گرسنگ  ایشده بوده،    دهیدر مرگ پوش  زی. همه چدنبو  چیه  نجایـ در آغاز ا۱
داشته باشد و آن را بدست آورد. او گفت  manasپس او خواست که ذهن متفکر  1مرگ است

به دورادور   شیایحال به پرستش خود پرداخت و در حال ن  نیباشد که من آتمن داشته باشم، و در ا
در واقع هنگام    دیش ی. او اند(است  یپرستش ضرور  یبراآمد )چون آب    گشت و آب بوجود  شتنیخو

 کَرَ داند چرا آب اَمیآنکه یقیناً  2شد دهینام( araka) کَرَاَپرستش آب بوجود آمده است، پس آب 

 او خواهد آمد.  یشده است آب بسو دهینام

 هیرنی. او )هدیگرد  نی که در باال بود سخت شد و زم  یآب کف  نیاست. از ا  کَرَـ آب در واقع ا۲َ
  که انجام داده بود داغ شد. از یاستراحت کرد و از مشقت اعمال نیزم یگربهه!( بر رو

 
  ی کیتار  ای  tamasگربهه است که بدنش    ه یرنیسوباله آتمن اعال ه  شادی اوپان  تیروا: بنا به  سدینوی م  شنانیکرـ  ۱

  ه ی رنی( که هیکیبند مقصود آن است که در آغاز الوجود با مرگ )تار نی. در اسازندی است، که با مرگ برابر م
 را داراست.   ندهنیگربهه است که نقش آفر هیرنیهبعد او اشاره به  ی شده بود. در بندها  دهیگربهه باشد، پوش

منظور بوده    شیقابل ستا  اآبِ ستایش ی    کَرَاَ  از  نجا یاست و در ا  شیستا  یارکنه به معنا  ای(  Arcanaه )نَچرَ اَـ  ۲
 است.
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 آتش بوجود آمد. یداغ نیا
با  سهیباد و آتش )آتش نام برده نشده و از مقا د،یـ او خود را به سه بخش کرد، خورش۳

ه ظاهر شد. سر او خاور سه پرانَ  ایت گرفته شده است(. و به سه صور جهینت گرید یشادهایاوپان
. پس او باختر است و دو استخوان کندیم  هیچپ و راست توج  شنانیاست و بازوانش آن و آن )کر

او جهات جنوب و شمال، پشت او آسمان، شکمش فضا و  ی)دو ران( آن و آن دو پهلو گاهیته
 اند هر جا رود استوار است. بد را نی. آنکه استادیاست. پس او استوار در آبها ا نیزم اشنهیس

و تفکر شد،   ییایمرگ، موجب وحدت گو  ای  یگرسنگ  . او،افتی  یآتمن دوم  اقیـ پس او اشت۴
سال بوجود آمد.  دیشد و از گردش خورش دیاتحاد خورش نی(. نطفه اmanasväcamن )واچَسنَمَ
پرورش داد و سپس ظاهر  (را دیاو را )خورش کسال ی یوجود نداشت. او به درازا یسال نیاز ا شیپ

تا او را ببلعد. او  کرد گربهه( دهان باز هیرنیه ـ ی( او )گرسنگدیشدن )خورش اهرساخت. پس از ظ 
زمان  نیاست(. سخن و کالم در ا انیبه مفهوم ب )بهانَ bhänزد  ادی( فردیخورش ـ)کودک نوزاد 

 (!! زد ادیفر زین دیخورش زند،یم  ادیشد )کودک هنگام تولد فر دایهو

خواهد بود. با آن سخن )بهان( و آن آتمن همه    یاندک یاگر او را بخورم غدا  د،یش یاو اند -۵
 میاو آنچه را تصم 1خود فراوان ساخت... یوجود آورد و غذاوجود دارند به نجایرا که ا ییزهایچ

. 2فت گر نام Aditiجهت  نیاز ا خوردیرا م زیکرد. در واقع چون او همه چ جادیداشت بخورد ا

 یبرا  زیو همه چ  شودیم  زیبشناسد خورنده همه چ  نگونهیرا )که بلعنده است( ا  یتیآد  عتیآنکه طب
 . ۳او غذا خواهد شد

 پردازد،یم دنیشخص )پوروشه( به آفر کیآتمن بصورت  Br. I/4.1فصل  نیدر هم

  

 
گوهر و ذات همه موجودات آتمن است، پس   شاد یاوپان دیو از د شوندی با نام مشخص م اءیـ چون همه اش۱
تمن دوم، همه موجودات را خلق کرد  اکالم ساخته شد )نام(، و    نیاز اول  با سخن، که  دگار،یآفر  ایگربهه    هیرنیه
 نام ظاهر و آتمن باطن(. )
 یگانه نام برده شده است ول۱۲  انیودا مادر خدا  گیکه در ر  میدیآزاد و رهاست و د  ی( به معناAditi)  یتیداَـ  ۲

  ن یگانه.در ا ۱۲به بروج  نیو همچن ندیگوی م Adityä زین دیآن بلعنده و خورنده است. به خورش گریمفهوم د
 بهره گرفته شده است.  یشباهت لفظ کی از  ی بند به روش کل

کرد و   جادیرا ا avykta ایمجسم  ریغ اتیبند گذشته تجل دربه اتکاء نظر شانکارا معتقد است که   شنانیـ کر۳
 .رندیگی ... شکل مانوی( چون انسان و حbhän)به اتکاء  bähyaباهید  ایمجسم  اتیبند تجل نیدر ا
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  Ait. I/1. و در ودب ییتا چه حد ابتدا زین انیب نیکه ا م یدیدر شرح آتمن به آن اشاره شد و د که
مورد    نیکه در ا  میفصل را ذکر کرد  نیو ما فقط چند بند از ا  کندی آتمن در نقش خالق عمل م  زین
 ییبه ابتدا شتریخواننده ب میپرداختیروشن است. اگر به نقل ادامه بندها م ندهیگو یدلساده زین

آنکه به انسان روح بخشد   یبرا. آتمنـ  برهمن  بردیم  ی پ  شادهایاوپان  سندگانیبودن سطح تفکر نو
و در آنجا با عناصر مخلوط و جیواتما  شودی و از آنجا داخل بدن او م شکافدیفرق سر انسان را م

 ییاو را راهنما  ییمن جیواتمام؟ و گورو  ایکه آ  پرسدیو از خود م  ستیچ  داندیخود نم  ی. ولگرددیم
 !!کندیم

و  کنندیو از آتمن طلب غذا م شوندیم یو تشنگ یو گرفتار گرسنگ افتندیم ایدر در زدانیا
 ...!!ستیما ن قیال نیکه ا کنندی. آنها اعتراض مآوردیم یگاو شانیاو برا

 آمده:  Br. I/4.11 در
را به  ی. پس او کس افتی. چون تنها بود پرورش نیکیجهان برهمن بود، تنها  نیدر آغاز ا

رونه، وَ   ندر،یعبارتند از ا  انی. شاهان خداانیخدا  نیر بکه او کشاترا بود چون شاه د  افتیشکل اعال  
. شنویو و  وای( )نام شIshäna)  هنَ شای)موت( ا  ویرت ، مَ  ایباران( ما  ی( )خداparjanya)  هیَنرجَرودرا ، پَ

... ستیبرتر از کشترا ن  زی چ  چیجهت ه  نیو سُومَه . بهم  (صاحب و فرماندار است  یواژه به معن  نیا
و   گرددیم  تیطبقه کشترا، شاهان و جنگاوران که اشراف جامعه هند بودند، تثب یبند برتر  نیدر ا

د به آنها سر فرود آورند. پس از آنها براهمن یطبقات با گریکه د نامدیآنها را بزرگ و قدرتمند م
همه   یپا ریکه ز نیشودرا بصورت زم ایقه کارگر و باالخره طب هیش یخوراک طبقه وَ هیته یو برا

بحث   ندهیآ  یها. درباره نقش طبقات در بخشگردندی... مشخص مکندیه همه خدمت ماست و ب
 . 1خواهد شد

وجود داشت و بس و از آن همه  یهست satکه در آغاز  میدیو دتاکتِاوداّلَکه به شوِ میتعل در
را در  یفکرو خام یدلساده میگفتگو توجه کن نیا مات یو تعل ات یآمد. اگر به نظر بوجود زیچ
 . افتی میدر خواه یبه روشن هایگیرتیجهن

 :2آمده  Taittiriya II/7.1 در

 

  

 
 .نامندیم زین Oshadhipatiالنباتات بّ ماه است که او را ر یـ سُومَه به معن۱
  ز یلذت و سرور برهمن است، ن یبه معن Brahmänanda valliکه در اصل  Änandavalliرا  شاد یاوپان  نیاـ ۲
 .نامندیم
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آتمن ساخت   کی. او خود را 1شد  جادیا satبود و از آن وجود  asatدر آغاز الوجود  نجایا

نام دارد. در واقع    ده یآفرکینجهت او    نی. از ا(کنندی، روح ترجمه مآتمن  یبجا  نیاز مفسر  ی)برخ
کامل  یسرور و رضا ای anandaبه  ابدیدر یاست. اگر ذات راکس یمه هستذات ه دهیآفرکین

 .ابدیی( دست مداریو پا یون)لذت در
 . 2دهدیم میتعل نیچن  Brihadrathaبه راجه  shäkäyanyaبنام  یمیحک Maitr. II/6در 

 یواننداشت. به خود مشغول شد و موجودات فرا  یشاد  ییدر آغاز پرجاپاتی تنها بود. او در تنها
بسان تنه  ات،یحو بدون  حرکتیاجسام همه چون سنگ، ب نیکه چگونه ا دیخلق کرد. او د

. پس بخود گفت درون آنها روم و  افتین یشاد زیاجسام ن نی. در ااندستادهیخشک آنجا ا یدرخت
چون با  یساخته به جنبش در آورم. بصورت باد شد تا در آنها داخل گردد. ول داریرا ب یکی یکی
(، Apänaه )پانَاَ  ،(  Pränaپس خود را به پنج بخش کرد که پرانه )  برد،ینم  شیاز پ  یباد کار  کی

پرانه  کندیکه به باال حرکت م یاند. باد ( vyäna) هانَی( و وUdäna( اودانَه )Samänaسَمانَه )
یانه . و در همه رگهاست و تیرا تقو ندو یکه ا یاست. باد انهپا رودیم نیکه به پائ یاست، باد

 اودانَه ...  بردیم نیکه غذا و نوشابه را باال و پائ یسمانه و باد رساندیبه اعضا م آنکه غذا را
. گرندیکدیکه ضد  شودیمطرح م antaryämaو  Upämshu یرگها نیجنگ ب نجایدر ا

 اند، که درمهسوُ  ینگهدار یبرا grahasظروف  ندویا شنان،یو کر سنیدو لبراندت،یدر ترجمه ه
... در هر حال  کنندیم  هیجپرانه و اپانه تو  نینزاع را ب  نیا  ی. و برخرندیگیره قرار مکنار سنگ افش

 پوروشه درون ایکه همان شخص  شودیم جادیا یو حرارت ندیبا نزاع ا

 
  

 
  ، یاز ناهست اندی که مدع رای کسان ی گاه شادیوپانو در ا ستی( نیالوجود )نا هست ی به معنا asatکه  میدیـ د۱

. نظر باشدیبه مفهوم عدم نم asatکه  شودی م دیهم تأک ی. گاهخوانندینادان م ردیگی شکل م یهست
  asatمعتقد است   زینشده است. شانکارا ن ی متجل یهست asadکه معتقد است  م یمتذکر شد  زیرا ن شنانیراداکر

( و بخصوص به ۵۴۹/۷۰) avyäkrita - näma – rupam ل ظهور نکرده استاست که هنوز نام و شک یحال
عالم اسماء و   satنشده و  ی برهمن متجل asatمقصود آنست که  دیگوی اشاره کرده و م .Tait. Up. نیهم

  ه ینظر توج نیهم زین sh. Br. II/1.17 درتقدم دارد.  یالت ممکن بر حالت واقعحاست.  یصفات، یا عالم واقع
 نبود.  چیوجود داشت؛ مقصود آنست که ه asatو نه  satنه  شودیگاه که اعالم م آن  هیتوج نیاست با اشده 

تا آماده   ستینگر دیو در خورش ستاد یافراشته ا یو سرپا با دستها دی کش اضت یکه راجه هزار روز ر میدیـ د۲
 گرفتن شد.  میتعل
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است و  یهانیاز آتش ک یپوروشه، صورت ایحرارت  نیاست. بصورت حرارت درون انسان ا بدن
 1...شودین انسان پخته مغذا دروحرارت  نیا لهیبوس

شده،  لیتشک manasکرد. او از  یبه پنج بخش شد، خود را درون دل مخف پراجاپاتی چون
 دهیچون به مقصود نرس  2آتمن او فضاست )روحش اثیر(  ،یبدنش پرانه، صورتش نور، درک او راست

خارج باز کرد و از آنها  دل است متمتع گردد. پس پنج سوراخ به  رونیشد که از آنچه ب لیبود ما
 یی( شنواpancabhi یبهلذت برد. پنج لجام گردونه او )پنچه یاز محسوسات برون دهآم رونیب

اعضاء  شی. اسبهاندباش( ذائقه )زبان( المسه )احساس( میینی)ب ییای)چشم( بو یینای)گوش( ب
،   manasر و ذهن اش بدن، گردونه ران فکمحرکه )صدا )حلق(، دست، پا، مقعد، فرج( گردونه

بدن را چون   انهیتاز نیبا ا (کندیعالم ماده ترجمه م لبراندت،یشخص. )ه ادنهو  رت یس انهیتاز
 ...آوردیگری به چرخش در مچرخ کوزه

 پر کرد و بر پا داشت. پس اوست محرک. یبدن را با آگاه نیاو ا قیطر نیا به

از  ) کندیحرکت م ی در هر بدن نیزم ی آتمن در رو نیا کنندیم هیتوج نانیبروشن چنانکه
  دا ی. چون او ناپردیو روشن قرار گ  رهی( بدون آنکه تحت تأثیر تمتع بهره اعمال ت گریبه بدن د  یبدن

. پاک است و ستیعامل ن یکننده کارهاست ولاو در ظاهر ـ ستیاست و قابل لمس ن فیو لط
است در خود مستقر...   یچون تماشاگر  ال،یو آزاد از ام  یشانیو بدون انحراف )تزلزل( بدون پر  داریپا

 بافته شده، خود را پوشانده است... gunas ات یفیکه از تار و پود سه ک یااو با پرده
 فشرده( آمده: اری)بس  …/Sub . Iسوباله  شادیدر اوپان

( برخاست و از ظلمت عناصر لطیف tamas)  متنبود، نه وجود نه الوجود. از آن ظل  زیچ  چیه
. پس تخم بوجود آمد. آن تخم پس نیا، از هوا آتش، از آتش آب و از آن زمر، از اتر هوتِ اِ و از آنها

 و بخش نیزم نیریبه دو بخش شد. بخش ز 3دن یو حرارت د دنیخواب کسال یاز 

 
  

 
  قه یگ زمان بکار گرفته شده است و امروز هر کس به سلزبان و فرهن یباستان یـ اصوالً در تمام متون مذهب۱

   .افتیدر توانی را در آنها م یشیانددر هر حال بازتاب ساده  ی. ولگرددی متوسل م یریو تفس ریخود به تعب
آنکه   äkäshätmäاست.    قتیحقآنکه درکش    satya - samkalpahآنکه شکلش نور است.    bhä - rupahـ  ۲

 بدنش پرانه است.   prana- shariraشده،  لیآنکه از فکر تشک  mano - mayaفضاست.  ایروحش اتر 

مرغ   ریکه ز یو حرارت گرفتن، چون تخم دنیخواب ایدر کمون رفتن  کسالیعمل  نیا شاد یـ در چند اوپان۳
  ح یشرکه ت شودی اشاره م دهیا نیابه   زین  .ch. Upاست. درهاز براهمند یادهیکه ا شودی م انیب خوابد،ی کرچ م
 گربهه است. هیرنیهمان ه زیشد. مقصود از تخم ن خواهد
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 پوروشه نیبا هزار چشم و هزار سر... ا یآندو پوروشه بوجود آمد، انسان اله انیآسمان و م نیزبر
موجودات است، کَهَندپَرَشو سه چشم و سه سر و سه پا  نیشترید که پمرگ را خلق کر

(Khandaparashuاو به برهما چسب .)برهما از او به هراس افتاد. پس از خود پنج پسر خلق  دی .
 هابودند. )در ترجمه راد قتیکه پر از حق دند،یسه پسر آفر کیاز ذهن خود هر  زیکرد. آنها ن

بودند. از  هایپرجاپات نهای( انندیآفریهفت پسر م زیاز آنان ن کیهر هما هفت پسر و بر شنانکری
)همان کشترها( از ران خود   Rajanyasها ها بوجود آمدند. از بازوان راجهدهان پوروشه براهمنه

 . دیرا آفر دی، ماه را، و از چشمان خود خورش manasشودراها را، از ذهن  شیو از پاها اهایش یوَ
ها، از موها جنگل(، از استخوان او کوه  لی( )قباNishadas)  شادهایپوروشه، ن(  apänaم )دَ  از

 علف و درختان و نباتات... بوجود آمدند....

( شد و همه موجودات را ینام پراجاپات ـ )معبود همه مردم  Vaishvänaraاو خود  انیپا در
لمت با برهمن  رو رفت و ظ در ظلمت ف زیرا در آب حل کرد، آبرا در آتش... همه چ نید و زمسوزان

 .افتیوحدت 
 نیاول karman -vishva2 هانیکه برهما بصورت سازنده ک میدید 1موندکه شادیدر اوپان

ا  ررَشوانَیمعرفت برهمن را آموخت... )وَ نتروَبود او به فرزند ارشد خود اَ انیخدا نیموجود در ب
و همه موجودات را شامل است،  کندی م تیآنکه همه مخلوقات را در همه جهات هدا شنانیکر
 (. ۹۹۵/۷۰ کندیم یمعن

 سازنده جهان خود »موجود« است. شادیاوپان نیدر ا
 آمده :  ch. III/…19.1در 

 .دیمبدل گرد یاضهیشد. رشد کرد و به ب sat یبود. آن هست asat یدر آغاز جهان ناهست

 
  

 
درواقع   شاد یاوپان ن یاند. اکرده  یو طاس معن ده یتراش را سرِ  mundakاست و  دن یتراش ی به معنا mundـ ۱

  ی معن یشده است. برخ انی)عهد سر( ب اندده یسر خود را تراش یبر طبق شعائر خاص که یآنهائ ی برا ماتیتعل
 است.  یکه البته نظر شخص   تراشد،یجهل را م ایشده،   دهیکه از خطا تراش یشادیوپانا کنندیم
  ت یفیاعالست. برهما ک  یدر کنار خدا  یمنیاست که تقریباً اهر  یونانی(  Demiurgeبورگ )  ی مدِ  ه یـ برهما شب۲

 را داراست. vishva - karmanجهانساز 
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 نیزر یگریو د نیمیس یکی. پس شکافته شد و از آن دو بخش 1دیخواب کسال یتخم بمدت  آن

 یپوسته درون  ند،یهاکوه  یبود آسمان است. پوسته خارج  نیو آنکه زر  نیزم  نیمیخارج شدند. آن س
که از آن زاده شد  یاست. کودک انوسیرودها و آب درون تخم اقآن  یهاابر و مه است. رگه

موجودات با و همه  برخاست یبرآورد، شور ادیفر دیظاهر گرد دیگاه که خورشاست. آن دیخورش
چون برهمن مراقبه کند   دیخورش یداند و بر رومیرا  نیو آرزوها برخاستند. آنکه ا ال یهمه ام
 .سازندیدر او وارد شده و او را شاد م ریدلپذ یرا برهمن داند(، آهنگها دی)خورش

 :  مدهآ Ch. IV/…17.1در 
. دیتخم در آمدند، عصاره آنها را کش  گاه که آنها ازعوالم مراقبه کرد. آن یپراجاپاتی بر رو
آنها  یمراقبه، رو یرا از آسمان برون آورد. )بجا دی(، هوا را از فضا، خورشنیآتش را از خاک )زم

 ترجمه شده است(. زین دنیخواب
حرارت دادن  ی)برا دی( خوابدیخورش ـهوا  ـ)آتش  devatah زدانیسه ا نیا یباز بر رو او

ودا را، از  گی. از آتش اشعار ردیا کش از تخم در آمدند، باز عصاره آنها ر گاه کهو پروراندن(. آن
. رفتسه ودا قرار گ  نیا  یرا بدست آورد. پس بر رو  اجوزی  یسامن و از هوا وردها  یآوازها  دیخورش

  اجوز ی یاز وردها bhurودا  گی. از ردیکش  زیگاه که از تخم خارج شدند، عصاره آنها را نآن
bhuvah سامن  یازهاو از آوsvah شوندیخوانده م یتریگا یاز دعا شیکه پ ی)سه کلمه رمز 

از  س( بزرگ که پvyähriti) یتیهرایسه واژه را و نیاند. اآسمانفضا،  ن،یزم یو در اصل به معن
 (.نددانمیکالم است،  نی، مهمتراوم

 
  

 
مرغ کرچ گذارند، حرارت    ریکه ز   یچون تخم  کسالیکه    نیخم زرموضوع ت  شادهایها و اوپانـ در ودا و براهمنه ۱
 abhyatapatمطرح شده است. اصطالح  اریو سپس جوجه که همان خلقت است، از آن برون آمد، بس دید

از نظر   tapas:  سدینویم  لبمط  نیا  هی در توج  شنانیمرغ را داراست رادها کر  ریز  ضهیمفهوم گرم شدن ب  نیهم
  جاد یکرچ از تخم اآن مرغ  لهیکه بوس  ستیاحرارت خالقه   یبه معن  نجایدر ا  یگرماست ول  یبه معن  یمفهوم لغو

 ۳۵/۷۰. کندیم  اتیح
شده است. در آنجا آمده، خدا ابتدا آبها را خلق   انیب یگریبه زبان د نیتخم زر شیدایپ Brahma puränaدر 

 نامندی م  näräyanaجهت خدا را    نیه خود را(. بهمو دانه خود را در آنها رها کرد )نطف  نامدارند  näraکرد که نار  
جهت او را   نیزاده شد. بهم زیخودانگ ی شد که از آن برهما نیتخم زر کی نطفه رشد کرد و  نی)پسر آب(. ا

svayambhu نامندی( م زی)قائم بالذات و خودانگ. 
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دار در آتش خانه یاهیفد دیوارد شود، با یاودا خدشه گیر یبه سرودها یاگر در قربان حال 
 دیخدشه وارد گردد، با اجوزی ی. اگر به سرودها و وردهاکندیکلمه بهوه را ادا م کهیدر حال زد،یر

سامن خدشه وارد گردد   یه را بر زبان آرد. اگر به آوازهاو واژه بهووَ زدیر یدر آتش جنوب ینذر
 .. دینمارا ادا  svahو کلمه  ختهیر ähavaniyaدر آتش  یاهیفد دیبا

  یآمده است که پراجاپاتی با حرارت دادن به وِداها سه کالم رمز زیدر مانو ن
 یبر رو زین شادیاوپان نی( را از آنها بدست آورد. اSvar ای)  bhuh ،bhuväh ،svah مقدس

تخم  یکه مقصود همان رو شودیم دهید میتعل نیبنا شده است. در ا یریاساط  تیروا نیهم
 شود.  دهیاز آن زائ یتا موجود ردن آنستو گرم ک دنیخواب

 آمده:  prash. I/1.4 در
را بوجود آورد   ات یجفت ماده و ح اضتیو در اثر ر دیکش  اضت یخواستار اوالد بود، ر یتجاپَپرَ

ماده،  یها بجااز ترجمه ی)در برخ 1افتیخواهند  شیدایدو همه موجودات پ نیو دانست که از ا

ماده ترجمه  شنانیراکر واژه نیاست. ا rayiمختلف کلمه  یکه معان انددهیغذا را برگز ایواژه آب 
 (.استکرده 

 : subäla VII/1و  VI/1در 
 و او منشأ و حافظ جهان است.  شودی م جادیا Näräyanaاز  زیهمه چ

 قرار شادهایاز اوپان یبرخ مات یتعل یها را که مبنااز براهمنه میبخش دو تعل نیا انیدر پا
 میکنیم انیب اندگرفته

 است: نیخلقت جهان چن sh. Br. XI/…1.6 در
نشست و کفاره داد.  اضتی. به رابدی ادیمواج. خواست که ازد ییایجهان در آغاز آب بود، در

آنقدر در آب  نیبوجود آمد. در آن دوران هنوز سال وجود نداشت. تخم زر نیاز انابت او تخم زر
که  نروستیاپاتی بود. از ابوجود آمد که پرج یانساناز او را گذراند. پس  کسال یشناور شد تا زمان 

بوجود  کسال یدر  زیچون پراجاپاتی ن ند،یزایماده است بچه م ایزن، ماده گاو و  کسال یدر دوران 
 یستگاهیا یرا شکافت ول نیآمد. پرجاپاتی تخم زر

 
  

 
مال و ثروت است    یبمعنا ییت. رَمذکر اس یمؤنث و دوم یاند که اولآمده  pränaو  ratyدو واژه  نجا یدر اـ  ۱

مفهوم بکار برده شده   نیبهم زی. در ودا ن ۸۸۸/۶۸ترجمه کرده است  یو معنو یماد نهیآن را گنج کاریو پان
 مؤنث است، بکار برده است. هک  را  ماده  است، مذکر هک  اتیدم ح  ایدر مقابل پرانه  شنانیاست. کر
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سخن  یآرزو یپرجاپات  کسالیاو را شناور به اطراف برد. پس از  نیتخم زر گرید کسال ی. افتین
پس از  زیکه طفل ن نروستیبوجود آمد. از ا نیرا بر زبان راند. پس زم bhurگفتن کرد و کلمه 

 لقکه متع  دیرا آفر  انیکرد و از دهان خود خدا  دنی... پراجاپاتی شروع به آفردیگویسخن م  کسال ی
خلق آسمان  یچون برا شوند،یم دهینام deva انیکه خدا نروستیاند. پس از اdivبه آسمان 

 (...ندیاند )نورانشده
 نیچون زم زی. آنها ننندیبا دم فرو رونده خود آسوراها را خلق کرد که متعلق به زمپرجاپاتی 

 ...اندرهیت 

روشن بود روز را خلق کرد و از آنچه پس از خلق  ،ینوران انیآنچه پس از خلق خدا از
 شب و روز! تس نیبود شب را ساخت. ا کیتار ره،یت  یاسوراها

 آمده:  sh. Br. XI/…2.3در 
را در  کیآنها هر نشیرا خلق کرد. پس از آفر انی( برهمن بود.او خداagreجهان در آغاز )

( را. در  دی)خورش هی)باد( و در آسمان سور وی)آتش(، در فضا وا یجهان آگن نیگذاشت. در ا یعالم
چگونه  دیش یمخالف رفت. پس اند یخود به سوداد... اما بر همن  یرا جا انیخدا زیعوالم باالتر ن

و  nama نامعوالم نزول کرد، با  نیدر ا زیعوالم نزول کنم؟ او با دو چ نیدوباره در ا توانمیم
 )صورت(... rupa شکل

 درباره خدا و خلقت.  شادهایاوپان شمندانیاز تصورات اند یابود خالصه نیا

(  X/129ودا )  گیآن در ر  شهیکه ر  شادها،یاوپان  هینظر  نیا  یدر بررس  شنانیکه رادهاکر  میدید
که  سدینویم کرد،یم انیبا ظلمت... ب دهیپوش قیعم یآبها ایشرح داده شد و منشأ جهان را آب 

روح  زین نشیتورات فصل اول آفر. در شودیم دهی د م یاز اقوام قد یاریبس  ریتصور در اساط  نیا
 نیابه  )...  ستنددانمیمنشأ جهان را آب    یطیر متعددساا  ونانیبر فراز آبها در حرکت است. در    خدا

بهم فکر  هیجهان شب ییمردم ابتدا یبدو طیدر شراکه  ردیگیم جهیفصل مراجعه شود(. او نت
 ۳۵/۷۰اند.  را درباره گوهر جهان تصور کرده  یاصل مشابه  زیمورد ن  نیجهت در ا  نیو بهم  کنندیم

اعتراف  ،برجسته معاصر هندوست شمندانیاز اند یکی که خود شنانیاظهارنظر، کر نیبا ا و
بسر  یفکر یکه هنوز در دوران کودک میروبرو هست یبینی مردممتون با جهان  نیما در ا کندیم
 اند.کرده هیتوج ییتصورات ابتدا هیرا بر پا نشیآفر یو چون همه مذاهب باستان برندیم
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تصور که  نیو ا ستیآغاز و انتها ن یدارا عتیبینی هندو طبدر جهان  سد،ینویم ویوکاناندا
با   وستهیبلکه خدا پ شودیندارد مطرح نم یخدا در آغاز جهان را خلق کرده و اکنون با خلق کار

دوران و تناوب حاکم است که   یقدرت خالقه ول  نیوجود داشته و دارد... بر ا  عتیو در طب  عتیطب
 نی. اچ«یاز ه جادیندن« است نه »شدن و او افک»پرت  شادیدر اوپان دنیاست آفر pralayaهمان 

و مجدداً به حرکت در آمده    دیگرایاست. در نزول به سکون م  ضیاوج و حض  یتحول دارا  یروین
است    یو نزول  یکه صعود  ردیپذیبشکل امواج صورت م  نشیپس حرکت آفر.  شودینو م  زیهمه چ

 نیا ری. راننده و مددینمای  صعود منقطه حضیض دوباره به حرکت در آمده به باال نیو در آخر
  وا یبزرگ است که در مکتب ش  انیخدا  از  یکی(  ونیکارناسیحرکت برهماست، که خود او تجسم )ان

خود قدرت اعالست...   نینو  یهانیودانت  نیتجسم ویشنوست. اما در ب  شنویتجسم او و در مکتب و
دان، متعال، همه  دار،یب  شهیپاک، هم  ،یازلو    یکه ابد  شناسدیمطلق م  دگاریویوکاناندا برهما را آفر

. کندیو آن را حفظ م دهیاست. او جهان را آفر میقابل تقس  ریو رحمان، همه جا حاضر و غ میرح
 ندارد!!( یمفهوم نشیخلق و آفر شادیخود او معتقد است در اوپان کهی)در حال ۲۸/۹۸ -۳۱

 یادعا نیکه ا افتی میدر خواه دهااش یمتنوع اوپان انات یو ب ات یاز نظر یبررس کیبا  البته
 شادها یبینی اوپانجهان یمبنا پسندند،یرا ماز دانشمندان هندو آن  یاریکه امروز بس  وکاناندا،یو

 یرخ. در بشودیو سپس خدا ظاهر م ستین چیدر آغاز ه مات یاز تعل یاریقرار نگرفته است در بس 
را، که شامل آب و   عتیو تقریباً در همه آنها طب  .. دیآیم  رونیاز تخم ب  ای  افتهیخود خدا تولد    یحت

 ی. در برخکندیو موجودات زنده است، خلق م ات ی... حاهایها و درو ماه، و کوه دیآتش و خورش
برهما  نی. جالبست که همرندیگیگیری موجودات زنده از انسان تا مورچه، شکل مبا جفت  یحت
)متولد   دیآیبوجود م  گری د  انیاز خدا  شیداشته و پاست که وجود ن  ییخدا  نیجهانساز اول  یخدا  ای
 . پردازدیم دنیو سپس به آفر (شودیم

 ،داندمیبرهمن    یبودن برهمن است و عالم را تجل  یو ابد  یکه خود معتقد به ازل  نگیبالبرس
جهان به فکر خلق عالم افتاده است )پس  یزمان کیبرهمن  شادیکه در اوپان کندیاعتراف م

 .1است( یآغاز یامحسوس دار

عالم است.  ل اضمحالبقا و  جاد،یکه خدا سبب ا کندیم  Taitt. III/1اشاره به  نیو همچن
   ۶۰/۸۵رسد. می انیهم جهان به پا یپس زمان

  شادهایاو در اوپان دهیبه عق م،یاشاره کرد شنانیبه نظر کر شیگونه که در پالبته همان

 
 است. anta انیپاو  agreگفتارها سخن از آغاز  شتریدر بـ ۱
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  کند است استخراج    لیاز آنها آنچه را ما  تواندیخود م  قهیسلاند که هر کس به  متنوعآنقدر    گفتارها
کاماًل  ندگانیبینی گوبودن تفکر و جهان ییابتدا انات یب نیدر هر حال در تمام ا ی( ول۹/۳۷)

 مشهود است.

 شادها یاوپان کنندگانمیتنظ دیرا از د نشیاز اشکال گوناگون آفر یابخش فشرده نیدر ا من
 ه: ان متوجه گردند ککردم تا خوانندگ انیب

 ا یفلسفه  کی چوجهیو در آنها به اندبرداشتها تا چه حد گوناگون و ناهماهنگ  نیااوالً 
 قرار داد. هیپا توانیمشخص را نم یبینی متعالجهان

رنگارنگ   یرهایآشنا شوند و در سنجش تفس   ندگانیگو  نیا  یش یاندفکری و سادهبه خامثانیاً  
در طول   زین  یو علم  یعقل  یشرفتهایو پ  یروان  یازهایوب، که بنابر نجذم  شمندانیاند  ایو    نیمؤمن

 هاصل توجه کنند ک  نیابه   وستهیرا از نظر دور نداشته و پ  تیواقع  نیا کنند،یزمان رنگ عوض م
اند و در هر دوران به زبان آنزمان و بر انش بنا نشدهعلم و د هیبرپا یباستانیمذهب یباورها شتریب

عقل و علم و   هیبر پا یاند. اگر مذهبشکل گرفته یسنت ات یو روا ریو اساط  یعمومفرهنگ  هیپا
تحول   ل و مشمو  گرفتیتنها به خواص تعلق م  شد،یبنا م  ریپذدانش و معرفت متحول و فرگشت

و نه در قالب ثابت    شدیم  یو همگان  یهرگز نه جهان  یمذهب  نی. چندیگردیو تکامل و فرگشت م
عقال و خردمندان با شهود و الهام و مکاشفه، رموز و  ی. مذهب فرددیگردیمتحجر م یریالیتغ
 گونهچی... هیبدو  فات یاند، و آداب و اوراد و تشرکه در آسمانها به انتظار شاهد پنهان شده   یاسرار
 نی. چنستین  ریپذ... سازشیو ابد  یو طرح دستورات و مقررات ازل  ییگراندارد و با مطلق  یارابطه
 وستهیکه پ  یشمندیو خردمند اند  نیزبیبا عقل و شعور و درون روشن و آرام عارف عاقل ت   یمذهب
. مذهب  ردیپذیم  لداشته و با رشد دانش و معرفت انسان تکام  وندیاست، پ  یفرگشت معرفت  یهمپا

و  یعال ارینکات بس  یبا مذاهب همزمان دارا سهیدر مقا ،یهندو، بخصوص پس از تحول ودانتائ
 نییک از ادر هر حال هیچ  یمختلف به آنها اشاره خواهد شد. ول  یهاست، که در بخشیابرجسته

الهامات و مکاشفات   وو معرفت ماوراء    یمتون را به عنوان اسرار اله  نیکه ا  ستندین  ستهیشا  ازات یامت
  ی و تالش معاش، اذهان مجذوب و گرفتار خأل معنو  یمشکالت زندگ  ریبه عقول درگ  یو ابد  یازل
 یو همبستگ  یو همساز  یو سد راه تکامل اجتماع  میکن  لیتحم  ر،یپذو رنگ  ریمعتاد به اساط   ایو  

اند. جهان استوار شده از ییتصورابتدا کیدرباره خلقت بر شادهایاوپان ات انیب شتری. بمیگرد یجهان
 وستهیپ نشیآفر یریکه در تمام مذاهب اساط  دید میخواه میاگر دقت کن
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 یریگجهیادوار مختلف نت یانسانها ات یو از درک و تجرب ردیگیان صورت منس ا یتهایفعال هیشب
ساکن کنعان و  یساکن هند در فرهنگ آن دوران هندوستان و انسانها یحال انسانها شود،یم

 شنانیاند.. بقول کرکرده انی... ب هود،یهندو،  ریرا در اساط  نشیآفر هیبابل در آن فرهنگها نظر
 . ۲۷/۷۰ شند«یخو طیمحصول مح افتهیالهام  سندگانینو نیتریعال ی»حت

 چ یبه ه  د،یگویدر زبان و فرهنگ زمان خود سخن م  یخردمند  شمندیکه هر اند  تیواقع  نیا
مفهوم و مقصود   اندینمایسخن را م نی. آنچه قدر و اعتبار اکاهدیوجه از ارزش آن سخن نم

 شده است. انیکه به آن ب یآنست نه زبان

و افسانه   یپرستو اسطوره  یمذهب  یورزیهند پ  یکنون  نیبروشن  شمندانیو اند  ناینوگرا  اگر
 شیو معقول خو نینو ریبا تفاس کردند،یرا فراموش م ییودا الت یبودن تخ یازلتقدس و 

نقش   نیسرزم  نیمردم ا  یو در جنبش بالنده فکر  ندیبه جامعه هند نما  یخدمت بزرگ  توانستندیم
از اغلب مذاهب   شیهم ب  دیدر ودانتا موجود است، و شا  میتعل  نگونهیا نهیم. زرندیگ  دهبعه  یمیعظ

 !! گرید

 
 

 تولد نو و تبدل و تناسخ  ـپس از مرگ   یزندگ 

متون انسان پس از مرگ بسته به اعمال خود به   نیشد، در ا انیوِداها ب حیدر تشر چنانکه
عالم ظلمت، خواهد رفت. البته  Naraka- lokaبه جهنم  ایعالم نور و  ای svarga - loka بهشت

تولد نو و گسترش در  یوجود دارد، ول یاشارات  زیجهان ن نیبه بازگشت در ا میمستق ریگاه غگه
 یهانیودانت شتریمورد نظر نبوده است. ب شود،یمطرح م شادهایگونه که در اوپانچرخ سنساره، آن

یابی به هدف دست یبطور کل شادهایکه در اوپان کنندیم دیمشهور و مشتاقان عرفان هندو تأک
 نگیتولد نو و مرگ مجدد و جذب در برهمن )خدا( است. بالبرس انیاز جر ییمعرفت و رها

پاداش و بهره،   افتیو در  انیخدا  یرضا  یخودخواهانه است و برا  یکه هدف شعائر ودائ  سدینویم
فالسفه  یبرا کهیدر حال گرفت،ی بود، انجام م Svarga- präptiآنها حصول بهشت  نیهمترکه م
 یستیبایاست م یآنکه به دنبال لذات بهشت رایز رفت،یبشمار م یهدف پست نیا شادهایاوپان

 .  ۲۵/۸۵. ابدیتولد  samsäraو بد  کیدوباره در جهان ن
 یایمتون هم هنوز بقا نیدر ا یول شودیمتوجه  ییبه رها شتریب شادهایدر اوپان نکهیگو ا
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بخصوص   تایدر گ  نکهیو جهنم و بهشت فراموش نشده است. گذشته بر ا  ستیباق  گذشته  یباورها
. در شوندیجهنم و بهشت مطرح م زین شادهایاز اوپان یدر بعض گردد،یم حیتشر لیجهنم به تفص

3/ .Ish  جهنم راasuryä که ظلمت  نامندیها( است، م)مکان اسوره نیاط یعالم ش قتی که در حق
 یو به آتمن پ اندکیاعمال ن جیکه خواهان نتا ستیکسان یرفته و جاآن را فراگ یکوحشتنا

 اند.نبرده
و  یگرسنگ ،یریسخن از بهشت است که همه نور است و در آن از هراس، پ زین kath. I/12در 

 - amritaدر لذت و سرورند ) وستهیو پ ریو ساکنانش فناناپذ ستین یو درد و رنج اثر یتشنگ

ananda اعال  بهشتو باالخره  سرور(. و در  مرگیبbrahma-loka  5است که در/ch. VIII  
 ن یو در ا  ستیبخش جارشراب لذت   یکه در آن نهرها  یاست نوران  یمکان  نی. اشودیشرح داده م

از بهشت به  نجایبرهما در آن وجود دارد... در ا یبرا نیزر یانا شده که خانهبهشت شهر برهما ب
و   یو حوض کوثر و حور یو اوستا، درخت طوب قیتصور عهد عت با که شودیسخن گفته م یزبان

 توجه شود!(. زین Kaush. I/2.1شراب... شباهت دارد )به 

  ی است که در تمدنها یمردم د یو ام میو نشان ب ییابتدا ی که زاده پندارها یو جهنم بهشت
در مذاهب  دند،یجسنیخود م طیمح طیو شرا یرا با زندگ زی و همه چ بردندیبسر م یساده بدو

 نیمؤمن زین یامروز در عصر فضانورد یاند و حتبه صور گوناگون شرح داده شده یمختلف باستان
اند که  ارائه شده الت یتخ نیگاه اگه زین شادهای. در فصول مختلف اوپانشندیاندیآنها م به یفراوان

 :میکنیم انینمونه آن را ب
برجسته   دیاسات   یکه حت  یو معرفت متعال  یرمز  میتعل  کیبصورت    Kaushitaki I/…2.1در  

 1شودیم  انیب  یات یست نظریودا از آن آگاه ن  ندهیو سرا  ندهیو گو  نیبروشن  Aruna  یش یودا چون ر

 است: نیکه فشرده آن چن

است.   ی. ماه دروازه عالم علوروندیدر واقع همه به ماه م  ندیگویجهان را ترک م  نیکه ا  آنها
. و در  راندیم شیم زننده( آنانرا به پم( نفس کشنده )روح دَ( ماه، پرانه )دَوشن)ر ندهیفزا مهیدر ن

 .ابندییتولد مجدد م (کیکاهنده )تار مهین

  

 
جهت فشرده شده   نیو بهم ستندیمختلف خالصه شده که متأسفانه هماهنگ ن یهابخش از ترجمه  ن یـ ا۱

 است.
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  ان یکه اگر درست پاسخ دهند به عوالم باالتر و راه خدا شودیم ییماه از آنان پرسشها در
نازل شده )به جهنم  نیزم یبه روصورت باران نداشته باشند به ستهیاگر پاسخ شا یول روندیم

 گرید یصورتها ایگراز، مار... آدم، و  ر،یپرنده، ش ،یبصورت کرم، حشره، ماه ایو  (سقوط کرده
 .شوندیمتولد م رهادوب

سپس  ،رسد)آتش( می یابتدا به قلمرو آگن رودیم devayänaه یانَوَدِ انیبه راه خدا آنکه
و   گذردیم Ära اچهیعالم ابتدا از در نیه(. در اوکَبرهما )برهما لُ )باد(... باالخره به عالم ویعالم وا

 هک یآب ـ)بدون عمر  Vijaräجهان بر آنست، رود  یهاوهی!( که همه می)طوب Ilyaبه درخت 
 یها و باغها، که در آن رودها و چشمهsälajyaحوض کوثر( و شهر    ـ  رددامیجوان نگاه    شهیهم

اعال(...   بهشت)  ( در آن بنا شده استری)غیر قابل تسخ  Apräjitaنام  به  فراوان است، و خانه برهما
که تخت  Vibhäخانه تاالر  نی. در ااندستادهیبر دروازه آن ا یتجاپَ و پرَ ندرَیرسد. دو دربان، امی

Vicakshanä    اوجَ  تَیآم  مکتیدر آن قرار گرفته، و ن  (هتَکَشچَیو  ای)تخت عقل( سÄmitaujas  )
 است... دهیآرم ییبایزن ز مکتین نیوجود دارد. بر ا ر فراز آنست،)درخشان( ب

خاطر جالل  به د،یگویو به او م دیآیبرهما به استقبالش م شود،یعالم وارد م نیدر ا آنکه
 هنچَپَی )بهشت انی. پس پانسد حوریاافتهی( دست راجَی)و یریرود فناناپذ نیامنست که تو به 

 یگوناگون در دست دارند. سد پر یهاوهیم یسد پر کی. 1کنندیم شوازیپسرا( او را پاَ یشتان

با  یفاخر و جواهرات و سد پر یلباسها یگل، سد پر یهابا حلقه یسد پر ن،یظروف روغن تده
جامه  نی. پس با اندیآرایم  ییبرهما یورهایگرفته و با ز انی خوشبو او را در م یعطرها و گردها

نشسته است... تازه وارد   یکه بر بالش درخشان  شود،یبرهما برده م  شگاهیبه پ  ییبرهما  یورهایو ز
در   ابد،ییو طعم برهما م  رودیه میَبه شهر سالج  رد،یگیبرهما م  یو بو  رودیم  هیَلیدرخت ا  ریبه ز

 کنند،یآنها فرار م ،رسدمی یو پرجاپتندریبه دربانان خانه ا شود،یه نور برهما در او وارد مپراجیتَ اَ
اشعار  شیهاهی، که پاهنَکَشیچَدر برابر تخت و گردد،یجالل برهما در او داخل م هوبیدر تاالر و

 ...2رودیوداست، عقل در او م

 
  

 
که به آب   یانیبا حور ییایدر ی پسرا را پرراس، که اَسَپاَ( ۵۰۰ت )پنج سَ Pancashatäny apsarasämـ ۱

 اند. کرده  یعالقه دارند، معن
و اعمال بد او به دشمنان و اعمال    گذرد یم  یریرود بدون پ  ای(  Vijara)   رَاو از رود ویجَ  ،دیلیاز درخت ا  شی ـ پ۲
 باره سخن گفته خواهد شد.  نی. در بحث برهمه سوتره در اشوندی به دوستان و اوالدش منتقل م کین
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آن نشسته است. آنکه خبره و   ی رسد که برهما بر روجس میاوَتیام مکتیبرابر ن باالخره
: دی؟ او پاسخ گو یستیتو ک پرسد،یاو م. برهما از  کندیصعود م گاهیجا نیپا بر ا کیداناست با 

 یام )فرزند فصول(... تو آتمن همه موجودات دوره و فصل( و به فصول وابسته  rituهستم )  تویمن ر
و   انی: آنچه برتر از خدادیپاسخ گو  دیاو با  ستم؟ی. من ککندیمنم... برهما سئوال م  ییو هر چه تو

... یزیهمه چ ای( قتیحق ای sat- yamیم ) ـت سَ تو ( وtyam) اندمیاست، که آنها َت یم زندگدَ
 زیگربهه همسان شده و تازه وارد ن  هیرنیگفتگو برهما با ه  نیا  انیا کلمات(... باالخره در پاب  ی)باز

 .گرددیبر هما م

  ی و باالخره وحدت با خداست، که هدف ییمؤمن عقل و صفات برهما ییهدف نها ییسو از
عطر  ان،یو پر انیو حور ینه حوض کوثر و باغ بهشت و درخت طوب گرید یاز سو ی. ولستیعال

سازگار است و نه  یهدف عال نیسلطنت... با ا ریو سر ییقصر طال ور،یو گل و شراب و زر و ز
و  دیگویو کره ماه که سخن م کندیامده و از او پرسش مآ به استقبال مرده کهینمائانسان یخدا

 یهای. بررسدباشهمساز می  ی. با عرفان خردمندانه و مذهب عقالن..سازدیراه اموات را مشخص م
 .سازندیآشنا م تیواقع نیما را با ا شتریب ندهیآ

 شادی، در چند اوپان  deva- yäna  انیو راه خدا  Pitri- yänaسفر پس از مرگ راه پدران    یبرا
 ی. براشوندیم انیب زین گرید یهااموات به گونه ریمس  یاند، ولبه صور گوناگون شرح داده شده

از ... MAit. 6/21  ،kath. II/3.16  ،chand. 8/6 ،Yogashikha .II/1ی شادهایاوپانمثال در 
 نیاز ا یکیاند. وابسته دیعددند و با شعاع خورش ۱۰۱که  شودیاطراف قلب سخن گفته م یرگها

 من. آت شودیا خارج مگهر نی. آتمن هنگام احتضار از ارودیبه جمجمه انسان م ماًیرگها مستق
از   یو در برخ رودیکه به جمجمه م ی( از آن رگشودیموارد روح خوانده م نیانسان دانا )که در ا

و به  شکافدی( نام دارد، به مغز سر صعود کرده فرق سر را مsushumnäسوشومنا ) شادهایاوپان
 ری. مس رودیممالوکه به بره دیدروازه بهشت است و روح از خورش دیرسد. خورشمی دیخورش

 شودیخارج م  گرید  یاز رگها  دیگاه که از تن برآ. آتمن نادان آن نامندیم  یریسوشومنا را راه فناناپذ
 )تولد مجدد(.  ماندیجهان پراکنده م نیو در هم رسدیلوکه نم)نه از مغز سر( و به برهما

و نادانان   انیدانا  یو برا  دشویم  انیخروج آتمن ب  یگریبه زبان د  Br. IV/4-4.1که در    میدید
 گرددینم نییتع یمشخص ریمس 
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از   یدر برخ 1... گرددیو اختالل م یشانیو دچار پر شودیم فیآتمن ضع نیکه ا گاهآن

ارواح مشخص  یدو راه و سه سرنوشت برا Br. VI/…2.14و  ch. V/…10.2 چون شادهایاوپان
بلکه  شودیآتمن و جیواتما نام برده نم نجای. در استندیمعلوم ن یدرست به انیمایکه راه پ گردد،یم

 اشاره شده است: آنها ای اوبه 

و اعتقاد در   اضتیمعرفت دارند و با ر. آنها که سوزانندیاو را در آتش م ردیمیکه م یآدم
از آتش به روز، از روز به  روند،یتوجه دارند، در آتش فرو م قت یو به حق کنندیجنگل مراقبه م

به  دیو از خورش دیروشن ماه به شش ماه... باالخره به خورش مهی)روشن( ماه، از ن ندهیفزا همین
 ی عالم تا دورانها نی. آنها در ابردیآنان را به عالم برهما م یروحان یآذرخش و در آنجا مرد

 رات یو خ  ینقربا  میو آنها که با تقد  گردندیجهان باز نم  نیابه    گریو از آنجا د  برندیبسر م  یطوالن
شب و از شب به   ه( داخل گشته و از دود بیاند، در دود آتش )آتش جسد سوزشده  روزیبر عوالم پ

 رسندی... و دوباره به ماه مدیکاهنده( و از آنجا به شش ماه دوم حرکت خورش مهینماه ) رهیت  مهین
 مانندیم  یخ سمساره( باقو در دور عالم )چر  شوندیبازگشته به غذا مبدل م  نیباران به زم  لهیو بوس

سخن از  زین ی)گاه شوندیم لیتبدبه کرمها و حشرات...  دانندیدو راه را نم نیکه ا یاما کسان
پس از مرگ و سرنوشت روح   ات یح  که درباره  یگوناگون  ات ینظر  یسقوط در جهنم است( در بررس

 .ستیکامل ن  یهماهنگ  زیه نارب  نیکه در ا  شودی م  دهید  م،یکرد  ان یاز آنها را ب  یشده و مجمل  انیب

 یادیکه بنا به باور بن نستیمورد بحث قرار خواهد گرفت ا هیکه در آت  یجالب اریبس  نکته
از بدن  یاثر گریو همان برهمن است. پس از مرگ که د کسانیآتمن در همه انسانها  شاد،یاوپان

همان آتمن   د،یمایپیرا ممختلف  یهاو راه ماندیم ی. آنچه باقستیو هرچه وابسته به آنست، ن
شود. پس آتمن، که خود   دهینام تواندیجیواتما هم نم گرید که چون از بند بدن رها شده ،است

به کرم و عقرب و  ایو  شودیم کیبرهمن است چگونه محکوم به اسارت در جهنم متعفن و تار
 !گردد؟یم لیمار... تبد

  ج یرا پرورش داد که بتدر ینینو هیرنظ یشادیپس از مرگ، تحول اوپان یمورد زندگ در
پس از مرگ  ات یسعادت ح نیتأم یکه در وِداها برا میدیالشعاع گرفت. درا تحت گریتصورات د

 است و هدف  یو نذورات ضرور رات یخ ه،یو فد یانجام شعائر و بخصوص تقدیم قربان

 
  

 
 مراجعه شود.  دیوالکاجنه ی میـ به تعل۱

 
 



108 
 

 بخش چهارم: ودانتا

 است. ییابی به لذات بهشتاز عذاب جهنم و دست ییرها زین
 یکیاعمال و اصوالً ن جیشد و توجه به نتا ریتحق یو لذات ماد یویدن یزندگ ادهشایاوپان در

و انجام آداب و   یتنها ارزش شعائر مذهباصل نه نیا هی. بر پادیگرد یستپاداش، هدف پَ دیبه ام
پس از مرگ  یسعادت واقع زانیاز شر م زیو پره کیاعمال ن یکه حت افتیتنزل  ینید فات یتشر
آتمن ـ  یهمسان ککرد، معرفت و در میو باز هم بحث خواه میدید کهی. بطورگرفتینم رقرا

 نیابه مفهوم آزاد شدن از، تولد دوباره و بازگشت به  ییشد و رها شادهایاوپان میتعال هیبرهمن پا
جهان و گرفتار شدن در گردش چرخ تولد و مرگ، هدف و آرزو قرار گرفت، هرچند تصور بهشت 

 حذف نشد.  یشادیبینی اوپانجهاناز  امالًو جهنم ک

 ی کیبرد.  یپ زیتولد مجدد ن هیبه نظر توانیپس از مرگ م ات یمذکور در مورد ح انات یب از
از  شیشده و ما پ انیبوالکیه یاجنهاز زبان است که  یات یقابل توجه پژوهشگران نظر مات یاز تعل

 نیباره تدو  نیدر ا  یجامع  یقیله تحقسار  ی. هانفلد دانشمند آلمانمیاز آنها اشاره کرد  یبه بخش   نیا
 (. شادیاوپان کهیهدارنی: )از برمیکنینموده است که به اجمال از او نقل قول م

با  شادیاوپان نی. آتمن در اشودی از قالب بدن آزاد م آتمن ایهنگام مرگ پوروشه  IV/4.2 در
از  زین یات یح یروهایس همه نفَبا نَ د،یآیم رونیب کهیو زمان گردد،یم انسان )پرانه( هماهنگ مدَ

 .شوندیبدن خارج م
است که برهمن و از   یبلکه آتمن ستین یات یآتمن همان دم ح نیکه ا مینیبی م 4.5در  یول

و شهوت و  لیم  نیس و همچنفَ... و نَینائیب  ،یشنوائ  یرویشده و ن  لیتفکر تشک  یرویمعرفت و ن
 کندیبعداً او از آنچه عمل م  یدر آن است. ول  و شهوت، خشم و نه خشم، حق و نه حق...   لیم  ینف

دهد خوب  امخوب انج. آنکه عمل شودیم زیهمان ن کندیگونه که عمل مشده و آن بیترک
تناسخ و تولد  یمبنا زیبخش ن نیگرود شرور خواهد شد... در هم یو آنکه به شر و زشت شودیم

 خزد،یم یگریساقه علف به ساقه د کیکه از  یآتمن چون کرم 4.3. در شودیمجدد گذاشته م
 ایبه برهمن  دنیاست رس یهدف که موجب رستگار نیآخر گرددیم یگریوارد قالب د یاز قالب

 گرددیم انیب کیعمل ن زیبه آن ن یابیدست لهیبخش وس نی و در هم شودیم هیه توجلُوکَمههَبرَ
خواهد شد( مشخص تولد  حیتشر ندهیدر آ Karman رمَکَ ای نمَ رکَ حال کارمان ) نی( در ا4.5)

 ستیسخن از آن جهان ن گرید نجای. در اکندینزول م ایآن آتمن صعود  لهیمجدد است و بوس
موجب   کیتا عمل ن  ابدییتولد مجدد آنقدر ادامه م  نیدهد و امی  یجهان رو  نیبلکه تحول در هم

 همن حلدر بر رها و ... و آرزو لیوکه شود. در آن زمان او از ملُبه برهمه دنیرس
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( اقی( )کام و اشتkama) هَو شهوت کام لیبخش آمده که پوروشه از م نیشود. اما در همیم
 نی. اسازدی( او را مشخص مkratuکرتو ) ایکامه هدف و عزم و اراده  نیشده و نوع ا لیتشک

. کندین مبعد تعیی  ات یرا در وجود و ح  کرمن را شکل داده و کرمن سرنوشت پوروشه  ایکرتو عمل  
  ی لوکه جااست، از تولد مجدد آزاد است. او برهمن است و در برهمه  یعار  ال یشهوات و ام  زآنکه ا

 نی(. در ا4.6) شودیبرهمن شده در برهمن حل م brahmaiva san brahmäpyetiردیگیم
 - Nish) کامَشیست و آنکه نا یو عدم رستگار یرستگار یمبنا اقیو اشت لیدر واقع م انیب

kämaآرزو  لی( بدون م( او فقط آتمن است    یو آرزوستätma-kämahدر برهمن محو م )گرددی 
 .ابدییو تولد و تجسم خاتمه م

 یوجود یصورت اعالیابی بهدست یکه سه راه برا افتیدر توانیم انات یب نیدقت در ا با
 ابد،ییم  و سرور اعال دستپوروشه به وجد    کهی. اوالً زمانستندین  کسانیکه با هم    شود،یم  شنهادیپ

است. ثانیاً کارما  ریتأثیاست که اعمال بد و خوب در او ب یکه همان عالم برهماست، هنگام
عامل  نیکرتو را شکل داده و ا ایعزم و اراده  و ثالثاً کامهَ دینمایپوروشه را مشخص م نوشتسر
 .کندیم نیرا مع بعد آتمن ات یح

. در گرددیم یرهائ لهیوس ییو دانا شودیم انیب ینیون نسخ IV/…4.22اما جالبست که در  
او  یو بزرگ سبب بزرگ ک ینبخش آمده که آتمن پرورنده و نگاهدارنده همه است و اعمال  نیا

 یزیچ چیو وابسته به ستین ریپذفنا گردند،ی او نم ی و اعمال زشت و خرد موجب خرد شوندینم
را   زیو همه چ  ندیبیداند و آتمن را در خود ممیرا    نیه ا... و آنکستیهمراه او ن  زیچ  چیو ه  ستین

لوکه(. عالم برهما )برهمه  نستی. استا  یقیاعمال رهاست. او براهمن حق  جهیدر آتمن، او از شر و نت
. انسان در ذات خود آتمن  شودیم یمعرف ییرها یو اصل یمعرفت راه واقع ان،یدر پا گریبعبارت د

 دهندینم  یرییندارند و او را تغ  یریعوامل در او تأث  نینداشته و ا  یابطهرا  یاست و با بدی و خوب
 -نه آتمن  گردد،یآتمن مطرح م نینو میتعل کی نجایاست. پس در ا رییکه او بدون تحول و تغ

نه برهمن(.  شودی)او آتمن م ستین ـ برهمن نآتم یاز همسان یسخن گونهچیه نجایبرهمن. در ا
و ادراک   یی)دانا  vijnanaنه    یکننده رهاسازنییمتن عامل تع  نیکه در ا  نستیا  گرینکته جالب د

بلکه شهود و   ستیدرک عقلب ن ک یکه  pahs ه)شعور و معرفت( است بلک prajnä( و نه یعقل
 ...گرددیکه معموالً در جذبه و مراقبه حاصل م دباشمی واسطهیو ب میدر مستق

 شده است که از نظر لیمتن از پنج قطعه تشک نید که ارسمی جهینت نیاهانفلد به  باالخره
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 یمحتوا یشده و دارا انیب شگفتاریبصورت پ شتریقطعه اول ب ندباشبوضوح مجزا می محتوى
 صیرا تشخ گریکدیاز  یمستقل و مجزا یماتیتعل توانیم گریدر قطعات د یول ستین یروشن

مهم   اریبس  انهیبه طرز استفاده متفاوت از دو پا  یریمختلف بطور چشمگ  انات یب  نیا  همرفتهیداد. رو
وجود ندارد. هانفلد    یهماهنگ  زیمفهوم ن  نیدر بکار گرفتن ا  گریاند. بعبارت دآتمن وابسته  وپوروشه  

 یدهد که دو واژه آتمن و پوروشه در بخشهاو مقابله آنها نشان می انات یب نیا ات یجزئ حیبا تشر
مختلف است.  زین هاگیریبرداشتها نتیجه نیو از ا شوندیگرفته ممتفاوت بکار  میمختلف به مفاه

تعلیمات  ک یاست و نه از  ندهیگو کینه متعلق به  انات یب نیکه ا کندیباالخره او اظهار نظر م
  زند یحدس م  یشده باشند. او حت  میتنظ  یمتفاوت   یهانهییشه گرفته و احتمال دارد که بر زمرواحد  
 شادیاوپان هفالسف ات یبراهمنان( بر نظر)هند  ونیآتمن براهمن را روحان ،یانیاشاره پا نیکه ا

از در اصل فقط آتمن مطرح شده بوده و  دیکنند. شا هیاند تا ارتباط خود را با برهمن توجافزوده
  ۶۲معرفت رستگارساز قرار داشته است...    نیآتمن مرکز ا  گرینبوده است. بعبارت د  یبرهمن سخن

- ۵۸/۳۷ 
در  یکه گاه شوندیمشاهده م هایناهماهنگ نیا شادهایاوپان یاز بخشها یاریدر بس  اصوالً

 یاناتیاغلب از قطعات مختلف ب شمندیاند نی. مشتاقان و مؤمنندیگنگ و نارسا زیو مفهوم ن یمعن
 ودهند و آن را مکاشفات را شکل می یادهیآراسته و پسند هیروز نظر قهیو به سل بیرا با هم ترک

را که خود  یاجهیاز پژوهشگران هم از هر بخش نت ی. برخخوانندیم شادهایاوپان دیت ات اساالهام
 .کنندیکسب م لندیما

و  یش یاندقابل توجه است که نشان ساده یگرینکات دوالکیه یاجنه ات ینظر نیهم در
کل را به ش ییکه قطعه طال یآمده : چون زرگر IV/4.4ندگان است. در گویافکار  یناهماهنگ

پس از بدور انداختن بدن و طرد جهل،  آتمن نیگونه هم اهمان آورد،یدر م یباتریو ز دتریجد
برهما...  ایپراجاپاتی و  ای 1ان یخدا ای روَهَچون ابدان پدران، گندَ باتر،یتر و زون نیخود بد یبرا

 .سازدیم
 و ینائیب ،ات یآتمن واقعاً برهمن است، مرکب از درک، ذهن و فکر، ح نی: ا4.5و در

  

 
از انسان،   باتریصورت ز هیتوج یبرا شادیجهت اوپان نیبهمشکل و صورتند و  ی دارا انیـ بطور معمول خدا۱

  ف ی در اثر انجام وظا زیمتولد شدن ن انیدر بدن خدا ایو  انی. در مسکن خداسازدی را مطرح م انیشکل خدا
انجام   لهیبوس ایه رمَ کَکه به مفهوم خدا شدن از راه  ندیگویم deva -karmaحاصل گشته و به آن  یمذهب

 ست.ا  یشعائر مذهب
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خشم و عدم خشم... )وجود و الوجود(.   ل،یو عدم م  لیآب، هوا، اتر، نور و نه نور، م  ن،یزم  ،یشنوائ
. انجام دهنده اعمال شودیگونه هم او مهمان کندیو رفتار م کندیمطابق آنچه هر کس عمل م

 .شودیزشت م ،یکننده زشتو عمل کیخوب ن
  ی که در دل جا  ییو بدور انداختن همه آرزوها ال یا ترک امآمده که ب 7-4.6و باالخره در 

 . گرددیو برهمن م  ابدییبدن( برهمن را م  نیجهان )هم  نیو در هم  شودیم  ریدارند، شخص فناناپذ
خواهد بود.   نیاست تابع تولد نو لیم یآنکه دارا سد،ینویشانکارا م انات یب نیاتکاء هم به

درک خواهد کرد. آنچه کور  ات یح نیبرهمن را در هم Nish - kämaو آرزو  لیانسان آزاد از م
 اجیتاح  ی. کس شودیحاصل نم  گریانتقال به عالم د  ایمکان و    رییبا تغ  یینایاست. ب  یینایدارد، ب  ازین

 ۲۷۳/۷۰. باشدندارد به انتظار مرگ بدن 
 سازد یم  ترابینو و ز  یخود بدن  یاست که پس از ترک بدن برا  آتمن  نیکه ابتدا ا  شودیم  دهید

را به دور انداخته و جهل را از خود دور کرده است )از جیواتما   upädhis  نات یو مسلماً آتمن که تع
 تواندیگذشته نم  دناعمال ب  گرید  نحال یاست در ا  یقیبه آتمن مبدل شده است( عامل و سازنده حق

است. او  باتریاب بدن زانتخ و آن ندیبیالزم م شنایرا هم راداکر یتذکر کی در او اثر گذارد. البته
 بایشکل ز یطانیبا ذات ش میتوانیما نم رایز باستیروح ز باتریمعتقد است که مقصود از بدن ز

 ۲۷۱/۷۰. میداشته باش
 انیب نی. در استیسازگار ن مات یبا متن تعل شنیرک یریگجهیکه نت میابییدقت درم یبا کم

جهت هم   نیاست و بهم  هیقابل توج  زین  شادیاوپان  مطرح شده است، که از نظر  بایبدن ز  یبه روشن
است و نور محض،  یاند. چون روح یا جیواتما خود الهابدان پدران... بصورت نمونه نام برده شده

 باشد. بایزشت و ز تواندیبدن و آنچه وابسته به آنست م نیو ا

 ی بدن شیخو لیم مشهود است. ابتدا آتمن خود به یچند بند ناهماهنگ نیباز هم در هم اما
در بند بعد هر کس مطابق  یول سازد،یم ینیصورت نو میقد نتیاز ز یو چون زرگر ندیگزیبرم

پس از آن   شود؟یاطالق م  یتیکس به چه هو  نیا  ستیمعلوم ن  نی. همچنردیگیرفتارش شکل م
جیواتما که بند آمده،  نی هم انیدر پا کهیبرهمن شد، در حال توانیم شکامَین ای نشد آرزویبا ب

انسان است خود   یتر،  آتمن که هویّت اصلجیواتما و مسلم  گریبرهمن است... بعبارت د  نیخود ع
 برهمن است.

 آنچه را او کندیم تیآمده که پدر هنگام مرگ به پسر وص IV/4.6جالبست که در  
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 .شودیرستگار م پدر کند نیانجام دهد تا آزاد شود، فرزند به اتمام رساند و اگر پسر چن نتوانسته
 میکن هی. اگر توجشودییادآوری م زیاز نسخ ن یبرخ ریگرفته شده و در تفس  از ودا هینظر نیا

ندارد،  ودفرزند وج نیبنام پدر ا یتیهو گریزاده خواهد شد، د یگریکه پدر پس از مرگ در بدن د
 مؤثر باشد؟ اندوت یاعمال پدر م جیمگر کرمن پسر در نتا نیکه رستگار شود. عالوه بر ا

درهم و اغلب  ات ینظر نیوجود ندارد. ا یهماهنگ یدرپیدر چند بند پ  ی که حت شودیم دهید
 نیسراسر اکه در  شادهاست،یاوپان مات یتعل کنندگانمیتنظ یش یاندنشان ساده هیپاینارسا و ب

 .میکنیبه آنها برخورد م لیرسا

 :سدینویم شننیراداکر
 ان ی( به اشکال مختلف بPunar-Janmaه )مَنرجَنَپو ایدد د مجتول هینظر شادیدر اوپان

 . 1شده است

 . کندیکشف م یاز ترک کردن بدن کنون شیرا پ شیخو ندهیـ روح بدن آ۱
 . ندیآفریخود م یبرا یـ روح خالق است و بدن۲
 . ردیگیبخود م ینیبدن روح شکل نو رییـ در هر تغ۳
 . گرددیمشخص م شیاو از پ( Vidyäدانش ) لهیروح بوس تیـ موقع۴
 مه(. رَکَ) شودیم نییتع نیش یرفتارش در بدن پ لهیموضع روح بوسـ ۵
بدن همراه  کنندهبا روح ترک یات یح یکه همه ارگانها شودیاستنباط م  .Br. Upازـ ۶
 ی( گشته و دارای( )معرفت جمعSamjnänaه )مجنانَ سَروح داخل  نیو ا شوندیم

 
  

 
از ابواب مختلف فزون  یطوالن اناتیدهند بنوشتار ما و نه حوصله خوانندگان اجازه می  تیظرف همتأسفانه نـ ۱

نقل    ند،دانمی  یو کالم اله  یمعاصر هندو الهام و وح  شمندانیاند  شتریب  یس را، که حتمقد  شادیسد اوپان  کیاز  
ترند. اگر خواننده  یین مقدس هندو هم مفصلتر و هم ابتدامتو گریکه ِوداها و د  میبگذر م،ی کرده و با هم بسنج

ما درباره   یداور تیبه واقع تواندی را داشته باشد، بهتر م شادهایفقط اوپان قی مرور دق ی الزم برا یبردبار
خلقت به بازگو کردن سخنان استاد ازل   نهیاز پس آ شودی که تصور م ، یلوعُ ان یطوط نیا یشیاندساده 

جالب    ار یبس  خود  دوران  یو افکار برا  لیرسا  نی که ا  شومی بار متذکر م  نی چندم  ی برد. باز هم برا  یپاند،  پرداخته 
و تفکر مردم باستان قابل    شهیاند  یو شاهکارها  یادب  سینف  یادبودهایامروز تنها بصورت    یاند، ولبوده  یو عال
 .اندیبررس
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 . گرددیم Vijnäna یهو آگا Vidyä دانش
 . چسبندیرفتار و آموختن به روح م جینتا ـ۷
 د یخورشبدون  یطانیش ینشده و جاهلند پس از مرگ به قلمروها ریآنها که تنوـ ۸

 غمیبی به قلمروها کان ین  Br. IV/4.11 ،Kath I/1.3و  Ish. 3 روندی( میکی)تار
 . روندیم
سخن از روح   نجای)در ا  کندیجهان را ترک م  نیگاه که انسان ا»آن  Br. V/10.1در  ـ  ۹
 شودیگشوده م یچرخ ارابه، سوراخ  کی  ی. آنجا به بزرگرودی. او به درون هوا م(ستین

 یرسد. در آنجا سوراخمی  دیو به خورش  کندیسوراخ به باال صعود م  نیو آن شخص از ا
رسد )ماه ه میه ماو ب رودیفیر( بازگشته و از آن سوراخ به باال م)نَ Lambaraچون 

 نیا  باز شده  dundubhiطبل    یبه بزرگ  یاست!!(. در آنجا هم سوراخ  دیباالتر از خورش
بدون غم و غصه    ashokam  و به عالم  1ودریشخص از آن سوراخ عبور کرده به باال م

 ۶۱۱/۷۰. 2برد«یرا بسر م یابد یسالها دهیبدون برف، رس ahimamو 

 فریک  ینمونه: گاه  یکه برا  کندیهم اشاره م  یگریبه حاالت د  ات انیب  نیبه دنبال ا  شنانیکر
و   ..Br. 2.14.  شوندیم ختهیتولد دوباره با هم در آم هیو پاداش در جهنم و بهشت با نظر

3.10/Ch. V . 
 شاد یاوپان  میتعل  ابد،ییفراوان م  شادهایرا در اوپان  هایپراکنده گوئ  نگونهیبا وجود آنکه ا  شنانیکر

 هینظر  یه )کارما( به بررسرمَکَ  ی. در بررسنامدیم  یقانون معقول و اله  کیاره  د تولد دوبرا در مور
: ترس از مرگ دوباره کندیم د یکه خود او تأک م یجالبست تذکر ده یپرداخت. ول میاو خواه

punar - mrityu آتمن،  یریبه فناناپذ دهیقوت گرفت، موجب رشد عق اریها بس ، که در براهمنه
 ش یدایبلکه فقط موجب پ ستیوجود ن انیحال مرگ پا نی. در ادیانسان گرد یساسا بخش ای

،  انهیعام سمیمیآن ریبهتر نباشد. تحت تأث یکه ممکن است از وضع کنون گرددیم ینیوجود نو
 یبه رو ندهیآ ات یح ند،یبیم عتیانسان در همه طب هیکه ارواح را شب

 
  

 
 . کنندیباز م یشخص در خود سوراخ ن یا لهیها باد، ماه، آفتاب... بوساز ترجمه  یـ در برخ۱
که آرزو   ستهیزیم (( )مکان برفHimälayä) ایمالیدر کناره ه سندهی نو دیبرف است. شا یبه معن himaـ ۲
باشد که   یغخشک آرزو داشتند بهشت با ی گونه که کوچگران صحراهابهشت بدون برف باشد، همان  کندیم

 .ستیدر آن نهرها جار
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 سه تولد است.  یانسان دارا XI/2.1راهمنه آورده شد . بنابر شاتاپاتا ب نیزم
آن و تولد سوم پس از مرگ و  فات یو تشر یقربان میتولد از تقد نیدوم ن،یتولد از والد نیاول

 ۴۶/۷۰سوزاندن جسد. 
 آمده:  ch. V/10در 

رحم   ک یاند امکان دارد در تحول مسرت بخش را گذرانده ک ی نجایآنها که در ا یبرا»
. اما آنها که ایشیوا ایو  ایکشاتر ایاز طبقه براهمنان،  یرحم مادر وارد شوند، در یمفرح
رحم   ک یآنان امکان دارد که در  یاند برارا بسر برده یمتعفن یزندگ ک ی نجایدر ا

. ترجمه از 1چانداال« کی رحم  ایخوک  کیسگ،  کی حموارد شوند، در ر یمتعفن

Heinrich(.۱۱۱/۳۸اهد ) 
شرح   نیاز ا  شی( پنسارَ ( )سSamsäraَچرخ سمساره )  اید و مرگ  مداوم تول  انیجر  نیدرباره ا

است که به مبدا  یانیاست و سنساره به مفهوم جر انیگردش، مدار و جر یمعنابه sarکه  میداد
 کهی. بطورگرفت  کم شکلمفهوم و واژه در وِداها وجود نداشت و در اواخر وِداها کم  نیا  گرددیباز م
و  ستیودانتا ن یینظر نها نیا م،یمشاهده کرد زین شادهایاشارات اوپانز ا یو در برخ دید میخواه

 .شادهاستیاوپان یبرهمن تعلیم اصل ـمعرفت آتمن 

خالصه  شادهایاز اوپان شینریرا که ه یشرح مین )کارما( بپردازرمَ کَاز آنکه به شرح  شیپ
 :میکنیکرده است نقل م

محدود سازنده   طیترجمه ماکس مولر شراه  ب  ای  نات یتع  گرددیموجب تفرید روح م  آنچن»
 چنان ذات نات یتع نی. اشوندیم دهی( نامUpädhis) هیاو پاد شادهایاست که در اوپان

. آنها آتمن را به جیواتما مبدل شناسدیکه خود را نم  پوشانندیآتمن را م  ایانسان    یقیحق
 «. ندینمایمحدود مبدل م  یرا به فضاها  انیپایب  ی. کامالً مانند ظروف که فضاسازندیم

 : کنندیرا به سه بخش م نات یتع
مرگ مضمحل   ازکه فقط تا زمان مرگ وجود دارد و پس    sthula - sharira  ف یـ بدن کث۱

 ر(.شریَاستهوَل ای ی)بدن جسمان شودیم

  و یرفتار نات یاست و بنام تع ات یح نیو بهره احساس و رفتار در ا جهیـ آنچه نت۲

 
وب  متعفن و در حد خوک و عقرب محس ا یمفلوک و محکومند و هم در آن دن ا یدن ن یر اها هم دس جِنَ ـ ۱
 !! گردندیم
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و سرنوشت روح را در راه پدران و سپس   شوندیم  دهی( نامKarma äshraya)  هیَآشر  کَرمَه  یاخالق
 نی. اسازندیباز گردد، مشخص م یگریدر بدن د دیدوباره )تولد مجدد( که روح با یدر زندگ

 شود،یوارد م  ینیهر بار که روح در بدن نو  رایز  ،دهندمی  لیهمراه روح را تشک  ریبخش متغ  نات یتع
بخش را  نیا قتی. در حقکنندیم تی(، روح را هداapurvamم )پوروَاَ اینبوده،  نیاز ا شیپ نچهآ
 یپس از مرگ( رهبر ات یح) ات یهم روح را در آن ح رایز د،ینام ییمشخصات آنسو توانیم
 ی. ول1سازدیجهان مشخص م  نیروح را در ا  تیو موقع  گرداندیجهان باز م  نیاو هم به    دینمایم

 انیجر نیکه ا رندیگیدر بدن شکل م یدیا کارماآشرَیَه جدی یمشخصات رفتاراره دوب نجایدر ا
 کهیبطور سازد،یم یرو ضرو تیبخش است که بازگشت روح را تثب نی. تنها اکنندی م تیرا هدا

 .شودیم یبازگشت وجود نداشته و انسان ابد گریبدن معرفت و دانش حاصل گردد، د نیاگر در ا

وابسته به سنساره   کهیروح را، تا زمان  وستهیپ  رییهستند که بدون تغ  ییآنها  نات یسوم تع گروه
( و  sukshma - sharira) رَیشرسوکشمَ فی: بدن ظرلهیبوس نات یتع نی. اکنندیم یاست، همراه

خود آگاه  ات یح ستمی. سرندیگیآگاه و ناآگاه، شکل م ی( زندگPränasپرانه ) یات یاعضاء حهمه 
بو،  ،یینایب ،یی( )شنواbuddhi - indriyäni) یانیندریا ـ هیبود ای یاهارگان آگ از : پنج ارتندعب

دستها، پاها، عضو  ،یائی( )ابزار گوKarina - indriyäni) یانیندریمزه، حس( پنج ارگان کرمه ا
 یروهاینکه عبارتند از ابزار و  ،یو مرکز ینسل، عضو دفع مدفوع( و باالخره اعضاء درون دیتول

تصور  نیو همچن شوند،یم دهینام buddhi ای( manas) سنَ مَ که ش، تفکر... درک، هوشعور، 
 ستمیادا کرد( س دیبا کارَنهَاَو در واقع  شودیتلفظ م n ،یانی م m) (Ahamkära) کارَمهَاَ تیانان
 ههیَ( موکی)دم رهائ  ی( که آن را دم اصلPränaپرانه )  ات یاز دم ح  شودیم  لیناخودآگاه تشک  ات یح
نفس  دن،یمانند نفس به درون کش  شود،یم میپنج شاخه تقس  رکه د Mukhya pränaپرانه  ـ

 نی. اشودیموجب خروج روح از بدن م که هنگام مرگ یخون، هضم، ابزار انیبرون دادن، جر
است و در   یشتریب تیاهم یدارا گرید نات یاز همه تع سازدیم یکه خروج روح را عمل  یدم زندگ

 اتیح

 
  

 
  م یخود آنها را تنظ قهیاند که هر کس به سلشده  انیدر کنار هم ب یفراوان و متنوع  اتینظر شادها یدر اوپانـ ۱
ها موثرند.  هم لهجه  زیها نر تلفظ واژهتنوع است. د  نیا جه ینت میکنیبرخورد م  یینارسا ای. اگر به تکرار کندیم

 ن وابسته به کردار و کرمه.ینو یتیهو apurva. ایحروف کامالً گو ک یو هم انتخاب 
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 ینقطه مرکز  نیا  قتی. در حقهاستیادهیکننده همه او پد زنده قطب مقابل روح بوده و جمع جومو
به تنفس و  زیجهت ن نی. بهمدباشاست، می اشیشدن ذات اله رهیآنچه موجب انفراد روح و ت 

که  ،یکه مرگ ظاهر یادم زدن تا رکود و سکون، به گونه تیترب یبرا نیتمر یآن و حت میتنظ
 حاصل گردد.  شود،یم دهینام قلعم ات یح

تفکر معقول  یروین buddhiبودهی  سد،ینویم شادهایاوپان ات ینظر نیا هیدر توج شینریه
( )عقل بزرگ و Mahatت )هَمَ نیهمچن ،یتوانائ نیتری( است و بصورت عالNous) یعقل عال ای

است که چون  یزیچ د،ین نامبر فراز مَ ایمن بزرگ و اصل بزرگ و  توانی( که آن را میعال
قرار گرفته   سازمن  ای  1کارهنهَاَ  یاز بوده  ترنی. در مرتبه پائسازدیفرد را با آتمن مربوط م  یااشعه

 دنیش یتفکر و اند  یروین  ای  manasدو، ابتدا    نیا  ری. در زدهدی(، آنچه من را هویّت متیاست )انان
و  کباد، آتش، آب، خا ف،ی ماده کث ه با پنجپنج ماد نیاند. اقرار گرفته فیو باالخره پنج ماده لط

 لیتشک نامند،یم Linga انی( آنچه را هندفیهوا، اشتباه نشوند. عوامل باال با هم )بدون مواد کث
 . 2دهندمی

 
 

 

(Karma(n ( رمَکَکَرمَه )ن 

که در مراسم  یاست و در ودا به اعمال فهیو انجام وظ  تیکار، فعال یدر اصل به معن نرمَکَ
عبارتست از شادهای. در اوپاندیگردیو نذورات...، اطالق م یمانند قربان شد،یانجام م یمذهب

 
 مثال: یاند. براها به دو گونه برگردان شده از واژه  ینوشتار برخ نیدر اـ ۱

 ساره... و کارما )کرمن( سمساره و سن هکاره، کرمکاره و اهن اهم  شنن،یو کر شنایکر
 شیبکار رفته است و چون گو شیهر دو گو شادهایاوپان یهاو ترجمه  یغرب لیتوجه کرد که در رسا دیبا

 قدیدهند بنا به سلبخود حق می   زیجهت پژوهشگران ن  نی. بهمستین  کسانی  یهند  یشهایگوبا    زین  تیسانسکر
با   گریمنابع د یام تا خواننده در بررسهمختلف بهره گرفت یهاشیها را برگردان کنند من مخصوصاً از گوواژه

 اشکال روبرو نباشد.  
نماد آراسته شده و هندوها    نیاز ا  ونهایلیاست. در معابد هند مویو نماد ش  تیآلت رجول  یدر هند به معن  نگایـ ل۲

 ی بدن لطیف معن زین Ling -shariraلطافت است و  یدر ضمن به معن یول. پرستندی در سراسر هند آن را م
 .دهدیم
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 ری. زهنر آن را »بازگشت خودبخود و غشودیبعد منتقل م ات یرفتار و کردار انسان که به ح جهینت
دَهَرمه  یهانیقانون ک نیکه ا سدینوی. و مکندیم یقابل فسخ هر عمل انسان به خودش« معن

(dharmaاست که همه موجودات به آن وابسته )هرکس مسئول وضع  یهند دهیعق نیاند. بر ا
است، بدون آنکه به رحمت و فیض... وابسته باشد. از نظر مذهب  شیو سرنوشت خو تیو موقع

  ی ایاز دن ییفقط رها یندارد بلکه رستگار یمفهوم یسام انیاد ی ابد ات یو ح یرستگار یهند
 ۵۳/۱۱۲مافوق زمان...  ایاست  یزمانیبه ب وستنیان و مکان و پو وابسته به زم ینسب

تولد و مرگ  انی، انسان در دور جر .Br. Up بخصوص در م،یدید شیپ انات یدر ب کهیبطور
 . شودیگونه که عمل کند همان ماست و آن شیمحصول اعمال خو

(  ritaه )یا ریتَ  د واژه رَتبه قانون فکر کردن  انبینکه روشن  یبار  نی: »اولسدینوی( مRao)  اُرا
 عتیآن را قانون طب  یبطور کل  توانیاست که م  اء«ی»سبب اش  یآن بکار بردند که به معن  یرا برا

 تهیربه مفهوم »قانون اخالق« است. به قول رادا کریشنان  یجهان اخالق یواژه برا نی. همدینام
 ردیبخود گ  دیرا که روح با  یتولد  وعن  یقبل  ات یقانون کرمن است... بهره و ثمره ح  ایکرمن    انیبن

از ارواح ممکن است در  یبرخ ردیگیگذشته شکل م ات یح طی. روح بنا به شراسازدیمشخص م
 وانیحسخ، اگر در بدن  )اگر روح در بدن انسان وارد شود نَ  ۱۱/۷۴اجسام ثابت )جماد( داخل شوند«  

. ورود روح نامندیسخ مفَاد داخل شود  سخ و اگر در جمسخ، چون در نبات وارد شود رَداخل گردد مَ
 (.ندیخدا را در انسان حلول گو

 هیروح وجود دارد. در غرب فیثاغورث نظر یبه بقا دهیعق انیاددر همه  دیگویم وکاناندای و
palingenesis  یبود که روح پس از انحطاط بدن باق  نیبر ا  دهیعق  شهیرا اعالم کرد. در هند هم 

 لیرا تکم دهیا نیا ییایآر نی. متفکرابدییادامه م گرید ات یدر ح ات یح کیو اعمال  ماندیم
تجسم و تولد   هینظر  2Nyaya  نیتوأم است. متفکر  یقبل  ات یح  رشیمنطقاً با پذ. قبول روح  1ردندک

 یمحو نشدن یا. بنا به استدالل آنها هر تجربهدندیمحکم بخش  یهاهیمجدد را پا

 
  

 
 ی و تأثیر زندگیبه نوزا دهیعق شهیاست. در هند هم ییو بازگشت و نوزا دیبه مفهوم تجد سینگنزیـ پال۱

 شکل گرفت.  شادهایدر اوپان هینظر نیوجود نداشته است و ا ندهیآ اتیگذشته در ح
آن را   گذار ه ی. پاو منطق خاص آندوران بنا شده است اسی هند است که بر ق یاز مکاتب فلسف یکی یَه ایـ ن۲
بحث  اتینظر نی. درباره ااندده یهند نام ی. او را ارسطونددانمی( Akshapada Gautamaگوتمه ) پادَه کشَاَ

 کرد.   میخواه
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 یانسان، باق ات یاو ، بصورت عوامل بالقوه در ح یاعمال قبل و همه اعمال انسان، منجمله است
تحول  روانیپ ی. براانددهیهند برگز میقد نیمانند متفکر یاهینظر زی. فالسفه مدرن نمانندیم
 رد،یپذیصورت م یکیولوژیزیف یهاهیهویّت و مشخصات بطور محض بر پا لیو تبد رییتغ

گذشته   یکارما  لهیبوس  یبا بدن ماد  یح در همراهان روباست  یهند  نیمتفکر  یکه برا  نهگوهمان
ادامه دارد   انیجر  نیو ا  شوندیگذشته افزوده م  یبه انبار کارماها یکنون  ی. کارماهاگرددیم  دیمق

که  دینمایم حیتصر کندیکارما رشد م هینظر هیکه بر پا یمذهب سمیدالیدرک گردد. ا قتیتا حق
 نیکوشش آگاهانه ا لهیبه وس تواندیتجمع کارما آزاد است و م نیادادن به  انیپا یبرا نسانا

 یفقط خود انسان برا هیپا نیدر دست خود اوست. بر ا یرهاساز نیا دیعمل را انجام دهد. کل
  ات یح  یهایانسان قادر است خود را از بدبخت  فیقابل مالمت است. با اعمال شر  شیکنون  تیموقع
 ۱۲۸/۷۴بخشد.  ت نجا

به قانون ثبات و حفظ    قانون کارما  یاثبات علم  یاز دانشمندان مشهور هند برا  ( Tirtha)  رتایت 
و  ال یام لهیکه بوس ی: »امواجدیگویو م کندیماده، اتکاء م یریو فناناپذ عتیدر طب یانرژ 

 گذارند یاثر م شهایگرامانده و در انجام  یبنا بر قانون کارما باق شوندیم جادیانسان ا یخواستها
 سریدرک م نیا یمعمول ی با آگاه. افتیدست  یتریعال یبه آگاه دیبا ریتأث نیا یعواق درک یبرا

  ف یاست. بدن لط  فیرشد دراز مدت و تحول فراوان بدن لط  کی  جهیانسان نت  ی. حالت کنونستین
که درون بدن   نجاستیاست. از ا دهیرا پشت سر گذاشته تا به انسان رس یاز درون حاالت فراوان

مختلف  یهادر راه ییام کارهاوجود دارد که انسان را وادار به انج یاناشناخته یاشهیلطیف گرا
گذشته بدست   یهاات یاست که در ح  ییشهایگرا جهیجهت هر عمل انسان نت نی... بهمکندیم

 ۱۴۹/۷۴آورده است«. 
ان نسا  یوابستگ  لیوسا  نیاز مهمتر  مال اع  جهینت  ایکارما    شادیدر اوپان  سد،ینویم  نگیرسیبالب

و اعتقاد به مراقبه  مانیآنانکه در جنگل با اآمده،  Mund. I/2.11جهت در  نیاست. بهم
پس از مرگ از گناه رها شده   د،یزیدانشمند مطمئن و آرام که چون سائل دوره گرد م  پردازند،یم

 ۱۰۲/۸۵. بردیاست، بسر م ل و زوا مرگیدر آنجا که روح ب د،یبا گذر از دروازه خورش
و جامعه   عتیوجود قانون و نظام در طببه  یمتکن(  رمَ کَاثبات اصل کارما )  یبرا  شنانیکررادها

»اگر   سدینوی. او مشودیم  یاست که موجب نوزائ  ینظام  کی  زین نرمَ گشته و معتقد است اصل کَ
 دهیرا ناد یاخالق نیقوان اگرو  میزنیخود لطمه م یبه تندرست میریگ دهیرا ناد یسالمت نیما قوان

 هانیک یکرد. هرگونه درک عقالن میخود را خراب خواه یعال ات یح م،یریگ
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حکومت قانون در شکل گرفتن  یو چرا چونیبه شناخت ب ازیخداوند ن یهرگونه درک روحان و
. داور درون است که برون ستیما دارد. قانون کارما خارج از فرد ن یاعمال و مشخصات اخالق

 ابد، ییخود را م فریرسد و عمل شر و زشت کمی یروزیبه پ لتیآن فض لهیکه بوس ی. قانونستین
 ییودا انیاست. خدا یاست. نظام جهان بازتاب ذهن و فکر اله ینظام هست دنآشکار ش

خداوند واضع قانون کار ماست.  Shv. upه( بودند. در . تَ )ر تایر اینگهدارندگان نظام عالم 
(. خدا هم قانون است و هم عشق، و Karmädhyakshah( )هشَ کیَیرمادهکَکشاه )ایکارماده

. مانهیاست، نه جابرانه و نه رح  طرفانهی. عمل کارما کامالً بگرددیقانون اعمال م  لهیمحبت او بوس
اگر انسان آن  رایوجود دارد. ز یدیام یول میاصل فرار کن نیا یاز اجرا میستیهرچند ما قادر ن

روح در  یاست بسازد حت لیگونه که مااست خود را آن است که خود ساخته، او ممکن یزیچ
به درد و رنج   میابیرا از دست دهد. اگر ما راه درست را ن  دهایهمه ام  ستیمراحل الزم ن  نیترپست

رشد  ییوجود دارد که در آن ما به معرفت نها یگرید یبود بلکه هست میمحکوم نخواه یابد
 ۱۱۳/۷۰. افت«ی میهدف دست خواه نیابه  که باالخره یقطع نانیکرد، با اطم میخواه

احساس و فکر و رفتار کرده است کامالً   ات یح کی آنچه در  لهیروح بوس ندهی: »آنیو همچن
گونه ... همانافتیخواهد    یابد  ات یح  یبرا  یستگییابی به شا. روح شانس دستشودیمشخص نم
حد   نیچن ک یطلق هم است، شر م یحد پست مجرد در نظام هست ک یتنها  asatکه الوجود 

بوده و کاماًل نابود  یخود قطب متضاد هست یوجود داشته باشد بخود گرا یپست است. ناهست
را داراست،   تی. چون هرچه موجود است شکل الوهستیوجود ن  یدارا  یناهست  نیچن  کی.  شودیم

 است!(. ریو فناناپذ یبداتمن که خود برهمن و آ ای)روح  ۱۱۵/۷۰است«  یکیامکان ن یپس دارا

 نیکنندگان فلسفه آنان کَرمَن مهمترلیهندو و تجل شمندانیکه به نظر اند میدیکنون دتا
است و همه انسانها، بلکه همه جهان )که انسانها به  یعدل اله یاجرا لهیو وس عتیقانون طب

بست جال یقانونند. ول نی( تابع اشوندی مبدل م زینباتات و جمادات ن وانات،یح ن،یاط یش ان،یخدا
 اتیح ی)بجا یاله ات یو ح یواقع ییباطل و رها یقانون اله نیا یبه سادگ شادهایکه در اوپان

راه که با مذاهب  نی. اگرددیم سریم یگرید قیاز طر شادهاست،ی( که راه مشخص اوپانیابد
آتمن ـ برهمن  یکسانیدارد، طریق معرفت  یمعتقدند تفاوت کل یکه به تناسخ و نوزاد یگرید

ودانتا مطرح گشته است. رکه تنها داست، 
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 کشا مُ  moksha ی و رستگار ییرها

. هر شخص در شودیمتولد م  یگریروح انسان پس از مرگ بدن در جسم د  کَرَمن  هینظر  در
اعمال همراه روح  نیا جهیبدند. نت ای کیدهد که نانجام می یخود اعمال و رفتار ات یدوران ح

است مجبور به گردش  یبا روح باق جهینت نیا کهی. تا زمانگذاردیم ریاست و در تولد مجدد او تأث
 .دباشه میچکرَنسارَسَ (Samsära- cakraچرخ سنساره ) ایدر چرخ تولد و مرگ و 

اعمال از  نیاثر ا کهیو زمان ندیبیاعمال خود را م فریمکرر است که ک یهایزندگ نیدر ا
 نی. اماندیم یباق تیجهان باز نگشته و در ابد نیا به گریرفت و روح آزاد از کَرمَن شد، د انیم

 اتیاعمال ح دنی. به ثمر رسنامندی( مmuktaه )موکتَ شودیکشا و آن را که آزاد ممُرا  یآزاد
 .ندیگوی( مKarma- pakaه )را کَرمَه پاکَ نیش یپ

 یمتعال یرهائ کیهدف  شتریبلکه ب ستیمورد نظر ن ینوع آزاد نیتنها ا شادیاما در اوپان
سخن گفته  ییاز سه گونه رها شادهای. اصوالً در اوپانگرددیکه از راه معرفت حاصل م دباشمی

 . شودیم
مکرر  یهاو مرگ ی( که پس از نوزادKarma- mukti) یموکت ـکَرمَه  یجیتدر ییـ رها۱

 . گرددیو پاک شدن آثار کَرمَن حاصل م
رها(    ـ بدن    یاز بدن. )ب  یرستگار  ای(  (Videha – mukti  یموکت  ـ  هدهَیبا مرگ و  ییـ رها۲

 . گرددیم یپاک شده و مرگ موجب آزاد یحال با ترک بدن آثار کرمن بکل نیدر ا
 نکهیحالت با معرفت به ا نی( . اJivan- mukti) یکتمو ـن جیوَ ات یدر دوران ح ییرهاـ ۳

 روانیو پ  نیودانت  یاصلو    یهدف عال  قت یمعرفت در حق  نیو ا  شود،یآتمن برهمن است حاصل م
 ه مپراجناَتسَمورد نظر است که به آن  یحال شادیدر اوپان شادهاستیفلسفه اوپان

است که   یزمان نیا شنانیکر ریو به تفس  ندیگوی( مSampräjnäta - Samädhi) یمادهسَ
با  شیگرفته و آگاه ی( شکل ذهن الهmanas)منش  یبا مراقبه و مدیتاسیون، ذهن و تفکر فرد

( است، Svarajyaه )یَراجسوَ  ایبرخود    یحال او که فرمانروا  نی. در اگرددیبرهمن همنوا م  یگاهآ
 یبرا سدینویم زی( نRao) اُ. راشودی( مبدل مSämräjyaراجیه )سام ایکل جهان  یبه فرمانروا

 معرفت کندیم شنهادیسه راه پ شادیموکشه اوپان ای یآگاه ـبه آتمن  افتنیدست 
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(. راه معرفت به برهمن و برهمن شدن Yogaو یُوگا ) Upasana شیو ستا شیای، ن jnäna ای
 یادرک مکاشفه  کیبلکه    ستین  یو استدالل متک  یدانش عقل  کیمعرفت بر    نی. اکندی م  تیهدا

حاصل   یاندوز  پاداش  ایو    یمیقد  لیمطالعه وِداها و گوش دادن به رسا  لهیاست و بوس  یو شهود
 الهام خواهد شد.... یبه آنانکه ذهنشان پاک و خالص شده است معرفت برهمن کهبل گرددینم

شده است  شنهادیپ ییرها یبرا زیو نماز و در برهمن مراقبه کردن ن شیایراه ن شادیاوپان در
هنوز برهمن    Taitو .   .Brih.     ،Chand  هیاول  یشادهایدر سه اوپان  ستیراه معرفت ن  یکه به سخت

و  گرددیم فیخدا بصورت متشخص توص یبعد یشادهایوپاناست و در اقابل وصف  ریوجود غ
دهند... در رودرا ... مراحل مختلف وجود مطلق را ارائه می وا،ی، ش انهی، نر شنویبرهما ، و ینامها

21/Shv . VI وجود انسان را  یاو رحمت اله به میاحترام و تعظ یخداوند و ادا شیایآمده که با ن
که از راه یُوگا و   افتیدر توانیم Shv. II/12. از ..سازدیبرهمن را ممکن م منور و تحقق و در

راه شش  کی  Mait. در . ابدییدر وحدت جیواتما و آتمن تحقق م زیمهار کردن ذهن و حواس ن
(  Patanjaliپَتَنجَلَی ) افتهی ل ماک یاراه هشت مرحله هیکه شب شودیم انییُوگا ب یبرا یامرحله

 ( Mait VI/18است. )

 یاریمجدد همانست که شانکارا و بس  یتولدها لهیبوس ییدر مورد اصل کَرمَه و رها اُرا نظر
ه تحقق وکَشبدون حصول معرفت مُ  زیراه ن  نیاز ا  یاند و معتقدند حتکرده  دییتأ  زیاز بزرگان ودانتا ن

 حاند رونشده ختهیمعرفت گس  لهیبوس کهیکرَمَه تا زمان یرهای»زنج : سدینویم اُ. راافتینخواهد 
برهمن   ریغ  رایز  کند،ینقل مکان م  گرید  ات یبه ح  یات یرا در بند خواهند داشت. آتمن محدود از ح

 یاز بندها یی. رهاابدییبر روح آشکار شد، وحدت با برهمن تحقق م قتیگاه که حقاست. اما آن
  ۱۲صل گردد«. تمن( حا)درک آ  ییو خودزا ی گاه امکان دارد که خودآگاهو تولد مجدد آن  همَکر
- ۱۱/۷۴ 

 شودی( افزوده میموکت  وَنی)ج  یدر زندگ  یبه رستگار  گریمرحله د  کی  یبررس  نیابا توجه به  
 متشخص است. یخدا شیاینماز و ن لهیبه وس ییو آن رها

آن   هیبه توج زیکه شانکارا ن شودیمطرح م زین گریحالت د کی شادیکه در اوپان میدید
 ه(.کامَ شیو عالئق است )ن ال یبا ترک ام ییاو آن ره پردازدیم

 ز،یصورت ن نیافزود، که در ا زیآتمن را ن ای یو مرحمت اله ضیف دیاحوال با نیهمه ا به
 مراحل صورت خواهد گرفت. یبدون ط  ییرها م،یدیچنانکه د
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است  یکس  نی: »اسدینویم (زنده آزاد )رستگار در بدن ایه موکتَ وَنیج هیدر توج یپات  یتر
همسان درک کرده و با چشم باطن  برهمن را با آتمن افته،یخدا را در خود  نشیکه با شهود و ب

 یانسانها نیترینادرند، عال اریافراد که بس  نیاست و هنوز زنده است... ا دهی برهمن را درون خود د
 ی ورجمه استیهمه افراد حق دارند خود را داوطلب ر یجمهور ک یگونه که در جهانند. همان 

 طیو شرا یستگیشا یتنها اندک زیمعرفت اعال ن یدر جمهور شودینفر انتخاب م کیکنند و تنها 
 ۱۴۸/۹۷. ابندییشدن را م دهیبرگز

است داللت   یجهان  آتمن  یفرد  یآگاه  یذات   قتیکه حق  تیواقع  نی»ا  سدینویم  شنانیاما کر
 یو به معرفت ذات واقع دهیهم دررا از  ییدارد که هر موجود انسان قادر است پرده جدا نیبر ا
را توسعه  یابد ات یمشخصه ح نیا شادهای. اوپانابدیو وحدت با همه موجودات دست  شیخو
 ۱۱۷/۷۰. «دهندمی

  Avidyäجهل  ،یوجود یتهاو اسار های: »در ودانتا مسبب همه وابستگسدینویم شینریهَ
 یمنطق لیتحل ک یدر  ییدانا نی. ادگردیحاصل م Vidyäاسارتها با معرفت  نیاز ا یاست و آزاد

وحدت با  ایحالت وجود  نیتریبلکه تحقق عال شودیو مقابله عامل و معمول حاصل نم یعقالن ای
 ۷۷/۳۸است« . یکیمعرفت است، خود او با برهمن  یدارا یخداست. اگر وجود

است که بدن   نی: »در انسان چنسدینویو م  کندیم  هیرا توج  ندیفرا  نیا  یگریبه زبان د  رتایت 
است،   یقیو آنچه انعکاس نفس حق  کندی( را خلق مegoنفس کاذب )  دهی( اریَره شَ مَلطیف )سوکِش

خداست.   ایاست آتمن  یق یآنچه حق یدر پس نفس کاذب ظاهر ی. ولشودیم یخالق خودپرست
به من پست )نفس کاذب( نسبت داد که فقط چون عکس   توانی را نم تیذات  و قت یحق چیه

 در آبست.  دیخورش

نور   افتیگاه که وجود انسان آماده در. آن کندیم تیرا هدا فیو تحول بدن لط ریمس  آتمن
و کمال   شیپاال جیدهد و آن بتدردر بدن لطیف رخ می یمناسب رییتغ کی گردد،یآتمن م یقیحق

 ۱۳۸/۷۴. کند«یو با آتمن وحدت حاصل م افتهی
مذهب ودانته،  میقد دی( و از اسات را)ودانتا سوت  ( مصنف برهماسوتراBadaräyana) یَنَبادارا

 ۳۱/۷۴. ستی( نیموکت وَنیو معتقد به زنده آزاد )ج هند شمندانیبرخالف اکثر اند
که فشرده  دهدشرح می لیبه تفص یو رستگار ییشانکارا را درباره رها ات ینظر شانیرادکر

 است: نیآن چن
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 ک یجیواتماست که خود  شودیمتأثر م یویو از تجارب دن کندیتحمل و احساس م آنچه
( است و lilaلیال )  ایبرهمن    یبازاست و بس. جهان  قتیفقط برهمن حق  رایاست، ز  یرضعَوجود  

 نیشدن است. اما ا ریکث یبرهمن برا زهیانگ یجهان تجل نیو ا کتاستیبرهمن. برهمن  یایما
خود   یری. آنها به فناناپذستندیود نوجود برهمن همه جا حاضر در خشه آگاه بهیکثرت )آحاد( هم

مطلق درک کنند،    قت یرا با حق  شیآنکه وحدت خو  یکه در آنهاست، و بجا  یتیباور دارند نه به ابد
را جمع کرده    فریو ک  پاداش  و  شوندیو عامل و متمتع م  رندیپذیم  کسانیخود را با بدن و آثار آن  

کننده سرنوشت ماست، عیرور عالم که توزسَ . گردندیرا متحمل م یفراوان یهاو تجسم انو ابد
 .سازدیدر آن مجسم گردد مشخص م دیرا که به تناسب اعمال گذشته با یشکل یهر روح یبرا

 ی تیدر پراکر  یماد  یایدن  کند،یسرور همه جهان را منقبض م  kalpas  یادوار جهان  انیپا  در
 ند،باشخود می upädhis نات یطه با تعآزاد از راب یارواح فرد کهیدر حال شود،یوارد م زینامتما

 رگاه که سرواعمال گذشته آنها هنوز اشباع نشده آن جی. اما چون نتااندقیچنانکه در خواب عم
فرا  ییتا زمان رها گردندیوجود مجسم باز م ک یدوباره در  آوردیبوجود م ینینو یای( دنشورهی)ا

 رسد.

 :سدینویم ییرها یدرباره چگونگ او

. مدیتاسیون، پرستش، شودیحاصل م  ییاعالست رها  قتیشناخت که برهمن حق  نیا  با  تنها
و  شرفتیبه پ یلیکه م یالتعطبقه م یو برا دباشمی یطالبان رستگار یداناَ یانجام شعائر، برا

 یاست. پس برا دهیمشخص گرد Jnänaندارند، حکمت و عقل  یو لذات بهشت یویدن یابیکام
 یجیتدر یی رها یگریو د sadyo- mukti یناگهان ییرها یکی، دارد ود دو راه وج ییرها

karmamukti .َبا  یموکت رمَکَ  ،یدرون ریو تنو یبا در خود فرو رفتن، ادراک باطن یوموکتیُدس
 زی. با مطالعه و مراقبه در متون مقدس نگرددی( ممکن مUpisanaا )سَناوپا ایپرستش و شعائر 

 عبارتند از: طیشرا نی. اافتیدست  یموکتویسد جهینتدر و   Jnänaبه  توانیم یطیطبق شرا

 است.  یغیر ابد زیو چه چ یابد  زیدهد چه چ زیکه تم یدانش ـ ۱
 . گریجهان و جهان د نیا ذیاز همه لذا یو آزاد یزاریـ ب۲
 مانیصبر و تمرکز و ا ا،یسکون و آرامش، تسلط بر نفس، ترک دنـ ۳
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 . 1یرهائ یبرا اقیـ اشت۴

پردازد به وحدت آتمن خود با برهمن واقف و رها   شادهایهرکس به مطالعه اوپان  طیشرا  نیا  با
 خواهد شد. 

صاحب    یمعتقد و پرستش خدا  اریبس   (متشخص  ی)عشق به خدا  bhaktiدر ضمن به    شانکارا
 - vishva . خود او عالوه بر آنکه بهشمردیم یرستگار لهیو آن را وس ستدانمیصفت را الزم 

nätha (در ا یوایش )یکاش التیرقاص (Kashiمعتقد بود و او را م ) ین، الهه پاروَ شنویو ستود،ی 
در وصف آنان از او  یو اذکار هیو سرودها و ادع کردیم شیاین زینرا  2دا...الهه شارَ وا،یزوجه ش

 VI/ …/36. 3مانده است یباق

دهد که معرف را ارائه می  ییهاراه  ییرها  یبرا  شادیمقدمات اوپان  نیجالبست که با وجود ا  اما
-20اند. در بوده ودانتا  دیگران اسات است که الهام  یانیاقطاب و رهنما ییفکری و تفکر ابتداخام

22/MAit. Vi گا )یُروش را که لمبیکا نی. اکندیم انیرا ب یییابی به رهاروش دستLambikä 

- yogaمیَو با حبس نفس پرانا  نامندی( م  (Pränäyam  و )یاگرداندن زبان به باال و بستن حفره  ای 
یُوگا شرح  هیدر توج رد،یگی( ... صورت مPratyihira) اهارَیرت ضبط حواس پَ  ایکه در کام است و 

 خیو سوراخ ب  اندنزبان را برگرد  یش یحرکت نما  کیکه با    شودیم  دهید  میتعل نیداد. در ا  میخواه
با   ایو  گردد،یو با مشاهده برهمن رستگار م زدیخیم بر انین او از م: تعیّکبارهیدهان را بستن 

م َشنَلککشهموُ  ای  ینشان رستگار  نیو ا  شودی( مnirätma)  راتماین  خودیآتمن ب  لهیآتمن بوس  دن ید
(moksha - lakshanamاست... و باالخره با آتمن روشن در ) 

 

  

 
 است: نیشروط چن نیا تیسانسکرمتَن ـ ۱

1- nityänitya-vastu-viveka 
2- ihämutra-phala -viräga 
3- shama-damädi - sädhana-sampat 
4- mumukslutva 

 الهه آموزش   devi sharada  ،devi pärvatiـ ۲

تجسم   ی و حت نددانمی و واصل به خدا  یبرهمن ی عرفا نیاز بزرگتر ی کیشانکارا که او را  گر یـ بعبارت د۳
  ی برا نصورتیا ریدر غ رایاست ز افتهیدست ن ییو هنوز به رها کندیم  شیدانستند. همه راهها را ازما شیخدا
باره بحث    نی. در اقتیاست نه واصالن به حق  یادان  یبرا  نی که ا  داشت،ینم  یمفهوم  ازینو شر، نماز و    یکیاو ن

 خواهد شد. 
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م و ضبط  وُبا ذکر اسم اعظم آ نی... همچنابدییدست م یو به لذت و سرور ابد بردیآتمن بسر م
خود را به دماغ رساندن... آتمن به عظمت ظاهر    م( دَ Sushumnäاز راه رگ سوشومنا )  ایحواس،  

 ییهاو ر شودیحال جیواتما در آتمن محو م نی... در اگرددیمشاهده م نیشده و برهمن به ع
 دیدل برآ انیکه از م یا آوازبند، با دو انگشت گوشها را بسته ت  نی... و در آخرگرددیحاصل م

 گونهچیو تخدیر ه نیکه جز تلق یش یچند حرکات نماموارد  نیدر تمام ا شودیم دهیبشنود و... د
و مشکالت حصولش  یکه آن همه درباره سخت شوندیم یمعرفت نیندارند جانش  یارزش

 کرده بودند. ییراسسخن
: هر دیگویفصل است( است که م  کی  یدارا  شادیاوپان  نی)ا  Kaiv. /24جالبتر دستور    نیاز ا  و

 شود،ی( را بر زبان آرد چون آتش منزه مShatarudriya) هیَرودرتَاشَیرودر ی که صد نام خدا
براهمن حرام  یمشروب مسکر که برا دنیو گناه نوش یاز گناه طال دزد شود،یچون هوا پاک م

تولد و   انوسیمعرفت را حاصل کند اق نی... آنکه اگرددیاز گناه قتل براهمن پاک م یاست، و حت
 . شودیرستگار م هیَرودرتَمرگ را خواهد شکست و به برکت خواندن شَ

آن هدف پست است و واصالن به   ذیبهشت و لذا  نیکه از نظر ودانت  میتذکر داد  نیاز ا  شیپ
گونه همان  ی. ولندباشسمساره می  انیکردن در جر  ریجهان و س  نیمقام مجبور به بازگشت در ا  نیا

بهشت  شادهایاز فصول اوپان یدر برخ م،یاشاره کرد ییهاو ما هم به نمونه سدینویم شننیکه کر
  وَ دِآمده است که وامَ Aitr. Br. II/5دهد که در تذکر می نی. او همچنستیرستگار مکان

(Vämadevaاز ا یگیر یسرودها ندهیمقدس و مشهور سرا یش ی( )ر )و  جهان صعود کرد نیودا
   ۱۲۵/۷۰. افتیدست  یریفناناپذدر بهشت به  ایدر آن دن

آمده     Kaushit. III/1-8. در  دباشمی  رَندیحصول معرفت اعال با شناختن ا  گریو قصه جالب د
 شیبه پ یبا زحمت و به زور قربان (Divodäsa) هداسَوُی( پسر دpratardanaه )نَردَرَتکه راجه پَ

(  Tvashtri)  رىداد که، من پسر تواشت  میتعل  نیبه او چن  ندریکرد و ا  ت یو از او طلب هدا  دیرس  ندرَیا
( را به گرگها قسمت arunmukhasه )موکهَ روناَسه سر را کشتم )جن سه سر(. من مرتاضان 

ماها لُ( را در آسمان کشتم و پااوPrahläda) هالدَتعهدات تخلف کردم، مردم پرَ یاریکردم، از بس 
(Paulomasرا در فضا کا )َجهنَکَه ل( هاKälakanjasرا در زم )نیبا ا ه... سراسر کشتم... و ننی 

 یدا دان، از روشنو نه قتل مادر و پدر خود... و نه با کشتن براهمن وِ نیکشتارها، نه با کشتن جن
مرتکب شود گناهکار نشود و  یهر بدی و گناه زیو نور من کم شد. و آنکس که مرا شناسد ن

 انیکم نگردد... سعادت همه آدم اشچهره هرقدر گناه کند نور
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را بشناسند آتمن را شناخته و   ندرایآنانکه ا ان ی... و باالخره در پاابندیکه بمن معرفت  نستیا در
 رستگارند!!!
 به  رَندیا یشاهکارها نیا دییتأ یبرا انات یب نیپس از شرح ا شننیاست که کر جالب

... VII/28  براهمنه  ایرتِاَی  XII/7.1.1 , I/2.3.2براهمنه  شاتاپاتا  X/99.6 , X/8.89…ودا    گیر
معرفت  ندرای)شناخت ا  میافتیگاه که ما به حکمت اعال دست  : آندهدیکرده و سپس نظر م  هیتک

اعمال خوب و بد ما را لمس نخواهند   م،یرها شد  یو خودخواه  ینیاعالست ؟!!( و از توهم و خودب
 ۷۷۵/۷۰!(. ستند؟ی... اعمال بدی نی!! )پدر و مادرکش میامرده م عمل بدکرد و ما در امکان انجا

 یاخود ساخته ریو تعاب ریتفاس شیفرض یو کشتارها ندریا یمجذوبین ممکن است برا البته
 یفکرنشان خام مات یتعل نگونهیانکار کرد که ا توانینم چوجهیرا به تیواقع کی یکنند ول انیب

 بخش نبوده است.یوزگاران هم تعالآن ردر  یعرفان بدو نیاست. ا ندگانیگو

 شادها یاوپان  مات یاز تعل  یاریدر بس   میمستق  ریو معرفت به آتمن، که غ  ییرها  گرید  قیطر  کی
مقام    تایفیض است، که بخصوص در گ  لهیبوس  یشده است، رستگار  انیب  م،یهم مستق  یو در برخ

آتمن است که  نیا شود،یم داده تذکر شادهایاز اوپان یدر برخ میدید کهی. بطورابدییم یمؤثر
 آمده : Mand.III/2.3تذکر داده شد  نیاز ا شی. چنانکه پکندیم تیرا هدا واتمایج

 توانیوداها م دنیشن لهینه بوس یو نه تفکر و عقل و حت مات یتعل لهیآتمن نه بوس نیا به
 .سازدیآشکار م آتمن خود را یکس نیبه چن ندیاو را برگز آنکه خود آتمن لهی. فقط بوسدیرس

است و فقط فیض و   جهینتیب یو کوشش شخص یکرد که سع انیب توانیروشنتر نم نیا از
 .شودیم یموجب رستگار یدگیبرگز

 میما با تعال شادهایدر اوپان گریکه مانند مسائل د شودیم دهیشرح فشرده د نیمطالعه ا با
 ک ی یممکن است برا شادیاوپان ک یفصل از  ک یدر  یو حت میستیهماهنگ و همساز روبرو ن

و مکاشفات  ی. درباره تعلیمات الهاممینمائ افتیهم متضاد، در یفراوان و گاه یپرسش پاسخها
گفت. میسخن خواه انیدر پا زین دیاسات  نی!! ایوراء عقل
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 یو رستگار خواب

و ارتباط درباره خواب  ییاز درک مردم ابتدا یو فصول گذشته شواهد نیش یپ ینوشتارها در
با  یول ایدن نیا هیکه شب کندیم ریس یدر جهان شیخو یاهایشد. انسان در رؤ انیا روح بآن ب

 نیابؤی. رابندییم  یگرید میزمان و مکان ابعاد و مفاه  ییایعالم رؤ  نیآنست. در ا  یوارو  یامکانات 
که در   شودیرو موبر ی. او با حوادثدیمایپیفرسنگها م یو در دم گذراندیم یرا در لحظات سالها

 رسد...امکان آنها بعید بنظر می یداریب

باشد.  دیوابسته و پابسته با ریپذجرمبدن  نیجز ا یگرید زیچ ییایرؤ یفضا نیشناور ا پس
 . گرددیم انینو نما ی( خود را رها کرده و با بدن لطیف در جهانی)ماد فیاو بدن کث

است. چون در    دهیو بدن لطیف گرد  ف یبدن کث  تصور موجب اعتقاد به  نیهم  زین  شادیاوپان  در
 ردیگیمبنا قرار م  یتمن الهجیواتماست، آ  ی و گاه  ف یهمان بدن لط  یودانتا گذشته بر روح، که گاه

 نکه بدو  هینظر  نیا  رشی. با پذشودیو آتمن تصور م  قیخواب عم  ا،یخواب، رؤ  نیهم ب  یاو رابطه
هم،  قیو رستگار شد، خواب عم افتی یتعال انتویاست، م یسکون درون یو آرزو که نوع لیم

. در معتقدات گرددیهم ارز م  یمرحله کمال و رستگار  نیتریبا عال  شود،یم  هیکه سکون کامل توج
باور که روح هنگام   نیفراوانند، ا زیآنها در دوران معاصر ن یایکه بقا ،یو اقوام ابتدائ یمردم بدو

. در کتاب شودیم دهید اریبس  پردازد،یمختلف م ت ایخواب از بدن خارج شده به انجام عمل
 : سدینویباره م نیدر ا زین لبراندت ی شد. ه انیب یادیشامانیسم شواهد ز

 یرفته اشکال فراوان نیکه آمده است، در خواب روح به باال و پائ Br. IV/3.13توجیه:  در
مثال به  یبرا  میتوانی... ما مدنوشیو م  خوردیم  پردازد،یم  شیبا زنان به ع  یگاه  رد،یگیبخود م

 زی. آنها نمیکرده است، اشاره کن یآنها را بررس( Tayior) ورلُیمردم گروئنلند که َت

  



128 
 

 بخش چهارم: ودانتا

. در پردازدیمالقات م ایو به شکار، رقص  کندیکه روح شبها بدن را ترک م انددهیعق نیا به
بدن را ترک  نندهیوح خواب بمعتقدند ر یشمال یکایکه سرخ پوستان آمر میخوانیهمان منبع م

)به  یستیمیدر منشأ آن ی. اگر کس رودیجالبست به اطراف م شیآنچه برا یو به سو دینمایم
 دیمراجعه نما  Br. IV/3.14به    ستیبخواهد شک کند کاف  هادهیا  نیمراجعه شود( ا  سمیکتاب شامان

امکان دارد روح او نتواند  رایزکرد  داریناگهان ب دیدهد آن را که در خواب است نباکه دستور می
 ممعمول اقوا یاز برداشتها یکی نیمشکل است. ا اریبس  یشخص نیچن یبه بدن بازگردد و مداوا

کرد  داریست ناگهان ببآن را که در خوا دیمعتقدند که نبا Lugonدر  Tagalمردم  1است یبدو

 است. بیچون روح او غا
 ...دارد را دربر یاز تصورات اقوام بدو یاصرعن زیدرباره خود روح ن شادهایاوپان میتعل

 یاریدر بس   شادهایاوپان  یهانشناسی: »کسدینویباالخره م  گرید  یپس از ذکر مثالها  لبراندت یه
( درباره خلقت تصور یو فطر یعی)طب ییقرار دارد که اقوام ابتدا یاز موارد بر همان سطح تفکر

 را شادهایاوپان یخیتار تیتا موقع میتکرار کند ش انیب نجایاست که آنچه در ا ی. ضرور کنندیم
اند شده شوپنهاور، دوچار یو اغراق، که به اعتبار برجستگ ییگوو آنها را از گزافه میروشن ساز

و شکوه در   ییبایز یبقدر کاف میرا مورد توجه قرار ده شادهایهم اگر اوپان نگونهی. هممیحفظ کن
 ۲۵/۳۹. افت«ی میواهآنها خ

 .میکنیاز صاحبنظران را بازگو م ینظر برخ میبپرداز شادهایاوپان یبررسکه به از آن شیپ

. دهدیرا ارائه م  حدیب  یحال آزاد  قیخواب عم  شادیاوپان  یهایش یر  یبرا  سد،ینویم  وستنرِوُت 
برخورد    ی و دائماً به حدود  بردیبسر م  ت یدوئ  ی فضا  کی انسان در    ایو خواب با رؤ  یداریدر حال ب

من یا عالم خارج. در   ضدّ ی ن وجود دارد و نه فضامَ ینه آگاه قیدر حال خواب عمما . اکندیم
: کندیم  هیتوج  نیحال را چن  نیموجود است. اوپانیشاد ا  یگری و نه عامل و نه د  یئیحال نه ش  نیا

را  یاست. اگر کس  «محدود» نیا کند،یو درک م شنودیم ند،یبیرا م یگرید یگاه که کس »آن
 فناپذیری است و تی»نامحدود« است. محدود نیود و درک نکند اشنن ند،ینب

 
  

 
 مراجعه شود.E. Clodd از  Animismـ به کتاب ۱
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  نجهت یدارد از ا  شادیدر اوپان  قیکه خواب عم  ی ادیز  تی. اهمCh. VII/24  1«یریفناناپذ  تینامحدود

و   یدر واقع همان رستگار نیاست و ا دال ی... اتیاز فعال ات،یهندوها فرار از ح یاست که برا
 بنظراست که  یهمانند زمان نیو ا شودیم دیموقتاً ناپد یخارج ات یح قی. در خواب عمرواناستین

است او »جهان« است. در    یمدع  یش یحال ر  نی. جالبست که در ارودیم  نیآنان تولد و مرگ از ب
3.20/Br. IV یو را قیآتمن در خواب عم ای. و  جهانم نیتنها من همه احال  نیآمده که در ا 

و بر  ستیو بد در تماس ن کیآزاد و بدون هراس است... او با ن یزشت و آرزوست و از شر و لیم
 .2گشته است روزیهمه رنجها پ

مثال  یکنند. برا یریگجهینت یگریبه شکل د کوشندیمعاصر هندو م شمندانیاند
( )احساس و درک را Manoläya) هالیَ : » منوسدینوی( مRamana Maharishi) یش یهاررامانامَ

 نیا  نکهی. بمحض اسازدیرا متوقف م  یآگاه  انیاست که موقتاً جر  یمفهوم تجمعذوب کردن( به  
سکون هزار سال  نیو اگر ا افتندیم انیرود تصورات نو و کهنه مانند معمول بجر نیتجمع از ب

از تولد و  یآزاد لهیبوس یو رستگار ییکه با رها ،یهم به طول انجامد هرگز به حذف کامل آگاه
گر تجربه  سته،یشا  یمنجر نخواهد شد... او معتقد است بدون رهبر و رهنما  ،ددگریمرگ حاصل م

به اشتباه دوچار شده و خود    وگا،یُ( در  ای)بدون رو  قیهمان خواب عم  ا ی(  Yoga – nidra)  درَیوگانیُ
  کی( نشان نزدهی. ذوب احساس )منوالسازدیرا مجسم م  یالی خ  یرستگار  ک یدهد و  می  بیرا فر

 یبه رستگار  یراه  کنند،یکه در راه در آنجا تقاطع م   ستیادر ضمن نقطه  یاست ولشدن به هدف  
 .«درَ ینوگایُبه  یو راه ییو رها

 ایماندَآنَ یسعادت و لذت و سرور توهم کیبدون رؤیا انسان به  قیخواب عم در

  

 
( یانتهائ  ی( )بbhuman. در بهومن )ستیدارد آرامش ن  تیمده که در آنچه نهاآ  بطور فشرده   VII/23.24ـ در  ۱

 نی. اشدیاندی... نمشنودیرا نم  یگرید  ند،یبی را نم  یگریاست(. در بهو من د  یخواهش  یآرام است )ب  زیهمه چ
زوال و فناست. آنکه به مرحله چهارم   شدیندیبشنود... ب ند،یرا بب یگرید کهییاست. جا یریو فناناپذ یزوالیب
رسد... آتمن همه و به کمال می  فتهایاستقرار  mahimanفقط در عظمت من مطلق  دهی( رسturya) هیتور ای

 جاست. من همه جا هستم.
و  ندیبی را م زیخود همه چ یشده و به روشن یکیآمده که در عالم خواب با برهمن )آتمن(  IV/21-20ـ در ۲

حالت   نیو لذت محض شده است، او هم در ا  شدیاندینم  چیکه محبوبش را در آغوش گرفته به ه  یچون مرد
و از همه غم و رنجها آزاد   دهیحال به همه آرزوها رس نی. او در استیسرور آتمن واقف ن جز یلذت چیبه ه

 است... .
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 (Änanda - Mäyäدست م ) است. در  «بخشلذت  ی»حجاب نادان کیکه در واقع  ابدیی
برداشت  ینهائ قت یحد کمال و چون حق نیو سرور آخر یرستگار نگونهیا میقد یشادهایناوپا

 . شدیم
 لهینه بوس  کندیجدا م  قیرا از عالم خواب عم  یداریکه جهان ب  یآمده، پل  Ch. VII/2-4.1در  

ن  یابد. همه گناهاو مرگ و رنج و لذت آن را درمی  یریو نه پ  د یآن رس  انیبه پا  توانی روز و شب م
 نایب شدبا نایپل بگذرد اگر ناب نیاست. آنکه از ا یگناهیجهان ب نیکه ا گردندیدر برابر آن باز م

. پس شب هم به روز شودیباشد تندرست م ماریاگر ب گرددیاگر مجروح باشد درمان م شود،یم
 ۵۷/۹۵ - ۶۱پر از نور است...  وستهیعالم پ نیکه ا گرددیمبدل م
انسان   شادیکه به باور اوپان  ردیگی م  جهی( نتBr. IV/4-3)والکیه  یاجنه  مات یلتع  یانفلد با بررسه

حال او به  نیاز روح و بدن است. در ا یبیو ترک یکیزیمفهوم ف یدارا یداریب حال پوروشه در  ای
بدن قطع شده و   تیمطلق است، فعال ی. در خواب که خاموشکندیم تیفعال یکمک انوار خارج

به  ست،ین ریپذیخاموش که، حال پوروشه در آتمن حل شده و با نور آتمن نیا روح فعال است. در
خود   یعالم برا نیکه از مواد هم ی. پوروشه از عالم محسوس خارج و در جهانپردازدیحرکت م

 یداریدو عالم در حرکت است، از ب  نیا  نیب  وستهیپ  یویدن  ات ی. پوروشه در حشودیوارد م  سازد،یم
. گرددیباز م  یداریراه به ب  مانو دوباره از ه  شودیداخل م  قیو سپس به خواب عم  ایبه خواب با رؤ

دل   نیرنگ  یدر رگها  گرددیاستراحت باز م  یکه به النه برا  یاپس از خواب او چون پرنده خسته
( )ملکوت( است که آنها Sthäna)  سه قرارگاه استهانَ  ی... پس پوروشه دارارودی( مhitä)  تایه  ای

ه پنانتَ ( سوَیداری( )بbuddhäntaه )تَ بودان حالت و عبارتند از :  نامندیم یه حالت آگاهرا س
(svapnäntaو ای( )خواب با رؤ )َرسادَمپَس (Samprasada بدون   قیخواب عم ای( )آرامش کامل

 یداریحال مورد نظر بوده است که همان ب  وابتدا فقط د  که  زنندیحدس م  نیاز محقق  ی. برخ1رؤیا(

از  یاریباور را ما در بس  نیو بعداً حال سوم به آن اضافه شده است. بازتاب ا د،باشب میخواو 
که اشاره به دو مقام، دو حالت، دو عالم، دو ملکوت... شده است.  مینیبیم شادهایاوپان یبخشها

بوده  آنچه  زیچ چیه گریحال د  نیدر ا دیگویحال دانسته و م نیتریعال شادیرا اوپان قیخواب عم
 یو پوروشه از آن بر رودیم نیوجود دارد، از ب یداریو شر، که در حالت ب ریخ ی. دوگانگستین

حال  نی. اشودیو احساس نم افتیدر زین یزیچ ست،ین یاثر یدوم ای یگریاست. و چون از د
 و در یآگاهنا نیتریعال

  

 
 .نامندی م هیَرستهاتََواَ)حاالت سه گانه(  Avasthä- trayaالت را حسه   نیو ا Avasthäـ مقام و حالت را ۱
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حال دزد دزد   نیاست. در ا و درد و رنج... بدور اقیکه از اشت یلذت است، حال نیتریعال ضمن
 ایو پاداش و  شی... انسان از آنچه قابل ستاستیکارگر کارگر ن ست،یمرتاض مرتاض ن ست،ین

که  یحالت نیاست. او همه غمها را پشت سر گذاشته است. ا خبریاست ب فریزشت و قابل ک
 زیهمه چ بر معشوق است از که در یله آتمن در آغوش گرفته شده و چون عاشقیپوروشه بوس

است    من  اقیکه در آن آتمن تنها آرزو و اشت  نامندی( مätma - Kamamم )است، آتما کامَ   خبریب
(، او به عالم شکامَیو آرزوست )ن لیمیو آرزوها شده پوروشه ب ال یهمه ام نیشوق جانش  نیو ا

 دییتأ  یننوک  یعلم  یپژوهشها  قیو خواب عم  ایو رؤ  یداریسه حالت ب  دربارهوارد شده است    برهما
و    جنبندیم  یچشمها به تند  کهیزمان  یکیدهد،  که در خواب دو حالت به انسان دست می  کنندیم

  REM (rapid eye movement)آن    ( که بهدنیاست )خواب د  یداریحالت ب  هیشب  یامواج مغز
با حالت   یحرکتند و شکل امواج مغزبی  ( که چشمهاnon rap ای)NREM یگریو د ند،یگویم
و برعکس داخل   قیبار انسان از خواب به خواب عم  نی. در شب اغلب چندکندینم  قیتطب  یرادیب
  ۱۰( در آغاز حدود cycle)رؤیا(. فاصله دورانها ) ندیبیتحول است که خواب م نیو در ا شودیم

که خواب  شادیتصور اوپان نیرسد. اما امی قهیدق ۴۰ -  ۹۰شدن به  داریصبح ب کیو نزد قهیدق
حال   نیامروزه ثابت شده که در ا ستیصادق ن ،داندمی ایرا حالت آرامش کامل و بدون رؤ قیعم

 ۵۰/۳۷ - ۵۲. ندیبیهم انسان خواب م
 کاسیبنام کار ریتفس  نی)ا هیَماندوک شادیمشهور مفسر اوپان ی( گوروGaudapäda) پادَدَگوُ

Kärikäs میکه درباره خواب تنظ ،یفصل کیکوچک  شادیاوپان نیمعروف است( با استفاده از ا 
(، vaishva nara ätmanآتمن )  رَنَشوَ یَرا و  یداری. حالت بسازدیشده است، چهار حالت را مطرح م

دانشها و  را که فقدان همه قی(  و خواب عمtaijasa ätmanآتمن ) جَسَحالت خواب را ت 
(  caturthaه )تورتهَچَ  یحالت چهارم   ی. ولنامدی ( مSushupti)  یپتمحدود است سوشو  یهایآگاه

 میَهرَوَییَواَ یی(، غیر قابل بازگوadrishtaه )دریشتَاَ دهی وجود دارد که آن را ناد زین
(avyavaharyamغ )میَیتینچاَقابل تفکر  ری (acintyamغ ، )هیمَ گرَاَقابل اخذ و لمس  ری 
(agrahyamغ ،)َشنَکلَقابل وصف اَ ری( هalakshanaغ )ه یَسدِپَ ییَواَ انیقابل ب ری  
(avyapadesyaنام م )حالت عین  نی. ایهست یقیحق ییحال آتمن تنهاست، تنها نی . در ادهدی

 (نامندیچهارم م ای هیَرا تور قی)خواب عم ۸۵/۲۷. 1تر از همه حاالت استسرور است و بر

 
ی  ( را داراpranava وَنَاسم اعظم )پرَ OM ای( Aumم )ُوا شود،ی م لی بند تشک ۱۲که فقط از  شاد،یاوپان ن یـ ا۱

چهار   یدارا زیجهت آتمن که برهمن است ن ن ی( و بهمانیقابل ب ریغ ی، و ، م، چهارما) کندی م ه یپا توج چهار
دوم  یعالم ظاهر )ناسوت( پا Avasthä -Jagratاول  ی( . پاcatur - päda)  پادَ ـتور پاست )چهار پهلو( چَ

Av. svapna  ملکوت( پاعالم خواب(سوم  یAv. sushupta و پا قیعالم خواب عم )چهارم  ی)جبروتAv. 
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به  سجَ ِت ـ ینام آتش آگن نیاست و همچن یعموم ایوابسته به همه مردم  یبه معن نرَاَیشووَ)
 : سدینویم لبراندت یه Br. IV/34-3.19 حیو روشن( در تشر ینوران یمعن

ها و پرده  نات یآتمن از همه تع  ایبدون رؤ  قیکه در حال خواب عم  شودیم  دهیفصل د  نیدر ا
است که  یحال نیو بدون رؤیا. ا لیبدون م رها گشته و در آنحال آتمن، آتمن است رات یو تأث
بدون آنکه از بد و  رود،یحال به اطراف م نیا کامل است. آتمن در کامل و لذت و سرور یآزاد

و شخص خفته   گرددیگاه که باز مجهت آن  نیگذارند. بهم  ریخوب متأثر گردد و حوادث در او تأث
شخص  یداریو پس از ب شودیآتمن متأثر م ایندارد )در حال خواب با رؤ ادیب چیه شودیم داریب
عالم برهمن وارد  ای( brahmalokaکه ) وُلمهحال به برهَ نی. او در ا(آوردیم ادیرا ب رات یتأث نیا

از آن   یبخش کوچک گرانیکه د ی(، لذت anandaاست ) افتهیشده و به لذت و سرور اعال دست 
 ...کنندیرا هم درک نم

ل حا  نی. در ارودیدل م  ی همه غمها  یو نه از بدی و شر، او ورا  شودیمتأثر م  ینه از خوب  او
 ه یت یوُج ـ مَی. او نور خود است سوَینه با چشم و گوش خارج شنودی و م ندیبیو با نور خود ما
(Svayam - jyotihو باالخره، او در ا ...)بد و  رود،یبه اطراف م قیحال آرامش و سکون عم نی

از و  آغ در کهی به مکان اول، حال د یرا د ز یو پس از آنکه همه چ ... بردیلذت م ند،یبیخوب را م
 یاو عالقه یوابستگ گونهچیه قی. چون پوروشه در خواب عمگرددیداشت باز م یداریدر حال ب

 قیدر حال خواب عم  گری. بعبارت دماندینم  یاو بجادر    یریتأث  چینداشته است پس از بازگشت ه
 یهایو همه وابستگ یماد یایپوروشه آزاد از بدن و دن ایآتمن 

 
  

 
turiya ک یاست که آتمن واحد و آرام و ن یمقام نیسرور. ا نیحالتست و ع نیمقام چهارم )الهوت( که برتر  

 حال با موکشه برابر است.  نیاست و همه عوالم در اوست. ا
  قت یحق کیشد فقط  یکوچک مدع شادیاوپان نیاست که به اتکاء ا یمفسر نیگوداپادا اول سدینوی دواناندان م

  شاد یاوپان  نیکوچکتر  نی. جالبست او از ااستیما  ای  بیو فر  الیهمه وهم و خ  هیوجود دارد و آن برهمن است و بق
از    شادهایخود را درباره اوپان  دی د  زیودانتا را بنا نهاده است و شانکارا ن  یسخن گفته، مبنا   ایکه درباره خواب و رؤ

 دییرا تأ تیواقع نی( اbhäshya on the kärikas) کاس یکار هیو توج ریاقتباس کرده و در تفس ریتفس نیهم
 است( ریتفس یخود به معن  Karika) ۸۴/۲۷کرده است. 
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 ۲۲۸/۳۹. است  آتمن ـآتمن  آنست،
( قتیحق  یبرا  یداری ( )بTattvabodhaه )هَدُبوَتنظر شانکارا از رساله او تَ   هیدر توج  یپات تری
 :سدینویو م کندیاستفاده م

که نه روح است و  ی)روح( و بدن یبدن لطیف درون ،یخارج فیمثلث: بدن کث کیاز  انسان
جهل درباره  یسبب اصل رایز شود،یم دهینام «یمطلق است و »بدن سب ینه بدن بلکه فراموش

 ـ  دنیخواب د ـ یداریسه بدن در حاالت ب نیشده است. ا لیآتمن است، تشک ای یقیذات حق
 یاریاز آنان در حال هش   یو مجزا  ستادهیآتمن که در پس ا  لهیدارند و بوس  ودوج  ا،یخواب بدون رو

در آتمن محو شده   زیهمه چ  هیتور  ای. در حال چهارم  شوندیو بدون چشمک زدن است، مراقبت م
. کندیروح منفرد شده و حال جذبه را تجربه م  ه،یتور  یو درون  یباطن  یو آتمن، آتمن است. در فضا

۱۱۲/۹۷ 
آتمن رابطه خواب و آتمن را  یغالفها هیمختلف و نظر یشادهایاستفاده از اوپان با شینریه

 ۱۶۴/۳۸-۱۶۶است:  نیکه به اختصار چن کند،یم هیتوج
ا برهمن موقتاً ب قیمنعکس شده، روح در خواب عم زین ch. VI/8اعتقاد هندوها، که در بر بنا

برهمن است و  یبسو یقدم یهر خواب هک شودیم دی. در موارد مختلف تأککندیوحدت حاصل م
درباره  ی(عیطب ماوراءی )کیزیمتاف میتعل یاست... وابستگ کسانیانسان با برهمن  قیدر خواب عم

است.  صیقابل تشخ ی(، به روشنیگ وُلوُو آخرت )اسکات یبا مبحث مرگ و زندگ یودطبقات وج
 ایدن نیدر ا یوابستگ نیو ا کندیم تیقانون تبع نیاز ا (افتهیمجسم )بدن  یگونه که هستهمان

را  ریز یمعادلهااصل  نیقانون است. از ا نیتابع ا زیرها از جسم ن یقابل تجربه است، هست زین
 رندیگیم جهینت

معادل حال اول آتمن با طبقه اول  فیو با بدن کث یداری( در حال بیوی)دن یسو نیا ات یح
و ادامه  شود،یدر نظر گرفته م  یلطیف روابط  یحالت خواب و بدن و هست  نیاست. چون ب  یهست

حالت    نیجهت ا  نیبهم  رد،یگیانسان پس از مرگ در ارتباط با بدن لطیف صورت م  یهویّت فرد
  Aishvaryamعالیتر در شکوه  اًقتیحق ات یفی... کسازندیمنطبق م یدوم هست قها با طبخواب ر

 اتیفیک نیاست و وصول ا تیدهد، که قلمرو مافوق فردحالت آتمن را ارائه می نی( سومتیّ)ربوب
به  یهست قیطر نیاو به  بردیم نیرا از ب یفرد یصورت تجلهرگونه ضرورت بازگشت به یعال

 افتگان یاعال و رها    ی( صورت هستTuriyamتوریه ). اما  گذاردیسر م  پشترا    یکنون  شکل دوران
 میآوریخاطر م( را بههی( است. اگر ما تعینات )او پادی)مون
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. ابدییتحقق م  ند،باشتفرد می  انیکه بن  نات،یبا حذف تع  یاسکاتولوگ  انیکه جر  میبگوئ  میتوان  یم
تحقق خواهد  یفور ییرها رد،یصورت پذ کبارهی یروحان یتعال کیدر  نات یتع نیاگر دور کردن ا

را چون   نات یتع  نیکرده و پله به پله ا  یرا ط   یحاالت هست  نیرخ دهد ارواح ا  جی. اما اگر بتدرافتی
 لهیدهد که بوسمی می. شانکارا تعلسازندیاند، از خود دور مرا پوشانده یقیکه وجود حق ییغالفها

اند. برهمن نات یاما تع ی. آتمن فردشودی( مبدل مشورهی)ا به برهمن پستبرهمن اعال  نات یتع
جیواتما مبدل   ای  یدو باالخره به روح فر  یعی( به اتساع طبشورهیبرهمن پست )ا  نات یتع  نیا  لهیبوس

... مبدل شنویو و وایو به ش گرددیشانکارا، خدا به خود روکش و غالف م می. )بنا به تعلشودیم
 !(رندیگیدر غالف رفته جیواتماها شکل م زیا نآنهو  گردد،یم

 :کندیم هیتوج نیرا چن هیماندوک شادیو اوپانوسُلُ یهنر

)گام زدن(، خواب با  یداری( عبارتند از: بPrajnäنا )پرجَ ی و خودآگاه یاریحالت هوش سه
و به سه حالت    نگردیست مباست و آن را که خوا  داریب  وستهی. در خواب خود ما پقیخواب عم  ا،یرؤ

نگرنده  نی. ا esha supteshu jägartiاست  داریب زیاست که در خواب ن یمتوجه است. او آگاه
برهمن است  زیبه خواب نرود و بر فراز آن سه حالت قرار گرفته آتمن است و آتمن ن رگزکه ه

ayam ätmä brahma  َت. آتمن آرام و صلح جوست شان( مshantamو مال )م وَو مهربان شی  می
(shivamو غ )اتیَدوَاَ یثنو ری( مadvaitam .) 

در   sa ätmä, sa vijneyahشناخت  دی( است. اوست من ، او را باAumنماد آتمن آوم )
خارج  یایحواس دن نیا لهی. ما بوسستی(، احساس ما خود ما نیداری)ب jägrat ایحالت گام زدن 

 شوندیم  دهیاست که با آن افالک د  یلسکوپحواس مانند ت  نی. امیکنیرا احساس م  یو اشیاء خارج
است. در حالت   یبلکه آنکه در ماست )آتمن( ناظر واقع ست،یتلسکوپ ن نیا ندیبیآنکه م یول

 antarاست    یدرون  یاریچشم درون باز است و هوش  یاند ولچشمها بسته  svapna  ایخواب با رؤ

- prajnä میشنویو م مینگریفکر و ذهن م ای سنَو با مَ نمیبیبا چشم نم شادی)ما در اوپان 
5.3/Br. I َا ی(. پس حالت رؤمیشنویو م نمیبیبدون واسطه حواس م سنَ. و در حالت خواب با م 

 کیبلکه  ند،یبینم  شودیو فقط آنچه را در حالت گام زدن تجربه م  ستین  یداریبرگردان حالت ب
 سازدیس )ذهن متفکر( آن را منَ مَ است و یاست که آزاد از اطالعات تجرب یو ذهن یشکل روح

( تعلق دارند و هر دو تظاهر Kama) کامَ ال یو ام اقیدو حالت به قلمرو اشت نی. ادهدیم ئهو ارا
 حضمَ یپرجنا ایکامل  یآگاه ایبدون رؤ قیخواب عم. اما اندال یام یباز

  
  



135 
 

رستگاری و خواب  

  ق یت. در حالت خواب عمو نه با حواس و نه با ذهن همراه اس  دباشمی  گریکه ضد دو حالت د  است
sushupti شده(  یکی) هوَتهب ی کوجود ندارد و اِ تیدوئekibhutah 1است افتهیوحدت  ای . 

 شود یم دهی( )حالت چهارم( نامturiya) هیاست تور گریچهارم که برتر از سه حالت د حالت
 معرفت: نه گرددیمشخص م یدارند و با نف یهمه حاالت است و سه حالت در آن جا انیو بن

همه حاالت  یحالت دانا نی. ایو نه ناخود آگاه هایاز آگاه یبینه ترک ،یدرون یه آگاهن یخارج
است. اما آنچه نه موجود  اءیهمه اش یو سرچشمه همه آنها و آغاز و انتها یکننده درونو نظارت 

.   وندیو وحدت ا یاست و معرفت به هست یهست هیاست. پس تور یهست گذرد،یو نه م شودیم
 (.نددانمیه برابر شَ و موک ییحالت را با رها نی)ا

 دهند: نظر می نیدرباره خواب چن شادهایاوپان
 استاد عارف به شاگرد خود(:  پالدَیپ میآمده )تعل  Prash. IV/2-9در 
و  (شوندی)جمع م رودیقرص نور فرو م نیاش در ااشعه کندیغروب م دیگاه که خورشآن

س نَکه در مَ واسهمه ح اندنگونهی. هم2شوندیشعاعها بر آمده پراکنده م نیا کندیباز که طلوع م

... نه احساس دیبرینم ند،یبینم شنود،ی حال او نم نی. در اگردندیاعال متمرکز م بصورت رّب
( svapitiشخص خواب است )  نیا  ندیحال گو  نیدارد. در ا  لیدفع و جماع... تما  یو نه برا  کندیم

(  pränägnaya)  هیَآگنَرانپ  ایپرانه    ی)آتشها  مانندیم  داریب  یاتیح  یشهر )بدن( تنها آتشها  نی. در ا
 - Anvähärya)ه نَچَپَهیواهارناَ ی( ، آتش قربانGärhapatyäتیا )پَگارهَ ایدار . آتش خانه

pacana) ( ...3  ,4 .)درباره پرانه 

و    دهیو شن  دهید  یداری. و آنچه را در ب3دهدیخواب، مََنس چون خدا عظمت خود را ارائه م  در

نور و آتش است( او را فرا  یبه معن tejasگاه که نور ). آنشنودیو م ندیبی... بوده است دوباره م
 بدن احساس لذت و نی. پس در اندیبینم ییایرؤ گری( دdevaمَنَس ) ـخدا  ردیگیم

 
  

 
 antar-prajna  یدرون  یآگاه  svapna، خواب =    bahish - prajnaی  خارج  یاری = جاگرت = هوش  ی داریبـ  ۱
 نگونه ی. ادهدی شرح م کند،یم یریگجهیخود نت ییو با تفکر ابتدا ندیبی هنده کامالً آنچه را بظاهر مد  میـ تعل۲

 . ندباشمی  شادهایبینی اوپانجهان  یمبنا اتینظر

با هم هماهنگ    ی... خالصه شده است، که گاهشننیکر  شتر،یر  لبراندت،یه  سن،یدو   یهامتن از ترجمه   ن یـ ا۳
 ندارند. یاختالف یکل در مفهوم یول ستند،ین
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 (. شودیسرور م نی)ع زدیخیبر م سرور
 ن یهمچن ند،یجویدرختان پناه م یاستراحت بر رو یکه پرندگان برا گونهماننکو خو، ه یا

و عناصر آن، آب  نی. زمرندیگی( آرام مParitmanآتمن ) رَدر آتمن اعال پَ زیهمه چ زین نجایدر ا
 ی س و آنچه برانَاست، مَ  دنیشن  یاست، گوش و آنچه برا  دنید  یو آنچه برا  دهیو عناصر آن... د

 ،یخود آگاه  نش،ی... ده اعضاء احساس و عمل چون ذهن، بیهانیصر کت... پنج عنافکر کردن اس
همه در آتمن آرامش  1مثل، عضو دفع و اخراج مدفوع... دیتفکر... چشم، گوش، زبان... عضو تول

پوروشه ( )vijnänätmä purushaآتما پوروشه )جنانیکننده است ودرک  ی. چون او آتماابندییم
کننده... متفکر و داننده است، شنونده، بوکننده، مزه نندهیاک( آن پوروشه برّد یشخص آتما ای

 ن یکه در ا شودی م دیتأک انیعامل( ... و باالخره در پا ا ی kartaاست. او کننده همه کار است )
! )همان است یآتمن است که فاعل واقع نیحتى جیواتما محو شده و در واقع ا ز،یآتمن همه چ

 ندارد!( یو به خوب و بد توجه ستادهینار اکه در ک یآتمن

 خالق است( آمده : یبنام سو بائه و برهما، خدا یمیحک نی)که گفتگو ب subäla IV در

دارد...  یدر آن جا یکوچک دیسف لوفریتکه گوشت سرخ رنگ است که گل ن کیدل  درون
 وغ یاه که روح در  گاند. آن دهقرار داده ش  یاصل  یهاوجود دارند که در آنها پرانه  ییهادر قلب حفره

و  انیاو خدا د،یدر آ انهیو وغیروح در  کهی. زمانندیبیدر آمده، او رودها و شهرها را م رانهپ
 ...نگردیرا م نانیبروشن

. از شوندیم میبه ده شاخه تقس   زین  کیکه هر    شودیپوشش لطیف دل ده شاخه بخش م  در
که در آنها جیواتما حالت  گردندی( منشعب مNädis) هاینادهزار رگ ۷۲ها شاخه نیاز ا کیهر 

را با هم  ایو آن دن ایدن نیا کهی. در پوشش دوم لطیف دل روح در حالکندیخواب را تجربه م
 ،یسبز، زرد، آب یبه رنگها یعیاند از ماشده پر  های. نادکندیخواب را تجربه م حالت ند،یبیم

ضخامت   ۱۰۰۰/۱به قطر  ند،یهایسازنده ناد( نام دارند و آشکارHitä) تایکه ه ییانهای... شردیسف
روح بدن را ترک نکرده   ایآید که هنگام خواب جیواتما  برمی  نیچن  انات یب  نی. از ا.. ندباشمی  ییمو
فصل دوم  انی. در پاگرددیم دییتأ شادیتصور در برهمه اوپان نی! ا!!شودیدر رگها داخل م هبلک

 آمده:

 
  

 
و هویّت شخص همه    تی... و اعمال آنها، حتى نیبند همه اعضاء احساس و تفکر و تعقل، خودآگاه  ن یبنابراـ  ۱

 و او کننده همه کارهاست. رندیگی م ی در آتمن جا
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رستگاری و خواب  

 کشد،یو دوباره در خود فرو م تندیخود را از خودش م یکه عنکبوت تارها گونههمان
و به  رودی)از خود م گرددیو باز م رودیو م کندیعمل م یداریگونه هم روح در خواب و بهمان

  ق یدارد. در حال خواب در حقلوم. در خواب عم یدر چشم جا یداریحال ب. در (گرددی خود باز م
حال سرور و لذت  نی. اافتندی حال کالم و عقل از کار م نیدر سر. در ا هیورحال ت  دردر دل و 

 جیواتماست. یقیحق
به قلمرو  قیروح هر شب در خواب عم ایکه جیواتما  شودیم دییاعتقاد تأ نیا شادیاوپان در

گرفتار جهل و  کهیتا زمان یول شودیاست وارد م یرستگار نیکه سرزم یقیبهشت حق ایبرهما و 
 ch. VIII/3. در گرددیباز م یداریبا آتمن است دوباره از راه خواب به بم معرفت به وحدت عد

 نیبرابر است. ا قیست با خواب عمسعادت و سرور ا یکه ثابت و کامل و جا یبرهمالوُکَه مکان
آن  یبر باال قیخواب عم ای یاست که همه مردم هر روز در حال سوشوپت یقلمرو چون گنج

 رونیقلمرو ب نیغفلت آنها را از ا نیو ا شناسندی)جهل(اند آن را نم ایدیواَگرفتار  چونو  روندیم
صاحب معرفت   ای  دوانی)آنکه و  yä evam veda  نددانمی  نرای. تنها آنانکه اگرداندیو باز م  کشدیم

. شوندیم  تی( هدای( )کذب و ناراستanrita)  تَینراَ لهیبوس  گرانید  رایز  ابدییگنج را م  نیاست( ا
 رهمنآنکه آتمن را بشناسد خود ب). رودیوکه مو هر روز به برهمه لُ وستهیآنکه آتمن را بشناسد پ

با آتمن   رودیگاه که انسان به خواب مآمده : آن  ch. VI/8.1به برهمه لوکه ندارد( در    ازیاست و ن
به   patخود.  یعنی sva)نام گرفته  svaptخواب  نجهتی. از اگرددیبه خود باز م یعنیشده  یکی

 یبسته شده است و به هر سو یسمانیکه به ر یا. چون پرندهافتنیخود را  یعنیمفهوم ارباب( 
جا آرام   چیگونه هم روح ههمان  گردد،یبه آنجا که بسته شده باز م افتهیجا آرام ن چیه پردیم
آتمن وابسته  گریبه عبارت دکه به آن وابسته است ) ابد،ییم ات یو سکون خود را در دم ح افتهین

 است(. رانهبه پ
 قیطر نیابه  وندد،یپیبه اشعه آفتاب م این رؤانسان در حال خواب بدو ch. VIII/6.3و در 

و   ونددیپی( مHridaya äkashaه آکاشَ دَیَدل )هرِ انیم یاز راه رگها به فضا دیکه شعاع خورش
او )در امان است.  یبیهنگام او از هر آس نی. در اشودینور م نیگشته و او ع یکیبا آن شخص 

 (.گردد؟یجهان است باز م نینور است چگونه به ظلمت که ا نیکه ع

خود شانکارا معتقدند که فلسفه هندو با  یو حت نیاز محقق یاریبس  دید میخواه کهیبطور
ت و داشته در آرامش کامل سعاد گیریبه سکون و کناره لیو تما ستیعمل و تحرک سازگار ن

 که در واقع سکون ا،یخواب بدون رؤ زین دگاهید نی. از همکندیلذت و سرور را جستجو م
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 نیشده است. بنابر هم هیاست، وحدت با آتمن ـ برهمن و اوج سعادت و سرور و کمال توج کامل
ه زانرو  قیو آلوده، با خواب عم  تکاریهر قدر هم پست و جنا  ،یهر انسان  شادیتصور است که در اوپان

 نیادخول به  ی. براگرددیشدن باز م داریو دوباره با ب شودیبه بهشت سرور و سعادت داخل م
 نیابه    شیکم و ب  زیجز خواب وجود ندارد، که تمام موجودات زنده ن  یشرط  گونهچیبرهمه لوکه ه
 ینددر سعادتم ینقش  فری مورد هم عدالت و نظام و پاداش و ک نی. پس در اابندیی حال دست م

 تبدل که درباره اصل کرمن و تناسخ و  یبا شرح گرید یندارند. اما از سو دار،یانسان، اگرچه ناپا
 یقالب جسمان ک یبدن توأم بوده و آنکه در  رییبا تغ فریپاداش و ک شادهایداده شد، از نظر اوپان

مجدد به   (، در تولدشوندیم دهیسنج یو شعائر یطبقات  شتری)که ب شود ستیمرتکب اعمال ناشا
تولد  نوباالتر از  یاوابسته به طبقه ی انجام دهد در بدن کی تر داخل و آنکه عمل نپست یالبق
و پاداش   فریکه بدون توجه به اصل ک  میآشنا شد  زین  یگری. اما در ضمن با موارد فراوان دابدییم

فراموش  زیکه باز هم بهشت و جهنم ن میدید نی. همچنگرددیحاصل م ییکرمن رها ریو تأث
 یو حوض کوثر و نهرها یدرخت طوب هیشب یو قصور مجلل و مناظر انیاز حور یاند و حتنشده

 .شودیاند، سخن گفته مطرح شده گریو عسل، که در مذاهب د ریش
 یآگاهان به معرفت برهمن بدی و خوب یکه برا شودیم حیتصر شادهایاز اوپان یبرخ در
 ... Mund. III/1.3  ،Tai. II/9 ستیمساو شانیاو شر بر رینخواهد داشت و خ یمفهوم

. بد و خوب بردیم نیرا از ب زیو تما کندی: »معرفت کامل شر را نابود مسدینویم ویوکاناندا
 ۱۰۲/۷۴ «. ندباشبرهمن می یاست که فاقد دانش اعال یضرور یکسان یبرا یو اصول اخالق

 ییشده و هر گورو قدریب یل اخالقبرداشت اصو نیبا ا کندی( که احساس مRoy) رُی یول
را  فری: »مسئله پاداش و کسدینویرا خواهد داد م یبخود حق هر عمل یالیخ تمعرف نیبه اعتبار ا

را در زمان   شیال خوبطور خاص به زمان بعد موکول ساخت بلکه انسان محصول مزرعه اعم  دینبا
 یتا به سطح اتر بخشدیرا ترفیع م یهر انسان یاعمال اخالق ری. قدرت و تأثکندیدرو م ات یح

 «دارد، صعود کند..  اریسعادت و لذت در اخت ونهآنجا که هرگ قت،یحق

جهان و چه در آن  نیکه: »خداوند پاداش اعمال همه انسانها را چه در ا کند،یم دیتأک او
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گایُ  

است  ییزهایآن چ ی. اعمال اخالقمیاکرده یخدا را نف میتصور کن نیاز ا ری. اگر غدهدیم جهان
 یکیزیفقط به اصول متاف  دی. پس نباکندیکه هم عامل و هم عالم )صاحب معرفت( درک و اجرا م

 ۵۲/۷۴-۵۳. باشد وابسته

که با قصد به  ی: انسانسدینویدهد و مخدا را واسطه قرار می یگریبه زبان د شنانیاماکر
انجام  یبرا یلیمت خود تماکه در جهت انسان اعال باشد، بپردازد، خداوند به رح یانجام اعمال

 کوین حدیآنها ب جهیکه نت کندیبه خداوند، در او خلق م یابیدست لیعنوان وسااعمال به نیچن
 قیطر نیاانسان را به  نی!؟( او ا!اگر هدف اعمال انسان خالف خداوند باشد ) یبود. ول خواهد

تا   کندیم جاد یت ات خداوند اسکه خالف جه یانجام رفتار یبرا یلیدهد که در او تمامی فریک
   ۱۹۷/۷۱کنند.  تیهدا اعمال او را به سقوط و زوال  نیا

 میپرادزیقرار خواهد گرفت. اکنون م  یشتریب  یررسمورد ب  یمسئله در بخش اصول اخالق  نیا
 .یو تمرکز و مراقبه و عوامل وابسته به آنها در رهائ ایترک دن ریبه تأث

 
 

 وگا یُ ـ  ای دن ترک

( از  tyägaه )گَایت  ایو ترک دن یگیرگوشه ال،یام یسرکوب اضت،یر شادهایاوپان در که  میدید
و باالخره  یو درک معرفت اله قتیآماده ساختن انسان در وصول به حق یمهم برا طیشرا

دوران  ات یو سکون در ادب یگیربه گوشه لیاست. تما یو رستگار یرییابی به فناناپذدست
دل  زنده یاهایآر نیجانش  شادهایودا مشهود است. در اوپان گی از زمان ر شتریب یلیخ شادهایاوپان

گونه همه یکه به نف مینیبیم یو رفاه را مرتاضان شیو آسا شرفتیپر جنب و جوش و دوستدار پ
 دیبینی رهبران و اسات . در جهانکنندیم ریبه رفاه را تحق اقیاشت یپرداخته و حت یویلذات دن

گیری از هر گونه جنبش کناره ال،یگونه اممرحله کمال با ترک همه نیتراالب ،یشادیفلسفه اوپان
سئوال را مطرح   نیخود ا  یهای. زهنر در بررسشودیکمال، حاصل م  یآرزو  یسرکوب  یسازنده و حت

و  ات یلذات ح  یدر جستجو  صانهیکه با رغبت و حر  یبه زندگ  نیخوشب  یهایکه چرا هند  سازدیم
 کهیشدند تا جائ  یبه ترک زندگ  لیو متما  نیچنان بدب  شادهایدر دوران اوپانند،  بود  آنهااز    یریگبهره

پرسش  نیا. او به ستندینگریم ینیآور بود با نظر بدبسعادت  انیودائ یکه برا یبه آداب و شعائر
 شادهایودا و اوپان گیدوران ر نی: بدهدیپاسخ م نیچن
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 نیگرفت. چرا و چگونه چن  شهیعمیقاً ر  ی در تفکر هند  گریبه تناسخ و حلول روح در بدن د  دهیعق
هند   انیباور در مذهب بوم نیرسد آن است که اتوجیه بنظر می نیتر. اما معقول میدانیشد نم

 یشادهایشدند. در اوپان میتسل دهیعق نیادر طول زمان به  ییایآر نیداشته است و مهاجم شهیر
 یدر موقع مرگ از انسان چه باق پرسدیم یمی. حکمینیبیرا در حال رشد م دهیعق نیا هیاول
 گرددیانسان م یو استعدادها ات یفیآن زمان مرگ موجب پراکنده شدن ک ات یبنابر نظر ماند؟یم

صدا   گردند،یکه از آن صادر شده بودند باز م  یجذب و به اصل  اًمجدد  یهانیک  یهست  لهیو آنها بوس
 ماندی م یبر جا یزیانسان چ تی... پس از شخصدیرش( به خودنید)آتش، نفس به باد، چشم  هب

داند و دست  میراز را    نیه ایوالکاجنّهیبزرگ    میحک  ابد؟ییادامه م  میدانمیو آنچه را هویّت انسان  
شد به  میواهراز آگاه خ نیتنها ما دو نفر از ا د،یگویبه او م و بردیم یارا گرفته به گوشه قشیرف
  نیدر همBr.III/2.13  ۸۴/۱۱۲  بودگفت... کرمن موضوع سخن آنان  مینخواه یزیچ گرانید

و بد مبراست و به کرمن  کیاز ن jnaninوالکیه آمده که عارف یاجّنه یبه دنباله گفتگو شادیاوپان
 کند یم یرها گردد سع زیه نمآنکه از اثر کر یبرا شادیعارف اوپان گریبعبارت د. ستیهم وابسته ن

 . ابدی( دست Vairägyaکامل وَیراگیَه ) یتفاوت یبه ب اتهیهمه محدود یورا

و  ال یام یکه به ورا (و رستگار شد) افتیبه برهمن معرفت  توانیم یزمان Br. III/5.1 در
 ای نیناسیس کی. در آن هنگام او دیرس اضتیو ر ییجومعرفت یو حت یریو پ یفکر جوان

 ناشَ یاکهلوُ ایبه دن لی. او متهاستیمحدود یو ورا رودیهدف م یبسو ماًیسادهوست، آنکه مستق
(Lokaishanäرا ترک گفته و ب )راگَیکامل وَ یتفاوت ی (virägaرا هایاز همه وابستگ ی( )آزاد )

 کرده است. اریاخت
 ی خواهد ماند. هرگاه همه امیال ریپذاست، او فنا ال یتا در دل انسان آرزوها و ام Br. IV/6در 

 ن یرا در هم رهمن. پس او بگرددیم ریفناناپذ یه شود، فاندور انداختگرفته به  یکه در دل جا
زنده  ،یموکتوَنی)او ج اندازدیکه پوست م یچون مار شود،یه )رستگار( مبدن بدست آورده موکتَ

 . 1(گرددیم ،دآزا

 و ترک یپوشچشم نیکن و از ا میرا به خداوند تسل زیدستور است که همه چ I .Ishدر 

  

 
انجام   یآرزوها دیکند، تو با ت یشده که اگر پدر هنگام مرگ به پسرش وص انیب یبند نکته جالب نیدر همـ ۱

  ی رستگار  یاشباع کند( پدر به آرزو   کی کرد )کرمن پدر را با انجام اعمال ن  نی و او چن  ینشده مرا به انجام رسان
 افتیرفت  »مع  توانی به وکالت م  گرید  بارتنخواهد داشت. بع  نینو  یبه نزول در رحمها   اجیاحت  گریو د  دهیرس

 .«و رستگار شد
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 بر. لذت  ایدن
( را، ایدی)برهماو  یتا به او معرفت اله  کندیاز خداوند برهما پرسش م  یش یر  Kaiv1.   1-2در    و

 دهد که: میپاسخ  pitamahashدهد. سرور بزرگ  میاست تعل یکه موجب رستگار

نگاه  شیصفحه پ سیفرزندان )به پانو کیخود، نه با اعمال ن کیدانش را نه با اعمال ن نیا
 ات یحاصل و ح یمعرفت نیچن نهایبدست آورد، بلکه با ترک همه ا توانیو مال م شود( و نه با زر

 . دیبدست آ یابد

 آزاد و رها شد، و در مقابل آن به ارزش   توانینم  کیاصل که با اعمال ن  نیابه    شادهایاوپان  در
 بارها اشاره شده است. 2که ترک اعمال است اضت،یو ر ال یام کتر

اثر ندارند، بلکه  یو بد در رستگار کیکه اعمال ن شودیم حیرتص Mund. III/7-2.5در 
 . کنندیوحدت حاصل م اند، با آتمنخود را منزه ساخته اضتیو ر ایآنانکه با فقر و ترک دن

ـ ه نامَ ای( و از شکل و نام Vidvän دوانیاست )و یمعرفت عال یآنکه دارا شادیاوپان نیا در
آزاد از  . 3تر از برتر خواهد شدو بر افتهیدست  یاله تیه شخص( آزاد است، ب rupa -namaه )روپَ

 بند آمده است: نیکامل است. در دنباله هم یوارستگ یاسماء و صفات به معن

دارد، در غلبه  ریبر ز یدر باال و نه فرش ینه سقف ده،یبرگز یگیرکه عزلت و گوشه یاسیسن
 shanta)است )مرد آرامش و تنویر  افتهیدست  ریبر خود قهرمان شده و به آرامش و تنو

vidvamso) . 
 ن یو چن  استیو ترک دن  اضت یو وصول برهمن، ر  راه معرفت به آتمن  زین  MAit. IV/4-3  در

 بازگشت )تولد مجدد( ندارد. یکس 
 

 
  ی چگونگ  یباب  کی  شادیاوپان  ن یاست. در ا  قیود و عالیاز همه ق  یرد و آزاد( به مفهوم تجKaivalya)  هیَلوَیکـ  ۱

 است.  رد،یکامل از هرچه رنگ تعلق گ  یدهد، که تفرد و تجرد و وارستگشدن را شرح می نیاسیسن ایمرتاض 
  م ی ده تعلآما دیبنگرد... تا شا دیدر خورش دهدستها را بلند کر ستادهیپا ا کیبا  دیسال با نیکه چند یـ مرتاض۲

 انجام عمل نخواهد داشت.  یبرا یفرصتیقیناً شود،  ایدیگرفتن برهماو 

 .شودی به خدا و برتر از برتر م کینزد یدستور: عارف آزاد از شکل و نام، شخص  نیا تیسانسکرـ متَن ۳

upaiti divyam purusham parät-param näma rupäd vimuktah vidvän 

 عارف آزاد از شکل و نام تر از برتربر شخصی شودبه خدا نزدیک می
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که  رات،یو خ یقربان ک،یاعمال ن کدستهیاند، اعمال بر دو گونه Mund. I/11-2.10 در
 جهیو نت  رودیپس از مرگ به فلک ماه م  یکس   نیو چن  شوند،یاده مانجام د  جهیخاطر حصول نتبه

 اضتیر  که  آنها  ی. ولکندیتری نزول معالم پست  ایو    ایدن  نیااز آنجا به    یول  ابدییاعمال خود را م
انوار  قیپس از مرگ از طر پردازند،یکرده بدون زن و فرزند در صحرا و جنگل به مراقبه م شهیپ

)برهمه   یناپذیروال و ز  یمرگی( وارد شده و از آنجا گذشته به عالم بدیعالم )خورش  نیابه    دیخورش
 .شوندیوارد م (که لوُ

 طی( شراTapas, Tyäga , Dama)  یرو خوددا  یپوشو چشم  ایترک دن  اضت،یمتون ر  نیدر ا
 نیاسی. مرتاض زنده آزاد را سنشوندیم هیتوج یحصول معرفت و رستگار یواجب برا

(Samnyäsinم )چهار اشرمه شرح داده   ای  یچهار مرحله برهمن  حیدر تشر  نیاز ا  شیکه پ  نامندی
 یویدر امور دن  ،یکامالً به مفهوم لغو  ن،نش یدوره گردند که به گفته راداکر  یخانمانهایشد. آنها ب

 محدود  اریو سئوال احتیاجات بس  یگاه که آنها خانه خود را ترک تا با دوره گرد. آنرندیمیم
سرگردان،  خانمانانیب ی( به معناParivräjakasه )کَوراجَیرکنند به آنان پَ هیرا ته شیخو
و مراسم   فات یتشر  یحت  شانیاند براجهان مرده  نیابه    یو به نشان آنکه آنها در وابستگ  ندیگویم

 ۱۳۹/۷۲ است.  حدیکه شهودشان ب نددانمی یاافتهیدهند. آنها را ارواح کمال انجام می نیتدف

 مکانیب ن،یاسیو معتقدند سن نامندی( مbhikshäرا صدقه ) یوزگیاز راه در حتاجیما هیته
aniketana در خود مغروق است و تنها به درون  کهیدر حال رود،یم ییبه جا ییاست که از جا

 ابدیینم  یکند و سکنتوقف نمی  یاست. او هرگز در مکان  دهیو از همه آنچه برون است بر  نگردیم
بستگانش باز  شیاست، بخصوص اجازه ندارد به موطن خود و پ äsanaرها از جا و مکان  اوکه 

و آشکار  کندیم یتجل قتیحق نیاست، آنجا که آخر guhäدل  یگردد. مطالعه او در غار درون
را وراء دهارما   مرتاضان  نیآنان است ا  یزندگ  یاز مردم روش کل  یی. سکوت محض و جداگرددیم
(adharmaک )و نکرده  ردهkrita  وakrita یویقانون و نظام دن گونهچیآنان ه ی)برا ندیگویم، 

 زاده نشده ـ ... اعتبار ندارد(. آنها خود را برهمنِیمذهب ،یاخالق

a - jäta سخت   یهااضتیهمه عمر را به ر یدراز و گاه یاز آنان مدتها یبرخ !نندیبیم
بر خاک  ستند،یایکه تا گلو در آب م شودیسخن گفته م یتاضاناز مر انهیدر راما کنندیم یسپر

در  سد،ینویم لبراندت یه کهیکه هرگز دراز نکشند... و بطور کنندیم مانیبا خود پ ای خوابند،یم
 را به نام یمرتاض شی، راما به زوجه خو kälidäsa Raghuvansha زدهمیس سرود
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shutikshna دوخته   دیو چشمان خود را به خورش ستادهیچهار آتش ا انیدهد که در منشان می
 ۱۹/۳۹سرش گرفته است.    ریبلند کرده و دست راست را ز  دیخورش  یاست، دست چپ خود را بسو

روز  کهزاریگرفتن شود  میآنکه آماده تعل یبرا Brihadrathaبنام  یپادشاه MAit. I/– در
درباره   شادیاز برداشت اوپان  یانمونه  نی. انگردیم  دیو دستها را بلند کرده و به خورش  ستدیایسرپا م

 یهادر دوران سلطنت سلسله یونانی سندگانیو گزارشات نو ات یبخش است از رواریتنو اضتیر
از برخورد با   سنِتِگاسمِ)سده ششم تا اول ق.م( و بخصوص شرح  Nanda - Maurya یهند

 نینش آنانرا فالسفه جنگل  انیونانیکه    ن،یاسیسن  نیآید که ابرمی  نی، چنMandanisبنام    یمرتاض
و  یافاشر مندفهیو در مقابل برهمنان وظ  اندستهیزیساده و آزاد، بدور از مردم م اریبس  اند،دهینام

مجسم  شیخو یرا با رفتار و افکار و روش زندگ یشادیبینی اوپانجهان ،یرهبران شعائر قربان
اند و آنها را مالک پنج  ستوده شده اهایتارک دن نیان بودا از زبا زین یبودائ ات ی. در ادبساختندیم
از :  بارتند( که عیو تقو لت یبه مفهوم فض نجای. در ایه به زبان پالمَرَ( )دهdhammasه )همّدَ

م  یَرمه چَرهَ( تملک نفس و تجرد )بtapamَم پَ)َت اضتی( رsaccamم چَّسَصداقت و صفا )
brahmacariyam( آموختن )َم نَجهِاajjhenamَم ( و مواهب )چاگcägamاند. کرده فی( توص

۲۹۲  - ۲۹۱/۸۲   
 یابه گونه  توانیدهند و آن را مگیر نسبت مینهاد گوشه  نیارا به    یشادیاصوالً جنبش اوپان

 کرد. هیتوج یو اشراف یدربار تیدر مقابل فساد روحان اهایتارک دن نیا یلو عم یفکر امیق

ترکیب  یش یو آداب نما فات یبا تشر ینیمانند همه عوامل د زین یسلوک روحان نیا متأسفانه
شکل گرفت.   ت،یو حدت با الوه  لهیعنوان وستنفس به  دنیدر بندکش   نی( و تمرYogaشد و یُوگا )
بهم بستن و مهار کردن )یوغ   یبه معن  yuj( از واژه  Yogaاست( یُگا )  گَیُواژه    نیا حی)تلفظ صح

هدف وحدت    شادهایمفهوم مهار کردن نفس است. در اوپانواقع به    است و در  دهیبستن( مشتق گرد
تجربه رفته  نی. اگرددیم یو کمال روحان یو رستگار ییبا برهمن و آتمن است که موجب رها

بنام پاتانجالى  یمیکننده آن را حکنیهندو مبدل شد که تدو یمکتب فکر کیرفته به 
(Patanjaliَنامیلنجَتَ( )پ )است. ستهیزیم الدیاز م شیسده اول پحدود  که در انددهی 

از مکاتب   یکی( ،  samkhya)  هیمکتب سانکه  یفلسفه نظر  ییُوگا بصورت روش عمل  تجربه
 در مجامع یکه حت افتیدر طول زمان چنان گسترش  یگرفت ولگانه هندو، شکلسه
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در قالب   تیحیمس  لیجَلَی و اوادست آورد. هرچند یُوگا پس از پَتَنفراوان به روانیپ زیهندو ن ریغ
که موجب   یبه مفهوم اعمال  شادهایاز آن در اوپان  شیمدتها پ  یول  افتیتجربه مستقل هویّت    کی

بکار برده شده است. در ضمن   گردند،یوحدت جیواتما و آتمن، م  یتمرکز و استغراق، بخصوص برا
از سده   شیحداقل پ هید، و سانکهانو تجربه یُوگا بهم وابسته هیکه مکتب سانکه میاگر توجه کن

از پَتَنجَلَی   تریمیقد  اریبس   یورانبه د  دیروش یُوگا را با  شهیشده است ر  نیتدو  الدیاز م  شیپنجم پ
را  ردیُوگا به صور مختلف بکار برده شده که ما بطور مجمل چند مو شادهای. در اوپانمینسبت ده
 . 1میشویمتذکر م

 آمده :  shv.  13 در
  ی ( قدرت ذات dhyänd- yogänugatä) گانوگتایُ ـ هانَییُوگا و مراقبه ده لهیآنها که بوس

( آنان gunas) ات یفیاند، که در ک( را مشاهده کردهdevätma - shakti) یکتشَ ـمه َتخداوند دوا
از زمان تا آتمن حاکم است.   ز،یاست که بر همه چ یکه آن تنها قدرت  افتندیشده است، در یمخف
 . افتیدست  دبه شهو توانیکه به کمک یُوگا و مراقبه م شودیم حیربند تص نیدر ا

 .دهدیم میتعل نیدرباره یُوگا بحث و چن لیبه تفص shv II/15-8 در
 ( حواسدهیو سر و گردن را برافراشته )فراکش  نهینگاه داشته، س یبدنرا در وضع ثابتـ ۸
که موجب    ییه رودهااز هم  برهمن  قیبا قا  می. مرد حک2ذهن را به درون متمرکز سازد  و

 .گذردیم شودیهراس م
گاه که حبس آنکه نفس را حبس و حرکات را تحت کنترول در آورده و آن گریراه دـ ۹

 یاداده شود. چون گردونه رونیآهسته نفس ب ینیپره ب کینباشد از  سریم گرینفس د
  ی رهبر تمام یاریذهن و فکر خود را با هوش می. مرد حککشندیکه اسبان آن را م

 (. pränäyäma هامَیبس دم پراناحَ ای)کترول تنفس  کندیم
 دور از نظر و یاو پاک، در گوشه زی( و تمیمسطح )بدون پست و بلند یدر مکانـ ۱۰

 (. ۹و  ۸ ... نشسته و به یُوگا پردازند )چونابدیآرام و چشم آزار ن کهییاز باد، جا محفوظ
 آتش، باد، کرم شب تاب، د،یورشخمه و دود، از آنکه برهمن ظاهر گردد  شیپـ ۱۱

 
  

 
 و خالصه شده است.   بی... ترک شتری، ر سنی، دو  شننی، کر لبراندت ی، هاُرا  یهااز ترجمه ـ ۱
 .نامندی م نَه()آسَ äsanaحالت نشستن در یُوگا را   نیـ ا۲
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شوند و   دیتظاهرات ناپد نیظاهر گردند. هرگاه که همه ا نیوگیبلور، ماه بر  برق،
 . دی( بوجود آbhutä-tathatäتا )هَتَت –بهوتا  یدست دهد، حالت چنان یتصوریب

  جاد یا و اترپنج عنصر خاک و آب و آتش و باد  صورت به ییوگای ت یفی هرگاه که کـ ۱۲
 رمیشر میَمَ یاز آتش ُیوگا بدست آورد یُوگا آگن یبدن نیوگیشد، 

(Yogägnimayamshariramو در آن حال نه ب )آزار  و نه مرگ او را  یریو نه پ  یماری 
 خواهد داد. 

ی لطافت پوست، تندرست ،یسبک شوند،یظاهر م نیوگیکه در  ییهانشانه نیاولـ ۱۳
 خوش و کم شدن مدفوع است. یاو آو یرنگ پوست، بو یروشن

 . درخشدیگاه که آن را پاک کنند مبلور که با گرد و خاک آلوده گردد آن  کی  یحتـ  ۱۴
 .شودیو از درد و رنج و غم آزاد م افتهیآتمن را مشاهده کند، کمال  عتیطب آنکه
 برهمن را مشاهده کند، او یقیبا نور ذات آتمن خود ذات حق نیوگیگاه که آنـ ۱۵
 گردد.  یم رها  رهای. پس او از همه زنجات یفیو رها از همه ک شناسدیرا نازاده م نهمبر

 
 آمده :  MAit. VI/21-18در 

(  pränäyäma هامَیاست: کنترول تنفس )حبس نفس پرانا نیطریق وحدت با برهمن چن
  اص خ  زیچ  ک ی( به  praty - ähära  آهارَ  ـ  یپرت   . )ضبط حواس  دنیدرون کش حواس را از برون به  

فکر را متمرکز نمودن )تمرکز   زیآن چ  ی( بر روdhyäna  هانَی )مراقبه ده  1تصور را معطوف ساختن

شدن   یکی(، استغراق و محو شدن )Tarka  هَ)ترک  نیقی  جادیو ا  لی(، تعقل و تحلdhäranä  هارَناد
 عمل کند او قیطر نیاو چون به  نامندیگانه مشش یوگایرا  قیطر نی(. اsämidhi هیسماد

را از خود   کی( بد و نvidvän) دوانیو می. حکابدی نشیو ب دیپوروشه را مشاهده نما ن،یآتمن، زر
. رساندیبه وحدت م  ریو فناناپذ  رییقابل تغ  ریغ  یرا در وجود اعال  زیو همه چ  (تکاندی)م  کندیدور م

 (.تاس شادیگانه اوپانشش یوگای نیهم هیهشت گام پَتَنجَلَی شب یوگای)

 اشاره شد(. سر زبان را به نیاز ا شییُوگا شرح داده شده است )پ یروش عمل IV/20 در

 
  

 
 ویشنو... شوره،یمثال، به خدا، ا یـ برا۱
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از صدا، فکر و ذهن  یریزبان فشار دهد تا سوراخ کام بسته شود. با جلوگ خیبرگردانده و به ب باال
 ندیبیو چون از درون آتمن را با آتمن م  کندیاز لطیف به عین مشاهده م  فتریو نفس، برهمن را لط

 .یو رهائ یرستگار نستی. ارودیم نین او از بو تعیّ شودیم خودیخود بز ا
 : VI/21 در

کلمه آرم سر زبان را به باال برگرداند و سوراخ سوشومنا  یآنست که با ادا گرید قیطر
(Sushumnaرا بسته حواس را  رودیکه از دهان به باال م ی( )کانال )و محل عبور نفس است

 . دیمشاهده نما نیبه ع ضبط کند و برهمن را

یُوگا شاستره . رودیبکار م زین یهر مکتب یدر ضمن به مفهوم روش عمل وگای
(Yogäshastraبه معن )ک ی. در هر مکتب هندو وگاستیو سلوک فلسفه  یتیروش ترب میتعل ی  

نام یُوگا شاستره  به یروش عمل ک ی ( و brahmavidyäویدیا )ههمَنام برَ به کیزیبخش متاف
 است. یعشق و فداکار ی( راه عملbhakti - yoga) گَیُیکتمثال بهَ یود دارد. براوج

آن افزوده  ات یو بر شعائر و آداب و دستورات و نظر افتیگسترش  زیپَتَنجَلَی ن یوگایب مکت
بینی و برداشت ما تنها جهان  یفراوان موجودند و در بررس  یمکتب نوشتارها  نیشد. چون درباره ا

از   یانوشتهفشرده   انیبه ب  دهیپوشچشم  یلیتفصو مکتب ودانتا مورد نظر است، از بحث    شادیاوپان
 Swami. میکنیبرجسته هندو درباره یوگا، بسنده م نیمشهور و ودانت شمندی، اند وکاناندایو

vivekananda 1دیگویم نیچن : 

 یمختلف یهاشامل همه مکاتب و گروه قت یتجربه در حق نیاتحاد است و ا یبه معن وگایُ
  گَ یُ ـکرَمه  یمکتب عمل روانیپ یو خواستار وحدتند. برا شندیاندیکه به اتحاد م شودیم
(karma - yogaیُوگا روش اتحاد ب ،)خود   نیعارف اتحاد ب یاست. برا تیانسان و همه بشر نی

اتحاد   Bhakti- yogaمکتب عشق  روانیپ ی(، براRaja - yoga)  گَیُ ـ اجهمن اعال ر ا ی و خدا
 Jnäna) گَ یُ ـه جنانَ یاتحاد همه هست لسوفیف یعشق، برا یاو با خدا ایعاشق و معشوق  نیب

- yogaکندیم حیتشر نیچهار مکتب یُوگا را چن نیا وکاناندای( است. و: 
 

 ( Karma Yoga) گَیُ  ـکرَمه 

وکاناندای. وانندیخدا ـآنها انسان  نیتریکه عال کنندیم ریس یدر مدارج مختلف انسانها

 
از نوآوران   ی کیکه  وکاناندا یشده است. و  بیترک یفکر یبا مبان جیاست که بتدر  یتجربه عمل کیـ یُوگا ۱

 افکار خود اوست. یایگو شتریکه البته ب نگرد،یم یو معنو یفلسف دیروش از د نیااصالح طلب است به  
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 را انسان شنایو کر انیبودائ یبودا را انسان خدا ت،یحیمس  یرا انسان خدا حینمونه مس  یبرا
و هرگز به  اندیفاقد خودخواه انیانسان خدا نیکه ا سدینویو م کندیم یهندوها، معرف یخدا

در   یلها یهاتیهو نی. ظهور اکنندیفدا م گرانید یرا برا زیو همه چ شندیاندینم ینفع شخص
که  کندین یرها گردند. پس از آنان انسانها یکه مردم از چنگ شر و زشت شودیجامعه موجب م

 هستند یی. طبقه سوم آنهاکنندیکمک م گرانیبه د ستیمتوجه آنها ن یخطر کهیتا جائ وستهیپ
ن که با آزار و رنج همنوعا ییباالخره انسانها. و ندیجویم گرانیرا در زبان د شیسود خو که

 یتیرپروَ  ریاست. انسان تحت تأث یو درست یکین قیکرَمه یُوگا سلوک طر کنندیاحساس لذت م
(Pravritiما ای( )در دن )ریتحت تأث یخود بدست آورد. ول یرا برا زیاست همه چ لی چنگ زدن 
وب سرک یتیر. با کرََمه یُوگا پروَشودیم لیمامت ایاز جهان( به ترک دن ی( )دورNivriti) یتیورین
در انسان به کمال رسد او   شیگرا نیگاه که او آن  گردد یم تیهدا ییبه رشد و شکوفا یتّیورین و

 است. افتهیمرحله کَرمَه یُوگا دست  نیتریبه عال

 
 (Jnänäyoga) گَیُجنانا

  ت یکه با کنترول ذهن و ترب  افت ی( دست  ی( )خود آرامShama)  مَبه شَ  د یروش ابتدا با  نیا  در
تحت نظارت در آورد که به کمک    دیرا با  یحس   ی. ارگانهاگرددیحاصل م  خاص  جهت   ک یآن در  

و  یروح یانرژ  رهیدر تجمع و ذخ مَو دَ مَ. شَشودی( )ضبط نفس و حواس( ممکن مdama) مَدَ
است  ازی( نتحمل در برابر شرّ )Titikshä)) کشایت  یکنند. پس از آن به ت یترول ذهن کمک منک

  ط یو نه مح کنندیو درد م ی( نه احساس سختی)معنو یوطلب روحاناست که دا ی و آن حالت
که در   افتی( دست Uparati) یت رَ به حال اوپَ دیبا هَشکیتی. پس از ت گذاردیم ریبر او تأث یخارج

(  Shraddhaه )هَدُرَبه شَ ازیب ن. پس داوطلشودیفکر نم یآن حال هرگز به موضوعات احساس
  مان یا دیگردد، با لیاست به درک و معرفت وجود مطلق نا لیما دارد. آنکه (و اعتقاد مانی)ا

ذهن را کامالً با فکر به  دیداشته باشد. پس با یمذهب یبه خداوند و اصول اخالق ریرناپذیتسخ
صورت   ،یاعمال مذهب  قیدق  یاجرا  ای(  Samadhanaه )هَنَمادسَعمل با    نیخداوند مشغول سازد. ا

به  دیبا نیسو متوجه شدن است. او همچن کیب یبه معن ه در ضمنهَنَمادسَ. )ردیپذیم
 درک لهیبوس ییرها یبرا قیشوق عم ای( Mumukshutvamم )شوتوَکمومو
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  (Nityänitya viveka)  هکَویو  هیَتیانیتیمجهز گردد. پس او به ن  1آتمن )روح( خود و خداوند  تیابد

 2وکهیو  هیَتیانیتیو گذرا. با ن  یو ابد  قت، یحق  ریو غ  قتیحق  نیب  زیدارد که عبارتست از درک تما  ازین

 یآگاه لهیسگذرا است... و باالخره بو گرید زیاست و همه چ ییابد که فقط خداوند ابداو درمی
انسان با خداوند( اتحاد با خدا حاصل   یداینفس ناپ  نیرابطه ب  ی( )آگاهKain Karya)  هیَ کرَ  ـ  نیک
 . شودیم
 
 ( Bhakti yogan) گَیُ ـ هکتیبَ

عشق در همه   یناگسستن یو بندها وندهای. پشودیم افتی عتیطب یدر تمام نمودها عشق
عشق  نیاهدا کرد، ا تیبه بشر حیعشق است که مس  نیو بیروح وجود دارند. ا روحیموجودات ذ

است    Bhakti  یهکت... عشق ناب و محض که همان بَدیاست که بودا به همه مخلوقات جهان بار
راه  نیآسانتر  ی. راه بهکتستین ی برخورد چیه یهکتطریق جنانه و بَ نیست. بدر خدا اشزهیانگ

خداوند  عتیدرک طب یکه انسان برا ییجز کو ششها ستین یزیچ یشناخت خداوند است. بهکت
 همان عشق به برهمن مطلق است. رَهَشویا ای یشخص ی. عشق به خدابردیبکار م

 رَرا پَ  ی( و عالGauni) ینوُ راگ یمقدمات حله . مرشودییُوگا به دو مرحله بخش م یبهکت
(Paraم )ربهکَ. پَنامندی( تىParabhakti)  هکتَخداوند است. بَ  قیعم  شیاحترام و ستا( هbhakta  )

  ای( Tadiyataه )تَیَیدو پس از کمال، سالک به َت ابدییدر خدا م یمی)سالک راه عشق( لذت عظ
 = او(. tadد )َت ابدییمدست  ییاوحال 

مقدس  لیکه روح رسا یاستاد روحان کیاز  کسال دیراه با نیمعتقد است که در ا ویوکاناندا
 است: نیتى چنهکَبَرَ. مراحل پَردیاست کمک گ افتهیرا در

عشق به  ةمرحل نیصلح و آرامش( که در ا  یعنی shänti( )شانتی shantaته )نمقام شَ ابتدا
  ه یَساست. دوم دَ شیتشوی ن زاهد آرام و بمؤمو  ستین یاثر د یشد یدگیخدا، از جنون و شور

(dasyaکه پرستنده در ا )ههیَکسَداند. سپس مقام  میحال خود را غالم و بنده خدا    نی  (Sakhya )
 است. هیپرستندگان پاسخ داده و محبت دو سو قکه خدا به عش 

  

 
از آنست( و عبارتست از کوشش و   زیاست که موکشه ن یآزاد ی( به معنmukموک ) شهیموموکشوتو از رـ ۱

   ۸۸۳/۶۸. یرستگاردخول در راه  یبرا شیاز چرخ سنساره و آماده ساختن خو ییرها یبرا اقیاشت
نائل   یضرَ و عَ ی است که در آن عارف، به تمیز بین ابد یحال معرفت  کی Nityänitya - vastu – vivekirـ ۲
 ۸۸۴/۶۸نشده و شانکارا آن را مطرح ساخته است.  انیحال ب  نی. در ودا اگرددیم
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دارد.  ازیعشق او نخدا هم به  کندی( که بهکته تصور مVatsalyaه )لیَ تَسوَ  ایمرحله بعد  در
 نیریش یو دوست یمهربان دهورَعسل و مَ یعنی هود( است )مmadhuraَ) دهورَپس از آن حال مَ

خود    یهاهاست که تمام زوجه بصورت تنها زوج همه بهکته  یمهربان  یکه خداوند چون شو  (است
 را دوست دارد. 

است که  لیما سمیدوارا دوست بدار، هن ات هیدهد که همسامی میتعل تیحیمس  کهیحال در
 هکتیب  . انسان همه را چون خودش دوست بدارد و درک کند که نفس خود ما در همه انسانهاست

بدون  شودیم کیعشق ناب به خداست و انسان هرگز از خدا هراس ندارد. بهکته به خداوند نزد
به مرحله  دنییُوگا رس یخدا را آرام سازد. هدف بهکت ایتصور که خشم او را فرو نشاند و  نیا

پرستش   انسان  کیاست. دو گروه از مردم خدا را بصورت    نید  کی  یوحدت با مطلق است. بهکت
  دست ( آزاد زنده) موکتَه جیوَن مقام به  که آنها  دوم و هبند که کامالً المذ یی. اول آنهاکنندینم
 اند. ه کرده فائق آمدهکه وجود انسانرا احاط   ییتهایو بر تمام محدود  دهیخود رس  ت و به درک ذا  افتهی

وجود دارد، راه  ال یاز ام ییرها یدر راه برا سد،ینویسه روش م نیپس از شرح ا ویوکاناندا
به معرفت کامل  اجیکه احت کند،یم تیو عدم تعلق کامل هدا یوابستگ ریغ یکه به سو یمنف

اعمال مقصود . راه دوم که مثبت است و با انجام ستیقابل وصول ن یمردم عاد یدارد و برا
 یول  سازد،یگرفتار م  اءیدر جهان عوارض و اش  قتری. هرچند عمل انسان را دائماً عمشودیحاصل م

در عمل«  یعملیب». راز کندیمشارکت در امور جهان او را از جهان جدا م نیهم گریاز طرف د
 نهفته است. تیواقع نیدر هم

هم اعتقاد به خداوند نداشته باشد، ده، اگر  نجات دا  یعمل خود را از وابستگ  لهیکه بوس  یانسان
در هر مذهب قادر است در محبت و عشق به خدا به درک و   یبه کمال رسد. و هر انسان تواندیم

 . ابدیدست  قتیحق نیتریعال تحقق

 

 ( یشاه  یوگا ی( )Raja yoga)  گَیُ  ـ راجه

منسوب به او  یوگاسوترای ( و آنچه درPatanjaliپَتَنَجلَی ) میروش را با تعل نیا ویوکاناندا
 :کندیم انیب نی( او را چنAshtangayoga) گَوُیه شتنگَاَو هشت گام  سازدیآمده است برابر م

 (ahimsä)اهیمسا  یآزاریو کف نفس که شامل ب ی( خوددارyamaه )مَاول یَ گام
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 از مقاربت... یدور ،یاز دزد زیپره ،یو راستگوئ یراست
( و خواندن  tapasyaه )یَسپَتَ اضتی( تسلط بر نفس که با رNi – yama) همَیَیگام دوم ن

 ه... توأم است.  پَجَ Japaذکر و ادعیه 
   (درباره آن سخن گفته شد نیاز ا شیطرز نشستن )که پ ای( Äsanaه )نَسَگام سوم آ

 ( حبس نفس،  Pränäyäma) هامَیگام چهارم پرانا
 اس،  ( ضبط حوPratyähära) اهارَیگام پنجم پرت
 ( تمرکز، dhäranaه )نَرَگام ششم دها
 ( توجه،  dhyänaه )نَگام هفتم دهیا

 نیاز ا شیشدن و محو شدن(. شش گام را پ یکی( ) samädhi) یمادهسَو گام هشتم 
  ۱۲۰/۷۴  -۱۲۸،    ۶۳/۹۸.  میکنیم  یخوددار  شتریب  هیو از توج  میشش گام شرح داد  یوگایدر  

 گفت(  میخواهسخن  شتریب گایُاز  سمی)دربخش بود
ه تَشرح افزود که آنچه را با روش هشت گام توافق دارد هَ  نیرا بر ا  حیتوض  کی  دیبا  نجایدر ا

تمرکز و مدیتاسیون همراه است و راجه  کیبا تکن شتریکه ب نامندی( مHatha - yoga) گَیُ ـ
آنچه   که  افتیدر  توانیم  یداشته و با جنانه یُوگا هماهنگ است البته به روشن  یلسفیُوگا صورت ف

 یهانیوگی.  ستین  کسانیاند  مطرح شده  شادهایبا آنچه در اوپان  کندیم  انیدرباره ُیوگا ب  وکاناندایو
او ذهن را  یصاحب صفت( معتقدند و بر رو saguna گونَسازنده و خالق )سَ ی هندو به خدا

را در   وای. شخوانندیم  وایش  یو گروه  شنویو  یادسته  ه،رَ شوَیا  یخدا را گروه  نی. اسازندیمتمرکز م
( حاصل هیکه وحدت و جمع )سماد  ییاند. البته در مراحل نهانام داده  نیوگیضمن استاد و حافظ  

 مورد نظر است. (ات ی فی)بدون ک nirguna یخدا شودیم

(، شودی ( )م وسط ن تلفظ مsämkhya)  هیدرباره فلسفه سانکه  زین  یامورد چند جمله  نیا  در
 :میده یم انیبحث خود پا نیاکرده به  انیکامل دارد، ب یبستگکه با یُوگا وا

. شوندیبندی مطبقه  یمکتب موجودات به دسته هائ  نیشمارش است. در ا  یبه معن  هیسانکه
 الدیاز م  شیکه در حدود سده ششم پ  نددانمی(  kapila)  پیلَبنام گَ   یمیمکتب را حک  نیا  گذارهیپا
 شنایکه آن را به سرور کر خوانندیم هکَیبنام کار یاا رسالهفه رفلس  نیا ی. مبنا1است ستهیزیم

(Ishvarakrishnaنسبت می )اند )نام برده   یالدیرا سده سوم م  فشیدهند و تارخ تصنsämkhya 

- kärikaکامل قائل است. در ضمن از   یروح و ماده دوگانگ  نیو ب  یستیدو آل  هیسانکه  ستمی( . س
  است زیشامل همه چ یماد عتی. طبشودیمسخن گفته ن زیخالق ن یخدا

 
 ش یاز بودا  شیو پ  گفتندیمقدس م  لیاو را کپ  نددادمینام    زین  شنویو و   دیسرخ است به خورش  یبه معن  لَیپـ ک۱َ

شده   فیتأل یالدیم ۱۳۸۰تراس در سو هیو سانکه میتنظ یالدیرساالت او در قرن پنجم م یول ستنددانمی
 کرد.  م یخواه  ادیاز آن  سمیبود درشباهت دارد و ما  سمیاز نظر توجه به رنج با بود  هیاست. مکتب سانکه
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بلکه حرکت  ستیمورد نظر ن یکیمشخصه ماده حرکت است که فقط حرکت مکان نیمهمتر و
 یحرکتیحالت ب  کیکه از    ستیادوره  ی. زمان مانند همه مکاتب هندگرددیشامل م  زیرا ن  یات یح

 ای عتی. طبگرددیال اول باز مرسد و دوباره به حمی زیو تم کیو سکون آغاز و در جهان به تفک
( یری)اث  فیو لط  ف یاست و از مواد کث  یو ابد  یکه جوهر ازل  نامندی ( مPrakriti)  یتیکررماده را پَ

روان  هیتقریباً شب( است که buddhi) یشکل ماده بوده نیفتریو ظر نیتری. عالشودیم لیتشک
و شامل سه   ستیبار نشرارت جوهر  خود    ی. ماده بخود1است  زیمعرفت و شناخت و تم  یبوده و جا

و تحرک( و  ی( )انرژ rajasس )جَرَ( یکی)خلوص و نsattvaوه سَتَعنصر(  ـ تیفیک) gunaگونه 
 هیتوج زیرخوت ن ایعمل، ظلمت  ،یسه گونه را پاک نیاست. ا (( )شهوت و انفعال tamasس )مََت

 یدارا یمه از آن است ولدر حرکت و تحول است و اصوالً حرکت ه وستهیپ یتیاند. پرکرکرده
. دباشهمان روح است که فاقد حرکت می ای( purusha) وشهشعور پور ی. عنصر ذستیشعور ن

به تعداد انسانها پوروشه  هیودا است. در سانکه گیر هیانسان اول ایاز پوروشه  ریپوروشه غ نیا
 بی. ترکدینما  بیترک  فیکث  ای  فیخود را با ماده لط  دیبا  ستیوجود دارد. پوروشه چون متحرکت ن

  را ی. روح چالق است زندینمایم هینشسته است تشب یکور دوشکه بر  یجیروح و ماده را به افل
است و نقش عقل متفکر را  دنیاو تنها د فهی. وظ دیکند تا او را حمل نما هیتک یگریبه د دیبا

ه به روح امکان و مادروح   بی. با ترککندیمتحرک بوده و عمل م یبعهده دارد. ماده کور است ول
 انیو ماده را آماده سازد تا روح از چنگ او رها شود. در جر ردمتنوع را بنگ عتیطب شودیداده م

روح   کهیاست و تا زمان  فی بدن لط  شودیمنتقل ماست و آنچه    تفاوت یتناسخ و تولد و مرگ روح ب
است و ماده   یون تماشاگرآمده: روح چ هکَیبدن لطیف وابسته است. در کار نیارها نشده، به 

خاتمه  یکه به رقص خود زمان یااست(... چون رقاصه گریباز ده)ما رساندیم انیرا بپا شینما
آنزمان که خود را به  شود،یهم قطع م یماد عتیطب اند،ینمایدهد که خود را به تماشاگران ممی

 ی هدف چیهرچند خود ه ،کندیروح عمل م لیمختلف به م لیبه وسا عتی. طبدهدیروح ارائه م
صفات   یدارا  عتی. طبکندیماده به روح کمک م  دینماینم  یکمک  هندارد. با وجود آنکه روح به ماد

 مختلف است، در

 
  

 
 .آنست  صورت لطیف کی یکه بوده   نامندی( ممی( )بزرگ و عظmahatت )هَمولود تحول ماده را مَ نیـ اول۱
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  عت یروح طب  تیرضا  ی... براشودینم  افتی  عتیتر از طبسخاوتمند  یزیچ  1روح فاقد آنهاست  کهیحال

 ۶۰/۸۳و  ۱۲۰/۱۱۲. روح نخواهد آمد« دگاهیهرگز دوباره به حوزه د
پرجالل تنها  دیو روح را در انفراد و تجر کشدیباالخره خود را عقب م عتیطب گریبعبارت د

!!. به ستیکه خدا مطرح ن هیدر سانکه کند؟یمراقبه م زی)به چه چ ردتا در مراقبه بسر ب گذاردیم
هرچند به  ندباش)منکر خدا( می ستیک و راست آتئرُ sämkhyanنوشته دواناندان: فالسفه 

 ( ۷۱/۲۷. شندیاندیاز چرخ سنساره و تولد مجدد م ییو رها moksha یرستگار
 ی است. از بوده یدماغ یهاتیاست که منشأ فعال یفیگوهر ظر یانسان بوده بیترک در

)ذهن و   manasو از آن  شودیاست( مشتق م Ahnamkäraکه همان  ego ای)نفس  تیانان
 و پنج عنصر لطیف. یرفتار یم است و پنج ارگانهافکر( که با پنج حواس توأ

 تایاز گ یشرح سمَس و تَ جَرَ،  هتوَسَ ایدر انسان،  یادیگونه بنسه ریتأث یچگونگ یهنر براز
 :کندیترجمه م نیرا چن

و نفس  اندافتهی شیدایپ عتیهستند که از طب یسه عامل نهای، رخوت ، ا ی، انرژ  خلوص
سه خلوص ،  نیاست. از ا ریمتغ رینفس غ نکهیگو ا بندند،یه تن م)آتمن( محبوس در بدن را ب

به   سازد،یو نور است، آنها را بهم متصل م  شناسدینم  یماریاز چرک و کثافت است و ب  یکه عار
پر از تقاضاست.   یچنگ زند. بدان که انرژ   ید و شادرَتا به خِ  رددامیله که نفس را بر آن  یوس  نیا

از رخوت   یچنگ زند. ول ت یکه به فعال رددامیو آن را بر آن  کشدیبند م آن نفس مجسم را در
و آن را با   کشاندیسپار. رخوت هر نفس مجسم را به خطا مرا بخاطر  نی. اشودیجهل متولد م

  ی رو  یکه انسان به شاد شودی . خلوص باعث مکندیدر بند م یو خواب آلودگ یتنبل و یسست
آن را به   کند،یخود را خفه م کهی. اما رخوت در حالسازدیم لیمتما عملو  تیبه فعال یکند، انرژ 

 B. G. IV/9-5. بندد«یم یسست

. شودیطرح م ختلفکه در مذاهب م ینه خالق وجود دارد و نه خلقت به صورت  هیدر سانکه
 پوروشه و بیاست. ترک یازل زیپوروشه وجود داشته و ماده ن یشماریاز ازل تعداد ب

 
 

  

 
جهل   نی)ماده( است و برطرف شدن ا عتیانسان به تمیز بین روح و طب تیجهل عدم قابل دیسانکه دیاز دـ ۱

غیر    گرددیکه موجب م  دباش( می ای)ما  یهانینتا جهل حجاب کدر ودا  که یاست در حال  ییو رها  یموجب رستگار
 دانند. یآتمن را واقع
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بوده است که ارواح  نیا زی صورت گرفته است و علت الحاق ن فیقابل توص ریبصورت غ یتیرکپر
. پرکریتی مونث است و پوروشه مذکر. نفس بدون ازندینیبرند از وجود ماده کامالً ب ی)نفوس( پ
 نیا ی. ولکندیبا ماده و محبوس شدن در آن تظاهر م بیتحول ندارد و فقط در ترک تیماده قابل

  kaivalya  هیولَیَ)ک  ندوستیکامل ا  ییجدا  یآورده است و هدف کل  را بوجود  یوضع نامناسب  بیترک
کامل پوروشه است که فقط با دانش و خرد حاصل  یبه مفهوم تجل یید و تجرد(. رهاتفرّ ای
و نه  میبدست آورد )نه الهام و نه تعل توانیو یُوگا م اضتیفقط با ر زیمعرفت را ن نیو ا گرددیم
 نیداند و منشأ همه امی  شادهایخود را وابسته به اوپان  زین  هیانکه(. جالب آنست که مکتب سضیف

 .ابدییمخالف ودانتا را در همان متون م ات ینظر
. اوالً وحدت شودیدر نظر دارد، ارائه م  هیاز آنچه سانکه ریغ یکه طرح  میدید  شادهایاوپان  در

 ستین  یو روح بدون وجود آتمن و برهمن سخن  رکریتیپَ  تیاست و از دوئ  یشادیتفکر اوپان  یمبنا
از  یاریدر بس  یآتمن بوده و حت ایبرهمن  یاعراض است که تجل یایبلکه پرکریتی همان دن

 شادها ی. اصوالً هدف اوپاناستیما ا ی یهموَ ی وجود د، ید میخواه ندهیدر بحث آ کهیبطور د،موار
به   shv . IV/10است. در  ییو رها یبه رستگار یدسترس لهیوس نیاوحدت و به  نیامعرفت به 

 یجهان از موجودات   نیسرور بزرگ است. همه ا  ایو گرداننده ما  ایصراحت آمده: بدان که پرکریتی ما
 ییو موجودات را بخشها ایبدان، خداوند را رب ما ای. خلقت را ماندیاز او ییاند که بخشهاشده پر

و  (شوندی)از او ظاهر م ندیآین همه موجودات از او بر مهاج شیدایآمده که در پ IV/11از او. در 
 .میبازگو کرد زین گریبرداشت را ما در موارد متعدد د نیا گردندیهمه در او باز م 1جهان  انیدر پا

  ات یدم ح ا ی( Pränaه )برهمن، پرانَ ـواقع نشده، در کنار آتمن  هیآنچه مورد توجه سانکه اما
 نشی. در بحث آفرشودیو حرکت ارائه م یعامل و جوهر زندگ نیترهمم شادیاست، که در اوپان

پس  حرکتند،یکه همه چون سنگ ب دیپس از آنکه موجودات را خلق کرد د یکه پرجاپات  میدید
کند( خود را بصورت پرانه در آورد و در آنان وارد  ات یح جادیآنها را به حرکت اندازد )ا هآنک یبرا

برهمن  ایاز موارد آتمن  یاریکه در بس )است  دگاریاز آفر یرتانه صوپس پر . ( MAit. II/6شد )
است.  ات یدم ح ای( دنیدم کش  ana) یکه به مفهوم باد زندگ para- änaاز  pränaاست(. واژه 
 را داشته یمعن نی( )باد( همpneumaما )پنوُ  نیدر زبان الت 

 
  

 
 بحث خواهد شد.ـ درباره ادوار جهان ۱
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( با پرانه ات ی( )دم حLeben- Hauchهاوخ )نبِهم لِ  ی. در زبان آلمانشودیروح و جان برداشت م  و
با برآمدن نفس  ات یاست و ح یدم زدن نشان زندگ شادهایدر اوپان سد،ینویم کامیشباهت دارد. ن
 rayi ای ات ی. ماده و حاتندیکه پنج باد )پرانه، اپانه( نشان ح روستنی. از همشودیاز بدن خارج م

 .سازندیبرقرار م یتعادل یستیبا همزدارند و  ازیدو متضادند که بهم ن  pränaو 

 ریاو بوجود آورند )تفس  یخلق کرد و به آنها گفت که مخلوقات را برا یرا در ازل پرجاپت آنها
 (.۶۲/شادیپرشنه اوپان

به  کندیکه بدن را ترک م گاهاست و آن دهیپرانه با برهمن برابر گرد Kaush. IV/11در 
 نیفصل پرانه مهمتر  نیا. در  کنندیاو را دنبال م  زیر... نو همه حواس و ذهن و فک  رودیبهشت م

 آتمن است. نیو ع ییدانا نیعامل در انسان و ع
 سرور و بصیرت ست  نیآتمن است، که ع نیپرانه ع نیمجدداً آمده: ا Kaush. III/8در 

و زوال ندارد و   یری( او پPrajnätmänando) (prajnä - ätman - änanda) ندُپرجناتمانَ
 .سازدیو بدی او را بزرگ و کوچک نم یکین

.  کندیرا در خود جذب م  زیاست که همه چ  یزیآن چ  اًآمده : هوا )باد( واقع  Ch. IV/4-3.1در  
... رودیدر هوا م  کندیغروب م  دیگاه که خورشآن  رود،یدر هوا م  شود،یگاه که آتش خاموش مآن
گاه که . آنبردیرا در خود فرو م زیرانه همه چانسانها پ نی. اما در بانیخدا نیاست در ب نیچن

 نی. اروندیچشم، گوش، منس... همه در دم فرو م رود،یدر دم او م شیصدا خوابدیم یشخص
 . کنندیرا در خود محو م زیدر انسانها، همه چ و پرانه انیخدا نیدو، هوا در ب

از آن همه جانداران   باد است و  آنها حرکت  میکه ن  اندمیو ن   ک ی  انیتعداد خدا  Br. III/9.9  در
 ی که به معن ندیگو Tyadآن را  انیو خدا دباشپرانه است که برهمن می یکی. آن شوندیم ادیز

 .گرددیشده و با آتمن برابر م لیتجل بارها پرانه شادیاوپان نیاوست«. در ا

ن ند روح بدوآن را مان شودینم دهیچون هوا د سد،ینویم هیچاندوگ انیب هیدر توج شننیکر
 ۴۳۰/۷۰. شدیدر نظر گرفته م  یاله  زیجهت دم انسان )پرانه( ن  نیو بهم  ستنددانمی  فیجسم و لط

 :سدینویو م کندیم انیب یباره شرح مفصل نیدر ا شینریه

 جهینت  توانیم پاسخ داده شده که آن را مدَ  هیبا نظر  شادهایدر اوپان  ات یدرباره اصل ح  سئوال 
 و فرزند  انیودا باد روح خدا گیدانست . بنا به برداشت ر یبدو یروانشناس کی
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( جذب  vayuآمده که همه موجودات در باد ) . در شاتاپاتا براهمنهX/168.4عالم است  نورسته
. روشنتر از آن سرود بزرگ اتروا ودا درباره دم  XI/15.3.11 گردندیو از او دوباره باز م شوندیم
و همه  ردیگیو سرور عالم نام م شودیم لیت خداوند تجلپرانه بصورکه در آن  II/4است  ات یح
فضا  ایعضو تفکر و  یگریعقل، د یبعض د،یخورش یگونه که برخهمان... کندیم هیبر او تک زیچ

هم که  یاند... بعضپرانه را منشأ حیات دانسته یاریهم بس  نگونهیهم ند،دانمی ات یرا سرچشمه ح
م  برابر دَ اند،دهیبرگز ییو ماه و جهات فضا دیخورش هانیذهن را در ک چشم و گوش و یمعادلها

و کسالت شده همه  یمرگ که بصورت خستگ Br. I/22-5.21اند. در هباد را انتخاب کرد زین
 نیگرفته و خود را بهتر  یانسان جا  انیجز پرانه را، که در م  ردیگیم  اریدر اخت  یکی  یکیحواس را  

 پردازندیم احتبه استر دیآتش، ماه، خورش زین انیدرباره خدا نی. همچنددهیهمه آنها ارائه م
گاه به باد توقف  کند،یجهان را ترک م  نیزمان که روح ا... آنردیگیاما باد آرام نم  (کنندی)غروب م

. در دهدیو ماه راه خود را تا مکان بدون غم ادامه م دیخورش انیو از م رودیخود م هیاول
14/Kaush. II شود. ابتدا همه از بدن یدهد که پرانه برنده مرخ می یاهمه حواس مسابقه نیب

 یول شوندیداخل بدن م یکی یکی. سپس افتدیم نیبر زم یاو بدن چون تخته شوندیخارج م
مرده زنده  رودی بدن را بحرکت درآورد جز نفس که چون به درون بدن م تواندییک نمهیچ

که پرانه از همه برتر است.  کنندیآنها )ارباب آنها( اعتراف م انیو خدا . پس همه حواسشودیم
 .نامندیم یابدن پرانه ای Präna-shariraاز متون قالب روح پرانه است و آن را   یدر برخ
چنانکه  دیآیآمده که پرانه از آتمن بوجود م III/3نه رشَپَ شادیمورد منشأ پرانه، در اوپان در

 ۱۹۰/۳۸وابسته به آتمن است.  زیپرانه ن شود،یو ظاهر مانسان از ا هیسا
چندان  هیکه وابسته به پرانه است و در سانکه شادیدراوپان یگرید تیاهم انیعامل شا کی

که  د،باشاز آن پر شده( می ایاثیر که دن ای ـ( )اتر äkäshaه )آکاشَ است،مورد توجه قرار نگرفته 
 . دگردیم هیبا برهمن مشابه توج یگاه

ماده وجود دارد و آن آکاشه  ک ی: در جهان ردیگیم جهینت شادهایویوکاناندا با استفاده از اوپان
پرانه  سازدیکه آکاشه را فعال م ییرویدر آن دارند. ن شهیر ات یح یاست. همه موجودات و حت

شه آکا . ازگرددیپرانه آغاز م لهیساختن آکاشه بوس داریبا ب نشیاست. در هر دوران عالم، آفر
 کهی. در حالندیآیو همه مخلوقات بوجود م وانیو ماه، انسان و ح دیخورش ،یسماو یهاستمیس

 . در آخر دوران،ستیخالص است، آکاشه منشأ موجودات ماد یپرانه انرژ 
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 بخش چهارم: ودانتا

 ریو پرانه کامالً غ گردندیهمه به پرانه باز م هایو انرژ  شوندیدر آکاشه جمع م یماد اءیاش همه
پرانه و  شهیوجود داشته و از اند شهیدر آغاز فقط اند وکاناندا،ی. به نظر وشودین مو ساک متحرک

 .نامدی( مMahatت )هَاصل را مَ نیو جهان بوجود آمده است. او اندیآکاشه و از ا
و آن ذهن   شودیو با پرانه همسان م افتهیگاه عظمت گه زین گریاصل د کی شادهایاوپان در
. ردیگیآن را م ی( جاCittaه ( )یا چیتCitّ) تیچ زین ی( است که گاهmanas) مَنَس ایمتفکر 

 ل یتخ یرویمَنَس هم ن کهیدر حال کنند،یم یمعن یذهن متفکر، عقل و شعور و آگاه زیرا ن تیچ
. گرددیمشتق م  دنیش یفکر کردن و اند  یبمعنا  manو هم عضو مدرکه است و از    فکرو ادراک و ت 

 buddhiگانه است با مشخصات سه یتیپراکرمحصول  نیاول هیتکه چ معتقد است شننیکر
،adhamkära   وmanas در ضمن در  (سخن گفته شده است نیاز ا شی)که درباره آنها پ .

  گردد ی( با سه اصل مشخص مSvarupaه  روپَ)سوَ  یاصل  ت ا وجود مطلق و ذایبرهمن    شادها،یاوپان
 ( و اناندا )سرور و وجد(.ی)آگاه تی( چیهستت )سَ  sat- cit -änandaکه عبارتند از 

 شودیم  حیو تصر  گرددیس، که منشأ فکر و اراده است، با آتمن همسان منَمَ  Ch. VII/3.1در  
 شیستا)که در واقع منس آتمن است، منس همه عالم است، منس برهمن است. منس را بپرست  

ه نَرَکَ ـه انتَ یعضو درون ک یهن که ذ سندینوی بند م نیا حیو شانکارا در تشر شننیکن(. کر
(antah - karana است که وظ )آتمن و روح  یگاه را انتخاب است. او و تصمیم و زیتم اشفهی

 ،دباش)جیواتما( است که متمتع شونده و انجام دهنده می یمشخصه آتمن فرد نیا رایز اند،دهینام
 (یگریصورت دبه   یمورد توجه است ول  سنَمَ  زین  هیکند. )در سانکه  فهیانجام وظ   یاگر ذهن بخوب

دهند. نسبت می  سنَ را به مَ  میو اراده کردن، عزم و تصم  لیسپردن، م  بخاطر  زین  شادیدراوپان
 نیمشخص ا 1کن شیجمله معروف منس آتمن است، عالم است، برهمن است، پس آن را ستا

 برداشت است. 

 .اندآمده که من و پرانه اتمن Mait VI  ۵.۳/Br. I/30 در
   هیکه مکتب سانکه افتیدر توانیخواهد شد م انیب سمیکه در بود یاشارات و شرح نیاز ا

 
 :تیـ جمله سانسکر۱

 mano hy ätmä ,mano hi lokah , mano hi brahma , mana upässveti  
از اراده واالتر و فکر برهمن است... و  citاز منس برتر و  samkalpa ایجالبست که در همان فصل اراده  یول

 اند!!   یدر مقام برتر بی... به ترتنمایا د،یپرانه، ام  ر،یباالخره غذا از همه برتر و... خاطره، اث
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گایُ  

که در  شوندیم دییتأ زیمکرر ما ن یهاگفته گری. اما از طرف دستندیهم نظر ن شادهایاوپانبا 
روبرو  نیقالب مشخص و مع کیاند و با مختلف در کنار هم قرار گرفته ات ینظر شادهایاوپان

 .میتس ین
 !(گاستیُاز  ریغ وگای( )Yugaیُوگا ) یجهان ادوار

  ان یخلقت و جر یبینی هند. در جهانمیعالم اشاره کرد انیو پا یبه ادوار جهان نیاز ا شیپ
مسئله مطرح شده است. در  نیبه صور گوناگون ا میدید کهیداشته و بطور یعالم شکل خاص

انهدام   ـ جادیمداوم و پشت سر هم که از ا یهاصورت دورانخلقت به  انیجر 1مجموعه مهابهاراته

بینی ادوار بعد قرار گرفته و جهان هیبرداشت پا نیشده است و ا انیب شوند،یم لیتشک جاد،یا ـ
( Yugaیُوگا ) کیدوران عالم را  نیشده است. کوچکتر رفتهیپذ زیو بودا ن نیدر مذاهب ج یحت
 سهنَاهیغروب )سند کی( آغاز و با samdhyäهیاسند ایفجر )طلوع  کی. هر یُوگا با نامندیم

samdhyänsaکیمراحل است.  نیاوابسته به  یوگای ۱۰/۱ رسد که زمان آنمی انی( به پا 
 که عبارتند از :  شودیم لیاز چهار دوران تشک (بزرگ یوگای( )Mahä -yugaمهایُوگا )

  ۲× ۴۰۰و فجر و غروب آن  دهیسال بطول انجام ۴۰۰۰( که Krita - yugaیُوگا ) هتَیکرـ ۱
 .شودیسال م ۴۸۰۰ همرفتهیسال است و رو ۸۰۰= 

سال  ۳۶۰۰و با فجر و غروب  دهیسال بطول انجام ۳۰۰۰( که tretä -yuga) وگایـ ترتا۲
 . شودیم

 . شودیسال م ۲۴۰۰سال و با طلوع و غروب  ۲۰۰۰( که dväpara -yuga) وگایرَدواپَـ ۳
 .شودیسال م  ۱۲۰۰سال و با طلوع و غروب  ۱۰۰۰( که  Käli - yugaیُوگا ) یـ کال۴

مهاُیوگا گذشته و بشر اکنون   نی. سه دوره از اوگاستیمها  کی  ایسال    ۱۲۰۰۰ادوار    نیجمع ا
 . بردیبسر م وگا،ییکال  ایدر دوران چهارم 

 سال است. ۴۳۲۰۰۰۰است. پس مهایُوگا برابر  یسال بشر ۳۶۰برابر  انیسال خدا هر

 
  

 
از   یاست و شامل بخش یتیهزار دو ب کصدیکه بالغ بر  یحماسه مشهور و سترگ هند Mahäbhärataـ ۱

حماسه    ن ی. اسازدی دوران را منعکس م  ات یاز سنن و آداب و نظر  یاریس هند است که در ضمن ب  یریاساط  خیتار
  ۶۰۰ نیآن را ب میخ تنظیشاعر( سروده شده است. تار کصدیدر حدود )  یفراوان یشعرا لهیبوس یدر زمان دراز

 .نددانمیب.م    ۴۰۰ق.م تا 
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 بخش چهارم: ودانتا

و دوباره جهان آغاز  شودینهدام و انحالل کامل، ختم ما ای( Pralaya) هیَلَپرَ کیا به یُوگمها هر
. هر هزار شودیانجام م mahapralayaانحالل بزرگ  کی. پس از هر هزار دوران گرددیم

 رَنتَوَنمَ ک یکلپه  ۱۴شبانه روز برهماست.  ک ی( است که kalpaکَلپَه ) کیمهایُوگا 
(manvantaraن )  ارددام . 

گفته مهابهاراته در دوران اول آرامش و سعادت کامل برقرار بوده و انسانها بدون کوشش  به
کامل بر قرار بود  یدوره تقوا نی. در اافتندیی... دست مهیذو اراده به لذتها و اغ لیو کار فقط با م

 فشیاست خود وظ و قانون بودند. هر کس در کا  نید  کیو تابع    کردندیودا عمل م  ک یو همه به  
 . 1دادمیرا به کمال انجام 

. انسانها دیمعمول گرد یو اعتقاد مردم کاسته شد و قربان یچهارم از تقو کی دوران دوم  در
 ینداشتند )برا  اضتیبه ر  اجیاحت  یول  کردندیخود عمل م  فیبودند و به وظا  یو راست  قتیحق  رویپ

 یابی به سعادت(.دست

مردم کاسته شد )نسبت به دوران اول نصف شد( و    یاز تقوا  رگیچهارم د  ک یدوران سوم    در
 کی یحت یدو... و گروه یبعض خواندند،یودا را م کی ی. برخدیگرد میودا به چهار بخش تقس 

 هایماریگرفتند و ب  یدور  یکینهادند. مردم از ن  یرو به کاست  قتیحق  روانی. پخواندندیودا را هم نم
 اضت یو ر ی. در اثر مصائب مردم به قربانافتندی یخواهشها فزونو  ال یفراوان شدند و ام ایالو ب

 متوسل شدند.

از وِداها متوقف   یروی ماند و پ  یباق  یچهارم از تقو  کی( فقط  یدر دوران چهارم )دوران کنون  و
. افتی... همه جا گسترش  یماریو ب  یگرسنگ  ش،یو هراس و تشو  میترک شد... ب  هایو قربان  دیگرد
 .تخواهد رف یمردم و دور شدن از وِداها، اوضاع جامعه رو به خراب مانیو ا یقوت  تنزل  زانیبه م

 شودیجذب م  یدر شب جهان  ایدن  د،یسر رسبه  یجهان، پس از آنکه روز جهان  یهست  انیپا  در
  upädhi - pralayaنیحال را همچن  نی. اسازدیعالم را مبدل به هستی لطیف خود م هرَشوَیو ا

 موجود زنده یمرگ برا ریو آن را نظ نامندیم نات یتعباز پس گرفتن  ای

  

 
لقت قرار داشته و از روز ازل  انسان در مرکز خ  ،یمذهب ییابتدا ریچون اکثر اساط شودی م دهید کهیـ بطور۱

و   کردندی اند و به ودا عمل ممذهب هندو بوده  روانیهمه پ زیمردم جهان ن یاست. حت ستهیزیشکل م نیبهم
  ن یی طبقات تع نیا یبر مبنا زین فرادا فهیاز آغاز جهان وجود داشته است. وظ زیکاست و طبقات جامعه هند ن

 است.  شدهی م ده یودا سنج زانیا مب زین قتیو حق یو راست یو تقو شدهیم
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گایُ  

   ۱۳۰/۳۸دانند.  یم
و  یادوره انی( به جرHeraklit) تی( و هراکلZenon) ننُمانند زِ یونانیاز فالسفه  یبرخ

آن را در مذاهب شرق   شهیو ر دندینامیم metakosmesisاند که جهان معتقد بوده دیتجد
تا دوباره نو  سوزاندیبه تناوب عالم را م ekpyrosis یآتش جهان تیکل. در فلسفه هراستنددانمی

۱۶۹/۳۰شود. 
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 بخش چهارم: ودانتا

 
 
 
 
 
 
 

 (Mäyä) ایما

شده است و در   بیآن ترک یبه معن ایه و نَ یبه معن ماپاتی از دو کلمه تری به گفته ایما
 «ستین»  نینور دانش راست  یجهل »هست« و در روشن  یکیعبارتست از آنچه در تار  برداشت ودانتا

 ۶۰/۹۷آن را گرفت.  توانیهرگز نم یول کندیو وسوسه م شودیچون افق که ظاهر م
شکل دادن و ساختن مشتق شده و  یبه معن ma شهیاز ر ایماکه  استمعتقد  یول شننیکر

منشأ پوشاندن چشم و  یبه معن نیهمچن ای. ماشدیبکار برده م جادیا تیدر آغاز به مفهوم قابل
که   ابدییکننده دست مناقص مشوش  یآگاه  کیانسان به    ایما  لهی( بود. بوسmoha)  یمنبع کور

 ۴۷/۷۲بسر برد«. تا او در عالم ظواهر و عوارض  پوشاندیاو م دهیرا از د قتیحق
که بصورت   میکنیبرخورد م  یعامل  کیما به    هیدر معتقدات اجتماعات اول  سد،ینویدواناندان م

 دند ینامی( مManaرا مانا )  روین  نیا  یمردم مالنز  نی. در بکندیم  ثرا  ز یآمیز در همه چقدرت سحر
... دنویبریه د،یجد نهیچون مانا معتقدند و در گ ییروین نینهم به چ یاز مردمان بدو یاریبس  یول

 نیامختلف به  یهای. با بررسنددادمینام  یقدرت بطور کل یو بعض ات یح یرویآن را ن یبرخ
 یتصور نیاز اعتقاد به روح چن شیو مانا با هم شباهت دارند و در واقع پ ایماه ک انددهیرس جهینت

 یاست که در هر دو سو یمانا قدرت  یمردم مالنز یکه برا گونهشکل گرفته بوده است. همان
هم   ایما شود،یم یعیو مافوق طب یو بدست آوردنش موجب قدرت رمز کندیو بد عمل م کین

نبوده و ماوراء   یکیزیحال که ف  نیدر ع  یمردم مالنز  ی. ماناگرددیم  هیتوج  یتیفیک  نیچن  کیبا  
اصطالح  siouxسرخ پوستان  نیانسان است. در ب یکیزیف یروهایاست، قابل تظاهر در ن یعیطب

 میو عظ مرگی( بی)ازل میکه در ضمن قد یمقدس یرویبه ن wakanda ای( Wakanراکان )
و  فیقابل توص ریهرچند مرموز و غ ،ییروهاین نیچنالً اصو انیبدو ی. براشودیاست، گفته م

 ات همیگونه که حاست، همان تیواقع یاست، ول یکیزیتجسم ف
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 مایا

 توی(، مانAlgonquins) هانیآلگونک نیرا در ب روین نیا ریدارد. نظ تیاما واقع شودینم دهید
(Manitouو در ب )زهایروکویا نی (Iroquoisُا ،)یک (Okiو در س )تا، واکاندا ن داکوُرخ پوستا
(Wakandaم ... )نامندی. 

 زی(. در وِداها نیمعَدَ) ستندین یجهات منف یمانا دارا هیشب یروهایموارد ن نییک از اهیچ  در
وحدت )واحد  یقتیبوده است نه حق تیمتون جهان واقع نیا سندگانی. از نظر نوستین یمنف ایما

 ۲۶/۲۷ - ۲۹جهان وهم.  ایوجود( و 
 یکه جهان را وهم و تظاهر معرف ودانتا از مایا یبرداشت منف نیا هیتوج یاناندان براود

وجود دارد و آن   قتیحق کیشد که فقط  لیهدف متما نیا: چون ودانتا به سدینویم کند،یم
و  یقیحق ریو موجودات جهان را غ هادهیهمه پد دیمطلق( پس با دیو توح سمیبرهمن است )مون

تحول از  نی. ادییگرا یکه صورت مثبت داشت به نف ایما یبرداشت نیو با چن دینما هیتوج یتوهم
دهد که ،  شرح می گرید ی . او در جا ۳۲/۲۷ افتی شیگرا نسمیموئ ک یآغاز شد و به  اتروا ودا

( وی)سوبژکت  یذهن  بیـ فر۲و مرموز.    ییـ قدرت جادو۱.  شدیاز ابتدا به سه مفهوم بکار برده م   ایما
که  یتظاهر ای( وی)ابژکت ینیـ وهم ع۳. شودیبندی ناظر مچشمو  ریکه موجب تح ییورین ای

که موجب  انیبه مفهوم قدرت مرموز غیر قابل ب ایودا ما گی. در ردهدیم بیفر تیبصورت واقع
دارد و هم  یطانیکه هم جنبه ش شودیبرداشت م گردد،یم یعیماوراء طب یهادهیتظاهرات و پد

( هم ای( )دارنده ماmäyin) نایی. مانیو هم ضد خدا رندیگیاز آن بهره م انیخدام ه ،یجنبه اله
( بد، Dus ای) durخوب و  su شوندیواژه با پ نیا ی. گاهطانیانسان است و هم خداوند و هم ش

. دهدیم  یمعن  یطانیبد و ش  یای( ماdurmäyä)  ایخوب و دورما  یای( ماsumäyäو سومایا )  بیترک
(  asurasya mäyäسیامایا )( قدرت کشنده است و آسورmartyasya mäyinahَ)  نهییامایس  هیمرت 

، سورَاَشد  انی. چنانکه در وِداها بشودیم فعد یآگن لهیقدرت اسوراست که بوس ای یطانیقدرت ش
جالبست که   ی. ولدیو ضد خدا مبدل گرد  طانیداشت، به ش  بخشات یو ح  یکه در آغاز مفهوم اله

به مفهوم  یگاه ایجهت اسورما نی. بهمکنندیاعمال قدرت م ایاسورما نیهم لهیهم بوس انیخدا
و روان   ات ی( به مفهوم حasuاسو )  نحال ی. در اشودی( بکار برده مasuratva)  توَسورَاَقدرت خالقه  
 )همان اهور در گاتا( مورد نظر است. بخشات یح یو اسور به معن

که چون  دباش( میkapataه )تَپَ( و کPrajnäَا )جنپر بی( مایا ترکsäyana) نهیسا ریتفس  در
 ( همسان است،shakti) یبا قدرت شکت نه،یسا هیپرجنا در ودا به مفهوم دانش، و به توج
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 بخش چهارم: ودانتا

 ۲۰/۲۷ - ۲۲. شودیم هیدهنده توج بیو فر زیقدرت سحرآم ایما
است   یزیرآمو سح  یقدرت رمز  ایما  ییآید که در دوران ودابرمی  نیچن  ات ینظر  نیاز جمع ا

 .1دهنده باشد بیکه در ضمن ممکن است فر

  ز ی( نavidyä) ایدیواَعالوه بر همان مفهوم وِداها، در ارتباط با جهل  هیاول یشادهایاوپان در
وهم فرق گذاشته شده  ب،یسه صورت قدرت، فر نی. در حماسه مهابهارته بشودیبکار برده م

 است.
  ا ی ( Mahä-Mäyä( نام مهامایا )umä- Durga - käli) یازل یرویبه کالی الهه مادر و ن

 یشکت ایاست. او قدرت خالقه  Mäyä- Devi ای ایکه همان الهه ما نددادمی بزرگ یایما
(Shaktiاست ول ) وهم بکار   ا ی بیو فر لهیبه مفهوم ح  واژه مایا نیدر اغلب فصول مهابهاراته ا ی

  ی ذهن بیفر چون شتریب ایما تای. درگشودی( مایدیموجب جهل )او ایما نیبرده شده است. همچن
که  .Shv. up در. گرددیاز مشاهده آن به وهم دوچار م نندهینظر است که ب مورد( وی)سوبژکت

ظهور   کیکه آن را    شود،یهمه جهان بکار برده م  یبار واژه مایا برا  نیاول  یبرا  تاست،یهمزمان گ
 یروین جهی. پرکریتی هم نتخوانندیم یهآمیز و مخلوق مابین، ساحرالو سحر ینمود رمز و

 ۲۰۲/۲۷خداوند بزرگ است.  ای رَشوَهِ مَ زیسحرآم
 هینظر کیمتون ما با  نیکه بارها متذکر شدم در ا گونه. همانشادهایبه اوپان میحال بپرداز
.  میکنی برخورد م ییفصل به تضادها ک ی ی رساله و گاه کی در  یو حت میستیمشخص روبرو ن

را به مفهوم وهم و  ایما شادهایاوپان نیاز مفسر یاریوجود دارد. بس  یناهماهنگ نیا زیا ندرباره مای
. دواناندان پس از رنددامینظر را ابراز  نیخالف ا زین یفراوان شگرانو پژوه کنندیم هیتوج بیفر

 :سدینویدانشمندان م نیا یو نامها ات یاشاره به نظر

و جوهر جهان   عتیدرباره طب یقطع هینظر ک یجا  چ یه یشادیاوپان ات یسراسر ادب در»
که جهان   هینظر  نیا  یبرا  یکمتر از آن بخصوص شاهد  ارینشده است. بس  انیعراض باَ

ادعا کرد که   تونی نم نیاست وجود ندارد. با وجود ا ال یمحسوسات همه وهم و خ
س شواهد داند. برعکمی ال یرا وهم و خ نباشند که جها یاهیمخالف نظر شادهایاوپان
شده و  بیکه بعداً با هم ترک یدهند عناصر مختلفکه نشان می شوندیم افتی یکاف

 شادهایاند، بدون شک در همه اوپانن جهان شدهبود یوهم هینظر تیموجب تثب
 .   ۵۸/۲۷موجودند« 

 دواناندان هیتوج نیا

  

 
 .نامندی ( مmäyäkara)  کارَایباز را ماو شعبده  ناییم ن یـ ساحر را همچن۱
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 مایا

 کهی. دواناندان بطورمیتس یروبرو ن یثابت دهیا کیمتون ما با  نینظر ماست که در ا دییتأ شتریب
  ب، یبه مفهوم وهم و فر  مایا  هیجهان و بالنتیجه توج  تیواقع  یرا موجب نف  سمیوناعتقاد به مُ  میدید

معرفت و حکمت   ا ی( vidyä) ایدیو شادهایاوپان نیمصنف یکه: »هدف واقع سدینویداند و ممی
(  avidyäجهل )اَعراض را با  جهت هم عالم    نیبوده است و بهم  نشیب  ایو علم باطن    یامکاشفه

 یاگونه)انسان  کیآنتروپومورف  یا: »تمام برداشتهدیگویاند. او مخوانده  ایاند و آن را مابرابر ساخته
بدون   شادهایاوپان  لیبرداشتها در پات   نیاند و ابوده  شادهایاوپان یبرا  یاهیما  ییودا  یی(انسان خدا  ـ

 یبخوب میتوانیدر چرخشند . ما م النینوز به حال سمتبلور مبدل شوند ه ستمیس کیآنکه به 
  ک ی)دوآلیسم( محض،  یدوگانگ کی یبرا ییهاه یکه چگونه امکان دارد آنها پا میمشاهده کن

 ۵۹/۲۷گردند«.  داریناپا سمیمون کیو  داری( پادی)توح سمیمون
که به ذکر    اندبنا شده  شادهایمختلف اوپان  مات یو تعل  انات یب  هیدواناندان بر پا  ات ینظر  نیا  البته

 .میپردازیچند نمونه از آنها م
دو آن ذات  نیو رب ا زوال یاست و آتمن مطلق و ب ریپذو فنا دیآمده، مایا مق shv. I/10در 

 انیاز م نیدر او، تع شتریبا تفکر هرچه ب او،است. با مراقبه در او، در اتحاد و وحدت با  گانهی
 کاذب جهان ، حاصل گردد.  اهرتظ ای،  ایاز ما ییبرخاسته رها

 نیبند را چن نیا شنی. کرگرددیبا وهم همسان م ایما یبند به روشن نیدر ا گرید بعبارت 
وریتیه نِ  ایما هشوَ یو ای یخداوند و هم بزرگ جهان شیاین لهیبوس میتوانیکه: ما م کندیم ریتعب

(vishva - mäyä - nivrittihرا برطرف ساز )9بند . اما در  ۷۹/۷۰ می/I از بند باال( آمده  شی)پ
 ای( mäyinمایا قدرت خالقه است و خدا مایین ) shv. IV/10است و در فصل بعد  یازل ایکه ما

  عت یطب ه را بدان ک نی: ادیگویاشوتر م تی. شوکندی عالم را خلق م ایما لهیگر که بوسقادر معجزه
 نی. زهنر از انییو ما ای( سازنده ماmaheshvara) رَشوَهِاعظم مَو رب  استی( ماتی)پرکر یماد

،   ۱۳۷/۱۱۲و وهم  ال یاست نه خ تیواقع ایما ایو جهان نمودها  عتیکه: طب ردیگیم جهیبند نت
در  ایااست و م ال یوهم و خ عتیرسد که طبمی جهینت نیابند به  نیدواناندان از هم کهیدر حال

 ۵۷/۲۷به مفهوم وهم بکار برده شده است.  نجایا
 هیبند هم نظر کیدر  یمختلف مطرح شده و حت هیدر دو بند متعاقب دو نظر گریرت دبعبا

 مشابه باشند. هایریگجهیکه نت ستیچنان روشن ن
 ربراب ای( با ماavidyä) ایدیوجهل اَ Prashn. I/16بار در  نیاول یبه نوشته دواناندان برا
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 بخش چهارم: ودانتا

نه جهل  ،یبهشت( نه نادرست -و برهما قلمرکه )وُآمده که در برهما ل شادیاوپان نیشود و در ایم
 وجود دارد.  ایو نه ما
 شتریو ب شودیسخن گفته م یکمتر از مایا به مفهوم جهان وهم شادهایدر اوپان همرفتهیرو

چند سخن از   نکیپرداخت. ا میخود به آن خواه یکه در جا گرددیحجاب مایا مطرح م تایدر گ
 پژوهشگران و دانشمندان اهل نظر:

 
 

 (shamkaräcärya) هیآچار   رَنکَشَ

مورد  یرا که با وجود جوان یمعلم بزرگ مذهب نیاستاد و مرشد است و ا یبه معن هیآچار
 شمندیاند نیترشانکارا(. او مشهور ییاروپا ات ی)در ادب دندینامیم رَکَنشَاحترام خاص بود، استاد 

( جهان را فقط تظاهر Advaitaه )ایتَاَدوَ  تیو عدم ثنو  دیاصل توح  یهندوست که بر مبنا  یباستان
فلسفه اَدوَایتَه ...  گذارهیودانته، پافلسفه  ریام شاد،یمفسر اوپان نی. او را مهمترستدانمی وهمو 
( متولد شده Mäläbarخانواده براهمن جنوب هند در ساحل رود ماالبار )  کی. شنکر از  خواندندیم

به   م(. مردیالدیم ۸۲۰ -  ۷۸۸( در گذشته است )Kodäranäthaه )ناتهَدارَکُدر  یسالگ ۳۲و در 
 یابد یو گورو وایه( شتارَ وَاَ) که او را مظهر و تجسم کردندیم لیرا تجل شمندیاند نیا یحد

بود و فرقه  وای. او خود از پرستندگان شنددادمیو به او کرامات و معجزات نسبت  خواندندیم
هنوز در جنوب  (Smärtava Brahmans)برهمن  وَمارَتنهاد که بنام س انیرا بن یبزرگ یمذهب

آنها تفاسیر   نیدانند که مهمترمی  یفراوان  فات یتأل  یرا دارا  1است. شنکر  یفراوان  روانیپ  یهند دارا

  پادَ دَبنام گو یگریاستاد د ریاو تحت تأث ات ی. نظر2( استbhäshya) هیَ بهاش شاد،یبر اوپان

(Guadapädaقرار گرفته که در سا ) کیکوچک ) اریبس  شادیبر اوپان یریتفس  یالدیم ۷۸۰ل 
 ندَیواو گوُ رد( . شاگMänd. Kärikä) کاینام کار به( نوشت Mändukya) هَفصل( ماندوکی

(Govindaاستاد شنکر بود. کار )برداشت نیرا اول کای

 
 هیشب اریبس شمندیاند نی. اشودی نام »شانکارا« بکار برده م شتریواژه مشکل است، ب نیچون تلفظ درست اـ ۱

  ش ی را کشتند و شانکارا را ستا ی وت که سهروردتفا نیبا ا ی(هروردسُ  نیالداست )شهاب   یرانیاشراق ا خیبه ش
 کردند. 

 .نامندی( مbhäshyakära)  کارَدیـ مفسر را بهاش۲
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هیشنکر آچار  

 کسوتشیرا پ  پادَادَگوَ  زی. شنکر ننددانمی(  Advaita Väda)  ه وادَیَات دوَاَمکتب عدم دوئیت    درباره
  gaganopama یمعتقد است که همه تظاهرات نظیر آسمان ته گوادپاد ،1خواندیم شیخو

که  دیگویداند و ممیاَدوَایتَه  قتیبر حق ایما لهیبوس یلیتحم زیتم کیرا  تی. او دوئندباشمی
ه جاتَ اَنازاده  است. واحد یقیحق ریاست غ انیآغاز و پا یناپذیر است و آنچه دارارییتغ قتیحق

(ajätaغ ،)ستوتَ وَ اَ یئیش  ریمتحرک، غ  ری( وavastutvaو ساکن و آرام شان )َت( هshantah .است )
گاه که و آن میگرفتار تولد و مرگ میش یاندیم تیما به عل کهیاست. تا زمان ینادرست دهیت ایّعل
 ینظر نسبنقطه کی وجود نخواهد داشت. همه اشیاء از زیسنساره ن گرید قطع شود دید نیا

 ۳۰/۷۱ندارد.  قتی. وجود وابسته حقی( بوجود آمده و ظاهریند نه واقعsamvriti) یتیورمسَ
که عبارتند از  سازدیسه مرحله خودآگاهی را مطرح م هیماندوک شادیاوپان ریدر تفس گواَدَپادَ 

 taijasaمن )آت ه سَ ( ، حالت خواب تیجvaishva nara ätmanَآتمن ) رَنَشویوَ یداریحالت ب

ätman ، )یدانش محدود سوشوپت و فقدان همه  قیحالت خواب عم (Sushupti  در ضمن او . )
 یی( ، غیر قابل بازگوadrishta) هشتَ یدراَ دهیکه آن را ناد کندیاشاره م زین یبه مرحله چهارم

 میَهرَگاَذ ل اخقاب ری( ، غachintyam) میتینچاَ( ، غیر قابل تفکر avyavaharyam) میَهروَیَواَ
(agrahyamغیر قابل توص )نَلکَشاَ فی( هalakshanaغیر قابل ب )هیَ سدِپَییَآو انی 
(avyapadesyaم )یسکون واقع ای یهست یقیحق یحال آتمن تنهاست، تنهائ نی. در انامدی 

همه تظاهرات مفقود شده است  کهی( ، بطورekätmapratyäyasära) سارَیایت کاتماپرَ اِ یهست
  ک ی(، نShäntamم )حال روح کامالً ساکن شانتَ نی(. در اPrapäncopasamaه )َسمَپَ پانچوُپرَ

 گریاست و د یقیحال حق نی( . فقط اadvaitam) میتَادوَاَاست  ی( و غیر ثنوshivamم )شیوَ
زاده و مخلوق آتمن  شودیم دهیو خواب د یداریحاالت انسان اوهام و تصورات است. آنچه در ب

و فقط آتمن تنها  ستین تیواقع یدارا زین ی( روح فردJiva) جیوَ یاست. حت یواقع ریبوده و غ
  ی( ماد  ریتجسم و غ  ابلق  ری)غ  ءیو بدون ش  کیاست که ثابت، مطلق،کامل، غیر قابل تفک  قت یحق

است که در کوزه محبوس است و با  ییفضا هیشب ( است. جیوäkäshaَه )و در همه جا نافذ آکاشَ
 یهانیک  ی( در فضاghatäkäshaآکاشه )تهَ گ نیمتع یفضا نیشکستن کوزه ا

 
  

 
  ی اند. گاهمبحث از منابع متعدد گرفته شده و تنها در موارد خاص نام منبع و صفحات مربوطه ذکر شده   نیـ ا۱

 ی باستان مندانشیاند  دیاند، بخصوص در مورد شرح عقامطالب به اجبار تکرار شده 
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 بخش چهارم: ودانتا

 انیاز م یزمان یروح فرد بی. وهم و فرشودیبزرگ( محو م ی( )فضاmahäkäshaآکاشه )هامَ
بودن آنها آشکار گردد. تولد،   یقیحق  ریدرک و غ  (هپَرواَعراض نام و شکل )نامهَ  تیکه واقع  رودیم

بودن آنست و چون    یو ابد  یازل  زیهر چ  تیواقع  اریهستند... ع  یت وقایع فقط تظاهرا  گریمرگ و د
هم نخواهند بود، پس  یاند و زمانبوده یزمان ند،باشمی انیابتدا و پا یدارا عیو وقا اءیاش همه
علت و معلول   ت،یعل  یحت  اند،یواقع  ریهمه غ  ندیزی احساس و آنچه در آن م  یای. دنستندین  یواقع

  قت یدر حق  الًو اصو  شودیم  جادیا  یگرید  لهیخود و نه بوس  لهینه بوس  زیچ  چیه  ... ستندین  یواقع  زین
 یمحسوس دارا یایچه وجود و چه الوجود... آنچه وجود دارد فقط در دن شود،ینم جادیا یزیچ

  ب یوجود ندارد. جهان فقط وهم و فر  ایبرهمن و جیواتما، خدا و دن  نیب  یتفاوت   چیبوده و ه  تیواقع
 نی: »اسدینوی م قتیفصل عدم حق کایاست. او در کار قتیـ آتمن تنها حق رهمنو ب استیو ما

اند »آنها که در ودانتا خبره ای 1است« یقیحق یهست یجهان غیر ثنو است،یفقط ما یجهان ثنو

 کند،یتصور م  شتنیخو  لهی»آتمن خود را بوس  ای  «نددانمی)وهم، خواب و سحر(    ایرا ما  هانیهمه ک
داند که میم(  یو قد  ی)ازل  آغازیب  یهانیاصل ک  کی  نیرا همچن  ایخود« و باالخره ما  یایما  لهیبوس
منشأ   ءیاست و نه ش  لی( اصcittaه  چیتَ  ای)پنداشته    دهی... »نه اسازدیم  یرا از انسان مخف  قتیحق

بتوانند   زین  پرنده را در فضا  یپا  که اثر و ردّ  دیمعتقدند با  دهیبه اصالت ا  کنندیآن. آنها که وانمود م
 ۸۵/۲۷ - ۸۸دهند«.  صیتشخ

. دواناندان نددانمیگواَدَپادَ  یبرداشتها لیتکم اشنکر ر ات یپژوهشگران نظر تیاکثر
وجود دارد و آن برهمن است    قت یحق  ک یشد فقط    یبود که مدع  یمفسر  نیگواَدَپادَ اول  سد،ینویم

وارث او بود و  زی. شنکر نکندیم هیتوجو وهم  بیرا با فر ای. اوست که مااندال یوهم و خ هیو بق
خود را درباره همه  دی. او دکندیم دییرا تأ تیواقع نی( اBhäshya) کایبرکار ریدر تفس  زیخود ن

که   شادیاوپان نیکوچکتر نی. جالبست اسازدیاستوار م هیگواَدَپادَ از ماندوک ریبر تفس  شادهایاوپان
. استمورد استفاده قرار گرفته  ات ینظر هیبصورت پا دیگویسخن م ایدرباره خواب و رو شتریب

۸۴/۲۷ 
( ، معتقدند  Sukhtankarر )کَنَت( و سوکهJacobi) یوباکُ یچون  شمندان،یاز اند یاریاما بس 

 ایما  نیدکتر  قتیاقتباس کرده است و در حق  انیخود را از معتقدات بودائ  یایما  نیکه گواَدَپادَ دکتر
 (sunyaväda) وادَهیَ)عدم وجود( سون ألخ  نیر( از دکتmäyäväda) مایاوادَ

 
  

 
1- mäyämätram idam dvaitam advaitam paramärthatah 
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هیشنکر آچار  

رانده شده بوده   رونیتقریباً از هند ب  سمیبهره گرفته است. جالبست که در دوران شنکر بود  سمیبود
افکار  دیشد رییقین کرد که مکتب ودانتا تأث توانیمتون ودانتا م گریو د تایبا مطالعه گ یاست ول

 وادَ یجنانه( و وsunyaväda) وادَهیَدوران سون نیاست. دو مکتب ابخصوص مهایانَه بوده  ،ییبودا
(vijnänavädaکه بی )نَداوِ  یها، احساسذات بودن و خأل همه دَهَرمه( )اصالت ذهن  (vedana )

وادَ در اند مکتب سونَیهدر ودانتا مؤثر واقع شده کردند،یم غی( ... را تبلsamjnäمجنا )سَ یو ادراک
فاقد   اند،یمنطق  یرا، که شامل تضادها  یانسان  یهادهیاست که همه ا  یفلسف  1سمیلینه  کیواقع  

 گفت.  میباره سخن خواه نی. ما در بحث مذهب بودا در اشماردیم تیواقع
 تیشنوئیو شنو،ی( و وshaivites) تیویشَ وایدر شنکر پرستندگان ش نیبر ا عالوه

(Vishnuites که )َارهاییدا (Adiyarsو آلواره )( اÄlvärsبودند به عبادات معبد )تیاهم اریبس  ی 
توأم و از متون وِداها کمک  یآداب و شعائر مذهب یرا با اجرا یکتبهَ  ایو عشق به خدا  نددادمی

بود،  یمتک یبه مکتب بهکت و وایکه خود از پرستندگان ش زیاند. شنکر نداشته ریتأث گرفتندیم
مورد  نی. دواناندان درادینما تیرا تقو یمذهب لیساه و رگرفت هیما یفکر جوّ نیاز ا دیکوشیم
 لیرسا یعقل برا یکه بجا عیشا شیمورد استثنا نبود. او هم به گرا نی: »شنکر در اسدینویم

نظر  نیا رشیبه پذ لیگوپتا متماداد. پروفسور داسمی ازیامت شد،یقائل م یینها بارمقدس اعت
وفادار است و  شادهایاست که به اوپان یریس فسیر او تنها تفبود نشان دهد ت  لیاست که شنکر ما

 نیاتوجه ما را به    هیَ... شنکر خود بارها در بهاشدینما  هیتوج  تواندیمتون را م  نیآشکار ا  یتضادها
و در تعقل  دیمق ریکه چون افکار انسان غ کندیمقدس جلب و استدالل م لیاعتبار و وثوق رسا

مناسب و  ینابم یاست، دارا یمتک یفرد ات ینظر شکل گرفته و بر جه به متون مقدسبدون تو
انسان، غیر ممکن است  ات یکه به علت تنوع نظر کندیم دیتأک نی. او همچنباشدینم یاستهیشا

مثال  ی... برارفتیپذ یمطمئن و قابل اعتماد یتنها تعقل و استدالل را بصورت مبنا توانکه ب
گرفتن از جمله معروف اصل خود را در برهمن دارد، بدون بهره  زیکه همه چ  تیواقع  نیا د،یگویم

 .ستیقابل درک ن «یساَ مَتو ای یکه »آن تو هست شادهایاوپان
 مقدس و اعتبار الهام با روح پژوهش که مشخصه فلسفه لیفکر در رسا اسارت 

 

  

 
. در ضمن به مفهوم  شماردیاست که تمام ارزشها را پوچ م   یاند و مکتبترجمه کرده   ییگرارا پوچ  Nihilismـ  ۱
 مفهوم مورد نظر است.  نیکه هم  د،باشمی زیو فقدان ذات ن قتیحق ینف
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مطرح  ییان دادگاه نهعنوارا به شادهایاوپان. اگر شنکر ستیسازگار ن یباشد، به سادگ دیبا یقیحق
شده و  یبه شنکر متک زیاو ن روانی( پبنددی)دهانشان را م کندیخود را خفه م نیساخته و مخالف

 تهیدوااَ روانیپ یکه برا شودیم نی. و باالخره چنشوندیم یداور شیمؤثرأ مانع پژوهش بدون پ
در ودانتا برداشت  ییر نهامعتب تیعنوان شخصبهر صورت به ( ، شنکرAdvaitinایتین )وَدَاَ ای
دهد می  میمثال شنکر تعل  یدر متون مقدس تضاد و تناقض فراوان است. برا  ی... اما از طرفشودیم

برخورد   ونمت  نیب  ییهایگاه که به ناهماهنگآن  یول  کنندیم  انیتوحید محض را ب  شادهایکه اوپان
. در ندیگزیبرم ابدییمناسب م نظر مخالف را که ینظر و گاه نیا یبطور دلخواه گاه کندیم

گاه (، آنsaguna) نَگوسَ  یفی( در مقابل برهمن کnirguna) نَرگوین تیفیبحث برهمن بدون ک
 میدهیم یدو عبارتست... ما فتو نیب یتضاد نجای»ا د،یگویم کندیکه به اوپانیشادها مراجعه م

در  رایز ندباشمی یشتریب تیو اهماعتبار  یدارا کنندیم یکه برهمن را فاقد صفات معرف یمتون
مشخص  زیهمه چ نسانی. بدنددانمی  ات یفیهستند که برهمن را صاحب ک ییمقدم بر آنها بیترت 
 ۹۵/۲۷ - ۹۷ گردد«یم

باره  نیاست در ا دهمؤثر واقع ش اریبس  نیادوار نو یفلسف یدر برداشتها شنکر ات یچون نظر
تقریباً همه پژوهشگران مذهب هندو   شمندیاند نیا دیدرباره عقا میپردازیم یشتریبه شرح ب

 .میکنینمونه ما به فشرده چند اظهار نظر بسنده م یاند که براکرده انیب یگزارشات
 :سدینویم نگیرسیبالب

داند. او مقوله وجود را که  می( anirvacaniya) هیوچنریناَ حیبرهمن را غیر قابل تشر شنکر
. برهمن داندیمحض است، قابل انطباق نم  یآگاهبر برهمن که  گرفته است،    هیما  یاز درک بشر

تظاهر کاذب   ک یهم ذات با برهمن است. جهان فقط    زیمطلق بوده و روح ن  قتیو حق  قتیتنها حق
که  یشخص د،یگویو م ندیگزرا برمی سمانیمعروف مار و ر هیتشب ه،یتوج ی. شنکر براتاسیما

رسد و چون کمک می کشدیم اد یکمک فر یبرا پنداردیمرا مار  یسمانیبه اشتباه ر یکیدر تار
 سمانیحال نه مار به ر  نی. در ا1مار گرفته است  یرا بجا  سمانیکه ر  ابندییدر م  قتریدق  یدر بررس

شباهت    لیبه دل  یثابت بوده است ول  سمانیتجربه ر  نیو نه برعکس، بلکه در سراسر ا  شدهمبدل  
 شکل مار نیود داشته است، ابا مار، که در ناخودآگاه آن شخص وج

 
  

 
  ه یاست که بر پا یاصل کل نیبر ا دیو هندو، تأک یهند شمندانیگوپتا، اندو داس  دواناندان اتینظر نیاـ ۱

 مطلق خواند!  قتیرا الهام و حق یالت یتخ توانینم یادیو اعت یاعتقاد موروث
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توهم( و  ،یو انطباق اشتباه لیتحم ای( adhyäsä) اسایاست )اده دهیگرد لیتحم سمانیر بر
مفهوم  پرسد،یبه اشتباه مار تصور کرده است. پس شنکر م ابدیرا در سمانیر تیآنکه واقع یبجا

و اضافه  یلیموارد تحم درک کرد که همه موهومات  توانیم هیتشب نیاز ا ست؟یتجربه چ نیا
  که واقعاً خارج از ذهن وجود دارد،  ءیش کیکه در ذهن وجود داشته بر  یقبل دهیا کیشدن 

است. و  قتیجهل درباره ذات حق دیتردیموارد تظاهر روشن و ب نیتمام ا نی. همچنندباشمی
را  یاصل ءیش تیواقعتنها ( نهajnänäجنانا )اَ( و avidyä) ایدیواَ  ایباالخره جهل و عدم معرفت 

است برهمن که   نگونهی. همدیآن تظاهر نما  یبجا  یگرید  زیچ  شودیکه موجب م  سازدیپنهان م
. آنچه را ما جهان شودیدرک م یگرید زیچ یانسان یتهای است، در اثر محدود یینها قتیحق
فه )تحمیل( را از ذهن جاهل خود اضا  یزیجز مخلوق فکر ما. ما بر برهمن چ  ستین  یزیچ  مینامیم
(. تا گرددیجهان ظاهر م صورت )به شودیظاهر م یگرید زیکه چ تآن اس جهیو نت میکنیم

فقط   کهیدهد بطورما را شکل می  شیو گرا  دید  یلیتحم  نیچن  کی  م،یکه هست  میما چنان  کهیزمان
 ن یتأم قتیحق افتیدر یرا برا یقیحق دید تواندیکه م ی. تنها عاملمیبدان قتیعالم را حق میقادر

 .میشو کیبه آن نزد حیز است، اگر ما از نقطه نظر صحیکند، روح نافذ در همه چ
 : ردیگیمختلف در نظر م دگاهیانسان سه تجربه از سه د یبرا شنکر

 ( یلی( )تخPrätibhäsika) کهیاسهبیفقط نمود و تظاهر پرات  دگاهیـ د۱
 ( ی( )نسبvyävahärika) کهیرها)گام زدن( و یاوَ یداریب طیدر شرا یـ تجربه واقع۲
 (یقی( )مطلق و حقpäramärthika) کههیمارتمتعال و ماوراء پارَ دگاهیتجربه از د ـ۳

از  سمانیچون مار و ر شود،یگرفته م گرید ءیش یبجا ءیش کی کهیاسهبیپرات  دگاهید از
انجام  تیاقعتحمیل تظاهر بر و زیحال ن نی. در اشودیم کدر یواقع ایدن کهیهاداوَیو دگاهید
و به اسارت  گرددی( مavesha)ه شَدوِ یزاری( و بräga)راگه  یکه موجب وابستگ ردیگیم
 .انجامدیم

مرحله است که ما  نی. تنها در اشودیبرهمن چون برهمن شناخته م کههیمارت پارَ دگاهید از
مرحله   نی. در امیابییمبا برهمن    ذاِتما خود را هم  دگاهید  نیتریعال  نیاز ا  میشویاز اسارت رها م

 ییخداو    دگاریکه برهمن آفر  یدان  شود،یم  دهیکه برهمن برهمن د  یوجود دارد، عال  دگاهی هم دو د
ه َشنَکلَهروپَرا سوَ ی. مقام عالگرددیدرک م م،یکنیو از او طلب رحمت م میپرستیکه او را م

(svarupa - lakshanaدرک واقع )هنََشکلَههستَتَرا َت یو دان ،یعیو طب ی 
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 (tatastha - lakshanaدر ،)حال با درک و   چی. برهمن در هنامندیبرهمن م یعیطب ریغ ک
و هرگونه وصف او چه بصورت خدا، چه جهان با ذات  ستین هیقابل توج یتجسم و تصور انسان

د خو  که  گرددیحاصل م ییرها  یذات است زمانمه. چون روح با برهمن  کندیاو تطبیق نم  یاصل
محض   ی(، آگاهsat)  یو هست  قتیدرک کند. به گفته شنکر، برهمن از گوهر حق  یکیرا با برهمن  

(citو سرور محض  نی( )ع )دانشänanda (َآنندَ ۔ تیچ -ت س )وحدت  روح که گاهآن. است 
 نیاست. در ا ییکه همان رها افتیبه سرور و لذت اعال دست خواهد  ابددری برهمن با را خود

  ی جا تینهای سوخته و روح در لذت و رحمت ب یدانش روحان رگذشته د یهاهام کرمَحال تم
ادامه  کندیم جاب یاعمال گذشته ا کهیخود را با بدن تا زمان یحال روح همراه نی. در اردیگیم

گونه که در آن خود  طیجامعه و مح یشده است، به نوساز ریکه تنو یمدت روح نیدهد و در امی
حال  نیوجود ندارد. در ا ییاو نوزا یبرا گریو پس از مرگ د پردازدیشده است، مده دا میتعل ایگ

دهد نه را اصل قرار می خواهم«ی»من م وستهیاست و پ یشعائر فیآزاد از انجام وظا یاو بکل
 یمرحله آزاد  نی. اکندینم  تی... فعالیاخالق  فیانجام وظا  ،یو بد  یخوب  یبرا  گری. او دد«ی»من با
بوده است.   افتهی( است. پس از مرگ روح آنچه را درJivari- mukti)  ىموکت  وَنیزاد جزنده آهمان  

و   ریپذانان( و فvideha - mukti) یموکت ـ ههدَیحال و نیو در ا (شودی)برهمن م ابدییتحقق م
 گونه که در (. او همانsaccidänanda دانندَچّیسرور )سا نیو ع یبدون تولد مجدد است و آگاه

م نتَاَناَ ـجنانم  ـم است ستیَ یری(، معرفت و فناناپذی)هست قتیحق ا،یآمده بر همن  شادهایاوپان
(satyam - jnanäm - anantam )۱۴۲ - ۱۳۸/۸۵ 

 ی کاف قتیحق یعقل کشنکر معتقد بود که در سد،ینویمقدمات م انیپس از ب ننش هاکریراد
در ضمن  یول ابد،ییخاتمه م یو درک روحاندانشها و معارف به تحقق  همه انیبلکه پا ستین

به    یو روحان  یمعنو  دی د  ک ی  کندیم  یخالف عقل باشد. او سع  تواندی نم  قتیاعتقاد داشت که حق
( تیثنو نه) هدوایتَاَاصل  هیرا بر پا شادهایاوپان یقیحق ریبنا سازد. شنکر تفس  یکمک درک عقل

 لیبا اعتراض و اشتباه روبرو خواهد شد. او ما یگرید ریداند و معتقد است که هر تفس می سریم
  ی ( را ارائه دهد. بنظر شنکر علت وجود، بقا و نابودätmaikatva) هتوَکَیاست و حدت آتمن، آتمائ

( گسترده شده است. او به nama-rupaروپه ) ـاست که در اسماء و صفات نامه  نیعالم بر هم
 :کندیسه اصل اشاره م

شده باشد. برهمن  جادیا ستیکه خود موجود ن یزیچ لیعدرت ت بصو دیجهان با نیا - ۱
 تینهایب ییتسلسل قهقرا کیبوجود آمده باشد ما با  یگرید زیمنشأ است و اگر از چ
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anavastha (َروبرو خواه ههستَوَاَنا )بود. میبدون توقف 
د. برهمن منشأ غیر عاقل بوجود آمده باش کیاز  تواندی ـ جهان چنان منظم است که نم۲

 ی( که بصورت آتمن تجلsäkshin) نیساکش  واسطهیب یاصل عاقل است. برهمن آگاه نیا
 است( است. ینیشاهد ع یبه معن نیهمچن نی)ساکش  کندیم

. برهمن با قدرت شودیم  افتیدر  شورهیبرهمن چون ا  مینگریکه ما به عالم مخلوق م  گاهآن
اوپادانه   یرا بعهده دارد. برهمن هم سبب مادعالم    و حفظ  نشیاست که آفر شورهیا مایا  ایخالقه  

(  nimita - Kärana) کارَنَه ـ اتّیمین یو واقع ی( و هم علت اصلupädäna - Käranaه )نَکارَ ـ
 تیبلکه فقط واقع ستی ( نpäramärtika) کَیمارت پارَ یینها قتیاست. عالم تجربه حق جهان
 یاست، هست یکی یکه با آتمن درونهمن اعال ( است. برvyavahärikaه )کَ هاریوَایو یتجرب

 - cinماتر  ـ نیچ ییمحض و سرور محض است، آن عقل محض )عین دانا یمحض آگاه

mätraصفت است  واز هرگونه شکل  ی( و عارeko brahma dvitiyo nästi  اختالف عالم و
ش ذات جب پوشکه مو  یشناخته شد اختالفات  قتیگاه که حقشده است و آن  لیمعلوم و علم تحم

برهمن    کهی( در حالdrishya)  هشیَیهمه موضوع معرفتند در  اءی. اشگرددیم  دیناپد  شودی م  قتیحق
وستو   ـآتما  ناَ. عالم غیر آتمن  کندیرا درک م اءی( است که همه اشdrashtäدرشتا )  یعین آگاه

(anätma - vastuمفهوم خود را از آتمن بدست م )قت یان اشیاء حق. جدا از علم محض جهآوردی  
 یگرید یبرا اءیعالم اش کهی( در حالsvärthaه )خود موجود است سوارتهَ  یندارد. فقط آتمن برا

تظاهر بر علت اثر   نیوابسته به جهل است و ا  ظاهرت   کی( . جهان  parärthaه )رآرتهَوجود دارد پَ
. شودیمتأثر نم ودخ کندیم جادیا انیکه در تماشاچ یگونه که ساحر با وهمهمان گذارد،ینم
 .کندیرا بازگو م سمانیل مار و رمثَ زین شننیکر

دهد  می  حیو توض  نامدی ( مsad - asad -vilakshana)ه  َشنَکلَیو ـ اسد   ـ جهان را شنکر سد  
وجود   شهیهم یاست چون برا asatوجود دارد، و  یزمان یبرا رای( است زsat) sadکه جهان 

 . دهدیاز دست م یود را بکلندارد. و با دانش درست وجود خ

  ی وجودها جهان  نیاست که از ا یهیقابل توج ریبلکه علت غ asatاست نه  satنه  ایما
بلکه تا  ستی. جهان وهم نستین قتیاست و عالم کثرت حق یکی قتی. حقزدیخبرمی یفرد
 ی ول ستا یقیحق ریدر نظر گرفته شود غ یینها قتیحق ایمجزا از منشأ خود در برهمن  کهیزمان

 برهمن است. زیکه همه چ میابییم ردر رابطه با برهمن د
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(  avidyäجهل ) کیبلکه تنها  ستین یقیحق تیماه کیکه  استیو تظاهر عالم ما شینما
وجود خواهد داشت و با   زین ایجهل ادامه دارد ما نیا کهیو تا زمان شودیتظاهر م نیموجب ا

که در خواب   گونهپس مایا نه وجود است و نه الوجود. همان . گرددیم  دیناپد  ایما  قتیشناخت حق
  ن یچن زین ایوجود دارد ما زین ایاست آن رؤ دنید ایدر حال رؤ کهیو تا زمان ندیبیم ایانسان رؤ

 برهمن است و بس. ی و ابد یقیاست. اصوالً وحدت باکثرت ناسازگار است و وجود حق
و از  کندیاحساس م کند،یکه تحمل م یفرد ( )روح زنده( عبارتست از آتمنJiva) وَیج

  viläsa  ایبرهمن    یعرض است. جهان باز  ا ی  دهیپد  کی  یول  یوَ ج  نی. اشودیمتأثر م  یویتجارب دن
 ریکث  یواحد )برهمن( است برا  زهیانگ  یبرهمن. عالم کثرت تجل  ی ای( و ماLila  شادیاست )در اوپان

. آنها به فناپذیری 1ستندیجا حاضر در خود ن  همن همهوجود بر  آگاه به  وستهیفردها پ  نیا  یلشدن. و

مطلق  قت یآنکه وحدت خود را با حق یدارد. بجا ی که در آنها جا  یتینه به ابد یخود باور دارند ول
 فر،یو پاداش و ک  شوندی... آنها متمتع و عامل مکنندیتصور م  کسانیرا با بدن    شیدرک کنند خو

را متحمل  یفراوان (نمجسم )ابدا یوجودها اخته )کرمه(را مجتمع س یو ناسزاوار یسزاوار
 لهیرا که بوس یشکل جسم یهر روح یکننده سرنوشت براعیتوز کی. سرور عالم چون شوندیم

( سرور، kalpasکَلپَه )  یادوار جهان  ان ی. در پاسازدیبدست آورد، مشخص م  دیاعمال گذشته خود با
در  شود،یوارد م زینامتما یتیدر پرکر ی ماد یای(. دنکندی)درهم جمع م کندی منقبض م راجهان 

چنانکه در    ند،باش( میupädhis)  هی با ضمائم خود اوپاد  یآزاد از رابطه واقع  یکه ارواح فرد  یحال
بوجود  ینینو یایگاه که سرور دناعمال آنها هنوز اشباع نشده، آن جی. اما چون نتااندقیخواب عم

 ...گردندیمجسم باز م یهست کیدوباره در  آورد،یم

  قت یکه برهمن تنها حق تیواقع نی: تنها با شناخت ادیگویدرباره کمال و راه آن م شنکر
طبقه پایین  کی یشعائر و آداب برا یاجرا ش،ی. مراقبه، ستاگرددیحاصل م ییاعالست رها

و لذت  یویدن یابیو کام شرفتیپ یکه آرزو یطبقه متعال یمطرح شده و برا یطالبان رستگار
 وجود دارد یی( ارائه شده است. پس دو گونه رهاJnänaجنانه ) ایو حکمت  لندارند عق یبهشت

 
  

 
  و وحدت »خود« را بر برهمن درک  ابند یمعرفت  دیندارند، پس چگونه با قتیفردها که عرضند و حق ن یـ ا۱

 کنند؟ 
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 یو دوم  گرددیحکمت حاصل م  لهیکه بوس  یناگهان  یآزاد  ای(  sadyomukti)  یموکت  ـ  ویسد
. دیآی( و دعا و آداب بدست مupäsanäکه با پرستش اوپاسنا ) یموکت ـکرَمَه  ای یجیتدر ییرها

 vishva)  ناتهَ  ـ  )بنارس( ویشوَ  یاز او را که در کاش  یپرست بود و بخصوص شکلوایخود شنکر ش

- näthaمجسم   ی خدا  شیایمعتقد بود ن  ی. او با وجود آنکه به بهکتکردیم  شیستا  شدیم  دهی( نام
سه  اویش یا : دیگویم یی. در دعاکردیرا فراموش نم دیدر ضمن توح یول ستدانمی یرا ضرور

در   ،ی( آمدم و فراموش کردم که تو همه جا حاضرkäshi) یکاش ارت یگناه مرا ببخش. من به ز
 یکلمات  یتوجه نکردم که تو ورا شتیایای، در نشهیاند یبردم که ورا ادی زتفکر به تو ا

پس از آنکه درک کردم  یسرور، حت یا : کندیخطاب م نیچن شنویپرستی به ووایوجود ش با
که من بتو تعلق   میبتوانم اظهار نظر نما  کنمیتقاضا م  ستیو برهمن ن  یروح فرد  نیب  یفرق  چیه

 به امواج. انوسیتعلق دارند نه اق انوسی. امواج به اقیدارم نه آنکه تو مال من
 ( shäradä- dcviدا )شارَ هبه اله ییو در دعا

 کنم،یم  شیایآموزش را ن  شاردا(، الهه ـ ( )مادر  shäradämbäدامبا )مادر خود شارَ  وستهیمن پ
( )نشان  Jnäna - mudräمودرا ) ـاست. آنکه جنانه  قیخود دلسوز و شف میمال یهاآنکه با نگاه

 ۳۰/۷۱ - ۳۸( را در دست دارد... ییدانا
 زیمکمل ن  یانکات تا اندازه  یول  کندیرا تکرار م  نیش یدو پژوهشگر پ  انات یب  شتریوستن بتورِ

نوشته شنکر  vivekachudamaniاز  یاکه از جمله عبارتند از جمله شوندیم افت یدر شرح او 
 : ۴۹۳بیت 

 یتصورات یبدون آغاز، ورا قتیبدون لکه، حق ،یبدون دوم یکیواقعاً برهمنم،  من»
 اعال « قتیحق ،یآن، جوهر لذت و سرور ابد ای نیچون تو با من، ا

وِداها   یع کنند، براقدات خود دفااز تقدس معت  لندیکه ما  نیمانند همه متفکر  دیکوشیم  شنکر
 اتیکه در ح  ییاند، آنهابا دو گروه از مردم سخن گفته  هایش ی ارائه دهد. او معتقد بود که ر  ریدو تعب
  ک یو تنها  هشد ریکه تنو یو گروه پندارند،یم تیکثرت را واقع نیو ا ندیبا کثرت روبرو یمعمول

مقدس   لیکه در رسا  گرفتندیم  رادی. به شنکر ادشناختنیو بدون صفات را م  تیبرهمن بدون دوئ
سرچشمه گرفته. او پاسخ  یبرهمن نیاز صفات برهمن سخن گفته شده است و جهان از چن زین

بکار  قتند یآنها که دنبال حق یرا برا یریو تصو یلیزبان تمث ک یمورد  نیدر ا لیداد که رسامی
 جهت نیفهم است. بهمبل قا ریمطلق هنوز غ قتیآنان که حق یاند، برابرده
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 ینسب قتیحق کیتنها  ندیآفریرا م یبا موجودات واقع یبرهمن با صفات، که جهان واقع کی
او  یبرند برهمن منشأ آنان است و همه بسو یپ نیمطرح شده است تا مؤمن جهتنیاست و از ا

مفهوم  یاو دارا یاز برهمن و نه بازگشت بسو شیداینه پ تیدر سطح مطلق ی. ولگردندیباز م
تجسم و گوشت  ایارواح مفرد در صور مختلف وجود،  یاتفاقات، حتى سرگردان نیااست. تمام 

  ن ی. در استی)وهم( ن ایجز ما یزیو چ ایه، فقط ماتارَوَصورت اَهشدن )جسم بخود گرفتن( خدا ب
بعهده دارد  یمهم مایا نقش هیو نظر میتعل ای وادَ ـ ایو ما ردیگیبخود م یشکل خاص ایمکتب ما
و اگر هم   دیآیواژه مایا کمتر به کار م میقد یشادهای. در اوپانشودیبرابر م دانتابا و یکه گاه

  یی مثال به کمک آن خدا یو ساحرانه است که برا یبه آن شود به مفهوم قدرت رمز یااشاره
  .shyet. Upون متأخر چ یشادهای. فقط در اوپانگرددیمتحول م ایو  یمخف ایظاهر  کبارهی

. در زدیآمیبا پرکریتی درهم م ایما قتیکه خداوند رب آنست. در حق شودیم دهیامن ایما عتیطب
است که  یمنف یرویو هم مثبت است. هم ن یو مایا هم منف شوندیهر دو مفهوم ظاهر م تایگ

 یرویمایا ن ... در جهت مثبتشودیو مانع معرفت او م سازدیانسان را منحرف و او را محجوب م
همه جهان   یشنکر ول یبرا .. . شودیمجسم م شنایکه به کمک آن کر گرددیم شفهالهام و مکا

ها، تضاد ت ی. همه تضادها و ثنواستیذرات ما نی( تا کوچکترشورهی)ا نندهیآفر یکثرت، از خدا
و  دکنیم یقدرت مرموز است که واحد بصورت کثرت تجل نی. اثر ااستیاثر ما زیو شر ن یکین
شنکر ارزش  میجالبست که تعل ی. ولشودی( ظاهر مفراوان )جیوَ یردف یهاآتمن در آتمن کی

 یمقدس و علم کتاب برا  لیرسا  حیمهارت در تشر  سد،ینوی. او مسازدیمقدس را متزلزل م  لیرسا
اعال   قتیحق  کهیتا زمان  لیدر رسا  ی. غور و بررسشوندیم  یفرد  تیموجب رضا  یخبرگان فقط کم

چون  رندیگیمورد استفاده قرار م یکه در آنها جمالت فراوان یناست. متو دهیفایه باخته نشدشن
 قتیبکوشد تا حق  جداً  دیبا  می. حککنندیم  قیانبوهند که انسانها را به گردش در آنها تشو  یجنگلها

ود  درمان وج  کیاست فقط    دهیکه مار جهل او را گزسیک  ی. برادینما  یی»نفس« را شناسا  عتیطب
به چه   گر ید یمقدس و داروها لیرسا گریوِداها و د ییانسانها نیچن یتحقق برهمن. برادارد، 
 ( ۵۶ - ۶۱) ند؟یکار آ

  –   änada) –cit آنندَ ـ  تی چ ـت سَکه ذات برهمن بصورت  سدینویم viveka1در  شنکر
(sat 

  

 
  ی از آتمن احساس  یقیدرست از نادرست و آتمن حق صیو بخصوص تشخ زیتم ی( به معنvivekan)ـ ویوکه ۱

 نام برده شد.  نیاز ا شی از شنکر که پ یااست. رساله 
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در حیوانات و انسانها.......   ،انیحضور دارد، در هوا، در آتش، در آب... در خدا  کسانیعالم    یدر فضا
داده شود... جهان نمودها در   زیتم یگریاز د یکیتا  گذارندی( اثر مnama - rupaنام و شکل )

آنها نهفته است.   قت یحقاشتراک   نیسرور با برهمن مشترک است و در ا  ـشعور    ـ سه اصل وجود  
 نیدانته است. هدف عارف ودانتا )وِپَرو ـ دهد همان نامهَمی زیآنچه آنها را از هم و از برهمن تم

ما  شودیبرطرف سازد، آنچه سبب م قتیاست که حجاب نامهَ ـ روپَه را از حق نی( انیتیادوَاَ ای
 «یبدون دوم کی» قتی. حقمیخارج او بنگر ایمستقل در کنار برهمن و  قتیحق کیجهان را 
وحدت را   ی( راه بسویو ابد  یبین فان( )تمیز viveka) هکَوِیو زیتم ریبا شمش  میاست. حک

عالم و معلوم، شاهد  نیب ،یو شدن فان یابد یتمیز بین هست ا،یتمیز بین برهمن و ما د،یگشایم
 .استیکه در ما تهایهمه دوئ نیو مشهود.. ب

از خدا و در خداست،   زیوجود شر است. چون همه چ  دیمشکل بزرگ توح  سد،ینویستن متوروِ 
  عت یعلت خود را در طب  زیاصل مورد قبول ودانتاست که همه چ نیات. چون  پس شر هم از خداس

در کنار خداوند وجود ندارد، پس شر هم   یگریمنبع« و »علت« د» چیداشته باشد و ه دیبا یاله
و توماس   برهمن موجود باشد. شنکر  ایدر کنار خداوند    «یازل»اصل مستقل و    کیچون    تواندینم

  ح یچنان یقین دارند که ترج ی( به حکومت مطلق الهیحیس م لسوفیو ف یروحان نی)توماس اک
منبع  نکهیرا ملحق سازند تا ا ایما ـکثرت  ایشر  کیوجود  نیهمچن تیالوه نیادهند به می

 ۱۱۵/۹۵  - ۱۲۵. 1رند یبپذ درا در کنار خداون یگرید

خالصه  که نکات جالب آن را  کندیم انیب هیدرباره شنکر آچار یشرح مفصل زیواناندان ندِ
 « یگرید الًاست که فاقد کیفیات و صفات و »کام قت ی. از نظر شنکر برهمن تنها حقمیکنیم

و فاقد هر شکل   ریمتغ  ریوابسته و غ  ریآزاد و غ  ،یاست، آتمن اعالست که منزه و پاک و ناب و ازل
نه آن(   نیو نه چنان، نه ا نی)نه چن neti netiمقدس  لیرسا فیفقط با توص کهیاست بطور

عقل و  نیکه عقل صفت آن باشد بلکه آن خود ع ستین یآن را نام برد. برهمن وجود توانیم
 ینتجربه درو لهیو ما فقط بوس ردیقرار گ یموضوع آگاه تواندیاست. آن هرگز نم یعین آگاه

 . رسائلمیشناسیگونه که هست او را نمباز هم آن یول افتهیوجودش را در

  

 
  کند یم یراض نیا. او خود را به زدهمی( عالم الهیات و فیلسوف قرن سThomas Aquinasـ توماس اکین )۱

علت   یبه جستجو اجیشکر که احت رایوجود« خداال» کی ی. براشودی وجود« ظاهر مالکه شر اصوالً در »
 ۱۲۵/۹۵!ستین
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: شادهایاوپان  انیهمان ب  نیاست و ا  یکینفس عاقله در ذات با برهمن  ه  ک  آموزندیبه ما م  مقدس
 ایدیروپَاَ یدان یکی( و paravidyä) ایدیورَپَ یعال یکیاست. پس دو شناخت وجود دارد  یساَمتوَ
(aparavidyäکه اول )حواس که با   لهیاست که نه بوس  یو عرفان  یالهام  نشیهمان معرفت و ب  ی

واستغراق در  ینگر. با درونگرددیدر ارتباط است حاصل م یمعمول یزندگ آنها و آنچه با ینف
 که میرسیاصل م نیااست و به  یکیو آتمن جهان  که آتمن ما میکنیعمق باطن درک م

aham Brahmäsmi  (َمن برهمن هستم  یم برهماسمهَا =)مینگریدرون م  یبه ژرفا  کهی. در حال 
 یاز هراس وجود تناسخ ییرها م یکن کان درمن خود و جهدر وحدت آت  یزیتما نیاگر کوچکتر
مطلق،   یکسانی. فقط با شناخت  شودیممکن نم  ی(وابسته به تسلسل زندگ  samsärin)سنسارین  

. دانش میشویرها م یبکل یو از ترس وجود تناسخ میابییرامش مطلق مآ وما در آتمن سکون 
خود    یایرؤ  میشویم  داریه ما از خواب بگاه کناست. آ  یداریدر خواب و ب  دن یچون د  یو دان  یعال

اَعراض و  یایدن میابییدست م یبه دانش واقع کهیگونه هنگام. همانمیکنیفراموش م یرا بکل
. شودیم یموجب گمراه یعقل تیکه فعال سدینوی... شنکر مگرددیم یر واقعیما غ ینمودها برا

. اعتماد بر عقل دینمایم  یرویپ  یاصل نادرست  کیاز    تیفعال  نیاست. ا  یمسئله مرگ و زندگ  نیا
راه درست  دی. باسازدیو مرگ وابسته م ات یح انیپایب انیانسان را به جر رایکار است ز نیبدتر

 یدرون نشیو اتکاء بر الهام و ب یعقل تیانجامد و آن عدم اعتماد بر فعال ییرها هکه ب دیرا برگز
 است...

االعالست رب  هَ،شورَیمتعلق به ا اً( جوهرایعالم وهم )ما اینظر شنکر همه عالم کثرت  از
 که تجربتاً  سازدیم یرا متجل یو افراد متنوع اءیاش شورهیبصورت اسماء و صفات )نامه روپه(. ا

 ریغ  زیخود ن  شورهیکه ا  میرسیم  جهینت  نیابه    قیدق  لیتحل  کی و در    یقیحق  ریغ  اَذات   یول  ندیواقع
 است؟ یقیحق

  ویکارَ  تیتعین و محدود نی. استین یبرهمن و عالم کثرت، اختالف ای معلول  علت و نیب
(vikäraفقط نام است و ر )آن در زبان  شهیVäcärambhanam  اصل خود را  ای)واچارم بهنم

( برهمن در ایما یشاکت shakti- Mäyä) ایقدرت ما لهی( بوسیاختالف لفظ ـدر سخن داشتن 
 هروپ ـنامه  یبرا یاکه نطفه ردیگیبخود م دایو ناپ فیلط یو بدن شودیم شورهیا هادهیعالم پد

 ینظر متعال. از نقطهدهدیاست که برهمن بر خود نسبت م یدیتحد یکیعمل  نیو ا گرددیم
 که جهان یعرض دیعالم را موجود سازد. فقط از د نیوجود ندارد تا ا شورهیا

 را خالق و حافظ شورهیا میتوانیما م نگرد،یم( وَاَعراض و انسان را ارواح منفرد )جی صورت ب
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هیشنکر آچار  

 یوهم  یتیفعال  میدانمی  ایوجود ندارد و آنچه را ما خلق ما  ینش یآفر  قتی. اما در حقمیمایا بدان  عالم
 هَ نچپَپرَ تگَ( موجود است. تظاهر عالم جavidyäَادامه خواهد داشت که جهل ) یاست و تا زمان

(Jagat prapanca که با مایا )سَالوجود اَ شود،یم هیتوج( تasatاست، ز )در آن لحظه که  رای
عالم   نی( ، که همnänätvamم )کثرت ناناتوَ میابییاَدَوایتَه( معرفت م) تیثنو ریو غ تیبه واحد

 . دهدیاَعراض است، وجود خود را از دست م
  ها دهیپد  یایآن برهمن دن  لهی( است که بوسdaivi shakti)  یشکتی ویدَ  یا هم قدرت الهیما

برهمن  ای شورهی( به اnirguna) رگونهَیآن برهمن ن لهیو هم بوس سازد،یرا به خارج منعکس م
 ۹۸/۲۷  - ۱۰۹. شودی( مبدل مsagunaه )نَ گوسَ

 : کندیم حیتشر نینرا چ فریو پاداش و ک یپاتی از زبان شنکر شر و زشتتری

 sagunaبرهمن موصوف    ا،یاصل ماا  ب  یدر همراه  رگونهیاز برهمن ن  یخرد  تینهایب  بخش
کثرت  شهیکه ر ا،یگاه که برهمن در اثر انعکاس در ماآن . ردیگی رب نام م ای شورهیو ا گرددیم

خالق و حافظ و   شورهیا گردد،یاست، موصوف و مشخص م (تحوالت اسماء و صفات )نامه روپه
از  متریبزرگتر از آسمان، عظ ،یدان، ابدحاضر در همه جا، همه  نحال ی. او در استحاکم جهان ا

بهره را بر  نیچون او ا یکننده بهره و پاداش است. ولعطااو  نحال ی. در اشودیاثیر ... پنداشته م
اند ، عطا )جیو( بوده یکه عامل آنها ارواح فرد یاعمال یستگیو عدم شا یستگیارزش شا یمبنا

است  یو سرزنش بر و سرور از خطاو قساوت داد  یبه او نسبت جانبدار دیهرگز نبا کندیم
 (. II/1.34و   III/2.39)برهماسوترا ... 

موجب  هیگونه که پرجنکرد. همان هیباران تشب یبه َپرجَنیهَ خدا توانیرا م شورهیا تیموقع
متفاوت که در  یهاتیاز قابل انواع نیاختالف ب کهیدر حال شود،یو رشد نباتات و غالت... م دیتول

 نش یآفر  یگونه هم سرور عالم سبب اصلود دارند، سرچشمه گرفته است، همانطه وجمربو  یهادانه
طبقات مختلف موجودات  نیا نیفرق ب کهیدر حال د،باشموجودات می گریو د ... انسانها ان،یخدا

خداوند جهان    گریبه زبان د  .. .دارندتعلق    یاست که به ارواح فرد  یمتفاوت  یهایستگیوابسته به شا
علت و معلول   یو مباشر کل عمل کرد اصل جهان  ریبلکه فقط مد  ست ین  یر و زشتنده شد آوربوجو

 نشیو کل آفر  یهم در جهان معنو  شورهیرا که باران در عالم نباتات داراست، ا  یاست. همان نقش 
و تحت   کنندیرشد م شوند،یم دادهانسانها انجام  لهیبد که بوس ای. اعمال خوب ردیگیبعهده م

 دان و قادردهنده خداوند همه زیتم یورین ریتأث
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 بخش چهارم: ودانتا

 ۳۰/۹۷. 1آورند«یبد ببار م ای کیثمره ن متعال،

 
 

 ( Rämänujan) رامانوجه

از شاگردان مکتب  یکیس متولد شد مدرَ کینزد  یالد یم ۱۰۱۸که در حدود  رامانوجه
 نیگرفته بود. با وجود ا  می( تعلyädavapräkashaه )َشکَ پراوَادَ ی  ستیاَدَوایتَه شنکر و از استاد ودانت

رامانوجه سه گروه  دیبه اظهار نظر پرداخت. از د یو وحدت وجود یدیمکتب توح نیا هیاو بر عل
گروه وهم   نیاز ا  یکی.  دینامیاغفال شده« م  روانیو او آنها را »پ  نددادمی  لیرا تشک  انتامکتب ود

 ،یحس  یمل ابدان و اجسام، ارگانهاتنها عالم ماده، شا( که نهMäyävädin) نیاوادیما انندیگرا
را   قت یوهم دانسته و تنها حق ز یرا ن یخودآگاهی و نفس فرد یکه حت یات یح یالعملهاعکس

است  یکه عالم احساس در رابطه با برهمن واقع اندیمدع گری. دو دسته دکنندیم هیتوج همنبر
 شنکر(. ریدارد )نظ قتیفقط برهمن حق یینها لیدر تحل یول

با  اتشانییک از آنان نظرکه هیچ دیگویسه مکتب ودانتا م نیدر مخالفت با ا جهرامانو
تنها جهان که ارواح   . نهستین  یمنطق  جهیارتباط و نت  یشان داراریمنطبق نبوده و تفاس  شادهایاوپان
اما برهمن و همه جهان با هم    ستند،یمسان نبا برهمن ه  اًیک ذات و هیچ  تندیواقع  یهم دارا  یفرد

بصورت بدن   یول ستندیوجود مستقل ن یدارا یدهند. ماده و ارواح فردمی لیواحد را تشک کی
برهمن آتمن آنان است و قدرت  رایکنند زدر کنار برهمن وجود داشته و عمل توانندیبرهمن م
. چندی( آنان. آنها جدا از برهمن هی( )رهبر درونantaryämin) نیامیرنتَ اَ یکننده درونکنترول 

اند کرده هیو توج ریمقدس را اشتباه تفس  لیرسا یبکل روانشیمایا معتقد است که شنکر و پ رهادرب
بوده و   یالیو خ ی که مایا به مفهوم وهم ستین نیاز ا ییک از متون و فصول آنها حاکو هیچ

 زیانگشگفت  عتیبا طب  زیانگشگفت  اءیکننده اشباشد بلکه مایا مشخص  یالیخ  تیواقع  یجهان دارا
 است.

 ن یدر ا نیکذب است. با وجود ا ی( به معنmithya) هیَ تهیواژه هم مترادف با م نیا مفهوم
ها بکار بردهها و راکشسهسالح آسورَ ینشده است. مثالً برا انیب یکاذب زیچ یبرا ایمتون ما

 
 که مورد بحث قرار خواهد گرفت. ییابتدا اریتوجیه بسـ ۱
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 کنند،یم یآثار شگفت جادیا ایو  ندانگیزآنچه واقعاً حیرت  یبرا ای. و نینه دروغ ندیکه واقع شده
پرکریتی  shv. IV/9در  یشده است. حت دهینام ایما زیمفهوم پرکریتی ن نی. بهمشودیاستعمال م

او  رایز د مایین نام دار زیاعال ن ت یاست و شخص ریگونه گونه و کث یهاکه موجد خلقت  است،یما
 نیبهمآور است. رت یو ح زیانگبلکه شگفت ستین ال ی. پس جهان وهم و خاستیقدرت ما یدارا

بدون برهمن   عتی. طبشودیوجه برهمن مشتق م  ای  ( ظهورprakära)  رکارَجهت هم پرکریتی از پَ
 هگونه کو وهم، همان  ال یاست نه خ تیمفهوم و واقع یوابسته به برهمن دارا یالمفهوم است ول
دلیل که شنکر  شاد،یاوپان یساَتوماست. اتفاقًا همان جمله مشهور ست یمعنیبدن بدون روح ب

 ازاتیو امت هایتو(. همسان ـآن )آن  ـ نیاست ا زیبر عکس نشان دو چ ردیگیمطلق م وحدت 
 تیواقع  نیمعرف ا  یاند و هر داورقرار گرفته  تیسطح از واقع  ک یهستند که در    یموضوعات   شامل
 است.  ازیامت لهیو بوس ازیدر امت تینیع کی هایهمسان کهاست 

اند که  و تصور کرده دهیودانتا اوپانیشادها را نفهم روانیت که پ خدا رامانوجه معتقد اس درباره
 یوجود اعالست که دارا شادیبرعکس برهمن اوپان کهیو صفت است در حال تیفیبرهمن بدون ک

 هیخجسته قابل تصور است. شنکر در اشتباه است که برهمن را عقل محض توج  ات یفیگونه کهمه
 نیا  نیاست. همچن  گریصفات د  نیصفت مهم برهمن ب  ایاز صفات    یکیعقل    کهیدر حال  کندیم

 یهمانقدر واقع ابندییم نیگاه که تععناصر آن نیوجود شامل عناصر مشخص کثرت است و ا
 عتیطب یجزء اصل کی میشویکه ما در تجارب خود روبرو م یزیهستند که برهمن. با هر چ

  ت یچ یارواح فرد ای( )الشعور( و acit) تیچاَ نات یهستند در همه تع ها مادیبرهمن است. آنها 
(citبا درجات مختلف که مجموعه ا )دهند. خداوند می  لیرا تشک  عتیطب  کیجهان ارگان  نی( )آگاه

. ماده  antaryämin یدارد بصورت ناظم درون ییفرمانروا ی ماد ریو هم غ یماد اءیهم بر اش
 لیهرگز به برهمن تبد  الً. آنها مستقندنامی( برهمن مpräkära)  کارَرا صور پرا  تیو ارواح چ  تیاچ
  ا ی( pralayat) هیَلَرَهر کلپه ماده و ارواح در حال پ انیهرچند دائماً در تحولند. در پا شوند،ینم

وصف شده  یاست که برهمن در شروت یهمان حال نیو ا ندباشمی ینیو جن یاو جرثومه یآغاز
 ریمتصل نبوده و ناگسترده، غ یماد با ابدان  حال  نی. ارواح در ایناست، واحد مطلق و بدون ثا

و گشوده  یاند و در سنساره متجل (avyakta) کتَیَیواَو بطون غیر ظاهر  ینیآشکار، در حال جن
 یهایکه اعمالشان در زندگ یو به صورت  شوندیم

  د یمقدس از د لیاز چرخ سنساره با مطالعه رسا یی. رهاندیآیدر م کند،یم جاب یا گذشته
باشد یم Jnänaو راه آن همان معرفت  گرددی( حاصل مJnänakända) ه کاندَجنانَ ای یمعرفت

 که
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. اثرندیمجاهده ب  نیو اعمال در ا  ابدییوحدت با برهمن تحقق م  کو مراقبه، در  ونیتاسیمد  با
( است. روح prasädamم ) سادَپرَ  هیو هد  ضینوع ف  کیخود    یینها  قتیشناخت حق  نیعالوه بر ا

 یول ستین یکیشود. او با برهمن  یکیبدون آنکه با او  شودیحال به عالم برهمن وارد م نیا در
و انقباض عالم. روح در  ییاز قدرت فرمانروا ریاست، غ میجالل و قدرت و صفات او سه مهدر ه

 .ابدییدست م یابد یبرهمن به خوشبخت
( صاحب  Brihmhanaه )نَهَریهم( صاحب عظمت، بBrihattvaه )هتوَ برهمن را بریَ  رامانوجه

اصل.   کی( نه  Purusha  -داند )پوروشه  می  تیشخص  کیو او را    نامدیم  شیو افزا  شیقدرت رو
ه مَ پوروشوّت ای( شخص اعال و paramapurushaپوروشَه )جهت برهمن را پَرَمَ نیبهم

(purushottamaنفس اعال م )ست. او را با فرخنده و اعال شماریب ات یفیک یکه دارا خواندی
. رامانوجه به کندی( برابر توجیه مvishnu - väsudeva - krishna) شنویو ـ واسودوَ ـ شنایکر

( معتقد است که علت و معلول را برابر دانسته و معلول satkäryaväda) وادَهیَکارتسَ نیدکتر
مطلق توچته  جهت او به عدم نیبهم. دیجوی ( مkärana( را در علت کارنه ) kärya) هیَکار

(tuccataمعتقد ن )توَ سَاَ  یو عدم نسب  ستی( هasattvaرا م )از نظر او وجود و عدم حاالت ردیپذی .
 ن یهم علت و هم جوهر و ماده عالم است. از ا  زی( . برهمن نdravya)  هیَوعنصرند درَ  کیمختلف  

د ندارد )مستقل از ( وجوعتی( بنام پرکریتی )طبpradhänaو مستقل پَردهانَه ) یجهت ماده اصل
 برهمن(.

. شودیرامانوجه با همان اشکال شنکر روبرو م لهیبوس یانسان و عدالت اله تیمسئول هیتوج
معتقد است که »همه جهان با ارواح و  داندیو وهم نم ایاو با وجود آنکه چون شنکر جهان را ما

و  شودی نظارت و حفظ م او لهیو کامالً بوس (ن روح عالم استمواد آن بدن برهمن است )برهم
 تواندی دارد، پس نم یاست که در آن جا یتابع روح نیبدن همچن گری. از طرف داوستتابع 

طبقه  کی( بدون وجود فرد Jäti) یجات  یگونه که مشخصات طبقات مستقل از روح باشد، همان
وجود  که معرف آن است  یو حرارت...( بدون عنصر یعنصر )سخت ک ی ت یفیا کیوجود ندارد و 

(  prakära)  رکارَوجه پَ  کی ( بدن است و بدن  prayojanaه )نَجَیُرپَ  یائروح علت غ  نیندارد. همچن
خواهد رفت. از آنجا که همه ارواح  انیاگر روح جدا شود بدن از م کهی( روح است بطورنیّ )تع

ت. همه فقط وابسته به بدن اس ات،یفیک ریجنس )زن و مرد( و ساپس تفاوت انسانها در  کسانندی
خلقت بدون آغاز    انیبه او موجود است. جر  یو فقط در وابستگ  بودهاز برهمن    یوجه  زیعالم ن  زیچ

 )ثقیل( فیهر کلپه عالم کث انیاست. در پا یو تکرار

  
  



181 
 

 رامانوجه

س مَکه َت فیظر تینهایو باالخره در مواد ب شوندیمبدل م فیبه مواد ظر فیو مواد کث منحل
(tamas  -  نام دارند یرگیت )  شادهاستیاوپان «یبدون دوم ک یهمان حل » نی. و اشوندیحل م .

صورت بدن برهمن وجود اند، بهاجزاء )تمس( مبدل شده  نیفتریحالت که روح و ماده به ظر  نیدر ا
 یتبهاوَیکاِ دینمایدر برهمن مفقود شود با او وحدت حاصل م بدون آنکه تمس ،دارند

(ekibhavatiدر ا . )عالم با نامه  کهیتنها زمان ستیروپه ن ـاز نامه  یاثر گریحال است که د نی
 گفت   توانیم  رودیم  انیاز م  صیو تشخ  ازیامت نیو هرگاه ا  ابدییوجود م  شود،یروپه مشخص م

 نیروپه، عدم عالم = فقدان نامه روپه(. همچنکه عالم معدوم شده است )وجود عالم = تشخص نامه
 رند،یگیاسماء و صفات شکل م کهیبرهمن واحد است، و زمان ستینروپه از نامه یگاه که اثرآن

 است   ت گاه که برهمن در مقام علبرهمن علت و معلول است، آن  گریاست. بعبارت د  ریبرهمن کث
گاه که در مقام معلول است جهان در حال خلق است. اما از طرف جهان در حال انحالل و آن

جیواتما( و روح با وجود  ـدارند )آتمن  یبدان مختلف جاابا هم در  یبرهمن و ارواح فرد گرید
تحمل درد و  ابدان کهیزمان یاو وابسته است، ول ضیو به ف شودیم تیبرهمن هدا لهیآنکه بوس

نه برهمن، چون  کنندی( که تجربه مJivasارواحند ) نیا کنندیو لذت م یرنج و احساس شاد
است.   رییقابل تحول و تغ  رینظارت ندارد و برهمن ثابت و غکند و بر او  نمی   ریکرَمَه در برهمن تأث

 ست،یپسند چو نا دهیو پسند بایاالعال در متون مقدس الهام و اعالم کرده است که زشت و زرب 
... مجهز کرده است. با وجود آنکه برهمن در باطن یو درک و آگاه یو انسان را با اعضاء احساس

اند و کننده و مسئول اعمال اند که تجربهارواح  نین حاضر است، اآنا  تینظارت و هدا  یانسانها برا
  ت ی بدون رضا یکار چی. هرچند هدیگراینم یبوده و هرگز به شر و زشت تیاز مسئول یبرهمن بر

ه نَیترَپَ یاراد یدر ضمن سع یول ستیممکن ن ی( روح باطنanumati) یومتنَاَ دییو تأ
(prayatnaروح فرد )یسع نیاوجود داشته و روح اعال فقط به  زیمه اعمال ن)جیواتما( در ه ی 

فقط   تیبدون آنکه مسئول باشد. پس در نها ابد،ییو آن عمل تحقق م دهد می تیرضا یاراد
 دیاعمال بد به تزا  فریکند. خداوند با ک  افت یو پاداش در  فریک  د یاست و با  یواقع  ئول مس   یروح فرد

 . کندیو رشد سعادت کمک م

تحد  خود را حفظ و با او م نیبلکه تع شودیامانوجه عابد و سالک در خدا محو نمتعالیم ر در
 یمقام تجربه باطن نینظر موافقند(. ا نی( با انیمکتب ودانتا )ودانت روانیاز پ یاری)بس  گرددیم

 بهکامل  میحال تسل نی که در ع نامندی( مpräpatti) یپراپت شنیبرهمن را به گفته رادها کر
 :شودیم انیمقام شش شرط ب نیوصول ا یاخداست. بر
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  انسانرا برای ارائه خوداکتساب صفاتی که  -۱
 anukulyasya Sampattih سازد به خدا آماده می

 präti - kulyasya varijanam ـ پرهیز از رفتاری که مورد پذیرش خداوند نیست۲

 rakshishyatiti vishväsah توکل و ایمان به اینکه خدا حافظ اوست  -۳

 goptritvavaranam ـ استدعا برای حفاظت ۴

 kärpanyam احساس حقارت  -۵

 ätmasamarpanam تسلیم مطلق به اراده الهی -۶

که از  chola ری( بود و امvaishnavite) تیشنویو ای شنویو یبه خدا نیاز مومن رامانوجه
قرار داد و او مجبور به فرار  بیتحت تعق( او را بنام مرتد Shaivite) تیویش کردیم یرویپ وایش

در کنار آن   یآن واحد ول یکه خدا خواندیگرا ممذهب واقع کیرا  یپرستشنویشد. دواناندان و
تقرب از راه  کیپرست با شنویو یقرار دارند. به گفته او، تقوا یعالم واقع کیو  یروح واقع کی

  ک یکند و در  یخود را راض توانستیمن تیمطلق و فاقد شخص ییسرد و خشک به خدا یعقالن
 یراض شد،یبودند وابسته م یکه تنها نام یهم به کلمات و تشخص شورهیا یکه حت یعالم نسب

 :میافزائیچند پژوهشگر را م یلیشرح اشارات تکم نیبر ا ۱۱۹/۲۷ - ۱۳۳. دیگردینم

 shaiva) هنتَدهَیس وَیمکتب ش رویو پ شنوپرستیرامانوجه و سد،ینویم توروستن

siddhanta) قیبا فلسفه ودانتا و طر وستهیپ دهنته یبود. س ( جنانهjnana در ارتباط است. او )
  ت ی»نه دوئ یکه به معن نامدیم (vishisht- a - dvaitaته )ایَ وَدَ ـآ  ـ شتیشیخود را و ستمیس

و  مس یاپانته نیکه ب ،نامید pan- en - theismآن را  توانیاست. م «محدود و مشخص
 . 1شودیم هیتوج زی)وحدت وجود و توحید( است و به مفهوم »جهان در خداست« ن سمیمونوتئ

آنها با خدا هم  )آنهاست  یورا یو ذات اله ندیاو جهان و ارواح مفرد بدن خدا هیبه نظر بنا
شنکر مطلق. نظر    یای( همان مطلق است نه وجه ماBhagavan)  هََگوَنب  ای  شورهی(. استندیذات ن

 (عرفا =  jnäni) یجنان افتگانی ریتنو یبرهمن مطلق برا یکی د،یگویسخن م یاز دو خداکه 

 
  

 
  که یوابسته به خداست در حال یتیواقع کی. در مورد اول جهان «از »خدا جهان است ریـ جهان در خداست غ۱

  خوانند ی ( مای)ما الیآن را وهم و خ ی است و حت یاله ی تجل کیتنها نداشته بلکه  تیدر حال دوم جهان واقع
 .شودی خدا م داریکه حجاب د
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( خالف متون مقدس  Bhaktaعاشقان و طالبان خداوند بهَکتَه ) یبرا ایدر صورت ما یگریو د
قول ب« دارد.  »متشخص  یخدا  کیبه    ازین  دنیعشق ورز  یاست. رامانوجه که خود بهَکَته است برا

از  هیتشب یکر شود«. توروستن براکر لذت برد نه خود شِاست از شِ لی»بهاکته ما شنایراما کر
. شاخها را اگر نامدیآن م یهاکه خدا را تاک و ارواح را شاخه ردیگیکمک م ۵/۱۵ یوحناانجیل 

که در   یو مفهوم، در حال تندیواقع یوجود دارند و جدا از درخت دارا یول شوندیببرند خشک م
است  تیواقع یشاخه بدون درخت نه وجود دارد و نه مفهوم. جهان دارا یوحدت وجود ات ینظر
که  یمونث اله یروین) (shakti) یکتخود را در شَ  ی. مایا بصورت قدرت الهستیسراب ن کیو 

. سازدیظاهر م  شنو،ی( ، زوجه وlakshmi)  یکشملَ  ای(  shri)  ینام دارد( بصورت شر  زین  یمادر اله
۱۵۲  - ۱۴۹/۹۵ 

برجسته   ات یفیک  یکل متشخص است که دارا  کیبنظر رامانوجه خدا    سد،ینویم  نگیرسیبالب
و   هیدان بوده و به ادع( و کرامت است. او قادر متعال و همهdayä) ایچون شفقت دَ ت،ینهایب
مختلف، معرفت،  یهادهد و از پرستندگان خود انتظار دارد از راهما واکنش نشان می یشهایاین

  نجهتیخاص خود بوده و از ا  یانگار  شیپ  یدارا  کی سه روش هر    نیبه او رسند. ا  مانیو اعمل  
بود که فقط سه طبقه ممتاز   گرفتهاز آنجا سرچشمه    هیتوج  نینند. ااجرا ک  کسانیآنها را    دیهمه نبا

 برداشت، نی. با استدانمی ستهیشا یراه مذهب مودن یپ یرا برا ایش یو ا،یجامعه، براهمن، کشتر
را مطرح ساخت   ینیرامانوجه راه نو  یبه خداوند وجود نداشت. ول  دنیساختن راه رس  یامکان جهان

و آن راه   ندیمایبتوانند آن را بپ یتماعکه همه مردم، بدون در نظر گرفتن طبقه، اعتقاد و مقام اج
، در خدا پناه  (sharanägati) یتناگَرَشَ ایکامل و مطلق به خدا و  می( ، تسلprapatti) یترپَرا پَ

کامل به خدا و  مانیا سازدء،ید ماز آنچه خدا را ناخشنو زی. تعقیب اراده خدا، پرهنامدیجستن م
ه نَّپرَپَ کیبه خداست.  دنیاست در راه خدا دادن... راه رس ییآنچه دارا دن،یطلب یاوریتنها از او 

(prapanna کس  میتسل ـ( )ومسلم )با حال  د،یجویقط در خدا ماست که ملجا و پناه ف یبه خدا
داند. میدهد و خود را کامالً درمانده و محتاج به خدا می هی را در راه خدا فد زیهمه چ یفروتن

است که به انسان  لیم نیا یدارا وستهیداشته و پ نسانبا ا حدیرحمت و شفقت ب زیخداوند ن
ته کرد و به آرَ جادیدر خود اکامل به خدا را  میاحساس تسل کی  د یترحم و بخشش نشان دهد. با

 . افتی( )تسلیم مطلق( دست ärta- prapatti) یتپَپرَ ـ
( معتقدند که کمال در اثر آزاد vishishtädvaitaَادَوایتَه )  شتیش یفلسفه و  روانیرامانوجه و پ
 یویوجود مافوق دن کی یو آزاد شده دارا شودی حاصل م یویشدن از وجود دن
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. پس از مرگ روح ابدییآزاد به سرور و لذت اعال در حضور خدا دست م که در آن روح گرددیم
 یاست و هست ریرا که فناناپذ یگریبدن را ترک گفته و در قلمرو خدا بدن د ریپذقالب فنا نیا

)بدن لطیف(.  آوردی= پاک و منزه( بدست م ی( )شودهshuddhasatvaه )توَسَهشودهّ ایمنزه 
در بهشت، سرور و سعادت اعال را  شیخو یوح آزاد شده در جوار خدابدن است که ر نیا لهیبوس

( Ishvara) هرَشوَی( ، اShri) ی( ، شرNäräyanaه )نَیَ(، ناراHari. خدا را هرى )کندیدرک م
نشسته و ( Lakshmi) یکشمخود جلوس کرده و در کنارش زوجه او لَ دیکه بر تخت سپ نامندیم

 ی قلمرو صلح و آزاد  نی. در ابرندیبسر م  یابراز عشق و محبت روحانآزاد در    احدر اطراف آنها ارو
مورد استقبال ارواح آزاد   یقلمرو صلح و آزاد  نیدر ا  شودی( که آزاد مJivaحاکم است. جیو )  یابد

. در بردی خداوند لذت م میمستق داریبرده و از د ه بسرنَیناراَ لیو در آنجا بنابر م ردیگیشده قرار م
 ۱۴۲/۸۵ - ۱۴۹حاکم است.  ازیو نه رنج و نه نقلمر نیا

 :شنیچند نکته از رادهاکر انیباالخره در پا
  ۱۱۲۷ - ۱۰۱۷که در حدود  نددانمیدَوایتَه آ شتیش یمکتب و ندهینما نیرا مهمتر رامانوجه

صفات، با ذات فرق دارند و   ا ی( Visheshanasه )نَشَیشِمکتب و نیاست. در ا ستهیزیم یالدیم
 . از کل یو بخش  تندیهر دو واقع نیبلکه مافوق آنهاست. ا ست،یاز صفات ن یافقط مجموعهذات 

(  visheshya - visheshanaشنه )شهیو  ـ  ایششهیمشخص را و  یاعال و وجودها  وجود  نیارتباط ب
  ،  Paramätman ،Pradhäna ، Avyaktaمختلف چون  ینامها وجود مطلق. بهنددانمی

Väsudeva ،  Bhagavänصفت اوست.   ییدهند و دانااند( میذکر شده  نیاز ا  شیالقاب پ  نی... )ا
بگستراند،   را  به کثرت خود  ردیگیگاه که برهمن تصمیم م. آنندیآفریجهان را م  یشکت  لهیاو بوس

گونه که اشعه ماه جز ماه همان شود،یم دهینام کی( شهود نsudarshanaه )نَ درشَدر آنحال سوَ
 Jivas یقدرت خداوند است. ارواح فرد یاز برهمن است. عالم ظهور و تجل ریغ زین یاست، شکت

 نی. آنها در موقع خلقت نومانندیم یهویّت بالقوه باق کیو در او بصورت  شوندیدر خدا داخل م
 ابد،ییگاه که حرکت ممؤثر. آن ریاست )ذرات(، نادان و غ  یابه شکل ذره  وی. جشوندیاز او جدا م
. به لطف گرددیو در اثر اعمال خود به تولد مجدد مجبور م  شودیم  تیهدا  مضر  ای  کویدر جهت ن

 هکونتَیوَ  شنویبلکه در مسکن و  شوندی نم  یکی. ارواح با خدا  کندیم  لیم  ی و آزاد  ییاو به رها  یاله
(vaikuntahدارا )45اند. ... وجود مستقل ی/VI 
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 ( Madhva) مدهوَ 

سخت شنکر و   نی( از مخالف ۱۱۹۷  - ۱۲۷۳) (Madhvacärya) هیَچاردهوَمَ ا یمدهو  استاد
فراوان  یهاو افسانه ات یبود. درباره او روا شنوپرستی( و وdvaita) تیمکتب ثنو نیاز معلم یکی

 یبا اعجاز از قرصه نان  رفتیآب راه م  یاند که روساخته  یگرمعجزه  کیمانده است. او را    یبجا
در حضور شاگردانش  یباالخره هم روز کرد،یم ریو همراهانش را س دآورینان بوجود م یانبوه

( را Thirtha) رتایاز شاگردانش بنام ت  یکیشدند پس از آنکه  یمدع روانشیشد و پ بیغ کبارهی
 یسایع یشرح حال او از زندگ در) وستی( )مؤلف و داها( پvyäsaه )سَبه ویا د،یبه رسالت برگز

خدا و عالم  نیبه شدت مخالف و معتقد بود ب و با فرضیه مایا وادَ. ا(اقتباس شده است لیاناج
 یکثرت، واحد باق  نیاست و در ب  زیاست. خدا دانش و برکت و مستقل از هر چ  یاختالف و دوگانگ

. همه  کندیحفظ و منحل م خلق،دارد که عبارتند از : عالم را  ی. او هشت کارکرد اساسماندیم
فراوان مجسم  یکننده علم مقدس است، در مشکلها. افاضهدینمایرا در جهان نظارت م زیچ
اعال  آتمن نیتنها از ا نه ی... ارواح فردبخشدیسنساره نجات م یارواح را از گردش ازل گردد،یم

فراوان  یگردش تولدها و مرگها رد یشماری و به تعداد ب زندیمتما زین گریکدیجدا هستند، که از 
 گرفتارند.

 ی. مثالً بجانمودیم لیآنها را تعد یحت یرا تفسیر و گاه شادهایاوپان شیوخ لیبه م او
... بردی( بکار میمال او هست( )تو tvam tsya asi) یساَ هیَتس مو( جمله َتی)تو او هست یساَومَتتَت

 ییپس از رها یول زندیبرهمن در سنساره متما  وشد جیوَ یمدع توانیکه نم کردیاو استدالل م
 شودینم  زیاست هرگز بدون تما  زی. آنچه متمازیو بدون تما  شوندیم  کسانیو  ندی)موکشه( ا  ریوو تن

 م،یکنیبرخورد م تیثنو نیاباشد. ما همه جا به  قتیحق تواندیم تیو برعکس. پس فقط دوئ
 گاهچیباشند که ه  تیدو ماه  دیبا  ،یتیدانش و جهل، زن و مرد... پس برهمن و جیو، برهمن و پرکر

( خلق شده و خدا علت آنست نه ماده آن. عالم  یتی. جهان از ماده )پرکرشوندینم کسانیبا هم 
 ی... البته در هر حال وجود هر عنصر وابسته به اراده الهشودینم  جادیالشعور هرگز از وجود عاقل ا

قط ف رهمناست. ب انیمطلق و منسوب با جهان بوده و قابل شرح و ب ریغ یوجود شورهیاست. ا
 ۱۴۱/۲۷و  ۱۴۷ است...  تیشخص یبلکه دارا ستین جانیاصل ب کی
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ه رَ( ، بهاسکNimbärkaَ) مبارکهی( ، نvallabhäcärya) هیبهاچارلَّچون وَ یگرید نیمعلم
(Bhäskaraنام برده شده ... )از  ی. برخستندیشده ن ادیکه از آنان  یدیاسات  تیاند که به اهم

 م یرا به اختصار شرح خواه  شانیدگاههاینام برده و د  ان یرا در پا  ریاخ  یهامشهور سده  شمندانیاند
 داد. 

 

 (  Aumمقدس اوم ) کلمه

نام   هیهندوها بوده و شب  یکلمه برا  نیشده مقدستر  لیواژه که از سه حرف ا ، و ،.م تشک  نیا
 انیودهیگونه که است. همان  یسام انیچون اسم اعظم در اد یو بطور کل قیه در عهد عتهوِیَ

 ای) گذراندینقطه م شیکرده و بجا زیکه از نوشتن آن پره شمارندیمقدس م یرا بحد هوهیواژه 
  ان یواژه را، که تقریباً در آغاز و پا  نیمذهب هندو هم ا  روانیپ  نی( در بسندینویم  Adonai  یآدونا

آن را  گرانیکه د نددانمیچنان آهسته بر زبان  1شودیمهم ذکر م هیهمه متون مقدس و ادع

  ی ایگو قتیواژه در حق نی. ارنددامیآن را از چشم و گوش نامحرم محفوظ  گرینشنوند. بعبارت د
 و معرف برهمن اعالست. یاله ت ذا

بار بصورت  نیو اول امدهیودا و اتروا ودا ن گیوم در راُ سد،ینویکلمه م نیدر وصف ا کاریپان
ها در براهمنه  ی(، ولاهیس  ییاجورودا  Taittirya Samhitäدر پاجورودا بکار رفته است )در    دهیپوش

(  adhvaryuوریو )دهَاَ  یکه کاهن قربان  «ی»آر  هیاست شب  ییندا  نیفراوان بکار برده شده است. ا
( از وِداها hotri)  یوترکه هُ  یی( در پاسخ دعایقربان  یجوز )وردهاایو خواندن    یهنگام تقدیم قربان

  م یو مفاه  شودیم  سیو تقد  افتهی  ت یاهم  اریکلمه بس   نیا  شادهایدر اوپان  . راندیبر زبان م  کند،یادا م
 . گرددیآن ابداع م یفوق مقدس برا

حرف  نی. ا«است یبرهمن ابد  قتی( در حقالبیآواک )س نیآمده »ا Kath. Up. II/16 در
ست، و همه جهان ا آمده که اوم TAit. I/8. در شودیرفته رفته به کالم خدا و خود خدا مبدل م

(  Aum iti idam sarvamم )روَسَ  یدَما  یتی( و اوم اAum iti brahmaه )رهمَبَ  یتیاوم ا  نیهمچن
 نی. امروز همه مؤمن(اوم برهمن و اوم همه عالم است  ایهمه آن است    نیاوم ا  ماست،بره  نی)اوم ا

. رانندیم چون ذکر مقدس دائماً بر زبان و مرتاضان شمارندیم قتیحق نیتریواژه را عال نیا
آن را کاریپان

 
 العالمین اله و آمین یا رب ـ شبیه بسم ۱
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و پس از  نامدیو راز مطلق« م ان،یبدون بن انیبن ،ییبرهمن و عقل و حکمت نها نیتری»عال
 :سدینویم شادهایاوپان یبررس

که کالم    یمتمرکز  قتیاست، حق  یتجل  نینشان همه عالم است. اول  نیکالم و اول  نیاول  اوم
از جهان است و عالم بر آن شکل    شیکلمه ب  نیروح است. ا  یشکل، جوهر و ندا  ،یشده و محتو
و   ان یدر بن رایندارد ز یخاص یکلمه معنا نیاست که همه بیانها را دربر دارد. ا یانیگرفته... آن ب

و   یو نشان کل یاست ازل ی. کالمدهدیم یمعن زیقرار گرفته است و به همه چ یهمه معان شهیر
( )اوم آن  OM tat satت )سَت اوم َت شودیمکه گفته  یزیاست و هر چ  قتیو حق یآنچه واقع

ها، شعائر، قربانیها، کلمه شامل همه وِداها، براهمنه نیا شادهای(..... به گفته اوپانقتیو حق یهست
اوراد و اعتقادات و آنچه انسان را به خداوند و  هیو ادع شهایایتمام ن شادها،یاوپان تا،یگ ها،تراسو

و  نیاز مؤمن یاریبس  زیجهت ن نیاست. بهم یرستگار نیآخر... و باالخره سازدیمجذوب م
آمده، آنچه بود، آنچه هست و  Mand. I. در برندیاوم بسر م انیشب و روز را با ب نانیبروشن

آنهم فقط  د،باش( میgunasان سه گونه )حدود زم یآنچه خواهد بود همه در اوم است. آنچه ورا
 : میابیدر شادهایاز اوپان ماًیآواک را مستق نیحال و وصف ا ۷۷۱/۶۸ - ۷۷۲اوم است. 

کلمه آغاز   نیا فیبا توص ا یکلمه اوم است و  حیدر تشر شادیاوپان نیچند شادهایاوپان نیب در
 .گرددیم

 دیگویو م گرددیآوم آغاز م هیشرح آن آمده است با توج نیاز ا شیکه پ شادیوکیه اوپانماند
 ـحال  ـاز سه زمان )گذشته  نیو خواهد شد. ا شودیم آواک همه جهان است هر چه شده و نیا
 یآتمن چون اوم دارا نیبرهمن است و برهمن آتمن است. و ا نهای( برتر است. چون همه اندهیآ

)مکاره( معرف سه  م  ه نام دارد( وو که اوکارَ  ای) اوه(، کارَاَ) اَآن  ی)چهار بهر(. سه پا پاست رچها
سه حروف  نی( و اsushupti) استی( و رؤsvapna( خواب )Jägrat)گام زدن  ی داریحالت ب

 گری... بعبارت دندباشکه همان برهماست( می  turya  هی)کلمه اوم( معرف حال چهارم )تور  همیرو
محض و همان   یگانگیسه حرف وحدت و  نیاوم با برهمن همسان است. وحدت ا مقدسآواک 

tat ( استtat  یتوم اس تکه در ت .)آمده است 

است  هیماندوک شادیو مانند اوپان شودیاوم آغاز م فیبا توص زین Brahmabindu شادیاناوپ
و   کندیتوجیه م  شود،یم  دهی، نامنوَرَپَ  یرا، که گاه  کلمه اوم  لی( به تفصpranava) نوَرَپَ  شادیاوپان
 یکالم اله نیدارد. ا  اریهمه جهان را در اخت ابدیآواک را ب نیدهد که هر کس امی میتعل
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 یکلمه دارا  نیهمه قربانیها... در آن است. ا  زدان،یهمه نور و معرفت است، همه جهان، وِداها، ا  و
و آتش،   نیه است، زمکارَاَ اول که    یاست. از ماترا  (بخش  ـواحد    ـدرجه    ـ( )پا  mäträچهار ماترا )

ه است عالم  اوکارَدوم که  یاز ماترا شود،ی... درک میتریودا، لفظ مقدس بهو و وزن گا گیر
 یو فضا دیسوم که مکاره است خورش یاز ماترا شود،می درک... پرانه ، هَوهجور ودا، بایفضا، 

سه حرف است )اوم(، آتمن...  نیچهارم که جمع ا یو از ماترا شودیم دهیه فهماعال، نور... و سوَ
(. شودیم دهینام زین وندی( )که برهمه بBrahma Vidyä) ایدیو برهمَ شادیدر اوپان نیو همچن

که معرفت به  دهدتعلیم می نی( را چنیموجودات معرفت برهمن )علم اله نندهیآفر ،یپرجاپت
 یدر واقع نام خداوند بزرگ است. سه ماترا  نیو ا  گرددی( حاصل مرنوَپَ  ایوم )برهمن با معرفت به اَ

اکار، ...  ای ل او یاست. ماتراسرور و لذت  نیچهارم آتمن آن، که ع ینام بدن برهمن و ماترا نیا
 (شیپ انات ی)تکرار ب

 یکیشده است. مراقبه در هر  انیآن ب یکلمه و دستور ادا نیارزش ا حیتشر prash. V/1. . در . 
لوکه و مراقبه در هر سه حرف او را به برهمه شودیو کمال م یکلمه موجب بزرگ نیاز حروف ا
. آهسته دباشمی انینوع ب نیترپست کهند اداکردن، گونه است. بل. ذکر اوم سهرساندی)بهشت( م

بدون   دیذکر آنست که به دل گو نیتریعال یاست، ول یانیه مذکر کردن که تنها خود بشنود مرتب
در   ابدیمقام دست  نیتریانجام گردد ذاکر به عال وستهیذکر اگر پ نیآنکه زبان حرکت کند. ا

 نیاست چن هی.. شبشتریر سن،یدو یهارجمهنموده و با ت  شادیاوپان نیاز ا لبراندت یکه ه یاترجمه
 آمده:

تا آخر عمر در آواک  انیاز آدم یکیکه اگر  شودیبزرگ( سئوال م یش ی)حکیم و ر الدَییپ از
( nirgunaهم برهمن اعال ) اومدهد، . او پاسخ میافتیم مراقبه کند به چه مقام دست خواهد اَوُ

خبره  کیجهت  نی( است. بهمaparabrahma, paralrahma( )شورهی)ا یو هم برهمن سفل
 رسد...متشخص و مقید( می یآگاه با مراقبه در اوم به هر دو )برهمن مطلق و خدا

 یبه فضا  دیو اگر در دو حرف مراقبه نما  ابدییحرف تفکر کند به عظمت دست م  کیبه    اگر
به  کند وجود اعال مراقبهتوجه به... اما اگر در هر سه حرف با شودیم تیو عالم ماه هدا یانیم

 شودیاز همه گناهان پاک و منزه م زیاو ن اندازد،یگونه که مار پوست مرسد و همانمی دیخورش
  -   کَاِ(  dvi - mätraماترا )  ـ  یدو  گرددیم  تیبرهما هدا  یای( به دنsäma)  آوازها سامَ  لهیو بوس
(. از آنجا پوروشه کآواک، دو آواک، سه آوا  ک ی  ـ(  trimatraماترا )  ـتری    ( eka - mätraماترا )

 گردد(.یم )خود آتمن نگردیم ()آتمن را بردیرا که در همه ابدان بسر م
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 بزرگو از آنها کلمات  شدیاندیبه سه دانش مقدس )وداها( م یپرجاپات  ch. II/3-23,2در  
bhuvah ، bhuh و Svar در واقع اوم شودیم جادیا کلمات آواک اوم نیو از ا 1دیآیم  بوجود ...

 است.  زیهمه چ
 تی( واقعشورهی)ا یبرهمن بر دو گونه است، با صورت و بدون صورت. اول Mait VI/4-3 در

آن اوم است. او خود را سه بخش کرد و سه  د،یاست. آن نور است و خورش یقیحق یندارد و دوم
مراقبه کند با آن وحدت  دینور خورش صورت آواک به نیم معرف آنهاست. آنکه در ا ـو  ـحرف ا 

 برهمن(. ـ)آتمن  شودیآتمن م نیو ع هحاصل نمود
  ک یآنست در  افتنی یها..... براآتمن که همه وِداها، ریاضتها و مراقبه kath. II/16-15در 

 کلمه برهمن و برتر از همه است. نیو آن اوم است... ا شودیکلمه خالصه م

به آواک اوم اختصاص داده شده و آن را زبده معارف و جوهر  هیچندوگ شادیاول اوپان فصل
که ذکر آن انسان را به همه آرزوها  کندیم هیکل جهان و همه علوم و متون مقدس... توج

و  ال یوصول ام لهیکه وس یتنها موجب کمال معنوکلمه نه نیمراقبه در ا گری. بعبارت درساندیم
 .شودیم یویدن یآرزوها

فصول مختلف   در   ،Kaiv II،  Mait VI/22 ،  Taitt. I/8چون    شادهایاز اوپان  یاریس ره در بباالخ
Mahan up. , ch. Upیمذهب  ات یادب  گریو در د  گرددیم  لیو تجل  فیکلمه توص  ایآواک    نی..... ا 

ثالثه  مین معرف اقانیکلمه را همچن نی. اشودی م تیو تثب دییاعتبار و تقدس تأ نیا زیهندوها ن
 .نددانمیبرهما  ـ وایش ـ وشنیهندو و

  ی هند  یاصوالً در مکتب رازور م،یدی... دوگای، آداب  Gayatri ، udgithaچنانکه در مورد 
تا  شودیداده م ت یاهم یو واقع یسازنده عمل میاز مفاه شیب یلیبه کلمات و حرکات و ظواهر خ

 .دیگرایبه ابتذال م یگاه کهییجا

وات م و غرق شدن   وستهیباور کند با ذکر پ یکه کس  ستیقابل تصور ن یانسان عاد یبرا
 گونهیاگر همه عمر در اوم مراقبه کند خدا ا یو  افتیدر آن عارف شده به عوالم باال دست خواهد 

 متوقف یجمود  نیامکان دارد در چن یمجذوب مسحور کیبرهمن،... خواهد شد!! تنها 

 
  

 
خوانند و در   دی( و کلمات توحviähriti) یتیاهروی را سوَر و  بهوَوهشد که سه کلمه بهو ،  انیب نی از ا شی ـ پ۱
 کنند.  انیو ذکر ب شیاین
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حال دوچار  نیبه چن یصاحب علم و آگاه انشمندیاند یکه حت شودیم دهیمتأسفانه د. گردد
 انات یو ب ات یدر گذشته روا یابرجسته نیتعجب کرد، اگر متفکر دیجهت نبا نیاند. بهمگشته
هنوز   ایاند و مطلق باور کرده قت یو الهام و مکاشفه... و حق یوح ،یرا مقدس، گفتار اله ییابتدا
 است. یمتک ادیر توارث و اعتکه اعتقاد ب کنند،یم نیچن ییمایفضاپ عصر درهم 

 
 (  Kratu- prasäda( و نقش او، اراده و فیض )Guru) گورو

متأخر بر اعتبار براهمنان افزوده شد و رفته رفته به  یکه در بخشها میدیوداها د یدر بررس
تبار اع  نیبودند، ا  شادهایو باالخره اوپان  هاکهی، که گهواره ارنها. در براهمنهافتندیمقام تقدس دست  

 مینیبینم  یاثر  لیتجل  نیا  زا  شادهایشدند. در اوپان  شیستا  انیکه چون خدا  افتی  شیافزا  ییتا جا
 نیو معلم نیبراهمنان و مصنف نیب یشد، اصوالً رقابت انیاوپانیشادها ب شیدایو چنانکه در شرح پ

 ـو آتمن  روح انسان( آتمن است ـپوروشه )انسان  شادهایتعلیمات وجود داشت. در اوپان نیا
و جان جهان )آتمن( در همه    تیلوهدارند و جوهر ا  یاله  تیهمه انسانها ماه  گریبرهمن. بعبارت د

و وحدت   معرفت و تحقق آتمن ای مات یتعل نیا یبه هدف اعال دنیآنها حاضر است. پس راه رس
 شادهایاوپان گرید ی. اما از سوستیبه رهبر ن یازیاست و ن کسانیهمه سالکان  یبا برهمن برا

انسانهاست.  نیاختالف ب دیه )کاست(، مؤنَرو وَ یو وجود جات  شناسندیم تیطبقات را به رسم
ام  است که به مق یطلبه سلوک براهمن ای نیبرهمه چار نیا دید میگونه که خواهبخصوص همان 

 . ابدییو باالخره گورو دست م نیناسیس

. کنندیم میتقس  یانها را به دو دسته کلخود انس  یمات یاصول تعل دیاز د نیهمچن شادهایاوپان
 نگرند،یبه جهان کثرت م ای( بوده و از پس حجاب ماavidyä) ایدیوآنها که هنوز دوچار جهل اَ

  و  افتهی( دست prajnäو به معرفت پرجنا ) دهیرا در ایاند و حجاب ماشده ریکه تنو ییانسانها
 ماتیبه تعل  ازی(. گروه دوم نه نیم برهماسمهَاَاند .  )برهمن شده  اندافتهیآتمن را در ـ وحدت جیواتما  

اما گروه اول هنوز محتاج  یو مذهب یبه مراعات اصول و دستورات اخالق یو معلم دارند و نه حت
 است.  یآنان گورو و سادهو ضرور یو برا اندیبه رهبر

د سَ کنند،یم ریتعب نی( را چنsadguruدگورو )سَ: »هندوها سدینویمورد م نیدر ا یپاتانجال
نور است. پس  ی( به معنru( به مفهوم ظلمت و رو )guاست. گو ) قتیحق ای( satت )همان سَ
 یریو از مرگ به فناناپذ  قتیبه حق  قتیحق  ریما را از ظلمت به نور، از غ  تواندیآنکه م  یعنیسدگورو  

بآمده قال نیهند است که خدا از آسمان به زم میکند... در فلسفه قد تیداه
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 شنوستیبخشد. گورو برهماست، و  ییتا ما را از دامها رها  شودی)مجسم م  ردیگیبه خود م  یجسمان
  ا ی برهماپَرَ (. او نشان تثلیث است. درواقع اووایش ـ( )صاحب بزرگ maheshvara) رَشوَهِو مَ

ی به یابدست یبرا د،یگویم شادیه اوپانتَجهت کَ نیزنده الیزال. بهم یرویسرور اعالست و ن
 گرفت.  میسدگورو تعل ای( و Jnaniعارف ) کیاز  دیمعرفت نفس )آتمن( با

  ی است که خدا به رو  یبه آن معن نیدهند خداست. امی میگونه که قدما بما تعلآن گورو
با او   م،یبه او گوش فرا ده میکند تا ما بتوان  یزندگ  یما چون انسان  انیتا با ما و در م  دیآیم نیزم

 ۲۵/۶۹. م«یو او را پرستش کن میو را دوست بدارا م،یدوست شو
گونه که ما بدون  همان رایز م،ینیسدگورو را برگز کی یی نماره دی: »ما باگرید ی در جاو 

در درون خود هم تا  میستیقادر ن م،یشو ییبدون روشنا یکیتار یوارد فضا میتوانینم یکمک
 یچراغ روحان  کی باطن خود را به کمک    مینکه بتوا  گاه. فقط آن میردگاست داخل    کیتار  کهیزمان

وارد شده و در  شیتوانست به درون خو میخواه م،یشو ریوسدگورو تن لهیبوس ایروشن ساخته و 
را در  یمعنو دیچراغ در دست استاد است و او کل دی. کل(میرس ی)به تعال میآنجا به باال صعود کن

 ۱۵۵/۶۹دارد«  اریاخت
دهد که  با مقدسین« نشان می ی( بنام »همراه۱۷۰  - ۱۸۱)فصل مشروح  ک یدر  یپاتانجال

و عشق و اطاعت اوست  ییگوروست و تنها با راهنما تیوابسته به هدا زیدر مذهب هندو همه چ
 .ابدییدست م قتیکه انسان رستگار شده و به حق

 تیاهم  اریاشد، بس گورو، که همان استاد و رهبر ب  تیموقع  شادی: در اوپانسدینویلوسو م  یهنر
 ی. حتستین سریشاگردان م یو راز مقدس برا سرّ به یدارد و اصوالً بدون وجود گورو دسترس

دل او  یبر ژرفا یریکالم گورو خود شامل و حامل رحمت است و اگر شاگرد آماده باشد چون ت 
ا گونه که در مهابهارات همانجوشان شود،  یاتا از اعماق او چشمه شودیکند و موجب مینفوذ م

و شاه از آن  دیجه رونیکرد و از آن آب زالل ب جادیا یاه چشمهارجونه در کنار شاه بهیشمَ ریت 
 .1کندیرا رها م ریت  نیاست که ا ی( . گورو کسMund. II/2.4) دینوش

 را بشنود و سخنانش را به جان گوش گورو ایکلمات استاد  مانیکه با دقت و ا دیشاگرد با

 
  

 
او از  یکردند ول میمعطر تقد یشربت نیزر ینوشابه کرد، به او در جام یدر حال مرگ تقاضا شمهیـ شاه به۱

  ی از آب زالل جار  یفرو رفت و چشمدا نی در کنار سر او رها کرد که در زم ی ریابا نمود پس ارجونه ت دنینوش
 . دیو شاه از آن نوش
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 ( tapasس )پََت  اضتیحله ارزش گوش دادن به کلمات گورو برتر از عزلت و رمر  نیدر ا  ی. حتکند
چنان از خود رها شده که قادر است در دل شاگردان  فراگرفتن جمالت مقدس وداست. گورو ایو 

راهنما شود و در درونشان چراغ معرفت را روشن سازد. اما  یو آگاه یداریخانه کند و آنان را به ب
و اعتماد    مانیا  نی. اگر ارندی( استاد را بپذshraddhaدها )رَو اعتماد کامل ش  مانیابا    دیبا  اگردانش

در مقابل نور  کامل شیاو گشا یو هست افتهیدست ن یت و روشندلکامل نباشد شاگرد به معرف
رخته کند،  یبه درون اطاق تواندیروز هم هرگز نم میدر ن دی. خورشرسدینم یداریو به ب ابدیینم

 ویدیابه برهمه  یدسترس  انیهم شردها و تپس بن  شادیدر اوپان  یآن مستور باشد... حت  یهاجرهاگر پن
چون آتش  نیا د،یگویم یارشگونه که رامانامهاست... همان قتیحق نیو معرفت برهمن و آخر

و  کندیم هیرا کامالً تخل ریو ضم سوزاندیاست که همه آرزوها و خواستها و دانشها... را م یدرون
 ریو تنو یداریاست که ب یحال نیروشن گردد و در چن تواندیجرقه م نیدر خالء کامل است که ا

سوزاندن بود سوزاند، در آن حال   ابلرا که ق  یزیگاه که انسان همه چ... آنگرددیحاصل م  یقیحق
 shvet. VI/19. ماندیم یو آتش خالص باق شودیخود محو م یدود بخود

است که   یکس  یرستگار ندگان یجو ی استاد و رهنما ای گورو شادیاوپان : درسدینویم کامین
مقصد   هراه گام برداشته و ب نی( است، بلکه در اmokshaموکشه ) یبه راه رستگار یتنها آشنانه
صادق را  ندگانیجهت قادر است جو نی( و بهمMundو .  Kath.  یشادهایاست )در اوپان دهیرس

  ی که در دل جا یاو راز است پوروشه کند. او که نافذ در سرّ ییراهنما یتجارب شخص یبه اتکا
 میو اعتقاد را تقد مانیشاگرد به گورو ا Kath. I/2.3است  دودیون شعله بدارد و درخشش آن چ

کاماًل  یتیمحدود نیخداوند باشد و بدون کوچکتر یتجل دیشاگرد با یچون گورو برا کند،یم
 یو سلوک به سو ریمرحله س نیاعت تا حد پرستش را آخرو اط شیستا یتسلیم او گشته و حت

از دست دهد   ی( خود را بکلahamkära) کارَمهّاَ تیکم احساس انانکم دیبرهمن داند. شاگرد با
کامل وحدت و   کاز اوست و او قادر به در ریغ یاو وجود یحال را داراست خدا برا نیتا ا رایز

او را به سکوت کامل و  . پس ابتدا گوروستیآتمن، ن ـمن ( برهتی( )نه ثنوadvaitaاَدَوایتَه )
و تکرار  انیآزاد و آماده شود و با ب یتا ذهن او بکل کندیم یاز آنچه اطرافش است رهبر دنیبر

 شهی( )رbrahmanishthaه )نیشتَهمَبرَ  کیشاگرد    ی( گورو براnäma- japa)  ه پَجَ  ـ  خدا نامَ   نام
و به شناخت پوروشه جاودان   ردیگیم  میمعرفت را تعل  نیگورو برتر  و از  گرددی( مافتهیدر برهمن  

 .شودیم موفق
2.12-13/Mund.I ،۱۲۰/۶۲ 
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 گورو

رسد می  جهینت  نیابه   Kath. I/2.10-13، …Mund. I/2.13  چون  شادهایاوپان  یبا بررس  رائو
کمال   یالاست که به حد اع یروحان یرهنما کیبه  ازیگام نهادن در راه تحقق برهمن ن ی»برا

 ۱۲/۷۴است«.  افتهیدست 
آن شدن   نیآتمن و ع افتنییابی به معرفت و دست  یآمده که برا Mund. I/13-2.12در 

به او  ابدیآن گورو اگر طالب را صادق  وویدیا رود واقف به برهمه یگورو شیاست که پ ازین
کامل  یکه از گورو یستیتحقق آتمن با یبرا زی، ن Kath I/2.13. در اموزاندیمعرفت برهمن را ب

 قیطر  دن،یرا شن  قینزد گورو رفتن و به او اعتماد داشتن و از مرشد حقا  Shv VI/3تعلیم گرفت. در
 معرفت است... افتیدر

 شتریاعتبار ب نیا زین شادهایو پس از اوپان شدیم لیسنت هندو تجل رمقام گورو و مرشد د
 .شتدامیوحدت با حق گام بر    مرشد در راه  رویبدون پ  یکمتر طالب معرفت  کهییشد، تا جا  تیتقو

بعهده داشت و مهمتر از آن  ینقش  زیاراده سالک ن میدیگونه که دهمان گریاز طرف د اما
 یرویآمده است که ن  شادهایاز اوپان  یمؤثر بود. در برخ  اریبس   زیاعمال قدرت آتمن ن  ایو    یاله  ضیف

ت یجهان به جهان باال هدا نیاست از ا لیرا که ما ییتا انسانها شودیموجب م تیالوه ای یباطن
سقوط کنند عمل بد انجام    ریدارد به ز  لیرا که م  یگرید  یانجام دهند و انسانها  کیشوند، عمل ن

 (. prasädä سادَپرَ ای)فیض  ۱۰۵/۷۰دهند  
و به   سازدیگونه که خواهد روشن مرا آن  یمهاآتما )آتمن اعال( هر شخص  shveth. V/5در  

-11. در  بخشدیرا کمال و رشد م  یدهد و اعمال روح فردمی  صیاو را تخص  ات یفیخص کهر ش

12/shv. VI ریتعب یگریرا به زبان د ضیف نیا شننیتکرار شده است. کر انیب نیهم هیشب زین 
 یآزاد انسان است، خود را به ما به روشن  تی: »چون قصد خداوند تکامل شخصسدینویو م  کندیم

ما با  شتنیکل خو کهیو فقط زمان ماندیم دهیو راز پوش بلکه در سرّ سازدینم آشکار یو سادگ
 هیتک شتریب یاله ض یبه ف تای. در گ۱۳۲/۷۰خدا را بطلبد، خود را به ما ارائه خواهد داد.  اقیاشت

است.   یگورو، هدف اصل  ییو مراقبه و رهنما  اضتیکسب معرفت از راه ر  شادهایو در اوپان  شودیم
و   تا،یو سپس گ شادهایاشاره شد، اوپان نیاز ا شینه براهمنان چنانکه پ اندنیناسیس زین گوروها

چون ودانتا  ی. ولاندکرده هندو توجیه یبینی مذهبدر جهان  یمکتب ودانتا را انقالب یبطور کل
کرد،   دییمذهب، بخصوص تقدس وِداها و اعتبار طبقات را تأ نیا تیبه روحانوابسته  یاصول سنت

 در جامعه هند بوجود آورد  یابخش و بالندهیتوانست تحول تعالن
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 ت یکند. نقش روحان  یریجلوگ  یغن  اریو با فرهنگ بس   میجامعه عظ  نیسقوط ا  یاز سکون و حت  و
در جامعه  یگریشکال دوابسته به آنان با اَ یو بدو یفات یو نفوذ براهمنان و آداب و شعائر تشر

آثار شوم و اضمحالل بخش خود  شتریبه گسترش هرچه ب ینسانضد ا یتثبت شد و نظام طبقات 
پرداخت. 
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 شادیدراوپان casts ای  Chätur – varnaطبقات

 ماتیتعل نیو چون در همه ا رندیپذیرا م نیش یپ یتقدس متون مذهب یبطور کل شادهایاوپان
 یستیبایباالجبار م زین شادهایاوپان سندگانیشده است، نو هیتوج یاصل اله کیطبقات بصورت 

است،  یطبقات  یو فلسفه ودانتا خالف رستگار نیکنند و با وجود آنکه دکتر دییاصل را تأ نیا
آن  قیدر تصد زین یکه گاه شود،ینم دهیمتون د نیبا اصل طبقات در ا یتنها مخالفت اصلنه

 سخن گفته شده است.
 آمده است:  Br. I/…4.11در 

 1کرد ی تنها. چون تنها بود رشد نم یکین فقط برهمن بود، جها نیکه در آغاز ا قت یبه حق

  انند یخدا  نیکه شاهان در ب  یینهارا خلق کرد که همان کشتر بود، چون آ  یفیشکل شر  کیپس او  
که در مراسم  نروستیاز ا ۲ستیبرتر از کشتر ن کسچیجهت ه نی... بهمندرَ یو آنها عبارتند از ا

. اما با وجود  رندیگیم یدست کشتر جا ریبراهمنان ز( یَسو ـ )راجَ räja - suyaشاهان  نیتده
مقام را داراست،  نیتریعال ه. پس اگر هم شااستی( کشترyoniبراهمن رحم )منشأ =  نیهم نیا

ه یشیَ. برهمن باز هم رشد نکرد، پس وَدیجویبصورت زادگاه خود م  نیپناه خود را در براهن  انیدر پا
 رودرا... ازدهیچون هشت واسو،  ندیدر شمار آنها یجمع انیرا بوجود آورد که خدا

 نیپوشن از آنان است که زم انیخدا نیباز هم نشکفت، پس شودر را خلق کرد در ب او

  

 
 ندارند.   یمفهوم اختالف در یمتن به صور گوناگون ترجمه شده ول  نیـ ا۱
ـ شنکر معتقد است از تأکید »در آغاز برهمن بود« مقصود آنست که در ابتدا فقط طبقه براهمن وجود داشت  ۲

  ن ی اطبقه ممتاز براهمنان بود. در  کی در جامعه هند در آغاز فقط  را یز کند،یم قیتطب زین تیبا واقع نیو ا
 (.شادیاوپان نی از ا شننیکر ریتفس ۷۰ت )برهمن خود منشأ همه طبقات اس شادیاوپان
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 (.پروراندیم یعنی pushyati) کندیم هیرا تغذ زیهمه چ نیو آن زم است
و آن را بر شاه   زدپردای( منیو احکام د  عتی( )شرshästraبرهمن به خلق شاستَر )  4.14در  

 هیتوج یاتا اندازه رَسخن شنکَ 4.15و در  ستیباالتر از شاستَر ن زیچ چی. هبخشدیتری مبر
 نیو ا لیشده و طبقه براهمنان مقدم بر کشتر تجل یو برهمن خود منشأ طبقات معرف گرددیم

 .شودیم یمردم معرف یو خوشحال یطبقه )براهمن( منشأ خوشدل

. از دهان  شودیوِداها در مورد طبقات تکرار م میقد هیهمان نظر subäla I/- شادیاوپان در
)کشتر(، از ران   هی( براهمنان ، از بازوان راجاندیآیبوجود م  نیکه از تخم زر  یهانیپوروشه )انسان ک

  ون طبقات مطابق خلقت آنان است. چ نیا فیو وظا رندیگیشودر شکل م شی، از پاها هیَش یاو و
 .اندیاله زیها نپس براهمن رند،یگیهان پوروشه شکل ماز د انیخدا

قبول   نیدر ع  شودیم  ی( است که سعVajrasucika)  هیکَسوچرَجوَ  شادیاز همه در اوپان  جالبتر
و آن را منفک از جبر  افتهی یبرتر نیا یبرا یهیتوج یطبقه براهمن به زبان یطبقات و برتر

 نکهی(اند. اvarnaشودر چهار طبقه )  ه،یش یو  ا،یبراهمن، کشترآمده :    شادیاوپان  نیسازد. در ا  یطبقات 
اند. اما  مقدس( ات یروا) یرت یمتون ودا و سم دییدارد، مورد تأ استیطبقات ر نیا نیدر ب براهمن

او جیواتماست؟  ایآ ست؟یبراهمن ک نیدرواقع ا ایاست. آ ینکته قابل بررس کیموضوع  نیدر ا
است؟ او معرفت است؟ او  یایست که بر وراثت متکطبقه نیااو بدن است؟  ایآ (؟ی)روح فرد

 ستیدرست ن نیا م،یاگر براهمن را جیوا بدان نهایاو انجام دهنده شعائر است؟ از ا است؟اعمال 
. پس با وجود عدم تغییر جیوا، امکان کسانندیو پس از آن    شیفراوان پ  یدر بدنها  یارواح فرد  رایز

 کسان ی  وایابدان وجود دارد. شکل ج  نیرمَه گذشته در همه ابسته به کَگرفتن ابدان فراوان وا  یبرا
 .ستیبراهمن ن وایاست، پس ج

بدن   عتیبودن طب کسانیبعلت  رای. زستین نیبراهمن بدن است، باز هم چن مییاگر بگو اما
 ند،شبا( میگروه که نجسها )چانداَل  نیترنییتا پا  یهمه طبقات انسان  و در  لیکه از پنج عنصر تشک

ضعف، مرگ،   ،یریچون پ  یعموم  یهایژگی. به علت تشابه وستیبدن براهمن ن  نیمشابه است، ا
کشترا سرخ،  د،یچهره سپ یقاعده مشخص در رنگ طبقات، که مثالً براهمن دارا کی دان... فق

 براهمن دانست. توانی.. هم بدن را نماهیشودر س

 ی موجودات انواع مختلف نیدر ب رایز ست،ین نی)وراثت( چن میدان یتولد را موجد براهمن اگر
 ر یاز اصل غ انبیناز روشن یاریاند. بس از انسانند و انسانها از آنها متحول شده ر یوجود دارند که غ

 به انسان مبدل وانیو از ح وانیاز انسان به ح سنساره ریاند )در سبوده یانسان
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 یهایش یاز ر  یکی( )Kaushika)  هیکَکه کوش  شودیم  تیمقدس روا  یما از کتابها  ی. برا(اندشده
  ک ی از  Välmiki( از شغال، Jämbukaبوگه )( ، و جام Kushaکوشه ) اهی( از گشادیمعروف اوپان

ه مَاست(، گوَت ی که به شکل دختر ی)ماه یدختر ماه ک ی( از Vyasaه )سَ تپه مور، ویا
(Gautama از )شتهیواش خرگوش، ک ی (Vasishtha از )یانآسم ی پر کی (Unvashi و   ی = پر

  یاریبس  نهایا نیدر ب 1اند..... زاده شدهنیخمره سفال ک ی( از Agastyaه )( اگستیَیموجودات علو

و عقل و   انددهیاعال رس یفراوان به مقامها ی که با وجود تولدها شوندیم افتی انبیناز روشن
 .کندیمن جادیبراهمن ا زی. پس تولد ناندرساندهحکمت خود را به اثبات 

و  ایافراد کشتر نیدر ب رایز ستین نی. چنآوردیبراهمن بوجود م ییکه دانا شودیم گفته
 .سازدیهم براهمن نم ییپس دانا اند،افتهیاعال را در قتیکه حق شوندیم افتی یاریبس  گرانید

 که اعمال در  مینیبیم رایز ست،ین نیکه اعمال براهمن سازند، باز هم چن میشو یمدع اگر
همه موجودات زنده  یممکن است برا ندهیدر آ ایدر ابدان گذشته و  افتهیتجمع  ای یتجسم کنون

انجام  رند،یپذیرمَه گذشته صورت مرا که با تجمع کَ یخوب اعمال یمشترک بوده و انسانها
 . کنندینم جادیدهند. پس اعمال هم براهمن امی

شهرت  ،یتوارث ازات یاز امت ازینیب ،یانوآنکه آتمن بدون ث ست؟یبراهمن ک ی.. پس به راست
خود را آشکار   ش،یچون آتمن خو  میعمل، و همه گناهان و خطاهاست... آنکه بطور مستق  ا،یو مزا

 بهو آرام است... )پس    دغدغهیآزاد و ب  هایو همه وابستگ  ال یصورت از خطا، ام  نیاو به    سازدیم
زنده آزاد   کیمن ساز بوده و در واقع براهمن  براه  یکه مشخصات روح  شودیشرح داده م  لیتفص

 است(.

 ی آن، که نظام طبقات  مات یکه اتکاء به تعل سدینویم شادیاوپان نیا هیدر توج شننیکر هاراد
پر ارزش است.   کند،یم  سیرا تقد  هایکه نابرابر  شودیم  یو منکر سنت  ردیگیم  دهی)کاست( را ناد

 شد. مورد بحث خواهد  نیالبته در ا ۹۳۸/۷۰

-4.3اند به تذکر  مخالف طبقات بوده  شادهایکه اوپان  هیفرض  نیاثبات ا  یاز پژوهشگران برا  یاریبس 

5/Ch.IV آمده که جاباَل نیچن تیروا نی. در اکنندیاتکاء م (Jäbälaنام خانوادگ )گوترَ  ای ی 
(gotraخود را نم ) همه جا   یاربه خدمتگ یاو پاسخ داد که من در جوان دیو از مادر پرس دانستی
 . نام من جابال است ویشد جادیا یاتو از چه طبقه دانمیو نم رفتمیم

  

 
 اند.از آنان در متون مقدس نام برده شده  ی اریمشهورند که بس یهایشیر  ایو  مینامها از براهمنان حک نیـ ا۱
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ه مَوَتبراهمن بنام گُ میحک شیکام پ هیکام جابال گفت. پس ست هیست دیپس تو را با کامَ هیَ توست
 یکام به راست هی؟ ست یااز چه طبقه دی. گوتمه پرسردیگ میرفت و از او خواست تا وداها را تعل

 گفت.. تواندیسخن نابراهمن نم نینکو خو ا یا  بود باز گفت. گوتمه گفت دهیآنچه از مادر شن
 قت یحق دنیوِداها ندارد گوتمه با شن دنیگفتگو آمده که چون شودر اجازه شن نیا هیتوج در

 ستیو نگقت یشودر حق گریو از براهمنان است. بعبارت د ستی از دهان جابال یقین کرد او شودر ن
بحث از چند حکیم هندو نقل  نیا حیدر تشر شننیمشخصه براهمنان است. البته کر ییراستگو و

 ( ۳۰۸/۷۱. )ابدیبه معرفت برهمن دست  یاله ض یامکان دارد با ف زیشودر ن یکه حت کندیقول م
 میمجاز به تعل که اوالً غیر براهمن کندیم دییرا تأ تیواقع نیگفتگو ا نیاتفاقاً دقت در ا

 تایگ ی. در بررسدیگویشودراست، که او سخن راست نم ریتحق اًثانی ستیمتون مقدس ن گرفتن
طبقه شودر از  تیمحروم زیبرهمه سوتر ن در یشده و حت تیو تثب دییطبقات تأ هک دید میخواه

 . گرددیم هیودا توج دنیشن
 ستین آتش مقدس یآمده که چون شودر دارا اًحیصر زین Taitt. samhitä VII/1.1.6در 
و  دیات اس یتیترب ریکه کمتر مورد توجه قرار گرفته مس  گریوِداها را ندارد. موضوع د دنیاجازه شن
 نینائل گردند و فقط ا  نیاسیچهار اشرمه را بگذرانند تا به مقام سن  دیهندوست که با  ینیرهبران د

خاص   زین یتیترب ریمس  نی. اابندییکه واقعاً به در برهمن ـ آتمن دست م گروه از روشندالنند
براهمنان  نو( است. بنابر قانون ماbrahmacharin) نیچاربراهمنان و طالب علم الهیات برهمَ

 نیوادبرهمه ات یکنند تا به مقام استاد و عالم اله یچهار مرحله را در دوران عمر خود ط  دیبا
(brahmavädinدست  رهمه( )ب )شادهایاوپان  دیز دا  نگی. بالبرسابندیویدیا = علم شناخت برهمن 

 ( ۷۸/۸۵: )کندیم انیب نیچهار اشرمه را چن نیا فیوظا

اشرمه  نی. طلبه اافتییادامه م یسالگ ۲۵( که تا حدود Brahmacärya) هیچارههمَبرَـ ۱

 است: نیاو چن فیو وظا 1نامندیم نیچاررا برهمه

 یاض عمل کند. براکامل خدمت و دستوراتش را بدون اکراه و اعتر یاستاد با فداکار به

  

 
  مات یو تعل هیآنکه به برهمن )ادع نیچارعمل کردن است و مفهوم برهمه یبه معن caraitiاز  caryaـ ۱

اجزاء   لیاو تحص  یاند. مواد درسنوشته  یسالگ ۱۹تا  ۹ نیسن طلبه را ب یت. برخاس کندی( عمل میبرهمن
علم عروض و  د،یتجو علم: شدی بوده است که در شش ماه آموخته م یو علوم مقدمات vedangas ایِوداها 

 . علم مراسم ودا ،ییودا میمشکل ودا، علم نجوم و تقو یهااوزان، صرف و نحو و دستور زبان، شرح واژه 
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روزانه را  فیوظا د،یکوشش نما ،دهندمی میتعل شادهایگونه که اوپاندانش برهمن، آن لیتحص
و آن را در   ابدیتسلط  یجنس  زهیچون آوردن چوب از جنگل، به فرمان استاد انجام دهد. بر غر

رام به سالمندان او کمک کند. احساس شفقت به همه موجودات و احت  یرشد دهد که به تعال  یجهت
 و ادعیه الزم را بخواند. میتقد رات ی. هر صبح به آتش خدینما تیخود تقو ررا د

 فیو وظا  ابدییسال ادامه م  ۲۵که تا    1( grihastha)  ستَهَ ی)ازدواج( گر  داریمرحله خانهـ  ۲

 آن عبارت بود از:

 یخانه و سرپرست  فیوظاو به    کندیم  اریو تأهل اخت  شودیم  یمرحله دانشجو وارد زندگ  نیا  در
یادآوری اموات و  ،هی: پنج شعائر و آداب فدیاجرا. در ضمن موظف است به پردازدیخانواده م

الزم به  یو کمکها رات یادعیه الزم پرداخته و به آموختن متون مقدس ادامه دهد، اهداء خ
همسر    کی  فیافرزندان و انجام وظ   یاخالق  تیاوست. ترب  فهیوظ   زین  یو مذهب  یمؤسسات اجتماع

 ی و مسائل ماد نت ی( و زKämaت کامه )مرحله است که او به عشق و شهو نی. فقط در استهیشا
کرده   ینینو یدوره خود را آماده زندگ نیا انیدر پا رایبپردازد ز تواندیکسب ثروت... م ،یزندگ

 ت سر نهد. ش فراموش و آداب گذشته را کامالً پ یلمنیّت را بک

 نیسال ادامه دارد. در ا  ۲۵که تا حدود    2( vänaprasthaپرسته )وان  ینینشمرحله جنگل ـ  ۳

کند. پوست درختان را جامه سازد و   یگیرزن و فرزند را ترک گفته در جنگل گوشه دیمرحله با
کند و با مراقبه و تفکر در آرامش و سکون عمر بسر   هیدرختان تغذ  شهیو ر  وهیرا نتراشد از م  هایمو
همراه  زیزوجه خود را ن تواندیمرحله م نیبه کشتن نفس پردازد. در ا وانیح یقربان ی. بجابرد

 ببرد تا با هم مراقبه و عبادت کنند.

 است. 3(samnyäsa) اس یسن ایکامل  اضتیرمرحله،  نیتریو عال نیـ آخر۴

آزاد شده است، پس از  ردیپشت پا زده و از آنچه رنگ تعلق گ زیکه به همه چ نیاسیسن
را  یانسان یعال ات یفی. کپردازدیمرتاضانه م یباطن به زندگ یهمه علوم اعال و آمادگفراگرفتن 

. از ابدیگردد. بر ذهن و حواس خود نظارت و تسلط کامل  دالیدهد تا انسان ادر خود رشد می
 خودکفا داشته یو زندگداده  لیرا تقل ازهایبه تملک خود را آزاد سازد، ن لیو م زیهمه غرا

 
  

 
 مقیم منزل و خانه دار.   هستهی= اقامت گر sthä= خانه و منزل  grilaـ ۱
 مسکن داشتن.   prati- stha. ستدیایو م شودی= او مستقر م tishtha= به جلو ،  pra= جنگل ،  Vänaـ ۲

 . دازدانی = آنکه همه متعلقات را به دور م ناسه یسم اندازد،ی= م asyati،  ری= ز ni= با هم ،  samـ ۳
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متون  نیا هیو غسل کند. از کل ردیبدن و صورت و شارب را نتراشد. فراوان روزه گ یمو . باشد
هندو بشمار  دیاسات  یعلوم اعال یو تعلم وِداها، که مبنا میگرفت که تعل جهینت توانیمقدس م

ا  یکه از شغال، علف و  شودیسخن گفته م یدان است و اگر بندرت از برهمه با براهمنان روند،یم
 . کنندینم  ی را نف  تیواقع  یبدو  یهاافسانه  نگونهیبراهمن، ا  کی !!! نه از  شودیمتولد م  نیزه سفالکو

در هند برقرار شده و در دوران   شیدر نقد طبقات، که از چند هزار سال پ  رتایتهندو    دانشمند
 سدینویمجامعه بالزده را ترک نگفته است،  نیو هنوز هم ا افتهیو پس از آن ادامه  شادهایاوپان

شود.   عتوق یازات یگیری امتزهد و کناره  ایرنگ، طبقات )کاست(    هیگناه آنست که بر پا  نی»بزرگتر
که در جهل  ستین یواقع او بهتر از کس در  شدیندیگری خود بیاسیبه سن وستهیپ نیاسیاگر سن

   ۱۱۴/۷۴فرو رفته است«.  قیعم
اند برده یپ یدستورات و شعائر مذهب گونهنیا یهایعدالتیکه به رذائل و ب انینوگرا نیا یول
کنند و مهمتر از    یزمان گذشته داور  انپند گرفته افکار گذشتگان را در هم  خیاز تار  ستندیحاضر ن

 یهاافسانه  س ینشان دهند و از تقد  ینیسرکوب کردن تعصب و خودب  یهمه جسارت و شهامت برا
اجازه  شماردیو برهمه سوترا... را مقدس م تایگ شادها،یپوشند. آنکه وِداها و اوپانچشم یبدو

سخن  لیباره به تفص نیداشت. ما در ا دنخواه یشعائر نامردم نیاو اعتراض به  رادیا گونهچیه
 گفت. میخواه

بار تیو فشار جنا یعدالتیتنها بموجب شد که نه تا،یگ لهیطبقات، بخصوص بوس دییتأ
استحکام  زین دارشهیر قیکه تحجر و تحم ابد،یدامه ا زیگذشته پس از تکامل ودانتا ن یهاسده

فساد و   تیاز هم موجب تقو ندویا تیماو ح ای. تجمع قدرت در طبقات براهمن و کشترردیپذ
حاکمه در  ئتیدر خدمت دربار و ه ایآن شد که براهمنان  جهیو نت دیگرد بقات ط  نیانحراف ا

آگاه و ناآگاه   یمذهب  یبه بهانه رهبر  ا ی، و  حاکمه شرکت کردند  ئت یخود در ه  یحت  یآمدند، و گاه
را   یدستورات شعائر  یاجرا  دهی و عق  مانیپرداختند و آنها که واقعاً با ا  یسوداگر  یو حت  قیبه تحم

در عزلت، نسبت   اضتیگیری کرده و با پرداختن به راز جامعه کناره ند،دادمیقرار  شیخو فهیوظ 
 ستیموظف ن  یست است که هر براهمن کاهن و روحان. درشدندیم  تفاوت یبه سرنوشت جامعه ب

مذهب هندو به  ینیزم انیا خدایطبقه  نیتریاز براهمنان باشد. پس عال یستیبایهر کاهن م یول
پرداختند، و  یو سوداگر قیو اغلب با به تحم دندیآن به فساد گرائ یدَهَرمه طبقات  وقدرت کاست 

 باز ییو از پوپا تیتقو ییستایدر تحجر و تعصب و ا جامعه را ،یدر خدمت آداب و مراسم بدو ای
 داشتند.
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که  شودیسخن گفته م یپورانا از براهمنان ای یهند، و در گزارشات سنت میقد خیتار در
از شاهان از قدرت سوء  شیرا برانداختند و خود به سلطنت پرداختند و ب یسلطنت یهاسلسله

بزرگ  یامپراطور( که pushyamitra) تراستیمهیم پوشبنا ینمونه براهمن یاستفاده کردند. برا
سال سلطنت کرد. در   ۳۹و  دی( را برانداخت و خود به سلطنت رسMauryan) یرمشهور مائو

(  Harsha- charitraر )چریتَ ( هم در هرشهBänaَه )واقعه ذکر شده و بانَ  نیا زیویشنو پورانا ن
(  Brihadratha) ههرَتهدَیَت ارباب خود امپراطور برو نادرس بکاریفر یترایمهیپوش نیا سد،ینویم

کرده است!!(.   هیتوج  شهیپاضتیاو را شاه ر  یآمده، ول  Maitr.   شادیشاه در اوپان  نیرا نابود کرد )نام ا
بودند که شاهان را  یبراهمنان زین -. ، Chetas، Satavahanas یهاسلسله زین Kalingaدر 

 میدر تقس  ابد یو اگر فرصت  کندیبا دربار رقابت م تیروحان تهوسیراندند و خود سلطنت کردند. پ
شدن در  میسه نیاز ا ینمونه جالب کیکاتول یسای. پاپها و دستگاه کلشودیم کیقدرت شر

 .انجامدیم یعدالتیفساد و ب دیتشد هو بدون استثنا ب شهیآن هم جیاند، که نتاقدرت 

آید که در دوران منابع برمی  نیا  یاز بررس  سدینویباره م  نیدر ا  یمنابع  انیپس از ب  یساستر
آن را   یاصل انیبود که حام یمذهب اشراف کیهنوز  سمیبرهمن  Nanda - Mauryaسلطنت 

 یفرهنگ مذهب  یواقع  انی. متولنددادمی  لیدار تشکو خانواده یغن  یهانیشاهان، اشراف و براهم
 نیا نی. در بکردندیمقام را اشغال م نیتریلعا یبودند که در سلسله مراتب اجتماع یهنانهند، کا

 یمذهب  نینو  یهاافکار و راه  نیکه از معلم  شدندیم  دهیگروه مرتاضان د  کی  نیهمچن  هانیبراهم
نقش را در  نیمهمتریقیناً  یو مراسم بوم ییاند... شعائر وداوابسته بوده یشادیو به اصل اوپان
است. او   هینظر  نیا  یبرا  ینس شاهد روشنگاستِمِ  تیادوره بعهده داشتند. رو  نیا  یمذهب براهمن

بودند،    تیکه در تعداد در اقل  ون،یهمان روحان  ای( که فالسفه  Fragm. I. B Diod III/63)  دیگویم
شدند. ینامزد م یقربان یرهبر یبرا یاشخاص لهیداشتند و بوس یمقام یبر فراز همه طبقات برتر

طبقه از کاهنان است که فقط به کار   نی( اشاره به همdeva) وَتذکر آشوکا درباره پرستندگان دِ
بودند،  افتهین یقابل توجه تیکه هنوز اهم ،یمذهب یمردم یهاو به جنبش پرداختندیم یقربان
 نداشتند. یتوجه

ها... نام وِداها و براهمنه نیبزرگ و مؤلفین و مصنف یهایش یاز ر یفهرست مفصل یساستر
 اند،یمیقد نیمعلم نیبودند اعقاب ا یدوران نه فقط مدع نیا یهانیراهمب سد،ینویو م بردیم

 تیواژه سانسکر نی... )براهمستنددانمی ییقادر به الهام مانتراها زیکه خود را ن
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 براهمن است( همانند
 Brähmana) –ه هاشالَ مَ ـ نَبنام براهمَ هانیطبقه از براهم کی ییمتون بودا بنابر

mahäshäla) ن ی. اکردندیم افتیکرده بود بهره و درآمد در ه یکه شاه به آنها هد یاز امالک 
قادر   نیرا انجام دهند. آنها همچن هایقربان نیگرانتر توانستندیبودند و م یغن اریبس  هانیبرهم

آموختن  یکنند که از نقاط مختلف برا ینفر( را سرپرست ۵۰۰تا  ۳۰۰شاگرد ) یفراوان عدادبودند ت 
بوده و آنها را   ادیز اریاحترام بس  یدارا هانیبرهم نی. اآمدندیبه خدمت آنان م ییودانگ فره
(  brahmavanni)  ینّوَرهمَرنگ بَ  ییکه به آنها القاب خدا  ستنددانمیو پاک    فیتنها از اصل شرنه

و نرَکَّواهانَیلکَ انی( ، خوش بbrahmavaccasi) ّسیواچَ رهمَبَ یدرخشش اله ی، دارا
(Kalyänavakkarano ... )۲۸۷/۸۰  - ۲۸۸. نددادمی 

که ترک  میکنیبرخورد م یو خردمندان هند ما به روشندالن خیدر تمام ادوار تاریقیناً 
را در  یداده، عرفان واقع راراند و خدمت به خلق را هدف قکرده هاینظرو تنگ هایخودخواه

اند. دانسته نشیباطن و پرورش خرد و ب ی او صف یآزادگ تیبه حق، تقو میروح و تسل یتعال
کوردالن و مسحورین تنگ نظر...  ایو  یاحرفه ونیپاکدالن در مقابل روحان نیمتأسفانه تعداد ا

و   یموروث  یو عادات و سنتها  اب پرقدرت آد  لیاند در برابر سبوده است و هرگز نتوانسته  تیدر اقل
کوردالن...   خشک  و تعصبات   هایحاکمه و نادان  ئتیه  یو اعمال زورها  هایو خودخواه  هایطلبقدرت 

 بخشند. ییرا از سقوط و انحراف رها ریپذبیساده و فر یهاو توده ندیمقاومت نما

است. مذهب هندو    ینظام طبقات   دی اخالق از د  هیتوج  یجامعه طبقات  انبخشیاز جهات ز  یکی
 .دهدیقرار م زانیه را مرمَهَدو  هتَیدو اصل، ر یاخالق یبایو بدی و زشت و ز یکیدر سنجش ن

قانون  ،ینیقواعد د ،یهانینظام ک ،یاخالق( را نظام، قاعده و قانون rta) رَت ا ی( Rita) هریتَ
نظام   ،ینید لت یاخالق و فض ،یمذهب ضی( را فراdharmaاند. دَهَرمه )کرده هی... توجیاله

 . کنندیم ی... معنیطبقات  فیو وظا ینظام اخالق ،یعبادات مذهب ،یاجتماع

آن بکار  ی( را براrta) به قانون فکر کردند واژه رتَ  انبینبار که روشن نیاول سد،ینویم رائو
واژه به  نی. همدینام عتیقانون طب یبطور کل توانی است و آن را م اءیسبب اش یبردند که به معن

انون کرَمَه است. همان ق انیرت بن ننش ی. به قول کرشودیبکار برده م زیقانون اخالق ن یمعن
۱۱/۷۴ 
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 ک یاست و آنکه در    یو اجتماع  یهانیک  ـ  یعدالت اله  یدر مذهب هندو قانون کرََمه مبنا  اما
او وجود دارد.  یصعود برا دیام گرید ات یخود را انجام دهد در ح یطبقات فیوظا یدرستبه ات یح

 یآنچه برا م،یدید ییوداگونه که در بحث طبقات است. همان یطبقات فیمبنا وظا گریبعبارت د
پسند توجیه گردد. خواندن و  نا گریطبقه د یاست امکان دارد که برا دهیطبقه پسند کی دافرا
طبقه  یبرا  کهیدر حال  کوستین  اریبس   یو عمل  فهیافراد طبقه براهمن انجام وظ   یوِداها برا  دنیشن

افراد طبقه  لیمار فضاو هنر جنگ در ش یراندازی. ت شودیزشت برداشت م یشودرا گناه و عمل
مجاز است.   ریو شودرا غ  هیش یچون و  گریطبقات د  یاما برا  ،یریو نشان شجاعت و دل  استیکشتر

جامعه هند    دهیو پسند  یاخالق   میاز مفاه  یزانیمقدس آن م  یتایه، که گاز حماسه معروف مهابهارَت
و کتاب ... برگردان   لمیه فو با شکوه ب  ینره  یصحنه که بارها بصورت اثر  کیدهد، در  را ارائه می

. پردازدیم یراندازیت  نیبه تمر نیاز طبقات پائ یاشاره شد، جوان زین نیاز ا شیاست و پ هشد
هنر  نیا رایز شود،یبر آشفته م میگناه عظ نیو از ا ندیبیدر حال عبور او را م یناگهان براهمن

 تهلطمه زده و دَهَرمه را شکس َترا مرتکب شده و به ر یمیو او گناه عظ استیطبقه کشتر ژهیو
کرده   یراندازیرا که با آن ت   یتجاوز انگشتان  نیاست. جوان که به گناه خود معترف است به تاوان ا

که  شوندیرفع تجاوز به قانون، براهمن و همه ناظران در صحنه دلشاد و خندان م نی. از ابردیم
( است، ahimsäهیمسا )اَار و تشدد بنام  اصل مهم مذهب هندو عدم آز  کیحق بر قرار شده است.  

که مبادا حیوانات   بندندیم  یو دهان خود را با پارچه نازک  ینیب  یحت  سمینیاز طرفداران ج  یکه برخ
 یعند... ولرا نبل زیکه موجودات ر کنندیآب را صاف م ایرا هنگام تنفس آزار دهند و  ینیبذره
حکم   نیدَهَرمه چن  که  سوزانند،یزنده با جسد شوهر مرا زنده    یمتوف  رمردیافراد زن جوان پ  نیهم

. ستیو ثواب بزرگ است. هم غذا شدن دو فرد از دو طبقه مجاز ن  فهیزن وظ   یکار برا  نی. اکندیم
چهار طبقه به چند هزار  کهیفراوان وجود دارد بطور یهایبندمیتقس  زیطبقات ن نیدر ب یاز طرف

مختلف تعلق  1بخش وکه به د یاز طبقه براهمن یشوهرشده زن و  دهیاند. دشده میبخش تقس 

در گوشه آشپزخانه بسر برده  یااند جدا از هم به صرف غذا پرداخته و زن چون مستخدمهداشته
و شر و خوب و بد و گناه و ثواب را مشخص  ریاست که خ یسنن و آداب طبقات  نیاست... ا

 نه صالح و سالمت جامعه و فرد!! سازند،یم

 
  

 
 . شودیخانواده هم بکار برده م  یکه برا یاهمان واژه  ند،یگویطبقه را گوتره م کیمختلف   یبخشهاـ ۱
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 ست یمورد نظر ن یکه اخالق اجتماع افتی میدر خواه میاگر دقت کن شادهایدر اوپان یحت
با   چوجهیهدف هم به نیابه   دنیاست و راه رس moksha ای ییرها یهدف معنو نیبلکه مهمتر

 یبرا  شودیم  دیتأک  شادهایاز اوپان  یاریرابطه ندارد. جالبست که در بس   یاخالق  ای  کیانجام اعمال ن
 باینخواهد داشت و بد و خوب و زشت و ز یاعمال مفهوم افتهیمعرفت برهمن دست  بهآنکه 

از  ی از مذاهب هند یککه در هیچ  سدینویم یدرستبه تزرینخواهد کرد. آلبرت شو یباز ینقش 
 یاعمال دارا نیو ا دهندیتن در نم اضتیبه عزلت و ر یاخالق لیکسب فضا یو برا یراه تقو

)به معرفت برهمن دست   ریآمده که انسان فناناپذ  Br. IV/4. در ... ستین  یعاو اجتم  یاخالق  شهیر
انجام دادم فائق آمده است و کردن و  یکیعمل ن ایکردم  یفکر که من کار زشت نی( بر اافتهی

 ،یبینی هندو و عرفان براهمندر جهان سد،ینویم تزریشو 1...شودیم نملَاو موجب اِ ینکردن برا

  لت یفض کینداشته و بصورت  یجنبه اخالق چوجهیو تسلط بر نفس به ال یام و کشتن ایترک دن
ور منع کشتن حیوانات و جانداران که دست ی. حتشودیجامعه در نظر گرفته نم یبرا دیمف یانسان

  ن یندارد. آنکه به هم یجنبه اخالق زی( نCh. III/7 , VIII/15) استآمده  شادیاوپان ک یفقط در 
 یبرا زین شادهایاوپان یو دستورات اجتماع شدیندیو شر ب ریبه خ دیاست. باوابسته  یعاد یزندگ
 ۳۰/۸۳ - ۳۳گروه است  نیهم

  R. E. Hume , A. B. Keithمانند  یپژوهشگران ات ینظر ان یپس از ب ی دانشمند هند رائو
 : عتقدندکه م

 : دهدیاست « پاسخ م افتهی لیبه صفر تقل شادهایدر اوپان ات یارزش اخالق »

حاصل شده  هکشَ وُکه پس از حصول م یرییتحول و تغ کهیبجاست فقط تا زمان یانتقاد نیچن»
  ی او حدود رایاست، ز ینیو رها شده وجود کامالً نو افتهیانسان معرفت  کیدر نظر گرفته نشود. 

انسان  نی. چون در همه وجود اسازندیم بندی را پا یرا پشت سر گذاشته است که انسان معمول
 ۱۴/۷۴. ستین یاو ضرور یبرا یو آداب یاست، توجه به مالحظات اخالق افتهی ذ ونف قتیحق

 و پنج افته«یانسان نفوذ  نیدر وجود ا قتیشد »حق یمدع توانیچگونه م نکهیدرباره ا

 
  

 
عارف آتمن نه به زن و فرزند و   شودی است که در آن تذکر داده م Br. IV/4.22 تزریمنظورآلبرت شو دیـ شا۱

است   ریاست. او فناناپذ  افتهیکه آتمن را    شدیاندیم  گریبه بهشت و عوالم د  یو نه حت  گرید  یو آرزوها  الینه ام
 ست...یسف بر انجام دادن و انجام ندادن اعمال نأرا ت ی کس نی. چندباشمی  ریچون آتمن فناناپذ
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خود سخن  یدارند؟ در جا یافهیچه وظ  ستندیبند نیپا شات ینما نیاهندو که به  ریغ اردیلیم
را فراهم   نهیزم  شادهایموجز اوپان  انات ی: »بکندیم  قیلبست که خود رائو تصدجا  یگفت، ول  میخواه

مشکل است  اریبس  جهیدر نت دیاز آنها بعمل آ یمختلف ریتفاس یو تفکر هند ات یساختند تا در ادب
 ۱۴/۷۴کامالً موافقند«.  شادهایاوپان یریگرفت که با چه تعب میتصم

با  یزمان ی حت ییکه رها میدی اشاره شد و د شادهایوپانا یاست که در بررس یتیهمان واقع نیو ا
و تضادها و  گردد،یدهان برگرداندن و... حاصل م خیزبان را به ب ،یش ینما ات یعمل ایو  ومذکر اُ

 . سازدیمشخص و معقول را ناممکن م میتعل کی صیتشخ اوانفر یهایناهماهنگ
 یکیو وابسته بهم وجود دارد،  یاصل یقاخال دال یا ود شادهایدر اوپان سد،ینویم نگیرسیبالب

  شادهایاز اوپان یاری( که در بس brahma-bhuyam) میَبهوهوحدت با روح مطلق برهمَ

... آمده است، Kath. II/2.9   ،Br. V4.1   ،Ch. II/23.1   ،Mund III/2.9   ،TAit. III/1  چون
آمده    Mund. III/1.3( که درIshvarapräpte) یپراپتهرَ شوَیبا خدا، ا یاتحاد در زندگ یگریو د

در مورد  و( شتنیخو هی( . )تنزatmashuddhi) هیشودّآتمَ یمورد اول با خود پاکساز است. در
ه آرتَ هرَشوَیفرمان و اراده خدا دانستن ا یاجرا یبرا یالهیهمه اعمال را وس لهیدوم بوس

(Ishvarärthaم ،)۹۴/۸۵. افت«یدست  دالهایا نیابه  توانی 

 یهرگز سخن دال یدو ا نیتحقق ا یکه برا میبریم یپ تیواقع نیابه  شادهایاوپان یبررس با
  ی عدالت اجتماع  یخدمت به خلق و کوشش در برقرار  انه،یو تعقل و تفکر واقعگرا  یاندوزاز دانش

 یهاهزاره خی. تارستیو تکامل فرد و جامعه انجامد. ن یکه واقعاً به بالندگ یو اعمال و افکار
 .تهاستیواقع نیا دییتأ یشاهد برا نیبهترهند هم  نیسرزم یشته و وضع اجتماعگذ

 یمعنو  یو تعال  هیو تزک  کنندیبنا م  یگناه و ثواب شعائر  هیکه اخالق را بر پا  یو مذاهب  انیاد
به   توانندیهرگز نم  ند،ینمایم  یشیو اعمال نما  فات یو تشر  یرا وابسته به شعائر و دستورات مذهب

خاص شوق   طیدار کنند و اگر در شراکمک مستمر و دامنه نیجامعه متد ی قیحق یبالندگکمال و 
  ی جنبشها  نی. در هند ا1خواهد بود   یو سطح  یموقت  وستهیبوجود آورد پ  ینو در اجتماع حرکت  دیعقا

 اند. و زودگذر بوده داریناپا زین یسطح

 
  

 
قابل معامله وجود دارند که به افراد سوداگر    یهاراه   ا ی  یکاله شرع  وستهیپ  یـ بخصوص که در مذاهب شعائر۱

 دور بزنند.دهند موانع را اجازه می 
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  ده یبراهمنان ناد ییو شعائر ابتدا یانرا درباره قرب شادهاینظر اوپان د یبحث نبا نیا انیپا در
 لیبراهمنان را تشک  مات یو تعل  ییمذهب ودا  انیبن  یفات یو آداب تشر  یقربان  میدید  کهیگرفت. بطور

 افتیدر  االخرهو معامله با آنان و ب  انیارضاء خدا  لهیوس  نیمهمتر  ییداد و مانند همه اقوام ابتدامی
را بر معرفت بنا نهادند،  یکه رستگار شادهایاوپاند. بو یو اجتماع یفرد یآرزوها و درخواستها

 ییکه هدف شعائر ودا  کندیم  قیتصد  نگیرسیکردند. بالب  ینف  یرستگار  لهیعنوان وسرا به  یقربان
 رگَسوَ  ایبهشت    نهاآ  نیبهره، که مهمتر  افتیو بمنظور در  انیخدا  یرضا  یخودخواهانه بود و برا

 دهیپسند  شادهایفالسفه اوپان  یهدف برا  نی. اما اگرفتینجام م( بود، اSvarga- präpti)  یپراپت  ـ
و بد    ک یدوباره در جهان ن  یستیبایم  شدیاندیو بهشت م  ات ی آنکه به لذت ح  رایز  رفتیبشمار نم

 انیاز نوگرا یبرخ نکهیمکتب ودانتاست، گو ا روانیپ شترینظر ب نی. ا ۲۵/۸۵. ابدیسنساره تولد 
ابداع کنند.   ان یو مفهوم خدا یقربان یبرا یاخود ساخته ریتفاس کوشندی.. متا. ریو ت  ندویروبمانند ا

به مفهوم    در ودانتا دوَ   ی( ولانیاست )خدا  devasبه    هیفد  مینه تقدجَیَمفهوم کلمه    سد،ینویم  رتایت 
قدرت  فمختل یهابه مفهوم وجهه devatasو  دباشمی ند،یآفری را م زیکه همه چ یی،نها یانرژ 
دو    کی  لهیکه بوس  یشود... انرژ   هیتوج  یهانیگاه که کمحض است، آن   یتا انرژ . دوَندباشیم  یاله

است،  دیکه همان خورش ای یتیاست. آد یو هم فرد یارزش جهان یهم دارا شودیتا ارائه م
 معرف (Aditya) ای یتیآد یبرا هیو فد یدر همه موجودات است. پس قربان دیقدرت د ندهینما

در شناخت وحدت نفس  هایاست. ارزش و مفهوم همه قربان دگانیداوند در همه دخ افتیدر طلب
 ۱۷۲/۷۴. کنندیم یداللت بر مذهب جهان هاهی)آتمن( محدود با نفس نامحدود اعالست. پس فد

 ف یها توصبراهمنهودا و    یگیگونه که در ررا آن   خود گول زدن است. دوَ  یتوجیه نوع  نیا  البته
در سراسر  نیاند. گذشته بر اقدرتها را آنها کشف و مطرح ساخته نیکرد، که ا هیتوج دیاند باشده
. از گرددیم دییتأ ییودا یهمان برداشتها شود،یسخن گفته م انیگاه که از خداآن شادهایاوپان
 شادهایاز اوپان ید. در برخانشده ریتحق شادهایو شعائر آن در اوپان یجهت است که قربان نیهم
 . شوندیم ریتحق میمستق ریغ زین انیخدا

 ان یخدا  یخانگ  وانیح   کی  پرستدی را م  یگرید  یاز آتمن خدا  ریآمده، آنکه غ  Br. I/6.10  در
 فراوان است. شادهایدر اوپان زین یقربان میو تقد جنهی ریتحق یو حت یاست. نف
 اً کهآمده است: واقع کنندیکه به شعائر اتکاء م ییدر باره آنها Mund. I/10-2.7در 
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کار  نیاست. آنانکه از ا ریحق اریو پاداش آن بس  فیضع اریبس Yajna یقربان نیک( الَکَ) قیقا
یابد. با وجود آنکه در جهل  می  و جاهلند و مرگ و تولد نو آنها را در  عقلیدارند ب  یانتظار رستگار

عصا  هک یچون کوران و دوندیم رهیدا کیخود را عاقل دانسته در  وانگانید نیا رند،یاس قیعم
 نیتریعال یقربان کنندی... آنها تصور مکنندیم یخود را ط  یاست، روزها یگریکش آنها کور د

 است... ریخ
به بهشت   توانیکه از راه انجام اعمال م  گرددیم  دییاوپانیشاد تأ  یکل  میتعل  انات یب  نیا  دنباله

بازگشت و در چرخ   ا یدن نیجدد به جهنم ادوباره با تولد م دیبا رایز ستین یرستگار نیا یرفت ول
 ندارند(.  یبعمل آمده است که در مفهوم اختالف گریبا اضافات د ییهاسنساره گرفتار شد. )ترجمه

 شودیبه استهزاء گرفته م  یاز تقدیم قربان  شیکاهنان در شب پ  یاندازدسته راه  Ch. I/12در  
 ریشکم س یهدف اصل گری! )بعبارت دمیه بنوشاوم بگذار ک م،ی: اوم بگذار که بخورندیگویکه م

 کردن است(. 
سر و کا  دنی( و تراشyajna- sutraجنه سوترا )یَ یآمده که بند قربان Brahma up . IIدر 

است. آنها که معرفت به برهمن   یواقع  یبلکه برهمن اعال بند قربان  ،1خوردیکل گذاشتن، بدرد نم

آنها آگاهان  رند،دامیو آن را در دل خود محفوظ  کنندیحمل م یواقع یعنوان بند قربانرا به
را   یمعمول  یکه بند قربان  دیبا  کنندیم  ئرشعا  می... آن براهمنان که خود را تسلاندمات یبه تعل  یواقع

 ییاز دانا یاز معرفت و بند یآنکه کا کل یاز شعائر است. ول یعمل بخش  نیکه ا رایبکار برند، ز
 یدهنده واقع یقربان دیمن و مالک همه قلمرو برهمن است... او را باعارف بره کند،یحمل م

 میتعال یاست و هم به مفهوم بندها یقربان ندب یسوترا هم به معن سدینویم لبراندت یشناخت. )ه
بکار برند(.  یمات یبند تعل ،یفات یبند تشر ی)بر همه سوترا( و مقصود آنست که بجا یشادیاوپان
۲۳۷/۳۹ 

 نیوگیتکرار شده و آمده است:    هینظر  نیهم  زی( نParamahansa up).   شادیه اوپاننتهَمَپَرَ  در
( و بدون سر ی)روح اعال( آن است که بدون عصا و روپوش )براهمن paramahansa ایاعال 
 . او نه توجه به سرما و گرما نه درد، نه نام و نه کندیم ریس ،یو کاکل و بند قربان دهیتراش

  

 
 ز ی.( نYajnopavitamم )پویتَکه آن را بند مقدس یجنوَ  انداختندیشانه چپ م  یبر رو   ی نوار  یقربان  نی در آئـ  ۱
 .گذاشتندی م یاز مو باق  یو در وسط سر کاکل دندیتراشی سر را م نی. همچنگفتندیم
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من...  یبند قربان نستیمن، ا یشاد نستی. ابردیو صفا بسر م یزگیدر پاک وستهی... دارد و پننگ
به جهنم  کندیحمل م یشعائر نیچوب یچوبدست معرفت است و آنکه عصا نیوگی نیا یعصا

 انی( آسمان است. او نه از خواندن خدانیناسی( )مرتاض سBikshu)  کشوی. جامه برودیوحشتناک م
آنان،  شینه ستا ،هیبه شرکت در فد انیآگاه است و نه از دعوت خدا یرباناکان... به صحنه قیو ن

 ...فات یتشر یدر ابتدا و انتها ینه اوراد قربان
اند، انتقاد کرده   یشعائر  یتهانیاز مذهب م  کهیشادهائیاز اوپان  یکریشنن فهرست مفصل  رادها

 که از   کندیذکر م

... Prash. I/9   ،Ch. V/10.3   ،Ch. IV/1-3،  Ch. I/2.10،Br. VI/2.16   ،Br. I/5.16جمله
گیری از جهان ها و کنارهاز همه تملک یپوشچشم یقربان شادهایکه در اوپان سدینویاست. و م

  ت یهدا یرو رستگا ییتری قرار داشته و به رهامرحله پست کیدر  یشعائر یهایاست. قربان
 ۴۹/۷۰است...  یقربان نیبهتر ی. اعمال تفکرکنندینم

 
 

 (Brahma- Sutralره ) سوتَ ه رهمَبَ

  ی ایکه گو  شودیبه جمالت قصار گفته م  یمذهب  ات یرشته و نخ است و در ادب  یبه معن  سوتره
 یکه در قطعات   ستیادستورات فشرده  یباشند. در ضمن سوتره به معن  یموضوع کل  ا یمفهوم و    کی
مختلف درباره شعائر و  یهاکه سوتره میدی. در وِداها دآورندیرا بوجود م یاو رشته شوندیم انیب

 ...یدستورات خانوادگ ایسوتره هیهیاند، مانند گرشده مینظت  یآداب مذهب

 شاد«یفلسفه اوپان شیآن را »نما شنیو کر شادهاستیفشرده اوپان ریسوتره تفس همهبر
جمالت و   نیادر  رایز خوانندی( مVedänta - Sutraسوتره ) -هم آن را وِدانتَه  ی. گاهنامدیم

 .شودیم هیکلمات قصار ودانتا توج

 اریبس  بیاند که ترککرده انیب یاسوتره مقدمهو دواناندان و رائو در شرح برهمه شننیکر
 :میرسانیبه نظر خوانندگان م گرید لیرسا یلیفشرده آنها را با تذکرات تکم

 ی هاستمی( به سیظرن یی( )نقطه نظر مشاهده و شناساdarshnaه )نَرشفلسفه هند دَ در
  ی هند شمندانیاست. اند دن ید یبه معن drish شهیواژه از ر نی. اشودی( گفته منی)دکتر یفکر

 اند.بکار برده یفکر یهاستمیس ینام درشنه را برا الدیاز م شیسده پ نیاز چند

(ästika) کهیآست کنندیم میتقس  یهند را به دو دسته کل یمکاتب فکر ای یفلسف ات ینظر
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 کهیوِداها معتقدند، و ناست ی( که به تقدس و اعتبار قطعشیمکاتب ارتودوکس )فربودک ای
(Nästika )نامها را قائل  نیا ی. برخشناسندیمکاتب غیر ارتودوکس که وِداها را قابل خطا م ای

به  کهیدهد که آستمی حی( توضPanini) ینیپان یول 1اندکرده هیوجود خدا و منکر خدا توج به

 ر ی( قائل به تقدdishtika)  کهیشتیاعتقاد ندارد و د  گرید  یایمعتقد است، ناستیکه به دن  گرید  یایدن
را آنکه اعتبار وِداها را  کهیو ناست ردیپذیاست م یرا آنکه فقط آنچه عقالن کهیشتید یاست. برخ

 .2کنندیم هیتوج کند،یانکار م

 که عبارتند از:  نامندیم هاهینظر شش( Shad - darshnasه )درشنَ ـرا، شد  کهیمکاتب آست
vaisheshika , Mimämsa , Nyäya , Vedänta, Yoga , Sämkhya 

 .میاشرح داده نیاز ا شیمکتب اول را پ سه

 ع یبه وقا شتریکه ب ندیگویم زین یمکتب را مکتب منطق نیتناسب است. ا یبه معن هیایـ ن۴
طرز تفکر در مقابل   نی. انامندی( مGotamaه )مَ گوَت  مکتب را  نیا  گذارهی. پاکندیو ظواهر توجه م

 ـ هیایمکتب را ن نی. رساله مهم استدانمی ایو ظواهر را ما پرداختیوِدانتَه بود که به باطن م
مکتب مشاهده و مدرکات   نیاست. در ا  حیمس   الدیاز م  شیکه متعلق به سده سوم پ  نددانمیسوتره  

 است. اریبس  تیهما یجنانه دارا ایو معرفت  یحس 

 انیپایمقدس ب  یهااست. هندوها معتقدند که نوشته  یو بررس  قیتحق  ی، به معنمانسایم  -۵
چون زمان کوتاه و موانع فراوان است  یاست ول میعظ اریبس  شودیکه از آنها حاصل م یو دانش 
مخلوط با آب  ریو آنها را مطالعه نمود، چون قو که فقط ش دیرا برگز یاساس یهانوشته دیپس با

 (۲۰/۷۱ شننینوشد!! )نظر کریمرا 
( Shästraشاستَر )  کیروابط متقابل را که به    صیتطبیق متون مختلف وِداها و تشخ  فهیوظ 

. در سنت ارتودوکس هندو نامندیم مانسایداده شده است م صیتخص( ی)کتاب و رساله مذهب
 ییشعائر ودا حیصح ریبه تفس  که مانسا،ی( پوروامpurvä- mimämsä) ستمیبه دو س مانسایم

و  مانسای( که آن را بر همه مUttara- mimämsa) مانسایمرهتَّو او شود،یمربوط م
 با ذات برهمن، شتریمکتب ب نی. انامندی( هم م.Shäriraka – mim) مانسایمکهریشار

 
  

 
انکار وجود  ای ،یییرا نف N-astikaست، که مقصود اثبات وجود خدا و ِوداها  کنندیم یمعن یرا اثباتästikaـ ۱

 اعتبار ِوداها.   یخدا و نف
 . شد خواهند  حیاند که جداگانه تشر(  Cärväkaچارواکه ) ا ی یو فلسفه ماد سم ینیج سم، یبود کی . مکاتب ناست۲
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 نهیبادرا لهیبوس ی( و دومJaimini) ینیمیج لهیآتمن و جهان سر و کار دارد. مکتب اول بوس مقام
(Bädarayanaتأس )را مشخص   هاتیماه  نیذات ا  کوشدیم  مانسایماست چون او تره  دهیگرد  سی

 .نامندی م زی( نnirnäyaka- shästraشاسَتر ) ـ کهیرنایسازد آن را ن
  ا یودانتاسوتره و    مانسا،یمجهت هم آن را اوتره  نیبهم  شادهاست،یفلسفه اوپان  شیسوتره نمابرهمه

 میتنظ ای( vyäsaاسه )یهم او را و یو گاه نهیسوتره را بادرا نی. مؤلف انامندیکه سوتره م ریشار
 کهیس یش یو مکتب) نموده است.  میتنظ یکنون رت و معتقدند که او وِداها را بصو خوانندیدهنده م

ابسته و  کیستیو اتم  یلیفلسفه را تحل  نی. اشمارندیمکتب م  ک یدانسته و آن دو را    هیایرا مکمل ن
 (نددانمیدانشمند معاصر گوتمه  Kanädaبه 

از سنساره  ییهمه آنها راه رها رایز نامند،یشاستره م ـکشه وُرا م یهند یفلسف یهاستمیس
و حل   هیتجز  ایترک کامل احساس،   ی. برخییرها یمختلف برا  میبا مفاه  یول  ،دهندمی میرا تعل
از زمان   یینظر با هم توافق دارند و آن رها  ک یمه در  ه  یدر خدا... ول  ات یح  ا یرد  تفّ  یگروه  شدنَ
 ریدانسته، دانش و معرفت، تنو یرا علت اسارت و وابستگ avidyäآنها جهل  نی. عالوه بر ااست

 یبلکه کور ستین یو عقل یجهل علم ایدی. اوخوانندیم ییرها لهیرا وس Vidyäو  Jnäna ای
 است. یروحان

براهمنه   ات یدر ادب  یشکل گرفته باشد. حت  میقد  اریدر ادوار بس   مانسایمکه پوروَ  زنندیم  حدس
چون به معرفت پرداخته و با   یول مانسایم در ارتباط با شعائر نام برده شده است. اوتره مانسایاز م

. نددانمی ینیمیرا استاد ج هیبادران یکه متأخر است. برخ شودیشعائر رابطه ندارد، حدس زده م
 نی. چون ازندی حدس م  ی الدیم  ۴۵۰  ـ  ۲۰۰  نیتألیف برهمنه سوتره را ب  خیتار(  Jacobi)  یاکوبی

 داشته باشد. ادیقدمت ز تواندینم کندیاشاره م یهند یفکر یستمهایسوتره به همه س

 اریشرح بس   کیدر    کندیم  یسع  شود،یهند بکار گرفته م  یکه در اغلب مکاتب فلسف  سوتره
درز در  یبه معن sutureو  نیالت  sutura)واژه سوتره با  را بازگو کند.  یعیکوتاه مفهوم وس

  ک در زین لیمفهوم مجاز و تمث سمان،یاست(. از سوتره گذشته بر نخ و ر شهیهم ر یس یانگل
 اریچون در سخن بس  د،باشمی ریو تعب ریبه تفس  ازیدرک سوتره ن یجهت برا نیبهم شود،یم

مخفف بر همه سوتره( متون ودانتا را با هم به ) B.S.  سدینویم شنی»درز« گرفته شده است. کر
بنام  یریسوتره تفاس نیاو دا به  دیاز گوروها و اسات  یز گلها. برخا یاچون رشته کشدینخ م
 خود  chelasگوروها به شاگردان  نیا مات یآنها را تعل یاند. بعض( نوشتهbhäshya) هیبهاش
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 است( تیسنسکر  cetaاز  ی. )چال واژه هنددانندیم
 :سدینویم رامو

که  شادها،یاوپان یفلسف یو برداشتها ات یو نظر تاهایسامه نیسنگ فات یو آداب و تشر شعائر
به  ازیو متراکم شدند که ن افتهیتوسعه  یبه حد ند،دادمیه وِداها را شکل کاندَه و جنانهکاندَمرَکَ

و رقبا  نیاد در برابر مخالفمورد اعتق ات یمستدل ساختن نظر یآنها برا یو همت کار میتنظ
 یساختن و آغاز روشها یبندی و اسلوببا رده  Badarayanaو  Jaimini. نام دیگرد احساس

 همراه است....  مانسایمرهَو اوتّ  مانسایپوروام

چون آنها گوهر   شود،یم  دهیبصورت سوتره نوشته شده است و برهمه سوتره نام  مانسایمترهاو
(  Vedanta - sutrasسوتراها )وِدانتَه  نی. آنها را همچنسازندیا آشکار م برهمن ر  ایمطلق    قت یحق
و  ندباش( میShariraka - sutrasسوترس ) ـ رکهیشر ای ییفکر ودا کنندهمیتنظ رایز نامند،یم

مشخص  شود،ی( ظاهر مSarira ریسر ای( )sharira) رَیآتمن را که در بدن شر یواقع عتیطب
 - pratishthana) هیَتر هنَشتهایپرت  ای ییاز سه عامل تثلیث ودا یکیتراها . بر همه سوسازندیم

traya یهاو دانته در وِدانتَه سوترهاست و دانته سوترها گل انیکه بن سدینوی. شنکر مدباش( می 
 .آورندیدر م یقطعات و دانته را بصورت دسته گل

 سم،یدالیا سم،یپلورال سم،یسوتره( مون سندهیه )نوکه سوترکارَ سدینوی( مBelvalkar) لکارلوَبِ
اراده   یاصطالحات بحث شده و خواهد شد( و آزاد  نی)درباره ا  1سمیترانسندنتال  سم،یاپانته  سم،یرئال

 د یو عقا شودی م تیهدا یباطن کاوقات با در شتریسوترها ب نی. مولف اسازدیم بیرا با هم ترک
 ۲۳/۷۴ - ۲۴. کندیم یعقل و تجربه داور لهیو آراء را بوس

از  شیپ ۲۰۰گوپتا و پروفسور داس الدیپس از م ۶۰۰سوتره را برهمه  میتنظ خیتار سنیدو
  Sutrakäraسوتره را  سندهی!! نوکنندیم هیتک یبر شواهد زی! دانسته و جالبست که همه نالدیم
 .نامندیم

B. S. هیایچهار فصل اده یدارا (adhyäyasو هر فصل دارا )چهار بخش پاد ی( اpädäs )
 لیها تشککه از سوتره شوندیم می( تقس adhikäranasه )نَکارَیاده یی)پا( است. هر پا به بندها

 ها در هر . تعداد سوترهشودیم افتیرساله  نیسوتره در ا ۵۵۵ همرفتهیاند. روشده

  

 
 ،ییگراواقع Realism ،ییگراآرمان Idealism ،یپرستچندگانه  Pluralism ،یکتاپرستی Monismـ ۱

Pantheism  )وحدت وجود )خدا شامل همه جهانtranscendentalism  فلسفه   ای ییگرایورارو
 ماوراءالطبیعه.

 
 



212 
 

 بخش چهارم: ودانتا

 ی ث منطقبح  کی  یدارا  ری. تفس سازدیاست که مطرح م  یه متفاوت و وابسته به موضوعنَکارَیدهاَ
  ا ی( uttara – paksha)پَکَشه ( و پاسخها اوترهPurva-paksha) هکشَ پَ  ـاعتراضات پوروه 

 پنج عامل است:  یهر بند دارا مانسای( است. بنا به پورومsiddhänta) دهانتهیس
 ، (vishaya)شهیر دیـ شک و ترد۲، (vishesha) ِشَشهیـ موضوع و۱

 ، (purva - paksha)هکَشپَ ـ پوروَ یهیبد هینظر ایاعتراض  انیبـ ۳

 ،= کمال و حل مسئله( siddhi) (siddhänta) دهانتهیس یینها قتیو حق یریگجهینتـ ۴
 بندها.  نی( رابطه بsamgati) یگات مسَ -۵

 وجود دارند. کریشنن  شادهایدرباره اوپان  یمختلف  ریدهد که تفاسرساله نشان می  نیدر ا  هنَیَبادرا
 که از جمله:  کندیاشاره م یبه صاحبنظران مختلف

 ازی= امت  Bhedäbheda väda) (bheda)  وادَ  دَبهِاَ  ـ  دَهِ( که به بِ Äshmarathyaه )یَ َترَآشمه
abheda  روح(   برهمن علت و آتمن  دیگویمعتقد بود که م  زیعدم تما  و  زیتما  نی( دکترازی= الامت(

و آتش هم  ستیجرقه از آتش جدا ن گونه کهمعلول، هم با هم اختالف دارند و هم ندارند، همان
بلکه علت و  ستیمطلق ن یکسانی(. رابطه آتمن ـ برهمن ستی)هم آتش است و هم ن ستین

 نی. در اکردیم غیرا تبل satya- bheda väda نی( دکترAudulomi) یممعلول است اودولوُ
  ی قیحق برهمن ریاست، با هم اختالف دارند و چون غ قتیفلسفه جیواتما و برهمن، که تنها حق

متفاوت با برهمن است و پس  ییاست. جیواتما تا زمان رها یقیحق ریوجود ندارد پس جیواتما غ
 .رودیدر برهمن فرو م ییاز رها

هستند و با هم تفاوت   یکیو برهمن    واتمای( معتقد بود که جKäshakritsna)  هنَتس یکر  کاشَ
(  Drishti Srishti väda) وادَ ـ یشتیسر ـ یشتیچون: در ی( فراوانvädas) ات یندارند نظر
من در همه   کی. تنها  شودیفقط از خود ما منعکس م  مینیبیآنچه ما م  یخلق( به معن  -)مشاهده  

 اهیشتی( ، جیواتما همان درSrishti - Drishti väda) وادَ ـ یشتیدر ـ یشتیما وجود دارد و سر
(drishtisرا مشودیم ده ی( )آنچه د )وادَو آجاَت شودی م دهید گرانید لهیکه بوس ندیبی (Ajäta 

väda)  جاَت  جادیواقعاً ا  زیچ  چ ی، ه  (Jätaنشده و همه چ )شوندیم  انیب  زیداخل آتمن است... ن  زی . 

 تیپاند هانَرَی. به گزارش ناستیدر دست ن اتشانیاند که نظرداشتهوجود  یفراوان نیمفسر
(Närayäna panditب ، )وجود   یاند که تنها در سه نفر آثاربر مادهو بودهمفسر مقدم    کی و    ستی

 دارند...

 که برخالف میرسیم جهینت نیابر همه سوتره به  قیدق یمعتقد است، با بررس دواناندان
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 یازیامت شورهیاز برهما وجود نداشته و بین برهمن و ا یاعال و ادن نشیب نیب یاختالفشنکر  نظر
وجود ندارد.   زیو آتمن اعال ن  یمطلق آتمن فرد یکسانیشنکر    یبرعکس ادعا  نی. و همچنستین

 یادن نشیو ب یعاد کمحسوس نبوده و آنچه شنکر در یوجود مطلق ورا کیبرهمن در سوتره 
 . دهدیم لیها را تشکسوتره نیقسمت اعظم ا خواندیم

 گر یبان دتنها علت که خود منشأ جهان است. به زآید که برهمن نهبرمی  نیچن  I/4.25-28از  
 ای)تبدل خود(  یرییاست. برهمن با خود تغ شی)عالم( و منشأ خو شیبرهمن خود موجد خو

اصل  کیشخص )نه  نیتریعال منض. او در پردازدیعالم م جادی( به اparinamatت )مَنریَپَ
ه یرَکَسار  نیب  ی( جیواتماست و تفاوت adhika  هیکَهبر )برتر، ادَ  برهمن اضافه  II/1  بنابرمطلق( است.  

(shäriraka  روح وابسته به بدن )نیامیرنتَ اَ  یمجسم، و ناظم و فرمانده درون  ای  (antaryamin  ، )
   ۸۱/۲۷  - ۸۳که همان برهمن است، وجود دارد.  

که خارج از حوصله نوشتار  کندی م رپس از مادهو را ذک نیاز مفسر یتعداد فراوان شننیکر
از او در دست   یکه آثار  بردی( نام مBodhäyanaه )نَیَهادرا بُ  نیمفسر  نیتریمیاز قد  یکیماست.  

کرده است.   می( تنظی( )دوگانگDvaitaه )ایتَخود را بنام دوَ  ریتفس   یالدیم  ۱۲۳۸. مادهو در  ستین
اعتبار و ارزش فراوان است و همه  یدانشمندان و مفسرین هندو دارا نیسوتره در ببرهمه

 ۲۹/۷۱. رندیگ دییاز آن تأ کوشندیم
 شوند یمعما مطرح م  یصورت نوعکه اغلب به  میشویرساله ما با کلمات قصار روبرو م  نیدر ا

آنها  یبا مراجعه به متون مقدس برا یول ستندین یمفهوم کامل و مشخص یو در ظاهر دارا
 ییساشنا لی»اکنون م I/1.1بند فصل اول آمده:  نیمثال در اول ی. براکنندیم انیب یریتفاس

 برهمن«.
شده و    انیب  Br. II/4.5سوتره در    نیامتن وابسته به    سد،ینویجمله م  نیا  هیدر توج  شننیکر

شود، از آن متأثر شده و بر آن مراقبه  دهیو شن دهید دیآتمن است که با نیاست: در واقع ا نیچن
 ...یآمده جستجو کن تا برهمن را بشناس زین Taittنمود. در . 

و شناختن برهمن اصل   دنیش یرسد که اندمی  جهینت  نیا  مشروح به  انیب  کیپس از    شننیکر
 ات ییابی و نظردست  قیمعرفت برهمن و طر یسپس چگونگاست.  ییآن رها جهیاست و نت

 . کندیم لیو تحل هیصاحبنظران را تجز

 سوتره را  نیا. متن وابسته به شود«یحاصل م نیآمده: »از آن اصل ا I/1.2در  ای

اند، و از او شده  داریموجودات پد  نیاست: از آنچه ا  نیکه چن  نامدی م  Taitt. III/1.1  شننیکر
 زنده
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 یمتنوع ریآن برهمن است« و سپس تفاس یآن را دنبال کن تا بدان روند،یمانند و در او فرو میم
 اتی. از واقعآموزدیم شودیم دهینام یعیسوتره بما آنچه را الهیات طب نیا سد،ینوی کرده و م انیب
. میآوریو اعال بدست م ییوجود نها بردن به یپ یبرا یاهینظر شیابل مشاهده و تجربه خوق

 یهر معلول د،یگویساخته و م بیرا با هم ترک یو کالم یهانیخود استدالل ک ریشنکر در تفس 
ه ردهانَو منشأ آن را به پَ  میکن یریگیجهان را با نظام آن پ میتوانیاست. ما نم یعلت یدارا

(Pradhänaیو ازل  ادراکی( )ماده ب  )است    جدد که تابع تولد م  ی، الوجود، وجودالشعور  یاتمها  ای
 - sadآشرَیَه ) ـ د سَ یخود را در هست ی... جهان مبنامیمربوط ساز یخالق انسان کی به  ایو 

äshrayaهشتَیت پرَ ـت شده سَ سیتأس ی( و هست (Sat- pratishtaدارد. ا )یورارو یهست نی 
گاه که از برهمن سخن آن نیو عالم و معلوم است و با وجود ا فاعل و مفعول  ازات،یمتهمه ا

گاه که برهمن را فرمانروا و گرداننده . آنمیباشمی یمجبور به استعمال اشکال تجرب مییگویم
هر دو صور معتبر  شورهی و ا مناست. بره شورهیا ا یمشخص  یاو خدا م،یکنیم هیجهان توج

 دیموجب تول  ایما  یگفت که برهمن در همراه  توانیست. معلت جهان ا  شورهیفقط او    اندقت یحق
 . گرددیجهان م جادیو ا

ها ایتیندوَاَ( که از sarajnaه )نَجروَسَ و شاگرد او  روی ( و پsureshvara) رَسورشوَ یول
(Advaitins می )پادَمعتقدند که برهمن تنها علت جهان است پدمَ  ند،باش (Padmapäda )  
 کاشانندَچون پرَ یاریبس  کهیدر حال جادندیبا هم علت ا ایکه برهمن و ما دیگویم
(prakäshänandaفقط ما ... )نددانمیتنها علت وجود  را ای. 

بما   خواهدیسوتره نم  نیو معتقد است که ا  شماردیاعال م  قتیصورت خالقه را حق  رامانوجه
گونه ( )برهمن مطلق( را ارائه دهد، همان visheshanir) هَششِ یروین 1ازیمعرفت برهمن بدون امت

  و آمده، در او عالم وجود دارد، او علت بقاء  رونیجهان ب شنویپورانا آمده »از و ـ شنویکه در و
 جهان و او خود عالم است«. نیاضمحالل ا

 ی صفت اساس ک ی تیاست و خالق ژهیمشخصات و یمعتقد است که برهمن دارا مادهو
  ات یفیک  یاست. برهمن دارا  یبا خانه اتفاق  شیوستگیپ  ندینش یم  یاخانه   یبر رو  ی، اگر کالغاوست

 سوتره خدا از نی. در ادباشکننده برهمن مینییاست و تملک آنها مشخصه تع تینهایب

  

 
  ن ی فاقد کوچکتر زه،یه به مفهوم بدون صفات ممشَشِ یرو یخارج است و ن و ی ب ،بدون یبه معن nis ای nirـ ۱

 است. نیَو تع زیتما
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 و شروح آنها. ری... و صفحات متعدد در تفاسشودیجدا م روحیب اءیو اش ارواح
  د یاز د یاسر برهمه سوتره فراوانند که از آنها هر صاحبنظرکلمات قصار!! در سر نگونهیا از

 که اغلب با هم اختالف دارند.  ند،یگزیم را بر یریخود تفس 

منشأ، آمده که پس   ـ« شاستره    Shästra- yonitvät  ات وتیونی  ـدو کلمه »شاستَر    I/1.3  در
 که برهمن منشأ متون مقدس است.  شودیگرفته م جهیاز شرح مفصل نت

 ریو تعب ریذکر شده که بر آن تفس « اما هست astituاستیتو »کلمه  کی یحت II/3.2 در
 .سندینویم

که   یمتضاد  یمتعدد و مختلف و گاه  ریآنها )سوتره( و تفاس  یهابندها و رشته  نیا  یبررس  با
 دیاسات  نیاز ا دیبرد. با یپ میروش تعل نیبودن ا جهینتیو ب یلیبه تخ توانیم سندینویبر آنها م

 نیاست که از ا یچه معرفت نیاست؟ و ا یش یو نما یباز نیبه چن یازیاصوالً چه ن ایآ دیپرس
  ی گرید زیچ ریجز درهم شدن تفاس ییمعما گو نیا جهی. جالبست که نتشودیحاصل م شینما

متضاد است که همه از   ی متنوع و مختلف و گاه ات یشاهد وجود مکاتب و نظر نیو بهتر ستین
متفاوت آنانرا   ات ینظر  زین  یفراوان  روانیو همه خود را محق دانسته و پ  رندیگیبهره م  هاسوتره  نیا
 .کنندیم دییداشته و تأ اورب

 . میکنیو به تذکر چند نمونه بسنده م  دهیپوشبرهمه سوتره چشم  بیدرباره ترک  شتریبحث ب  از

 .میپردازیم یرُ  ینقل و سپس به برداشتها ییهانمونه شننیاز ترجمه مشروح کر ابتدا

2.24/I 1شودیم انیوابسته به همه مردم، ب ی، به معنرَ نَشنواینام برهمن و . 

I/3.38  کگرفتن وِداها و در  میو تعل  دنی( از شنیست  می)تعال  یرت ی، به حکم اسمرَ»چون شود 
گوش   یحت  گرفتن و  میاجازه تعل  نیریکه طبقات ز  شودیم  دییبند تأ  نیآنها ممنوع شده است، در ا

و  یانسان رینظام غ نیا یبرا یهیتوج کوشندیآوران م نو مید ید کهیدادن به وِداها را ندارند. بطور
سد  نیا که یقین کرد توانیسوترا م نیا دیبا مطالعه متون مقدس و تأک ی. ولابندیفسادبخش ب

ضد آن اعالم  بر    یتنها دستور  نه  دید  میخواه  زین  تایدر گ  کهیبوده و بطور  یقو  اریطبقات بس   یسنت
 .ردیگیهم قرار م قیو تصد دییکه بر عکس مورد تأ شودینم

1.21/II یندارد. به برهمن اشتباهات  یکه با برهمن تفاوت یتذکر: روح فرد لی»به دل 

  

 
 .شودی م دهینام نیچن زین انیو آتش خدا ینآتش باط یاست و گاه  ینام اگن وانرنشیدر ودا و ـ ۱

 
 



216 
 

 بخش چهارم: ودانتا

 آن.« ریاست و نظ گرانید یبرا دیچون انجام ندادن آنچه را مف شود،یداده م نسبت
 یسوتره عدم اختالف برهمن و روح فرد نیدر ا سد،ینویسوتره م نیا هیدر توج شننیکر

اگر  یتعلق دارد. ول زیبه جیواتما ن نشیگرفت که قدرت آفر جهینت توانیشده است و م انیب
 ،یریخود اوست، چون تولد مجدد، مرگ، پ عتیجیواتما خالق باشد، آنچه به ضرر و خالف طب

شود.  یتا در آن زندان سازدیبدن را نم خود زندان یشخص آزاد برا چی. هدیآفری... را نمیماریب
 ی. ولکردی لذت بخش را حفظ م جیآور اعمال گذشته رها و فقط نتارنج جهیاو در ضمن خود از نت

 یحت م،یپوشد. اگر جیواتما را خالق بدانچشم شیاز بدن خو ستیقادر ن یکه او حت شودیم دهید
  ۳۵۴/۷۱شک کرد.  دیشده، با دهیآفر یعلت معقول لهیبوس انجه نکهیدر ا

آن   دینبا  ،شادهاستیجیواتما و برهمن خالف اصول اوپان  یچون قبول همسان  گریبه عبارت د
 کسانی توانندیجیواتما و برهمن نم دیگوی و م کندیم انیرامانوجه ب زینظر را ن نی. همرفتیرا پذ

دان و برهمن همهر اگ گری. از طرف دردیگیهم تعلق م ننقص به برهم نصورت یدر ا رایباشند ز
 ...کندیپر از رنج خلق م ییایهمه جا حاضر است، پس چرا اصواًل دن

پس  داندیندارد؟ اگر نم یاست که روح با او اختالف نیبرهمن آگاه از ا ایآ نیبر ا عالوه
پس به رنج او آگاه است، و چون روح از خود اوست، برهمن هم در   داندمیو اگر  ست،یدان نهمه

 است... کیج شررن نیا

 .ستندین یکیکه برهمن و جیواتما  رندیگیم جهیدوالیسم نت روانیاستدالل پ نیا با

1.22/II نابود کند.   ایخود را خلق  تواندینم وایاست. جویاز ج ریبرهمن، اصل خالق، غ
وجود ندارد   زیچ  چی. هردیگیآن به برهمن تعلق نم  ریو نظا  ستین  دیچون خلق آنچه مف  ییخطاها

. کندیبند نظر گذشته را نقض م نینتواند انجام دهد. در واقع ا ایه برهمن نتواند آن را بداند و ک
 یرا که درباره جیواتما و آتمن و برهمن داده شد بررس یو شرح میدقت کن شادهایاگر در اوپان

 یند، شواهداتکرار شده  زیکه در دو سوتره باال ن  ات،ینظر  نیهر دو ا  یکه برا  دید  میخواه  م،ییمان
 ردیگیم  جهینت  شادهای، از همان اوپانوادَهایتَدوَ  روانیجهت هم شنکر در مقابل پ  نیموجود است بهم

است   یشده است اشاره به زمان  ان یدو ب  نیدر آنجا که اختالف ا  یول  کسانندیکه جیواتما و برهمن  
با جیواتماست و  و متفاوت  یجهل برهمن موضوع بررس طیکه هنوز معرفت حاصل نشده. در شرا

اما    گرددیبرهمه سوتره آمده نقص به برهمن باز نم  جهت هم در   نی. بهمدباشجیواتما مخلوق می
اعالم  کسانین ـ برهمن جیواتما و آتم یبطور کل شادهایاز اوپان یجالبتر آن است که در بعض

 از معرفت و پس از معرفت شیاز جیواتما پ یو سخن شوندیم
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 .Br.III/7.22  ،Br) میکنیم برخورد ینظر نیبه چن مکرراً که،ینهداریدر بر. بخصوص ستین

II/4.5  ،Br.IV/3.21ـجیواتما، وحدت جیواتما  ـآتمن  یهر سه حالت: برابر گری...( بعبارت د 
اند که  برهمن، ذکر شده ـجیواتما  یآتمن و دوگانگ ـجیواتما  یبرهمن پس از معرفت، دوگانگ

 .استمفسران گشته  ییو خالفگو یموجب سردرگم نیهم

1.34/II او متوجه  تیبه برهمن نسبت داد، که فعال توانیرا نم یرحمیو ب یآمده، نابرابر
 آتمن است.

 : دهدیشرح م نیتفسیر اهل نظر را چن جهینت شننیکر

فراوان  یعدالتیارواح خوشبخت و بدبخت وجود دارد و در جهان قساوت و ب نیدر ب چون
 ات یفیک نیاو مسئول ا رایخلقت را به برهمن نسبت داد، ز توانیکه نم شودیض ماست، اعترا

اند موجودات   نیخود ا  اقتیو عدم ل  اقتیمولود ل  هاینابرابر  رایز  ستیاعتراض بجا ن  نی. اما اشودیم
 جهت سرزنش کرد.  نیکه به برهمن نسبت داد و او را از ا ستندین یواقصو ن

اختالف   یبرنج، غالت، نباتات... است ول  دیتول  یسبب کل  (باران  ی)خداه  نیَرجَکه پَ  گونههمان
 نشیآفر یهم برهمن علت اصل گونهنیآنهاست، هم یهادانه تیفیمحصوالت وابسته به ک نیا

 ...رندیگیارواح موجودات سرچشمه م یستگیو عدم شا یستگیتفاوتها از شا کهیاست در حال

1.35/II مخلوق بدون کرَمَه وجود ندارد.  نی، اولچون سنساره بدون آغاز است 

اند که نداشتهاز آن وجود  شی)پ ستندیه نمکر یمخلوقات چون دارا نیکه اول شودیم سئوال 
پرسش  نیاسوتره به  نیمنتقل گردند. ا دیبا زیگونه نکننده شود( به هماننیاعمالشان تع جینتا

و  اهچون دانه های. اعمال و نابرابرستین یآغاز یدارا نشیکه آفر کندیم دییدهد و تأپاسخ می
 ارند.وجود د وستهی. علت و معلول پشوندیاست که از آنها سبز م ییهاجوانه

هر چند معقول است که ارواح و اعمالشان تابع  دیگویو م کندیم انیب یگرینظر د رامانوجه
لطیف و  اریبس  یطیح در شرا، گوهر اروا1عالم نشیاز آفر شیپ ی!( ول!بدون آغازند )! انیجر کی

 قت یبدون نام و شکل قرار داشتند، بدون آنکه بتوان آنها را از برهمن جدا در نظر گرفت. در حق
 و اختالفات ازات یکه امت میریاگر ما نپذ نددادمی لیارواح بدن برهمن را تشک نیا

 

  

 
 ج یاز کرمه، نتا توانی وجود نداشته است، چگونه م ی موجود چیگاه که هنوز هآن یعنی نش،یاز آفر شی ـ پ۱

 اعمال موجودات سخن گفت؟!  
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آنچه را انجام  فریاش و کخواهد شد که ارواح پاد جهیدر جهان وابسته به کرَمَه است، نت موجود
 ۳۶۴/۷۱خالف عدالت است.  نیکه ا کنند،یم افتیاند درنداده

 شودیسخن گفته م یابارها از مرحله شادهایدر اوپان ات ینظر نیجالبست که برخالف همه ا
خدا هم وجود ندارد و سپس خدا از آب زاده   یگاه و  !وجود ندارد، حتى الوجود ز یچ چیکه ه

 !!شودیم
است که متون مقدس آن را   یبودن سنساره قطع آغازی. بشودی م دی تأک اًمجدد I/1.36در 

 . کنندیم دییتأ
خواهد شد که خلقت بدون سبب هست  جهیآغاز باشد نت یخبرگان: اگر سنساره دارا ریتفس 

 ونهگچیحال ه  نیجهان بازگردند )تولد مجدد( در ا  نیاشده است و امکان دارد ارواح آزاد )موکته( به  
سبب  تواندیسرور عالم نم نکهیوجود نخواهد داشت. ا یو نابرابر یعدالتیب یبرا یهیتوج
  جاد یو بدون ا  افتیوجود نخواهد    چکسیه هثابت شد )!!( بدون کرَمَ  نیاز ا  شیباشد پ  هایابرنابر

تون اصل در م نی. استین یآغاز یدارا ایکه دن میریبپذ دی. پس باردیشکل بگ تواندیکرَمَه نم
  ۶۵/۷۱-۳۶۴. 1شده است دیی( تأRg. X/19.3و  Ch. VI/3.2مقدس )

  

 
تفاقاً  . و اشودی سخن گفته م نشیبارها از آغاز آفر هیچند وگ شادیاوپان ن یجالبست که بخصوص در ا ار یبسـ ۱

شده    انیآنان ب  یریگجهیخالف نت  کنند،ی به آن استناد م  گرید  نیو مفسر  شننی، که کر  VI/ 2-3.1بند    نیدر هم
 است.

  asatدر آغاز  ندیگو ی. برخی بود بدون ثانو sat ازآمده که در آغ VI/2 ای( Khandaکهند  ایدر باب دوم )باب 
وجود نداشته است. در  تیالوه ای یجز هست زیچ چیدر آغاز هکه  میدیقبالً شرح داده شد و د اناتیب نیبود. ا

 آمده است:  نیچن VI/3.12 نیبند مورد نظر مفسر
 رحم  ضه،یب اند،خاستگاه سه  ی: جانداران( تنها داراکنندیترجمه م  یموجودات )برخ نیاکنون اـ ۱

 است(   دهیدی آن روزگاران م ی چشم عاد ک یاز موجود زنده(، جوانه زدن )کامالً آنچه  تولد)
آتمن زنده وارد شوم و نام   لهیبوس devataسه عنصر  نیخوب باشد که من در ا د،یشیاند تیـ آن الوه۲
 را بوجود آورم )سه عنصر عبارتند از آب و آتش و خاک(..  صورت و 

ربهه(  گ  نهیری)ه  نی( در آغاز تخم زر۴۵۰/۷۰ترجمه کرده است )  گرانید  هیتقریباً شب  شننیفصول که کر  نیدر ا
... که قبالً  شودی در عناصر بصورت جیواتما وارد م satو سپس  دیآیبوجود م  satو از آن  شودی در آب ظاهر م

 Satاز  شیپ  کند؟ی کرَمَه را اعالم م  یوجود ازل شادیاوپان  نیاند که اگرفته جهیاز کجا نت ستیشد. معلوم ن انیب
به موجودات، بخصوص انسان که از خوب و بد و   نبوده است و سه عنصر هم قبل از مبدل شدن یموجود

از   یاست نشان هیپایعالوه بر آنکه ب یدرهم ماتیتعل نیچن! اندکرَمَه نبوده  یاست، داراآگاه  بایزشت و ز
 مباحث است. نیبودن ا یدو و بَ یگیمایب
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   II/49-3.34 در
را به  یچون در متون مقدس اعمال: رندیپذی. ابتدا مشودیم هیروح و جیواتما توج تیموقع

 نات یبه تع  کهیو تا زمان  سازدیاو را عامل م  یوابستگ  یدهند پس روح عامل است. ولروح نسبت می
(upädhis  وابسته است کننده می )دارد   اریرا در اخت  ودخ  یمانند نجار که تا ابزارها  د،باشملحقات

 . پردازدیو بدون ابزار به استراحت م کندیم تیفعال
با اجازه  شود،یرسد و متمتع مدر مقام سنساره آتمن )روح( که عامل بنظر می II/3.41در 

  ی ت و ناظر تمام اعمال است و مسبب بودهآتمن اعال که شاهد درون همه موجودا ایسرور 
 ت. اس سریم یاله ضیتنها با ف یی. پس رهاکندیو عقل(، عمل م رت ی)بص

 دییرا تأ هینظر نیا شاد،یاز اوپان یاناتیبه اتکاء ب همبارکَیو ن تایاز گ یاناتیبا اتکاء به ب رامانوجه
 نیکه با ا ردیپذیم زین شننیر. کیاله ضیف ازمندیکه در واقع جیواتما عامل است و ن کنندیم

 ییهارَ نصورت یا ریدر غ رایز ،یکه روح عامل است نه بوده شودیسوتره مسلم مبرهمه دات یتأک
  ۴۱۴/۷۱ - ۴۱۵ رفتیپذینم صورت 

بلکه چون آتش و جرقه  ست،یآمده، رابطه برهمن و جیواتما چون ارباب و بنده ن II/3.43در 
 ریپذبرهمن بخش  رایباشد، ز  تواندیاز برهمن هم نم  یضمن بخش   است که هم ذاتند اما جیواتما در

 .ستین

 نصورت یا ریدر غ رایباشند ز یکی دنتوانی دهد که روح و برهمن نمتذکر می یول رامانوجه
و  یو سزاوار یستگیداد و شا زیمختلف را از هم تم یهاآتمن ات یتجرب توانینم چوجهیبه

 اند.همه برهمن آنها را مشخص ساخت، که یستگیناشا

 یباران!! و از سو یها مسئولند نه خدااست که دانه یمدع شادیاوپان کسویکه از  جالبست
جیواتما و هر  یزمان یجیواتما و برهمن چون آتش و جرقه هم ذاتند و بهم تعلق دارند و حت گرید

 است...  زیچه در جهان است وهم و برهمن همه چ
 شود یاندازه م  یاست، دارا  و عکس آتمن  هیسا  ایخود آتمن و    جیواتما که  II/3.49باالخره در  

ساکن  یدر بدن کیدارد. پس ارواح از هم مجزا بوده و هر  ی( و در بدن جایتم)اَ  زیر اریبس  یول
 )!!( کنندیاعمال افراد مختلف درهم تداخل م جیاست. اگر ارواح واحد باشند نتا
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و اهل  نیمفسر ات یمتون مقدس و نظر مات یتعل یو درهم یشانیپر انگریمباحث نما نیا
 خبره است.

 .شوندیم هیها توجو براهمنه شادهایخرافات اوپان زیبرهمه سوتره ن در
متون مقدس همه ارواح پس از مرگ، با اعمال خوب   دییکه به تأ  شودیم  هیتوج  III/1.12در  

 جهیتا نت شوندی( برده مyamaما )بعد بدکاران به قلمرو یا یتراو در سو روندیبد، به ماه م ای
... ستین یبوده و بدکاران را به آنجا راه کوکارانین ی. صعود به ماه فقط براابندیاعمال خود را در

  ن یتا در ا ندباشبدکاران می ی که جا سازدیهفت جهنم را مطرح م 1.15بعد  یتراسو یول
 ها و نگهبانانشان بوسیله یاما ادارهدوزخ نیکنند، ا افتیاعمال خود را در فریها کگاهشکنجه

 شوند...یم

( چون برنج و جو... نیزم ی)در رو نجای: آنها در ادیگویم Ch.V/10.6به اتکاء  III/1.24 در
 .1شوندیمتولد م

 یا کارماارواح در جو و برنج و نباتات مستقل و بدون رابطه ب  نیدهد که امی  حیسپس توض  و
 (.شادی)خالف نظر اوپان کنندیاعمال خود را تجربه م جهیجهت نت نیو از ا شوندیخود وارد م

 زین نیمخالفت و تبا یبلکه گاه شوندینم دییتأ شادهایاوپان ات ینظر وستهیسوتراها پ نیا در
  ی و گاه  کندیمراجعه م  شادهایگروه از اوپان  ک یبه    یهر صاحبنظر  زین  ری. در تفاسگرددیمشاهده م

 .آورندیمتضاد بدست م جینتا شادیاوپان کیاز  یحت

 
  

 
به دود رفته و از   دازندپریم یدیآنها که به انجام اعمال مف شود،یادعا م نیخالصه چن Ch. V/8-10.3در ـ ۱

 شوند ی دود م گردند،ی اند باز مکه آمده  یآنجا به شب... به عالم پدران، به فضا و به ماه..... دوباره از همان راه
  یو در رو  کنندی و پس از آن به باران مبدل گشته نزول م ر. پس از مه به ابگردندی م ل یو به مه و غبار تبد

آنانکه    رایز  گرددی مشکل م  تینهایحال ب  نیدر ا  یی. رهاشوندیو نباتات متولد م  ایبه شکل برنج، جو، لوب  نیزم
 ه،یشیو  ایو  ایدارند براهمن، کشتر کی... آنها که عمل نشودیآنچه خورده شده م هیاو شب خورند،یغذا را م

  ده ی)د ابندیی( مChandaläچندال )  ایگراز و  در بدن سگ،  یتولد آنها که اعمال بد دارند فوراً یول گردندیم
  ان یو نه آنند )نه راه خدا  نیاند !!!(. آنها که نه ا ها در حد سگ و خوک نجس   شاد ی!! اوپانیعرفا  ی که برا  شودیم

 .ابندییو تولد نو م رندیمی و نه راه پدران( بشکل موجودات کوچک )کرم؟( دائماً متحول گشته م
 !! سازدی آگاه م  ماتیتعل ن یا یو معنو ی!! ما را به ارزش علمیو معارف وراء عقل یمتعال م یتعال نی دقت در ا
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 مثال: یجالبند برا اریبس  زین م،یدی آن را د یهابرهمه سوتره، که نمونه یاستداللها
که برهمن را بدون  یمتون نصورت یا ریدر غ رای: برهمن بدون شکل است ز III/2.14در 

 یجا که برخ: »از آنسدینویسوتره م هیدر توج شننی. کر1شوندیم یمعنیب کنندیم یشکل معرف

 میتوانیهم بدون شکل، پس ما چگونه م  یو در بعض  کنندیشکل اعالم م  یاز متون برهمن را دارا
 ۴۵۲/۷۱. دهدیسوتره بما پاسخ م نیا ست؟یکه برهمن مجسم ن میادعا کن

چه خواهد   فیاستدالل مطرح شود تکل  نیاگر عکس ا  پرسد،یاز خود نم  شنیجالبست که کر
 بود؟ 

  ندو یهم ا یبین روح و برهمن اختالف است. در برخ شادهایاز اوپان یاری: در بس  III/2.28در 
 نیدرون همه است، او آتمن توست... ا آتمن نیمن برهمنم، ا ،ییتو نیا هستند و آمده یکی

اشاره  ازیامت نیابه  یآتمن و برهمن اختالف وجود دارد و متون اول نیکه، ب رسانندیم ات ینظر
 یاست ول  ی. در حال اول اختالف واقعابندییم  ت آتمن و برهمن وحد  ییس از رهاپ  ی. ولکنندیم

مار  یهاچشیاگر ما به پ یاست ول یکیاست( مار  چشیکه در پ ی)مار چیچون مار است و مارپ
 حاالت با هم متفاوتند )!!!(  نیا م،یو سر برافراشته )مار کبرا( بنگر

و اعمال   شودیم  قلو دوستانش منت  کانشیبه نزد  کشی: داننده برهمن اعمال ن  III/3.26در  
 . 2بدش به دشمنان

 ی. براردیبهره گ  شیموافق نظر خو  یهاسوترهاز    کندیم   یدر ترجمه خود سع  زی( نRoy)  رُی
 مثال:

  

 
 : چوناز متون   یاریشد و گفت : در بس ی استدالل متک  نیبه عکس ا توانی مـ ۱

Br. III/18.1  ،Br. I/3.22 ,Prash. VI/1 ,Ch. V/11.2 ،…Ch. V/3  که   یشکل است، در حال یبرهمن دارا
(. پس اگر برهمن بدون شکل  ۴۲۵/۷۱وجود دارد. ) از ین بدون امتبرهم کی تنها  Br. II/5.1چون  ی در برخ

 !شوندی م اعتبار یب یباشد همه متون قبل
و با گذر از   رودیم انیبه راه خدا افتهیکه پس از مرگ آنکه معرفت  میدید Kaush. I/3-4 شادیـ در اوپان۲

  ن یرسد و چون از ا( مییری)بدون پ رَویجَ... باالخره به رود ندیآیبه استقبال او م یمراحل مختلف پانصد حور
 ک یو اعمال ن  ندشمنا  بی. پس اعمال بد او نص ابدیی و بد را گذاشته به برهما دست م  کیاعمال ن  گذردیرود م

نموده است. . با در نظر گرفتن    دییباال اشاره کرده و آن را تأ  میسوتره به تعل  نی. ارسندی به دوستان و اوالد او م
  شود یم  دهید  کنند،یم  هیبه آن تک  نیمفسر  نیدرباره کرَمَه و توجه به اصل عدالت که همه ا  شادهایاناوپ  ماتیتعل

در   هایشیاندو خام  یهنگآناهم گونهن ی. البته به اشادهاستیاوپان یماتیعلخالف اصول ت هیپای ب هینظر نیکه ا
 .میکن یسراسر متون مقدس فراوان برخورد م
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  ان یمسبب و بن کهییبلکه خدا شوندی و اعال مطرح نم یخالف نظر شنکر در برهمن ادنبر
 1...ستین  یکیو با برهمن    شودیاست. روح متمتع م  یکیتشخص  م  یخدا  شورهیاست با ا  زیهمه چ

 :افتیرا روشنتر در اتشینظر توانیاز ترجمه او م یبخش  انیبا ب
 گونه است.و انسان تیشخص یدارا یبرهمن عقل محض نامشروط و هم خدا I/1.2 در

4.26/I ه مَنَ)پری سازدیجهان برهمن خود را متبدل و متحول در اَعراض م نشیدر آفر
Parinamaهست.  زیجهان ن یجهت او سبب ماد نی( بهم 

3/II نیتراوش برهمن است. از اتر هوا، از هوا آتش، از آتش آب، و از آب زم نیاثیر )اتر( اول 
 .دیآیبوجود م

. آوردیآنها اشیاء را بوجود م  لهیو بوس  ردیگیم  یعناصر، برهمن در آنها جا  نیا  نشیاز آفر  پس
برهمن هم ماده   II/14.3  گردندیمواد به برهمن باز م  نیاضمحالل دوباره همه ا  هنگام انحالل و

 است. اءیو هم شکل و هم هویّت اش

از طال و  نیو ظروف سفال نیزر ینتهایگونه که زو جهان با هم تفاوت ندارند، همان برهمن
   I/4.23و  I/1.4 ستندین جداگل 

بخود    ایدر خود او حاصل گردد و    یرییآنکه تغبدون    سازد،یبرهمن خود را به جهان مبدل م
. مینیبیروزانه م  ات یگونه که ما در حاست، آن  یخالقه برهمن فقط ورزش  تیفعال  نیزحمت دهد، ا

1.33/II 

 یچون اتر، هوا.. شکل گرفتند. ول یادیعناصر ز نشیاست. در زمان آفر یو ابد یازل روح
 II/3.18. ستیروح با آنها فرق داشت، چون مخلوق ن

  

 
که   ردیگی قرار م یشد مورد انتقاد پژوهشگران انیب نیاز ا شی ، که پ III/2.28سوتره  د یو تأک شننینظر کرـ ۱

 رد یگیم جهی... نتییتو نیا ،یتو او هست اناتیب نی. اتفاقاً رامانوجه از هممیاده ما در فصول قبل به آن اشاره کر
. ستیبودن در نظر ن  یکیمفهوم  او وجود داشته و وحدت به    کیتو و    کیاست که    نیبر ا  لیاشارات دل  نیکه ا

 تواندینم حرو  ست،ین ریپذاند، چون برهمن بخش روح و برهمن از هم جدا بوده  ییاز رها شیاگر پ نیهمچن
 از برهمن بوده و با او هم ذات باشد. تنها وحدت دو هم ذات ممکن است.  یبخش

وح( و برهمن... در مکاتب مختلف  شدن روح و خدا، هم ذات بودن جیواتما )ر یکیاصوالً درباره وحدت و 
از   التیتخ نیکرد. متأسفانه همه ا میبه آنها اشاره خواه گریشده که در طرح مذاهب د انیب یاریبس اتینظر
 شه یاست،... ر دهیصورت و شکل خود آفراند که آدم را به کرده  هیکه خدا را چون انسان توج ییابتدا اتینظر

 اند.گرفته
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روح  تیاست، فعال کاریب یفعال و گاه ینجارگاه کیگونه که همان. ستیفعال ن شهیهم روح 
و نه  شودیو متمتع م کندیاش )روح عمل مبنا بر اعمال گذشته گردد،یسرور مشخص م لهیبوس

   II/42-3.41بدن( 
آن تعلق   به  زین  فریکجهت پاداش و    نی)جیواتما( تعلق دارد و بهم  jivaهمه لذات و اعمال به  

 گذارد، در برهمن است، بدون آنکه نقص روح در کمال برهمن اثر یروح فرد یول. ردیگیم
 واتماینخواهد داشت. اگر ج  یاثر  دیشود در خورش  دهیابر پوش  لهیاگر بوس  دیگونه که نور خورشهمان

   II/3.46. ماندیم یباق رییلذت کند، برهمن غیر تغ ایهم احساس درد و رنج و 
( اختالف نیامینتراَ) یروح و ناظم و حاکم درون نیو دوم ب فصول اول  یاز سوترها یبرخ

( یهست  نی)تو ا  یساَتومکه شنکر با اتکاء به تت  ی. در حال  II/1.22و    I/2.20چون    شوند،یقائل م
 )اَدَوایتَه(  شمرندیم کسانیروح و برهمن را 

روح   ایو  II/3.43برهمن است  ای( از کل amshaه )مَشاَ  یاز سوترها روح بخش  یدر برخ
 !(ییخالفگو)  II/3.50و تظاهر )اعال( است.    یفقط تجل  یانعکاس آتمن اعالست، و روح فرد  یفرد

سرور  لهیبوس یستگیو ناشا یستگیانسانها وابسته به شا نیب یسوتره عدم تساوبرهمه در
 متهم و مالمت کرد. یشفقتیب ای یربه طرفدا توانیاو را نم نجهتیاست. از ا دهیگرد نییتع

1.34/II 41-2.38 شودیداده م صیخود خداوند تخص لهی، پاداش اعمال افراد بوس/III   چون
. پس خداوند خود دباشمی زیهمه اعمال ن ییداور نها نیاست، او همچن زیخداوند سبب همه چ

هر  فریخدا پاداش و ک نکهیمعتقد است، ا یشنکر ول III/2.41و بدی است.  یکین تفاوت یعامل ب
و بدی   یکین  یاست که خود او مسبب اصل  نیمتناقض با ا  دینمایکس را به نسبت اعمالش عطا م

 است. زهیو بدون انگ طرفیخداوند ب رایباشد، ز

آنها   ی( )صور و اصنام( براPratikas) هکَیت نمادها پرَ لهیسوتره پرستش خداوند بوسبرهمه در
 ( ۳۱/۷۴است. ) زیجا اسندشنینم یگریکه راه د
 کهیبلکه فقط هنگام ستیقدرت متعال و کامل ن یمعتقد است که روح )جیواتما( دارا رُی

اثبات مراجعه  یو برا آوردی م بدست خود را  یواقع یروین ییبه درک و تحقق برهمن برسد رها
ر همه جهان و که آتمن اعال را د Br. III/7.9از  یشواهد نی و همچن I/2.20به سوتره  کندیم

برهمن و آتمن  دیگویکه م Kath. III/1و  خواندیم یکننده واقعنییساکن و عامل و تع اءیاش
 .ستندین کسانی برهمنو  واتمایکه ج ردیگیم جهی. او نترندیگی م یدرون دل جا
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ن برهمن و آتمن درو نکهیا دیگویمعکوس گرفته و م جهیمنابع نت نیاتفاقاً شنکر از هم یول
 یکیدو  نیاست که ا نیبر ا دیبلکه تأک ندباشکه آنها دو تا می ستیدارند مقصود ن یدل جا

 قرار دارند.  کجایهستند و 
( میقد یهایش یاز ر یکی) Vamadevaچون  یو انسان رَ ندیچون ا ییآمده خدا I/1.30در 

را  دوَوامَ و  ندریا فیتوص نیچن نیا سدینویم رُیاند. کمال رسند برهمن یکه به حد اعال گاهآن
در  یو از خود فارغ شدن کامل حاصل شده باشد. ول تینسبت داد که وحدت با الوه یبه حال دیبا

 تیوحدت، موقع نیگرفت که آن در ا یمعن نیااشاره به خدا شدن جیواتما را به  نیا دیضمن نبا
اند نام برده شده  یمتعدد نایخدا ییجهان را بدست آورده است... در متون ودا یخالق و فرمانروا

 انیالاقل به خدا ند،یقابل وصف توسل جو ریو غ دایوجود برهمن ناپبه ستندیتا آنها که قادر ن
 کنند...  دایاعتقاد پ یسماو

و هم انسانها  یسماو انیآمده که هم خدا I/3.26. در ستیجدا ن انیالبته وجود اعال از خدا
 د. و به برهمن رسن افتهی یقادرند تعال

ممکن است در حال  دوَچون وامَ یمیکه حک ردیگیم جهینت I/1.30در تفسیر  زین رامانوجه
در هر حال آنها هرگز قادر   ی را برهمن درک کند ول زیهمه چ قت یآتمن و حق ،یمن درون ،ییرها

وابسته به  زین ییپس از رها یو حت ابندیو اداره عالم دست  بیو تخر نشیآفر یرویبه ن ستندین
  ی کیبا برهمن    دوَو وامَ   ندریا  یکه آتمن فرد  ردیگیم  جهیسوتره نت  نیشنکر از هم  یاند. ولرهمنب

   ۲۷/۷۴ - ۴۵. رساندیو آتمن اعال را م یسوتره وحدت آتمن فرد نیبوده و ا
  ی اختالفات و گاه م،یدید شادهایسوتره. چنانکه در اوپانبرهمه زکوتاه ا یابود فشرده نیا

. مسلم است که شوندیم  افتی  لیرسا  نیباب ا  کیدر    ین در فصول مختلف و حتفراوا  یتضادها
 یته برداشتهادست و هماهنگ باشد. الب  کی  تواندیمجموعه ناهماهنگ هم نم  نیا  ریو تعب  ریتفس 

علت  یدارند. ول ریتأث یناهماهنگ نیدر ا زیاند، نمختلف یهاینیبمولود جهان  شتریمتفاوت، که ب
مطلق و  قیصورت حقامنابع و متون به اصطالح مقدسند که به یینظرها، نارسااختالف  ،یاصل

 .1شوندیم رفتهیقابل خدشه و خطا پذ ریمحض... غ یمسلم و الهام و اعالم عقل کل و آگاه

 
رساالت مقدس مذاهب   نیاز ا   یاریبس  ات یو نظر  ماتیو تعل  انات یب  نکهیبر ا  یهیروشن و بد  اریاز شواهد بسـ  ۱

که در   استی اختالفات فراوان یکی ستند،یمطلق ن قی... و حقایاله یگفتار خداوند، الهام غیب، وح ،یباستان
مشکالت و   یگرید .شوندیمشاهده م  انیاد ن یمتنوع ا یهامختلف فرق و احزاب و دسته  ریبرداشتها و تفاس
 ییابتدا  ،یگیمای از ابتذال، ب  ری)البته غ  کنندی رشد م  یاست که در اجتماعات مذهب  یاریبس  یهاییمصائب و نارسا

مطلق،  دان، عقل همه   ینظر همه خداپرستان، خداوند وجود زاز آنها ا  ی برخ مات یو تعل اناتیو نامعقول بودن... ب
و ناقص و   فیاز مخلوقات ضع یبداند که تعداد فراوان دیبا یوجود نیچن  کیاست.  ریو خطاناپذ ق یو شف میرح

 یحت ایسفاهت و خباثت... و  یاز رو  ،یبرداربا سوءنظر، بمنظور بهره ده،یمحتاج او، که خود آنها را چنین آفر
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 شود ی گفته م   تایگ( که معموالً بهاگاوات Bhagavad - Gita)  تاهگودگیب

شده   لیدفتر تشک  ۱۸( است که از  Mahä bhärataه )َتاز حماسه سترگ مهابهارَ   یبخش   تایگ
  کصد یاز  شی)ب تی ب ۲۱۰۰۰۰تقریباً  یباب است. منظومه مهابهارته دارا ۱۸شامل  زین تایاست. گ

است که  یلیه نام جد قباتَ . بهارَانددهیحماسه جهان نام نی( است و آن را بزرگتریتیهزار دو ب
آن در  میشکل گرفته و تنظ جیمجموعه به تدر نی. اشدندیم دهیبهارته بزرگ نام ایمهابهارته 

باره  نیدر ا ات یب. م. نظر ۵۰۰ق. م تا  ۵۰۰است )تقریباً از  دهیسال طول کش  کهزاریحدود 
 ،دهند( نسبت میVyasa)  هسَایو  یریاساط   میمجموعه را به حک  نیا  یمختلف است(. در سنت هند

 لیدو خانواده بزرگ از قبا  نیب  یه شرح جنگهاحماس  نی. انددانمیرا از او    یبمتون مذه  شتریکه ب
(، و  Pandusها ) ندوَپَ ای  Pandavas( ، و Kurusکوروها ) ای Kauravas یبهارته به نامها

  یمردم هند است که در آنها از عادات و آداب سنت یو قهرمان یپهلوان یداستانها

 
 اندتوی برداشت م ک ی)در صدها فرقه فقط  رندیگی نادرست م جیاز گفتارش نتا مان،یو ا یاندیشنیک  ال در کم

  ، یمیدا یهاچنان روشن، آشکار و با تکرار و اعالم  دیمحض است با ییجهت او که دانا نیباشد(. بهم قتیحق
پسند که بدخواه و شر   دیانگیز بگوه رقنشود. اگر بداند و باز هم سخن تف  جادیا  یاتفرقه   ن یکند که چن  انیب  یقطع

جوامع   یایسوء و بال جی. در مورد نتاستیخدا ن ی دوجو ن یالهام کند که چن ینادان یاست، اگر نداند و از رو 
موجب    ماتشیالهام کند که تعل  ی و به شکل  ینیبش یرا از هر جهت پ  طی دان شراهمه   نیا  یستیبای هم م  یمذهب

آنچه را هم که امثال من درباره خدا   رمیپذی. البته من مگردد نه برعکس یسعادت و سالمت و رشد و تعال
است   یالتیسخنان در برابر تخ نیباالجبار ا یزاده افکار ماست، ول زین م،یکنی م انیبصورت حدود و شروط ب

و طومارها    کنندی است، نقل م  نیو صفت و هرگونه تع  تیفیاز ک  یخود آنها عار  یکه به ادعا  ییکه از زبان خدا
شفقت و   ن یمنزه و ع دیبا که یی. آنها بنام انتقام خداندینمای و خواست و اعمال او، جعل و ابداع م ل ی درباره م

به او تعلق داشته   دیکه همه جهان با یازینی ب ی و به بهانه ارضا پردازندی م یرانیباشد به کشتار و و  یمهربان
در اوست و او در همه...   زیاز خداست، همه جا اوست، همه چ  زیمه چ. هکنندیم  ازیو ن  هیو فد  یباشد طلب قربان

خدا سخن   ی که بجا ندگانی خود گو  ای( است تیمَسَمطلق ) قتیو حق رگونه ین دگاریآن ، او ... همان آفر  ن،یا ایآ
 !ند؟یگویم
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 د،یشاهنامه هند نام توانیرا محماسه  نیشده است. ا ادی زیجامعه ن یو اخالق یمعتقدات مذهب و
 یفردوس  میحک  ایبرجسته،    یخیتار  تیشخص  کی  لهیزمان و بوس  کیتفاوت که شاهنامه در    نیبا ا

  ده یگرد میتقریباً یکصد شاعر تنظ لهیسال و بوس کهزاریسروده شده است، و مهابهارته در حدود 
 .است

و جالل و مقدس و محترم  سرود و آواز، و بهگوت به مفهوم صاحب دولت یبه معن تایگ
 یخدا  یسرودها گفتگو  نیا  شتریاند. بترجمه کرده  ینغمه اله  ای  انیرا سرود خدا  تایاست. بهگود گ

 ات ی(، و دستورات و نظرArjunaارجونه )  ی)کرشن( با قهرمان اصل  شنایمحبوب هندوها، کر  اریبس 
 .استخد نیا

اوپانیشادها  لیگونه که در تجلمانگفته شده است و ه اریو ارزش آن سخن بس  تایگ درباره
قرار گرفته  شیاز حد مورد ستا شیب زیمجموعه ن نیاند، اکرده یروادهیز شمندانیاز اند یبرخ

 است.
تنها است، که نه یارزش ابد یدارا تایمعتقد است که گ ی( استاد آلمانJ. W. Hauerهاوار )

 نیکه ا  کند،یمعتبر عطا م  ات یو نظر  یبه ما عمق فکر  یمذهب  ات یتمام اعصار و در همه ح  یبرا
 وگرمانهاست. ندیا یمذهب دیعقا خیدوران تار نیمهمتر کیاثر تشکل کالس

و  نیاز روشنتر یکی تایگ سد،ینویم یس یانگل ری( دانشمند شهAldous Huxley) یکسلوُه
ه معاصر که از افالطون و ارسطو آغاز و به فلسف یااست )فلسفه یمجموعه فلسفه ابد نیتریغن

و  وستهیجهت ارزش پ نیکه تا کنون شکل گرفته است. بهم (ابدییادامه م یابد قتیدرباره حق
را  تایبتوان بهگود گ دیاعتبار دارد... شا تیتمام بشر یهندوها، که برا یبرا قطآن نه ف یمیدا

 ۱۵/۷۲ - ۱۶دانست«  یهمه جانبه و گوناگون فلسفه ابد انیب (نیترست دارمَ)هَ نیتریاسلوب
 انیو انجذاب ب اقیاشت یکه از رو ،یمذهب دیدرباره عقا یافراط  یبرداشتها نگونهیمتأسفانه ا

موجب   تنهانه   ،دهندحکم می  ی... افکار و اصول  یتمام اعصار، ارزش ابد  یبرا  تبارِو به اع  شوندیم
 یه ارزش نسبکه اکثر مردم ب  ژهیوبه  شوند،یم  نیمؤمن  یفکر  ییستایانحراف که سبب سکون و ا

 چ یبزرگان جز خدا ه نیکه به گفته ا میری. اگر در نظر گکنندیو وابسته به زمان و مکان توجه نم
برد.  میخواه یپ ندگانیگو نیو شوق ا جانیبهتر به اثر ه ست،یو کامل ن نقصیو ب یابد زیچ

ده و نخواهد بود. نظر نبو د یقابل تجد ریکامل و غ یدوران چی !! ، در هقتیفلسفه، آنهم درباره حق
  ان یدوران نفوذ خدا ادبودیاند و بنا شده ییابتدا ات یکه بر نظر تایچون گ ییهابخصوص مجموعه

 ی،جامعه طبقات  ،یبدو یهاو افسانه ریگونه، اساط انسان
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که  ندباشو آسمان، نفوذ سحر و جادو و ساحر و کاهن سوداگر... می نیدر زم یو بندگ یبردگ
دوران خود ارزشمند و  یهرقدر هم برا م،ینیبیها ماوان آنها را در وِداها و براهمنهفر یهانمونه

و افکار و  یدوران برخوردار بوده و با رشد دانش و تجارب علم نیا یهایژگیباشد، از و قیعم
 میباره سخن خواه نیدر ا شتریب تایاست. پس از شرح گ ینظر کل دیقابل تجد یفلسف ات یرنظ

 گفت. 
 ایدیمجموعه هم فلسفه ماوراءالطبیعه برهمه و نیکه ا سدینویم تایدرباره گ شنیکر

(brahmavidya ) ( و هم علم رفتار و اخالق یُوگا شاسَترYogashastraرا مورد بررس )قرار  ی
آن را  د،ینمایکرده و از آنها اقتباس م هیتک شادهایاز اوپان یاریمجموعه به بس  نیچون ا. دهدیم

 :انددهینام شاد همیاوپان
bhagavad gitäsu upanishatsu  درvaishnaviya- Tantrasiira شادها یآمده که: اوپان 

 کندیو آنکه درک م ریکه چون شربت است، ش تایارجونه گوساله، گ ردوش،یش شنایگاوانند، کر
 ۱۷/۷۲ - ۱۸نوش.  ریش

 گرانید زیاز او ن شیاست. پ هیمانده از شنکرآچار یبر جا تایکه از گ یریتفس  نیترکهن
( )نه Advaitaو رهبران چهار مکتب مهم هندو اَدَوایتَه )  دیسات اند. انمانده  یباق  یاند ولکرده  ریتفس 
و شو    (تی( )ثنوDvaitaمشروط( و دوایته )  تی( )نه ثنوVishishtädvaita)شتاَدَوایتَه  یش یو  (تیثنو

  تا یدر گ ی اند. هویّت اصلنوشته ریس تف تایبرگ (محض تی( )نه ثنوShuddhädvaitaدهاَدَوایتَه )
 اوست. مات ین ابواب تعلیا یکه در واقع محتوا شناست،یکر

krishna  بوده و در   اهیس  ی( است، به معنکرشنَ  هیکوتاه شب  ی)  شنَیآن کر  حیکه تلفظ صح
است.   افتهی  زیپرنده... را ن  ینوع  ،یچون شرور و بدکار، بز کوه  یگریفراوان د  یمتون مختلف معان

مجموعه،  نیران قهرمان ا)او تاره( که به شکل گردونه شنوستیبزرگ و یاو تجسم خدا تایر گد
 تیشخص  نی. اکند  را اعالم  شنویمذهب و  یآمده است تا تعلیمات واقع  نیرجونه به زماَ  کشترَ  ای  ریام

بخصوص اند.  کرده  فیهندو گرفته شده است که او را به صور گوناگون توص  یهاو افسانه  ریاز اساط 
و  بایچوپان ز شنایهندوهاست، کر سیتقد یکه مورد احترام و گاه Bhägavata puränaدر 
اطفاء شهوت خود به   یبرا  یو حت  دیربایرا م  انیبارویخود دل ز  ین  فیلط  یاست که با نوا  یجوان

خته ست با زنان به معاشقه پرداشنویبا وجود آنکه مظهر و  زین  یی. در جاگرددیفسق و زنا متوسل م
( که  Rädhäاست بنام رادها ) یمعشوق یاو دارا Gitagovindaاست. در  یرتیسویو هوسران د

)دختران    Gopisاست که با    یاغلب او هوسران  یهند  ات ی. در رواشنوستیزوجه و  یالکشمتجسم  
 کهزاری یو حت کردهیم یعشق باز (شبان
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 ..( .  ۱۹۰/۱۱۲، زهنر  ۲۱/۱۰ - ۲۲گرفته است!! )پورانا  زن
ظاهر  میو رح نندهیآفر یو تقدس است و اغلب در هویّت خدا یمظهر پاک شنایکر تایدر گ

ظاهر  یهنگام وستهیمن پ یهاآمده : »تجسم ۷/۴. در دیگویسخن م زیو از زبان او ن شودیم
و نابود کردن    کانین  تیحما  یحاکم گردد، برا  یقانونیرفته و ب  انیکه قانون عدالت از م  شوندیم
 دکاران و دوباره برقرار ساختن قانون عدالت«. ب

م و او مصمّ  ستین  نیچن  (از آنست  یجزء کوچک  تایمهابهارته )که گ  یشنایکر  سدینویهنر مز
 تای. در گشودیمتوسل م زیو دروغ ن لهیبه ح یراه حت نیرا براندازد و در ا ایطبقه کشتر کیاست 

 نیاست و بهم  بهرهیب  ریتأث نیمهابهارته از ا  یاشنیکر  کهیروشن است در حال  اریبس   سمیبود  ریتأث
 رهیاز دا  ی. او بحدستین  سهیقابل مقا  تایگ  یشنایدارد که با هویّت کر  یخاص  تیجهت هم شخص

 روانشیو پ  شنایجنگ کر  انیدر خود مهابهارته آمده که در پا  یکه حت  شودیخارج م  یعفت و درست
مهابهارته  یشنای)مهابهارته(. کر ۵۴/۹-۶۰ ندشویم دوچارفراوان  یو سرافکندگ یبه شرمندگ

قرار گرفته است و   تیویشنو بودن او در درجه دوم اهمکه تجسم    ستیاکننده   جیگ  تیشخص  کی
 سندهیکاهنان نو یگونه که براقهرمان انسان کهن از او محو نشده است، همان کیهنوز آثار 

 ۱۸۵/۱۱۲بردارند«.  انیرا از م یمیقد سمیتئیپول کیامکان نداشت همه آثار  قیعهد عت

 ی انسان خدا نیشکل گرفتن ا ریامروز دانشمندان برجسته هندو که از مس  یحت جالبست
از او  ندیگویمقدس... سخن م یشنای، کر شنایآگاهند، باز هم از سرورکر یبه خوب یاافسانه

 .طلبندیم ییو رهنما شیگشا

آنها  نیرواج داشتند که مهمتر یمذاهب فراوان ادهاش ی: در دوره اوپانسدینویم تایدرباره گ رائو
. دندیپرستیاعال م یرا بصورت خدا 1(Väsudeva) وَ( بودند که واسودBhagavatasِبهگوتاها )

(  Yamunacarya) هیچار. معلم رامانوجه یمونهدندینامی( هم مSalvatasها )گروه را ستوته نیا
 دند،یپرستی ( مSatva) قتیحق ی را با خلوص و از رو اعال تیشخص ایآنها که بهگوته  سد،ینویم

 ...شوندیم دهیها نامستوته

 آید که آنها بهها برمیمقدس بهگوته لیرسا ای ( pancaratralرتر )پنچه ات یادب از

 
  

 
  ی و نوران  یعال  یاست. واسو به معنویو ش  شنویواسو نام و   نیو همچن  شنا،ینام خود کر  شنا،ینام پدر کر  َوـ واسود۱ِ

 است.
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  ش یایهم به ن  تایبر پا داشته بودند. در گ  یمیو معابد با شکوه و عظ  پرداختندیبت و صنم م  پرستش
غیر   شهیر  دارای  هگوتهدهند که مذهب بتذکر می  یگلها و برگها تکیه شده است. برخ  خدا با آب،

 نیرا اول  تایاز دانشمندان گ  یاری. او و بسدهدیارائه م  یمورد شواهد  نیگوپتا در ااست. داس  ییودا
اند و اثر گذاشته ،ییمکتب عوامل مختلف، بخصوص بودا نی. در انددانمیاثر مکتب بهگوته 

 ... شودیم دهیاز آنها د یدشواه
 Sri) هگونب یو شر ، واسودوَ شنایکر یاعال را به نامها قت یحق ایاعال  یخدا تایگ در

Bhagavan)  1یسنورِ  نژادمتعلق به    که او واسودوَ  دیگویبه ارجونه م  شنایکر  تای... در گپرستندیم 

(Vrisni است )10/37  . 
( و بهندرکار  Garbe)  ( و گارِبHolzmannلتسمان )( و هوBelvalkarولکار )بلَ  ات یرائو نظر

(R. G. Bhandarkarرا ب )افتهیهم تحول  تایکه گ افتیدر توانیکه از جمع آنها م کندیم انی 
... که   هیمکاتب یُوگا و سانکه  ،ییداتنها از بواست که نه  یقیو تلف   یبیمکتب ترک  کی و هم اصوالً  

 ۱۴/۷۴ - ۱۵متأثر شده است.  زیافکار ن گریاز د
اعالست.   یبلکه اغلب خود خدا  ستین  شنویتنها او تاره و  شنایکر  تایتوجه داشت که در گ  دیبا
مجموعه  نیاز ا دهیشده است، به طرح چند موضوع برگز میتنظ شادهایاوپان هیبر پا تایچون گ
 .میکنیبسنده م

 
 
 

 تا یدر گ  خدا

( است یانسان  تیشخص  ی)دارا  متشخص  یخدا  کیاعال    یخدا  2تایدر گ  سد،ینویم  شننیکر

است.   کرده  عالم اَعراض و جهان قابل احساس و درک را خلق  ،یتیخود با پرکر  عتیطب  لهیکه بوس
. او IX/24 هایاست و سرور همه قربان او متمتع XVIII/61 بردیاو در قلب همه موجودات بسر م

 شورهی. اVII/22-21  شنودیا مما ر  ی و دعا  کندیم  کیتحر  یبا تقو   یو فداکار  میدل ما را به تسل
 یو حفظ و اضمحالل جهان است. خدا نشیمتشخص مسئول آفر یخدا

  

 
 دهند.  لقب را می نیهم ا  وایو تواناست، به ش رومندی مردانه و ن یبه معن نیورش ای یـ ورسن۱
 اند.شده  بیترک نگیزهنر، رائو و س شنن،یمختلف از کر یـ ترجمه بندها۲
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 عتی. ارواح زنده طب  (apara)  رَپَاَ  یادن  یگری(، و دPara)  رَاعال پَ  یکیاست    عتیدو طب  یدارا  اعال
، ابتدا   واشی  ـ شنویو  ـبرهما  ی ـ  ادن  عتیطب  ،یو واسطه ماد  هایو ماد  کنند،یاو را درک م  یاعال

گاه که محبت خود را  برهماست. آن شدیاندی گاه که خدا به خلق مآن ندباشانتها می ـ انیم ـ
 تی. در حال کمال و تحقق واقعشنوستیو کند،یو با صبر توأم با عشق اثر م سازدیپراکنده م

 ایاو حال عقل، عشق، کمال است، که معرف سه صورت  نیاست. پس خدا در عویاو ش یهانیک
 .ندباشمی وایش ـ شنویو ـبرهما 

کننده  و او نفوذ   شودیبه مفهوم نافذ مشتق م  شیذکر شده، از و  زیودا ن  گیویشنو، که در ر  نام
پس از آنکه جهان را  شنویآمده که و .Tait. Upرد شدن. در وا یبه معن نیبزرگ است. همچن

 در آن داخل شد.  دیآفر

آسمان مشخص   یمیقد  یونریانه خدا  دیخورش  یآن را با خدا  و  نامندیم  تایرا معلم گ  شنایکر
از متون   یگرفته شده است. در برخ  دنیپاره کردن و کش   یبه معن  شیاز واژه کر  نَشی. کرسازندیم

 نیاحترام همه را جلب و بهم کشد،یخود م یهمه را بسو شنیکه چون کر شودیتذکر داده م
مده چون او گناهان را از پرستندگان خود دور و  هم آ ینام گرفته است. در بعض شنیجهت کر

 . 1شده است دهینام نیچن کشد،یم رونیب

 ابدیب یخیهویّت تار کی تایگ یشنایکر یاوجود افسانه یاست برا لیکه ما شننیکر
  سد،ینویم

 Ghora) رسهورانگی( و شاگرد گdevaki- putra) یکپسر دوَ شنایکر Ch. III/17.6 در

Angiras دییک کاهن خورش 30/6براهمنه  تاکیدر کاوش رسیگهورانگ نیشده است. ا( خوانده 
نام   نیاز ا یآثار زین یونانیو  ییدارد. در متون بودا بعهده ینقش مهم شنایاست. در مهابهارته کر

ندارد. بنا   یارضعبا تفکر هندو ت   شود،یم  کسانیاعال    یبا خدا  شنایکر  تایدر گ  نکهیوجود داشته... ا
و دا  گیدر ر ی. حتگرددیذات مبا برهمن هم شودیاوپانیشادها آنکه موکته )رها( م میبه تعل
 شنایکر ،ی(. در مکتب خدا پرستRg.IV/26شده است ) دیتأک انیانسان و خدا یهمسان

incarnation در بدن   تی)اوتاره(. او نزول الوه شنویشدن( خداست و تجسم و لی)به گوشت تبد
   ۳۱/۷۲ - ۳۵انسان است که ظاهر شده است.  ـخدا  نیتریانسان و عال

 شده است. در انیب تایبار در گ نیاول Avatära Väda ایاوتاره  هیتوجه کرد که نظر دیبا

  

 
هند آمده است    یهاشود، در افسانه   لیتبد  یاافسانه   ی خدا  ن یاز آنکه به چن  ش یپ  شنیتوجه کرد نام کر  دیـ با۱

 بوده است. اهیس زیآن ن یو مفهوم اصل
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تا  شوندیانسان مشخص وارد نم ک یدر قالب  یول شوندیم فیبه شکل انسانها توص انیخدا ودا
خداست که از   کی شنایکر  تایهند. در گانجام د نیزم یرا به روش انسانها در رو یاله فیوظا

شد دقیقاً  هیتوج شیانسان رفته است. واژه اوتاره، چنانکه در پ کیآسمان نزول کرده و در قالب 
 مفهوم را داراست. نیمه

 افته ی  تیاهم  اریاوتاره، بس   ایتجسم و تظاهر خدا بصورت انسان    هینظر  تایدر گ  سد،ینویم  رائو
به جهان وارد   mayaآمیز خود قدرت اسرار لهیاصل خدا بوس نینابرا. بشودیم یاساس نیو دکتر

 شنایکر تایتا قانون دهرمه را برقرار سازد. در گ گردد،یانسان مجسم م ک یو به شکل  1شودیم

  . 5/11،  4/6-8( است، Puroshottama) 2همَوُ َتشوُتجسم کامل پور کی

مذاهب   یو حت شادهایو در وِداها و اوپان دشویظاهر م تایبار در گ نیاول یاوتاره برا هینظر
 ردیگیروح گوشت و بدن بخود م  تایدر گ  یهند وجود نداشته است. در ودا خدا روح است ول  انیبوم

نفوذ کرد،    سمیبه هندوا  سمیاز بود  دهیعق  نیمعتقدند که ا  ی. برخشودیو به شکل انسان مجسم م
مجسم   یخدا  تایقرار دادند. در گ  شیتند و مورد ستاپس از بودا او را تجسم خدا ساخ  انیبودائ  رایز

آمده »هر بار که عدالت در   4)در بند/  ۱۷/۷۴ شودیم یانیاصل بن ک ی)به قالب انسان در آمده( 
)خدا بصورت   سازم«یرا مجسم م  شیمن آتمن خو  زد،یخیبر م  یعدالتیحال نابود شدن است و ب

 !!(شودیم انسان ظاهر

 شنا یکر یدرهم و نامشخص است. هم از برتر اریاعال بس  تیو الوهمسئله خالق  تایگ در
 .شودینسبت داده م تیالوه یرویتمه ن سخن است، هم از برهمن و هم به پوروشه و پوروشو

متشخص   یساکن است، خدا اءیتمه، که در دل همه اش پوروشو  10/32, 10/8، 9/19 در
 . .کنندیم سهیآن را با برهمن مقا است. رائو

هر دوران   یدر ابتدا و انتها  عتیتحول و ظهور و اضمحالل همه عناصر طب  9/7و    6-7/4ر  د
دو  یوجود اعال دارا نیمه است. ات از پوروشو  یو تظاهر واقع یتجل کی. جهان ردیپذیصورت م

موجودات بوده و سه  یآگاه است. پرکریتی مبناریدر ارتباط با جهان آگاه و غ ،یوجهه اعال و ادن
 را یتیمختلف تمام مواد گ یهاآن )ستوه، رجس، تمس( با نسبتگونه 

 
  

 
 از آنکه وارد جهان شود کجا بوده است؟    شیپ ؟ستیخدا در جهان ن  ایآـ ۱
ی  خدا تایاست و در گ تیمطلق و برهمن بدون شخص  قتیپوروشوتمه حق میدید کهیبطور شادیـ در اوپان۲

 . متشخص
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 دهند.می شکل
. ندیو ابد یازل یاصل مجزا وکه د شودیمطرح م یتیپرکر ـپوروشه  تیثنو 13/19 در

 اعال. یخدا نیخالق بدن و احساس است و پوروشه جانش  پرکریتی

عامل  کی. پوروشه شودیمبه دو اصل پوروشه و پرکریتی نسبت داده  نشیآفر 14/3 در
 ای یمورت تری )همان پردازدیم یتیحفظ و اضمحالل گ نش،یاست که به آفر یمتحرک و فعال

 با هم(.  وا،یش ـ شنویو ـبرهما  ثیتثل
که تنها تو  قتی. بحقشناسندیتو را نم 1شکوه ن،یاط ینه ش ان،یآمده، نه خدا 10/14-15در 

ای پوروشه، منشأ همه موجودات، سرور همه  . یشناسیرا م شتنیاعال خود خو یپوروشا نیا
 العالم.رب  ان،یخدا یمخلوقات، خدا

 دگار یشه صفت آفرواست، پور هیکه تأثیر مکتب سانکه ،بندها گذشته بر دوآلیسم نیا در
( )که همان  Parameshvara) رَمشوَپرَ ایو ذات اعال  ستیوجود اعال ن 7/7در  یول ابدییم
 حاضر است.  زیبزرگ است( در همه چ ی خدا Parama brahma رهمَبَمَرَپَ

برتر از برهمن  یگاه خود شود،یانسان ارائه م کیکه بصورت  شنایکر گریاز طرف د اما
 است. 

 من خاستگاه برهمنم. شود،یاعالم م شنایاز زبان کر 14/17 در
م، در  وهمه وِداها اُ  و ماه نور آن، در  دی: در آب من مزه آنم، در خورشدیگویم  شنایکر  7/8در  

( ... و باالخره او منشأ و مبدأ Paurusham nirshuشو )رینپئورشم یفضا صوت، در انسانها مرد
 هوتانامب ـهاست سرو ی( همه هست bijam sanätanam) سناتنمجمیب هیو تخم اول زیهمه چ

(sarva - bhutänämو ه )ستیاز او در جهان برتر ن  زیچ چی ... 

اما من به  شوند،یم جادیو ظلمت... همه از من ا یکی: عشق و ندیگویم اشنیکر 7/12 در
 بلکه همه آنها در منند. ستمیآنها وابسته ن

که   شودینم  افتی  چکسیه  یداند ولمیو حال همه موجودات را    ندهیاو گذشته و آ  7/26در  
 .شناسندیرا منفر او  ونیلیدر م ک ی ایدر هزار  ک ی 7/3هم چون  یگاه یاو را بشناسد ول

 جهان، ناظم و جد همه است.  نیپدر و مادر ا شنایکر 9/17در 

 
  

 
 (Vibhutayahه )یَویبهوتَ ی( است. جالل و ظهور الهVibhuti) یقدرت و شکوه ویبهوتـ ۱
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 هاست.یهمه هست یو ازل یمنشأ و اصل ابد شنایکر ۸/۹ در
 حیبرهمن تشر ۱۷تا  ۱۲از بند  ۱۳. در باب ابدییم یاز بندها برهمن برجستگ یدر برخ یول

 .شودیم فیتوص شادهایو به زبان اوپان هیآن توج یهایو برجستگ
 .دباشاست. او خود وِداها، خالق وِداها... می نیبرهمن برتر ۱۵/۱۵از بندها چون  یاریدر بس 

  ة و از آنها هم شوندیاست که همه تخمها در آن کاشته م یمیبرهمن بزرگ، رح ۳/۱۴ در
 .گردندیموجودات ظاهر م

از تکامل و  ازینیساکن و ب اءیاست که در همه اش یرییبرهمن وجود بدون تغ ۱۹/۵ در
آمده   ۸/۷که در  م یدیاز برهمن هم برتر است. د شنایکر یگاه نیاست. با وجود ا کسانی وستهیپ

 .ستیتر از او نبر زیچ  چیدر جهان ه

از برهمن فراتر رود و همه شعائر و علم  دیرا بشناسد با شنایاست کر لیآنکه ما ،ییبندها در
 ...۲۸/۹،  ۴۴/۶مقدس را پشت سر گذارد 

که:  شودی( ملقب و اعالم مShribhagavän) هگوانبینام شربه شنایدر فصل نهم کر
حکمت اعال   ای( räjavidyä- räjaguhya) ایدیراجه و ـ هیراجه گوه یو راز شاه یحکمت شاه

راز را به مکاشفه  نیو ا میابیمجسم )انسان شده( را با برهمن در یشنایکر یاست که همسان نیا
 .میدرک کن

  ۶۱/۱۸. در ستیاهویّت برجسته شورهیا یو در بعض ابدییم یاز بندها آتمن برتر یبرخ در
 آمده:

 لهی( ساکن است و آنها را بوسSarvabhutänämدر دل همه موجودات سروبهوتانام )  شورهیا
اند. )در ترجمه زهنر: سرور آنها را از نشسته ینیکه بر ماش ییگو آورد،یقدرت خود بحرکت در م

 (ینیمانند عروسک ماش ش،ی( خوایقدرت مرموز )ما لهیبوس چرخاند،یبه آنسو م نسویا

پرست بودند و اصنام  گرفته، بت  شهیاز مذهب آنان ر  تایقبالً اشاره شد بهگوتاها، که گ  چنانکه
اصنام   شیستا ۲۰/۷ - ۲۱و صور منع نشده است. در  سیتند شیهم ستا تایدر گ دندیپرستیرا م

 شکه پرست  شودیم  دیی( توجیه و تأpratikopäsanäپاسنا  کیپرستی پرت )نماد  هاکریو پ  ریو تصاو
 .گرددیمطلق نم قتیبه حق دنیاشکال مانع رس نیا

مشخص و قاطع درباره  هینظر کی تایآید که در گبرمی نیچن ات یو نظر انات یب نیجمع ا از
 است، از یرستکتاپیو  دیتوح دییدر تأ یسع کهیو با وجود شودینم انیب تیالوه
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 . گرددیمطرح م زیتئیسم نتا پولی دوآلیسم
درباره  ست،یو صفت ن تیفیک یاعال دارا یخدا شودیباالخره، با وجود آنکه بارها تکرار م و

 دهد، ابتدا او به شکل همه عالم است؛و او پاسخ می پرسدیم شنایو شکل خدا ارجونه از کر افهیق

ها، و اسوها، رودراها..... بنگر، یتی. به آدینیبیت و هزار رنگ م: تو مرا به هزار صور  11/4-7
. اما تو مرا اندافتهیتماشا کن، همه در من وحدت    یلیو بیروح، آنچه را ما  روحذیبه همه عالم بنگر  

 اما 1یمرا بنگر یلهتا تو قدرت ا کنمیعطا م ی. من بتو چشم الهینیبب یتوانینم یانسان دهیبا د

 :ابدییم یل انسانباالخره شک
 . دهد یخود را ارائه م  یبه ارجونه شکل اله  وگا،یرب بزرگ    (شنوی( )نام وHari)  یهر  ۹/۱۱در  
 یهاچشمان فراوان، چهره  ار،یبس   ی. با دهانهاشودیم  هیتوج  نیشکل چن  نیا  ۱۰/۱۱  -  ۱۱در  

مجلل   یتاجها و بایز یهاامهبا ج ،یاله یفراوان، سالحها یعلو یهانتیز ،انگیزحیرت  ادیز
نور او را  دیدرخش یدر آسمان م دی... به انسان که اگر هزار خورشیآسمان یبا عطرها ،یآسمان

 .نداشت

 یکه برا  ،یبا وجود همه لطافت فکر  یآغاز خدا در همه جهان و همه جهان در اوست ول  در
 گیر  یوکتاکه در پوروشه س  یو شرح  ییجالبست، ناگهان همان تصورات ودا  اریآن روزگاران بس 

 با هزار چشم و هزار دست...   میاست عظ یو خدا، انسان  گرددیتکرار م شود،یودا از خالق جهان م
 یبرا انی... خدامیبا بدن عظ ندیبیو خدا را م نگردیمجدداً ارجونه به آسمان م ۱۷/۱۱در 

وحشتناک او  یانهادهانها و چشمها... فراوان است. از دند یاو دارا ند،یگویاعال زنده باد م یخدا
 او در ترس و وحشت... بتیهمه در هراس و لرزند و همه عوالم از ه

 
 «...لرزمیو من از ترس م شنویو یا نمیبیتو را م نیسرخ و آتش یفراخ و چشمها »دهان

 
که دوچار  یبیاضافه کرد، اد دیبا یول)است  یاغراق ادب کی نیکه ا سدینویم شنیکر البته

  ۳۱۸/۷۲است(  ییبختک انسان خدا

  

 
 (. mamsacakshusچکشوس )سَ مان یو انسان یگوشت دهی( دdivyacakshusچکشوس )هیوید یاله  دهیـ د۱
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 ریو تحت تأث ییابتدا اریبس  نشیدرباره خدا و آفر سندگانینو دید تایدر سراسر گ اصوالً
 کهن هندو قرار گرفته است. یو باورها ریها و اساط افسانه

 .شودیاجزاء م یدارا تایدر گ ست،ین ریپذبخش شادهایکه در سراسر اوپان ییخدا جالبست

 ی بصورت روح زنده )جیواتما( و ابد ات یآتمن من در عالم ح بخش از کیآمده » ۷/۱۵ در
دارند و ارگان ششم آنها منس است، بخود متعلق  شهیر عتیرا که در طب یو حواس شودیم
 خداوندند. ای شنایکر یجیواتماها بخشها گریبعبارت د سازد«یم

  : که سدینویم ندیبیخود ناسازگار م ریرا با تفاس انیب نیکریشنن که ا رادا
 یاست ول یبخش کوچک ی= بخش( به معن mamaivämshah) (amsha) هَشوامیاممَ

است.  میعظ ات یح کیاست، که مرکز  یمخلوق روح جهان یاست که روح فرد نیمفهوم آن ا
 زیگونه که شانکارا ن... همانشودیاست که از آن تمام جهان پوشانده م یاهسته یآتمن جهان

   ۳۷۷/۷۲از کل فضاست، بدون آنکه از آن جدا باشد.  یرف بخش داخل ظ  یمعتقد بود فضا
ساخت   نیمحدود و متع  توانی. فضا را مجاستیب  یتشابه  نیکه چن  میبحث کرد  نیاز ا  شیپ

 شود،یفراوان محصور و محدود م یهاو اوتاره شنایهندوها را که در قالب کر یفقط خدا یول
. 1و نامحدود نینامتع یکرد، نه خدا سهیکوزه مقا یبا فضا توانیم

 
 ی نیدر سرزم یانسان.. نازل شده و به قالب .بابای راما، سا شنا،یصورت کرخدا به  شوندی م یگاه که مدعـ آن ۱

از جسم راما... بوده و وارد آن شده است،   رونیو ب ن یسرزم نیاست خدا خارج از ا ن ینشان ا شود،ی محدود م
و داخل آنها   میتقس ییو سپس به بخشها ندیآفری خدا اول موجودات را م  میدیهم د  شادیگونه که در اوپانمانه
 ر یپذ)خدا بخش   شودیصورت جیواتما وارد انسان ماز خدا به   amsha  یجزئ  ای  یسوترا هم بخش  نی. در اشودیم

 است!(.
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 تای( در گmoksha) ییرها

هدف همه مذاهب   د،ینام یروحان یآن را آزاد توانیاز تولد و مرگ، که م ییرها ای مکشه
 Jnänaمرگه )است که از سه راه: جنانهَ  یهدف رستگار  شادها،یچون اوپان  زین  تایاست. در گ  یهند

- margaراه معرفت( کرَمَه( )( مرگهkarma-margaب )مرگه ) هَکتی( )راه عملBhakti - 

margaیرستگار یمذهب بودا، گاه ریتحت تأث تای. در گافتیبه آن دست  توانی( )راه عشق( م 
است. چنانکه در مذهب بودا شرح داده خواهد شد، هدف   افتنی( دست Nirväna) روانایبه ن

خاموش شدن و از  ی( به معنNirvä) روایواژه خاموش شده است و از ن نی. مفهوم ارواناستین
و وجود   تیمطلق فرد یستیبودا مقصود خاموش شدن و ن نی . در دشودیحرکت افتادن مشتق م
 رواناین تاید( متوقف خواهد شد. اما در گخودبخود بازگشت )تولد مجد جهیانسان است که در نت

و لذت اعالست  سروری به یابو دست  یریو مقصود همان فناناپذ گرددیاغلب با برهما همسان م
مفهوم از برداشت  نیا هیدر توج ی. اختالف اساسشودیو اهداف حاصل م ال یکه با ترک همه ام

هم  یآن را نفس اله توانیپوروشه، که م ای. در مذهب هندو آتمن ردیگیم شهیدرباره آتمن ر
بودا با اعتقاد به اصل    ب ر مذهوجود است. اما د  یاصل  هیو ما  یو ابد  یازل  زمان،یب  ر،یفناناپذ  د،ینام

ذات   یموجود  چیه  یعدم آتمن است، برا  ای(  an - ätmanن ـ آتمن )اَ( که همان  anättaآتا )ناَ
جهت از نظر مذهب بودا وجود مطلق   نی. بهمانیخدا ا یخدا  یبرا یحت شود،ینم رفتهیآتمن پذ ای

 هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. یو ابد یو ازل

است که هرگز متولد نشده و نخواهد مرد و پس از مرگ بدن  یریفس الهى فناناپذن تایگ در
. پوروشه به خانه  ۷/۱۵و  ۸/۲ ستین بیاز برهمن و قابل تخر ینفس، جزئ ۲۰/۲است.  یباق زین

 ( مراجعتbrahmanirväna) روانایکه همان برهماست برهمان روانا،یخود ن یروحان
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 . ۷۲/۲کند. یم
اعتقاد نداشته باشد،   شیدر نفس )آتمن( خود شک کند و به منشأ پوروشه خو  که  یکس   یبرا

جیواتما و  انات یب نی. در اغلب ا ۴۰/۴است  یسعادت  گونهچیجهان و نه آن جهان و نه ه  نینه ا
کامل  یپوشنفس و چشم تیبا ترب شتریب تایدر گ یو رستگار ییمورد نظر است. رها یآتمن فرد
از  یاری. در بس شودی( حاصل میگیراز خود عمل و گوشه شادهایون اوپان)نه چ اعمال از بهره 

از اسارت اعمال )بهره  ییبا رها یکه رستگار گرددیم دیصریحاً تأک ۳۹/۲چون  تایگ مات یتعل
 .دیآیاعمال( بدست م

. آنکه در ندباشاعمال می یهاآنها که محرکشان ثمره اندی تأسف و همدرد ی جا ۴۹/۲ در
جهان( اعمال خوب و بد را رها  نیجا )در هم نیپوکته( هم ی)بوده افتهیو تجمع  روح کمال 

 . 1کندیم

از  ییو رها یبه رستگار دنیکامل و تمرکز و تجمع در خود تنها راه رس یتفاوت ی ب ۵۱/۲در 
 افته یدر روح تمرکز و تجمع  یروحان نات یتمر لهیکه بوس یتولد و مرگ است آن مردان با معرفت

)به بهره اعمال  سازندیاعمال را محکوم م جی( و نتاbuddhi - yuktaاند )کاشفه مستغرقو در م
از اسارت تولد مجدد رها  ند،ینمایآماده م ییُگا و تحمل سخت یو خود را برا اندتفاوت یکامالً ب

به   ۷۲/۲... و در ابدییبه سکون و آرامش و صلح دست م یشخص نیچن ۶۷/۲... در شوندیم
در برهمن داخل   ۵۴/۱۱در  ابد،ییحاد مبا برهمن ات  ۱۸/۱۳، ۵/۸، ۲۴/۵رسد و در می برهمن

  دن ی: کامالً از جهان خارج بریحصول رستگار یعمل برا نیمهمتر ۱۸/۵... و باالخره در شودیم
در برهمن )آتمن(  یروحان نات یجستن و نفس را با تمر یدر خود سرور و شاد ازگشتن،و به خود ب
 brahma)  آتما  ،  پوکت  ۔ا برهما ـ یُوگا  آن ر  تایختن و از یُگا کمک گرفتن است، که گمتمرکز سا

- yoga - yukt , ätmäنه  ند،یبیمرد رها شده نه اختالف بین درون و برون را م کی. نامدی( م
 همانست. شهیعالم و معلوم و فاعل و مفعول... را، چون برهمن هم نیب

داراست که  نیمؤمن یدر رستگار یمهم اریه خداوند نقش بس ب میعشق و تسل تایدر گ البته
 :میدهیم انیگفتگو پا نیامورد بحث قرار خواهد گرفت. اکنون با نقل قول از چند پژوهشگر به 

 تایمذهب هندو و برداشت بهگودگ دیاز د یفراوان به رستگار یدر نوشتارها زهنر

 
  

 
  ی . بوده گاستیُتمرکز  نی. روش اشودی یوکته م ایتمرکز و تجمع  لهیروح فعال وس ای( buddhi) یـ بوده۱
 است. افتهیتجمع و کمال دست  نیااست که به   یکس وکتهی
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 ی( ، رستگارmukti)  یاز زندان تن موکت  ییرها  یدر مذاهب هند  سد،ینویکرده است. او م  اشاره
گونه همان  ند،باشمی  یدیکل  می( مفاهvimukti)  یفکر و ذهن ویموکت  یی( و رهاmokshaمکشه )

 د،باشاتحاد با خدا مورد نظر می  زین  تایاست. در گ  نیوحدت و اتحاد با خدا چن  یحیکه در عرفان مس 
 تیحواس واقع لهیاست که بوس یویمل از عوامل دنکا یییابی به آن اوالً رهاکه مراحل دست

به آرامش و سکون  افتنی. سپس دست ایبا دن یاحساس یکامل از وابستگ دنیبر ای اندرفتهیپذ
که سبب    اق،یو باالخره توجه به خدا و اتحاد با او از راه محبت و اشت  شیدرون خو  یکامل در ژرفا

 ییدر متون بودا  ستن،یو عالم را از باال نگر  ستادنیااصطالح در قله  ...  میدر خدا جذب شو  شودیم
پا  ریاست و قعر خأل را ز ستادهیا یکه بر قله کوه یچون کس  ری. »بودا پس از تنوشودیم دهید

  تا یگ ر د ستادن یدر قله ا نی . ا(Majjhima Nikäya)رساله  کنند«ینظاره م زیگذاشته، بر همه چ
 نیتری( و مقصود عالکندیکه زهنر آن را دور و بلند ترجمه م)  شودیم  دهیام( نKutasthäکوتستها )

کوتستها  نیا ۷/۶-۸. بخصوص در ابدیبه آن دست  تواندیاست که انسان م یقله سلوک روح
 نی. همچنشودیم  سریصعود بر آن م  ات،یاز همه نفسان  دن یایست که پس از تجمع و تمرکز و برقله
و به مخلوقات   ستادنیا  ی( اصطالح بر قله کوه۱۲بخش    هژیومهابهارته در فصول مختلف )بهدر  

 انیبه گفته مهابهارته، گذر از جر  ایو    د،یپس از تجمع و تکامل و تفر  ستن،ینگر  ینیو موجودات زم
. استسخن از کوتسته نیهمچن ۳/۱۲-۴ تایسنساره و برهما شدن، بکار برده شده است. در گ

 ۳۵۸/۱۱۲ - ۳۵۹. شوندیبا او متحد م دهیبه خدا رس رندیگیبر قله اوج م آنانکه
شدن به  کینزد یآن است که برا تایمهم گ اریاصل بس  کی: سدینویم گرید یزهنر در جا

و  افته،یمجتمع و کمال  شیخو شتنیدر خو ای( yuktaه )مقام یوکتَ نیداوطلب ا دیخداوند با
حل باال انسان آزاد و کامالً از وجود آزاد شده گردد... در مرا یاز بندها ای( Vimuktaویموکته )

که کامالً به خدا پردازد و با او متحد شود... که البته   ابدییرا م  یسبکبال  نیرها ا  هایو وابستگ  ودیق
فقط  دیهزاران انسان شا نیدر ب دیگویاست. خدا م یو رحمت خدا ضرور ضیسلوک ف نیدر ا

فقط  دیشا اندافتهیکه به کمال دست  یهمه قهرمانان نیدر ب یخود کوشد. و حت ال کمبه  یکی
 سازدیجمله مشخص م نیا انیبا ب شنای(. کر۳/۷ تایگونه که هستم واقعاً بشناسد )گمرا آن یکی

از حد مشکل است و به   شیب یبدون کمک اله افتنیدست  روانایبه ن ای ییبودا دال یا یحت»که 
 دی. پس با.. دباشتقریباً ناممکن می یبدون کمک اله دنیرس رواناست،ین یآنسو کهمعرفت خدا، 

 تصور اراده انیب نی. با استین یهانیو نظام ک انیکرد، که جز جر میخود را به اراده خدا تسل
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نفس است«. خدا تنها قدرت موثر   یو گمراه  بیفر  راینادرست که سفیهانه است، ز  تنهانه  یشخص
 یاست. او آنسو  تیست. خداحاکم بر ابدا  یمحض به قدرت اله  میاش تسلاست و انسان تنها چاره

 خدمتو در او متمرکز شد و به او    دیش یفقط به او اند  دیو الیزال است. با  تیابد  یو ورا  یریفناناپذ
 . ۱۶۵/۱۱۲ -  ۱۶۷(۱/۱۲ تایکرد تا عارف کامل شد )گ
ست اتحاد با خدا  تایدر گ  ییمعتقد است که هدف نها  تایگ  ۲/۱۴،    ۲۶/۷  یرائو با تکیه به بندها

و  یکه همان رستگار ،یو به سرور و لذت و سعادت ابد شودیم ریکه در آنحال واصل فناناپذ
   ۲۲/۷۴. ابدییدست م است، ییرها

، ۱۹/۳وجود اعال یابی بهارائه شده است. دست یاهداف متنوع تایکه در گ سدینویم شنیکر
هدفها   نیا  نیمهمتر  ی... ول۱۷/۵، راه بدون بازگشت    ۵۶/۱۸  یابد  ی، مکانها۱۵/۴و    ۳۱/۳  ییرها

 یبه اشتباه خدا شدن معن ی( است )که برخbrahmabhäva) بهاوَرهم یابی به برهما بَدست
از همه   ی( )تجرد و وارستگkaivalyaکیولیه )  دنیبر  ایمقام از دن  نیا  یبرا  ی(. شرط اساسکنندیم
به  هیکند بلکه شب( را مطرح نمیsäyujya) هیوجیسا ای( یذات با خدا )هم یکسانی تای( است. گودیق

  ۸۶/۷۲. شودی( آرزو مsädharmya) هیخدا شدن سادهرم
از پژوهشگران را   یبرخ  هینظر  نیو ا  ستا  دهیهم عق  شننیمورد کامالً با کر  نیدر ا  زیزهنر ن

 :سدینوینموده و م یقاطعانه نف کنند،یم انیبا خدا ب یرا هم ذات  تایگ ییکه هدف نها
وه( تَسَ( خلوص )gunaمتقابل سه عامل )گونه    ریتأث  لهیبوس  یماد  عتیطب  هینکهو سا  تایگ  در

معرف رابطه   زیو اعمال انسان ن  ابدیی( تحول مسَم)َت  یکیس( و رخوت و تارجَو حرکت )رَ  یانرژ 
)در کنار ماده و روح( که هرچند او منبع و   شودیوارد عمل م زیخدا ن تایگونه است. در گسه نیا

 دشویخود او از آنچه عمل م  یگونه و بالنتیجه منشأ همه حرکات است، ولو روح و سه  مادهمنشأ  
که   یهم به اعمال لیدل ن یبه بهره ندارد و به هم یلیشوق و م گونهچیه رایز گردد،یمتأثر نم

 تایآمده در گ  زین  shv.upگونه که در . ( همان تایگ  ۱۳/۴ندارد )  یوابستگ  شوندیم  تیاو هدا  لهیبوس
چون منبع کثرت است موجب  یول دباشخداست که قدرت خالقه او می یایما ،یماد عتیبط 
 نی(. انسان اشودیم یانسان پنهان شود )حجاب ذات اله دیاز د یکه ذات الیتغیر اله شودیم

ظواهر است و  نیهمه ا یکه خدا آنسو دینمایو به اشتباه درک نم کندیتظاهرات را مشاهده م
که چگونه  شودی . از زبان خدا تأکید مدباشو تحوالت می راتییتغ نیهمه ا یاور یبتوجود ثا

 ایاوست، بدون آنکه او را وابسته سازد  یاَعراض و جهان کثرت تجل یایدن
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و خدا ناظر است. در واقع  بخشدیم ات یح اءیعامل است و به اش عتی. طبدیسکون خارج نما از
 . ۸/۹  - ۱۰است  عتیطب لهیمسبب و وس

وحدت   ینه برا  ینموده او موضوع استغراق و مراقبه است، ول  جادیاما چون عالم را خدا خود ا
و تجمع و کمال آتمن و  ش،یهای( و همه وابستگegoاز نفس اماره ) ییرها یبا او ، بلکه برا

حال را برهما ـ  نیخدا(، که ا هیوابسته و آرامش مطلق )شب ریو غ ریبه حال غیر متغ یدسترس
بلکه حال و مقام خاص روح  ستیبرهمن( ن ایمقصود از برهما خدا ) نجای. در انامندیم وانارین

است )نه تجمع با خدا که با خود   دیدر واقع حال تجمع و تفر  نیآتمن است. ا  تا،یانسان، و بزبان گ
  ی مختلف )که به برخ یبلکه در بخشها ستیسخن از وحدت با خدا ن چوجهیبه تایآتمن(. در گ ای

در  ی. حتدباشو کمال مورد نظر می دیو تفر وستنیهمان برهما پ ای روانایاز آنها اشاره شد( به ن
 :دیگویاو خود م شود،یصورت هدف ارائه مبه شنایآنجا که کر
 یاالعالبشناسد، چون رب   اضت یو ر  یو قربان  هیفد  یبرا  ستهیآنکه مرا تنها هدف شا  »

 نیکه در ا  ابد«ییه آرامش و صلح و صفا دست مهمه عوالم، و دوست همه موجودات، ب
تنها   شنایاست که کر  میتعل  نیابلکه معرفت به    ستیدر نظر ن  شنایحال هم وحدت با کر

است که »آتمن انسان از  نحال ی. در ادباشکننده میعملو تنها قدرت  هایهدف قربان
 نیساکن است« بهم نزمایو آرام، در سعادت ب حرکتیعمل و معامله آزاد، ب گونههمه

: »همه اعمال خود را متوجه من ساز و افکارت را در آنچه به دیگویم شنایجهت کر
به من  نیفکر باش که »ا نیاآتمن تعلق دارد متمرکز و مجتمع نما، نه آرزو کن، نه به  

 ... ۳۰/۳ کن« ساز و مبارزهخود دور  را کامالً از اقیتعلق دارد«. تب اشت

 ی و به زبان ند،یبیو روح، خود را در خود م شهیقهرمان اند ای نیش ششم یوگبخ انیدر پا اما
شهود به شعف  نیو در ا (کندیمشاهده م یرا در آتمن جهان ی)آتمن فرد نگردیخود را در خدا م

و آرام و ساکن درون  رییتغیب وستهیکه پ دهیرس ی. او برهما شده و به وجودابدییاعال دست م
و موجودات  اءیحال آتمن خود را در همه اش نیو تحول است. در ا ریمتغ یهادهیو پد اءیاش همه

گشته و همه جهان در اوست.  یکی هانیو با همه ک ختهیرا گس  نیو تع تیَّانان یو بندها ندیبیم
 یو نه من برا کندیهمه عالم را در من مشاهده م یقهرمان نیچن د،یگویحال م نیدر ا شنایکر
 (. ۱۵۱/۱۱۲ - ۱۵۴) ۲۰/۶ -۳۰من  یو نه او براام گمشده او

 یول شودینم کسانیبا خدا  تایگرفت که قهرمان گ جهینت توانیاشارات م نیالبته از جمع ا
 یبا برهمن و خدا شادها،یدر اوپان ی. آتمن جهانگرددیخدا شده و در خدا محو م هیاو شب
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گاه است. آن یو جهان یوحدت آتمن فرداست و هدف عارف ودانته  کسانیصفت(  ی)ب رگونهین
و خدا را در خود. با وجود    ندیبی خود را در خدا م  نگرد،یم  یرا در آتمن جهان  یآتمن فرد  نیوگیکه  

 منو  ندیبیدر آنست( در من م زیقهرمان همه عالم را )که قهرمان ن نیا د،یگویم شنایکر نیا
 ردیگی. خدا همه عالم را دربر مستیخدا ن  یت ولدر خداس  کهیدر حال  یعنی.  ستمیاو گمشده ن  یبرا
 .ستیعالم خدا ن یول

 
 

 ( Bhaktiهکتی ) و محبت به خدا بَ عشق

مورد نظر نبود عشق به  د،ید نیبخصوص از ا شادها،یمطرح شد و در اوپان تایکه در گ یاصل
رار گرفت و عامل جنانه ق ای یبهکتی در کنار معرفت اله تایخدا و اثر رستگار سازنده آن بود. در گ

 .دیگرد یو تعال ییرها

خدمت کردن مشتق شده و به مفهوم خدمت  ای bhajاز مصدر  bhakti: سدینویم شننیکر
 یعاشقانه به خداوند و شوق به خدا معن میواژه را تسل نیبا عشق به خداوند است. اهل نظر ا

 .کنندیم
 کهیبه رحمت و فیض اوست، در حال( تسلیم کامل به خداوند و توکل prapatti) یتّپَدر پرَ

شود. در   کی معرفت به خدا نزد لهیبوس د یانسان هم با( گذشته بر رحمت خدا، bhakti) یدر بهکت
 یدر نظر گرفته شود. روش بهکتی و پرپت  یستگیبدون آنکه شا  شود،یبا کرامت بخشوده م  یپرپت

 ـرَشوُیک  تَکَرمَ  1مونی( و روش مyanyä -märjärakishora)هیَاین  ـوُرَ ش یکرا با روش گربه مارجارَ

و نجات  چسبدیبه مادر م مونی. بچه مکنندیم هی( تشبmarkatakishora - nyäya) هیَاین
  دیانسان با  یبهکت  در )  دهدینشان نم  یالعملو او عکس  ردیگی. گربه بچه خود را به دهان م ابدییم

 میبچه گربه انسان خود را کامالً تسل  چون  یبظهور رساند. در پرپت  یاز خود حرکت  مونیچون بچه م
   ۷۱/۷۲( دهدیانجام نم یالعملعکس چیو خود ه سازدیخدا م

عمل   شناینسبت به کر  شتریاست که ب  تیمیعشق و صم  یبهکت  تایدر گ  سد،ینویزهنر م  یول
 وفق تیبا واقع شترینظر زهنر ب نیبه پرستندگانش. ا شنایهم عالقه کر یو گاه شودیم

 
  

 
 .شناستیکر  یاز نامها  یکیبه مفهوم جوانک و    راشوُیمنطق است. ک  نی قاعده و روش و همچن  یبه معن  هیایـ ن۱
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 یاری. در بس شودیاز پرستنده نسبت به خداوند طلب م  کطرفهیو تقریباً در همه موارد عشق    ددهیم
 کهیبه او عشق ورزند تا رستگار شوند. و بطور کندیم فیخود تکل شگرانیبه ستا شنایکر از بندها

 شنایپرستندگان کر  یعنوان عشق و سرسپردگبه  یبهکت  یفراوان  یدهد، در سرودهازهنر تذکر می
وعده  یو رستگار یرهائ یرا با آماده ساختن آنان برا یوفادار نیکه او هم ا شودیم هیبه او توج

، ۱۰/۸، ۲۵/۹مانند  یمختلف ی. )زهنر به بندهاستین کیاز عمل ن یاثر چیدهد و در آن همی
 (. کندی... اشاره م۱۱/۴، ۲۳/۷

و کمال  تیترب یکه برا ک،ین ل با عشق به بشر و انجام اعما شنایعشق به کر گریبعبارت د
 :دیگویم شنایکر ۳۴/۹ در. ستیاست، وابسته ن یجامعه ضرور

من  یشما، برا  یهایمن قربان  یمن، برا  یذهن شما متوجه من، اعمال توأم با عشق شما برا
شما متوجه من است،  یو سع دیسازیاعمال نفس خود را کامل م نیسجده شما. چون شما با ا

 د. آم دیمن خواه یبسو
 نیبرتر نیو ا شناستیبه کر عشقعشقها،  نیترو ارزشمند هایفداکار نیباالتر ۴۵/۱۸و در

 است.  یبهکت
 ار یمرد بس  ک ی یپرستش کند، حت  می: آنکه مرا با صداقت و تسلدیگویم شنایکر ۳۰/۹در

و  : اکندیگرفته است )زهنر ترجمه م  م یچون درست تصم  ابد،یکار ارزش  درست  تواندیکار، مزشت
 (افتیخواهد  یآرامش ابد

 کندیم یسع ند،یبیم انبخشینامناسب و ز اریرا بس  یمیتعل نیچن کیکه  شننیالبته کر
و توبه متحول گردد و فقط در صورت  یمانیبا پش  د یکار بابقبوالند مقصود آن است که مرد زشت

 وفق تیبا واقع یهیتوج نیمتن و نه در عمل چن نیتحول رستگار خواهد شد. متأسفانه نه در ا
 دهد. یم

 یبوده کنند،یم شیو فداکارند و مرا با عشق ستا میتسل وستهیآمده به آنها که پ ۱۰/۱۰در
تا  کنمی( عطا مگرددیحاصل م یوحانکه از تسلیم و توجه ر ی( )روشندلbudhi - yogaیُوگا )

 .دیآن بمن خواهند رس لهیبوس

به معرفت دست  یروحان یوگایو عشق و  میسل( ، آنکه از راه تyogin) نیوگی ییبندها در
آنکه ) jnäninگیر( و )مرتاض گوشه tapasvinبرتر از  نیوگی  ۴۶/۶و در  شودیستوده م ابد،ییم

( کندیم  ی)آنکه راه شعائر را ط   karminعارف و حکیم( و    ای  دیمایپیم  ییرها  یراه معرفت را برا
 : شودیم دیتأک ۴۷/۶. و در بند بعد تاس
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و با  کند،یم شیستا دهی( آن مؤمن که مرا با عقyoginam) نامیوگی هانیوگیهمه  نیاز ب و
او به  کند،یوابسته است )زهنر ترجمه م از همه بمن شیب برد،یخود در من بسر م یآتمن درون

 رسد(. مرحله کمال می نیتریعال
روح خود را متوجه من  و آنکه هنگام مرگ مرا در ذهن خود دارد... آنکه فکر ۵/۸ ،۷ در

 من خواهد آمد.  یبدون شک بسو سازد،یم
 :سدینویبه خدا م میعشق و تسل هیو توج تایدر ترجمه گ زهنر

- ۱۱،    ۸/۸-۱۶،  ۱/۷  -۲۸مختلف چون    یودربندها  شناستیبرهمن وکر  تایدرگ  ییهدف نها
خدا رفتن و   یبه سو یراه رستگار نیترشده است. مطمئن حیهدف تشر نیا ۷۰-۵۴/۱۸، ۸/۱۰

 و لطف اوست. ضیگرفتن از فبهره

 ۱/۱۲  . شودیمحض به او حاصل م  میبا خدمت و عشق به خدا و تسل  تایعرفان هم در گ  یحت

را    یرا ذکر و شواهد  یموارد  شنایبه فیض و لطف کر  ازیکه زهنر از ن  میدیشته دفصل گذ  در
 ۱۱۲  - ۱۶۵. کندیم انیب

( خدا  ی)رازور یو شبه عرفان یدر مذاهب اسرار ژهیوبهجهان،  ان یاز اد یاریدر بس  اصوالً
و  یرستگار یکه بندگان برا شود،یم هیکامل انسان به او توج میعشق و تسل ازمندین یوجود

 یفات یشعائر تشر یذکر و ورد و دعا، مراقبه و تمرکز در خداوند و اجرا از،یاز بند با نماز و ن ییرها
خود  یاست، توجه خداوند را بسو دهیخود خدا مشخص گرد یکه دقیقاً از سو ،یو آداب مذهب

از تولد  ییرها ،یریبهشت، فناناپذ ،ی. سعادت ابدآورندیو رحمت او را بدست م ض یجلب و ف
راه تسلیم  نیترمطمئن ضیف نیگرفتن از ابهره یاست و برا سریم یاله ضیمجدد... همه با ف

به خداوند به زبان  میتسل نیا یالبته در عرفان متعالبه درگاه اوست.  ازیو نماز و ن داکامل به خ
به ظواهر   شتریب  یدر مذاهب معبد  یخواهد شد. ول  هیخود توج  یکه در جا  شودیم هیتوج  یگرید

نظر دارد، مجسم  ازیکه به نماز و ن ،یازمندیو خدا چون انسان ن شودیو آداب توجه م فات یو تشر
 گردد.یم

  ر یو بدی او تأث یکی اعمال شخص و ن م،یدید تایه در مورد گچنانک ،یگاه مات یتعل نیدر ا
  طرز تفکر رشوه دادن به معابد، به  نیانسان نخواهد داشت. از هم یدر سرنوشت ابد یمهم

 یو ... بجا ارت یو ز اضتی... ذکر و رهیو فد یقربان میتقد ون،یو روحان انیمختلف اد یساهایکل
 جهی... نتهایاز زشت یو خدمت به خلق و دوردر اصالح کردار و رفتار و گفتار،  یسع
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 پرداخت. میآن خواه حیبه تشر ندهیشده است، که در آ گرفته
 لهیوس نیمهمتر یاعالم نشده است ول یرستگار لهیهر چند عشق به خدا تنها وس تایگ در

هم  کارخدا داده شده است که اگر زشت نیبه خادم یدواریام نی. و متأسفانه اشودیم یمعرف
کار درست یاست( در محضر اله یاجتماع دیمف یهاتیاز فعال ریباشند ، با خدمت به خدا )که غ

 .1شد ندشناخته خواه

زشت باشد، اگر با صداقت مرا  ی: »هرقدر اعمال مردکندیترجمه م نیرا چن ۳۰/۹زهنر بند 
 نیتریبه عال  تایتب گ. در مک«افتیخواهد    یشده و آرامش ابد  دییپرستش کند، نفس او توجیه و تأ

 پرستدیرا م شنای( است، آنکه با اعتقاد کرyoginد که یُگین )رسمی یمرحله عرفان و کمال کس
 ۴۶/۶در او جذب و متمرکز شده است  شیو با تمام نفس خو

 ری( شده، غتفاوت ی( )واصل و مستغرق در مکاشفه، بyukta)  وکتهی( که  bhaktaبهَکتَه )  نیا
را فقط در   قت ی. حق ابدییو م طلبدی است که در خدمت به خلق خدا را م یاز پهلوان اجتماع

تعلیمات  نیا شتری. متأسفانه بیلیجست، نه در توهمات و آداب و شعائر تخ توانیم هاتیواقع
دهندگان    میتعل  ا ی  انیگونه که خداهمان  پردازند،ی م  ال یگرفته و به عوالم وهم و خ  دهیرا ناد  ات یواقع
 اند. عوالم سرچشمه گرفته نیاز هم زین یاصل

اهلل( و در رابطه با خدا، در خدا محو شدن )فناء فی شادها،یو اوپان تایمورد اختالف گ موضوع
  ا ی معرفت به برهمن  شادیکه راه آن در اوپان د،باشبا او وحدت حاصل کردن . )برهمن شدن( می

 نی. اشودینم  کسانیکند و با او  نمی  ا با خدا وحدت حاصلعاشق خد  ایعارف    تایآتمن است. در گ
 . میقرار داد یمورد بررس تایدر گ ییمسئله را در بحث رها

اشاره  شود،یم دهیهندو د نید یمتون مذهب شتریکه در ب یبحث به تضاد نیا انیپا در
 .میکنیم

با قهر بودند و مهر و محبت را    دهیپسندو نا  دهیگونه صفات پسندهمه   یدارا  انیوِداها خدا  در
اشاره شده است که هم مهربان و  یانیبه خدا یگاه زین شادهایدر اوپان یو خشم توأم داشتند. حت

 . بخصوص رودرکه درانندیخدا نیر از جمله او رودَ وایهم خشمناک و وحشتناکند. ش

 
  

 
نه مطالعه متون  وگا،ینه  ارات،یز جهان نه نذورات، نه ن یآمده است: در ا Bhägavata Mähätmyaدر ـ ۱

به ما   تواندی و پرستش خدا با عشق، م bhaktiکه تنها  ،ینه مباحث فلسف ه،یو فد یمقدس، نه شعائر قربان
 .کندیم  دییاآن را ت زین شننیاست که کر یتیواقع  نی. ا ۱۶۷/۷۱بخشد   یو رستگار ییرها

 
 



245 
 

تایدر گ ییرها  

 است. بخشی در ضمن شاد یخشمناک ول کنندهنام رودر( فنا ۱۰۰) هیرودرشت شادیاوپان
مهربان و  یرا خدا شنایصفات متضاد است. البته بطور معمول کر یدارا زین شنایکر تایگ در

  م یدید تای)در گفتار خدا در گ گرددیم نیاز بخشها او قهار و خشمگ یدر برخ یول نددانمی میرح
 !!(لرزندیکه از وحشت در برابر او م

حسود   کبارهید و عشق به او  مهربان در مورد خو  یشنای: جالبست که همان کرسدینویم  زهنر
آنها   میکه در تقد  کندیدرباره قربانیها اعتراض م  هوهیگونه که  و همان  شودیو خشن و سنگدل م

و   وریغ یهم خدا شنای. »کر۱۰/۱۶ گرددیهم خشمناک م شنایآداب نشده، کر تیرعا یدرستبه
 انیاز زبان او ب تواندیم «ین را با هم خدمت کنخدا و مامُ یتوانینم ست و کلمات »تویحسود

انسانها را  نیگردان بدتر رهیدا نیآمده »تولد پس از تولد، در ا ۱۹/۱۶ - ۲۰شده باشد«. در 
چشم بسته، هرگز بمن  ،یدرپیپ یمحبوس، تولدها یطانی... در رحم مادر ش سازمیسرنگون م

از همه عشق  شنای.کرجهت وحشتناک خداست..  نی... ا«روندیها مراه نیترپستبه  و رسندینم
ن آعهد عتیق و اهلل قر  هوهیگونه که  همان  طلبد،یباشد، م  دیکه فقط متوجه او با  ،یتوأم با فداکار

 ۱۷۷/۱۱۲ خواهند«یم نیچن
سخن گفته  شتریب تایدر گ شنایگرفت که از لطف و محبت و رحمت کر دهیناد دیالبته نبا

 یانوسیها، درخششها، اقیکیوجه خدا را مظهر همه نرامان  کهییتا از خشم و شدت او، تا جا  شودیم
 ۱۹۰/۱۱۲ خواندی... م ی از لطافت، رحمت، محبت و سخاوت، همدرد

 .تاستیکنندگان گتحسین شتریبرداشت ب نیا

تساهل و سعه نظر و  یرا نوع گرید انیخدا شیو ستا یپرستبت یاز پژوهشگران حت یبرخ
تنها پرستش صورت و صنم    نه   تای. در گنددانمی  شنایکر  و رحمت و شفقت  تایدر گ  ینشان آزادمنش 

 گشته است. هیتوص انیو نذورات به خدا یقربان میشده، که تقد هیتوج
 پرستند،یاعتقاد م  یو آنها را از رو  اندوابسته  گرید  انیخدا  هآنها که ب  یآمده است حت  ۲۳/۹در  

شعائر را بنابر قانون  نیهرچند ا ند،کنینم میجز من فدیه تقد یگریوجود د چیهمانها هم به ه
 آنهاست(. یو شعائر قربان ییودا انی. )مقصود خدادهندیانجام نم یقیحق

 یپرستان بسواین روند،یم انیخدا یبه سو پرستندیرا م devas انیآنها که خدا ۲۵/۹در 
دهند می هیمن فد  یبرا  کهیآنها، و کسان  یبسو  کنندیم  یارواح قربان یآنها که برا  روند،یاجداد م

 .ندیآیمن م یبسو
 یکنیم تیو تقو تیتو آنها را حما انیبه خدا یتقدیم قربان لهیآمده، بوس ۱۱/۳ - ۱۲در 
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  ت یرا تقو انیخدا ی. چون اگر با قربانیابییدست م یکین نیتریکار تو به عال نیآنها تو را. با ا و
و در عوض   بردیآنان بهره م  یایکرد. آنکه از عطارا به تو عطا خواهند    التیام  یغذا  زیآنها ن  یکن
و مذاهب   که در هند ی)از جمله شواهد فراوان شیدزد است، نه کم و نه ب کی دهدینم یزیچ

اند و امروز هم  گونه تصور کردهانسان یعلو یقدرتها وستهیرا پ  انیمذهب بودا، خدا ی حت ،یهند
 است(. نیچن

!، اعتماد بر سه وِداها، پرستش یطهیر شده از گناهان شعائرنوشندگان سُومَه و ت   یا  ۲۰/۹  در
 یمائرهن انیبه جهان پاک و لذت و سرور خدا نهای. ادیگشایراه بهشت را م ه،یفد میمن با تقد

 .چشندیرا م انیخدا یعلو یهایشده و در بهشت، لذات و شاد

 گرید زیاز هر چ شیب یرستپو اهلل قران، از بت قی: یهوه عهد عتسدینویباره م نیدر ا زهنر
و در  متمدنتر و عاقلتر شنایماکر یدهند. اما در چشم انسانکیفر میاً شدید زینفرت دارند و آن را ن

است،  تار. او هرچند تسلیم مطلق به خود را خواسدیآیتر بنظر مانسان با گذشت  یبرابر خطا کار
در همه حال متوجه اوست و او   قتیقدر ح  شیایچون ن کند،یرا مجازات نم گرید انیخدا شیستا

 ۱۷۷/۱۱۲. رساندیعمل به آنها مدد م نیدر ا یو حت شودیم لهیخود وس
تنها اعمال و رفتار او به انسان شباهت گونه است و نهانسان  تایگ  یفراموش نکرد که خدا  دیبا

. کندیم  یداور  دید  نیماز ه  زی. زهنر نردیپذی، صورت م  یانسان  دیاز د  زیدرباره او ن  یدارد، که داور
 .خواندیتر!! مو او را متمدن سنجدیم شنایو قران را با کر قیعهد عت یو خدا

 
 

 تا یدر گ طبقات 

 ردیگیقرار م  د ییتنها لزوم آنها مورد تأو نه  شودیتوجه م  شادهایاز اوپان  شیبه طبقات ب  تایگ  در
طبقات را بسته  نیخود از آغاز ا . خداوندابدییم تیمشروع ینظام اله کیکه وجودشان بصورت 

 آمده:  ۱۳/۱۴ تایبه ضرورت و استعداد افراد مشخص ساخته است. در گ
جامعه به چهار طبقه به   میچهار طبقه است... تقس  فیدهنده وظا ظامکننده و نلیخدا تحم

 افراد مشخص شده است.  یکار و به نسبت استعدادها میعلت ضرورت تقس

از   یکی.  گرددیم  تیطبقات تثب  تیو مشروع  شودیتکرار م  تایگ  اصل به صور مختلف در  نیا
ها بنا بهو سنجش ارزش یاخالق طبقات  ،ینظام طبقات  انبخشیمشخصات ز
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 یو برا ینظام اصول کل نیو بد، درست و نادرست... در ا کیافراد طبقه است. ن یمذهب فیوظا
که مذهب  یفیبلکه بسته به وظا شوند،یبخش در نظر گرفته نمهمه انسانها سودمند و سالمت

اگر زن  یاست ول ی. زنده سوزاندن انسان عمل زشتدیسنج دینموده، ارزش اعمال را با نییتع
اند. جنگ و کشتار، حتى آزار رسانده  میعظ  ضیجسد شوهرش زنده بسوزانند، او را به ف  بارا    یجوان

را، اگر  فان یکه بجنگد و حر کندیحکم م ایکشتر فهیوظ  ی( ولمسایناپسند است )اصل اه وانات یح
 ی کار زشت است. کار دست و صنعتگرنیاز ا  یچیاو باشند، به قتل رساند. تساهل و سرپ  شیهم خو

 یاست. تعلیم گرفتن وِداها و خواندن آنها برا ستیناشا ایکشتر یبرا یول فهیوظ وران شهپی یبرا
 است... میعظ یشودر گناه یبرا یعمل ول نیفتریبراهمنان شر

است، از دوران تولد و مرگ   آزاد شدن از سنساره  یبه معن  تای»رها شدن در گ  سدینویم  زهنر
آنها که ما را به چرخ سنساره وابسته  یهابه اعمال و رفتار و بهره یو تولد مجدد، و از وابستگ

 یط برداشت افرا نیاما ا شوند،یم یو چه بد موجب وابستگ کیچه اعمال ن یکل دی. از دسازندیم
 ییخود به رها یطبقات فیه وظاصادقان یآن است که انسان با تداوم اجرا تریواقع یاست. ول
سازد.  یعار شرفتیبه پ اقیاست که خود را از هرگونه اشت تی اهم انیهر چند شا ابد،ییدست م

برانداختن آنها. بخصوص او  ینه برا دیآیکاستها م یو نوساز دیتجد یبرا شنایجهت کر نیبهم
 نیا  میدانمی  کهیدر صورت لزوم به نبرد پردازند و بطور  یستیبایدارد که طبقه جنگاوران م  ارراص

 ۱۸۳/۱۱۲ دهد«یم لیرا تشک تایاصوالً مقدمه و آغاز گ
 ن یب یجنگ تیکه اصوالً بر روا کندیاسطوره مهابهارته م یاشاره به مبنا نجایزهنر در ا

ه، شکل گرفته رجونَاَران گردونه شنا،یول خدا بصورت کرقوم مهابهارته و نز شاوندیخو یهارهیت 
 :سدینویم نیچن گرید یاست. او در جا

 لهیو دَهَرمه آن که بوس سمیهندوا تیاست از نقص و محکوم یخود نمونه بارز مهابهارته
به   قتشوی  او،  لهیو دروغ و ح  بیفر  کند،یم  یباز  شنایرا که کر  یبرهمنان شکل گرفته است. نقش

که  یمتیبهر ق شناست،یو انجام دستور کر یر و باالخره توجیه دهرمه که حفظ نظام طبقات کشتا
از  یکی( Yudhishthiraبرخورد یودهیشتهیره ) ژهیواست. به تیمحکوم نیباشد، روشنگر ا

( و پس از مینامی م یودهیسهولت او را  یحماسه که ضد جنگ و کشتار است )برا نیقهرمانان ا
صورت گرفته و  شنایانجام خواست کر یتنها برا ات یجنا نهمهییابد امی که درگاه آن یروزیپ

  ی نفر باق ۲۴۱۶۵( تنها نامدیم ینجوم یانسان )زهنر رقم ونهایلیکشتار م برابرموجب شده که در 
 یدر جنگل را بر مقام سلطنت برتر یگیربمانند، جنگ را لعنت و گوشه
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مشاوران... خود را  شان،یه برادران، دوستان، پدران، پسران، خوما کورکوران دیگویدهد. او م یم
خود مغلوب گشته و فتح ما در واقع شکست بود. او   میشد روزیبر همه پ نکهیو با وجود ا م،یکشت

بر ضد   ی دهد و حتمی ارائه را هرمهقهرمانان به گفتگو پرداخته و نقاط ضعف د گریبارها با د
 ی. حتکندیرا سرزنش م یدهیواو هم  کهییتا جا د،یگویسخن م شنایکرارجونه، محبوب 

 ...خواندی( او را مجنون مDraupadi) یاوپاداش، درَزوجه
 :سدینویحماسه م نیا ات یپس از شرح مفصل حوادث و روا باالخره

  ی . در دست حکماکندی)عرفان( هندو را درک م کیستیقلب م یهاضعف یودهی ناگهان
آنها   یبرا  یسقوط کند. صفا و صلح ابد  یمتعال  قتیو حق  یاصول اخالق  نیپل ب  توانستیم  یسنت

دو قطب در خدا بهم رسند. اما  نیرسد که ابنظر می تایندارد. در گ یارابطه چیه ینیبا عدالت زم
بنا به برداشت  تا،یگ یخدا شنایاز آنست( کر یکوچک اریبخش بس  تای)که گ حماسهدر سراسر 

همه کامالً درهم   یمنطق  حیتشر  منی»رساالت به    دیگویم  یودهی...  ستین  یعادل  یخدا  ،یودهی
 ...ردیگیم یبه خودکش  میکه تصم شودیم وسیناراحت و مأ یبقدر یدهیو یو نامفهومند«. حت

کم  اربسی( هرمهمعتبر زمان خود )د یدر اصول اخالق ،یشاه خواهان عدالت و درست ،هیودی
بود،   یو نادرست  یدرست  اریرا که در وجدان و باطن او مع  یارمه. او دهافتیو عدالت    یاز درستکار

 طکرد و نه فق سهیبراهمنان بصورت قانون برقرار شده بود مقا لهیکه در جامعه بوس یابا دهرمه
 ،ییراه رها نگونهی. به همدیاز جهات تنفرآور د یاریبلکه در بس  افتیدَهَرمه برهمنان را ناقص 

کننده و آور و خستهشرح داده بود، وحشت  لی( به تفصBhishma)  هشمَ یگونه که پدربزرگش بهآن
 .دینادرست بنظر او رس

 یدال متکیرابطه دارد و با هرگونه ا ت ینه با فعال یراه هم با آرامش کامل ول نیکه ا د ید او
قابل نفوذ حکمت متعال  ریکَرمَه به هر شکل در عمق غ رایز ست،یازگار نس زیبر اعمال درست ن

و هم در مراقبه و تفکر مردود   تیرا، هم در صحنه فعال  شیزمان خو  نیحو خواهد شد. پس او دم
راه راست در عرصه رفتار   ای  یعدالت و درستکار  نیب  یاراه واسطه  رایماند، ز  میعق  نید  نی. اافتی

 افتهیتعلق دارد، ن یمقدس« که به راه درست هست یدی»الق ای ییاعتنایو سلوکک، و سکوت و ب
 یمذهب نیمتفکر نیب یحت ،یریقهرمانان اساط  نیجلوتر بود. در ب اریاز زمان خود بس  یودهیبود. 

اصالت را دارا بود  نیعدالت عطش وافر داشت. او ا یتنها او برا ،یهند تا ظهور مهاتماگاند خیتار
 که ستدانمی تیحداقل همانقدر قابل اهم نیزم یکه عدالت را در رو
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 به عدالت عمل کرد توانیم نهیزم نیرا، که تنها در ا ینیوجود زم یاز بندها یرو رستگا ییرها
۲۳۵-۲۲۴/۱۱۲ 

و مخالفت با دهرمه،  اتشینظر شیبه منظور ستا یودهیتصور کرد که در سرگذشت  دینبا
و قانون و نظام    شنایآنکه نشان داده شود فرمان کر  یاند، بلکه برعکس برامطرح شده  ات ینظر  نیا

. در ردیاخالق و رفتار قرار گ یمبنا دیبا (است یو مطلق و قطع یاله ،انی)که از نظر اد یمذهب
 یطبقات  فیوظا یو بدی بر مبنا یکیمجموعه اخالق و ن نیکه در ا مینیبیم تایاز گ نگیشرح س

 نیمعموالً ا  تای. گسازدیرا مشخص م  یفیگروه وظا  کیهر طبقه    یو دَهَرمه برا  شودیم  دهیسنج
 نمونه ارجونه نیبهتر نگی. به گفته سخواندیم ی قیحق عتیباطن و قانون طب یرا ندا فهیوظ 

و  یخانواده سلطنت کی، اعقاب دوَنَمشهور کااورو، و پا لهیدو قب نیکه در جنگ ب تاستیقهرمان گ
 .ردیگیقرار م شنایو مورد شماتت کر کندیمشترک، خالف دَهَرمه عمل م رهیت  کیاز 

تجسم  شنایاش کرکه راننده یاو از شاهزادگان پاندو است، با گردونه ایشاترکه از طبقه ک او
خود  رهیکه به کشتار افراد عش  شودیعواطف او مانع م یول دیآید بود، به صحنه جنگ مخداون

 کند یم  دیبارها به او تأک  شنای. کراندازدی( را به دور مGandiva)  وَیپردازد و کمان معروف خود گاند
. او  دیرا انجام داده و در جنگ شرکت جو شیطبقه خو فهیوظ کندیرمه او به او حکم مکه دَهَ

. االیدین  شانیدست به خون خو  یکند ول  اریرفته عزلت اخت  یابه گوشه  ایحاضر است کشته شود و  
 : دهدینظر م نیدانشمند چن یهندو نگیس

  ی گر یو د  فهیوظ   یکیل کند،  عم  دیبا  زهیدو انگ  ریتحت تأث  که  انسان است  کیارجونه نمونه  
. او فراموش رددامیباز  فهیاو را از انجام وظ  یو عاطف یآمرانه احساس یازهیانگ. یشخص لیتما

 یاست که از وابستگ  یفیوظا  یاست و بالنتیجه موظف به اجرا  یخاص  طبقه  کیکه عضو    کندیم
 .ردیگیاو به آن طبقه سرچشمه م

 جهیاو را ترک گفت و در نت یو کشتن( زمان دنی)جنگ توجه و ارج نهادن به اخالق یروین
و  یکور احساس یروین کی  ریدهد. تحت تأث زیعمل کند، تم د یو آنچه نبا دیآنچه با نیقادر نبود ب

 ی(و من اخالق  ی)وجود باطن  یشد که مجاز به آن نبود. گوهر اخالق  ی، او آماده انجام عمل  یعاطف
گیری آزاد کناره  Vairägya)وَیراگَیه    یتگشد. او درباره عدم وابس پوشانده    یابا پرده  یمدت  یاو برا
و  یواقع زهیاما انگ گفتیسخن م اری( بس افتنیواژه خالف رنگ  یو همه بندها. معن ال یاز ام

 ( بود. او تاräga) راگَ یپس آن در واقع تعلق و وابستگ یروین
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به  تای(...گیطبقات فهیدَهَرمه خود نبود )وظ  عواطف قرار داشت قادر به انجام ریکه تحت تأثیمدت 
 کتهیدهد و دباطن خود گوش فرا داده و تنها به آنچه امر می  ی که به ندا  کندیم  دیتأک  یهر انسان

 ۱۰۸/۸۵ -۱۰۹. دیعمل نما کند،یم
 یرویرا ن  شانیشتار خواز جنگ و ک  زیباطن همان فرمان دَهَرمه است که پره  یندا  نیالبته ا
متفاوت  یو شودر بکل ایکشتر یبرداشت فرمان باطن نیداند. مسلم است که با امی یکور عاطف

 دانست. کسانی یهمگان یبا اخالق و ارزشها توانیفرمان را مسلماً نم نیباشند، ا دیبا
  ک ی در  ایکند کشترنمی یفرق نیرسد کوچکتر: بنظر میسدینویم ننش یاز قول رادکر زهنر

شرکت کرده و با   یاو در جنگ  نکهیناعادالنه. هم  ینبرد  ایشرکت کنند  حق    یجنگ عادالنه و برا
 نیمحشور خواهد شد. ا  نیو مقدس  انیبه بهشت خواهد رفت و با خدا  ماًیدشمن روبرو شود، مستق

 بخصوص در  

 شده است.  دیتأک ۴/۱۸.۱-۵ مهابهارته
 روزیست و اگر پ( از آن توSvarga)  بهشت سورگَ  یهم آمده که اگر کشته شو  ۳۷/۲  تایدر گ

 ۱۳۷/۱۰۸. یریاز توست تا از آن بهره گ نیزم یشو
شوند. به  ریدرگ یجنگ نی( که در چنای)کشتر ی: »خوشا بحال جنگاوراندیگوی م ۳۲/۲و در 

که بر  ردیگیم جهیگشوده است« زهنر نت شانیبهشت را به رو یو درها دهآور یآنان بخت رو
 ۱۳۷/۱۰۸است.    افتنیبه بهشت دست    ایکشتر  کی  یشرکت در جنگ و کشته شدن برا  هیپا  نیا

به قانون آتمن  دیبه ارجونه( که تو با شنایدهد )از زبان کردستور می تایگ نگ،یبه گفته س
 ، ی( ، گوش فرا دهSvadharmaمتعلق به خودت سودَهَرمه )  قو اخال  فهیوظ   ت،یمن درون  ش،یخو
 کی لهی)خارج از دهرمه(. ارجونه بوس 1( Parädharma) هرمهپراد گانهیقانون و اخالق ب کینه 

 ی(قیحق معرفت) jnanaو فقط با  شدیمنحرف م ی(معرفتی( )معرفت کاذب و بajnänaاجنانه )
 وستهیگردد. دَهَرمه پ تیبه راه راست هدا توانستیاست، م یبردن به قانون باطن یکه در واقع پ

 -۳۳) دیگویم ارجونهبه  شنایطه دارد. کربا کاست هر فرد راب فهیو وظ  گردد،یتوام م فهیبا وظ 
۳۱/۱۱  :) 

 ترستهیشا یزیچ چیه رایز ،یداشته باش یتزلزل دیبا توجه به دَهَرمه شخص خودت تو نبا
که امر دَهَرمه ینبرد نی. اما اگر تو استیکه به فرمان دَهَرمه باشد ن یکشاتریا از نبرد کی یبرا

 ۱۱۳/۸۵  - ۱۱۴. یادهو مرتکب گناه ش یرزویات قصور مفهیبه وظ  ،یاست انجام نده

  

 
 است.  یفهوم دور از اخالق طبقاتبه م هرمهخارج و دور و پراد  یعنی( Paräپرا )ـ ۱
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... یقانون و نظام اخالق  تیعمل به امر وجدان و درون، رعا  فه،یاحوال انجام وظ   نیهمه ا  در
 شننیکری و کل یو بد... عموم ک ینه به درست و نادرست، ن شودیوابسته م یطبقات  فیبه وظا

نظام جامعه با همه   تیتقو یبرا توانیمرا ن تایگ : سدینویم یطبقات  فهیوظ  نیدفاع از ا یبرا
 یو سع ندیگزیچهار طبقه را برم هینظر تایبه کمک گرفت. گ ش،یو فشارها هایو سخت یشانیپر
و هاسوب ژهیو عتیطب کی یآن را توسعه بخشد... هر فرد انسان دارا میکه اهداف و مفاه کندیم
(Svabhäva است و وظ )فهی ( خاص او سودهرمهsvadharmaا )در را هاوهبسوَ نیاست که ا نی 

   ۴۱۸/۷۲. سازد مؤثر حیات 
 کرد. میاشاره خواه زین تایگ تیپرداخت و به مسئول میباره به گفتگو خواه نای در ما

حفظ شده است، اعتقاد به  یمردم هند، که در همه مذاهب هند یادیبن یاز باورها یکی
 تناسخ و تولد مجدد است. 

» تعلیم تناسخ در همه مذاهب   سدینویه تناسخ در حفظ طبقات ماعتقاد ب ریدرباره تأث زهنر
 دهیعق کیتنها  توانیباور را کمتر م نیمبنا قرار گرفته است. ا یهیاصل بد کیعنوان به یهند

که بدون گفتگو   شودیوجود برداشت م یو عموم یاصل کل کی نیکرد، بلکه ا هیتوج ینید
 یدوستکه نوع شودیموجب م یطبقات  ستمیارتباط با س در تیواقع نی. ادباشمی سلممفروض و م

فرض  نیداده نشود. چن صیتشخ یهندوها ضرور نیگردد( در ب هی)بهر شکل که توج یبطور کل
شکل گرفته باشد، که  یجامعه انسان هیچهارگانه اول میتقس  کی  هیبر پا یکه نظام طبقات  شودیم

( و باالخره بردگان و ایش یوران )واانان و پیشه( دهقای)کشتر انی( جنگجومنهمان کاهنان )براه
مهاجم  یاهایاند که توسط آربوده یانیهمان بوم یگروه به احتمال قو نیکارگرانند )شودر( که ا

با تمام  هیدانشمند برجسته ژرژ دومزیل سه طبقه اول هی. بنابر نظر1در آورده شده بودند  ادیتحت انق

بندی را میتقس  نیا ریکبی ایتانیرب یارند. در ساخت پارلمانشباهت د ییو اروپا هند اکمطبقات ح
در   یدر مجلس لردها، و مردم عاد یویو دن یاشراف روحان کسویکه از  دید ناتویامروز هم م

نجبا و بورژوا، وجود   ،یفرانسه با سه طبقه روحان  میآنهم در نظام قد  هیاند. شبمجلس عوام نشسته
 اند...شکل گرفته ییو اروپا هند میاز همان سه طبقه قد هایبندطبقه نیداشت. همه ا

 
  

 
  را مطرح  Lehrstand - Wehrstand -Nährstandگربرزیـ  جنگاور ۔ل سه گروه دانشور که لومِ  میدیـ د۱

 ساخت.
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نادرست    نجهتیو از ا  یعدالتیکه در هر حال ب  شودیبر عدم مساوات بنا م  ینظام  نیچن  کی
نظام کامالً   کیامر    نیهمسر او ا  یبرا  یبود، ول  افتهیدر  یبه روشن  زین  یگونه که بودهاست، همان

که در   شودیمتولد م ات یاز ح تیموقع ک یانسان در  دید نیاز ا. دیرسیجهان بنظر م یعیطب
 نیبدون آغاز، ادامه دارد. در ب  ت، یتا ابد  انیجر  نیکرده است و ا  لیآن را تحص  نیش یپ  یهایگزند

 کهیوجود داشتند، که الاقل تا زمان  بصورت آشغال و خاکروبه  زین  هاطبقهیب  اًعتیطبقه طب  نیترپست
 ست،خود به اعتراض برخا یآور خاص با همه قدرت و اعتبار روحانشرم موضع نیبر ضد ا یگاند

که هر چه با  یچون آشغال شدند،یو نجاست شناخته م یسرچشمه و منبع ناپاک یدر جامعه طبقات
 .گنددی م دیآن در تماس آ

 هیتوج یبارناپذیر را مجموعه اعمال شرارت تحمل تیموقع نیدوچار شدن به چن علت
جهت برخورد  نیگذشته خود مرتکب شده باشند. بهم یهایدر زندگ یستیبایآنها م که ندکردیم

که تنها راه  ستنددانمی یتکارانیرا جنا انینوایب نیباشد. ا زیتنفرآم توانستیجامعه با آنها فقط م
 رند،یبپذ  نانیرا که خودشان موجب شده بودند با صبر و مالیمت و اطم  یبود، سرنوشت  نیا  شاننجات

 . ۲۳۶/۱۱۲-۲۳۷ ابندیبهتر تجسم  یتیدر موقع هیآت  ات یکه در ح دیام نیاه ب

 ییو ابتدا  یباور نامردم  نیانه حکومت شرح داده شد که چگونه با اتکاء به    تیریکتاب مد  در
 حیو تشر تیمذهب هندو، طبقات در جامعه هند تثب تیروحان لهیآن بوس جیتناسخ و تبدل و ترو
گرفت که   شهیچنان در جامعه هند ر دهیعق نی. ادیمردم گرد نیا ییتاس یشد و منشأ زوال و ا

به گفته زهنر بودا و مذهب او، با وجود همه   کهییقرار داد تا جا ریتحت تأث زیرا ن گریدمذاهب 
هم، با وجود آنکه در گروه  یبهکت ایمذهب عشق  یزد. حتنتوانست آن را باطل سا یانساندوست

آداب و  ی. حتکنندیم یرویاز آن پ یروزانه و عاد ات یندارد، در ح یجهخود به طبقات تو یروحان
باور سرچشمه گرفته است. زهنر  نیاز هم زیبا جسد شوهرش ن وهیآور سوزاندن بشرم قاداعت
مثال در مورد  ی. براافتندییخود را در دَهَرمه هندو م عیتوجیه و تشر عیفجا نیهمه ا سد،ینویم

جهت او  نیبه شوهر خود خدمت کند. بهم دیکه او با کندیرمه زوجه حکم مها، دَهَوهیسوزاندن ب
 افته یاستحقاق دست  نیو بر توده آتش با او بسوزد، به باالتر  دیخود را در مرگ شوهر فدا نما گرا

خدمت کند...   شود،یدوباره متولد م  ییکه در مقام خدا  شیبه شوهر خو  یبعد  ات یر حد  تواندیو م
 جتناب قابل ا  ریغ  دیشا  د،ی و موجب انحراف جامعه هند گرد  افتیبرهمنان شکل    لهیسکه بو  یشرارت 
 دارند که لیخبرگان »مطلق« تما رایبود، ز

  
  



253 
 

تایطبقات در گ  

جنباندن از آن بگذرند. اما متأسفانه درست و شانه  ک یجلوه دهند و با  تیاهمرا کم «ینسب»
 ۲۳۸/۱۱۲ 1دباشمفهوم می یدارا تینسب ینادرست تنها در فضا

 :میکنیمراجعه م تاینمونه به چند دستور از گ یبرا
 ی شده و اختالط افراد طبقات از راه ازدواج به سخت  دیتأک  اریبس   تایطبقه در گ  فیبه وظا  عمل

به نجسها  یحت یاز دو طبقه به طبقه پست و گاه نیفرزند زوج کهیاست، به حد دهیممنوع گرد
( و samkarasyaه )سیَرَ سنکَ ای ینظمیاغتشاش و بدستور را  نی. سرباز زدن از اردیگیتعلق م

  ۳/ ۲۴و  ۴۱/۱ -۴۳ ی. در بندهاخوانندی ( مvarna-samkara) کََرهنسَهنَروَ یااغتشاش طبقه
زنان به  ابد،ی شیافزا یقانونیآمده: اگر ب  ۴۱/۱ -۴۳ درشده است.  دیدستور تأک نیبخصوص ا

 varna) هسَنَکرَد، اختالط و اغتشاش در طبقات وَرنَهگاه که زنان فاسد شونو آن ند،یگرایفساد م

- Samkaraو خانواده به جهنم مبدل   انجامدیخانواده م یبه نابود ینظمیب نی. ادیآی( بوجود م
 .شکنندیو آب غارت شد، ارواح اجداد درهم م جفدیه برن کهی. پس در حالشودیم

 هاهیفد  نیاپس از مرگ به    ستهیشا  یزندگ  یاموات برا  سد،ینویبند م  نیا  هیدر توج  شننیکر
 ۱۰۵/۷۲وابسته است.  یآنها به حفظ نظام طبقات  نیدارند، که تأم ازین

مرد   یبرا  یو حت  حیشنکر و رامانوجه تصر ریدستورات در تفس   نیا  یکه اجرا  سدینویزهنر م
   ۱۷۰/۱۰۸شناخته شده است.  یضرور یطبقات  فهیوظ یاجرا زیآزاد ن

چهار  )( cäturvarnya) هیَ ورنرَنظام چهارگانه چاتو نی: من ادیگویم شنایکر ۱۳/۴ - ۱۴در 
 .ستمیآن قادر ن رییکردم. بدان هر چند من خالق آنم، به تغ جادیو عمل ا ات یفیرنگ( را بنابر ک

( را نه ـ عامل ترجمه کرده و akartriتری )رکَاَدارد و واژه  یگرید ریتعب شنیرادهاکر
چون ذات   یدر پس همه اعمال است، ول شنایبند آن است که، هرچند کر نیمفهوم ا سد،ینویم

 نیاز پژوهشگران معتقدند که ا یاریبس  ینخواهد گذاشت. ول یاو الیتغیر است، اعمال در او اثر
 ۱۸۴/۷۲  شده است.   دیبودن آن تأک  رییقابل تغ  ریثابت و غ  نجاینظام است و در ا  تیتثب  ارهدرب  دیتأک

  
  

 
  ده یخط بطالن کش ینگرمطلق ن یاند بر ادانشمندان برجسته معاصر هندو هنوز هم نتوانسته  یـ متأسفانه حت۱

همان ادوار معتبر بوده و نسبت به   یبرا  اندشدهی م  سیکه در عهود گذشته تقد  ینمتو  گریکه ِوداها و د  رندیبپذ
  ساها یمتعصب به آن دوچارند و کل  نی مؤمن  همهاست که    یماریب  ینگرمطلق   نیاند. اارزش   یارف آنزمان داراعم
  .کنندیم تیخود آن را تقو ات یو ادامه ح تیموقع تیتثب یبرا زین
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و آتمن را وابسته   ندیآی، که از پرکریتی بوجود ماستوه، رجس و تمسیسه گونه،  به    ۵/۱۴  در
کننده ها را مشخص طبیعت انسان دانسته و عملگونه نیا ۲۶/۱۸و در  شودیاشاره م سازند،یم

 تیّنو انا یکه از وابستگ یاکننده. عملکندیبندی مطبقه ات یفیک نی( را بنابر اkartriتری )کر
گونه ستوه است  یاست دارا یابیو عدم کام یابیبه کام اعتنایب ،یره( آزاد و با اراده، ساع)اهم کا

که شهوت بر او غلبه دارد، با حرص و   ی( عاملعتیطب کین sättvikaucyate اتهیاوچ کهی)ساتو
هد، درار میق  ریو رنج او را تحت تأث  یناپاک و آزاردهنده است، شاد  شد،یاندیطمع به بهره اعمال م

که بدون تعادل و چون   ی. عاملنامدی( مräjasahاز گونه رجس برخوردار است و او را راجسه )
شرور، تنبل و  بکار،ی( ، پست و خودخواه، فرprakritaعقب مانده و ناکامل پراکریته ) یکودک

 ( است. tämasaه )َستمس برخوردار و تامَ  عتیتساهل کار است از طب
  کند ی( را تأکید و اعالم منهیبرقرار کردن کاست )چتورور  شنایکر  ۴۱/۱۸  -  ۴۷پس از آن در  

 عتیطب نیاآنان بنا به  تیآنها برقرار ساختم و فعال عتیطب تیفیچهار طبقه را من بنابر ک نیکه ا
 با هم اختالف دارد. 

تسلط   ت،ی. بشاشپردازدیم  یروحان  یو رهبر  مانیا  ،یو عمل  یدانش نظر  اضت،یبه ر  براهمن
او   عتیاز طب shräddha مان یو ا یصداقت، عقل و حکمت، اعتقاد مذهب ،یزگی، پاکبر نفس

 .رندیگیسرچشمه م

سخاوت و متانت نجبا  ز،یاز گر زیمهارت در جنگ، شجاعت، پره اشفهیوظ  ایکشاتر
 ،یت، کرامت و رهبرمقاومت و استقام  ،ی( است. ثبات با هوشishvara - bhävash)  شبهاوَرَ شوَیا

 .شوندیم جهیاو نت عتیاز طب

)کشاورز( و صنعتگر حفظ مزرعه و رمه و مرتع و شرکت در معامالت وظیفه اوست که   ایش یو
 .ردیگیم هیاو ما عتیاز طب

 . ردیگیسرچشمه م شودرَ عتیکارگر خدمت است که از طب فهی)کارگر( وظ  شودرَ
  ۵/۱۴. اگر به ازدسیرا انجام دهد، خود را کامل م شیخو فیوظا اقیو اشت لیهر که با م

 عتیو مقام دون را از طب یپست نیه باشند و اَسه و تامََسکشاورز و کارگر راجَ دیبا میتوجه کن
 . !!اندافتهیناهموار خود در

 یطبقات  فیوظا لیبه کمال از راه عمل تنها از راه انجام با شوق و م دنیرس میتعل نیا در
 ممکن است اق،یو اشت لیبا م یو نوکر تنها از راه خدمت عتیشودر دون طباست.  سریم
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 را منزه سازد!! خود
آن متولد شده است ،  یرا که برا یشغل یکس  دی: هرگز نبادهدیدستور م شنایکر ۴۸/۱۸در 
با دود   که  چون آتش  گردد،یمتوقف م  ینواقص  لهیبوس  یاگر هم ناقص باشد. هر اقدام  د،یترک گو

خود را ناقص انجام   فهی»بهتر است وظ   گرددیبه کار باز م  نقص  شننی. )در ترجمه کرشودیخفه م
 (. ۴۱۸/۷۲را کامل«  گریطبقه د فهیداد تا وظ 

آنها مبنا و اصل قرار داشته است و در  دیشد ییهندو طبقات و جدا نیدر د سد،ینویزهنر م
  ی ( . ول۱۳/۴و تأیید نموده است )در  تیکند آنها را تثب غوطبقات را ل نیآنکه ا یبجا شنایکر تایگ

همه طبقات، اگر به خدا عشق ورزند و به او توکل کنند، وعده   یرا برا  یو رستگار  یدر ضمن آزاد
 ۱۶۵/۱۲. دهدیم

 ز یطبقات ن یکه برابر رندیگیم جهی، که مورد نظر زهنر است، نت۲۴/۹بند ...  نیاز ا یاریبس 
و نفوذ معتقدات  یطبقات  د ید ز ین انیب نیدر ا یکه حت کنندیتوجه نم  یمورد توجه بوده است ول

 بند آمده: نیمشهود است. در ا یبه روشن رانگریو

بردگان،   ی، حتورانشهیزنان، پ  یتبار باشد، آر  نیتراگر از پست  یحت  ند،یمرا پناه گاه برگز  آنکه
چقدر عالیتر است حال براهمنان خوب و  نیامکان ورود به راه متعال را داشته باشند. حال بب دیبا
 مرا بشناسند. میو تسل یکه با محبت توأم با فداکار ،یشاه نانیبشیپ

که زنان و  شودیم دیتأک الً. اوستیمساوات مورد نظر ن انیب نیکه در ا شودیم دهید و
)محبت خدا( براهمنان و  یعمل مساو کیدرجه دومند، ثانیاً در برابر  یصاحبان حرفه انسانها

. مسلم است که شاه پر جالل و شکوه ابندییدست م یتریالع اریبه پاداش بس  یشاه نانیبشیپ
 افتهی یوانعشق و خدمت به خدا ارزش فرا تایخواهد داشت. البته در گ یمقام برتر یدر بارگاه اله

طبقات   یواقع  ات یو در ح  شودیحواله م  شنایکر  یالیو بارگاه خ  گرید  یایآن به دن  جهینت  یاست ول
 هی. دانشمندان هندو توجکندیطبقات کمک م تیبه تثب شتریعتقاد با نیاست. اتفاقاً ا ریتأثیب
بوده است،  یکار در جامعه ضرور میکه چون تقس  شوندیم یمطرح ساخته و مدع را یگرید

 بندی کرده است. طبقه شانیدرون ات یفیخداوند انسانها را بنا به استعداد و ک

 یاجتماع  ازیکه چاتورورنه از ن  کندیهار ممراجعه نموده و اظ   تایبه فصل چهارم گ  یساتریپالکا
شده است که خدا انسانها را بنا بر گونه ـ کرَمَه ـ ویبهاگه  د ییبخش تأ نیگرفته و در ا شهیر
(guna - karma - vibhäga  )آنها به چهار طبقه خلق کرده است.   یو برازندگ  تیو فعال  تیفی ا کی

۳۹۰/۸۱ 

  



256 
 

 بخش چهارم: ودانتا

است و  دهیگرد یتلق کسانیارزش مشاغل  ۴۸/۱۸، ۱۸/۵ - ۱۹ تایکه در گ سدینویرائو م و
 یدارا  افتهین  ات یکه هنوز ح  یکودک  شودیتوجه نم  ی. ولستیطبقات ن  نیا  نیب  یازیامت  قتیدر حق

 نیهم  هیبراهمن... زاده شود؟ و اتفاقاً بر پا  ایدر خانواده کارگر    دیاست که با  یتیو فعال  یچه برازندگ
بکوشد تا به مقام  ایکند و  یر کار پست خود احساس ناخورسندد دینبا چکسیه هیپایب هیتوج
دهد، که چون ارزش   رییتنها اجازه ندارد شغل و طبقه خود را تغ. او نهابدیدست    یو برتر  ترستهیشا

خود را   یبا رضا و سکوت وظیفه طبقات دیو همه را خدا مشخص ساخته است، با کسانیمشاغل 
که  کاهد،ینظام نم نیا تیتنها از شقاوت، سفاهت و بدووجیه نهت  نیا گریانجام دهد. بعبارت د

  ی که حت میدی )بخش و داها( د نیاز ا شیطبقات پ ی. در بررسسازدیبودن آن را روشنتر م هیپایب
اصل  و درباره اختالف د الت یو تخ دند ینام ی!! و جوهریبندی را معرفت روحانمیتقس  نیمنشأ ا
!! قرار دادند، که فقط میکشف عظ  نیآنها را منبع ا  گانهسه  یهاونهپوروشه و پرکریتی و گ  یتوهم

 نیا  یکه بر مبنا  میدید  زین  ۵/۱۴  تای!! )در گندباشاهل معرفت و کشف الهام!! قادر به درک آن می
 ها طبقات شکل گرفته است!(گونه

ه گونَ تیمناسب با ظرف یطبقات مینظام کاست در اصل معرف تقس  سد،ینویم شننیکر
(guna( و عملکرد کرَمَه )karma بوده است و بعدها با وراثت وابسته شده است )او  ۱۹۲/۷۱ .

م ( آموختن شروَتtapahه )پََت اضتیر د،یگوی. که مکندیم هیبه مهابهارته تک لیارائه دل یبرا
(shrutam  و توارث    ونمت  دنیشن )یونیمقدس  (yoniبراهمن م )را   میو تعل  اضتی. آنکه رسازدی

 است.  یاست، فقط براهمن موروثفاقد 

آن  کندیم دیتأک رایاست ز یتوارث شرط اصل میتعل نیدر ا یکند که حتتوجه نمی شننیکر
بدون توارث اگر هر شرط  کهیاست براهمن خواهد بود. در حال گریهم که فاقد دو شرط د یکس 

عدم  یول سازد،یم تلیبراهمن با فض ل،یرا هم داشته باشد براهمن نخواهد شد. فضا یگرید
نظام به روح  نیکه »امروز ا کندیاعتراف م شننی. کرکندیطبقه خارج نم ازاو را  یستگیشا

 ست یاو متوجه ن یول ۱۶۲/۷۲ کند«یتجاوز م تیو به مقام و احترام انسان زندیلطمه م تیانسان
 رویاو خود پمعتقدات و مذهب هندوست، که  یو قطع میمستق جهینت ینظام ضد انسان نیکه ا

کنند و از   هیرا توج  یاعتقاد  یمبان یبه شکل  کوشندیم  رتیسکین  شمندانیاند نیمشتاق آنست. ا
 یزمانها یباورها برا نیکه ا تیواقع نیاآنها بکاهند. اما بدون اعتراف به  یآثار زهر سنت

ان حرکت دارد، امک نینو یادیبه بن ازیاعتبار بوده و جامعه متحول امروز ن یدارا گذشته
 رمتحجّ  یمعتقدات موروث نیمردم در ا کهی. تا زمانستین سریسازنده و بالنده در جامعه هند م
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. طبقات به هر رندیرا بپذ یحاضر نخواهند بود تحوالت اساس کنند،یم سیو آنها را تقد شده
 ، یکامل ذهن  امروز مردود و محکوم به طرد  دیاز د  د،باشکه در نظر بوده و می  یهدفصورت و هر  

 مات یتعل یدارا نیقیمذهب هندو، بطور  گریو متون مقدس د تای... است. گیفات یو تشر یعمل
 ی . ولاندنیتحس  انیکه بخصوص در دوران شکل گرفتن آنها شا ند،باشهم می یبرجسته و جالب

 نیو ا د،شونیم تیآمده، رشد کرده و ترب ایو با آنها به دن شمارندیمقدس م نیرا که مؤمن یاصول
 مانیو به آنها ا رندیگی... فرا میو ابد یمقدسات ازل ،یبیالهام غ ان،یخدا ایاصول را گفته خدا 

 ن ینمود. ا بیرا تکذ یو بخش  د ییرا تأ یبندی کرد و از هر اصل بخش میتقس  توانینم آورند،یم
اصول   نیا  یو ازل  یکه در اصل ابد  گرددیم  سریم  یمتفاوت، هنگام  ریو تفس   هیتوج  ای  ،یطبقه بند

 شک کرد و آنها را قابل تحول و تکامل دانست.
متفاوت  اریبودن اعتبار آنها بس  یبه ابد مانیبا اعتقاد و ا اکان،یبرجسته ن یبه باورها احترام

جامعه   یو ماد یمعنو شرفتیو پ یبا انتخاب عوامل سازنده به بالندگ توانیاست. در مورد اول م
 ،یعو اجتما یدر مسائل عمل یباورها، حت نیا تیو ابد تیبه مطلق مانیاگر با ا یکمک کرد ول

 یبا فرهنگ م،یاجتماع عظ نی. در امیچون جامعه هند را در نظر آور یسرنوشت دیبا میروبرو شو
مردم   کوشندیم یپاکدل و دلسوز اناندیش است که نیک  یمتوال یهاو برجسته، سده میقد اریبس 

 ،یامروز  ازینمورد پسند و    ریو تعاب  ریتفاس  اکانین  یباورها  یاز داشته و براب  انبخشیرا از اعتقادات ز
 ش یقرن پ کی در حدود  ،یاندک بوده است. گاند اریآنان بس  یابیمتأسفانه کام یول ند،یارائه نما

و  اهایپار  تیبخصوص موقع  ،یاصول طبقات  نیجنبش سترگ خود را آغاز کرد. او در مورد تحول ا
  1د یخدا( نام  زندانزاده شده از خدا )فر  ایجان،  ی رطردشدگان را هَ  نیا  ی. گانددیوشک  ارینجسها، بس 

پاکدل و صاف باطن، به درخشش   دُختی: کی  یاعالم کرد که روز  نیخود را چن  یآرزو  نیو بزرگتر
 شتند،دامی  یگرام  یامبریرا چون پ  یشود. گاند  دهیهند برگز یجمهور  استیتبار به ر  نیبلور، از ا

 نیمؤمنو نه  ود،ب یتحول نیو طبقه حاکم هند در چن ینه سود رهبران مذهب نیا وجود اب یول
قائل  یهم در تقدس آنها شک نکرده بود، اختالف ی که خود گاند یدر ارزش اصول توانستندیم

 آن شد که جهیشوند. نت

 
  

 
به مفهوم زاده شده   Jan. شودی هم گفته م یو در ضمن به خدا بطور کل شنوستیو که نام  میدید Hariـ ۱

 است.
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 ونیلیم  ۶۶و    1نجایهر  ونیلیم  ۱۳۰هنوز    گذردیم  یقرن که از مرگ گاند  میپس از حدود ن  امروز

در هند بسر  ند،باشها میو نجس هاطبقهیهند که در شمار ب انیبوم ای(، Adhiväsi) یواسیاده
که با مذهب  یاجتماع گریدهند. در مسائل دمی لیرا تشک نیسرزم نیا تیجمع ۴/۱. که برندیم
 بوده است. گونهنیبهم شرفتیپ زیاند، نداشته خوردبر

 
 

 تا یدر گ  ایما

گرفته است. به نوشته  یاز آن است، شکل مشخص یجزئ تایمایا در مهابهارته، که گ تصور
 یاست که فاقد وجود ذات   یزیچ  رظهو  یبرا  زیقدرت سحرآم  یحماسه مایا به معن  نیدواناندان، در ا

 شنایاز کر ۱۴۶/۷، ۶۸(. در daiviاست ) یمرموز اله ییروین نیاز موارد ا ی. در برخدباشمی
قدرت در  نیا لهیجمع نشان دهد. و او بوسمایا خود را به  یرویبه کمک ن شودیم استدرخو

گمراه ساختن  یبرا شنایکر ۱۶.۵۵/۵. در گرددیظاهر م یوهم ییسراسر حماسه بصورت خدا
 مایاپرابهاوَ گرید ی. در جاپوشاندیم یکیاز تار یاقدرت با پرده نیرا به کمک ا دیدشمن، خورش

(mäyäprabhäva قدرت )  دهند   بیانسانها خود را فر شودیخداست که موجب م کنندهاغفال
 یمایا ههَمرموزند گود یهارنگیپر از ن انیخدا  ۳۱.۳۵/۳( و در یبیخود فر atmamaya) ایماآتمَ
 زیسحرآم  یرویمنکه در ن  د،یگویم  شنایکر  ۲۵/۷آمده    تای( در گgudhamäyä hi devatähتاه )دوَ

من نازاده  شناسد،یعالم اغفال شده مرا نم نی. اشومیبه همه آشکار نم امشده دهیپوش( ایخود )ما
 . )ترجمه دواناندان( گرددیخود ظاهر م زیقدرت سحرآم لهیبوس شنایکر ۶/۴را. و در  یو ابد

 که فقط مخلوق یتیشخص شود،یم دهیه دتارَ وَ بصورت اَ شنایکر ۳۵۰/۱۲ مهابهارتهدر 
 .استیما

که با همه اسرار عالم ی( بزرگMahämäyädhära) ادهاریمهاماخدا بنام  ۳۳۹/۱۳ در

 
  گل یاشپ یاز هفته نامه مشهور آلمان ی کتاب گزارش انیطبقه سخن گفته شد. پس از پا ن یقبالً درباره اـ ۱
(spiegel شماره )وست یپ از چاپ تذکر قبل نی کرده بود. ا انیرا ب یقتریکه آمار دق دیبدستم رس  ۴۶سال  ۲۹  

 .طلبمی شد. از تکرار پوزش م
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تایدر گ ایما  

خداست، و در همه   آمیزاسرار یرویو وهم، هم ن بیا هم فری. پس ماشودیم دهیاست، نام همراه
خداوند متشخص را  ای هرَ شوَیاست که ا ییروین زین ایما یو مرموز است. گاه انیاحوال غیر قابل ب

آمده که   ۳۲/۱۲. درسازدیآنها پنهان م د یبرهمن را از د قتی حق کهیالدر ح اند،ینمایبه انسانها م
رسد و آنچه هم در جهان از او بظهور می  استی. خدا ماگرددیاغفال م  شنویو  یاید ماسَ  گناهکار با

. قدرت استیما ای ان،یقابل وصف و ب ریغ شودیو راز او( و آنچه به او مربوط م اوست )سرّ یایما
 است. یشکتایخدا ما یرمز

 ،یشکت ایروح و قدرت،  زیکه در همه چ ست،یمیآن انیدیدراو یباورها سد،ینویم دواناندان
 یشکت  ایما  ،یخدا و واسطه جهان  یو قدرت رمز  ختیدرهم آم  ییایبا مذهب براهمنان آر  دندیدیم

 هما،بر  ،یاله  (Trimurti)  یمورت تری  متأخر و تثلیث  سمیرا بوجود آورد. در هندوا  شادیبرهمن اوپان
(  Kumäri) یکومار یو در هویّت دورگا الهه باکره که به نامها وایزوجه ش یشکت وا،یویشنو، ش

)شرزه(  یند)مخرب بزرگ( چَ یهاکال)جمجمه پوش( مَ ی(، کپالاهی)س یباکره( کال زهی)دوش
 یفرقه شکتمورد پرستش قرار گرفت و امروزه در  شود،یم دهینام ... (نی)جنگل نش  ینیواسرَکَنتَ

 ۶۶/۲۷- ۶۷. شودیم شیقدرت برهمن ستا ای یاشکتیبنام ما

  ال یبکار برده نشده و جهان وهم و خ لیبه مفهوم توهم و تخ ایما تایکه در گ سدینویم رائو
فائق  ی. براگرددیو مانع مشاهده او م دهیکه حاجب خداوند گرد ستیابلکه مایا چون پرده ستین

. در  دبنگر قت یبر حق یابکار برد تا بتواند لحظه یمیعظ یروحان یروین دیآمدن بر مایا انسان با
 لهی)خدا( بوس او رایز ابندی مطلق معرفت  قتیبه حق توانندیاح آزاد مآمده که فقط ارو ۲۵/۷ تایگ

   ۱۸/۷۴شده است.  دهی( پوشyoga - mäyäقدرت یوگامایا )
 دهیو تنها با د پوشاندیم انیجهان ندگایمایا حجاب برهمن است که او را از د گریبعبارت د

 .ستیپرده را نگر نیاپس  توانیشده دل م ریتنو

در واقع    ای(  ätmavibhuti)  یآتماویبهوت   یجادیمایا قدرت خود ا  تایدر گ  سد،ینویم  شننیکر
 ساختن است. یخود را متجل

 بیبا هم ترک را یتی( )الوجود( و تحول گasatت )سَ( )وجود( و اsatَت )در خود، سَ شورهیا
 . مباشمی  asatو هم    satو مرگم، من هم   یمرگیای ارجونه، من ب  آمده،  ۱۹/۹  تای. در گسازدیم

 ایکند. در واقع ما جادیرا ا ریمتغ عتیطب سازدیرا قادر م شورهیاست که ا یقدرت  ایما
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اند. بهم وابسته  ایو ما  نشیبرداشت آفر  نیخلق است. در ا  یبرا  شورهی( اshakti)  یشکت  یانرژ   کی
که سرنوشت بشر و اعمال او را  سازد،یسرنوشت عالم را مشخص م تنهاقدرت نه نیدر ضمن ا

 آمده: ۶۱/۱۸ تای. در گکندیم یرهبر زین
 لهی( ساکن است و آنها را بوسsarvabhutänämبهوتانام )روَسَدر دل همه موجودات    شورهیا

)ترجمه زهنر: آنها را  اندقرار گرفته ینیآنها بر ماش که ییگو کشاند،یبه اطراف م ایقدرت خود ما
 (.ینیمانند عروسک ماش چرخاند،یبه آنسو م نسویاز ا

گونه و مقدر آن،   ریتقد  زشیما و انگ  عتی: »بر روابط طبسدینویبند م  نیا  ریدر تفس   شننیکر
و در مسیر  دکنیم تیو رشد و تحول ما را هدا دباشخداوند که در دل ما ساکن است حاکم می

(  T. Hardy) ی گونه که توماس هاردآن سازد،یکه حوادث را مشخص م یقدرت . راندیم یثابت
»اتفاق«   ایو    «که مانام »سرنوشت« »قسمت  ست،یفکر نیب  احساس ویب  کوراراده  کی  شد،یاندیم

 د،ینمایظارت مرا ن  یهانیکه تحول و رشد طرح ک  بّیر  کند،یرا اداره م  یتیکه گ  ی. روحمیبه آن ده
 . 1دهدیسکونت دارد و به او اجازه سکون نم یوددر دل هر موج

 آمده: ۱۴،۲۵/۷ تایدر گ
 روزیپ توانیمشکل م اریاست، بس  یمن، که مرکب از صور ظاهر یاله یایما نی: بر ا۱۴

اتام  ِیامما کنندی)از فراز مایا گذر م کنندیپرده تجاوز م نیشد. اما آنها که بمن پناه آورند، از ا
 (. mäyäm etäm taranti ینترََت

همه آشکار  ( برYogamayä گامایایُقدرت خالقه  لهیبوس)شده  دهی: در حجاب مایا پوش۲۵
 .مناپذیررییکه نازاده و تغ شناسد،یخورده مرا نم بیجهان فر نی. استمین

 ایدیواَ یادانقدرت جهل و ن کی یاله یایآید که مابرمی ات ینظر نیاز ا سد،ینویم نشنیکر
مایا  میروپوش عظ کیرسد که در مخلوقات است. خداوند بنظر می ی( براavidyämäyä) ایما
 ۴۸/۷۲-۴۹شده باشد.  دهیچیپ

است و سرور همه مخلوقاتم، با قدرت   ریام، آتمن من فناناپذآمده: با وجود آنکه نازاده  ۶/۴  در
 ایکه خود را در آتماما نسانیبه ا م«یآیمحسوس( م ( به عالم وجود )عالمایخالقه خود )ما

(atmamayayäبر قرار مشی خو عتی( )در طب )سازمی 

: سدینویم گرید یدر جا شننیکر

 
 تذکر داده شد. نیاز ا شی نادرست است. پ شننیکر یریگجه یـ نت۱
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( Vijnäna)  جنانهی( و وJnänaه )جنانَ  ،یمعرفت بالواسطه اله  یحکمت اعال  تا،یفصل هفتم گ  در
که به  آموزدیبه ارجونه م شنای. کرشودیم هیتوج ،یمظاهر خداوند انیمعرفت قابل درک و ب ای

خاک ، آب ، آتش ،  ،هشتگانه یهادهیمن پد یو ذات ادنا عتی. طبشناسدیاو را م یندرت کس 
. ندباش( میتیادراک فرد ت،یّ)انان  کارَنهَ اَ(  رت ی)عقل و بص  1ی)ذهن و فکر(، بوده  ، مََنس تراِ هوا،  

. شودیعالم حفظ م نیآن ا لهیاست که بوس ی( روح بزرگmahäbäho) وُمن مهاباه یذات اعال
. منم مزه آبها، نور در ماه ستیدر عالم برتر از من ن  زیچ  چیجهانم. ه  نیا  یرانیو و  جادیمن منشأ ا

داده    بی( همه جهان فرgunas)  عتیسه شکل تظاهر طب  لهیبوس  یدرخشش آتش... ول  د،یخورشو  
، مشخص سَمس، َتجَ، رَتوَسَ  تیفیبا سه ک  یتی)پرکر  شناسدینم  یجهت مرا کس  نیاو به    شوندیم
مشکل است... بدکاران  اریمن است که گذر کردن از آن بس  یاله یایپرده ما نی. ا(گرددیم

قرار دارند و عقل آنان را   یخورده که بر مراتب پست انسان  بی( فرdushkritinah)  هنَیتیکردوش
 ...کشدیخود م یبسو بیفر

( و طالبین حکمت sukritinahه )نَیتیسوکر کوکارانی. نابندییرا نم شیمن پناه گاه خو در
 ییو به رها  ابندیی... آنها که در من پناه گاه خود را مندیجوی( و پرستندگان، مرا مJnaninجنانین )

... اآتمن و همه اعمال ر نیو همچن شناسندیبرهمن را کامالً م شند،یاندیو مرگ م یریاز پ
۲۴۳/۷۲ 

 
 

 وگا ینقش اراده و   ـ  نایدر گگیری و عمل کناره

و هم به عمل و   دیستایگیری و ترک عمل را موجود دارد که هم کناره یاشارات  تایگ در
 با عمل و تایاز پژوهشگران معتقدند که فلسفه گ یاریجهت بس  نیتحرک متوجه است. بهم

بل را در مقا تایهم برعکس گ یدارد، برخ شیبه عزلت گرا شتریو ب ستیسازگار ن کوشش
 دهد که . شنکر مفسر مشهور اوپانیشادها نظر میخوانندیمکتب تحرک و عمل م شادها،یاوپان

  

 
هوش و   یکرد که جا سهیمقا  یسام انیبا روح در اد توانی م تایرا در گ یبوده سدینوی زهنر م کهیـ بطور۱

نسبت داده   یبه بوده اتیفی ک نیا ۴۰/۳ -۴۲و  ۴۹/۲ -  ۵۰است. در  ریپذتیعقل و اراده را گرفته و مسئول
. در گرددی و اعضاء کنترول م  اساحس  ی( حاصل و با منس و بودهیوکت یآن تجمع و تمرکز )  لهیو بوس  شودیم

 شد. حیتشر شی بخش پ
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حال که به عمل اشاره شده  نیبلکه در ع شودینم ده یو عمل د ییمعرفت و دانا ب یترک تایگ در
 ۲۱/۷۴در نظر گرفته است.  یسلوک معرفت یو پست برا یفرع لهیوس کیآن را فقط 

 :میینمایراجعه و چند گفتار آن را بازگو مم تایحال به گ
 انیشا شود،یکرَمَه م جین رفتن نتایگیری کامل از اعمال، که موجب از باگر کناره ۲/۵

اند )بدون توجه به بهره آنها( در خودخواهانه آلوده نشده ال یاست، انجام اعمال که با ام نیتحس 
 است. یشتریب نیخور تحس 

گیری کناره  لهیو نه بوس  شود،ی از عمل انسان از بند اعمال آزاد م  ز یهداری و پرخود نه با    ۴/۳
 . 1افت یبه کمال دست  توانیو قطع عالقه م

  ل یجهان به حرکت افتد در جوهر خود به شر متما نیکند که چرخ در اآنکه کمک نمی  ۶/۳
 .کندیم یدگتابع احساسات، و او به عبث زن ال یو ام ذیاست و در لذا

انسان با انجام عمل بدون تعلق به مرحله   رایاعمال را انجام ده ز  وستهیپ  یوابستگ  بدون  ۱۹/۳
 .ابدییاعال دست م

 شتریاست، ب  تفاوت یو شکست... ب  یابیکه در برابر درد و لذت، کام  یات یح  ۳۸/۲،  ۱۸/۴،  ۱۰/۵
 رود.بسر  یتیفعالیکه فقط با مراقبه محض و ب یتا زندگ شودیموجب آرامش و صلح و صفا م

 :سدینویخود م هیدر توج نگیس

است، چون او روح کامل است.  شیخو روحانی هرمهمطابق د یمیعامل دا ک یخدا  تایگ در
کند چون خدا   یسع دیو انسان با نامندیدال می( اkarma - yogin) نیوگیپس خدا را کرمه 

دَهَرمه  یکند بلکه برامیخود ن یرا برا جادیخلق و ا ایگردد. خدا چون همه اعمال،  نیوگیکرَمَه
 کامل است. نیوگیکرَمَه کیدهد، او انجام می

که   یزیچ ایانجام شود،  دیکه با ستین یکار چیآمده: در سه عالم ه تایزبان خداوند در گ از
نه مرا آلوده  یکار چیه»و  ۹/۳مشغولم.  تیبه فعال شهیمن هم نیفراهم گردد. با وجود ا دیبا
 دیبا کرمه، محدود و مق شناسدیدارم، پس آنکه مرا م اقیآن اشت یهابهرهو نه من به  سازدیم
 ۱۴/۴ «شودیمن

 
  

 
شعائر توجیه   شادهایاز بند اعمال و عمل را به اتکاء اوپان ی( را آزادnaishkarmyam) میمکرش یـ زهنر نئ۱
 . سازدی را مطرح م یبطور کل ییرها نگیس ی. ولکندیم
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تنها  تایبه سود و لذت و بهره کار است. اصوالً در گ یبه مفهوم دلبستگ نجایشدن در ا دیمق
به ارجونه   شنایکر  لیدل  نیکمال بخش است. بهم  ل،یلذت و م  یاز رو  ایعمل بدون انتظار بهره و  

 :دیگویم
  هان ج نی)بدون انتظار اجر و پاداش(، همه کار ا شودیانجام م  هیکه بصورت فد یجز کار

( انجام ده تا Yajnaه )نَجیَ یارجونه، عمل خود را چون قربان یا و اسارت است. پس دیتوأم با ق
 . ۹/۳ یرها گرد هایاز همه وابستگ

انجام شعائر  یکار و عمل و حت گریارت د. بعب ۳۲/۴ شودیم دهیجنه از کرََمه زائی تایدر گ
است  یو قربان هیفد کی( ،  Svarga-prapti) یراپتـ پَ رگَبدون انتظار بهره و بهشت سوَ یمذهب

 .شودیکه موجب کمال م

که تجسم خداست به ارجونه  شنایجهان وابسته به خداست و کر ی همه کارها گریطرف د از
 :دیگویم

، و  ۷/۷اند شده دهیکه به نخ کش یرشته گوهر کیت، چون بمن وابسته اس نجاستیا آنچه
  ی من پر شده است. همه موجودات در من جا  افتهیجهان از صورت آشکار ن  نیمن تمام ا  لهی»بوس

  ی هاتیدر فعال ی وی»انسان دن شننی. به گفته رادهاکر ۴/۹ «ستمیساکن ن من در آنها یدارند ول
خود   گیرگوشه . مرتاضاندازدی ( مKshara) رَکَش ثبات یب. او خود را در جهان شودیگم م یجهان

است  طیافراط و تفر نیا یورا تایگ دآل یمرد ا یول افکند،ی( مakshara) رَکَشاَرا در وجود مطلق 
، 1دهد( عمل کرده و با همه امکانات جهان خود را وفق میpurushottamaه )مَتَو چون پوروشُ

م کرتارَاَ ـم رتارَکَکار عامل کار است نه کنندهآنها شود. او  ریبدون آنکه درگ
(kartäramlakärtaramس .)ییودامذهب و فلسفه  ک،یالکتیمقدمه و با الهام از د نیبا ا نگی 

 :کندیم میرا به سه مرحله تقس

 لهیدهد و آن را وسرا دستور می ی: ودا انجام شعائر و آداب مذهب Thesis= نهاده  ییوداـ ۱
 گری. بعبارت دشودیم دهی( نامKarmakändaکاندا )که کرم شمارد،یم یویسود دنبدست آوردن 

 مشخص.  جیحصول نتا یبرا نیاعمال مع

 لهیکامل را وس  یپوشو چشم  ایترک دن  شادهای: اوپانAntithesis= برابر نهاده    یشادیـ اوپان۲
 کیعمل، خود    اید که کرَمَه  . چون اعتقاد بوشمارندیو اسارت به کرَمَه م  یوابستگ  انیو پا  ییرها

 یمراحل آخر زندگ. دیگردیم سریتنها با ترک آن م ییو اسارت است، رها یمنشأ بالقوه وابستگ
  عدم نیا لیتکم یاند، برا( که وانه پرسته و سمنیاسهäshramasآشرمه ) ای یروحان

 
 روح اعال.  یعنیه مَتَـ پوروش۱ُ
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بود و در    دهیرا برگز  یویودا راه مثبت مشارکت در امور دن   گری شده بودند. بعبارت د  ریتدب  یوابستگ
دو   نیکه ا  کرد،یم  قیرا تشو  یویاز امور دن  یپوشعدم مداخله و چشم  یراه منف  شادهایمقابل اوپان

 .راه در برابر هم قرار داشتند
 تا ی. گگرددیدو راه متضاد مطرح م نیا یعال زتِنسَ تایبرنهاده : در گ synthesis=  تایگـ ۳

آن انجام داد، مردود  جینتا یبرا دیکار را با نکهیا یول ردیپذیه )کار( منظر ودا را درباره اجرا کرَمَ
است، حفظ   یدر همه اعمال ضرور یپوشرا که چشم یشادیاصل اوپان گرید ی. از سوسازدیم
اعمال صرفنظر کردن است   جیکف نفس از بهره و نتا  نیراه ا  نیدهد که بهترمی  میاما تعل  کند،یم

کردن   یپوشکه در کرَمَه چشم  دنیحال نه از کرَمَه بر  نیو آرزو. در ا  لیبدون مو انجام دادن آنها  
بلکه  ستیکرَمَه ن شودیو اسارت م یانسانها خواهد بود. آنچه موجب وابستگ یاخالق دال یا

و  شودیمحکوم م تایگ لهی. سکون و سکوت بوسردیگیآن کرَمَه صورت م دیایست که به امبهره
 ۱۱۵/۸۵-۱۲۲. دگردیم ییابی به رستگاردست لهیتوجه به بهره وس تحرک و جنبش بدون

است و  یمهم اریمقام بس  یدارا فهیعمل و انجام وظ  تاگی در  که است معتقد هاکریشننراد
رساله عمل بدون طمع به بهره   نیدر ا  کنند،یم  قیرا تشو  یگیرکه عزلت و گوشه  یبرخالف متون

نمونه  ،را شنایجنگ توسط کر ارجونه به یدرپیپ قیتشو شننی. کرشودیداده م میآن تعل جهیو نت
 متن آمده:  نیداند در امیطرزفکر  نیا جهیو نت

 یو برا  زیمتمتع. پس برخ  ایو از دن  یگردیفاتح م  ایو    یرویو به بهشت م  یشویکشته م  ای
   ۳۷/۲جنگ عزم کن. 

جهت تو هم   نیل پرداختند، از ابودند به عم  ییرها  یدانا که در جستجو  انینیش ی: پ  نیهمچن
خود   ی: نادانان براکندیم ریتفس  شننی. کر۱۵/۴گذشته کردند.  روانیگونه که پعمل کن، همان

حفظ جهان   یو حکما برا کنندی( عمل مatmashuddhyartham) همرَتاَیآتماشوده ییرها
 ۱۸۰/۷۲.  (lokasamgrahartham)متهَ ارسمگرهکَلو

که در معرفت به اوج اعال  نامدیعمل و رفتار« م لیرا »انج تاینهاده و گ وگام را فراترندیاروب
   ۱۶۳/۱۱۲. است میو تسل یآنها فداکار زهیاست که انگ یانجیل اعمال نیاست ا افتهیدست 

 است؟ یکیهر دو رو  ایکه آ میبه مشاهده پشت سکه تا بنگر میپردازیاما حال م

عمل و  لیصورت »انجو برداشت آن به تایبه گ مؤمن شمندانیاند نیا ات ینظر هیتوج در
 .میچند نکته را از نظر دور ندار دیجنبش« با
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بصورت دستور   یحت  یمنع نشده و گاه  زیگیری و عزلت نبه عمل، کناره  قیبا وجود تشواوالً  
 .گرددیاعالم م
 ی(روحان )جستجوگر یطالب معنو کی: دیگوی ( مuddhara) رَهّبه اودّ شنایکر IIبخش  در

رها   زی( را نههستَ یگر)داران  خانه  یهمراه  یحت  د یکه او با  د،یفقط معاشرت با زنان را ترک گو  دینبا
 و بدون خطر بمن مراقبه کند. ندیساخته و در عزلت بنش 

بلکه چون  ست،ی... نکیجنبش و حرکت و انجام اعمال ن شودیم ییآنچه موجب رها اًثانی
بودن به تمام حوادث جهان و عدم   اعتنای... و باالخره بوگایتفرد،  معرفت، تمرکز و شادهایاوپان

  تا یگ درست است که در  نیاست. البته ا اقیو آرزو و اشت لی کامل و خاموش کردن م یوابستگ
ا سخن است، که درباره آنه یطبقات فیاعمال همان وظا نیا یشده است، ول نیانجام عمل تحس 

 ی ادیحرکت و جنبش اصل بن تای. در گکندیخاص خود عمل مبه دَهَرمه  زیخدا ن ی. حتمیگفت
ه لیَیوَکَهمان  م یدیو هرگونه میل و تقاضا، مورد نظر است، که د تیَّبلکه کشتن انان ستین
(Kaivalyaمیودیق هیاز کل ی( )آزاد )باره سخن نیمشروحاً در ا ییکشه و رها. در بحث مُدباش 

 بخشد،یرا تنزل م تایگ میآنچه ارزش تعل نی. عالوه بر امیدانیشد و تکرار آن را الزم نم گفته
از  یاجهینت گونهچیاست که به ه یکس  نیوگیکرَمَه  کیو بد اعمال است.  کیبه ن ییاعتنایب

  ی و به کارها  ۱۵/۲  کسانستیاو    یو شکست برا  یروزیپ  ان،یتنها سود و زو نه  شدیاندیاعمال نم
  ک ی حال  نیاو در ا)... ۱۸/۳، ۷۱/۲ندارد  یاعالقه گونهچیه نیزم ی انجام داده و نداده در رو

 یو معنو  یماد  اقیو از هر گونه اشت  ستین  یکار  چیاست که دنبال ه  یکس   ای(  akratuhکرتوه )اَ
 شدیاندیو رذالت... اعمال نم یدانسته و به زشت یرا شرط اساس شنای. او پرستش کر1است( یبر

 ستیوابسته ن شیبه اعمال خو رایدر واقع نکشته است، ز را هم بکشد، ی، چون اگر کس  ۳۰/۹
خداست که با او چون   نیو ا شناسدی... که اصوالً خود را در برابر خداوند صاحب اراده نم ۱۷/۱۸

   ۵۹/۱۸. کندیرفتار م یعروسک
 یاثر قطع یدارا ستو در کیزهنر معتقد است که در مذهب بودا و مکتب ودانتا اعمال ن

حال   نی. اگر اشودیبا ورا رفتن از همه اعمال و رفتار حاصل م  تایدر گ  یآزاد  سدینویم. او  ستندین
 یانسان دارا نی. عالوه بر اگرددیم تیاهمیو ب یمعنیب یگونه عملهمه  دیبدست آ

 
  

 
  چ یکه در سکون و آرامش کامل اکرتوه شده و ه ن یوگیبلکه  ستیانسان فعال و سازنده ن کی تا یگ دالیـ ا۱

 .ستیدر او ن یو عمل یزیبه چ اقیندارد، چون اشت یتیکوشش و فعال
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 ستادنیاست که »در مقابل اراده خداوند ا نیچن شنایاستدالل کر نیاست. آخر یکم اریبس  اریاخت
 لهیدارد و آنها را بوس  یآمده که خدا در دل همه موجودات زنده جا  ۵۹/۱۸  تایاست. در گ جهینتیب

 ۱۶۲/۱۱۲.  کشاندیو آنجا م  نجایسوار شده، به ا  نیکه بر ماش  یآمیز خود چون عروسکقدرت اسرار
است، و  نیمحض به اراده خداوند شد و اصوالً شرط عرفان ا میتسل دیکه با میدید زین ۱/۱۲در 

 شد( انیاست« )قبالً ب هانهیسف یفته زهنر »تصور اراده شخصبه گ
 .1(Yogaدرباره یُگا ) تایباالخره نظر گ و

 نیبهم گرفت،یشکل م زین تایکه گ شدیمبدل م افتهی میتنظ میتعل کیبه  یدر دوران گایُ
 بود. شادهایاز زمان اوپان شیب تایجهت ارزش یُگا در گ

 یشاستَر به معنهگَیُاست و  یو عمل یبه مفهوم روش تجربمتأخر هند  یدر فلسنه مذهب گای
داده   میکه در آنها یُگا تعل  شودیگفته م  یو معموالً به تمام رسائل  گا،یو فلسفه    یتیروش ترب  میتعل
 ا یدیواست که آن را برهمَ یکیزیدرباره متاف یبخش  یهند دارا ی. اصوالً هر مکتب فلسفشوندیم
(brahmavidyäم ) خوانندیماشاستَر  یگکه آن را    ،یو عمل  یو یک بخش تعلیمات تجرب  نامندی .
در   گرید یگای ۱۵عالوه بر آنها  میُیگا سخن گفتیبهکت گا،یکرَمَه گا،یدرباره جنانه نیاز ا شیپ

 که بطور خالصه عبارتند از :  شوندیفلسفه هند مطرح م
 -Karmasamnyäsaیُگا ). هسَ انیسَمعرفت، کرَمَه  یگایا  ی(  sämkhya - yogaیُگا )هیسانکه

y )هانَ یترک عمل، ده یگای ای .( یُگاdhyäna-y )یُگا هنَ ویجنانانهشهود، جَ یگای ای
 .(Jnänavijnäna - y )گایبرهموهرَکَشاَ رت،یحکمت و بص یگای ای  .(aksharabrahmo-y )ا ی  
ُیگا هیگوهاراجهیدیوراجهالهام،  یگای ای( vibhuti-yُیگا ). هوتیبیو ر،یمطلق فناناپذ یگای
 .(räjavidyäräjaguhya- y )ُیگا رشنهدَهدانش اعال و راز اعال، ویشوروپَ  یگای ای
 .(vishvarupadarshna- y ) یُگا هسَایسنموکشه ،یهانیشهود صورت ک یگای ای
 .(mokshasamnyäsa- y )یپوشنامها چشم هی... )از ذکر بقایترک دن لهیبوس یرستگار یگا ی ای 

 نیو خبره ا کندیآشناست( آنکه به یُگا عمل منا اریو بس  یشد چون اختصاص

 
  

 
( که همان  Yoga) گایُ یگریاست و د ی( به مفهوم دوران جهانYugaیُوگا )  یکی در فلسفه هند دو واژهـ ۱

ام و هم  اند. من هم از یُوگا بهره گرفتهیُوگا بکار برده   ر یواژه اخ  یبرا  یپارس   ات یاست. چون در ادب  یروش تجرب
 سهولت یُگا نوشته شده.  یاست که برا  گَیُآن   حی. تلفظ صحگایاز 
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 (.تیبه زبان سانسکر yoginاست یُگین نام دارد ) حکمت
شناخته شده  یمعروف فلسف ستمیهمان س هیاز سانکه تای: در گسدینویم شننهاکریراد

. شکل ستیپَتَنجَلَی ن یگایهمان  تایمورد نظر گ یگایگونه که همان شود،یبرداشت نم
با  تایپوروشه )آتمن( و پرکریتی استوار است که در گ دیشد تیثنو کیبر  هیسانکه کیاسکوالت 

 شده است. لیتعد اعال،رب  یجاآتمن به رشیپذ

معرفت  یگایقابل تحول است و در واقع  رید غحَاَدرباره معرفت  یروحان انیب هیسانکه
 حیتشر  توانینم  یمعرفت را با روش علم  نی( . ا۳/۳)  دباش( میگایعمل )کرَمَه  یگای  (. وگای)جنانه

 آن را در درون تجربه نمود.  دیکرد، بلکه با

که  یکس  دیآن بر عمل. چگونه با یگایو  کندیم هیتک ال یبر معرفت و ترک ام هیسانکه
الم متأثر داند آتمن و بدن )جسم( کامالً متفاوتند و آتمن غیر قابل اضمحالل از حوادث عمی
که عبارتست   سازدیرا مطرح م  ی تمرکز و تجمع بوده  اییُگا    ی. استاد، بوده کند؟یرفتار م  شود،ینم

بلکه  ستین هادهیتصور ا یرویفقط ن ی. بوده buddhiهمان  ایساختن عقل و فهم  تمرکزاز م
 رت،یبص یابی بهدست یبرا دیدادن را شامل است. عقل با زیعملکرد درک کردن و تم نیهمچن

 یحس  یآنکه با ارگانها یکند. بودهی بجا نیتمر( را samatäتا )مَسَ ایثبات و تعادل و سکون 
مشتق شده و عقل   ی( )ذهن متفکر( از بودهmanasد با مَنَس مجهز گردد. مَنَس )یبا ابد،ی وندیپ

 ...  ۴۲/۳است  سبرتر از من
(  ahamkara)  نکارَهَاَاست که شامل  دهنده    زی( اصل اراده و فهم تمmahatت )هَمَ  ای  یبوده

  گرددیحاصل م یزمان ییاست. رها یو عمل یمعرفت فهی( منس و ده وظ تیو فرد سازیشی)خو
برداشت را بخود اختصاص   نیا تایپرستی گدهد. خدا  زیپوروشه و پرکریتی تم نیب یکه بوده

از همه  یاگر بوده ایمنعکس گردد،  یدرست در بوده قیگاه که نور آتمن به طرآن .. . دهدیم
 ،یو جداساز یخودخواه یو بجا کندیشود، با منس وحدت حاصل مسازنده پاک  رهیتأثرات ت 

 ...اندهمه  و هرکدام گریکدیکه در آن حال همه  ردیپذیشهود تطابق صورت م

   ۱۳۰/۷۲و شهود است.  یآگاه نیایابی به روش دست نیحال تجربه و تمر نیدر ا گای
 دایبه مفهوم وحدت روح با وجود ظاهر نشده و ناپ ُیگا تایدر گ سدینویم یساستر یکاپال

است و   ی و بدن یو تمرکز روحان نیروش تمر نجایبا خداست. یُگا در ا ا ی(، avyakta) هَکتیَیواَ
 ةمرحل نیآخر ایمحو و وصل  وستنی( )استغراق و بهم پsamädhi) یمادهسَباالخره 
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 ییُگا شاستَر بزرگ است که روشها کی همیرو رایز دییُگا نام کی توانیمرا  تای(. هر فصل گگای
متفاوت،   یهاتیو ظرف  طیو وحدت روح را با خدا در اراده و معرفت وابسته به شرا  یکیمختلف نزد

... دهدیم  میتعل  ،یروحان  اتیح  نیترییابی به عالدست  یگیری براطبیعتها و اشکال مختلف، و هدف
و   (yogah karmasu kaushalam)م لَئوشَ کَسورمَ کَ هگَیُمهارت در اعمال  تاییُگا در گ

. شودیم دهینام (samathavam yoga ucyate)ه( تِ یَ)اوچ هتِ یاوچ وگَیم تهوَمَسَسازی کسانی
انجام دهد. ، که به   یکه اعمال خود را در روح و درک بر اصل برابر دیگویبه ارجونه م شنایکر

اراده و خرد(   یگاییُگا )  ی جهت بوده  نی. بهمدهدیسازنده و هم آهنگ م  ل عامهارت مت  کیعمل  
بود اعمال را بدون  یقادر خواه ی،افتیدست  یگاه که تو به بودهاز کرَمَه ُیگا برتر است... آن

معرفت حاصل کرد و راه  به کرََمه یُگا توانیم یبوده لهیبوس 1...یبه بهره آن انجام ده یوابستگ

به بهره آنها، با  یتضادها و انجام عمل بدون وابستگ نیتعادل ب جادیا یبرا نیوگیه کرَمَ یقیحق
آن است که همه امیال را ترک کند و لذت و  2(Muni) ی. مونشودیاراده خردمندانه آغاز م کی

خردمند آن است که ذهن  می. حکابدییمعرفت او در خود او موازنه م رایز ابد،یرا در خود  تیرضا
. او نه هایلذاید و خوش نیو آرزو و در ع اقیو آزاد از اشت هاست،یبدبخت نیاد از غم، در عاو آز

 زیچ  چیاست. او به ه  تزلزل یاست و در درک خود ثابت و ب  نیمجذوب و نه هراسناک و نه خشمگ
را استقبال و نه  یکینه  رد،یپذیم کسانیو بد را، آنچه هست،  کین ندارد و یجا بستگ چیو ه

... چون اعضاء الک پشت، احساسات و حواس او از موضوعها از هر سو به کندیرا رد م یگرید
. کندینم یرییها در آن، تغرودخانه  انیکه پر است و از جر یانوسیاق هیشده... شب دهیدرون کش 

قرار دهند... با ترک  ری. بدون آنکه او را تحت تأثشوندیم یدر او جار ال یآن است که ام نیجنان
. او نه »مال من« و نه »من« دارد. ستین  زیچ  چیجا در حرکت است و مشتاق ه  همهه آرزوها  هم

( در صلح و آرامش راسخانه یخود خواه  ایمال من ساز    mamakäraه کاره  مَ)مَ  یبدون خودخواه
 ۳۸۲/۸۱است.  میمق

  

 
شعائر و    ی، که اجرا vedä vadarata یشعائر و آداب شعائر روانیپ تایجهت گ نیبهم ،سدینوی م یساسترـ ۱

  ی اهایکه خود را بر سعادت دن  خواندی م  یعاد  ریو آنها را غ  کندیم  ریتحق  ند،دانمی   یرا حکمت اصل  ییوداآداب  
 اند. ساخته  یمتک گرید
 .کندی م شهیپ را( Maunaه )ئونَکه سکوت مَ  یمرتاض یـ مون۲
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روح )عقل  تجمع    نیا  لهیتمرکز و تکامل است و وس  یبه معن  1(Yuktaوکته )ی:  سدینویم  زهنر

است که  یکس  وکتهی ی. بودهگاستیتجمع  نی( است و راه و روش اbuddhi) یبوده ای( یماد
است.  ی تجمع همان سماده نیا یمعرفت نات یتمر جهیو نت افتهیتجمع و کمال دست  نیابه 

عامل واحد و ثابت، که همان نفس انسان است،  کیرا در  تیتمام احساسات، ذهن و انان یبوده
  شیکه همه اعضاء خود را در الک خو  کندیم  هیپشت تشبعمل را به الک  نی. زهنر اکندی جمع م

 نیاست که در ا (رها شده muktaه )تَیابی به موکدست وکتهی. هدف سازدیجمع و متمرکز م
قابل  نجای. آنچه در اگرددیم شی( در ذات خوkevala) َلوَکِ ایحال نفس مفرد و مجرد و مجزا 

و از راه توجه و تمرکز  شودیدر خدا متمرکز و فنا نم نیوگیحال  نیاست که در ا توجه است آن
نه  دیتراها، باعامل به یُگا سو ای ن،یوگی یی. هدف نهاابدییبه حال و مقام دست نم  تیدر الوه
که   2یروحان یاز همه منادها نیباشد، که همچن ردیگیم چشمهسر عتیاز آنچه از طب دنیفقط بر

، که هدف  رواناستیبلکه ن ست،یو خدا ن شنای. هدف کر.. جدا گردد دیر شمار آنهاست باخدا هم د
 ۱۵۳/۱۰۸بودا هم همان بوده است. 

 : میکنیرا بازگو م یو از زبان آن تذکرات  تایبه خود گ میپردازیحال م
 یابی به تفرد، تجمع و تکاملدست یبرا یو معنو یروحان نیتمر کییُگا به مفهوم  تایگ در
است که بر عقل و روح    یکس   افتهییوکته دست    یکه به مرحله بوده  گا،یعامل به    ای  نیوگیاست.  

و همه   شیمتمرکزالحواس گشته، در خود فرو رفته و جمع شده، و از خارج خوزده،    وغیخود    یماد
 خوب و بد، ندارد. ،یعمل چیبه ه ازیاست. او ن دهیبر یبکل شیهایتگوابس 

شده و همان  دهیوجود دارد، که معموالً پوروشه نام یمفهوم هویّت علوروح به  کی تایگ در
تکامل ماده  نیروح، که آخر ک ی. و یو ازل یابد ه،یقابل تجز ریاست غ یواحد نیآتمن است. ا

  ی عقل و خودآگاهی را داراست. از بوده فهیو وظ  شود،یم دهینام mahat ای buddhiاست و 
زا و ن مَنَس )ذهن متفکر( و سپس حواس و اعضاء حرکت( و از آego ای Aham»من« )اهم 

همان سه گونه ستوه،  میدید کهیبطور یماد عتیطب هی. پاگرددیمنشعب م فیو کث فیعناصر لط
 ایکه مقصود همان آتمن است  نامندیاو م ای sahاند. از بودهی برتر را رجس و تمس

  

 
را که   یاست. دو اسب «مشتق شده و در اصل به مفهوم »یوغ زده شده yuj  ای( از همان یوغ yuktaوکته )یـ ۱

 . ندیگوی شده م رانیو  وغی ای وکتهی بندند،ی به گردونه م
 واحد مستقل و زنده. ،ی( ذره بسیط، جوهر علو monadـ مناد )۲
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گاه که از روح ها اغلب آن( . در ترجمهavyaktaو از آن باالتر آشکار نشده اویکیته ) پوروشه،
واسطه آتمن )نفس( و همه عوامل هویّت   یاست. بوده  یمقصود همان بوده  شودیسخن گفته م

 نیاست ب  یپل  نی. اشودیانسان است و آنها را تحت تسلط نفس در آورده موجب تجمع و کمال م
 ماده و پوروشه.

است، که در ضمن مرحله هشتم یُگا و به   هیسماد به  افتنیدست    یو تجربه یُگا برا نیتمر
 زیمراقبه و استغراق است، که آن را حالت محو و وصل ن ایشدن  یکیو  وستنیمفهوم بهم پ

خلسه و نشئه، بکار برده شده است.   ای  ecstasyدر برابر    enstasyواژه در غرب به   نی. اانددهینام
ek ای  ex  به مفهوم خارج از، و  یونانیبهen دباشدخول می یبه معن. 

 شتن یشده، از خو خودیتوأم است و عامل از خود ب جانیکستاز( با شوق و هخلسه )اِ حال 
 ونیتاسینستاز( و مد)اِ  هیدر سماد  کهیدر حال  شکند،یبرون را م  یخود و فضا  نیب  ایخارج و سده

به آرامش و سکون و  و اق،یو اشت جانیکه ترک ه ستین یتنها اثرنه جانی( اصوالً از ههانَی)ده
  هی است. در ضمن سماد  افتنی( دست  acaläال )چَاَ  ای( و  nishchaläال )چَشین  ایکامل    یتفاوت یب

 نیوگی یممکن است موجب سردرگم ییودا ات یتجرب یو حت ستیمنطبق ن زیبا تعلیمات وِداها ن
و ساکن در  حرکتیبشد،  جیوِداها سردرگم و گ لهیبوس یآمده اگر روح تو زمان ۵۳/۲گردد. در 

آمده، با کلمات   ۴۴/۲  در  .افتی  یتو به یُگا و تمرکز و تجمع دست خواه  گاهآن  ست،یبا  ونیتاسیمد
به  ندیجویکلمات لذت خود را م نیکه در ا ییرستگار شد و آنها توانیشعائر نم یوِداها و اجرا

 .ستیرستگار هیپا هی. سماد افتیدست نخواهند  یسماده

 است نیشده به اجمال چن تایگ که در یاشارات 
 رایاست. او سدّ افتهی تجمع  شیعقل خود را لجام زده و در روح خو وکتهی ی: بوده۳۹/۲در 
و بد فراتر  کیو از سطح ن شکندیهمه اعمال است و به همه اعمال وابسته است، م یکه فطر

 (. شدیاندیو بد نم کی)به عمل ن رودیم
و خود را   کشدیهم اکنون از هر کار خوب و بد دست م است یوکته ی وده: آنکه ب ۵۰/۲در

 .سازدیم میبه یُوگا تسل

و بهره و  اندافتهیدست  یکه به کنترول و تجمع و تمرکز روح ی: آن مردان با معرفت۵۱/۲
مجدد رها شده و   ی( از اسارت تولدهاتفاوتندیاند )به بهره اعمال باعمال را محکوم کرده جهینت

 .ستین انیو ز یکه رنجور ندرویم ییبه جا

 دیروح با لهیتمرکز و تجمع بوس رایفاقد روح است، ز ستیآنکه متمرکز و یوکته ن ۶۶/۲
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تمرکز و  یروین یشود، پس آنکه نتواند خود را متمرکز سازد روح نداشته است. آنکه دارا انجام
 هسیَ وکتَیندارد ) وجود یآرامش و صلح ندارد و بدون آرامش سرور و شاد ست،یاستغراق ن

yuktasya کنندیاستغراق و زهتر تمرکز و تجمع ترجمه م شننیرا کر.) 
. از شودیم دیتول یاز آنها وابستگ شد،یکه به عوامل وابسته به حواس اند یمرد ۶۲-۶۴/۲

انحراف ذهن و از آن  یاز سردرگم ،یجیو گ یخشم، از خشم سردرگم لیو از م لیم یوابستگ
گاه که روح فاسد شد انسان از دست رفته است. ( بوجود خواهد آمد. آنیوح )بودهر  یفساد و نابود

احساساتش مقهور و رام خود او   کنند،یعوامل وابسته به احساس عبور م نیا انیاز م کهاما آن
آرامش و سکون  نیقر 1و آنکه مالک خود شد شودیو از عالقه و شهوت و تنفر جدا م گرددیم

 .شودیم

 ریرتیابد آتم( خود را درمیrati) یت لذت رَ شی( خوätmanه تنها در نفس آتمن )آنک ۱۷/۳
(ätmaratirتنها در خو )ازین یکار چیندارد عمل کند )به ه ازین زیچ چیشاد است. او به ه شی 

 ندارد(.

او که   د،ینمایو بدون تقاضا تحمل م  کندیو هوسها را ترک م  ال یآنکه همه ام  ۱۸/۳و    ۷۱/۲
  ن یزم یانجام شده و نشده در رو یاو به کارها شدیاندیمال من است« نم نیمنم« و »ا نیبه »ا

 صلح و آرامش است. نیارد... او قرند ییاعتنا زین یندارد و به همه هست یاعالقه چیه

 buddhi رت ی، عقل و بص manas، ذهن  indriyäniاعضاء حواس  ۴۱-۴۰/۳
(indriyäni mano buddhir) را محجوب ساخته و  ییکه دانا اندلیو م خاستگاه حرص

 نیو ا ر،یدهند. پس از آغاز حواس را رام کن و در اختیار گمی بیو فر سازندیروح را منحرف م
 یو انحراف عقل بوده  کیساز )تحررا نابود  زیتم  یروی( و نحرصو    لی)م  ییکننده شرور داناخراب 
 (. buddhinäshaناشه 

بدست آورده و نورش در   شیو سرور را در خو یشاد ابد،یید مآنکه سعادت را در خو  ۲۴/۵
 . ابدیی( دست مbrahmanirväna) روانایه نهمَو به برَ شودیم یاله نیوگی نیخودش است ا

  

 
را سه   یو سردرگم یجی( گmohaه )هَ( تنفر، و مdveshaُ) هشَو شهوت، دِو اقی( اشتräga)سه عامل راگه ـ ۱

تسلط نفس    ،ی. بر خود حاکم شدن و تعادل روحانکنندیکه روح را فاسد م  نامندی سه خراش م  ای(  tanhäتنها )
و بر خود استوار و مسلط    ندیگوی( مSamatva)  توَمَرا سَ  یطلبو جاه  یآمدن بر خشم و غرور و خودخواه  قیو فا
 .نامندی ( مatmavata) تََومَ را آت 
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 ه یکه تقریباً شب شودیم ان یب لیو روش انجام یُگا به تفص کیباالخره در بخش ششم تکن و
است به   یاشاره مجمل  ۵/ ۲۷  -   ۲۸د بحث قرار گرفت. در  مور  شادهایاست که در اوپان  یهمان آداب

ابروان متوجه ساخت.  نی قطع و نظر را به ب دیبا یخارج اءیتجربه که آمده توجه را از همه اش نیا
. با تمرکز حواس و روندیکه آنها خود به باال و پایین م ییبه درون و برون داد، گو ینیاز ب سفَنَ

را  لیترس و خشم و م شهیهم یآنکه برا ،ییو رها میمم به تسلآرام و مص میذهن و روح، حک
 .شودیرستگار م یدرستترک گفته است، به

 که:  گرددیم انیروش یُگا ب ۱۰/۶ - ۱۷و در 
سى هَمتمرکز سازد و در خلوت رَ شیبر آتمن خو وستهیکند ذهن خود را پ یسع دیبا نیوگی

(rahasiِو تنها ا )( کاکینekäkinو بر خود م ) تَیچیَتَسلط ( آتمنyatacittätmanپا )آزاد   دار،ی
تملک  یو آرزو لیو آزاد از م ال یام شی( و آزاد از تشوniräshin) نیراشیاز حرص و آز، ن

 ( باشد.kämaräga) راگَههوس و شهوت کارمَ و( aparigrahaه )هَگرَیپراَ
آن را  یآماده سازد و رو نشستن یپاک برا یگاهیکه نه بلند است و نه کوتاه، جا یمکان بر

نقطه  کینشسته ذهن خود را بر  گاهیجا نیا یتخته پوست و پارچه بپوشاند. بر رو کیبا علف، 
( ، بر خود مسلط حواس و فکر را مهار ساخته و ekägrenacetasäسا )چتَکاگرنهمتمرکز سازد اِ

است نگاه داشته نگاه را بر ن را رروح به یُگا پردازد. در حال سکون بدن و سر و گرد هیزکت یبرا
حال  نی. در اشدیندیب شنایمتوجه سازد. و بدون حرکت دادن چشم، آرام و استوار به کر ینینوک ب

به صلح  نیوگی(... است، وکتهیکه نفس کامالً آرام، ذهن مهار شده، شاد و بدون هراس، مجتمع )
 1..راه است. انیکه پا گردد،یم کینزد روانایو آرامش ن

بنا  ییبینی وداو جهان شادهایاوپان هیکه البته چون بر پا تا،یگ مات یاز تعل یاود فشردهب نیا
 ییهادهیبه برگز  میو چنانکه در آغاز متذکر شد  رسدیبنظر نم  یمشروح آن ضرور  انیشده است، ب
 .میبسنده کرد

 لیو تحل  هیبه تجز  میپردازیرسد و اکنون ممی  انیما درباره وِدانَته به پا  یبررس  تا،یگ  حیتشر  با
 .دیافکار و عقا نیا

  

 
. می از آنها را نام برد یکه ما برخ شمارندی در تجربه یُگا م ی ابیرا شرط کام یصفات نیوگی ات یفیـ در شرح ک۱

و   یجنس ل یتجرد استوار )آنکه بر م مانی. در پ siddhävasthäآنها: تسلط بر نفس  تیاصطالحات سانسکر
 shama، با آرامش  brahmanisthitah، در برهما استوار  brahmacärivratasthitabشهوت مسلط شده( 

 است.  یبر اقیو از هرگونه اشت شدیاندینم یکار  چیآنکه به ه akratuhشدن  وکتهیو باالخره پس از 

 
 



273 
 

ایو ترک دن یریگکناره  

متون ما با افکار و مکاشفات  نیکه در ا میتوجه کن دیبا  میخود پرداز یاز آنکه به بررس شیپ
اند، شده دهیو شن دهید گونهیخدا نیمقدس لهیکه بوس یو ابد یمطلق ازل قیو حقا یماوراء عقل

الت یشاهدند که ما با تخ نیگو قرار گرفتند بهترکه مورد گفت شادهایاوپان مات ی. تعلمیستیروبرو ن
اقوام  یمذهب یهاو افسانه ریکه هرچند در دوران خود و نسبت به اساط  م،یسر و کار دار یمردم

که  اندتعلق داشته یدر هر حال به فرهنگ یاند، ولتر بودهو بلندپرواز ترشیاندژرف اریبس  گرید
 یشامان  بهسحر و جادو ش  یاست و در همان فضا  مودهیپیخود را م  یحرکت معرفت  ییدوران ابتدا

 لهیروح در دل که هنگام مرگ بوس ایآتمن  ا یچون وجود خدا  یات یاست. نظر افتهییتحول م
 یواالت و در آنجا از او سئ  رودیمربوطند، از مغز سر خارج شده و به ماه م  دیکه با خورش  تا،یه  یرگها

که باالتر از   ماه. در  رودیم  دی!( سپس به خورشکند؟یپرسش م  ی... )چه کس از آتمن الهکنندیم
رودرا... در کار خلقت و اداراه   ندر،یا  ی،... پرجاپاتشودیچون حلقه چرخ باز م  یاست سوراخ  دیخورش

گرم  کسال ی ندیبیحرارت م کرچمرغ ریخدا چون تخم مرغ که ز ند،ینمایجهان اعمال قدرت م
فراوان  ات ینظر و... گرددیانسان از آن خارج م کیو  شکافدیاز هم م ضهیو چون ب شودیم
 ییهاشد، همه نمونه  میآشنا خواه  شتریبه آنها ب  مات یتعل  نیا  لیو تحل  هیتجز  انیکه در جر  ،یگرید

 هاست.که خاستگاه آن همان وِداها و براهمنه ند،باشمی ییفرهنگ ابتدا نیاز ا
خود را از ودا و   ات یو اصوالً نظر شوندیشمرده مکه وِداها مقدس  میدید شادهایاوپان در
، کسب کرده و استوارند یباستان یهاو پورانا ... که همه بر افسانه 1قانون مانو یها و حتبراهمنه

. در هر میقرار داد یهمان زبان وداست، که ما آن را مورد بررس شادهایاند. زبان اوپانتوسعه داده
 اتینظر دهیبرگز بیو به ترت میکنیخود را آغاز م لیو تحل هیتجز ات یواقع نیاحال با توجه به 

 .2میدهیقرار م یبازگو شده را به اجمال مورد بررس

 
  

  

 
( Manava - dharma shästra) (Manu - samhitaمانو )مانو ـ دَهَرمه ـ شاستَر ـ  نی مجموعه قوانـ ۱

 -Sataروپا )  تَسَکه با دخترش    نددانمی هند مانو را فرزند برهما    ریو اساط  کندی م  ن ییت را تعافراد طبقا  فیوظا

Rupäشمارندی انسانها م ی( جفت شد و از او مانو بوجود آمد. در ضمن مانو را جد اعال( مانو از من .man  به )
 د.  کر  یمعن شهیاند ی مانو را خدا توانیمشتق شده و م  دنیشیمنش و اند یمعن
الزمست    لیا. در صورت تممیکنی بسنده م  یکننده باشد تنها به اشاراتن است خسته ـ چون تکرار مطالب ممک۲

 .دیکه خواننده به فصول مربوطه مراجعه نما
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 والکیهجنه ای  ماتیتعل

و  شادهایاوپان مات یرا اوج تعل ییتریاش مبا جنکه و زوجهوالکیه یاجنّه یکه گفتگو میدید
 .شودیم حیدو گفت و شنود ارزش برجسته آتمن تشر نی. در اانددهیبخش آنها نام نیباتریز

 ها ی در حرکت است. در بدن به زشت  یداریخواب و ب  یایدو دن   نیکه ب  یاست درون  ینور  آتمن
که از   کندیخلق م یخود عالم یدر خواب از بدن خارج شده و برا یول شود،یآلوده و وابسته م

خواب  ل،یدل نی. مهمترپردازدی م تیخود به فعال دهی. او در جهان آفرستیداریجهان ب نیهم هیما
از  کبارهیرا  یکس  دینبا نجهتی. از اشودیتجربه م یداریب هیشب یاست که در آن حوادث دنید

خارج از بدن او ممکن است در همان لحظه باز نگردد و موجب خطر  آتمن رایکرد، ز داریخواب ب
از مردم   یاریو بس  میدید زین سمیکه در شامان تصور کامالً همانست نیشود. ا نندهیخواب ب یبرا
و رابطه  شودیکه با عالم برهما همسان م قیهم به آن معتقدند... درباره خواب عم یکنون یبدو

را که الزم  یتذکر نجای. در اشودیمشروحتر سخن گفته م گریل دآتمن و جیواتما... در فصو
چون  یات ی، چه درباره خواب و چه در مورد نظراست ندهیگو ییابتدا یتوجه به برداشتها نم،یبیم

 دیاند و با خورش... پر شدهدیو سف اهیسرخ، زرد و سبز و س ،یآب یزهایکه با چ تا،یه یهاکشف رگ
در  ای. آنندیبی، که میراجَو زوجه او وَ  ندرَیاند، ا... در چشمان انسان دو شخص نشستهدر ارتباطند

را بعهده دارند؟!... با وجود آنکه آتمن خود برهمن و  دنید فهیوظ  گریچشم آنها هم دو شخص د
و  شوندیبه دور او جمع م مها!! و دَگرددیدوچار م یشانیبه ضعف و اختالل و پر یخداست... ول

را، که مولود بدن است، به دور انداخته.   یجهل و وابستگ  کهیدر حال   گرددی او با آنها از مغز خارج م
آتمن  چرا؟. دیدر آ یگری در بدن د خزد،یم گریکه به ساقه د یکرم چون کوشدیحال م نیدر ا

 ریو رستگار و هرگز خود را اس( خود برهمن است ستی)جیواتما ن ستیبا جهل همراه ن گریکه د
 ر یکه خود برهمن است، در بدن اس یکند اصوالً چگونه ممکن است آتمن، نورنمی  یگریبدن د

که در گاو و اسب و  یدارد با آتمن یمن که در دل انسان جاآت نیشده و محدود گردد؟ ا هایزشت
در  شود؟یوزغ محدود نم ای لیدارد، که در انسان گرفتار و در بدن ف یمورچه... است چه تفاوت

 یبرداشتها نیب یارتباط چیو ه شودیمطرح نم یجالب ات ینظر زیوالکیه به زنش نتعلیم یاجنّه
،ییابتدا
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حاصله  یهایریگجهی... با نتشودیو سپس سنگ شده و دوباره آب منمک ابتدا آب بوده  چون
و درهم بودن آنها را  هیپایو ب دیبرداشتها توجه نما نیاواننده با دقت به است خ ی. کافستین

مشتاقان  ریو تح نیمورد تحس  نیآن چن جهی، که نتch VI/1به شوتکتو ..  میدهد. تعل صیتشخ
 ندهیگو ینگربه خام توانیاست و از مقدمات آن م ییو ابتدا هیپایبکامالً  زیگرفته است، ن رقرا

 جالبست:  اریبس  هاگیریبرد. نتیجه یپ
    ست؟یادعا چ نیا لیدل   خواست رشد کند آب را خلق کرد! آتش

 شود؟یم جادیو آب ا کندیعرق م شودیچون انسان گرم م

    ست؟یر چتصو نیا لیدل  !  دیخواست افزون شود خاک را آفر آب 
 شود؟ی( افزون مغذا )که از خاکست باردیگاه که باران مآن

 فیچگونه به سه بخش کث میحرارت )آتش( را که بخور آتش سه رنگ آنست؟!  قتیحق
 نگونهیآنها. و از ا ری... و نظاشودیم می( تقس ییای)مغز استخوان( و لطیف )گو انهی)استخوان( م
آتمنى!! چون تو  ،یتو هست نیکه ا شودیم یریگجهینت یء عقلو مکاشفات ماورا یمقدمات الهام

 .میکنیم یبحث خوددار نیکرد از ادامه ا میخواه یدرباره آتمن جداگانه بررس

 ییخودنما  ییاست، که در همه آنها فرهنگ ابتدا  نشیدرباره آفر  شادهایاوپان  مات یتعل  نیجالبتر
شخص   کیدر آغاز آتمن بصورت  Br, 1/4. شودیگر مجلوه دگاریدر نقش آفر زی. آتمن نکندیم

جهت هر که تنهاست ترس بر او غلبه  نیبهم افتد،یبه ترس م یی)انسان( وجود دارد. او از تنها
 !وجود ندارد که از آن بهراسد یگرید زیکه او تنهاست و چ شودیسپس متوجه م ی. ولکندیم

و صورت  نامبرد. خدا به یپ ندهیگو یفکربه خام توانیگفتگو از همان جمله اول م نیا در
. او تازه پس شودیدر هراس است، ظاهر م  ییاز تنها  یکه حت  ازمند،یانسان محدود ن  کیو هویّت  

وجود ندارد که از   یزیاز خودش چ ریکه غ ابدیی دست م یوحشت به کشف بزرگ نیاز تحمل ا
 ر یپذاست خود فنا  دگاری. خدا که آفرهم آهنگ است..  اشبا مقدمه زین میتعل نیا هی! بق؟آن بترسد!

نشان قدرت اوست که از خود برتر  نیو ا رندیکه فناناپذ ندیآفریرا م یگرید انیخدا یول دباشمی
جالبست!! در  اریهستند بس  موی آنکه کف دست و درون دهان ب یاستاد برا لیاست!!. دال دهیآفر

 است. دهیگرد تیتئیسم تثبشده و پولی رفتهیپذ ریناپذفنا انیمکاشفه وجود خدا نیدر ا ضمن
 ییما با همان طرز تفکر ابتدا زین میتعال نیاست و در ا دگاریآتمن آفر زین Aitr. I/1در 
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را خارج  یآب شخص انی( از مزدانیا ای انینگهبانان عالم )خدا دنیآفر ی. آتمن برامیهست روبرو
 ...دهدیو چون تخم مرغ او را حرارت م سازدیم

ه( ماترپوروشَ هاست به اندازه انگشت )انگوشتَ   یآتمنـ  برهمن انسان  شادهایاز اوپان  یاریدر بس   و
 و... وداست با هزار سر و هزار پا گیر کریپدر ضمن همان انسان غول  یول

 ات یکمتر به واقع شوند،یم غیکه بنام مقدس تبل یمتون مذهب شتریتوجه داشت که در ب دیبا
صحت    رشیپذ  یبرا  لیدل  نی. مهمتررندیگیمعقول کمک م  یریگجهیدالل و نتکرده و از است  هیتک
در هر نقطه از   ،یهر قدر هم بدو یکشف و الهام است، که هر مذهب یآنها همان دعو میتعال

از  یکیفرض است که  شمندیرا مطرح سازد. پس بر جستارگر اند ییادعا نیچن تواندیجهان م
 نیاستوار سازد. از هم م،یتعال نیا یش طرز تفکر و ارزش فرهنگخود را بر سنج یداور یهاهیپا

الهامات و مکاشفات  نگونهیا انیخود به فرهنگ و طرز تفکر مدع یهاینظر است که ما در بررس
 یچه اجبار م،یروبرو هست ییابتدا یثابت شود که با تصورات  . اگر بر مامیدهیم تیاهم اریبس 

 یمنطق  لیرا بدون دال  شیپ  یهام ساده دل و خام فکر هزارهمرد  الت یتخ  نیداشت که ا  میخواه
که بر  ستیصحت آنها ن لیتنها دلنه دیعقا نیقدمت ا م؟یریبپذ یو ازل یابد یقیو معقول، حقا

 .کندیم جاب یرا ا یشتریتأمل ب و دیعکس پروا و ترد

 شتریب یکه در عرفان و فلسفه مذهب ،یشادیاصل اوپان نیبحث آتمن ـ برهمن مهمتر در
مورد به  نیآن دارد که در ا یمذاهب جهان اثر گذاشته، مورد گفتگو قرار گرفته است. پس جا

 .میپرداز یمشر وحتر یبررس

 
 
 

 من آت

 : کنندیم غیرا در کنار هم تبل هیآتمن اوپانیشادها دو نظر درباره

که در  آتمن ـ برهمن، نیاوست. ا یـ آتمن روح جهان و برهمن است که همه عوالم تجل۱
 نیآب منعکس و در قالب ا یهاکه در کوزه ینامحدود دیحفره دل ساکن است، بسان خورش

 .گرددیابسته به جسم و مبدل به جیواتما مدر ابدان مختلف و گردد،یها محدود مکوزه

 هاهیسا یواحد ول قتیآنست. حق هیسا ایهمان آتمن محصور شده و  یجیواتما ول نیا
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محض..... است. او کننده بدون   یو آگاه  رت یعلم و بص  ،یابد  ،ینامحدود، نازاده، ازل. آتمن  فراوانند
جیواتما   ی. ولگرددیو متمتع نم  شودیاعمال متأثر نم جی( است که از نتاatkartri , kartriعمل )

 .شودی( گشته و کننده و متمتع م avidyäشدن دوچار جهل ) نیبا محدود و متع
که در آن دو آتمن با دو نقش و  شودیمطرح م یگرید هینظر شیـ در برابر برداشت پ۲

ناظر و شاهد و   یکینادان،  یگریدانا و د یکیدو آتمن، که  کنندیم ییهویّت متفاوت خودنما
 دارند.   یمجسم و محدود... در کنار هم در دل جا  یگرینامحدود و د  یکی،    bhoktriمتمتع    گرید

نمونه مجمالً به چند مثال اشاره  یکه برا میان ذکر کردشواهد فراو هیدو نظر نیا یبرا ما
  میینمایم

 
 

 آتمن ـ جیوآتمن )جیواتما(  وحدت

دارد و همان  یانسان است که در دل جا یه: آتمن نور دروننکَبه جَوالکیه یاجنه میتعل در
و . اکندیشده است. هم اوست که در خواب بدن را ترک م لیتشک ییپوروشه است که از دانا

واقعاً برهمن   آتمن  نی... ادباشاست و در آغوش آتمن می  یشر و زشت  یهمان جیواتماست که ورا
 شده است.  لیاست که از درک... تشک

نباشد   تیثنو  کهییو جا  ستین  تیاز وحدت است. آنجا دوئ  یباز هم سخن  یترییبه ما  میتعل  در
 که فهم و ادراک... همه از اوست.آتمن است  زی. در حکمت شاندیلیه نستین یاز نام و صفت اثر

 است. یآن تو هست ،یساَتومت به وحدت همان َت دیتأک نیشوتکتو بهتر میتعل در
 .اندهیآتمن و جیواتما نور و سا kath I/3در 
 . جهندیهستند که از آن م ییهاآتمن آتش و جیواتماها جرقه Mund. II/1در 

 . شودیف متعدد منعکس مآتمن چون ماه است که در ظرو ندویدر برهما ب

شود   سیتدر  دیکه در هزار جلد کتاب با  یبزرگ  میعنوان تعلبه  رَکَ نشَهیو بهاس  کایکار  ریتفس   در
 است جهان کاذب و جیواتما همان برهمن )آتمن( است. قتیآمده: برهمن حق

 گونه که... همانشودیم گرید یآتمن بر طبق اعمال خود وارد رحمها kath. II/2در 
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است  یکیآتمن هم  ابد،ییتنوع م شودیکه درون آنها وارد م ییایمطابق اش یاست ول یکی واه
 .ردیگیشکل آنها را م رودیم اءیگاه که درون اشو آن

در ارتباط با چرک و تعفن...   یآتمن ساکن در مکان پنهان )دل( منزه است ول  sub. VIIدر .../
 .شودیمبدل م واتمایجبدن، آتمن به 

محجوب شد و بدن به او تعلق گرفت جیواتما شده از  ایکه با حجاب ما . آتمنkaiv.  ۱۲ در
 .ردیگیلذات بهره م

 نیاست که در بدن انسان متع یآنها آتمن ـ برهمن، واحد رینظ انات یموارد و ب نیتمام ا در
 گردد. رد متأثر میو محدود و وابسته شده و از لذت و د

 
 
 

 آتمن ـ جیواتمن   یدوگانگ 

 نیهانفلد ا زیجهت ن نیبه جَنکَه آتمن و جیواتما دو هویتند در کنار هم. بهم میهمان تعل در
پس از مرگ من با آتمن وحدت  زین هیلی. در حکمت شانددهدیرا مورد انتقاد قرار م یناهماهنگ

 (ستندین یکیو ندیاز مرگ ا شیحاصل خواهم کرد )پ

دو   ،سوراخ دل که در آن دانش و عقل است  انیشده: در م  دیتأک  یبه روشن  kath. II/3.1  در
 آتمن و جیوآتمن وجود دارند. 

است و اوست  kartriمجسم  یو جیواتما akartriآتمن  شن،یکر هیو توج Ch. VIII/12در 
 .کندیکه لذت و رنج را درک م
که    یحال  است در  kartriو    bhoktriاز آتمن است. جیوآتمن    ریکه غ  میدیدر بحث جیواتما د

 .شودیتمن متمتع نمآ
و  واتمایدارند، ج یآمده: دو آتمن که در دل جا یبه روشن prash. IV/9و  kath 1/3 در

که جیوآتمن و آتمن   رندیگیم  جهینت  انات یب  نیاز هم  فراوان هندو نظیر مادهوَ  شمندانیآتما. اندپرم
 .ستندیذات ن)برهمن( هم

 ... kartri یگریو د akartri یکیآگاه، نا یگریآگاه و د یکیدو نازاده   shv. I/1در 
بزرگند و برهمن   تینهایوجود دارند که ب  یبرهمن )دل( دو ازل  انیپایدر شهر ب  shv. V/1در  

 از هر دو بزرگتر است.
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 بر فراز آنهاست!! زیبرهمن ن یحت یباب بارها از دو آتمن سخن است و گاه نیا در
 ...کندینظاره م یگریو د خوردیدرختان م وهیاز م یکیدو پرنده  Mund. III/1در . 
. ردیگیاعمال بهره م جیتر است که از نتاپست  گریاعال و د یکیدو آتمن  Maitr . III/1در . 

 .شودیم دهینام ،یو روح واقع یآتمن عنصر ای bhutätmaآتمن پست  نیا
 من است.سخن از دو آت  وستهی، و در ... پ paramahansa Upو در .  Kaush. III/8در 
درباره  شادهایقلم بطالن بر تصورات اوپان ییتناقض و خالفگو نیااست با توجه به  یکاف

است. اما جالبست که با در نظر   یواه  ال یهمراه باشد خ  ییکه با خالفگو  یالهام  رایز  م،یآتمن بکش 
 شادیاوپان مات یبه سود تعل جهیباز هم نت ،یو چه ثنو یدیبرداشتها، چه توح نیاز ا کیگرفتن هر 

 نخواهد بود.

ع و و محدود شده و متمتّ نیّاست که در بدن متع نیهمان آتمن ـ برهم واتمایاگر جاوالً 
درباره آتمن ـ برهمن است.  یشادیاوپان مات ینظر کامالً خالف تمام تعل نیکه ا گردد،یعامل م

و محدود شود؟ عالوه  ردیپذ رییمنزه... چگونه ممکن است تغ ر،یرناپذیالیتغیر، تأثآتمن فناناپذیر، 
به تناسب  کیبه تعداد موجودات جهان آتمن ـ برهمن وجود خواهد داشت، که هر  نیبر ا

گونه دارا خواهند شد، همان  یخاص ات یفیاند، شکل و کگرفته ی که در آن جا یمشخصات ظرف
ر تصو نیشکل و مشخصات آن ظروف را بخود خواهند گرفت. ا رشمایکه هواها در ظروف ب

و  ات یجنا عامل تمام نیاست. گذشته بر ا تریبدو زیتئیسم نپولی ازکه  دیتنها خالف توحنه
محض باشد،   یکیو ن  رت یو بص  یعلم ناب، عین آگاه  دیبرهمن خواهد بود و او که با  زی... نهایزشت

 شود؟یو ... م یدوچار جهل و گمراه

نارساست   اریمحدود در ظرف... بس  یاو ماه در آب، هو  دیعکس خورش  ه،یجیواتما به سا  تشبیه
جیواتما  به یو تحول رییگرفت که آتمن بدون تحمل تغ جهینت توانینم چوجهیبه هیتشب نیو از ا

. وجود نامحدود نه دباشعکس است محدود می ای هیسا یکه دارا یزیآن چ الً. اوشودیم لیتبد
جرم و   یآنست که دارا یبرا شودیمحدود م یاست. هوا هم اگر در ظرف هیعکس و نه سا یدارا

 نکه یماست. ه  ریناپذیر و نامحدود و الیتغاز برهمن بخش  ریغ  نیاست، و ا  ریپذاندازه بوده و بخش
... نشان میمنقبض ساز  ای متسع    م،یسرد کن  ا ی، گرم    میببند  یاز هوا را در ظرف  یمقدار  میتوانیما م

 ستند،یمستقل ن تیواقع یدارا نیهمچنو عکس  هیاست. سا یهوا بطور کل نیّو تع تیمحدود
و  ل. عامردیگیرا بخود م رییتغ زیکه در منشأ حاصل گردد عکس آن ن یرییبلکه هر تحول و تغ
 زیکه اگر حرکت کنند عکس ن دند،یماه و خورش یمتحرک و مؤثر واقع
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در مورد    کهیل. در حادهندیانجام نم  یو عکس عمل مستقل  هی. هرگز سادیآیآب به حرکت در م  در
یتغیر ثابت و ال دی( است که باأآتمن )منش  نیصادق باشد. ا دیبا ندیفرا نیجیواتما کامالً معکوس ا

!! نکته گرددو عامل و متمتع...   ریعامل بوده و جیواتما )عکس( متغ  ریناپذیر وغیر متمتع و غو بخش
گاه که جیواتما : آنشودیم دیآن است که در سراسر متون ودانتا به صور مختلف تأک گریجالب د
به  نکهیاز ا شی. پس پکندی است برهمن شده با خدا وحدت حاصل م یکیبا آتمن  کندیدرک م

.  داردبه برهمن شدن ن  اجیاگر برهمن باشد که هست و احت  رای ، ز  ستیبرهمن ن  ابدیمعرفت دست  
و آمدند و هنوز دوچار    جیواتما که در چرخ ستاره در رفت  اردهایلیپس م  ست،یو اگر هنوز برهمن ن

بدن انسان...  یاند!! اما جالبتر آن است که همه ذرات عالم و کل سلولهااز برهمن ریاند، غجهل
آگاه و  یادستهممکن است دو گروه برهمن،  ای!! آستیبه برهمن ساختن آنان ن ازیو ن اندبرهمن

 آگاه وجود داشته باشند؟!نا یگروه

 ن یکه ا یمات یو به تعل می( را مبنا قرار دهdvaita) یو دوگانگریپاگر نظر دانشمندان ثانیاً 
و  ریمتغ یجیواتما ک یناپذیر و رییمتحول و تغ آتمن کیو  م،یینما هیتک کنندیم دییرا تأ ات ینظر

اصل   نیگذشته بر آنکه خالف مهمتر م،یریمتمتع را در کنار هم ساکن حفره دل انسان بپذ
را مجسم   یگریایم، در کنار آتمن ـ برهمن قادر متعال، قدرت دگفتهسخن    د،یتوح  ای  ،یشادیاوپان

ست، ضد  جیواتما . در واقع آتمن که خالقپردازدیبه عمل م یکه خالف خواست اله میاساخته
  ی نخواهد شد و رستگار  سریجهت وحدت دو ذات متفاوت هرگز م  نیخود را خلق کرده است. بهم

اعتراف داشته  یناهماهنگ نیاکه آنها به  میدید یدوگانگ وانریپ ات ی. در نظرافتیانجام نخواهد 
نکرده بلکه پس از حصول معرفت در کنار   و معتقدند که جیواتما هرگز با برهمن وحدت حاصل

خواهد ماند و در روح برهمن وارد نخواهد شد. با  یبه زبان آنان در بدن برهمن، باق ایبرهمن، و 
و  نیمورد تحس  مات یبرهمن است، تعل ریغ جهیت... که در نتجاهل و پس یجیواتما کی رفتنیپذ

 یشد، در حال  واهندخ  اعتباری... بمیمن برهما  ،یبرهمنتو    ،یتو هست  نیودانتا، چون ا  دیاسات   لیتجل
 . شوندیبنا م میتعال نیو اساس ودانتا بر ا هیکه پا

که جیواتما و آتمن است  نیمطرح شده و آن ا زین یگریبرداشت د کی ات ینظر نیدر کنار ا
عامل تنها وجود  کیو در واقع  کند،یم تیرا هدا واتمایآتمن است که ج نیا یول ستندین یکی

 دارد. 

دانا  یکیبدون اختیار،  یگریمختار و د یکیدر بحث دو نازاده،   shv. V/1و   Shvet. I/1 در
 Mait/1.  کندیم  تیرا هدا  اریاختیب  یکه آتمن مختار است و جیواتما  رساندینادان... م  یگریو د

III کندیاست وادار به عمل م ثبات یرا که ب یگریآتمن ـ پوروشه، آتمن د . 
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اعمال  شودیو موجب م کندیم تیآتمن اگر بخواهد جیواتما را به باال هدا نیا Kaush. III/8 در
 انجام دهد...  کین

 مات یو بخصوص با تعل  هیپایب  رد،یگیاز آن سرچشمه م  زین  ض یبه ف  دهیهم، که عق  هینظر  نیا
به باال صعود  سازد،یگمراه م ای تیـ برهمن، جیواتما را هدا . اگر آتمنستیسازگار ن یشادیاوپان
و  کندیبه قعر تنزل...، پس در جهان نه عدالت و نه قانون حاکم است، که شاه گناه م ایدهد می

دارد، که برهمن )خدا( خود   قت یبرهمن حق و نه اصل منزه بودن آتمن ـ زنندیدربان را گردن م
 .گرددیو شهوت... آلوده م تیو جنا یبه زشت

 ماتیای، حتى تعللهیوس  چیبه ه  شود،یم  دیبه وضوح تأک  یکه حت  میدید  Mand. III/2.3  در
 ند،یو فقط آن را که آتمن خود برگز  گرددیحاصل نم  یمعرفت آتمن در رستگار  ،یو کوشش فرد

 یرستگار ای یآتمن ـ برهمن است که مسئول گمراه نی. پس ادهدیا ارائه مر شتنیبه او خو
 : میکرد  انیب  نیاز ا  شیکه پ  کندیم  انیاز زبان رامانوجه ب  شننیکر  جالبتر را  هیتوج  کیانسانهاست  

انجام دهد، خداوند به رحمت خود   یکه با قصد در جهت انسان اعال )پوروشه( اعمال انسان
 لهیو وس  کندین  تینهایکه آن اعمال ب  کند،یخلق م  یاعمال  نیانجام چن  یبرا  ی(اه)مز  یلیدر او تما

 انانس  نیاعمالش با قصد خالف خداوند باشد، او ا یاگر انسان ی. ولشوندی یابی به خداوند مدست
یابی به خداوند بوجود  اعمال خالف دست یبرا یلیدهد که در او تمامی فریک لهیوس نیارا به 

 ۱۹۷/۷۱. شوندیاعمال او را به زوال و سقوط رهنمون م نیو ا آوردیم
بلکه  دهد یپاداش نم میآنکه قانون کرَمَه را نشکند خود مستق یخداوند برا گریبعبارت د

تا  سازدیخالف جهت اتحاد با خدا مجهز م یاو اراده لیندارند با م وجهرا که به خدا ت  ییانسانها
معلوم  نجای. در اکشاندیآنان را به سقوط م یزنند و کرَمَه منفدست  رانگریبه اعمال خالف و و

اوست؟ که  یمات وایج ایآ ست؟یندارد، ک ایکه به خداوند توجه دارد و  یمقصود از آن انسان ستین
وح دم  و اگر ر 1با قصد به اعمال خالف خداوند توجه داشته باشد؟ یاله روحچگونه ممکن است 

  و قصد مستقالً به انجام اریه و با اختگرفت یخداست که در ابدان جا

 
  نامند یاز نور... م یدم خداوند، نور ا یاز خدا  یبخش ،یکه روح انسان را اله ییهابینیـ اصوالً به تمام جهان ۱

عبارتند   یوارد شده که برخ یفراوان راداتیا گردد،ی آن باز م یه با اصل وحدت حاصل کرده و بسوکه باالخر
 از:

  ک ی ن ایمتوجه شده، کار بد  ریخ ایبه شر  جهیو در نت ستو انتخاب ا اریاخت ی دارا شد،یاندی که م یتیآن هو
  ک یت، پس روح چه کاره است و و اراده متعلق به بدن اس ار یاگر عقل و شعور و اخت ست؟ یدهد کمی  انجام 

چه کار در بدن   یرا برا یروح نیاست. خدا چن یو فاقد عقل و شعور... چگونه اله اریاختیو ب کارهیهویّت ب
 یر کرده است؟ سا
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است و   ریپذدهد، پس خدا در واقع بخشو کرَمَه خود را شکل می پردازدی و بد م کین عمل
خالف   یمقاصد  ینبوده برخ  کسانیاند، که با هم  در همه جهان پراکنده  یاله یبخشها  اردهایلیم

که  ست،ین هیشب یگرییک از آنها با دچ در جهت خداوند!! و تازه مقاصد هی یخداوند دارند و بعض
دم متفاوت   اردهایلیخداوند م  ایجهت سرنوشت آنان متفاوت است. آ  نیمختلف و بهم  نسانهاکرَمَه ا

کند، به  ینگردقت و ژرف مات یتعل نیدر ا شتریمتضاد دارا بوده است؟... خواننده هر چه ب یو حت
 .میشد، که ما فقط به چند نمونه از آن اشاره کردمتوجه خواهد    یفراوانتر  یهایفکرتضادها و خام 

 

 

 برهمن 

برهمن است. چون آتمن و  شود،یآتمن مطرح م یهمپا شتریآمد و بیکه پ یگرید اصل
   در یصادق است. ول زیبرهمن ن یشد برا انیآنچه درباره آتمن ب ند،دانمیبرهمن را همسان 

  

 
بوده و قابل رشد و زوال   ریپذ و تکامل  رییتغ هماگر عقل و شعور... همه متعلق به روح است، پس روح  یول

 یکیو ن ریخ ای یخود خداوند است که به شر و زشت نیپس ا یوح چون از خداست و الهر نیاست. عالوه بر ا
و اطاعت و عدم   ست؟یچ یا دارد و بر ی چه مفهوم یحال دستور و قانون و فرمان اله نی. در اکندی عمل م

 شود؟ ی دستور داده م یچه کس  یخدا که خود در انسان است، پس برا ه؟چ یعنیفرمان  نیاطاعت از ا
چون ودانتا، در دل همه موجودات،   یمهمتر از همه خدا که همه جا حاضر است و به نظر مکاتب عرفانو 

چه؟ مگر خداوند خارج از   یعن یوحدت با خدا  گردد؟ی باز م یچه وجود یدارد، روح بسو  یبخصوص انسان جا
 شد؟  یکیاو رفت و با او   یبسو دیاز آن است که با ریجهان و غ

و بعبارت   ست،ین یزیموجودات از خدا چ گریپس در د گردد،ی خدا باز م یروح انسان بسو و باالخره اگر فقط
 ! خدا همه جا وجود ندارد گرید

. که  زدآماده سا یاست پاسخ دهیکوش  یهر مؤمن دانشمند گرید یپرسشها  یاریسئواالت و بس  نیهمه ا یبرا
است که ما مطلق را به   نیا ی واقع لیاند. دلته با کلمات پرداخ ی به باز شتریحاصل نشده و ب یتیمتأسفانه موفق

ن تظاهر و  انسا ن یا میو بعد انتظار دار میکنی . خدا را چون انسان تصور ممیکن هیتوج میلیمحدود ما یارهایمع
  رون یب شیخو م یو پا از گل میحدود خود را بشناس که ارائه دهد، که محال است! درست آن است  ییخدا یتجل
 ! می محدود کشف نکن یتصورات انسان م،یخوانی م یو ازل یچه نامحدود، مطلق، ابدو درباره آن مینکش
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 فزود:ا یبررس نیارا به  یتذکر کل کی دیبا نجایا
رواج داشته است و  آمیزو موجودات سحر ییجادو یقدرتها شیستا ه،یجوامع کوچک اول در

. رفته رفته اندرفتهیو افراد گروه بشمار م روهاین نیساحر و جادوگر بطور معمول رابط و واسطه ا
رتها قد نیا نیگونه جانش انسان انیها، خداشهرها و شهرک جادیاجتماعات بزرگتر و ا لیبا تشک

از   دندیگرد  نیه آنان با مؤمنو واسط  انیخدا  نیا  نیگرفتند و کاهنان خادم  یکه در معابد جا  دندش
... سمیتوتم  سم،یشیفت  سم،یمیشکل گرفتند. آن  انیفرمانروا  نیکاهنان شاهان و سالط   نیهم  نیب

 رآنها د معتقدات و تحوالت  نیمبدل شد. درباره ا یفات یو تشر یالت یتئیسم تشککم به پولیکم
بعمل آمده است که   ی...( اشاراتیمذاهب اسرار سم،ینه حکومت، شامان تیریمد)گذشته  لیرسا

 .نمیبینم یتکرار آنها را ضرور

 یمذاهب بشر یمرحله تکامل ،یکتاپرستیهمان  ای( ، Monotheism) سمیو مونوتئ سمیتئ
ارائه  یمشابه یبا محتوابزرگ جهان  ان یدر صورت و شکل، در اد یاست که با وجود اختالفات 
. گرددیم  نیو تحمیل مؤمن  قیچند عامل موجب سکون و تحم  یستئیت یشده است. در مذاهب پول

 ی برا  یکه هر گروه  شدیبود، سبب م  ی خاص  انیخدا  ایخدا    تیدر حما  یقوم  هر  نکهیاوالً تصور ا
  نه یک  جهیپردازد و در نت  گری د  یهابه مبارزه با گروه  یسَروَر  نیبا توسعه ا  انیخدا  ت یدفاع از حاکم

 .ابدیانسانها توسعه  نیدر ب یو دشمن

 ی ریجلوگ  ایا کمک گرفتن از آنها و  یگونه  انسان  انیخشنود ساختن خدا  یبرا  یهر گروهثانیاً  
 هیآنان هد  یکاهنان، برا  ای  ان،یخدا  نیخدام ا  لهیبوس  دندیدیآنان خود را موطف م  زیاز خشم و ست

 ه،یاهمس   یکشورها  یسازی شهرهارانیبا غارت و کشتار و و  ی کنند، که گاه  هیته  هیو فد  یو قربان
 .شدیانجام م

حکومت و آنان را   یر یمختلف بر جمع کث یبه صورتها ان یخدا  یندگینام نما به یگروهثالثاً 
 ی تعالیم عال  یو خدام او جا  انیمعامله با خدا  یمذاهب  نی. در چنکردندیبه انواع گوناگون استثمار م

 یمذاهب دری )خرواُ یرستگار ایبه سعادت و  افتنیدست  یو برا گرفتیرا م یو اخالق یمعنو
 ...کیمورد لزوم بود تا اعمال ن شتریو رشوه و تملق... ب  ازیمعتقد بودند( ن گرید یایکه به دن

هرگونه تصرف و تجاوز   شمارد،یم  نیخدا در زم  فهیکه با خدا شباهت دارد و خود را خل  یانسان
 داند... می زیرا جا عتیبه طب

 اصل واحد، کامل، الیزال و کیاست. اعتقاد به  انیاد یمرحله متعال یپرستکتای
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ندارد، خالق همه عالم است و در همه جهان    یازین  گونهچیکه ه  ان،یو ب  فیقابل توص  ری... غیابد
 شادهایاست، که اوپان یپرستکتای انیحاضر، به همه جهان تعلق دارد و خود تمام عالم است... بن

 کنند.  غیو تبل هیآن را توج کوشندیم زین
بلکه  ستیپر شکوه آن ن فیو توص حیتشر ایبودن نام  بایدر ز دیتوح یو برجستگ یارجمند

اعتقاد که در جهان    نیحاصل گردد. اتکاء بر ا  دیبا  دهیعق  نیاست که از ا  یو معنو  یمعرفت  جیدر نتا
انسان اشرف  ،است یکیهمه موجودات  انیاصل حاکم است و بن کیا و بر همه اجتماعات تنه

و  نهیموجب وحدت انسانها، ترک ک دیو خدا در همه موجودات حاضر است، با ستینمخلوقات 
و...گشته  عتیعشق و احترام به طب ،یورزیو پ ینیو خودب یاز خودخواه زیپره ،یفرت و دشمنن

 شدن را ممکن سازد. یاله گریو بزبان د یتمام انسانها امکان رشد و تعال یبرا

و رنجش و خواهش... بوده و همه جا  ازین ات،یفیکه بدون صفات و ک ییخدا نیبر ا عالوه
 ندهیخواهد داشت و نه واسطه و رابطه و نما  ازیو نماز و ن  یو قربان  هیبه فد  یاجیحاضر است، نه احت

 نیبه معاوضه دارد، و اهل معامله است. چن ازیکه ن ستیادر برابر بخشنده فهیو انجام وظ  هی... فد
و   تیحاکم اوست. دفاع از ریتحق شیحرمتیطلب است که ب یچون انسان بزرگوار یقدرتمند

 یازینیب یرا آزار دادن و به نزاع و مجادله پرداختن نف گرانیبهانه د نیاعظمت... خداوند و به 
 او محبت. ازیب معرفت است و نمحض است. نماز موحد کس  یآگاهخداوند و نشان نا

 سمیمونوتئ نیچن کیبه  م،یکنیمطالعه م دهاشایرا در اوپان رگونهیکه وصف برهمن ن گاهآن
 .میدهیم قرار شیو ستا قیعم نیکه در باال اشاره شد برخورد کرده و آن را مورد تحس 

امروز در  ساخت،یرا در جامعه هند برقرار م یتوحید متعال نیچن کی یشادیجنبش او پان اگر
روشن و آزادمنش و برخوردار از  یو سازنده و بالنده و مردم شرویفرهنگ پ کیما با  نیسرزم نیا

. میدروبرو بو یطبقات  ازات یو آزاد از امت هایورزیو پ هایداورشیاز پ یتولرانس و سعه نظر، عار
فاقد   یول  خوانندیم  یپرستگانهیمنحرف که خود را گهواره    ییک از فرهنگهابا هیچ  یواقع  دیتوح

 اند،سمیتئیپول یهایو کژ هایزشت یبینی و حامل بس جهان نیا یهایدرخشندگو  هایهمه راست
 .ستیسازگار ن چوجهیبه

 موجب یباستان یهاو افسانه ریاساط  گریبه متون مقدس و د دیشد یوابستگ متأسفانه
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  از دست ندهند تا  یشادیرا بر مذهب اوپانخود  ریهند تأث ییتئیسم و مذاهب ابتداکه پولی شد
... شورهینام سگون برهمن، ا به یباستان انیپرستش خدا ییپرچم توحید ودانتا ریدر ز کهییجا

. رفته رفته بر شدت و افتندیادامه  یگرید به صور میقد فات یگشته و آداب و شعائر و تشر هیتوج
 هاخود ادامه دادند و واسطه  یانسان  ریکومت غها به حافزوده شد و راجه  یطبقات   یگسترش شکافها

آن شد که اهداف   جهیو براهمنان موظف کسب و کار خود را دنبال کردند. نت  انیخدا  ندگانیو نما
و کمال، بر  شرفتیپ یهندو بجا نیو د دیدگرگون گرد یدر جامعه هند بکل یمتعال دیتوح یواقع

 د.مردم افزو یو فالکت اجتماع تیو محروم ییستایا

طرز تفکر ساده و خام   یایمشروح نداشته و خود گو  لیبه تحل  ازین  شادیدر اوپان  نشیآفر  فصل
عالم برخورد  شیدایدرباره پ یمتنوع اریبس  ات یما به نظر مات یتعل نیکنندگان آن است. در اانیب
 که از جمله عبارتند از: میکنیم

  ش یستش خود پرداخته به دور خووجود دارد. او به پر یدر آغاز مرگ و گرسنگ Br. I/1ـ ۱
 ... شودیم داریو آب پد گرددیم
 . پرداخت نشیدر آغاز آتمن ـ پوروشه وجود داشت و او به آفر  Br.I/4.1ـ ۲
 . دیرا آفر ایدر ابتدا برهمن بود و بس و او کشتاتر Br.I/4.2ـ ۳
 بود.  یدر آغاز هست  ch. VI/1ـ ۴
 از آن بوجود آمد.  asat یو هستبود  asat یدر آغاز ناهست Taitt II/7 ـ۵
س( در آنها  فَصورت پنج باد )نَبود. او اجسام را خلق کرد و به  یدر ابتدا پرجاپات   Mait. Il/cـ  ۶

 شان سازد... رفت تا جاندار
عناصر لطیف بوجود  یرگینه وجود نه الوجود بود، ظلمت از آن برخاست و از ت  sub. I ـ۷

 .. آمد. 
 آغاز کرد...  نشیاز همه و به آفر شیره ظاهر شد، پبرهما یکبا Mund. Iـ ۸
 ... دیمبدل گرد یاضه یدر آغاز الوجود بود و آن وجود شد و به ب ch.III/9ـ ۹

 . آمدندعوالم مراقبه کرد، آنها از تخم در  یوجود داشت و بر رو یپرجاپات  ch. IV/17ـ ۱۰
 . آمدند و جفت نر و ماده بوجود دیکش  اضتیخواستار اوالد شد، ر یپرجاپان prash. I/1ـ ۱۱

 شد.  جادیا نهیاز نارا زیهمه چ sub. VI... ـ ۱۲
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خلقت وجود دارد    یبرا  یواحد  یمبنا  کینه    شادهایبینی اوپاندر جهان  شود،یم  دهید  چنانکه
مختلف، که از  هینظر ۱۲ نیمنسجم و خردمندانه. در ا یابرداشت و تصور تا اندازه کیو نه 

 یابرداشت متعادل و تا اندازه  ک یبا    ی کنند، ما حت  یمشروح آنها را بازخوان  شودیاضا مخوانندگان تق
و وابسته به فرهنگ خام همان    ییابتدا  ات ینظر  نی. همه امیستیروبرو ن  ،یهماهنگ با منطق عقالن

 یفرهنگها هیداشت. در توج یاز آنها انتظار مکاشفات متعال دینبا چوجهیکه به ستیامردم ساده
مورد   ر د شادهایاوپان مات یاست. تعل یادیارزش بن یدارا نشیدرباره آفر یداور یچگونگ یاستانب

و چون کودکان هم   مودهیپی را م یاست که مراحل کودک یفرهنگ خام کیخلقت معرف 
پس از   نیتخم زر کیتصور کند که خدا از  تواندیکودک م کیاست. تنها  کردهیم یریگجهینت
. خدا چون گرسنه است ندیآفریرا م دیو خورش شودیچون جوجه خارج م دنیحرارت د کسال ی

را بخورم  دیاگر خورش شدیاندی. خدا هم مکشدیم ادیرا بخورد، او از ترس فر دیاست خورش لیما
فصل  نیدرباره ا یفراوانند... داور شادهایکه در اوپان الت یتخ نگونهیا ریاست... و نظا یکم یغذا

 .میپردازیم گریو به مطالب د میکنیواگذار مرا به خوانندگان 
 
 

 ن( رمَکَرمَه )پس از مرگ و تولد نو ـ قانون کَ  یزندگ 

از  یکه در برخ ندباشهندو می نیکننده دنییمهم و تع ارینو و قانون کرَمَه از مسائل بس  تولد
ت. آنچه رسوخ کرده اس گریمردم به مذاهب د نیبوده و از فرهنگ ا نیسرزم نیموارد مختص ا

است که در   ییابتدا الت یاند، تخشده انیب دیدرباره بهشت و جهنم، سفر ارواح به ماه و خورش
.  ستیباره چندان جالب ن نیو بحث در ا افتی توانیرا م یمتشابه یهانمونه میقد انیاد شتریب

 یاست که حت ی، معتقدات 1اندحفظ شده زیاما قانون کرَمَه و تولد نو، که در مذاهب جینا و بودا ن

 . بندندیبه آنها پا زین گریاز مردم د یاریامروز هم گذشته بر مردم هند، بس 

 در داریمجموعه پا کیاعمال انسان بصورت  جهیمذهب هندو معتقدند که تجسم نت در

 
  

 
. در شرح مذهب  کندیاثر م  ی گریعدم ذات، قانون کرَمَه بشکل د  ای  anattaـ در مذهب بودا با اعتقاد به اصل  ۱

 خواهد شد.  جیهبودا تو
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. شکل گرددیاشباع نشده موجب تولد مجدد م جهینت نیا کهیو تا زمان گذاردیاو اثر م سرنوشت
تر پست  یات یبه ح  دبچرب  یاعمال گذشته انسان است، که اگر بدی و زشت  جهیابسته به نتتولد و  نیا

 متولد خواهد شد.  تریعال یتیدر مقام و هو ابدی شیافزا یکیو اگر ن
هم توجیه مقبول  یو گاه یدت یعق یداورشیو پ یکه اغلب به علت بار مذهب دهیعق نیا
 و نادرست است.  اساسیب انیانه از بنقرار گرفته است، متأسف نیمورد تحس  ،یاخالق

مستقل   تیماه  یو گرگ و مورچه ... دارا  ریش  گر،یـ اعمال انسان، مانند اعمال هر موجود د۱
 یو خشم... را با انرژ   ییمانند. راستگو  یعامل مؤثر در فضا باق  کیکه بصورت    ستندین  ریپذو فنانا

است.   انهیناش  یقگیسلیل انسان تشبیه نمودن باعما  جینتا  یرا به بقا  یانرژ   یکردن و بقا  سهیمقا
 است.  ریپذکه خود فنا ندباشاعمال وابسته به بدن می

  ی مسلمان حرام و نجس و برا یاست نه مطلق. شراب برا ینسب زیو بد اعمال ن کیـ ن۲
 شمرد،یم  میعظ  یا گناهخون ر  دنینوش  یهودیمقدس باشد.    تواندیاست و م  یس یخون ع  یحیمس 

 هاتیپاراز ،یعقرب و حشرات به اصطالح موذ تنداند. کش می یمائده آسمان ییقایآفر کهیدر حال
 ی. گرگ گناهتیها جناشونده یقربان  دیاز د  یول  ستیماریو رفع ب  ی... دفاع از تندرستهاکرب یو م

 را گناهیآفریده نشد، تا جانداران ب خوار... علفکرگدن خوار است و چون فیل وندارد که گوشت
  ه یکه در جنگ بر عل یهستند. مسلمانان یقتل... همه نسب ،یدزد ،یمسائل اخالق یندرد... حت

پرداختند،  یرانگریبه غارت و و یحت ایالمقدس به کشتار  تیو دفاع از ب انیحیو مس  انیهودی
 یبرا کهیاند، در حالانسان است اقدام کرده فهیوظ  نیفتریمعتقد بودند به جهاد در راه خدا که شر

 بوده است. تیاعمال جنا نیها اها و غارت شدهکشته شده
 ریکه به شمش  یگناهیب ... در مورد مسلمانان و کودکان و زنان زین یریگجهینت نیعکس ا

و  تهایهم، بسته به موقع یپاره پاره شدند. صادق است اغلب در اعمال عاد یبیصل نیمجاهد
 .ستندین کسانید و ب کین ،یمختلف اخالق یفرهنگها و برداشتها

ه یفرهنگ ما کیها، که از ینیاز چ یاریو بس  نایج روانیو پ انیهمه هندوها و بودائ یحت
 یکل نی. قوانکنندینم یآهنگ داورهم یاخالقگرفته و به تولد مجدد معتقدند، درباره مسائل 

کرد، بخصوص   یریگجهی... نتوانیح  ای  اهینوع گ  کیگروه، خواص    کیاز اخالق    توانیجهان را نم
 .یباشند نه واقع یقرارداد شادهایاوپان یکه همه آنها مانند برداشتها
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 فیمفهوم است و آنکه وظا یفقط در هند دارا زیتر نپست ایدر طبقه باالتر  نیتولد نوـ ۳
در  ایتری دوباره متولد خواهد شد. آانجام ندهد )دهرمه( در طبقه پست یدرست خود را به یطبقات 
جمهور   سی( ممکن است رئ  کارگر ساده )شودرَ  کیجامعه که فرزند    نیاست؟ در ا  نیهم چن  آلمان

 نیساکن شیپنجهزار سال پ ییابتدا یآنکه باورها یبرا ایچه؟ آ یعنیتر شود، تولد در طبقه پست
 طبقات را برقرار سازند؟  ایهمه جوامع دن دیشوند با دییموهنجودارو ـ هاراپا تأ

اعمال گذشته به بدن کرم و عقرب... نباتات و  ستیناشا جیکه در اثر نتا یحـ جیواتما و رو۴
چگونه به بدن انسان  شود،یم ایکنار در زهیدرخت و گلوله تفنگ و سنگر رود،یجمادات م یحت

 دیو نمک را چگونه با زهیرستگار شود؟ کرََمه سنگر افتهیتا معرفت آتمن ـ برهمن  گرددیباز م
 داشت؟   یو درخت کاج چه مفهوم  ریکرم و گاو، ش  ید، درست و نادرست... براو ب  کیو ن  د؟یسنج

دم   نیاز نوراالنوار است. ا یاز منبع آتش است، نور یااست، جرقه یـ جیواتما خود اله۵
مبدل  یو زان ی... شده به جانارادهیو ب ریبدن منبع چرک و خون، فسادپذ ریخداوند چگونه اس

عزم و اراده است. اوست  ای( Kratuکننده و صاحب کرتو ) ای ( Kartä) رتاکَاوست که  گردد؟یم
منحرف   ریپذجسم فنا  لهیرهنمون شود. پس چرا در بند تن گرفتار و بوس  را  ارادهیب  تیپرکر  دیکه با

 شود؟یم
را پشت سر گذاشته  یکه در مرگ بدن جیواتما جهل و وابستگ میدیدر تعلیمات متعدد دـ ۶

دوباره خود را گرفتار زندان متعفن  شودیحال چگونه حاضر م نی. در اگرددیها مو آرزو ر لیاز م
 و وابسته شود؟  نیمتع یجسم محدود سازد و در یگرید

 مار،یشکم ب دنی. برکسانندی شود،یصرف م هاانجام آن یکه برا یمشابه یاعمال با انرژ ـ ۷
. حال چه ندباشمی یصل اعمال مشابههندوانه... در ا کی دنیبر وان،یا حیانسان  کیسر  دنیبر

 یاعمال را مشخص و سپس ضبط و نگهدار نیو بدی ا یخوب یاریچه مع یو بر مبنا یعامل
و  میعظ ی( با ترازوRaرع )  دخترت )حق و عدالت( آباستان الهه مَ انیکه مصر میدید کند؟یم

 التیتخ نیچن کی رینظ دیما هم با ایبودند. آ دهیکار برگز نیا یدستگاه ثبت و ضبط او را برا
که برهما در عرش خود جلوس   مییمجسم نما  یمیو جهان را چون دربار عظ میرا زنده کن  ییابتدا

 دست بسینه انیکرده و خدا
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 یاسطوره باستان  نیاو ... متأسفانه در عصر فضا هم هنوز انسان ناخودآگاه به    اندستادهیمقابل او ا  در
 یانسان دیتا جهان و نظام آن را از د کوشدیو م د،یآفر شیصورت خوبه باور دارد که خدا آدم را

 مجسم ساخته، خدا را به شکل آدم خلق کند!!  
در ابدان و اجسام    نیاز ا  شیپ  یکنون  یکه انسانها  میریبپذ  دیبا  میاگر به تولد مجدد معتقد شو  -۸
ض به سرعت در حال  کره ار نیمسلم است که ساکن تیواقع کی نی. ااندستهیزیم یگرید

از   شینفر هم نبوده است و اکنون ب ونیلیم ۵۰۰ ارهیس نیا ت یجمع شیسده پ نی. چندشندیافزا
 اند؟دهیابدان خود را برگز ییتازه وارد بر چه مبنا ونیلیب ۵/۴ نیا ای. آدباش( میونیلی)ب اردیلیپنج م

 !سازد را مشخص تشانیاند، تا کرَمَه موقعنداشته نیش یپ ات یآنها که ح
محروم از  ایو عقب مانده،  ریفق یهادر خانواده ونیلیب ۴از  شیتازه وارد ب ونیلیب ۵/۴ نیاز ا
همه آنها بدون آنکه  گری. به عبارت دشوندیو امکانات کسب معرفت... متولد م میتعل ت،یترب

است که  نیفرض چن نیعدالت است ؟ گذشته بر ا نیا ایاند!! آکرده باشند، مجازات شده یگناه
از  شیارواح تازه پ اردهایلیم نیندارند. پس ا ان یبوده و آغاز و پا یو ابد یاتماها ازلویج ایارواح 

باشد که  نیآنکه دائماً در حال خلق شدنند؟ اگر چن ای د؟انبدون بدن سرگردان بوده ییدر جا نیا
آنها که همه   ند؟یگزیبرم را یزانیارواح چه م نیانتخاب اجسام ا ی. خداوند براستندین یآنها ازل

 اند؟ برهمن ای( و آتمن گناهیب)گناه سوخته  ایپوروشه 
 ایو آسمان  نیزم نیهم نو اصوالً جها دباشمرکز عالم می نیکره زم ییبینی ابتدادر جهان  -۹

اند. انسان محدود هرگز  مانند امروز وجود داشته وستهیپ زیآسمانها، بوده است. موجودات جهان ن
 یجهت برا نی. بهمستین ،یو چه مکان یچه زمان ت،ینهایبه تجسم و تصور نامحدود و ب قادر

 تصورات  نگونهیشاهد ا ما زین شادهای. در اوپانسازدیرا مجسم م یآغاز و انجام جادیخلقت و ا
با  زیطبقات ن یوجود داشته و حت یشکل کنون نیابه  شهی. در مورد انسان هم او هممیباشمی

 اند.راه بوده است و همه مردم، هندو و مؤمن به ودا بودهانسان هم
  انیهر دوران، عالم به پا ان ی. در پارودیاضمحالل م یکند و به سونمی یط  یتکامل ریجهان س

. در (دهدیعمل را انجام م نیا رودرا shv. III/2)در  گرددیجذب م شورهیا یرسد و در هستمی
 و در دوران بعد دوباره مانندیم یها باقحال جیواتماها و کرمه نیا
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. )مراجعه شود به توجیه شنکر در  رندیگیبخود م ینیاعمال اجسام نو ماندهیباق جیبه نتا وابسته
کرد. بطور مسلم کره   هیتوج  توانیوجه نم  چیرا امروز به ه  ییبرداشت ابتدا  نی( البته اییفصل رها

عالم  انوسیدر اق مقدارینقطه و قطره ب  نیکه ا ستیاز جهان ن یتنها بخش قابل توجهنه نیزم
 یعنی  اتش،یسال عمر دارد و فقط در لحظات اخیر ح  اردیلیاست که در حدود چهار م  یمتحول  ارهیس

با شعور و معرفت و صاحب نظام و جامعه و   یااز انسان تا اندازه ش،یسال پ هزار ۲۰در حدود 
 یآثار رند،یقرار گ یو بد اجتماع کیرَمَه و سنجش نک یبتوانند مبنا دیکه شا ،یاخالق یارهایمع

 ارائه داده است.
 یتهایواقع  یکه بر مبنا  میریو بپذ  میرا فراموش کن  ییابتدا  ریبه اساط  هیشب  یهاقصه  نیاما اگر ما ا

 .مییآنها پاسخ بجو  یچند پرسش را در نظر گرفته برا  دیبا  م،یینما  هیتولد نو را توج  توانیم  یکنون
 یوجود داشته و دارد، پس همه آنها دارا نسانگر آتمن در همه موجودات، از دانه ارزن تا ااوالً ا

 نیحال اگر تنها به کره زم نیگردد. در ا شامل همه موجودات جهان دیروحند و قانون کرَمَه با
. ..نیکالدون  یدورانها  یهایخوردگ  نیو بد مثالً چ  کیکرد که چگونه اعمال ن  حیتشر دیبا  میبپرداز

 کی وانات یقانون کرََمه در تحوالت ح شوند؟طبقات متحول  نیتا متناسب با آن ا د؟یرا سنج
 کند؟ی..... و انسان چگونه عمل ممونیو م لیو ف ریتا ش یسلول

موجود مشمول قانون  نیروح و عقل و شعور است و تنها ا واتما،یج یثانیاً اگر فقط انسان دارا
  ی آن  ودشدن و وج دایانسان روح وجود نداشته است. و چون پ شیدایاز پ شیپس پ شودیکرَمَه م
مشمول تحول و  زیموجود ن نیاست که ا گواه بر آن یانسان نادرست و شواهد علم یو ناگهان

 نیاند و اقرار نداشته یسطح تکامل کیکروماگنوونها در  نئاندرتال با یتکامل بوده و انسانها
 اختمانس  یاز نظر فکر و شعور و معرفت، و حت  ترشرفتهیپ  یهاو سپس انسان  هایبا سومر  نانیغارنش 

ـ  یهویّت اله کیبا  یو ناگهان افتهیرفته رفته تکامل  زیروح ن دی. با.. اندمغز، کامالً همسان نبوده
است و نه  یاست، نه ازل رییکه مشمول تکامل و تغ یدان... ظاهر نشده باشد. وجودمطلق ـ همه

 .یو ابد ریفناناپذ
تولد  نی! اوالً اشودیو نباتات و جمادات متولد م وانات یگاه که روح انسان در حآن نیشته بر اگذ

با سنگ... بیروح دارند؟ و ثانیاً قانون  یچگونه است و سنگها و نباتات با روح انسان چه اختالف
 انسان کیدر  یسنگ یمات وایو ج کندیکرَمَه در آنحال چگونه اثر م
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 تا جیواتما آزاد گردد؟  ردیمیو چگونه م یو سنگ ک شود؟یم وارد
ها و آنچه به جیواتما با همه پرانه  رد،یمیم  یگاه که در هفتاد سالگانسان عاقل کامل آن  کیـ  ۱۰

. شوندیکودک وارد م  کی و در نطفه    ندیگویمنس،... بدن را ترک م  ، یآنها وابسته است، چون بوده
رائه کودک فاقد عقل و شعور را ا کی یهاالعملرشد کند همه عکس تولد تا روزنوزاد از  نیاما ا

 شود،یم  دیتأک  شادهایفضله خود را بخورد. بارها در اوپان  ایداده و ممکن است دست در آتش کند و  
 ایکننده و متمتع است... آآتمن( است. جیواتما عمل یوابسته به جیواتما )و گاه یعقل و آگاه

کننده بچه  و رشد ریروح واسطه متغ ک یو  رودیبچه در بدن او به خواب مزمان رشد  رد واتمایج
اصوالً همه  نکهیا ایشود؟  داریدوباره جیواتما از خواب ب یدر چهل سالگ نکهیتا ا کندیرا اداره م

 یمعرفت و آگاه یبا اعمال و حت یارابطه نینادرست و جیواتما کوچکتر شادهایاوپان انات یب نیا
 ؟ندارد انسان

مذاهب جهان است. در مورد   گریو د شادهایاوپان مات یخالف همه تعل یاهیدر مورد اول که فرض
کننده، نه صاحب کرتو در اعمال انسان ندارد، نه متمتع نه عمل  یریتأث  نیکوچکتر  واتمایدوم اگر ج

 نیا با شود؟یم دهیکش  گریبه بدن د یگور به گور شده از بدن جهتیو نه کرتاست... پس چرا ب
به او تعلق دارد و نه از  ینه آگاه رایز افت،یفت آتمن هم دست نخواهد او هرگز به معر تیفیک

  گردد؟یدهند متأثر مکسب معرفت می یبرا شادهایکه اوپان یمات یدستورات و تعل
در   ه انجام نداده ک یعمل رد،یمیدر گهواره م ا یو  مانیدر زا ایکه در شکم مادر و  ی کودکـ ۱۱
اتما، که بدون بدن ویج یو اصوالً اتمن، خدا، و حت ست؟یاو چ ینما وایج فیاو اثر کند. تکل هکرَمَ

بوده  جهینتیکه کامالً ب (شده است ایاند )روح را وارد کرده یادر نطفه هودهیآگاه است، چرا ب
 است؟ 

آن شده به  وجهمانع ت  یمهم و در ضمن روشن، که متأسفانه جذبه مذهب اریمسئله بس  کیـ ۱۲
کمک به کمال    نیعدالت و همچن  یاجرا  یاست که، طرح قانون کرَمَه و تولد مجدد برا  نیاست ا

شود، به معرفت و کمال او افزوده  هیکم تزککم دیروح است. روح در مراحل فراوان با یو رستگار
.. شود. اگر خدا. مبدأ، وحدت با آتمن اتحاد با برهن، جذب در    یبازگشت بسو  یگردد... تا آماده برا

در او  ینکند، تحول و تکامل یمنازل را ط نیا یخود آگاه نباشد و با آگاه یهاروح از توقفگاه
 و فریصورت نخواهد گرفت و ک
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رود و ده سال او را  ییبه خواب اغما یادر اثر حادثه  یخواهد بود. اگر کودک یمعنیب زین پاداش
  ی در حال بچگ  ی و روح  یعموم  یاز نظر آگاه  یول  کند،ی مرشد    اًکنند بدن  هیتغذ  در خواب مصنوعاً

. من در  ابدییم یو تکامل روح افتهیخواهد ماند. انسان در برخورد خودآگاه با افراد و حوادث رشد 
( را Homoferusهوموفروس ) ،ی(، پژوهشگر سوئدLinne) نهیل هیدر شرح نظر تیریکتاب مد

باز مانده  یبکل یاز رشد روح یم رابطه با جوامع انسانانسانها در عد  نیمطرح ساختم که چگونه ا
 بودند. 

حرکت  ریاز مس  دیبا نیکره زم نیساکن ونیلیپنج ب نیتولد مجدد همه ا هیدر صورت صحت فرض
 اریکه تنها تعداد بس  مینیبیشرکت کنند. م یروح خود آگاه باشند و خودآگاه در حوادث زندگ

چند  ای کیکه به  کنندیم لیدارند تصور و تخ مانیذهب ام نیاکه به  یینهایدر سرزم یمعدود
مذهب و   کیباشند، نه مختص  یو عموم یجهان دیبا قیخود آگاهند. حقا نیش یپ ات یمرحله از ح

 به آن مذهب!؟  نیچند نفر از مؤمن ای

 نیدر ذکر نقاط ضعف ا گریخوانندگان نبود چند صفحه د یمالحظه کسالت و خستگ اگر
و   سیودانته را تقد مات یو تعل انات یکه ب نیمؤمن یهرچند در برابر ادعا م،یگفتیاعتقاد سخن م

و  یاست. الهامات اله یکاف ییو نارسا یناهماهنگ کیتذکر  شمارند،یمطلق م قتیآنها را حق
 بردار باشند. خدشه دینبامطلق  قیحقا

کنند و   ی هان نفج یهایعدالتیبرهمن را در ب تیالاقل مسئول کوشندیهندو م دانشمندان
 ارائه دهند.  یعدالت اله یو عامل اجرا یقانون کرَمَه را مظهر نظام جهان

 نیاست. چون در ب شیخو تیبنابر قانون کَرمَه انسان خود مسئول موقع سد،ینویم شننیکر
 شودیاعتراض م  ،فراوان است  یعدالتیارواح خوشبخت و بدبخت وجود دارد و در جهان قساوت و ب

او مسئول  نصورت یکه در ا رایجهان را به برهمن نسبت داد، ز نشیآفر توانینم نحال یکه در ا
 ت یعدم کفا ایو  اقتیمولود ل هایچون نابرابر ست،یاعتراض بجا ن نی. اما اهاستیعدالتیب نیا

آنها سرزنش  یبه برهمن نسبت داد و او را برا توانیکه نم یموجودات است و نواقص نیخود ا
 دیتول یباران مسبب عموم ی( خداParjanyaه )رجنیَگونه که در متون مقدس آمده پَکرد. همان

نباتات سبز  نیاز آنها ا هک ستیهائدانه ات یفیاختالف محصوالت در ک یغالت و نباتات است، ول
اختالفات آنها وابسته به  کهیاست، در حال نشیآفر یهم برهمن علت اصل نگونهی. همشوندیم

از متون  یمتعدد انات یب توانیباره م نیموجودات )کرمن( است. در ا یستگیشاو عدم  یستگیشا
 (Git. IV/11 , Ke. III/8 , Br. III/2.13)  ,۳۹۶/۷۱مقدس را شاهد آورد. 
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 یباران علت عموم  الً . اوآوردیمعکوس ببار م  جهیاستدالل کرشنن و همفکران او نت  نیااتفاقاً  
خالق همه  هی. اگر پرجنگرندیو دانه علل د نیعلل آن است و زم از یکیکه  ست،یغالت ن دیتول

هندوانه...  ا یذرت و  ایکه محصول برنج  رفتیعوامل بود، او تنها مسئول و عامل بشمار م نیا
و  یستگیاست که به آن شا اریاخت یدانه دارا ایه... و کوکنار گردد. آکُنُبزه ، خِلآنکه َت ایو  ،شده

از  ایگناه از پلنگ است که علفخوار نشده،  درد،ی اگر پلنگ آهو را م م؟یدهنسبت  یستگیعدم شا
 لشک  نیدو را چن  نیکه ا  عتیاز طب  ایدفاع نداشته است؟ و    یبرا  یو قدرت کاف  یآهو که شاخ قو
توجه ننموده  تیواقع نیاگرفته است، به  شادیو اوپان تایرا از گ دهیا نیکه ا شننیداده است ؟ کر

 ه،یچون پرجن ییتهایداشته و هو یگریآن دوران منطق و استدالل صورت د لیتخاست که در 
 زیالعمل همه چو علت  دگاری. برهمن آفرگرفتندیرا بعهده م ی خاص یفرض یباران، نقشها یخدا

و  ستهیروح از ابتدا شا ایآنهم در شمار آنهاست. آ یستگیو عدم شا یستگیکه روح و شا است،
از آتش  یااز نور خداوند و جرقه یااشعه ای یروح خود اله کهیحال در ،شود؟یخلق م ستهیناشا
از منشأ باشند و   ریغ  توانندیو عکس م  هیسا  ایباشد؟ آ  ستی... است، چگونه ممکن است ناشایاله

خود   اریبه اخت  ست،ین  سهیهوا، که هرگز با خدا و روح قابل مقا  ایخود مختار انجام دهند؟ آ  یحرکت
  ی شدن هوا  یعلت کرو  شود؟یمکعب... محبوس و محدود م  ای  یمحفظه( کرو  ایه  )کوز  یدر فضا

  قت یهندو با حق  نیمتفکر یمثالها  نییک از اسازنده توپ است نه هوا. البته هیچ  یداخل توپ باز
 آنهاست. یریگجهیخالف نت جهینت نیبا وجود ا کنند،ینم قیتطب

که بنا  شوندیم یقانع سازند و مدع یگریخود را با تصور د کوشندیم رتایهم چون ت  یبرخ
وجود    شهیکرمن هم  دیباشد، پس با  هایعلت نابرابر  تواندیچون برهمن نم  شادهایاوپان  مات یبه تعل

 ن( بدون کرمیی)جیواتما  یفرض هرگز روح  نیو بدون آغاز باشد. با ا  یو ابد  یداشته و سنساره ازل
برهمه سوترا   گیری باشد. درمیآن مجبور به تصم  تیموقع  نییبرهمن در تع  وجود نداشته که  یقبل

1.36/II که خلقت  شودیم جهیباشد نت یاگر آغاز رایاست ز یبودن سنساره قطع آغازیآمده، ب
حال  نیبدون سبب هست شده است و ممکن است ارواح آزاد شده همه به سنساره بازگردند. در ا

علت   تواندیسرور عالم نم  نکهید نخواهد داشت. اوجو  یو نابرابر  یعدالتیب  یبرا  یهیتوج  گونهچیه
موجود  امکان وجود نخواهد داشت، و بدون  چکسیباشد، مسلم است. بدون کرمن ه هاینابرابر

 که میریبپذ دی. پس باردیشکل گ تواندیشدن کرمن نم
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 است. نیچن زین ch. VI/3.2. در ستین یرا آغاز ایدن
)باب( به   هیایاده  نی. در اکندینم قیبر همه سوترا تطب  یریگجهینت  با  شادیاوپان  هیچندوگ  انیاوالً ب

زاده  ضهیاز ب ند،باشسه اصل می یآمده است: همه موجودات دارا نیچن ۴۵۰/۷۲شننیترجمه کر
من اکنون با  د،یش یاند تی. آن الوهندیرویم یااز دانه ایشوند، یمتولد م یاند، از جاندارشده

Jivenätmanä زدانیا نی( درون اواتمایج ایده )آتمن زن devatä1 و اسماء وصفات )نامَ  شومیم  

 ... آورمی، نام و صورت( را بوجود مـ روپَ 
ظاهر شد  نیگاه تخم زرنبود و آن چیآمده که در آغاز ه III/19 شادیاوپان نیا نیش یباب پ در

اشاره   نشیه ما در بحث آفرک  یفراوان  ات یو نظر  م،یتعل  نیدر کمون قرار گرفت... بنابرا  کسال یکه  
 ابتدیو ب  یاند و نه سنساره ازلوجود داشته  وستهینه خلقت بدون آغاز است و نه موجودات پ  م،یکرد

اند وجود نداشته مات،یاز تعل یاریدر بس  زیت،... ن( سَنیگربهه )تخم زر نهیریبرهما ، ه یاست. حت
اره است. نس عالم س جادیموجودات و ا دنیمشخصه برهمن آفر نیاند. اصوالً مهمترو بوجود آمده

است.  شتهوجود ندا یکرمن وابسته به عمل موجودات است، و بطور مسلم آنچه موجود است زمان
به کرمن وابسته   هایعدالتینباشد، اگر ب  آغازیجالبست! اگر َکرَمن ب  اریبس   زین  شمندانیاند  نیا  لیدال

 یعلت گونهچیه هاینابرابر یبدون سبب و برا هاست و خلقتیعدالتینباشد... برهمن مسئول ب
 یاست که در قطع  یوشناشتباه ر  هایناهماهنگ  نیا  یکه علت اصل  کنندینخواهد بود!!. آنها توجه نم

باستان  یو توهم هندوها لیکه فقط در تخ یقانون شوند،یکرَمَه مرتکب م یلیدانستن قانون تخ
عدالت    رشیپذ  ایاثبات و    ی. براافتیبعد انتقال    یهابدون تعقل به نسل  مانیا  لهیگرفت و بوسشکل

خدا را   ایباور ندارند و  دااصوالً به خ کهیکسان ی. براستیبه ابداع قانون کرمن ن اجیخداوند احت
چگونه   ستند،یعدالت و عدم عدالت قائل ن  (وجود )نه موجود  نیا  یو برا  کنندیچون انسان تصور نم

 استدالل کرد؟! دیبا

نظر برهمه سوترا  هیتوج یبرا شادهایبزرگ اوپان دی( ، اسات Nimbärka) مبارکهیو ن رامانوجه
هرچند معقول است که ارواح  ند،یگوی. آنها مردیگیقرار م شننیکر دییدارند که مورد تأ یاهینظر

 از خلقت گوهر ارواح در شیپ یول گذرانندیبدون آغاز را م انیجر کیو اعمالشان 

  

 
 یهست ای زدیا parädevatäوجود و  نیاول satاست که  هینظر نیااشاره به  نجایدر ا سدینوی م شننیـ کر۱

سه عنصر،    نی(. پس ست در انیزم  ایآتش بوجود آمد و از آن آب و از آب غذا )خاک    ای  tejasاعالست. از سَت  
  زدان یرا سه گونه ساخت )پس سه ا  کیعناصر هر    نیا  بیوارد شد بصورت روح و با ترک  زدانند،یکه همان سه ا

 باب قبالً شرح داده شده است. ن ید(. در همانسه عنصر آب، آتش و خاک 
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بدون آنکه بتوان آنها را جدا از  نیقرار داشتند، بدون نام و صورت. با وجود ا فیطل اریبس  یطیشرا
که   مینکن دیی. اگر ما تأنددادمی لیبدن برهمن را تشک قتیبرهمن مشخص ساخت. آنها در حق 

خواهد شد که ارواح پاداش و  جهیو اختالفات موجود در خلقت وابسته به کرمن است، نت ازات یامت
جالبست.   اریبس   هاگیریواقعاً استدالل و نتیجه  ۳۶۴/۷۱.  کنندیم  افتیاند درانجام ندادهرا  آنچه    فریک

 !!کنندیم نیو تحس  دوزندیو م برندیخود م
 . پردازمیو به اصل موضوع م کنمیرا به خوانندگان واگذار م یداور یبار

به آن  دیکه با یاهمسئل نیمهمتر م،یپوش چشم ات ینظر نینادرست بودن ا ایاز درست  اگر
جامعه ببار خواهند آورد. تقریباً  یبرا یتیو ترب یباورها از نظر اخالق نیاست که ا یریپرداخت تأث

کشه، اصول معتقدند که اصل کرََمه و مُ   نیا  کنندهنیتحس   ایمؤمن    شمندانیهمه پژوهشگران و اند
 د یکرده و انسان به ام هیتوج ر،گیرا بهتر از اصول مورد اعتقاد مذاهب د یعدالت اجتماع یجراا

خواهد داشت که  نیقیتوجه خواهد کرد و  شتریب هایاز زشت زیو پره یحیات بهتر، به کمال اخالق
 او در دست خودش است.  یبخت کین

را  یات ینظر الًمجم زین نجایفصل مربوطه به چند اظهارنظر از پژوهشگران اشاره شد. در ا در
 :میکنیبازگو م

 حیتصر کند،یکرمن رشد م هینظر هیکه بر پا یمذهب سمیدالیعتقد است در ام ویوکاناندا
زاد آ یدادن به تجمع کرمن و رستگار انیپا یآگاهانه برا یهاکوشش لهیکه انسان بوس شودیم

 یاصل انسان تنها خودش برا نیخود او قرار دارند. بر ا یدر دستها یرهاساز نیا هیاست و کل
نجات دهد.  یقادر است خود را از بدبخت فیزنش است و با اعمال شرقابل سر شیونکن تیموقع
۱۲۹/۷۴ 

انسان حاکم   کی  ات یکه بر ح  یطیبنابر قانون کرََمه شرا  سدینویم  گریمشهور د  ینوگرا  رتایت 
 ۱۵۳/۷۴را رها سازد.  شتنیخو تواندیاند و تنها خود او هم مشده لیخود او تحم لهیاست بوس

 ،رسداصل کرَمَه به ظاهر کامالً درست بنظر می ایقانون  یعمل جیااز نت شمندانیاند توجه
 است. .  نیاز ا ریاست، کامالً غ دهیبه اثبات رس زیکه در عمل ن یتیواقع یول

بوده و اعمال گذشته اوست که  شیخو یکنون تیهر شخص تنها مسئول موقع نکهیا تصور
زحمت و کار   ای یاجتماع ستهیشا تیو موقع مقام ش،یرفاه و آسا ا یناگوار و  یهابتیاو را به مص

 ساخته است سبب خواهد شد که طبقات پست ظلم و ستم را بدون واکنش پست... دوچار
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خود مطمئن و مغرور شوند. بخصوص در جامعه   یمصنوع  یستگیکنند و طبقات باال به شا  تحمل
که در  یده شده است، و تصوردا یطبقات  فیکه درباره دَهَرمه و وظا یهند، با دستورات یطبقات 

اعتقاد به کَرَمه و تولد نو سبب خواهد  گردد،یم لیتحم یویدن یزندگ یارزشیمذهب هندو در ب
خود،  یطبقات  فیوظا یآنکه در اجرا اینپردازد و  تیبه فعال یکس شرفتیرفاه و پ یبرا ایشد که 

کم است، بکوشد.   یهابهره  سخت با  ی مردم جامعه خدمت کردن و انجام کارها  تیاکثر  یکه برا
ملت بزرگ  ک یو آرام  دردسریاستثمار ب یبرا لهیوس نیکرَمَه بهتر یلیقانون تخ نیا جهیدر نت
شده برخوردار بودند،  تیو مقام تثب تیحاکمه از موقع ئتیکه بنام ه یلیطف یاندک وهگر لهیبوس
 هیما زین ییاعتقاد سنتها نیمدعاست. از ا نیشاهد ا نیهند بهتر خیو سه هزار سال تار دیگرد

پاک  یفراوان برا فات یو تشر نیخون یو قربان هیفد می، شعائر تقد1(sati) یگرفتند که چون سات 

 شدند.  یاجتماع یهابتیو مص هایموجب ناراحت شتریب ،تحقیر افراد خارج از طبقه...  ،کردن کرمه
از چرخ سنساره   ییرها  ایا،  مکش   شادهایهدف آنهاست، که اوپان  مات یتعل  نیدر ا  یاساس  مسئله

 سریم ،شکل آن را با درک و معرفت آتمن ـ برهمن نیتریو عال نیتریو اساس کنندیم هیتوج
 حال  معرفت آتمن بوده و در هر نیکه اصل هم میدیهم د گرید یهادر شرح راه ی. حتنددانمی

 نیهم از ا یریگهجینت ک ی. در ضمن ابدیدست  یآگاه نیابه  ییرها یبرا یستیبایسالک م
نداشته  یو شر، ... مفهوم ریخ ،یو بد یعارف خوب یاست که برا نیو آن ا دیآیمعرفت بدست م

داده شد که مادر و   میتعل ندریکه در پوشش قصه ا میدید ی. حتتهاستیمحدود نیا یو او ورا
 ... از نور عارف نخواهد کاست. یدزد ،یپدرکش 

 .شودیم دهید انبخشیز یریگجهینت کیچند عامل نادرست و  میتعال نیا در

. اما معرفت میسخن گفت نیاز ا شیپ هیفرض نیبودن ا هیپای تولد مجدد و تناسخ و ب درباره
 یلیتخ  یقابل تحقق است که تنها با جمالت خوش ظاهر ول  ریو غ  یقرارداد  هیفرض  کیآتمن هم  

 همراه است.

 به کندیکننده تصور متجربهرا که  یحال یعنی ،یبه اصطالح شهود کو در مکاشفه

 
  

 
دهد او را  که اجازه می  شودی گفته م یو پارساست، و به زوجه مرد متوف یزن گرام یدر اصل به معن یساتـ ۱

  نده یآ اتیکند تا در ح یشوهر را همراه دینمای م جابیاو ا یمعتقدند وفا رایبا جسد شوهرش زنده بسوزانند، ز
 است.  ی تباریچه مفهوم جنا  یدارا  یاخالق  شبودن و ارز یگرام ،ییکه پارسا   شودیم  دهی. دابدی یتریمقام عال
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 ن،ی. عالوه بر ایاله یآنهم معرفت متعال د،یمعرفت نام توانیاست، نم افتهیدست  یفرض یمقام
برهمن در همه موجودات، از ذره تا کهکشانها حضور دارد، پس وحدت با خدا   شادهایبه اعتقاد اوپان

ز، یجزء ناچ نیاست. انسان، ا هیپایب یسخن زیشدن با برهمن ن کسانیاست؟  یچه مفهوم یدارا
 هرگز کل نخواهد شد. یاز کل شباهت داشته باشد، ول یممکن است با بخش 

جیواتما شد. خدا بر  نات،یگرفت و در محدود شدن با بدن و تع یدر دل انسان جا برهمن
فاف رفت در ل  شورهیو ا  د،ی...گردیمتشخص، ویشنو، برهما، کال  یخدا  ای  شورهیخود لفافه گرفت و ا

رگها به مغز رفته جمجمه را سوراخ   نیاز ا  بردیبسر م  تا یه  یشد... روح که در رگها  لیبه روح تبد
در خود باز کرد و روح از آنجا   ریبه اندازه نف  یاکه حلقه  دیرس  دیبه خورش  به آسمان صعود کرد و  و

شومنا با زبان با حبس نفس و ذکر کالم مقدس آوم و بستن سوراخ سو نیوگیبه ماه رفت... 
گرفت... و  یدر آغوش آتمن جا شیمات وایمشاهده کرد و ج نیبرهمن )خدا( را به ع ش،یخو
  ان یبه هذ شتریب نش،یآنها، با توجه به دانش امروز درباره عظمت جهان و آفر رینظ یالتیتخ

ر دل دچند مجذوب صادق صاف   شی. در چند هزار سال پیو الهام  یعرفان  قیشباهت دارند تا حقا
 نشیخود آ( و آفر نه) دهیخود آفر نیو سپس درباره ا انددهیحال شوق و جذبه خدا را با خود سنج

محدود  ات یگون( از همان تجارب روزانه حشبه انسان )پوروشه انگشت نیاو جهان وابسته به 
 انینام معرفت اعال بهماهنگ با فرهنگ آن دوران، به یول ،یامروز ابتدائ یبرا ،یالت یتخ شیخو

  تعجب است که  یجا مابوده است. ا نیآفر نیاند، که البته در آن روزگاران برجسته و تحس داشته
ماوراء و  یعقل و دانش  ،یاصول عقالن نیترینام عال امروز هم به توارث و عادت همان سخنان به

 . رندیگیمورد استقبال قرار م ،یعیمافوق عقل و علم طب

از جذبه و کشش  یو عار یقبل نیبدون بار تلق یعاقل ندشمیممکن است انسان اند چگونه
و  یو خارج از گمان، ازل حد یاز هرگونه صفت، ب یعار یاعتقاد که خداوند وجود نیبا ا ،یتیترب
کهکشانها حاضر است و همه جهان را دربر  نیمتریذره تا عظ نیاست که در کوچکتر یابد
از او جدا شده و بنام روح یا جیواتما، در ابدان   ییهاچهیخدا  یخاص  یکه در زمانها  ردی. بپذردیگیم

  و 1کنندیو اصل خود را فراموش م شوندیم یخبریو دوچار جهل و ب انسانها محبوس

 
است، و آنچه   ریپذاست که کل بخش  نیاز کل محدود شده است، نشان بر ا یجزئ میریکه بپذ نی ـ هم۱

از خداست   ریغ  گردد،ی جاهل و محدود م  واتمای. در آن حال که جستی و خارج از گمان ن  حدی است ب  ریپذبخش 
هم در ظروف مختلف    رایز  ستند،ین  کسانیافراد در ضمن با هم    نیا  ستیبا خدا ن  دینمای و چون مستقل عمل م

منازل در    نی ا  در  سرگردانند و هم  یاریو بس  گردندی باز م  یمعدود  ،دهندانجام می  یقرار گرفته و اعمال متفاوت
 قرار دارند.  یمراحل مختلف

. گردندی خدا باز نم ی به سو کبارهیگونه که همه اند، همان از خدا جدا نشده  کباره ی واتماها یج ن یدر ضمن ا
دائماً   زیموجودات زنده و بخصوص انسان که حامل جیواتماست، دائماً در حال تزایداند، ارواح ن میریبپذ نکهیهم
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جهل   نیا جهی... آنها در نتشوندی و متمتع م پردازندیم یبه انجام اعمال یاله لیاراده و م خالف
از  ی. معدودروندیم گریبه زندان د یو از زندان گریدبه بدن  یشده از بدن ریاس یماد یایدر دن

خود معرفت   صلبه ا  کبارهی  گذارند،یبدن اثر م  یبر رو  شتریکه ب  یآنها هم با انجام اعمال و حرکات 
 .وندندیپیم یدوباره به منبع اصل یآگاه نیو در اثر ا افتهی

چون آتش و  ییمثالهاو  اندازندی چنگ م یکه به هر کاه میدیتناقض د نیا هیتوج یبرا
یک  که هیچ  کنند،یم  انیو عکس آن در آبها، هوا و محدود شدن در کوزه ها... را ب  دیجرقه، خورش

 .ستیاز آنها درست ن

شاهد و   گونهچیرا بدون ه  یدرهم  ات یفرض  مینیکه خود را مجبور ب  ستیماریچه ب  نیا  اصوالً
  چ یکه با ه  یمنطق  م،یخلق کن  یمنطق  هیوجآنها ت   یبرا  میو سپس دست و پا زن  مییعرضه نما  لیدل

 سازگار نباشد؟! یعقل

 هیتوج میلیچگونه ما م،یدانمیرا که نامحدود و خارج از حدس و گمان محدود خود  یوجود
 ستن،ینگر  دی... دست و پا به آسمان بلند کردن و در خورشم؟یو حرکاتش را شرح ده  ال یو ام  میکن

  ال یدر وهم و خ دیبار نام رودر و آوم و... را بر زبان راندن... شا ونهایلیسوراخ ته گلو را بستن و م
 سازد، وگرنه در واقع انسان محدود زاده شده و محدود خواهد مرد.  لیانسان را زا تیمحدود

امکان دارد  ی. بازگشت به منبع زمانستیمقدمات سازگار ن نیبازگشت به اصل هم با ا اما
که   یجداست. ابر ا یاز در زدیری م ایرفته در در ایدر یکه بسو ی که فرع خارج از اصل باشد. رود

 یشود... اما برا یکی یبرخاسته ممکن است بصورت باران به پایین بازگشته با مواد اصل ایاز در
گونه که همان   نیدارد؟ همچن  یچه مفهوم  انوسیاست بازگشت به اق  انوسیکه داخل اق  یآب  رهقط

است و شنکر هم   نیچن  ات یاز تعلم  یاریما همان آتمن است )در بس بارها تذکر داده شد، اگر جیوات 
که   یلیخود ساخته تخ یقراردادها نیچه؟ با ا یعنیبرهمن شدن  گر یکه د (کندیم د ییآن را تأ

 نیبودن ا هیپایب یشاهد برا نیگذاشت. بهتر هیرا پا یعلم و معرفت توانینم

 
  

 
  ار یاز خداست، که بس یسانبرداشت ان  ک ی زین اند،یتصور که ارواح بدن روح اله ن یباشند. ا دیبا جاد یدر حال ا

 است. ییابتدا
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 افتهیدست    یکه معتقدند به معرفت الهیانیگوبیغ  نیواضعین آنهاست. ا  یدانش و آگاه  مات،یتعل
ساختمان  عت،یطب هان،یدرباره ک ند،یگو یبرهماسماهم دهند اند و بخود اجازه میو برهمن شده

 یآگاهو نا   یدلکه نشان ساده  کنندیم  انیب  یات ینظر  ،یعیو طب  یمسائل ساده اجتماع  یانسان و حت
که   میکنیبرخورد م  یبه گوروها و بقول خودشان، رهاشدگان  امروز هم ما  یکودکانه آنان است. حت

معرفت  یدارا شود،ی. آنکه خدا و برهمن مکنندیهنوز در سطح همان مردمان عصر مفرغ فکر م
متعال  ییابی به آگاهاعال و دست  قتیدر حق  جهینت  ایکه علم کل است. آ  گردد،یم یاله  یو آگاه

 ی مردم رو اردهایلیاست؟! جالبتر آن است که از م یو بدونامربوط  یسخنان و اظهارنظرها نیا
آنان در آغوش آتمن ـ برهمن، به سرور   یجیواتما  افته،یفقط هندوها به معرفت آتمن دست    نیزم

با  ت ! و از راه وحدانددهیتمن را هم نشننام آ یحت گرانیکه د افت،یدست خواهد  یو لذت ابد
 ندارند. یخبر گونهچیبرهمن ه

نخواهد  یو شر مفهوم ریخ گریعارف د یبرا میریآن است که بپذ انبخشیز یریگجهینت اما
نخواهد   یتجانس   گونهچیو با شر ه  ردیمیم  هایکه او در زشت  کنندیم  هیتوج  نیچن  یداشت. البته برخ

تحقق  یتصور نیچن و نه آنکه 1سازگار است شادیاوپان مات یبا تعل یریگجهینت نینه ا یداشت. ول

 نیاممکن است تصور کند به    یالبافیخ  یگورو  است و هر  یو توهم  یحال درون  کی  نی. ابداییم
ن ابلند پرواز نی! از اکندی... از نور او کم نمیحتى قتل و دزد ندریو چون ا افتهیمقام دست 

  مان یبه آنان ا ی ادیز روانیپ یاند، که حتشده افتیفراوان  ا یدر همه مذاهب دن ییایخولیمال
 اند.آورده

 : سدینویاست، صریحاً م  انیکه از روشنگرا  وکاناندایو  شادیکه مفسر مشهور معاصر اوپان  میدید

 یبد و خوب و اصول اخالق. بردیم نیرا از ب زیو تما کندیکامل شر را نابود م معرفت»
   ۱۰۲/۷۴. ند«باشبرهمن می یاست که فاقد دانش اعال یضرور یکسان یبرا

  نگونهیگاه به خطر اآن گردد،یدانش برهمن چگونه حاصل مکه  میو اگر توجه کن

 
جنگ و کشتار اقوام    ای  شود؟ ی نم  ندریکه موجب زوال نور ا  ست؟یاستهی اعمال شا  تیو کشتن و جنا  ی دزد  اآیـ  ۱

اعمال و   جیآمده که نتا شادها یاز اوپان یاریدر بس ست؟یاسته یعمل شا ایدهد، آبه ارجوند دستور می شنایکه کر
وجود ندارد.   نات یتع نیآتمن ا یدانا یاست و برا افته یاست که به معرفت آتمن دست ن یسک یو شر برا ریخ

 شدیندین  یکیو بدی در او مرده است. آنکه به ن  شدیاندیم  یکیکه عارف فقط به ن  شودی گفته نم  اناتیب  نیدر ا
 دارد.   او وجود یبرا زیتوجه نداشته باشد، امکان عمل بد ن یزانیو م اریمع گونهچیو به ه
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 برد. میخواه یپ مات یتعل
فورمولها و دستورات و    یبدو  مات یتوهمات و تعل  نیمبتذل ساختن و با ا  نیعرفان را چن  اصوالً
 نی... را جانش یگیرو گوشه اضتیر ،ییابتدا شات یکردن، و حرکات و نما هیتوج یالیو اصول خ

 یساختن، موجب شده است که عرفان بکل  یو معنو  یو کمال اخالق  ید و دانش واقعمعرفت و خر
 ،یو اجتماع یفکر یو بالندگ یتعال جاد یا یو بجا رد،یفاصله گ یشعور و درک عقالن واز فهم 

 نیاست که خود را خاستگاه ا ینمونه اجتماعات  نیو تحجر و جمود ببار آورد. بهتر یماندگعقب
 اند.داشته یانقش برجسته مات یتعل نیدر فرهنگ آنان ا ایو  دندانمیمکاشفات 

 ن یعامل  در  یروحان  یظهور قدرتها  یو حت  یدرون  یعرفان ممکن است موجب تحوالت  نگونهیا
 گونهچیجامعه ه یو سالمت و سعادت واقع یقیدر رشد و گسترش معرفت و خرد حق یگردد، ول
 نخواهد داشت. یاثر مثبت
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 یو رستگار خواب

را در  ییگونه که تذکر داده شد تفکر ابتداجالبست و همان  اریبس  شادیخواب در اوپان هیتوج
داد. موضوع جالب اما وحدت جیواتما با آتمن ـ برهمن،   صیتشخ  توانیم  یبه روشن  مات یتعل  نیا

 تیالمطلق است، فع یدر خواب که خاموش ان،بینکه به تصور روشن میدی است. د قیدر خواب عم
و با نور آتمن به حرکت   شودیو پوروشه در آتمن حل م  گرددیقطع شده و روح فعال م  یبکلجسم  

شده و چون مرد   یکیآمده که در عالم خواب جیواتما با برهمن  Br. IV/…3.22. در پردازدیم
. او به همه شودیپرشهوت که محبوبش را سخت در آغوش گرفته است، لذت و سرور محض م

... رودیم  نیاو از ب  یبرا  زی و شر ن  ریخ  ی... دوگانگگرددیآزاد م  ال یاز همه غمها و ام  و  دهیرسآرزوها  
 کامم(..... آتما) آتمن است واتمایج یو آرزو اقیحال تنها اشت نیدر ا

 توانیاست و م کسانی یحال کامالً با جذبه رستگار نیکه ا دید میخواه میاگر دقت کن
. گرددیمعرفت برهمن حاصل شده و انسان آزاد م  قیدر حال خواب عم  ،شادیگفت که از نظر اوپان

 شود،یو رها م  کرده  با برهمن وحدت حاصل  قیر خواب عمکند که اگر انسان دتوجه نمی  ندهیگو
 نیا یگریصورت دبه  …VIII/3.2 گرید شادیتازه در اوپان گردد؟یساره باز منچرا به عالم س گرید

چون  یول روندی: همه مردم هر روز در خواب به برهمالو که مدیگویو م شودیم میترم لیتخ
 .گردندیباز م یداریدوباره از راه خواب و ب انددوچار جهل

که انسان به  ستی. کافشندیاندتا چه حد ساده  ندگانیدهند که گونشان می الت یتخ نگونهیا
است.   هیپایهم ب  هیچندوگ  شادیوپان. توجیه ا!!  کندیگاه با خدا وحدت حاصل مرود، آن  قیخواب عم

  ن ، خود را با آتم  ego  ای  یخاکمن    لهیو بن حلق بستن بوس  سفَ که با حبس نَ  یاله  یمات وایج  نیا
 آتمن را در ان،بینروشن یهاییهمه تذکرات و راهنما نیچگونه پس از ا ند،یبیم یکی
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... باز هم خود را گرددیآزاد م نات یو از همه تع شودیروشن م یو با نور اله ردیگیم آغوش
چرک و خون و استخوان )و بقول  ریرنج و غم بازگشته خود را اس یایو به دن شناسد؟ینم

 نیجاهل ا یواتماهایج نیخدمت به چن نیبزرگتر ای!. آسازد؟یزندان متعفن تن( م انبینروشن
ن او دهند تا جیواتما به ت  یتکان ناگهان کیهنگام خواب  ییگوهمه درهم نیا یبجاکه  ستین

 رصت بازگشتن به زندان نداشته باشد؟ ف گریماند و د یدر آغوش آتمن باق
و خود را   کندیرا قربان م میعقل سل مانیتعجب است که چگونه انسان در آستان ا یجا
معرفت  ،یعرفان متعال ،ی. درک عال ردیتوهمات را فرمان عقل بپذ نیترهیپایتا ب سازدیآماده م

به مطالعه، تجربه، پژوهش، تفکر، تعقل،...  یازین چیاعظم و دانش اکبر و علم اعال... ه سرّ ،یاله
ر را بر زبان آوردن ذکر آوم گفتن، حبس نفس... صد بار نام رودَ ای ق،یخواب عم کیو با  داردن

  ز ین را یعلم نیچن  دیهستند و با ییعرفا و علما نیچن ک ی شادهایاوپان ندگانی. گوگرددیحاصل م
و  یفلسف میعالیترین تعال رایتوهمات  نیچن یامروز هم دانشمندان فراوان نکهیا یدهند. ول میتعل
تمام  یاعال، ورا قتیکه آنها دانش مطلق و حق سندینویم نگیرسیو چون بالب نامندیم یعقل

 نیت ااس  یکه پا فراتر گذاشته و مدع  پاتیتریایو    ۱۳۹/۸۵  ندباشمی   یدانش عاد  یهاتیمحدود
 (دانشمندان نابغه ییک از فالسفه جهان )حتکه هیچ  اندیو عقل  یفکر یبنا نیمتریعظ میتعال
... انسان را به تعجب دوچار  ۷۱/۹۷را نداشته است یمیشاهکار عظ نیبرپا داشتن چن سارت ج
 که: شودیسر فرود آورده با موالنا همزبان م مانیو به قدرت ا سازدیم

 بندی خدااز چشم رتمیح  ایعم نیا باز و چشم باز و گوش

 
 

 گا و ـ ی ای دن ترک

 . ستیجداگانه چندان مورد لزوم ن لیگفته شد و تحل اریدو مسئله سخن بس  نیا درباره

و سازنده بنظر   ستهیشا  اریهرچند در اصل بس   هینظر  نیاضافه کرد که ا  دیبا  ایمورد ترک دن  در
 انبخشیز یاجتماع تیت از نظر تربممکن اس شادهایاوپان یروادهیهم ز یول ،رسدمی
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 میو تعال یاجتماع دیمف یهاتیفعال ،یساختن کسب دانش و خردمند نیو هم جانش  گردد،
به رشد فرد و اجتماع   یکمک گونهچیه ،یوزگیو در اضتیبا عزلت و ر ،یمعنو پرورکمال 

در جامعه و در   دیبا یانسان لیپرورش فضا یو برا یاست اجتماع ینخواهد کرد. انسان موجود
  ی هااضتیو عزلت و تحمل ر یگیراو کمک کرد. از گوشه تیبه رشد و ترب یاجتماع یتهایفعال

با  یکه بر عکس ممکن است بکل افت،یبه کمال دست نخواهد  چوجهیبه سانتنها انسخت نه
همپا  . دی وارد آ دیشد یااو لطمه حیصح یاجتماع یشده و به قدرت داور بهیغر یزندگ ات یواقع

 انیپروری بنو خرد ییایالزمه حرکت انسان است، و پو شرویشدن با علم و دانش و فرهنگ پ
 اوست. ستهیشا تیترب

 یکه تذکر داده شد در گوشه جنگل بسر بردن و با برگ درختان و دانه نباتات زندگ  گونههمان
رهما... مراقبه کردن... ممکن و ب  وایش  ادیرا خواندن و ذکر آوم گفتن و ب  شادهایکردن، وِداها و اوپان

 یعاد ریغ شات ینما یقادر به اجرا یو او را گاه دارسازد،یرا در انسان ب یانهفته یروهایاست ن
چهار هزار سال  یو فرهنگ یفکر یکه در فضا ،یگرانمعجزه نیچن یفکر یرهبر یول د،ینما

دردها و رنجها،  ها،یو گرفتار نخواهد بود و مشکالت  دیجامعه مف یبرایقیناً اند، متحجر شده شیپ
 . رددرمان نخواهد ک کوبند،یرا درهم م یکنونکه جوامع یفراوان یهابتیو مص هایماریب

 یخود احساس آرامش، و حت نات یو تمر ات یتجرب ات،یو مرتاض ممکن است از عمل گورو
محدود  و یفرد مات یتعل نیکه ا کندیم جاب یصالح و سعادت جامعه ا یلذت و سرور کند، ول

و تحول ادامه خواهد   شرفتیپ  مینخواه  ای  میاست و اگر بخواه  ات یگردند. حرکت و جنبش الزمه ح
مضمحل   یو حت  ستایحرکت همراه نسازد متزلزل و ا  نیخود را با ا  یاجامعه  ای. چنانچه گروه  افتی

 نیااز  یریجلوگ یساخت، ول د یکه حرکت را متعادل و هماهنگ و مف د یکوش دیخواهد شد. با
 ینام راه اعالهب یوزگیو در  اضتیگیری و رکناره  غیو تبل میممکن است. تعل ریغ یکل انیجر

که چون زهر فلج سازنده است.   انبخش،یتنها زجامعه نه  یبرا  ،یمتعال  نعرفا  هیکسب معرفت و پا
ستان بخصوص هندو  ا،یجنوب آس  یاز کشورها  یاریبس   مات،یتعل  نگونهیناگوار ا  رینمونه تأث  نیبهتر

 است.

 و دیمف اریبس  ،یطلب ادهیاز حرص و شهوت و ز زیو پره یبه قناعت و خوددار قیتشو

  
  



304 
 

 بخش چهارم: ودانتا

حدود و اندازه را مراعات کرد و  د یمانند اغلب کارها با یجامعه مؤثر است، ول یهماهنگ جادیا در
دوران  در فرهنگ و جامعه  اسیدر مورد سن شادیاوپان مات ینمود. تعل زیپره طیاز افراط و تفر

  مقابل را در    یو صداقت و راستریپ  یبود، که گوروها  یو واقع  یضرور  یهاشهیر  یدارا  شادهایاوپان
دوران  نیکه واقعاً در ا می دیخود د یهای. در بررسساختیطلب مجهز مبراهمنان سوداگر و جاه

را  نیمؤمنآنکه  یمردم و غارت آنان مشغول بودند برا قیحاکمه به تحم ئتیبراهمنان در پناه ه
 ،یفات یو تشر  ییسایو شعائر و آداب کل  مات یمحتاج خود سازند، به وضع دستورها و تعل  شتریهر چه ب

 یو آنها را فرمان و کالم اله پرداختندیم ساخت،یم یآنها ضرور یکه وجود کاهن را در اجرا
 .اندمات یتعل نگونهیها نمونه جالب ا. براهمنهکردندیاعالم م

 تیحفظ اعتبار و موقع  یبرا  تیوجود داشت و روحان  یجوامع باستان  شترییباً در بتقر  طیشرا  نیا
 لهیوس  نیبه مرگ را بهتر  د یو تهد  ریتکف  ،یواقع  نیاز مخالفت و مقاومت مؤمن  یریو جلوگ  شیخو
گروه سوداگر و در ضمن حفظ خود از    نیا  ریتحق  ی. مؤمنین صادق و سالم و پاکدل براستدانمی
و  ال یام د یو قناعت و تحد یگیرگوشه نیو حرص و آز و تحس  یطلبا سرزنش جاهآنان، ب دیدته

 ی که آن ادوار برا  یاعتبار  ت یو در حما  پرداختندیم  اضتیگیری و به رآرزوها، از جامعه فاسد کناره
ادند. دمیکاسبکار ادامه  انیخدانما نینفس بوجود آمده بود، به مبارزه با ا و زهد وکفّ ایترک دن

 تیواقع نیشاهد ا نیمانده، بهتر یطبقات بجا گریو د ییبودا ،یونانیکه از گزارشگران  یات یارو
مخالف  یهماگوروها و سادهوها لهیو اغلب بوس یاجتماع یفضا نیچن کیدر  شادهایاست. اوپان

ده آما یبرا یگریبینی دجهانو  تیبه ترب ازین ط،یشرا نیا ریی. با تغشدندیداده م میتعل فات،یتشر
 فاقد آنست. شادهایبود، که متأسفانه اوپان یو معرفت یعلم عیساختن جامعه در برابر تحوالت سر

تمرکز و  جادیا یگاه براگه گا،یشبه  نات یو تمر ات یکه تجرب رفتیپذ دیبا زییُگا ن درباره
ئله مس  نیابه  شادهایگونه که اوپانآن یاست. ول دیاراده و کمک به تعادل و آرامش مف تیتقو

 مخود را سرگر لیو با توهم و تخ ،دهندقرار می یش یمعرفت را بر دستورات نما هیو پا پردازندیم
 ییارهایبه مع  د یبا  زیمورد ن  نیاست. در ا  دنظریقابل تجد  یشادیاوپان  مات یتعل  گر ی... چون دسازندیم

  ت یتقو  یبرا  دیبا  ات یو تجرب  نات یتمر  نیکرد. ا  هیانسان تک  یواقع  یهماهنگ با دانش امروز و زندگ
 درک بهتر و معرفت یجسم و روان بکار گرفته شوند و انسان را برا تیو ترب
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یابی به دانش مطلق دست  لهیو وس  ریرا معرفت و تنو  ات یعمل نیآماده سازند، نه آنکه خود ا  عالیتر
 کنند.  غیو حکمت اعال تبل

 
 

 ا یما

  ان یو اهل نظر ب نیل از طرف مفسرفص نیکه در ا یمختلف و متضاد ات یتوجه به نظر با
. دهندیاصل مشخص و معقول را ارائه نم  کی  شادهایاوپان  زیمورد ن  نیبرد که در ا  یپ  توانیشد، م

 هیتک شادهایکه همه بر اوپان روانش،ی... بر ضد شنکر و پ امثال رامانوجه ، مدهو یاستداللها
 ییبینی ابتداجهان کیاست که ما با  نیا از یهمه حاک تا،یو گ شادهایاوپان مات یو تعل کنند،یم

  ی و جمود مذهب  یورزیو پ  دهیکه به گواه دواناندان، از عهود باستان به ارث رس م،یروبرو هست
است که خواننده  ینداده است. کاف نیرا به مؤمن الت یتخ نیدر ا ردنظیاجازه تفکر و تعمق و تجد

بودن   یلیو خود به تخ  دیرا مطالعه نما  ات ینظر  نیو دقت ا  ینیزبیبا ت   یو بار قبل  یداورشیبدون پ
 .میکنیبه چند تذکر بسنده م  دهیپوشمسئله چشم  نیجهت از بحث در ا  نیخواهد برد. بهم  یآنها پ

دوچار  کهیاست در مقابل خداوند و ما تا زمان یجهان حجاب ا،یبه پرده ما نینظر معتقد از
تنها  کهی. در حالمیپنداریم یواقع است،یحجاب ماپرده موهوم را، که همان  نیا میباشجهل می

 سمانیاغلب به مثال مار و ر هینظر نیا هیتوج یوجود دارد و آن برهمن است. برا قت یحق کی
که در ناخودآگاه   یادهیگونه که انسان به اشتباه و در اثر اهمان  رند،یگیم  جهیو نت  گردندیم  یمتک

 سمانی( بر دهنش اعمال شده و مار را بر راسایاده)ست تحمیل و انطباق نادر کیاو بوده است 
ذات  ای قتینسبت به حق هاتیدودخارج از ذهن خود منطبق کرده است، ما هم چون در اثر مح

جز مخلوق فکر، که بر برهمن خارج   ستین  یزیچ  مینیبیآنچه را جهان م  م،یدر جهل هست  اوندخد
که در واقع وجود ندارد و تنها وجود    م،یاوجود آورده ب  ایبصورت دن  یزیاز ذهن خود اضافه کرده و چ

 سبب اشتباه ما شده است. ایما ایپرده جهل  نیهمان برهمن است. ا

 وجود داشته باشند تا »خارج از ذهن ما « تحقق دیما، ذهن ما ، با نیا یاز طرف اما
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دوچار جهل    ی زی. چه چندیبی شده و خدا را جهان م  است که به اشتباه دوچار  یچه عامل  نی. اردیپذ
 زیموهوم است معرفت او ن زیموهوم باشد، خارج از ذهن او ن یزیچ نیاگر ا شود؟یمعرفت م ایو 

 موهوم است...
و به  رندیپذیرا درباره کرمه، چرخ سنساره.... م شادهایاوپان مات یکه آنها تمام تعل جالبست

هر  یکننده سرنوشت است براعیون توزو خداوند چ شودیجیواتما متمتع م: ندیگویصراحت م
را منحل   زیادوار جهان، خدا همه چ  انی. در پاسازدیرا به نسبت اعمالش مشخص م  یجسم  یروح

مجسم  یهایبه هست نینو یایدن جادیچون اعمال جیواتماها اشباع نشده پس از ا یول کندیم
 ...و روندیم یگرید

به نسبت اعمال بد و خوبشان بدن   واتماهایج یاو برا سازد؟یخدا خودش را منحل م ایآ
 یموهوم باشند، خدا با خودش شوخ یاعمال خوب و بد اگر متعلق به الوجودها نیا ...سازدیم
 یبرا مات یتعل نیکه آنها همه موهومند؟ اصواًل تمام ا سازد،یم یخودش ابدان یو برا کند؟یم

 .کنندیموهومات را سرهم م نیاشنکر و رادا کریشنن و ... موهوم چرا  ؟الوجودهاست

ما را کوک  یو خداوند چون عروسک مییخدا چهی( و بازالسهیو ایما که همه لیال ) ،یطرف از
پس اعمال خوب و بد و کرمه، ... بهشت و جهنم، سرور و لذت و درد   کند،یم یکرده و با ما باز

 ر دو حال عامل خداست.خدا، و در ه چهیباز ای میییا خدا دارد؟ ما یو رنج... چه مفهوم

جهان و  یو برا کنندیم هیتوج یرا قدرت اله ایچون رامانوجه، که ما ت،یدوئ روانیپ نظر
بودن   یآنکه اله یبرداشت برا نیهمراه است. در ا یبا ناهماهنگ زیقائلند، ن تیموجودات آن واقع

که ارواح بدن  شوندیم یه کنند، مدعیتوج شادهاست،یهمه اوپان دییرا که مورد تأ آتمن ایروح 
هر  انی. در پاتماهاستاویج نیروح ا زیگونه که آتمن روح انسانهاست، خدا نو همان اندهمنبر

 .رندیگیشوند، چون بدن او را دربر م یکیدوره جهان، ارواح بدون آنکه با برهمن 

 ه یفرض نیروح و بدن است و با ا یچون انسان دارا زیخدا ن انات یب نیدر ا نکهیاز ا میبگذر
هم مشخص   گریجانداران د فیاوست، و تکل فیارواح بدن لطیف خداوند و جهان ماده بدن کث

  کسانند ی. اگر همه دم خداوند و  باشدیمشخص نم  زیبدان ارواح انسانها نا  رشیپذ  یچگونگ  ست،ین
  ت یفیک  نیهمه بدن برهمن و واحدند( پس ا  ای)  شوندیم  دهیخداوند در اجسام مختلف دم  لهیو بوس

 عارف یگریو روح د ... ریشر ایجاهل  یمتفاوت ابدان است که روح
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 یروح اله  یاصل  تیو بدون اراده و پست، هویّت و موقع  جانیماده ب نصورت یدر ا  گرددیم  کین  ای
 گوالیکال و ضحاک زیرا چنگ ی... و روحیس یرا بودا، ع ی. روحسازدیصاحب اراده را مشخص م

... آنقدر کور یهانیک ای یاست، عدالت اله هیپایب یبکل یاهیفرض نیچن نکهی. گذشته بر اکندیم
 !!ندیبیو روح پاداش م کندیاست که بدن گناه م

بدن خود را در   یاجزاء متساو ییآگاه است، پس بر چه مبنا ابدان نیا ریخدا که از تأثثانیاً 
است و روح  یکرمن ازل میریپذب میمجبور شو رتایاگر مانند ت  کند؟یاجسام متفاوت وارد م نیا

. روح در  میکرد انیرا ب لیتخ نیبودن ا هیپایب نیاز ا شیبدون کرمن وجود نداشته است، که پ
 ایفقط برهمن  شادهایاست و منزه و به نظر خود اوپان یوارد نشده اله یکه هنوز در انسان نزمانآ

باشد تا   یازل دیبا زیکننده نعمل میناعمال بدا جیاست. اگر کرَمَه را جمع نتا یو ابد یآتمن ازل
 یاست، ازل ریفناپذآنچه  شادها،یباشند. باز به نظر خود اوپان یکرَمَه و عامل در کنار خداوند ازل

باشد نه حادث؟.. و   میچون خدا قد  ،یگریهر عامل با اراده د  ای. چگونه ممکن است انسان،  ستین
کننده در کنار خداوند و بدون دخالت  نییوجود تع  کیعامل موجود بصورت    نیا  نکهیجالبتر از آن ا

 معلوم سازد؟! ند،یارواح را، که بدن خدا ریاو مشخصات و مس

 یشدند که برهمن واحد، گنج مخف  یو مدع  دندیدو راه را برگز  نیا  انیهم م  یبرخکه    میدید
خداوند پس شد.  یدر کثرت و بصورت جهان متجل اندیبنما انیآنکه خود را به جهان یبود و برا

 . افتیدر خلقت  یخاص تیجهت آدم موقع نیانسان را به شکل خود ظاهر ساخت و بهم

اند که خدا بخواهد خود را  کجا بوده انینشده، جهان یکه هنوز خدا متجل گاهآن ستین معلوم
ت اس  یبدو  سمینشان آنتروپومورف  الت یتخ  نگونهیدارد؟ ا  ییبه خودنما  ازی. خدا هم ناندیبه آنها بنما
و   دینمایمانند انسان عمل م زیبینی قرار گرفته است. خدا نجهان یاز مذاهب مبنا یاریکه در بس 

 است. یو صفات و اعمال انسان ال یام یدارا

خودش  ریخداوند به شکل خودش و نظ لهیمفهوم بوس کی: »انسان در سدینویم شننیکر
خود را از  کهی( تا زمانego ای)نفس  ید. من فرمیستیشده است. ما به امکانات خود آشنا ن دهیآفر

 نیا جهی)جهل( قرار دارد. نت ایدیواَ ریتحت تأث ،داندمیمتفاوت و مجزا  گرید یهاهمه نفس
 و وحدت با یدر هم آهنگ ی( و قصور و ناتوانتی)انان ahamkära ،ییاحساس جدا

  
  



308 
 

 بخش چهارم: ودانتا

 یو آرزو لی. مدینمایر متظاه یروح یو ناسازگار یکیزیدر رنج ف یناتوان نیاست. ا هانیک
جهل را از خود دور سازد،   نیگاه که فرد اخودخواهانه نشان مشخص تابع و در بند بودن است. آن

در عقل ما  ی... عقل الهشودیرها شده. مالک همه و متمتع از همه م هایاو از همه خودخواه
. او دهدیم یاخالق انتخاب  تیاست، به او قابل رت یفهم و بص یدارا egoحاضر است و چون 

. او دینما بی)نفس( را تعق egoجداگانه  ال یام ا یرو کند و  آتمن درون خود یاست بسو ممکن
به نور  یکیاو بسته و از او دور شود.  یخود را برو ایآتمن باز کند و  یممکن است خود را برا

. ما ممکن است میربه ظلمت و مرگ. ما تخم هر دو را در خود دا  یگرید  ات،یو ح  کندی م  تیهدا
ممکن  ایو  میبسر بر شوند،یم تیهدا یگوشت و خون و هوش و فهم خاک لهیکه بوس یات یح

به  م،ینیآن را برگز ای نیکه او در ما عمل کند. اگر ا میو بگذار میخدا باز کن یاست خود را به رو
  ی زها یو خود را در چ  میخود را فراموش کن  ی. اگر ما ذات واقعمیشویم  یرهبر  یریذفناناپ  ایمرگ  

 ۱۴/۷۰آورد«.  میشر و رنج را بدست خواه م،یگم کن یویدن
شد که  میروبرو خواه رندهیو گ ریدسته جمالت دلپذ کیبا  م،یگفتار دقت کن نیاگر در ا
صافدالن  نیهزار سال است که ا. چند شادهاستیاوپان مات یو هم خالف تعل هیپایمتأسفانه هم ب

متأسفانه کمتر به  یول کوشندیمردم م تیسخنان جاذب و جالب در ترب نگونهیانساندوست با ا
 . ابندییهدف خود دست م

بلکه  م،یندار انات یب نیا یتیو ارزش ترب یبه نقد اثر معنو ینظر گونهچیخود ه یدر بررس ما
نه . اوالً کریشنن و هم فکران او چگومیکنیم انیب یاچند جمله یشادیاوپان مات یتعل دیتنها از د

 لیقصه رسا شودیدر نظر اول تصور م د؟یخودش آفر هیو شب ریبردند، که خدا انسان را نظ یپ
 زین لیرسا نیا کهیگشته است، در حال یبدو یادعا نیاز اقوام موجب گسترش چن یمقدس برخ

 یمافوق و رمز  یانسان قدرتها  یسنگ  نهیدر عهد پار  یاند. حتتهگرف  هیمردم ما  ییاز اعتقادات ابتدا
 لیتمدن و تشک  شرفتی. با پساختیخود، مجسم م  یزندگ  طیقدرتمند مح  وانیح  کیرا به شکل  

بودند،   یانیخدا مهین ان،یشکل انسانها را بخود گرفتند و شاهان و فرمانروا انیبزرگ، خدا عجوام
  ی روی. هر قدر نشدندیگونه وارد مانسان انیدر قلمرو خدا ای و  شدندی پس از مرگ خدا م ایکه 

 بشکل  شتریکه قدرت را توأم با عقل دارا بودند، ب  ان،یخدا  افت،ی  یفزون  عتیانسان در تسلط بر طب
 ان یکه از جانب خدا یانسان در آمدند. در مذاهب باستان
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از زبان   ستیبایم  اًمجبور  د،یگردیآنان، بازگو م  ات یو دستورات و نظر  ال یو ام  شد،یگفته م  سخن
 کامالً میقد انیکه خدا مینیبیم رونی. از اگرفتندیز آن آگاه است، بهره مانسان و آنچه انسان ا

و آداب و عادات و صفات آنان را  شدندیمجسم م ستند،دانمیآنها  رویکه خود را پ یمردم هیشب
در  گفتند،یسخن م ،ینتیو نت رگونهیاز برهمن ن نیکه چون ودانت یشمندانیاند یدارا بودند. حت

 مال اع زان،یزبان انسان است و م فی. که زبان توصکردندیوصف م گرانیا چون دعمل خدا ر
 نه بر عکس. کند،یانسان است که خدا را به شکل خود خلق م نیگفت ا دی. پس بایانسان

 یعقل است که از عقل اله ینفس، که همان عامل است، اگر دارا ای یمن فرد نی:اثانیاً 
 کند،یکه درک م یااست. و چگونه لحظه یکیکند با آتمن چگونه درک نمی رد،یگیم هیما

 کبارهیبا کلمات متحول شده  یبا باز ریپذفنا یمگر ممکن است ذات موجود شود؟یم ریفناناپذ
 گردد؟ یبدو ا ریفناناپذ

سبب اختالف  یپس چه عامل ستند،یو از هم جدا ن کسانی( همه با هم egoها )نفس اگر
انسان که خود را   نیعوامل است؟ و ا  نیاز ا  کیباالخره کدام    ما  ا،ی،  او  نیا  گردد؟یهویّت افراد م

نفس را  ال یام دیاو که نبا اینفس است  ست،آتمن است، جیواتما ست؟یچ کندیخدا باز م یبسو
 ند؟ک یرویپ

 م،ییما شکل خدا و نظیر خدا کسویاز  م؟یخدا رو یخدا در ماست، پس ما چگونه بسو اگر
 میما را نظارت و تنظ یو کارها هم بنام جیواتما در کنار اوست یاچهیت، خداخدا درون ماس

یک به زبان روشنتر هویّت ما وابسته به هیچ  ایجهل و معرفت...    ،یو بد  یخوب  نی. با وجود اکندیم
است، برخالف   گرید  یانسانها  هیشب  زیگوشت و خون و استخوان، که آنها ن  یو مشت  ستین  نهایاز ا

آغامحمدخان قاجار...  گریو از انسان د سازد،یم یس یانسان ع کیا و آتمن و جیواتما، از اراده خد
کننده است  گناهیچشمها و سرها... که از مردم ب فریآنکه آغامحمدخان را به ک یو بعد هم بجا

. 1فرستندیبه جهنم م ایو  سازندیاس.. و عقرب و مار وارد مکنند، جیواتما را در بدن کنّ مجازات 

 ساالت مقدس آمده که موجودات رار گریو د شادهایدر اوپان یاما از طرف

  

 
از فصول  یاریو هم در بس شننیکر اناتیب نیهم در ا یجیواتما فاعل است، ول یـ درست است که گاه۱

 ... بدن است که او را به جهل دوچار  ن یکه آتمن است. بلکه ا د،یگرای جیواتما خودش به بدی نم شادهایاوپان
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 ن ینداشتند و چون چوب خشک بودند. پس روح خدا وارد آنها شد و ا یحرکت یول دیآفر خدا
 شودیعمل م  جاد یروح خداست که موجب حرکت و ا  نیمقدمه ا  نیموجودات را بحرکت آورد. با ا

 !؟ونددیپیبوقوع نم یو بدون آن عمل
قابل  شیپ یهاهزاره یآنچه برا کوشندیم نیاست که مؤمن نیا یبرا هایینارسا نیا همه

 بقبوالنند. گرانیبه خود و د نیو تلق مانیبوده است امروز هم به زور ا رشیپذ

 یمانیکه در متون مقدس بصورت اصول ا  یالت ی)آوم( و تخ  Aum  ای  OMارزش کلمه    درباره
را   یو داور یخوددار لیاز بحث و تحل ،دهندکلمه نسبت می نیاکه به  یجزات اند و معاعالم شده

خود   انددهیکه در جامعه هند بظهور رس  یو آثار  انات یب  نیاتا با توجه به    میکنیبه خواننده واگذار م
 کند.  یریگجهینت

 
 

 گورو 

جامعه  ازید ناست که از هر جهت مور یتیاز اصول ترب یکیرهنما و استاد و معلم  انتخاب 
وجود  زین یو اخالق ی. در امور معنوردیگیبعهده م یانقش سازنده شرویدر جوامع پ ژهیاست و بو

 یقابل احترام تیشخص کیموارد استاد  نیدر تمام ا یاست. ول دهیو پسند دیمعلم و رهنما مف
احترام  نیگاه ادانش و تجربه اوست. هرو  یستگیدرجه اعتبار و احترام او وابسته به شا هاست ک

مبدل خواهد شد.   قیبه تلقین و تحم میمبدل گردد، تعل س،یو باالخره تقد مانیبه اعتقاد و ا
 توانیشود نم  لیاست و آنچه بر افکار جبراً تحم  ارزشیفکر و ذهن ب  یبدون آزاد  یمعرفت و آگاه

و از خطا و  ستینمعرفت و دانش مطلق  یدر جهان دارا یانسان چیه نی. عالوه بر ادینام فتمعر
مجذوب   ن،یخودب  هیسف  ایباشد،    ریمعرفت مطلق و خطاناپذ  یمدع  ی. اگر کس باشدینم  یاشتباه بر

 1ادیش ایو  ،یو خودباور یخودمحور ماریو مسحور ب

 
 

  

 
  ی آتمن حاضر است ول رخواریکه در کودک ش یلو جیواتما که زوال و رشد ندارد. در حا ی سازد. روح الهیم... 

و با رشد بدن، او هم کمال   کند یبدن کودک است که او را اداره م نی . پس اشودی نم ده ید یاثر یاز عقل اله
 و چرا در بدن وارد شده؟  ست؟روح اصوالً چه کاره ا  ستی. معلوم نشوندی عقل و شعورش بالغ م افته،ی
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به انحراف و جمود و سکون دوچار   ایکردند،    یانیرهنما  نیکه مؤمن به چن  یگراست. افرادقیتحم
. استاد با دانش و معرفت  رندیگیو تحمیل و باالخره استثمار قرار م قیتحممورد  ایو  شوندیم

 نیا ه. او بدیو عرفان، خواهان شاگرد است نه مر یکمال معنو یدارا ژهیوجو، بهشرافتمند و حق
آگاه  زیو چون به حدود علم و دانش خود ندارد،  ازیفکر ن یآگاه است که شاگرد به آزاد تیواقع

 نیاز ا ریغ ی. اگر استادرفتیقش مراد و رهبر مقدس و آگاه مطلق را نخواهد پذاست، هرگز ن
 دد،بر خود پسن یاله مهیو ن یشاگردان دل بسته و هویّت اله میرفتار کند و به اطاعت و تسل

انحراف و زوال جوامع  یاز علل اساس یکیجامعه منحرف سازنده و خطرناک.  یاست برا یوجود
 دأیو مطیع است، که شد میتسل دانیطالب مر یران مقدس نما و مرادهارهب نیوجود هم یمذهب

. گردندیکمال بخش م یو معرفت یو سازنده، و تحول فکر یمانع هرگونه جنبش و حرکت متعال
و مقام تقدس و  زنندیمرشدها و مرادها لطمه م نیخداگونه ا تیعبه موق یو تحول رییهرگونه تغ

افزون خواهد شد که   یمقدس زمان یرهبر نگونهی. خطر اسازندیآنان را متزلزل م ییگومطلق
 اعمال قدرت کند. یهمگان الت یتشک کیمراد در رأس 

 ت یحیاست، که شرح آن را در کتاب مس  یدر قرون وسط تیحیمس  یساینمونه کل نیبهتر
در رأس حزب گروه آورد که  نیدر شمار ا توانیم یاتا اندازه زیرا ن نیو استال نیلن ی. حتمیاداده
و باالخره زوال و  یاسیو س  یمطلق و تحجر و جمود فکر یکتاتوریرا به د هیروس ست،یکمون
کرد. در  نیرا تأم یاسینوع تقدس س کیآنان  یبرا ایپرولتار یکتاتوریکردند. د تیهدا ینابود

 ارینقش مراد و رهبر مقدس را داراست، که با استاد و معلم سازنده بس  زیمذهب هندو، گورو ن
نازل شده و بخود  نیکه از آسمان به زم کنندیم هیتوج ییکه گورو را خدا میدیمتفاوت است. د

مطلق   میو خود را تسل  دیچون خدا پرست  دیاو را بابخشد.    ییانسانها را از دامها رها  اجسم گرفته، ت
 او ساخت...

ایم. اصوالً تصور ن گفتهسخ  نیاز ا  شیاز آسمان نازل شده، پ  ایه،  وتارَاَ مجسم و    یخدا  درباره
که خدا را در  شادها،یاوپان مات یبا تعل رد،ینازل شود و بخود جسم گ نیخدا از آسمان به زم نکهیا
 نیزر تتصور که خدا در عرش بر تخ نیکامالً ناسازگار است. ا ،داندمیحاضر  زین زیذره ناچ کی

 اریاز ادوار بس  اند،هستادیو فرشتگان در برابر او ا هاچهیخود جلوس کرده و خدا
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 تیحی. در مس 1است یمذهب یهادر مذاهب مختلف وجود داشته و هنوز هم مورد قبول توده دور

 یسایامروز هم در کل یاوتاره ساختند و حت یکی زیرا ن یس یکه چگونه ع میکرد انیب حیبه تشر
صورت فرزندش ا بهاست که خد ییاسطوره ابتدا نیابودن اعتراف به  یحیشرط مس  ستمیقرن ب

!! ندینش یت پدرش مخو در کنار ت  کندین نزول کرده و دوباره به آسمان صعود میبه زم یس یع
 )در دست راست پدرش!؟!(

ودانتا و  یاهیپا میکه خالف تعال میکنیبرخورد م یفراوان انات یما به ب شادهایاسر اوپانسر در
در مورد عرش خدا، خدا در بهشت، جلوس  است.  ییموافق با اساطیر و قصص و معتقدات ابتدا

است که   تیواقع نیشاهد بر ا ات ینظر نیارائه شد. ا ییها... نمونهنیبرهما بر تخت و بالش زر
نتوانسته   زین  یشادیوارد شده و انقالب اوپان  زین  یهند، در متون مذهب  میقد  ریاساط   یبدو  الت یخت 

 بردارد. انیباورها را از م نیاست ا

 یگرفته است، که متأسفانه حت هیما الت یتخ نیاز هم زیگورو ن ییخدا انسان ـ تصور
. کنندیم هیو توج غیآن را تبل ،یمذهب یو موروث ینیدانشمندان روشنفکر هندو هم در اثر بار تلق

  یی و مردم را رهنما  دیآ  نیخدا به زم  دیگاه بابرجسته هندو باور دارند که گه  شمندانیکه اند  میدید
 اگر بخواهد مردم را رهنمون شود ایکه در دل مردم ساکن است، آ ییکند؟! خدا

  

 
فصل   انیدرباره اوتاره در پا نیمؤمن اتینظر دییپس از تأ شننیکر ی هند ریـ جالبست که دانشمند شه۱
قابل تطبیق   یبینی مدرن از عالم به سختخداوند با جهان یکباره یو آشکار شدن  ی تجل کی»فکر  سدینویم

  ن ی در ب یعالم دیکه شا م،عال ی به خدا نی کره زم ی ما و خدا نیکره زم یکم به خداکم  لهیقب ی است. خدا
از   یکیبخش از  کیقابل تصور است که وجود اعال فقط با  ریباشد، مبدل شده است. پس غ اریالم بسعو

  «سر و کار داشته باشد  ارات یس نیکوچکتر
 : سدینویفته و مقبالً چه گ کندی و صفحه بعد فراموش م گذاردیاو را آرام نم یموروث دهیعق یول

. اگر خداوند بصورت رهابخش انسانها  کندی م ضیالزم را تفو یمعنا یجهان روحان قانوناوتاره به  هینظر
سازد.  خود را آشکار   کنند،یم  دیتهد  یرا به نابود  یانسان  یشر ارزشها  ی روهاین  کهیهر زمان  دیشود، او با  رفتهیپذ

ارواح آزاد شده صورت   مورد گونه که در خدا، آن  ی اوتاره نزول خداوند است در انسان نه صعود انسان به سو
 ۴۰/۷۲ - ۴۵. ردیگیم

آنان نزول کرده است نتوانسته شر    نی و در ب  شناختهیم  تیبا وجود آنکه خدا تنها هندوها را برسم  ست،یمعلوم ن
 افزوده شده است؟!!  هابتیمص  ن یبراندازد بلکه برعکس روزبروز بر دامنه ا نی سرزم ن یو جهل و فالکت را از ا
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 1از همان دل مردم آغاز کند و درونشان را روشن سازد؟ ست،ین بهتر

 شادیوجود دارد. هر چند در اوپان اریبس  ییستایو انحراف و ا قیامکان تحم یمعتقدات  نیچن با
او در هر  نیبا وجود ا یونه تعلق است، ولو هرگ ال یگذشته و آزاد از ام ایمرتاض از دن کیگورو 
 یدهایو منجمد شده است و مر  ستایا  شیپ  یهاکه در معرفت هزاره  ستیمحدودانسان    کیحال  

  ی شود که دارا افتی یسوداگر یگاه گورودر همان سطح نگاه خواهد داشت. اگر گه زیخود را ن
 یخواهد شد. شواهد فراوان ادتریز اریبس  یرهبر نگونهیباشد، خطر ا یویدن یو خواهشها ال یام
 یو خودباور یاز موارد خودمحور یاری. در بس 2ارائه داد توانیم هینظر نیامکان تحقق ا یبرا

 .یویبه مال و منال دن لیکننده است تا ممراهگ شتریب

جالب و نسبت به زمان  ارینکات بس  یودانتا دارا مات یکه بارها تذکر داده شد، تعل گونههمان
فراموش کرد که آب هر قدر هم صاف و زالل اگر مدتها در گودال  دینبا یاست، ول یلخود عا

 یآب پاک  نکهیا  یاست و سکون مرگ است. برا  یو حرکت نشان زندگ  انی. جردی بماند خواهد گند
 حرکت اگر با زین شادهایاوپان مات یو حرکت افتد. تعل انیبه جر دیرا حفظ کند با ودخ یو صاف

که در   بودندیو سازنده م یعال اریجهات بس  یمسلماً دارا د،شدنیهمپا م یعرفتو جنبش م یدانش 
 . دندیگردیجامعه مؤثر واقع م یفکر تیترب

 
 

 طبقات 

 اوپانیشادها هم یکه برا م،یرا مطرح ساخت یدر وِداها مسائل نیاز ا شیمورد طبقات پ در

 

  

 
 ی که همگان ندیگزرا برمی  ی کند، با عمل و معرفت مطلق خود، راه تیاباشد گمراهان را هد  لیخدا اگر ماـ ۱

از هندوستان در   یااو در گوشه  نکهیبه واسطه ندارد. ا از یدارد ن یمه انسانها جاو مؤثر باشد. او که در دل ه
 گر ید مردم اردهایلیکنند و م یرو یو پ دهیداو را  یرود )او که در دل همه است؟( و تنها گروه ییجسم گورو 

  ن یدر ب یکیمتعدد وجود دارند که  انیدر آسمان خدا ایعقل و عدالت... است؟ آ ن یا ا یمانند، آ بینص یجهان ب
 ند؟یگوی م  یگریمخالف د  یسخن  ک یو هر    شوندیدر هند... نازل م  یسوم   ان،یحیمس  نیدر ب  یگرید  ان،یبودائ

 و شرارتهاست؟   اتیجنا نهمهیهم او نمونه آن مانندیم ی باق یگمراه درو باالخره هم همه مردم 
خدا  ی... و حتیگورو، مهد ،یشری هگوان،امام زمان، امام، مشیاخ، بودا، ب ح،یکه بنام مس ییـ فراوانند انسانها۲

 اند!اند و به استثمار و استحمار بندگان خدا پرداخته و نور خدا ظهور کرده 

 



314 
 

 بخش چهارم: ودانتا

 مات یتعل زیو در مورد طبقات ن کندق نمیبا وِداها تطبی شادهایبینی اوپانجهان هیاست. پا صادق
یابی به معرفت آتمن با دست تواندی و هر کس از هر طبقه م ستین یطبقات  چوجهیبه شادهایاوپان

 ـ برهمن رستگار و رها شود.
 راه دو مانع بزرگ وجود داشت: نیدر ا اما

به فراگرفتن که افراد همه طبقات قادر  شدیم نیمانع از ا یاجتماع طیو شرا تیـ ترب۱
آنان   یبرا ایمقدس را نداشتند و  لیمردم با اجازه آموختن رسا تیتعلیمات الزمه باشند و اکثر

 نبود. سریم یکار نیاصوالً چن

گرفته بود، اجازه  شهیمانده و در جامعه ر یباق ییکه از دوران ودا یـ وجود آداب و شعائر۲
هند، در همان دوران تشکل  خیتار یبه گواهبلکه برعکس  رند،یگ دهینادداد که طبقات را نمی
 دهگونه که بارها تذکر دابا شدت بر جامعه حاکم بود. متأسفانه همان یاختالف طبقات  شادها،یاوپان

 ه یزدند، تا در سا  وندیبه وِداها پ  اً( آنها را مجبوری)شروت   لیرسا  نیحفظ اعتبار و تقدس ا  یشد، برا
 هیکَسوچرَ جوَ شادیهمه سطوح معتبر شناخته شوند. از سخنان اوپاندر  زین شادهایارزش وِداها، اوپان

و در فرهنگ   دندیش یاندیم  ییودا  یهایش یهنوز چون ر  لیسار  نیا  سندگانیکه نو  افتیدر  توانیم
 یشغال، مورچه، خرگوش، پر  ،اهیبرجسته از گ  یحکما  شادیاوپان  نی. به گفته اگفتندیآنان سخن م

اعتقاد به اصل کرَمَه است، که  جهیتصور نت نیا شوند؟یزاده م نیالخمره سف یو حت ی... آسمان
شود. پس یم عیتوجیه و تشر زیهمان ن لهیو بوس ردیگیم شهیاز همان اصل ر زیاتفاقاً طبقات ن

به کرمه، تولد مجدد و چرخ سنساره.... وجود   مانیبا ا  ،انددهیدیخود را مجبور م  شادهایاوپان  دیاسات
 دهیآفر انیطبقات با خدا نشیاز آغاز آفر کردند،یم دیتأک میدید کهییتا جا رند،یبپذ زیطبقات را ن

 اند.شده

و فالکت جامعه   یشدن عدالت اجتماع مال یو پا ییستایکه موجب ا یاصول مذهب نیب در
به کمک معتقدات  هایعدالتیو ب هاینابرابر هیو توج حیاعتقاد به طبقات و تشر اند،ده یهند گرد

گرفت که با وجود    شهیچنان در جامعه ر  یلیسنت تحم  نیبوده است. ا  ترانبخشیاز همه ز  ،یمذهب
 رییاست، در آن تغ افتهیرفته رفته گسترش  جدهمیکه از قرن ه انهیروشنگرا فراوان یجنبشها

 ،یو برانداختن کامل طبقات و طرز تفکر طبقات   یادیاست. اما بدون تحول بن  امدهیبوجود ن  یاساس
 ی. آداب و شعائردینخواهد د یواقع شرفتیسعادت و پ یجامعه هند روهرگز 
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 یگرفت و چون اصول مقدس در معتقدات و نظام فکرهندوها شکل  نیوابسته به طبقات، در ب  که
 نی. ادیجامعه گرد یو ماد یو اخالق یمعنو شرفتیسد پ نیمردم رسوخ کرد، بزرگتر نیا

بینی است، هر مذهب و جهان   انبخشیو ز  ییات ضعف و نارسااثب  یشاهد برا  نیبهتر  ییگراواپس
که منطبق با عقل و استدالل  یچنگ زند. مذهب لیگرفته و به توهم و تخ دهینادرا  ات یکه واقع

 ینخواهد داشت و چه بسا که برا یانیز گونهچیموجب فالکت جامعه نگردد، ه کهینباشد، تا زمان
در آن   یبا دل )عواطف( در ارتباط است نه با عقل. ول نید واقع گردد.  دیمف زیجامعه ن یسازندگ

 ی را گسترش دهد، به زهر اجتماع  و فساد  یعدالتیب  ،ییجامعه شده و واپسگرا  حرکتهنگام که سد  
 .گرددیم دتریآورش شدبه درمان آن پردازند، اثر مرگ رتریمبدل خواهد شد که هرچه د

بینی جهان  یمعتقدات آن دوران، در اصل دارا با سهیبخصوص در مقا  شادها،یاوپان دیاسات
را  ییسایکل فات یو شعائر و آداب و تشر کردندیم هیبودند. آنها بر معرفت تک یاشرفتهیو پ یمتعال

 دهی از مذاهب آن دوران بود، ناد یاریبس  یرا، که مبنا یو رشوه به کاهن و روحان یو قربان ینف
و رشد و  کمال  رد نظر آنان موهوم و راه وصول آن بامتأسفانه چون معرفت مو ی. ولگرفتندیم

 مبدل شد. یو به همان زهر اجتماع دیگرد شرفتیپ نیکم سد اجامعه سازگار نبود، کم یبالندگ

 .میپوشیچشم م شتریسخن گفته شد، از شرح ب یدرباره طبقات به اندازه کاف چون

 شمارند،ی خود م  فهیرا وظ   یط اجتماعرواب  میکه به خود حق دخالت در جامعه داده و تنظ  یانیاد
مذهب  ای نصورت یا ری. در غرندیذکرده و اصل تکامل و تحول را بپ هیتک یتجرب ات یبر واقع دیبا

 دوچار خواهد شد.  بتیجامعه به سکون و مص ایمحکوم به زوال و 

 نیا اًمنکر اصالت قانون تحول و تکامل گردند، اجبار توانندیمعاصر هندو که نم دانشمندان
 .ندیگویعمالً خالف آن سخن م یول کنند،یم دییرا تأ تیواقع

  ی و مذهب ینهضت فکر شروانیکه پ ،متأخر هندو شمندانیاند ات یمشروح نظر یبررس چون
 . کنمیبسنده م یانوشتار خارج است، به نمونه نیاند، از حوصله اهند بوده

درباره سه   ینوشتار  M. Mahadevanو پروفسور    Sr. Raoدو استاد برجسته هند، پروفسور  
 هیته خوانند،یم نینو یودانتا شمندانیاند نیمهم هندو، که آنها را مهمتر تیشخص
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.  Swami Rama Tirthaو    Rammohun Roy،  Swami Vivekanandaکه عبارتند از    اندکرده
اند، مؤثر بوده  اریبس   ریقرن اخ  یهند، که در جنبش فکر  ریسه دانشمند شه  نیبه افکار روشنگرانه ا

ثابت کنند ودانتا بر  کوشندیکه م ر،یشه نیسه ودانت نیا ات ی. نظرمیااشاره کرده نیاز ا شیپ
جهات با هم  نیاست، از ا یهم آهنگ دیجد یشرفتهایبنا شده و با علم و صنعت و پ ات یواقع

 : 1میکنیم انیبرا  رتایاز راما ـ ت  ییهاعنوان نمونه گفتهما به نرویشباهت دارند. از ا

 ، یهند یاستاد بود، به زبانها یو علوم اجتماع ات یاضیکه در فلسفه، ر ۱۸۷۱متولد  راماتیرتا
 یس یبه اردو و انگل  یو اشعار  گفتیسخن م  یچون زبان مادر  تیاردو و سانسکر  ،یپارس  ،یس یانگل

به  یکتب فراوان ،دینجامیسال بطول ن ۳۳از  شیخود، که ب اتیسروده بود. او در دوران کوتاه ح
عزلت  یبرهماپور یعمر خانواده خود را ترک و در جنگلها انیکرد و در پا فیمختلف تأل یبانهاز

 .2شد یاسیو سن اریاخت

 نیا یاصل هیسه پا رفتنیو پذ شادهایاوپان سیودانتا، مجبور به تقد روانیمانند همه پ رتایت 
منابع  نیا یمعرفت امروز دیاز د کوشدیاو متراست. هرچند سوو برهمه  تایگ شاد،یاوپان ایمکتب، 
 ج یوِداها و نتا یدر قالب فکر یستیبایاست که م نیودانت کی در هر حال او  یکند، ول هیرا توج

 .شدیندیآنها ب یانیپا

باالجبار  میبدست آورد تایسوترا و گبرهمه شادها،یرا که ما از اوپان یاصل یهاگیریتا نتیجهریت 
در   ی. او حتشودیم  لیمتما  یاضیبه استدالل ر  یگاه  ات یاضیاستاد ر  نیا  انید بهرچن  رد،یبپذ  دیبا

که به مکاشفه  شماردیکند و آنها را صاحب الهام مشک نمی  ییودا یهایش یتقدس و اعتبار ر
 :سدینویدر ضمن م یول اند،افتهیرا در قیحقا

که امروز معتبر باشد.  دیمسلم بوده است، نبا روزیاست. آنچه که د یتحولیتحول ب ات یح
 جهت نی. از اشوندیو مقررات جامعه با گذشت زمان فرسوده و کهنه م الت یتشک

 
  

 
برجسته هند بشمار آورد. چون  شانیاز آزاداند یکی انتوی تر است و او را مخردمندانه  اریبس رُیـ افکار ۱

و پرستش خداوند را خدمت به خلق   ن یما هماهنگ است و د اتیاز موارد با نظر  ی اریاو در بس یبرداشتها
 . میدیرا برگز رتایت د،یجویم ی... دوراضتیو ر فاتیدانسته از شعائر و تشر

است    نی پناه بردن به شعائر گواه بر اگیری او و  شد. کناره   در رود گنگ غرق  یمراسم مذهب  یـ او هنگام اجرا۲
 است  کرده ینم یرو ینهضت روشنگرانه هند پ شرو یپ رُی  ماتیکه او از تعل
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انسان به  تیهدا یارهای. معختیاست آنچه را منسوخ شده از نو مطرح کرد و قالب ر یضرور
 یبرا انسان است نه آنکه انسان یبرا یسات یدارند. هر قانون و تأس ازین یدائم رییاصالح و تغ

 است. انبخشیز یو تعابیر رساالت مذهب ریاعتماد کورکورانه به تفاس کیآنهاست. 
 ست یقادر ن یمقام معتبر چیبه مصالحه ندارد. ه ازیو ن ماندیم یباق کسانی شهیهم قتیحق

آنچه ساکن باشد و   رایدائماً متحول گردد، ز دیکند. جامعه با هیرا با دستور و قاعده توج قت یحق
  ی ازهایدارد. ن  د یبه تطبیق مجدد با عصر جد  ازیکند، از رشد باز خواهد ماند. همه کارماکاندا نن  رییتغ
 یمکانها  دیآنها با.  ردیتحول پذ  دیبا  زین  ییودا  انیبا نسل حاضر اختالف داشته و درک خدا  هایش یر

نمونه  یراتا بریزنده وارد شوند.. ت  یچون قدرتها یکنون یانسانها ات یکهن خود را ترک و در ح
 ۱۷۶/۷۴. کندیم هیو وارونا را با بخار توج تهیس یبا الکتر Matarishvaنام را به یآگن

ناخودآگاه اعتقاد و   ریاست به تأث یو نظام اجتماع ات یح انیبود تحول بن رفتهیتا که پذریت 
به  انیو در پا کندیم یو اساس یتحول واقع نیگزیرا جا یو ظاهر یصور رییتغ یموروث ادیاعت

 رسد که:می جهینت نیا

نهفته است هرگز  یقیدر آن دانش حق Swamiji( است و به گفته Shruti) یشروت  آنچه
کارماکاندا را متحول  دیدارد. با رییبه تغ ازی( است که نSmirti) یرت یسم نی. اباشدینم ریپذرییتغ

 ۱۷۷/۷۴ساخت. 

را، که  شیپ یهاهزاره یبدوو توهمات  الت یتخ شیدانشمند نواند نیکه ا شودیم دهید
 ینام وح  اند، بهگرفته  هیما  نیسرزم  نیا  شیو مذاهب چهار هزار سال پ  هند  انیاز بوم  یحت  یبرخ

 کیو انتظار دارد که با    کندیم  دییتأ  اند،دهیو د  دهیشن  هایش یموجود در فضا که ر  قیو الهام و حقا
ساله را بپوشاند. کرََمه کاند  چند هزار یهایرسوب و زنگ و ناهموار نینو یزیآمرنگ

(Karmakändaکه او ما ، )آن بخش از آداب و   میدیچنانکه د دیارایب نینو یریاست با تفس  لی
 کهیاستوارند. در حال  smirti  یاحافظه  ینید  ثیو احاد  ات یاست که بر روا  یشعائر و مناسک مذهب

 ی هاشاخه شیت و با آرادرخت کهن را فرا گرفته اس نیو بن ا شهیر یو فرسودگ یدگیپوس
  ی که انسان موجود رفتیرا پذ تیواقع نیا دی. بادیدم نینو ات یدر آن ح توانیآن نم دهیخشک
 همراه است و تیمحدود نیبا ا وستهیپ زیاست و محدود. معرفت انسان ن ریپذکمال 
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 یلو عم یو دانش تجرب یاجتماع ات ی. ح افتیجهت علم مطلق هرگز تحقق نخواهد  نیبهم
انسان  یمذهب ات یدر تحول و تکامل است. ح وستهیپ شتریهرچه ب یریگانسان در جهت بهره

از سکون و  یریجلوگ یبرا یکند، ول یرا ط  یتحول دائم ریمس  نیهم دیو نبا تواندیهرچند نم
 فهیوظ  نیتحول همپا و همراه گردد. ا نیبا ا یاتا اندازه دیبا ،یاجتماع یو فرسودگ یدگیپوس
و  یمردم به نوساز دیجامعه است که بدون متزلزل ساختن عقا یاخالق و رهبران فکر نیمعلم

 لتیاخالق و فض نیام جامعه به معلمگونه که بارها تذکر دادهآنها بپردازند. پس همان ییشکوفا
خشک و متحجرند و قدرت  یادیو اعت یموروث دیکه در عقا عت،یشعائر و شر دیدارد نه اسات  ازین

 ن یخود ا زیهندو ن ینوگرا شمندانیاند نیا شتریاند. اتفاقاً بدهرا از دست دا یروحان یپروازها
 :سدینویم رتای. ت کنندیم قیرا تصد تیواقع

  ینهاد مرکب از تعداد کی. گردندیشوند، به جمود دوچار م یالت یمذاهب تشک اگر»
 شهیاصل و ر  خیدوران خاص تار  کیدر    یالت یتشک  نید  کیاست.    ییاصول و قراردادها

و اصول مشخص   دیاز عقا  یابا مجموعه  ن یگاه که دآن   نیاست. عالوه بر ا  افتهیخود را  
 قتیخارج از فرقه خود به مشاهده پردازند. اما حق همجاز نخواهند بود ک روانشیشود، پ

نادرست است اگر تصور  اریکوچک محبوس کرد و بس  رهیدا کیدر  توانیرا هرگز نم
که مدون گردد مولد   ینیبدست آورد. د گریاز منابع د توانیرا نم قت یکه حق میکن

و  نیقوان کمکبه  توانیرا نم نید قتی. حقشودیو فراوان م جایب شیخرافات و تشو
 ۱۶۳/۷۴کرده.  فیو تعر هیاصول توج

که در دل  یو معتقدات  گرددیعقل و شعور حاصل م هیکه بر پا ییهاشهیاند نیتضاد ب نیهم
از  یرانیا یچون عرفا شمندیاند نیمؤمن شتریکه ب شودیموجب م کند،یناخودآگاه خانه مو باطن 

و  آورندیم یمهر و عشق رو نیو به د برندیم فات یو از شعائر و تشر زندیگریتعصب و تحجر م
. ندیجویم  کمال   آرامش و  یخودیجذبه و ب  نیو در ا  شوندیبه خداوند به جهان عاشق م  عشقدر  
دهند و در خود، آتمن، نفس... مرحله گذر کرده وحدت با معشوق را هدف قرار می  نیاز ا  زین  یگاه
 زین رتای. ت کنندیم ال یهم آغوش خ قتیحال خود را با حق نیو در ا ابندییرا م یو باطن خدا سرّ

به خداوند جسته و  شقرا در خدمت به خلق و ع نیابتدا د زی. او نکندیم یرا ط  یراه نیچن کی
 نیتریکه عشق عال دیگویو م شودیم یمذهب بهاکت رویپ
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 ی( در عشق به خداوند آرامش و کمال واقعbhaktas) هایمومن است. بهاکت کینظر نقطه
با ویوکاناندا   یدر آخر عمر و همراه  یاست. ول  یواقع  نی. عشق ناب و محض به خداوند دابندییم

 یاسیدهد و سنقرار می  یشدن را هدف اصل  یکیا خدا  به وحدت با برهمن ـ آتمن متوجه شده و ب
 :دیگویم او. شودیم

شود. اگر   یازات یگیری توقع امتزهد و کناره  ایرنگ، کاست    هیگناه آن است که بر پا  نیبزرگتر
 قیکه در جهل عم  ستین  یدر واقع او بهتر از کس   شد،یندیخود ب  گرییاسیبه سن  وستهیپ  یاسیسن
 ۱۱۴/۷۴رفته است«.  فرو

تحول   ازیفراوانند که به ن  رتایچون ت   یشمندانیدانشمندان و روشنگران متأخر هندو اند  نیدر ب
 یاند. برخرا محکوم ساخته  یو شعائر  یفات یو تشر  ییسایکل  نیبرده، د  یپ  نیسرزم  نیدر ا  یمذهب

اند، که پرداخته ییهاو گروه تهایجمع لیانجام اهداف سازنده خود به تشک یدانشمندان برا نیاز ا
بود که   یـ اجتماع یمذهب یهانهضت  نیاز ا یکی یگاند می. جنبش عظ1هنوز هم فعالند  یبعض

اند در افکار و نتوانستهها جنبش نیمتأسفانه چون ا یول افتیدست  زین یمهم هیاول جیبه نتا
 ،یذهبموانع فراوان م افات،جامعه با خر نیکنند، هنوز ا جادیا یمعتقدات مردم هند تحول اساس

. شوندیو بالنده جامعه م  یاد ی... روبروست که مانع حرکت بنیمعتقدات سد سازنده و مشکالت سنت
و کمال مردمند باالخره  فتشریروشنگر هند که خواهان پ اناندیش و نیک شمندانیاست اند دیام

کنند و با  را فراموش یباستان اب و آد یموروث یدر باورها یورزیاشتباهات توجه نموده، پ نیابه 
تحول  نیشوند. البته چن شقدمیافکار جامعه پ یادیدر تحول ژرف و بن ییو خردگرا یواقع نگر

به آن پردازند انجامش مشکلتر خواهد  رتریهرچه د ینه  آسان است و نه زودرس ول یمیعظ
 . 2دیگرد

 
  

 
با   ی در آن مکتب رشد کرد و در همراه وکاناندا یبود که و  Brahmo Samaj تیجمع گذار ه یپا رُیون هراموـ ۱

مذاهب مختلف هند،   نیکه ب دیکوش ار یمعتقد بود و بس یمذهب یه برادر. رُی ب افتیتحول  رتایت زیویوکاناندا ن
به   یهند ی بود که جز زبانها یاه بوجود آورد. رُی دانشمند برجست یو اسالم اتحاد  تیحیبخصوص هندو، مس

 کامل داشت.  ییآشنا زی( نمیقد ی)سور کینائریس ،یعبر  ،یعربی، پارس ،یسیانگل
  ن یمانع رشد چن  یسنت  تی. نفوذ روحاندیشیاندی م  یادیبن  یبود که به تحول فکرخردمندان    نیاز ا  یکیـ رُی  ۲

 هاست.نهضت
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ب آنها تکرار همان مطال  رایز  م،دانمیمجدد   یاز بررس  ازینیرا ب تایسوترا و گبرهمه  یبخشها
آمده است. پس  بعمل یتذکرات زیاند در متن بخشها نشده انیب شادهایاست که در اوپان یمسائل
 .رسانمیم انیبپا یاظهار نظر کل کیرا با  شیخو یبررس

 توانی ودانتا، سخن گفته شد، م ایآن  یانیتوجه به آنچه تا کنون درباره وِداها و بخش پا با
نسبت به  شرفتهیو توهمات پ الت یتخ ،ییابتدا یاز باورها یبیمتون ترک نیه اکرد ک یریگجهینت

( در کنار یدرون) یو روحان یبالنسبه جالب و برجسته، تعلیمات معنو ات یفرهنگ آندوران، نظر
وابسته به آن در مذاهب  اتیبینی و نظرفرهنگ و جهان  نی. اندباشمی  یبدو  اتیو نظر  ستورات د

 نیا حیگذاشته است. با تشر قیعم یاثر گری( اجتماعات دی)عرفان یازورو ر یو مکاتب گنوس
 برد.  میخواه یپ ریتأث نیامذاهب بهتر به 

و آن وجود  ردیگیمورد توجه قرار م یادیاصل بن کیو مذاهب جهان  انیاد هیدر کلتقریباً 
در درجه   یهبمذ ات یجهان است. تعلم نیا یورا یعالم ایو  یویدن یاز زندگ ریغ یگرید ات یح

توأم   زین  یریکه اغلب با فناناپذ  شودیدر آن عالم اعالم م  ای  ات،یسعادت در آن ح  نیتأم  یاول برا
باز همان سعادت در   یهدف واقع یول شود،یتوجه م زین یوی دن ات یبه ح ان یاز اد ی. در برختاس
و خدا به  ریناپذبودا، که وجود روح فنا نیدر د ی. حتیکنون یپس از مرگ است، نه زندگ ات یح

مورد نظر   یگریصورت دپس از مرگ به  ات یح  شود،یم  ینف  ، یو ابد  یو وجود ازل  دگاریمفهوم آفر
 ات یح نکهیو مرگ )سنساره( و اعتقاد به ا شیزا انیاست. با قبول اصل کَرمَه و تولد مجدد و جر

 افتهی ییه رهااست که از چرخ سنسار نیمؤمن ا ییبودا کیتنها درد و رنج است، هدف  یویدن
 نیواصل شود. در ا روانایو حصول معرفت به ن ریآور را متوقف سازد و با تنورنج ات یح نیادامه ا
 . گرددیعامل ماوراء م نیجانش  رواناینحال 

 کنند ی م  تیاند حکامانده  یباق  یسنگ  نهیدوران پار  یو انسانها  خیکه از جوامع ماقبل تار  یآثار
نموده  لیآرزو و تخ یخود را به شکل یادامه زندگ ده،یش یاند اتیو حبه مرگ  کهیکه بشر از زمان

 دهیمنعکس گرد  یپس از مرگ به روشن  ات یتصور ح  نیا  شیسال پ  ۵۰۰۰است. در فرهنگ مصر  
 صورتبه گریدر عوالم د یزندگ نیاز ا یشواهد فراوان زین میقد  ی در وِداها میدید کهیاست. بطور

 جهنم... ارائه شده است.  بهشت، ان،یراه پدران و راه خدا

 پس از مرگ ات یدر کنار تصور ح ینیاز بودا، اعتقاد نو شیپ یحت شادها،یاوپان در
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و  لیآن و هرگونه م یهایو خوار شمردن لذات و خوش یویدن  یزندگ ریو آن تحق ردیگیم شکل
و   شودیمنع م  یلبک  ات یح نیدر ا  یریگبهره  یاست. انجام اعمال برا  یمعنو  یآرزوها  یآرزو، حت

هم با اکراه مجاز   یبدون توجه به بهره آن و گاه  تا،یچون گ  ،یتنها در متون خاص  یاجتماع  تیفعال
عالم ماوراء   ایفقط در وحدت با برهمن و درک آتمن و در خدا    آنندَ  ای  ی. لذت و سرور واقعگرددیم

  ات یح دیشد ریتحق نیا یند . اصوالً در تمام مذاهب هشودیحاصل م  افتن،یدست  یریفناناپذبه 
 ی عرفان  باز مذاه  یاریبه بس   نیسرزم  نیپنداشت که از ا  توانیقرار گرفته و م  هیپا  ی ویدن  ذ یو لذا

نمونه عبارتند  یاست که برا یناگوار فراوان جینتا یبینی داراجهان نینفوذ کرده است. ا یو رازور
 از:

 ن یراست د  نیکه مؤمن  شودیموجب م  و هدف قرار دادن آن   گرید  یایو دن  ات یـ توجه به ح۱
و به  گفته را ترک یاجتماع یتهایافراد صادق فعال جهیگردند و در نت اعتنایب یویدن یبه زندگ

کاران، ناکسان، خودپرستان، ایو اعمال قدرت ر  تیفعال  یشوند و راه را برا  توجهیسرنوشت جامعه ب
اغلب  یو قدرت مذهب اریکه اخت ن،ید انیمتولو براهمنان و  ونیدالن... هموار سازند. روحان رهیت 

و  ریبه دروغ و تزو  شیخو  تیحفظ موقع  یبرا  کشاند،یم  یطلبو فساد و جاه  یآنها را به خودخواه
 یو فساد جامعه مذهب  نیآن انحراف د  جهیکه نت  ندیوجیو تحمیل توسل م  قیجعل و ابداع و تحم

 و تزلزل و انحطاط و جمود اجتماع است.

 ی همبستگ  یبا انجام شعائر و آداب  گرید  ات یو سعادت ح  یبه رستگار  یابیدست  انیه ادـ در هم۲
توسط  ماًیمستق ایو  یمذهب انیمتول ییو راهنما میتعل ،یاز آنها به سرپرست یاریکه بس  ابندییم

. شوندیم  راههم  نایکش و دستمزد و دَ  هی... و باالخره هدیو قربان  هیو فد  ازیو با ن  گردندیآنان اجرا م
 شودیقابل توجه نبوده است، سبب م ایاغلب وجود نداشته و  انیکه در آغاز تشکل اد ندیفرا نیا

 یو خرافات جا یظاهر فاتیتشر ،افتهیرواج  ،یکاله شرع نید تیو تقو یکارایو ر یسوداگر
 نینمونه ا نیها بهترودا و براهمنه اتروا و جامعه را به زوال و فساد سوق دهند.  رندیرا گ ات یمعنو

 ساز است.و انسان یمعنو تعلیمات  زوال  یبه بها یمعبد تیو روحان یرشد مذهب شعائر

سنجش  زانیجامعه را م یتوجه دارند و کمال و رشد واقع گرید ات یکه به ح یانیـ در اد۳
 که بندندیدل م یالیخ یبه سعادت نیمومن دهند،یقرار نم ینیو راست د نیتد
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و رشد   یجهت کمال و بالندگ نی. بهم ستیدرست و نادرست آن ن یبرا یاقعو یمبنا گونهچیه
و کمال   یو فکر  یکه اگر مذهب رشد عقل  یانسانها از نظر دور خواهد ماند. در حال  یو فکر  یعمل

 عهزوال جام  ای  شرفتیبا پ  ،دادمیقرار    زانیرا م  یو رفاه عادالنه عموم  شرفتیو باالخره پ  یاجتماع
و تصحیح بود. در  میقابل سنجش و در صورت لزوم ترم یبه  آسان مات یتعل نیر او فرد، اعتبا

 یتنها نفنه یو اجتماع یفرد یابیو اصوالً کام  شوندی طرد م یبکل یزندگ ات یواقع زین شادهایاوپان
سرور و سعادت آن  ی(. حد اعالشگامَی)ن نددانمیرا کمال اعال  یابیکه فرار از هرگونه لذت و کام

 صیتشخ ی. براابدیوحدت جیواتما ـ آتمن ـ برهمن، دست  ای ت که مؤمن به معرفت آتمناس
در ذهن مؤمن صورت  یتصور نیوجود دارد؟ و اگر هم چن یزانیچه م یحادثه توهم نیوقوع ا

 دیاست و ارزش هویّت و افکار و اعمال او با  یاجتماع  یجامعه چه سود؟ انسان موجود  یبرا  ردیپذ
جامعه  ی. اگر کس ابدییدر جامعه و با جامعه تحقق م یشود. کمال انسان اجتماع نییدر جامعه تع
 اجتماع. یاو مرده است و او برا یاجتماع برا شد،یندیاصوالً به جامعه ن ایو  دیرا ترک گو

در جمع اثر نداشته باشند   کهیدهند تا زمانرخ می  یفرد منزو  نیکه در ذهن و روح ا  یتحوالت 
 یو عمل یتظاهر و نشان واقع یدارا یقینخواهند داشت. کمال حق یارزش گونهچیهمگان ه یبرا

خواهد شد که ممکن است مجذوب و  یالیخ یتنها موجب تعال یو توهم یالیاست. معرفت خ
 کند.  یداور دیبا زین ات یدارد و بر واقع ازین ات یجامعه به واقع یو آرام سازد. ول یگرا را راضهم

شبه  ای یکه مذهب، بخصوص مذاهب رازور یام در جوامعتذکر داده  که بارها گونههمان
 نهمهیبدست آورد. هزاران سال ا توانیباال م ات ینظر دییدر تأ ینفوذ دارند، شواهد فراوان یعرفان

 جهل،جوامع را از    نیتنها امراد به اصطالح عارف و اصل و زنده آزاد نه  خ،یه، قطب، شگورو ، آوتارَ 
 اند. برده  فرو  قتریو فالکت، عم  یو نادان  بتیاند که آنها را در مصرنج... نجات نداده  درد و  ،یبدبخت

باز خواهد داشت.  یانسان را از کمال واقع یالیو خ یش ینما مات یـ اعتقاد به اصول و تعل۴
دارد،   یکه در حفره دل جا  ییخدا  ای  یالیآتمن خ  یتمرکز بر رو  گا،یمانند    یشاتیبا نما  نکهیتصور ا

 شکل انگشت اندازه، و حفره ته گلو را بستن...انسان یخدا نیتحاد و وحدت با اا
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به  یو گاه زیارزش معرفت و دانش را ناچ افت،یتوان به تنویر و معرفت و دانش اعال دست یم
قبوالندن، موجب   یانسان را، معرفت و علم متعال  یفرهنگ  ی. تخیالت دوران کودککشاندیابتذال م

 .گرددیم یقیبا دانش حق نیشدن مؤمن گانهیب
ن اهمانند  تواندیم  کردیتصور م  د،یآفر  شیخو  ال یکه خدا را بشکل خود و در خ  یبدو  انسان

 نیآنها را به زم  رد،یگو به معامله پردازد و از قدرتشان بهره  دیبا آنها سخن گو  ند یقدرتمند خود را بب
حاصل کند... و باالخره خودش هم خدا شود،  آورد، با آنها وحدت  شانیصورتهاهم  انیو در م

 آنهاست هیکه شب ییخدا

را که و صفت  شکلیواحد ب یمرحله فراتر رفتند و خدا نیاز ا شادهایاوپان کنندگانمیتنظ
و همه جهان است و   ستین یتیفیک گونهچیه یندارد، دارا زیچ  چیبه ه ازیهمه جا حاضر است و ن

 نیانسان صورت ساختند. مسلم است چن انیخدا نیرا جانش  هرگونیبرهمن ن ایجهان در اوست، 
 شمندانیاند  نیاو روند و با او وحدت حاصل کنند. متأسفانه ا  یکه به سو  ستیدور ن  یزیاز چ  ییخدا

  ان یخدا میدید کهیپوروشه صفت رها سازند و بطور یموروث ی نتوانستند خود را از تصور خدا زین
 نیش یپ  ینقش اساس  ازشانیو شعائر و نماز و ن  مات یدر تعل  کردند،یه، که چون انسانها عمل مگونَ سَ
متحد شد، وحدت حاصل کرد   توانیشبه انسان م  انیخدا  نیدست ندادند. مسلم است که با ا  ازرا  

که یگریو مکاتب د انیاد شتریاز مذهب هندو به ب زیناچ یانسانها یجهان محور نیو خدا شد. ا
را  ینفوذ کرد و اتحاد و وحدت با خدا، خدا شدن، خدا نهند،یم ( بر خودکیستی)م ینام عرفان

عرفان  هیاو بازگشتن... پا یبسو ایآوردن و  نیزم یرا به رو یبا او سخن گفتن، خدا و دنید
تحول و  انیجر گریمانند همه موجودات د نیقیکه بطور  یگشت و معرفت اعال نام گرفت انسان

حاضر است،  یاکه به تصور خود او در هر ذره ییخدا ودشیم یکرده است، مدع یتکامل را ط 
 ستی. معلوم نگرددیم یک یو با او  شناسدیخدا را م نیو فقط اوست که ا شودی م دتنها در او وار

 یانسانها ایواقعه رخ داده و روح خدا وارد انسان شده است؟ آ نیا یو ک یکه در چه مرحله تکامل
 اند؟کردهیوحدت حاصل م  با خداوند  زیاند؟ و آنها نبوده  یروح اله  ینئاندرتال هم دارا  مونیشبه م

 نهیپار یانسانها یآدمخوار، جیواتما انیبدو یوجود دارد؟ جیواتما یچند نوع روح اله صوالًا
شده با برهمن   ریکه تنو  یمتمدن... و باالخره در هر مرحله هم ارواح  یانسانها  ی... جیواتمایسنگ

 اند،وحدت حاصل کرده
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که در سگ و  یاند و جاهل... تعداد فراوانکه هنوز آلوده یاند، ارواحبوده ریکه در حال تنو آنها
صدها درجات  زیهر گروه ن نیاند... و تازه در بخوک و مار و عقرب و نباتات و احجار مجسم شده

 دا شده باشند.از خداوند ج دیبه تعداد موجودات ارواح متفاوت با ایمختلف و  یو معنو یروحان
گواهند که ما با  هاینارسائ نی. همه استیو الزم به تکرار ن میائل سخن گفتمس  نیا درباره

 الیو بر بال خ ستنیز لیام که بر توهم و تخکرده  دی. من بارها تأک1میروبرو هست یالیخ ات یفرض

قرار دادن   یدگزن  هیرا پا  الیخ  یبخش و سازنده باشد. ولممکن است آرامش  افتن،یبه حال دست  
سازنده   یخواندن... با زندگ  یو عزلت و سکون را تعال  ختنیو هدف را بر آن بنا نهادن، از جامعه گر

 یاجتماع تیارزش است و آنکه جامعه و فعال ی. انسان در جامعه داراستیبخش سازگار نو کمال 
 کرده است.  یرا نف تیکند، انسان یرا نف

از همه  دنیو بر یاسیبه مقام سن دنیمؤمنان را رس دال یا یمذهب همگان کیاگر  ژهیبو
 یاجتماع فیو وظا وندهایبسر بردن و به همه قراردادها و پ یوزگیبا در ،یاجتماع یتهایفعال

محکوم به زوال خواهد  ردیمذهب را بپذ نیکه ا یاشدن... قرار دهد، جامعه اعتنایو ب تفاوت یب
که  ،یاست و با تعصب و خودخواه یمتک یخت درونکه بر معرفت و شنا ودانتا لیمات بود. تع

 د،باشاست، ناسازگار می یشعائر انیبازتاب اد نیترانبخشیو ز نیخطرناکتر

 
  

 
  ی مطلق و نامحدود است که برا یوجود خداوند، او وجودو مذاهب قائل به  انیهمه اد شمندانیبه نظر اندـ ۱

برتر   ای  میذاتبا او هم   ای  می. در آن لحظه که ما خدا را درک کنستیانسان محدود و محصور قابل درک و فهم ن
و   ندیبیشده و خدا را نم  دهیبه آن پوش   بستهعوامل وا  ایدرون ما با حجاب تن و    یکه جزء اله  هیفرض  نیاز او. ا
است. چه   ییابتدا اریبس لیتخ  زین شود،ی م یکیخدا را مشاهده کرده و با او  میحجاب را برطرف ساز نیاگر ا

  ی روح اله  ،یعین جهل و ناآگاه  ار،یاختی ب  ،یماد  ،یفان  یر ممکن است بدنپرده را فرو کشد؟ مگ  نیا  دیکس با
  ی ادر هر ذره ... مطلق که ی در برابر خداوند، نور و عقل و آگاه ایرا محجوب سازد؟ و  یدو اب یو قادر و ازل

افظ بهره روشندل ح  ریاست که از سخن پ  ستهیبرافرازد و مانع و حجاب او شود؟ شا  یاحاضر و نافذ است، پرده 
عطار را    میحک پند  ایبه تصور چرا کند؟ و  یتیحکا کی ـ هر  کشدیرخ بر نم که: معشوق چون حجاب ز  میریگ

و   اتی فرض انیخدا آن وهم توست. و از ب ییآنچه را گو  ـفهم توست   یتیکه: ذره ذره در دو گ  میریدر گوش گ
  م ی پرداز  ن ید  یو اخالق  یبه جهات معنو  شتریب  و   ی خوددار  یدرباره خدا و روح و اعمال و تظاهرات اله  الت یتخ

 ماست(. شهیزاده فکر و اند  زین لیفضا نی. )هر چند امیکنتوجه  یاله لیبا خدا، به فضا یالیوحدت خ یو بجا
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ی مذاهب عرفان نیتراز بالنده یکی هیپا تواندیبرجسته و سازنده است، که م اریجهات بس  یدارا
را کنار گذاشت و به گفته موالنا   ییودا  ییو توهمات ابتدا  الت یتخ  دیآرزو با  نیتحقق ا  ی. براگردد

دستور به  نیبا بکار بستن ا توانیم یاز مذاهب عرفان یاریمغز را برداشت و پوست را... در بس 
 . دیمقصود رس

 .مینما انیرا ب یتیواقع مدانمیدفتر بر خود فرض   نیرساندن ا انیپاباز  شیپ

گرفته و  اریغرائز خود را در اخت تواندیتنها انسان است که م نیزم یموجودات رو نیب در
 یکیکه    اندیاساس  ریتأث  یدو عامل دارا  ندیفرا  نیانجام دهد. در ا  یزیغر  نیبرخالف فرام  یاعمال

 یچون شهوت، کسب لذت،... حت ،یزیغر یکششها نیتریاعتقاد است. قو یگریعقل و د
دهد، رمت آن عمل فرمان میکه به ح یباور ایعقل و با  توانیرا م یطلبدرت و ق یخودخواه

هم عقل انسان هنوز محدود و کم قدرت است و هم انسان متزلزل   یمهار کرد. اما متأسفانه از طرف
چنان گرفتار و وابسته و مشغول است،  دیآیبه لرزش در م یکه با ضربه کوچک یو نامتعادل کنون

 ت یآنست که اکثر  جهی. نتشودینم  و فرصت تمرکز و تعقل درست در تمام موارد داده  هکه به او اجاز
تا عقل و شعور.  شوند،یم تیعواطف و احساسات و غرائز خود هدا لهیبه اتفاق انسانها بوس بیقر

عادات  تیمناسب و تقو تیبا ترب دیجامعه بافرد و  یو آمادگ یآرامش و هماهنگ جادیا یپس برا
است   یمذهب  میتعل  یدر جوامع کنون  تیترب  نیتربه کمک عقل و شعور آمد، مؤثر  ستهیشا  لیو فضا
 ازمندی. انسان نگرددیاستوار م یاخالق لیو رشد فضا ات یمعنو تیبر تقو یمذهب میتعل نیو بهتر

بخشد و او را   یو تعادل درون یاست که به او اطمینان، آرامش و هماهنگ یو اخالق یفکر تیترب
در جوامع   ژهیو. بهدیو آماده نما  دیمعه مفدر جا  تیفعال  یو سازنده مجهز ساخته برا  یمتعال  یبا هدف
 یمذهب  حیصح  تیمتنوع و فراوان، ترب  یمشکالت و برخوردها  نهمهیبا ا  ،یکنون  دهیچیو پ  یصنعت

باطن  زیو تجه تیانسان گردد، با تقو یکه موجب تعال ینظر ورارونقطه کیو متوجه ساختن به 
سودمند  اریبس  یروابط اجتماع میو تنظ یونو آرامش در یکمال معنو جادیناخودآگاه، در ا ذهنو 

  ی مناسب و سازنده مذهب تیفراموش کرد که هر اندازه ترب دیدر ضمن نبا یو کارساز است. ول
ساز ممکن است بخش باشد، تعالیم متحجر و منحرفیو تعال سازیو هماهنگ دیمف تواندیم
دهد و  و به عقل فرمان می کندیه مکننده گردد. مذهب در ناخودآگاه انسان خانرانیو و  انبخشیز

 اغلب
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جهت است که در جوامع مختلف به دانشمندان  نی. بهمشودیم یفلج شدن عقل و شعور موجب
  کنند یدفاع م  یخرافات بدو  یخالف عقل و شعور و حت  یکه از باورها  میکنیبرخورد م  یابرجسته

را به اثبات رسانند.  هاهیفرض نیترامعقول ن دیتا شا رندیگیو همه علم و دانش خود را به کمک م
 یگاه کهی، مختلف مذهب یهادر همه جبهه رت یسکین شمندانیدانشمندان برجسته و اند ودوج

است که اعتقاد در ناخودآگاه خانه   نینمونه و شاهد بر ا نیبهتر گرند،یکدیکامالً مخالف و متضاد 
 تیدر انتخاب راه و روش ترب د ی. پس باکندیم ت یمبدل شده و مؤمن را هدا اد یکرده و به اعت

به انسان   اول و روشندل و خردمند را، که در درجه    ستهیشا  نیدقت بخرج داد و معلم  اریبس   یمذهب
و هراس از جهنم و   1ترس و لرز  یو ورع به معنا  ینه تقو  شند،یاندیاو م  یو فکر  یو کمال معنو

 .دیبرگز ،یقهر و خشم و انتقام اله

مذاهب بر اصول معقول بنا شده است، مکتب ودانتا، هرچند مانند اکثر  ژهیوبه هندو، مذهب
 دیاست، که با یجالب یو ذهن یفکر یهاهیبرجسته و پا یمبان یچنانکه خاطرنشان شد، دارا یول

 ریدر جامعه هند پرداخت. در قرون اخ  یفکر دارشهیتحول ژرف و ر  کیاز آنها کمک گرفت و به  
ها و و مذهب هندو، کمر همت بستند و گروه در هند یتحول فکر جادیبه ا یانفراو شمندانیاند

 نیا نیاند. اما متأسفانه از بحاصل کرده زین ییشرفتهایدادند و پ لیتشک یادیز یهاتیجمع
 یهابار تلقینات هزاره ری( خود را از زR. Roy) یرتوانستند چون راموهون یروشندالن تنها اندک

به آنها  یهمان افکار بدو هیو توج ریبا تفس دندیکوش شتریرها سازند بلکه ب یاهگذشته تا انداز
 پسند دهند. معقول و علم یرنگ و جال

 شیب  یلیخ  ست،یاکهن و برجسته  اریفرهنگ و تمدن بس   یهند، که دارا  فیبزرگ و شر  ملت
 است.   قدر  ارج و  یبعهده دارد، دارا  یو تمدن و فرهنگ جهان نقش   استیاز آنچه امروز در عرصه س

نظر بوده است که معتقدم  نیاز ا شتریام بکرده یدرخود پرده یهایمن در بررس اگر
به جنبش سالم ملتها کمک خواهد کرد. خوشبختانه مذهب  یاز پرده پوش شیب یلیخ ییگوفاش

 خواهان معرفت و ریچماق تکف یو بجا ستیموافق ن یتوز نهیو ک یورزیخود با پ زیودانتا ن

 
  

 
 است. یدر برابر قهر اله دنیع به مفهوم لرزرَیَمراجعه شود که  هودی نیـ به کتاب د۱
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  شرفت یضامن رشد و پ نیبرجسته انسانساز، بهتر میو تعل یمتعال اریسنت بس  نیاست. هم ریتنو
 روشنگرانه خواهد بود.  یجنبشها

و  نیمعلم فهیوظ  نیمبرم دارد و ا ازین یفرهنگ یادیجنبش ژرف و بن کیاصوالً به  شرق
فرهنگ جامعه خود پرداخته   هغرضانیو ب طرفانهیجامعه است که به پژوهش آزاد و کامالً ب  انیمرب

فرهنگ،   نیدرباره نقاط ضعف و قدرت ا  یو منطق  حیصح  یو داور  یخیتار  قیدق  یبررس  ک یو با  
 همه با هم همگام شوند. یاساس یجنبش فکر کیبرند و در  یپ هایبه کاست

است،  دهیگرد میجامعه تنظ انیمرب یبرا شتریافکار، که ب لیو تحل هیمجموعه تجز هدف
 شتریآشکار ساختن هر چه ب  یقلم برا  شیاز ن  زیجهت ن  نیجنبش است. بهم  نیچن  کی  شرکت در

و  یاز بردبار نتریبس سنگ یام که بارتذکر داده زین نیاز ا شیبهره گرفته شده است. پ هایکاست
توجه نموده،  یاست که خوانندگان دانشمند به هدف واقع دی. امامدهیدوش کش  هب شیطاقت خو
پرداخته  میبه تذکر خطاها یو همساز یکشند و با همدرد یپوشپوزش و چشم خط هایبرگستاخ
 کنند.  یاریمجموعه مرا  نیا لیدر تکم

 یانیآشت نیالدجالل 
 یشمس  ۱۳۷۰ یحیمس  ۱۹۹۱ خیمون 
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 الدین آشتیانی آثار مهندس جالل  لیست

 دفتر )جزوه( ماتریالیسم
 ۱۳۲۷ 

 ۱۳۵۸ اسفند  مدیریت نه حکومت 

 ۱۳۶۰ شهریور تا و حکومتیسدمز زرتشت

 ۱۳۶۲ مهر تحقیقی در دین یهود

 تحقیقی در دین مسیح
 ۱۳۶۴ 

 ـ شامانیسم عرفان بخش اول
 ۱۳۶۷ 

 ۱۳۶۸ پائیز ـ مذاهب اسراری عرفان بخش دوم 

 ـ وداها )مذاهب هندی(عرفان بخش سوم 
 ۱۳۷۰ 

 ۱۳۷۰ زمستان ـ ودانتا )مذاهب هندی( عرفان بخش چهارم

 ۱۳۷۳ تیر یستا و حکومت دپ نهم زرتشت مزپیشگفتار چا

 ـ بودیسم و جینیسمعرفان بخش پنجم 
 ۱۳۷۶ 

 ۱۳۷۹ اردیبهشت دین مسیح() ۱۹۸۹خالصه خبر آسوشیتدپرس 

 1381 بهمن پیشگفتار تحقیقی در دین یهود  )اشپیگل(

کتاب  شگفتاریدر پ حیمس یسیمقاله کشف راز آرامگاه گمشده ع
 حیمس نید

 ۱۳۸۹ 
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