
اوپانیشادھا ودا و  ريگ

حسن پور بھزاد -مسعود امید 

 ختصات اديانو شناخت اديان دانشي است توصیفي كه به تشريح و تبیین و توصیف اوصاف و م تاريخ
د و روشمن در واقع نگاھي است تاريخي،  اين نوع فعالیت و پژوھش. پردازد در تاريخ بشريت مي
از جھات  با روشھاي متعدد و تواند البته تأمل در اديان و بررسي در باب آنھا مي. تحلیلي در باب اديان
عرفت اديان توان بدان وسیله به شناخت و م مي در اين میان يكي از راھھايي كه. مختلفي صورت بگیرد

ديان در باشد تا بدينوسیله ديدگاھھاي ا و شروح آنھا مي واصل شد ھمانا رجوع به متون مقدس اديان
ه بر ھمین در اين نوشتار نیز درصدد آن ھستیم تا با تكی. مشخص گردد ...باب مقوالت متعدد ديني و 

 مورد نظر خود، به تأمل بپردازيم و برخي از آراي مندرج در متون اصلي ريگ ودا و روش و در محدوده
 .اوپانیشادھا را بدست آوريم

 مقدمات -1
 تاريخي ـ دين ھندويي، يك نگاه1ـ1

ً روسیه كن. ھستند ھنديان از نژاد آريايي وني نژاد آريايي در آغاز در منطقه جنوب سیبري و حدودا
 و دست به مھاجرت زده و به دو قسمت آريايي غربي  پس از مدتي مردم آريايي. داشتند سكونت

ھا،  مناسالوھا، ژر مانند(شرقي تقسیم شدند، آريايي غربي در اروپا مانده و ملل گوناگون اروپا را 
ختلفي ھاي م در طي زمان به دسته اما آريايیھاي شرقي به آسیا آمده و. تشكیل دادند...) يونانیان و

يراني و ھا پیش از آنكه به دو دسته ا آريايي...)  مانند ايراني، ارمني، ماوراءالنھري و(تقسیم شدند 
تلف را زيستند و سرانجام بر اثر عوامل متعددي دو راه مخ مي ھندي تقسیم شوند، مدت زيادي باھم

 كه مرز آن از جیحون تا دجله و از خزر تا(ھاي ايراني در سرزمین ايران  آريايي :در پیش گرفتند
رزمین يا يعني س »ائیريانه«ساكن شدند و آن را، ) باشد فارس و از سند تا رودكورا در قفقاز مي خلیج

به از رود سند گذشته و در ش آريايیھاي ھندي رو بسوي جنوب نھاده و. محل آرياھا يا ايران خواندند
» سند«مغرب آن جريان داشت، يعني  قاره ھندوستان مسكن گزيدند و نام آن را بنام رودي كه در

ھا به آنجا تمدن درخشان و  مھاجرت آريايي سرزمین ھند پیش از. است» ھند«نامیدند كه ھمان 
داده  ھا تمدن خود را از دست بودند ولي در اثر ھجوم آريايي چشمگیري را در كنار رود سند ترتیب داده

نامند اينان داراي دين  مي» دراويدي«ساكنان اولیه ھند را . مھاجم شدند و مطیع اقوام مھاجر و
ت ھاي خاصي بین آنھا در دس و مداركي دال بر پرستش درختان، حیوانات و مجسمه ابتدايي بودند

 .دندش به تدريج در اثر تفوق و تسلط آيینھا و باورھاي آريايي، از بین رفته و نابود است لیكن
 

 منشأ و سرچشمه دين ھنديان؛ وداھا ـ2ـ1
یش سرودھايي ھستند كه در ب وداھا. جويا شد» وداھا«سرچشمه دين ھندي را بايد در متون مقدس 

مداد بعنوان مبناي اعتقاد و باور ھنديان قل ھمین متون. اند شده  از ھزار سال پیش از میالد سروده
 در واقع وداھا نقطه آغاز مسیر دين. ھندي بوده است ھاي بعدي بخش و مبناي آيین شده و الھام

والت آتي دين ھنديان نخست بايد به سراغ ريشه رفت و آنگاه تح ھندي است، بر اين اساس براي درك
 .تر جويا شد ھاي پسین و آيین آن را در متون مقدس بعدي

 
 ـ دين ودايي3ـ1

ن و آراي براساس متو دين ودايي. نخستین دين متشكل، منظم و مشخص ھنديان، دين ودايي است
» دانش«به معناي » ودا« واژه. وداھا كه متون مقدس ھنديان نخستین است، شكل گرفته است

ـ 1: اين چھار كتاب عبارتند از. شوند مي وداھا مجموعه متوني ھستند كه بر چھار كتاب اطالق. است
ـ 4) وداي آوازھا(ـ ساماودا 3) وداي فرمولھاي مقدس(ودا  ـ ياجور2) ودايي مزامیر يا سرودھا(ودا   ريگ

 ).افسونھا وداي(آتاروا ودا 
گر ودا مادر وداھاي دي  ريگ. ريگ ودا از ھمه متون ديگر مھمتر است نخستین اين چھار كتاب يعني

ندي وداھا مرجع كلیه آرا، آداب و سنن ھ. ديني در بین اديان زنده جھان است است و قديمترين متن
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 قوانین و مقررات در چھارچوب تعلیمات و تفسیرھاي آنھا به وجود آمده و مراسم و ھمه. است
. است تشريفات مذھبي و دعاھا و نمازھا و آداب و رسوم اجتماعي ھند از آنھا سرچشمه گرفته

 دارد و شامل تقدم چنانچه گذشت ريگ ودا بر ساير وداھا، ھم از جھت اعتبار و اھمیت و ھم قدمت،
م ودا نیز به چش بسیاري از سرودھاي ريگ ودا در ياجور. باشد يكھزار و بیست و ھشت سرود مي

دا ھاي آن ماخوذ از ريگ و سروده ساما ودا نیز ارزش و اھمیت مستقلي ندارد زيرا بیشتر. خورند مي
ً كتاب سحر و جادوست و. است يمني بسیاري از اوراد آن به تسلط بر نیروھاي اھر آتاروا ودا نیز عمدتا

 .شود مربوط مي
 ـ ديگر متون مقدس ھندي 4ـ 1

رھا، تاريخ ادامه داده و در ادوار بعدي تفسی به سیر خود در) وداھا(متون مقدس اولیه ھندي يعني 
اي آنھا و يا متأثر و متوني ديگر در راستاي متون اولیه و بر مبن ھا و توضیحاتي بر آنھا اضافه شده توصیف

 :توان بدين ترتیب نام برد اين متون را مي. است از آنھا شكل گرفته
 .یونھا يا روحان برھمن توصیف و توضیح مراسم قرباني مندرج در متون ودايي توسط: ـ برھماناھا1
 دوين يافتهنشین و در عزلت، ت یان شده در جنگل، كه توسط زاھدان جنگلنصوص و متون ب ـ آرنیكاھا يا2

 .است
 .في از وداھاتفسیرھاي عرفاني و فلس ،)معناي نزديك نشستن به معلم در اصطالح به(ـ اوپانیشادھا 3
دند تا اي ضروري دي عده. پیشین و متون مقدس ، براي حفظ آثار)ھاي بسیار كوتاه سوره(ـ سوتراھا 4

از و اختصار ھاي بسیار كوتاه باشد و مراسم عبادي را به ايج سوره ھاي ديگري بنگارند كه شامل نوشته
 .نامیده شدند» سوترا«كند، اين آثار  ھرچه تمامتر بیان

 در مورد اي از قوانین و مقررات و واجبات و محرمات مفصل ، كه مجموعه)اسم خاص(قوانین مانو  ـ  5
 .زندگي روزمره افراد و براي تمامي مراحل زندگي است

یعت، مشتمل بر آراء و تعلیمات در باب خدا، طب ، اشعاري حماسي كه)سرود ايزدي(ـ بھاگاوادگیتا  6
 .باشد مي... عشق و محبت و

 
 ودا ـ ريگ2

ا دانند و حتي برخي از آنھا، كلمات و الفاظ آن ر ناآفريده و كالم منزل مي ھندوان، وداھا را آسماني،
د كه آنچه دانن مي )اھل بصیرت(اينان مؤلفین وداھا را تعدادي از عارفان يا بینانان . شمارند مي الھوتي

ويا اين تلقین و اند و گ بعد به تحرير كشیده اند، نقل كرده و ه را از طريق بینش يا الھام دريافته و يا شنید
 .است الھام و تدوين و تحرير قرنھا طول كشیده

 سراينده. نامند مي...) دايره، مدار و (ھر بخش را مانداال  مجموعه ريگ ودا شامل ده بخش است كه
ان و البی صريح ھا مردمان آزاده، ريشي. گويند مي) بیننده يا بصیر(ريشي  ھاي ريگ ودا را سروده
 .زمان خود بوده و نزد ھندوان مورد احترام و تكريم بودند بین روشن

 
 ودا  نكاتي مقدماتي در باب ريگ -2-1
 كه در مدح و جالل خدايان و موجودات گوناگون اساطیري گفته شده ـ ريگ ودا سرودھايي است 1

ودا  در ريگ. نیايشھا و تحسینھايي است كه در حق خدايان سروده شده است و نیز شامل. است
 .باب ھفتاد و شش موضوع مطالبي سروده شده است بطور كلي در

 .ي استا و ھوايي اسطوره ـ متن ريگ ودا شعرگونه و در قالب سمبلیك و نمادين و تمثیلي و در حال2
ين ھاي آن در ا باشد و سراينده در ريگ ودا حداقل در باب مساله خدا مشمول تحول مي ـ متون موجود3

 .اند به تدريج دچار تحول راي شده باب
ت اس خورد براي مثال در ريگ ودا آمده ھاي ريگ ودا امور متناقض و متعارض به چشم مي سروده ـ در4

ست شده ا اند و سپس جھان به وجود آمده است و گاھي بر عكس گفته كه خدايان نخست پیدا شده
 .اند كه جھان ھستي بوجود آمده و آنگاه خدايان پیدا شده

 
 الھیات -2-3

تون در واقع تنھا محور عمده و مورد توجه در اين م. باشد ودا مورد توجه مي ريگ مساله خدا يا خدايان در
» آسمان«شوند خدايان  خدايان ريگ ودا به سه دسته تقسیم مي. مساله خدايان است مقدس،
و  سي در ھر مرتبه تعداد يازده خدا حاكمیت دارد و در مجموع. »زمین«و خدايان » فضا يا ھوا« خدايان
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يا جو  ، فضا»وارونا«از خدايان مھم آسمان . سه خدا بطور مشخص در ريگ ودا مطرح شده است
حرز كامالً مشخص و م انسان وار انگاري در خداشناسي ودائیان. باشد مي» آگني«و زمین » ايندرا«

برخي  آنان كم و بیش شباھت به اند و كارھاي اي از صفات آدمیان خدايان ودايي متصف به پاره. است
ابدي  اند، ازلي و بسان آدمیان و جانوران مخلوق ھا خدايان به گفته ريشي. از كارھاي ابناي بشر دارد

... و اند و ھمچون آدمیان زن و فرزند و خدمتگزار و منزل و مال گرايیده نبوده و از نیستي به ھستي
 از شود مثالً پیدايش خورشید به بیش كار واحدي در جھان به چند خدا نسبت داده مي گاھي. دارند

 ...دوازده خدا، ساختن دو جھان به دوازده خدا و
شترك ھاي م و ويژگي باشند و سبب آن خصوصیات خدايان ودايي نامشخص و بدور از تمايز دقیق مي

ا مثال در فرازي از ريگ ود براي. خورد خالصه تمايز روشني بین خدايان به چشم نمي. آنھا است
ننده، برافروخته شوي میترا و براي پرستش ك و چون. اي آگني، تو ھنگام تولد، وارونا«: خوانیم مي

نیازمند مساعدت ھمديگر ھستند آنان آغازي و پاياني  خدايان). 5، سرود  3مانداالي (» ايندرايي«
اند و  دهفرزندان آسمان يا زمین و يا فرزندان خدايان ديگر معرفي ش دارند و ازلي و ابدي نیستند آنان

از طرف  معموالً خدايان نسبت به انسان بخشنده و رئوفند و. مانند كیھاني زنده مي تنھا در يك دوره
ً با ھمديگر در يك محیط مسالمت ديگر دمیان آ برند، ولي آنان فارغ از تمايالت آمیز به سر مي عموما

  .پردازند دھد و به جنگ و ستیز مي نیستند و گاه بگاه میان آنھا نزاع رخ مي
. یزارندكاري ب غالب خدايان راستگو ھستند و از فريب. باشد مي شخصیت خدايان ودايي اخالقي نیز

وانمرد، كنندگان و مردم ج با قرباني. آيند درستكاري و نیكوكاري بشمار مي آنان دوست و سرپرست
 .از خسیسان ناخشنود مھربانند و

 
 فرجام شناسي -2-4

ً بدنبال زندگي و رفاه و  سرشار از شادي ھنديان عصر ودايي بطور عمده حیات دنیوي داشتند و اساسا
ً براي حتي مناسك و نیايش. اند موفقیت بوده لیكن باور  خاطر زندگي اخروي نبوده است، ھاي آنھا عمدتا

به  در اين دوره از حیات ديني، مفاھیم مربوط. است به حیات پس از مرگ در بین آنھا كامالً مشھود
قابل توجھي  شكل يافته نیست لیكن با اين وصف عناصر ويژه و زندگي پس از مرگ بطور كامل، پخته و

 :توان چنین برشمرد باورھاي فرجام شناختي اين دوره را مي برخي از. را واجد است
 .نظیر خواب بودن است اي معتقد بودند كه مرگ حالتي الف ـ حداقل در دوره

 .توان به نوعي ھستي سعادتمند و فناناپذير دست يافت مي ب ـ پس از مرگ
 .ج ـ آگني مسئول بردن مرده به سوي ارواح نیاكان است

 .روند راند، مي بر آن فرمان مي» ياما« كه» ويشنو«دـ نیكان و ارواح مردگان به جھان باقي 
ا ھ پیراسته از نقص رـ انسان پس از مرگ از جسم خاصي برخوردار خواھد بود كه سراسر درخشان و

 .بوده و داراي حواس است
ھاي  ايد آيینفناناپذير باشد ب زـ درباب بدن پس از مرگ معتقد بودند كه اگر شخصي طالب بدن جاويد و

ھا و افعال ھستند كه براي فرد  آيین مذھبي را بصورت صحیح و درست بجا آورد چرا كه ھمین
راسم و سازند و يا خلق مي كنند، بدون مشاركت در آن م مي كننده بدن فناناپذير پس از مرگ را عبادت

نجام ندھد اگر شخصي آيینھاي مذھبي را ا. بدن جاويد و باقي خواھد بود آيینھاي ديني، فرد فاقد يك
عت رود و اجزا و عناصر مادي وجود او بار ديگر در طبی و پس از مرگ كالً از بین مي رسد به خلود نمي

 .شود مي جذب
ھاي  نانسان با او در ھنگام پس از مرگ معتقد بودند كه به كمك آيی س ـ ايشان در باب رابطه اعمال

آن  اعمال خوب فرد به بدن فناناپذير وي قالب شده و به ھمراه وي به دنیاي مناسب كفن و دفن،
 .توان به آنجا برد شوند و اين تنھا ثروتي است كه مي مي طرفي منتقل

 
 بھشت و دوزخ -2-5

ً ماھیت مادي دارد و جويھ. دارند طور عمده به مساله بھشت اشاره ودا به متون ريگ ايي بھشت اساسا
اي چنین  خوشیھاي بھشتي در ريگ ودا آمده است و در قطعه .از عسل و شیر در آن جاري است

سته روشنايي ابدي و آبھاي تندرو است، در آنجا جنبش از قید وار در آنجا«: توصیف شده است كه
،  در آنجا غذاي روح و سیري ھست، لذت، شادماني) ھمانند اين جھان نیست حركت و جنبش(است 

 .»ھمه آرزوھا است خوشي و تحقق
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 گرداب» «ژرفنا«دوزخ، به طريقي مبھم صورت گرفته است و از آن به عنوان  در مقابل، اشاره به
 .نامبرده شده است» تاريكي ناملموس، سیاه يا تیره» «تیرگي ناملموس« »پايان بي

 
 جھان نظام واحد مقدس -6-2

. ستخط مشي اشیاء ا«باشد كه به معناي  مي» ريتا«در ريگ ودا مفھوم  يكي از مفاھیم مھم موجود
 .وحدت يا قانون مقدس واحد و فراگیر در جھان است كه در جھان نھفته است ريتا بمنزله نوعي

ن اي طور خاص ريتا را خطاب قرار دھد، در ريگ ودا وجود ندارد لیكن اشارات كوتاھي به به سرودي كه
ه نظر قانون ب اين. جھان زير سلطه و حكومت ريتا يا قانون واحد مقدس است. مفھوم و واژه شده است

 :داراي سه جنبه است
 .جنبه طبیعي كه ھمان تنظیم قواعد و ترتیبات طبیعت يا نظم طبیعي اشیاء است الف ـ

ت كه در ھا و مراسم مذھبي اس غیرقابل تغییر آيین ب ـ جنبه آداب ديني كه مربوط به قواعد و مقررات
 .گیرد مي اوقات مختلف صورت

 .است مربوط به قوانین اخالقي و قواعد مدني و جنايي جامعه آريايي ج ـ جنبه حقوقي و اخالقي كه
انون مقدس ق. حاكم بر رفتار انساني نیز ھست پس ريتا نه فقط قانون جاودانه اشیاي عالم بلكه اصل

باقاعده و  رفتار. قابل اعتماد و اتكا و غیرقابل تخطي است به منزله نظم و ساختار مقدس عالم بوده و
بزرگترين  نظمي بي. طبیعي و رفتاري، ويژگي اساسي زندگي نیك است منظم و منطبق بر اين قواعد

واقعیت و  در اين نگاه، قواعد ھستي و. پیروي از قانون كلي جھان نھفته است شر است و فضیلت، در
 نظم نظم طبیعي جھان گسیخته از. ارزشي درھم تنیده شده و منفصل و جدا از ھم نیستند قواعد

 .اخالقي و حقوقي آن نیست
 

 نكاتي در باب جنبه اخالقي ريگ ودا -2-7
عل و خدايان وجود دارد و غايت فعل اخالقي و ف ودا روحیه دادوستد بین انسان در عین حال كه در ريگ

ي ستاندن گرفتن متاع دنیوي از خدايان است، يعني دادن برا براي اخذ و... ديني و نیايش و قرباني و
ا بھشت و يا توان به اھدافي مانند كامیابي ي غايات فعل ديني و اخالقي مي كاالي دنیوي، لیكن در باب

 یزحتي در برخي اشارات، رفتار خوبي كه بنابر وجدان و فھم شخص ن. نیز اشاره داشت جاودانگي
ا ر برخي از فضايل و رذايل مطرح شده در ريگ ودا. باشد، يك ارزش و فضیلت شمرده شده است

ل مال به بذ رياضت، روزه، تقوي، آزادگي، نیكوكاري، احسان،: فضايل:توان بدين ترتیب برشمرد مي
، دزدي، دروغ، غارتگري :رذايل... فقیران، مھرباني به ھمه، اداي وظیفه نسبت به خدايان، زھد و

 .آبرويي بدخواھي، بي
 

 انسان آفرينش خدايان و -2-8
رفته كه توسط خدايان صورت گ(گويند  ھنگامي كه از تشكیل جھان سخن مي سرايندگان ريگ ودا

 خدايان گیري برند كه به عمل اندازه را با جزئیات گوناگونش بكار مي» ساختن«استعاره  غالباً ) است
ً از آب اولیه پديد آمده. كند اشاره مي گر مولد خدايان دي اند و حتي برخي خود، خود خدايان نیز غالبا

 .اند بوده
ً نوع بشر را كالً از نسل انسان تصور عصر  ودايي راجع به مبدا انسان متفاوت است ولي ظاھرا

. است يشود كه اصل او آسماني و بھشت در مورد انسان نخستین نیز گفته مي. دانند نخستین مي
 .دھند گاھي نیز ريشه انسان و طوايف را به خدايان نسبت مي

 
 اوپانیشادھا -3
 مقدماتي نكات -3-1

و  »پايین« به معني ) ni(به معناي نزديك، ني ) Upa(»اوپا«مركب از اجزاي» اوپانیشادھا« واژه -الف
 شاگردان به معني نشستن مي باشد و اشاره كلي آن به گروھھايي از مريدان و) shad(» شاد«

ننده جھل و بیاموزند كه زايل ك است كه در كنار مرشد و استاد بر زمین نشسته اند تا از او حقیقتي را
 .حاصل كننده معرفت باشد

اوپانیشادھا در  200قريب به  .سال قبل از میالد مي دانند 600تا  800اوپانیشادھا را مربوط به  -ب
انیشادھا اوپ. ديرينگي و اھمیت ويژه اي برخوردار است اوپانیشاد از  دسترس ما است و از اين میان ده
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 . امتداد متون ودايي ھستند و ريشه در وداھا دارند در واقع ادامه، استمرار و
وپانیشادھا كه براي ا» مسائلي« كنند چیست؟ ج ـ مسائل اصلي اوپانیشادھا و غايتي را كه دنبال مي

مظھر  از حقیقت برخوردار است؟ جھان حقیقت چیست؟ آيا جھان. باشد، از اين قبیل است مطرح مي
اي دارد؟ ھستي واحد است يا كثیر؟ معن چیست؟ آيا جھان حالت نمايشي يا مظھر بودن يا وھمي

اري حقیقتي برخوردار است؟ رھايي و رستگ حیات انساني چیست؟ آيا افكار و اعمال انساني از
 چیست و راه رھايي كدام است؟

ي علم سو تصوير وحدت در ھستي، ھدايت به: از كنند عبارتند را كه اوپانیشادھا دنبال مي» اھدافي«
 .رھايي و رستگاري  انسان و ترسیم راه به ماوراي طبیعت، مكشوف ساختن حقیقت درون

 
 اوپانیشادھا ترجمه -3-2

بعمل آمده ) ھجري 1067(میالدي  1656اوپانیشادھا از زبان سانسكريت در سال  نخستین ترجمه
تن  ندشاھزاده دارا شكوه فرزند ارشد شاه جھان، پنجمین پادشاه گوركاني ھند به دستیاري چ .است

ل از وي در سا پس. از علماي ھندو دست به اين كار مھم زد و پنجاه اوپانیشاد را به فارسي درآورد
ه برگرداند و سبب شد ك آن را از فارسي به التین) آرنكتیل دوپرون(يك جوان فرانسوي  1801
مترجم غربي دست  125تاكنون بیش از  .زمین براي نخستین بار پي به وجود اوپانیشادھا ببرند مغرب

رجمه مورد ترجمه دارا شكوه بايد افزود كه وي نام ت در. اند به ترجمه ھمه يا بخشي از اوپانیشادھا زده
د را در در اين ترجمة خود ھمواره كوشیده تا مفاھیم مھم فلسفة ھن و. نامیده است» سر اكبر«خود را 

 . درآورد و وحدت و يگانگي اين دو سنت بزرگ را به اثبات برساند قالب تصوف اسالمي
 

 ودايي، تفاوتھا اوپانیشادھا و متون -3-3
 خدايان مسأله -الف 

صوير نیاز نسبت به انسان ت در آغاز بصورت موجودات مستقل و نیز بي خدايان عصر قديم ودايي
لي بتدريج و. باشد ھا در صدد جلب رضايت آنان مي ھا و قرباني پیوسته از طريق آيین شوند و انسان مي

ا تا خود ر گردند و استقالل ھا مي ھا و آئین اعصار بعدي، خدايان ھم محتاج و نیازمند اين قرباني در
كه از خود ھیچ  شوند اي تصوير مي ولي در اوپانیشادھا خدايان بگونه. دھند حدي از دست مي

 .باشند مي )برھمن(استقاللي ندارند و تابع واقعیت نھايي و اراده موجود برتر 
 انگاري وحدت ب ـ

 موجودات ھا و ھا، واقعیت دارھا متكثرند و ما با ھستي  ھستي. گراست تفكري كثرت تفكر آغازين ودايي
. است) يمونیست( گرا در حالیكه تفكر اوپانیشادھا بشدت وحدت. متمايز، متعدد و متباين مواجھیم

 .ستمنحل و مندرج شده ا ھستي در اين تصوير يك واقعیت واحد است و كثرت در متن و بطن وحدت
 توحید ج ـ

ً ش بصورت محسوسي حال و ھواي شرك تفكر ودايي نخستین، رك را آلود و چندخدايي داشت و اكثرا
 یل زيادي درولي ديدگاه اوپانیشادھا برخالف ديدگاه پیش از خود، تصريح، تأكید و تحل داد، تعلیم مي

 .خاص باب وحدت حقیقت غايي و واقعیت نھايي ھستي نموده است، آنھم وحدتي از نوع
 معرفت دـ مسأله

اشد در متون ودايي متقدم، چندان مورد توجه نیست و اگر اشاراتي نیز ب مسأله معرفت و شناخت در
 ونترين عنصر در مت لیكن مسأله معرفت، محوري. معرفتي متعارف و معمولي است حد اشاره به

 . اوپانیشادھا است و عمق و شدت آن با معرفت متعارف بسیار متفاوت است
 ر ـ مسأله زھد

ولیه، مورد و توجه قرار گرفته است در متون ودايي ا مسأله زھد بدانگونه كه در اوپانیشادھا مورد تأكید
أكید عالقه براي كسب معرفت نسبت به برھمن، كامالً مورد ت زھد و ترك دنیا و. باشد عنايت نمي
 .باشد مي اوپانیشادھا
 قرباني زـ مسأله

پانیشادھا با لیكن مواجھه او. ودايي نخستین بسیار با اھمیت و حیاتي است مسأله قرباني براي دين
نگريسته  یراوپانیشادھا قرباني مرسوم و متعارف ودايي را به ديده تحق. كامالً متفاوت است اين مسأله

ر قرباني جديدي را در ام لیكن در كنار اين چنین برخوردي، تلقي. اند و حتي تا حدي با آن مخالفت كرده
در جھت  سمت و سوي عمل قرباني را بدين توضیح كه از طرفي اوپانیشادھا غايت و. اند مطرح ساخته
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ني برھمن غايت آن را وصول به حقیقت غايي يع دانند بلكه كسب بھشت و لذات دنیوي يا اخروي نمي
ھا از قرباني و از طرف ديگر تصويري كه اوپانیشاد. دانند مي و نیز رھايي و رستگاري حاصل از اين وصول

شیايي بر رود، بدين معني كه قرباني ظاھري را كه تقديم ا تصوير متعارف آن مي دھند فراتر از ارائه مي
ھم  انانس. در اين حالت قرباني، خود انسان است. كند آتش بود، به قرباني باطني مبدل مي محراب
ت كه اس اين فرايند، ھمان رياضتي. كننده است و ھم محراب قرباني و ھم شي قربان شده قرباني

 . كند شود و عاليق خود را قرباني مي دار انجام آن مي انسان عھده
 اوپانیشادھا نظري بر آراي مندرج در -3-4

 از ھستي  انگارانه تصويري وحدت -الف 
 اي دارد و توجه ھر پژوھشگري را بخود جلب متون اوپانیشادھا جلوه ويژه انديشه وحدت ھستي در

آندو  )ديا اتحا(و وحدت ) يابرھما ـ آتمان(برھمن ـ آتمن ) يا فرمول(وحدت در قالب انديشه  اين. كند مي
ح عالم و رو توان گفت كه برھمن ھمانا نقش گوھر انگارانه مي در اين نگاه وحدت. شود تصوير مي

ه در نھايت ب باشد و كثرت كند و سمبل وحدت است و آتمن سمبل كثرت مي ھستي را بازي مي
ستي اوپانیشادھا از وحدت ھ تعبیر. گیرد گردد و ھستي حالتي يكپارچه و واحد بخود مي وحدت برمي

 )40گزيده اوپانیشادھا ـ ص (» .است آتمن، برھمن«: در اين عبارت كوتاه و پرمحتوا مندرج است كه
ر وحدت د انجامد و كثرت انگاري اوپانیشادھا در نھايت به اصالت برھمن مي رسد وحدت به نظر مي البته

ر كشیدن براي به تصوي ھاي قابل توجه اين متون تالش متفكران و مؤلفان آن از بخش. گردد منحل مي
ً در گفت ھا اين مثال. ھاي محسوس و ملموس است وحدت ھستي در قالب مثال وگوھا مطرح  عمدتا

 با وجود تعدد رودھا، خودِ اقیانوس ريزند ھنگامي كه رودھا به اقیانوس مي: شده است براي مثال
 )265گزيده ـ ص. (تمايزي وجود ندارد يابند و چنین شوند و تمايزي بین خود نمي مي

 
 ب ـ غیر اصیل بودن كثرت

كار ھر نوع انجامد و درصدد ان نمي) مطلق واقعیت نفي(آلیسم مطلق  انگاري اوپانیشادي به ايده وحدت
ز نظر تفكر جھان كثرت و غیربرھمن، ا. خاصي از واقعیت است واقعیتي نیست، بلكه تصوير و تفسیر

ين ا. نامیده شده است» شكل«و » نام«، »وھم«، »خیال«يا » مايا« اوپانیشادي با عناويني چون
 كثرت را برخوردار نیست و تنھا، كساني كه ديدگان آنھا را حجاب فرا گرفته است، اين جھان از واقعیت

 درنتیجه جھل بدين معني كه ديدن كثرت، معلول حجاب و). 429-40، 34گزيده ص. (دانند حقیقي مي
ه كثرت رسد ك به نظر مي در عین حال بايد توجه داشت كه گاھي در برخي از تعابیر اوپانیشادھا. است

ن وحدت در ديدگان تیزي داشت تا اي نیز واقعي است و برھمن در بطن كثرت و در نھان است و نیز بايد
 .كثرت را دريافت

 
 برھمن -3-5

: ه استدر بیاني اجمالي برھمن چنین توصیف شد در اوپانیشادھا. توان ذات عالم نامید برھمن را مي
م مانند و چون منھد شوند و چون پديد آمدند، در آن زنده مي مي آنچه را كه تمام موجودات از آن صادر«

  )106-105ـ ص 1اديان و مكتبھاي فلسفي ھند ـ ج. (»گردند، آن را بازشناس بازمي گردند، بدان
 

 برھمن اوصاف -الف
 برخي از اين فرازھا كه در وصف. اوپانیشادھا، اوصاف برھمن ذكر شده است در بخشھاي مختلف

 پندارنده او بیننده ناديده است، شنونده ناشنیده است،«: شده است بدين ترتیبند برھمن بیان
نیست، غیر  اي شنونده اي نیست، غیر از او غیر از او بیننده. ناپنداشته است، دريابنده نادريافته است

ي و غیر از ا اي نیست، غیر از او پندارنده شنونده اي نیست، غیر از او اي و غیر از او بیننده از او پندارنده
 )114-113ص گزيده ـ. (»اي نیست او بنده

 
 مسأله شناخت برھمن ب ـ

 هاند كه ب مسأله شناسايي برھمن، اوپانیشادھا نكات و فرازھاي متعددي را مطرح ساخته در باب
 شكل او«حس و انديشه قادر بر درك برھمن نیستند . شود برخي از مھمترين آنھا اشاره مي

بینندة  توانید شما نمي«) 430گزيده ـ ص. (»شدني نیست و ھیچكس او را به چشم نتواند ديد درك
ارندة پندار را پند توانید توانید شنوندة شنوايي را بشنويد، شما نمي بینايي را ببینید، شما نمي
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شايد بتوان براساس ديدگاه ) 107ص گزيده ـ. (»توانید دريابندة دريافت را دريابید بینديشید، شما نمي
او » نشبیه نداشت«برھمن يافت و آن ھمانا  اوپانیشادھا مبنايي نیز در عدم ادراك حسي و عقلي

ا راه درك تنھ» رياضت«بطور كلي تأكید بر اين است كه  در نگاه اوپانیشادي) .430گزيده ـ ص. (ھست
در ). 318گزيده ـ ص. (»بكوش برھمن را بواسطه رياضت بفھمي« شود كه برھمن است و گفته مي
بال مأواي برھمن است و شناخت خود و نفس ھمانا شناخت برھمن را بدن ديدگاه اوپانیشادي نفس

ان و و اين طريق نیز جز با راھنمايي بزرگ(و راه معرفت برھمن طريق خاصي دارد  البته رياضت. دارد
 :خوانیم در عبارتي مي) پیمودني نیست اساتید

 نفس را كسي كه از متانت محروم است نتواند دريافت«
 گیرد ھم كسي كه الابالي باشد يا رياضت غلطي در پیش

 متوسل گردد، به شرط معرفت مگر كسي باشد كه اين وسايل را
 خالصه آدمي برھمن را). 402و  93گزيده ـ ص . (»گردد به اين مأواي برھمن وارد مي اين چنین روحي

ر سی بندي كلي برخي از پژوھشگران در يك جمع.تواند بشناسد كه خود، برھمن گردد زماني مي
ـ مطالعه 1:از اند كه عبارتند شناخت برھمن را درمنظر اوپانیشادھا، در سه مرحله بیان داشته

تاريخ (ـ تفكر مداوم 3. اوپانیشادھا ـ اعتقاد راسخ به تعالیم2. اوپانیشادھا زيرنظر راھنمايي صالح
 ).64ـ ص  1فالسفه شرق و غرب ـ ج

 خلقت رابطه برھمن و -ج 
به . يافتانگاري اوپانیشادھا در با غیر خود را بايد در سايه نظريه وحدت رابطه ھستي شناختي برھمن

 ھاي وجود او توان گفت ھستي دارھايِ ماسواي برھمن چیزي جز زوايا، ابعاد و جنبه مي تعبیري
د آتش مانن ھستي مانند اقیانوسي است كه رودھاي متعددي را در خود جاي داده است و يا. نیستند

ھاي  هدر اقیانوس شعل عالم كثرت مانند رودھاي متعددِ مندرج. ھايي برخوردار است است كه از شعله
نضمام، است نه تقارن و نه ا البته بايد توجه داشت كه نسبت برھمن به عالم، نه حلول. آتش است

اين نكته را ) 20گزيده ـ ص . (متصور است بلكه اتحاد صرف است و از اينرو نوعي جدايي بین او و عالم
غیر از رابطه  در نھايت بايد افزود. دارد تا به او بپیوندد نیز بايد در نظر داشت كه خلقت روبسوي برھمن

رابطه  در اين. انسان، برھمن از رابطه رھايي بخشي نیز برخوردار است شناختي بین برھمن و ھستي
ند گردد، مان خودو شخصیت معمولي و متعارف خود رھا شده و با برھمن متحدد مي است كه انسان از

 .ھا به اقیانوس رودخانه وصول
 

 آتمن -3-6
و نفس  يا نفس كلي آتمن: است و بر دو قسم است» نفس«توان گفت كه آتمن ھمان  بطور كلي مي

 آيد كه ھمان روان مي نفس كلي در تمام اشیا موجود است و علت نفس جزيي به حساب. جزيي
 كلي بوجود آمده است و داراي جھان بواسطة نفس كلي يا آتمن) 409ـ  379گزيده ـ ص (انسان است 

با  طرف ديگر آتمن ھمان برھمن است و از. تمام عالم در آتمن كلي مندرج است. باشد نفس واحد مي
ي شود ھمان آتمن جزي عنوان نفس انسان شناخته مي آنچه به. باشد مي) يا اتحاد(او داراي وحدت 

آتمن  بوجود نیامده بلكه كل وجود انسان تركیب يا اتحادي از وجود انسان تنھا از آتمن جزيي. است
بت به نس(اوست » خود«ترين  آتمن جزيي انسان، دروني. جسماني است بدن+ بدن لطیف + جزيي 

 انسان ارجمندترين عنصر اوست و من يا خود يا آتمن جزيي» خود«). لطیف بدن جسماني و بدن
ن انسان از طرف ديگر آتمن كلي نیز از برھمن جدايي ندارد پس بین م. كلي جدا نیست انسان از آتمن

 .كرد ھاي تودرتو تصوير توان مانند دايره اين سه را مي. انفكاكي موجود نیست  برھمن، و
 

 نحوه آفرينش و خلقت -3-7
 د،ھاي يك واقعیت واحد كه ھمان برھمن باش بايد گفت كه آفرينش چیزي جز ظھور و جلوه از جھتي

تلف در مورد مخ در اوپانیشادھا در طي فرازھاي. لیكن اين تصوير از خلقت يك تصوير كلي است. نیست
. گار نیستنددست و ساز رسد كه اين بیانات يك ولي به نظر مي. جزئیات خلقت نكاتي بیان شده است

 :برخي از اين فرازھا بدين ترتیبند
غاز در آ«: گويند بعضي از مردم مي. دومي نداشت الف ـ عزيزم در آغاز اين جھان، فقط يك وجود بود و

ن ب ـ ولي براستي اين چگونه ممك. »الوجود، وجود حاصل گشت اين جھان فقط الوجود بود و از آن
الوجود حاصل شود؟ برعكس، در آغاز، اين جھان فقط وجود بود،  است؟ چطور ممكن است وجود از
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مثل كنم اي كاش متعدد بودم بگذار تولید«اين وجود پیش خود انديشید  ج ـ آنگاه. يكي بدون دومي
 گذاركاش من متعدد بودم ب«آن حرارت با خود انديشید . پس حرارت را ايجاد كرد) كنم چیزي را ايجاد(

 ...چیزي ايجاد كنم پس آب را ايجاد كرد
 شناسي فرجام -3-8

 طرق ادامه حیات پس از مرگ الف ـ
ني كه كسا .يابد؛ راه نیاكان و راه خدايان ادامه حیات و زندگي پس از مرگ در دو صورت تحقق مي طرق

د، ان افراد عادي زيسته اند و ھمانند المنفعه انجام داده در طول عمر دنیوي خويش كارھاي خیر و عام
اريك ماه پس از عبور از دود، شب و نیمه ت در اين راه روح. گیرند را در پیش مي» راه نیاكان«پس از مرگ 

یك او رسد و تا زماني كه آثار اعمال ن سرانجام به ماه مي )و سخت يا طرق ظلماني  كنايه از راه صعب(
ه باالخره پس از اتمام توش. ماند نیكي كه انجام داده است، در آنجا مي برجاست و به اندازه اعمال

 ده واثیر، باد، باران و بذر به زمین بازگشته، دوباره از طريق غذا جذب بدن آدمي ش عملش از طريق
ال ھم پاداش اعم در اين حالت روح،. شود بار ديگر زاده مي  گردد و بدين ترتیب وارد بطن مادري مي

 پس از در اين تصوير از زندگيِ  .شود كند و ھم دوباره در اين دنیا متولد مي دنیوي خود را دريافت مي
اند  تهكه راه زھد و ايمان را در پیش گرف اما كساني. مرگ، مساله تناسخ بصورت واضحي آشكار است

دم اند، پس از مرگ به راه خدايان ق مطلق واصل شده گزيني به واقعیت و با اعراض از دنیا و خلوت
بوع كنايه از طرق مط(شعله، روز، نیمه روشن ماه، خورشید و آذرخش  گذارند و ارواح آنان با گذر از مي

 ، برھمنبنابراين. گردند رسند و ديگر به جھان بازنمي ، سرانجام به برھمن مي)نوراني و عالي يا طرق
دوم از  طريق در.شود كه مقصد اين حركت، از طريق مراحل نوراني است، به عنوان نوراالنوار تلقي مي

ً سخن... زيست پس از مرگ، سخن از پاداش معمولي اعمال و  و  از وصول است نیست بلكه اساسا
 .بس

 
 ب ـ وصول پیش از مرگ و پس از مرگ

بدان  اي از انسانھاي اھل رياضت و اعراض عده را بايد به نوعي طريق وصول نامید كه» طريق خدايان«
ين طريق ولي آيا تنھا مرگ تكويني و متعارف است كه باب ا .رسند گام نھاده و به مقصد اعالي آن مي

آنچه از . اي گام نھاد در حیات دنیوي و پیش از مرگ نیز به چنین مرحله توان گشايد يا آنكه مي را مي
 ي وآيد مؤيد آن است كه طريق وصول، اختصاصي به وقوع مرگ تكوين اوپانیشادھا برمي تأمل در

در اين  وصول توان در زندگي دنیوي نیز به نوعي اين راه را طي كرد و البته طبیعي ندارد، بلكه مي
ر گفت در اوپانیشادھا د در باب اين مراحل به اجمال بايد. مرحله، خود داراي مراتب و مراحلي است

یه به را در مقامي عالیتر و حالتي شب رويا است، در اين حالت نفس، خود اي، سخن از خوابِ بي مرحله
 يابد در حالي كه كند، او خود را مي درك نمي يابد و تضاد تبايني در اين مرحله خواب عمیق مي

 اي است فوق اي ديگر سخن از مرحله در مرحله. كند نمي مستغرق وحدت است و كثرتي را مالحظه
ود ش در اين مرحله شخص چنان در وحدت محض مستغرق مي. باشد نمي رويا كه قابل وصف خوابِ بي

او » اوصاف من«و » من«در واقع . دھد خود را از دست مي» من«خود و حتي  كه كلیه صفات و حاالت
 اين. گردند ھا در اقیانوس منحل مي شوند، ھمانگونه كه رودخانه مستھلك و منحل مي در امر واحد

ھا اشاره اوپانیشاد متني از  در اين رابطه به. شائبه است مرحله در واقع وصول به وحدتي محض و بي
اصل خود ملحق  نیز كلیه اعضاي حواس به.رود پانزده جزء از بدن از بین مي: شود مي
وحدت اعالي اليزال  ھمه اينھا در. ھمچنین، كار و روان شخص كه عبارت از ھوش اوست.شود مي

 )44گزيده ـ ص. (شوند متحد مي
 اخالق در اوپانیشادھا -3-9

به نظر برخي محققان تفكر اخالقي  .در اوپانیشادھا به كردارھاي اخالقي اشاره شده است
دست باش  ـ گشاده2داري را پرورش بده  خويشتن ـ1: توان در سه اصل خالصه نمود اوپانیشادھا را مي

ر از اخالق و برھمن معتقدند كه از ديدگاه اوپانیشادھا اينان برت برخي در باب واصالن به.ـ دلسوز باش3
في توانند مرتكب رذايل اخالقي شوند، بدون آنكه احساس كنند كار خال و مي اند كردارھاي اخالقي

یچ ھ توانند زندگي كنند، بدون رعايت خالصه افرادي ھستند كه ھر طور بخواھند مي. اند داده انجام
 .قاعده اخالقي

 ناي صحیحمع. دھند اي را در واقع تعلیم نمي بايد گفت كه اوپانیشادھا چنین آموزه ولي درباره اين نظر
قیود و  براساس تعالیم اوپانیشادھا اين است كه يك واصل و سالكِ طريق وصول به برھمن، اخالق را
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و بدانھا از اخالقیات و تقید ا كند بلكه دانش او به شود و قبول نمي شروط و تعالیم خارجي پذيرا نمي
ً داراي اخالق است به بیان ديگر او. گیرد طريق يك يافت دروني انجام مي عارض با اخالقي كه در ت. ذاتا

 .مباني اخالق انساني نیست
 :در پايان، نیايشي از اوپانیشادھا

 مرا از مجاز به حقیقت
 از تاريكي به روشنايي

 )71صـ  گزيده. (و از مرگ به جاودانگي رھنمون شو
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