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   اوپانيشادهانقش معرفت برتر در نيل به نجات از ديدگاه
  

  ∗سعيد گراونددكتر 
  

  چكيده
 پس از بيان گزارشي اجمالي در باب ويژگي و مضامين ،مقالهاين  در

 اساسي در باب معرفت و نقش هاي آن است كه به پرسش  سعي بر،اوپانيشادها
  .  نجات پاسخ داده شودي بنيادين آن در مسأله

 از دوران بزرگ ،در بخش اول . مشتمل بر سه بخش است پيش روي الهمق
 از تاريخ نگارش و مضامين ،در بخش دوم. تاريخ حكمت هند سخن رفته است

كه مباحث مندرج در است اوپانيشادها سخن به ميان آمده و گفته شده 
در بخش  .اوپانيشادها چيزي است از جنس مكاشفه و شهود نه دليل و استدالل

اوپانيشادها بنياد نجات  كه معرفت به آتمن دراست  شده بيان ،وم اين نوشتارس
 .2 ،1 معرفت برتر.1 :شود مي دو تصوير از معرفت مطرح ،در اين بخش .است

معرفت فروتر معرفتي است اكتسابي كه به امور و لذايذ ناپايدار  .2معرفت فروتر
  .بخشي است  نجات فاقد اهميت،به همين دليل .اين جهان مربوط است

اين مرتبه از معرفت  .معرفت برتر همان معرفت بنياد يا معرفت به آتمن است
براي وصول به اين مرتبه از معرفت، آدمي  .شود ميبه حقيقت فناناپذير مربوط 
 نفس و هاي چه رهايي از خواهش.  نفساني پاك كندهاي بايد دل خود را از خواهش

 وصول به ،اوپانيشادها در. رساند ميبه نجات است كه آدمي را  شور خودخواهي
شناختي است ل معرفتمكشه يك نوع تحو.  

  . اوپانيشادها-5، جنانه -4 ،آتمن- 3،مكشه-2،سمساره-1:يكليدهاي  واژه
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 تفكرات ، يكي پس از ديگري به ظهور رسيده، معاصري  از يونان تا دوره،ادوار متوالي فلسفه

 آغاز مكاتب اصلي فلسفي ،اما در هند. اند مطرح كردهل فلسفه يمستقل خود را در باب مسا
و واقعاً دشوار  توان يافت مي آن ني باره درالعات كافياي از تاريخ مربوط است كه اط به دوره

 كه مبناي پيدايش بسياري ديگر از مكاتب ،ها آنيرات أث پيدايش يا از تخاست كه از تاري
  ).62: ، ص1 :، ج4(  سخن به ميان آورد،فلسفي شد

 ي توان به چهار دورهين هندويي را مييهاي موجود، تاريخ تفكر آ يرغم دشوار  به
  ): 57 - 9: صص، 1 :، ج13( ز ااند اين چهار دوره عبارت. بندي كرد لف تقسيممخت

 هجوم اقوام هندواروپايي آغاز  كه با،) قبل از ميالد600 تا 1500( ودايي ي دوره. 1
 ،دوران بسط و گسترش تدريجي فرهنگ و تمدن آريايي است كه در آن، گردد مي

توان به  مي اين دوره را ).همان( وجود آمدنده  بااوپانيشاده ها و سرودهاي ريگ ودا، برهمنه
  . عمل ناميدي دليل رواج و گسترش احكام شرعي و مراسم ديني عصر كرمه مارگه يا طريقه

 بسط و گسترش اوپانيشادهاي ، كه در آن،)م. ب200م تا . ق600( حماسي ي  دوره.2
يق انتزاعي و فلسفي  همان تفكر عمي دوره گيرد،اوليه و مكاتب فلسفي هند صورت مي

 جيني، شيوايي و ويشنويي  و نيز مكاتب ديني بودايي،ه رامايانه، مهابهاراتهاي حماسه. است
توان عصر جنانه مارگه يا  مياين دوره را ).همان( اند ين بهگوت متعلق به اين دورهيو حتي آ

  .طريقه معرفت ناميد
اي است كه بسياري   دوره،گردد  مي ميالدي به بعد آغاز200  كه از،اي  سوترهي  دوره.3

اين  و .آيد ميتمام به رشته تحرير در  ايجاز ها و تفكرات فلسفي به اختصار و از رساله
  .گيرد ميها شكل  اختصار در قالب سوتره

 ي اي است كه فاصله  دوره،گردداز قرن دوم ميالدي آغاز ميكه  ، مدرسيي  دوره.4
 از قبيل ،بسياري از فيلسوفان هندويي و بودايي. ندارداي   سوترهي زماني روشني با دوره

و ويجنانه 10بهاسكره ،9اوداينه ،8تي، واچسپ7، مدوه6، رامانوجه5، شريدهره4، شنكره3 كوماريال
 شارحاني از قبيل شنكره و رامانوجه مباني ،در اين دوره. اند  متعلق به اين دوره11بهيكشو

كنند كه بنياد آن تاكنون در آئين هندويي به  ميديني و فلسفي بسيار عميقي را وضع 
: همان، ص( اي برخوردار است العاده اعتبار فوق ت و يك شاهكار معنوي از اهميي منزله

59.(  
توان گفت كه اوپانيشادها  مي، پس از معرفي اجمالي تاريخ تفكر هندوييبا اين وصف،

 ادبيات و متون ي  بين مجموعهترين آثار ديني و عرفاني هندوها است كه در مهم يكي از
  .گيري تاريخ عرفان و معنويت هند داشته است ير را در شكلأثمختلف تاكنون بيشترين ت
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  اوپانيشادها. 2
برانگيز و ظاهراً متناقضي در   بسيار بحثهاي  ديدگاه،در باب تاريخ نگارش اوپانيشادها

 كه تقريباً بيشتر متوني كه به اين امر بيشتر از آن جهت است. نظران وجود دارد بين صاحب
و تعيين دقيق تاريخ اين  )14: ، ص19( اند نام و نشان  بياند  هندويي متعلقي ادبيات اوليه

  .متون امري است فراسوي شناسايي و بررسي مطالعات تاريخي
آيند، ودانته يا  ميكه در رديف متون رازآميز سنت هندويي به حساب  ،اوپانيشادها

مشتمل است بر مباحث  بزرگ ي اين مجموعه .دهند ميها را تشكيل آخرين بخش ودا
 كه شايد بتوان ،شناسي شناسي، خداشناسي و خود شناسي از قبيل هستي مختلف معرفت

 مكاتب ي اغلب  سرچشمهبودايي تاكنون - مختلف هندوهاي سنتگفت در بين مجموعه 
كه تمام  ه دليل اينب). 41 - 2: ص، همان، ص4( رزمين هند بوده استس فلسفي -عرفاني
 هر يك به 13كه  و چه نĤستي12كه چه آستي، بودايي -هندوو  عرفاني - فلسفي هاي جريان
  .اند بودهاوپانيشادها تحت تأثير اي  گونه

 قبل از 700 الي 600هاي  ترين اوپانيشادها در سال ميرسد كه قدي مي به نظر چنين
  بر،شناختي و از سوي ديگر  مبناي قراين زبانداسگوپتا بر. اند ميالد مسيح سروده شده

اساس تجزيه و تحليل مضامين باطني اين متون، اين تاريخ تصنيف از اوپانيشادها را 
توان به دو دسته متقدم و متأخر  ميطور كلي اوپانيشادها را  پذيرد و عقيده دارد كه به مي

 كه ،ه نظم و نثر وجود دارد اوپانيشاد ب112 قريب ،از نظر داسگوپتا. بندي كرد تقسيم
  ):30 - 28: ص، ص1: ، ج4(  ازاند  عبارتها آنترين  معروف

، 21 ايتاريه،20تيتيريه، 19ماندوكيه، 18، موندكه17 پرشنه،16 كتهه،15 كنه،14ايشه
، 27واليه  كاي،26تريه  ماي،25كوشي تاكي، 24شوته شواتره، 23بريهدآرانييكه، 22چندوگيه

، 35، برهما34، پارام حمسه33، نارايانه32، گربهه31 آرونيكه،30 حمسه،29دوبرهما بين، 28جاباله
  ).همان( ...39تراياني ، ماي38، آتاروه شيكهه37شيرا ، آتاروه36امرتاندا

 نخستين كسي است كه ، برادر اورنگ زيب،فرزند بزرگ شاه جهان، 40داراشكوه
 ترجمه با ه اروپاييان از طريق همينتا حدي ك. كند مياوپانيشادها را به زبان فارسي ترجمه 

 اوپانيشادي كه توسط دارا شكوه ي مجموعه. شوند ميآميز آن آشنا اين متون و ادبيات راز
 41اين در حالي است كه موكتيكه اوپانيشاد.  اوپانيشاد50 مشتمل است بر اند ترجمه شده
 ، اوپانيشاد معروف13 زجه  ب،از اين مجموعه. كند مي اوپانيشاد را معرفي 108فهرستي از 

  ).30-28: ، صص1، ج4؛ 9483: ، ص14 :، ج9( خرندأبقيه ديگر كم و بيش مت
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  مضامين اوپانيشادها. 3

 اما ،دهد ميتكاليف ديني در عصر وداها رخ نجام در سنت ديني هند، رواج و گسترش ا
دي نشان  هر چه بيشتر خود را در متون و ادبيات اوپانيشانويتجريان عميق حكمت و مع

  .دهد مي
به هر روي، مباحث مندرج در اوپانيشادها بيانگر شناخت حقيقتي است معنوي 

 عبارت ، بنا به گزارش اوپانيشادها،اين حقيقت معنوي. فراسوي تاريخ و رخدادهاي تاريخي
 هاي مفاهيم و نظام  كه در اوپانيشادها ازمتذكر شد بايد ،از اين رو .است از معرفت به آتمن

 وجودي بشر هاي ها و دغدغه ترين پرسش بنيادي بلكه از ،شود ميلسفي بحث نخاص ف
  .رود مي به نجات سخن رسيدن همچون آتمن، برهمن و چگونگي 

.  پرسش از آتمن استمطرح شدهترين پرسشي كه در اوپانيشادها  مهمرسد  يبه نظر م
اين  .است بنياد ي تمام حقايق اين جهان بي ه كه سرچشم،آتمن حقيقتي است فناناپذير
 از برخي اهي درگ و گه) 70 و 54: ص، ص20( گاهي برهمن حقيقت فناناپذير گاهي آتمن،

  ).45: ، همان، ص4( شود مي هم ناميده  و سكوت43، عدم42ها، وجوداوپانيشاد
رود؟ جايگاه حقيقي او در اين جهان  مي؟ به كجا  استاز كجا آمده  مياين كه آد

 بنيادين هاي همه پرسش  از مرگ چه خواهد شد؟ همه وچيست؟ و سرنوشت او پس
  ).83: ، ص6( شوند ميديگري هستند كه در اوپانيشادها بحث و بررسي 

شايد بر اساس همين تفسير از مضامين باطني اوپانيشادهاست كه رادها كريشنان 
سير آميز را چيزي از جنس مكاشفه و شهود تف مباحث مندرج در اين متون و تعاليم اسرار

از  نيشادها بيشتردارد كه مكاشفات مندرج در اوپا مياو اظهار .  نه دليل و استدالل،كند مي
  ).47: ، ص2(  عارفاني است اهل شهود تا فيلسوفان اهل منطقآنِ

 .وصول آدمي به معرفت استامكان  اصلي اوپانيشادها چگونگي قصودبا اين وصف، م
كه به دور از هر گونه غرض ضمير  ستند روشن عارفاني هن اصلي اين متون نيزنگارندگا

توان گفت كه  مي ،از اين رو. اند جوي دانايي و روشناييو جز حق در جسته  ب،زايد
كه در ،تنها در اين جهان  معرفت را نهبخشيِ ت نجاتاوپانيشادها در صدد برآمدند تا اهمي 
كه وصول به برهمن را نه  تا آدمي به خوبي فهم كند ،جهان ديگر نيز به آدمي نشان دهند
 الزم بود كه ،از اين رو. توان يافت مي كه در معرفت هم ،فقط در عمل و انجام تكاليف ديني

كرد اكنون هر چه بيشتر در درون خود  ميجو و آدمي آنچه را كه در بيرون از خويش جست
  . بطلبد و در اعماق وجود خود به دانايي و روشنايي برسد
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   به نجاتنيلر در نقش معرفت برت. 4

 براي ،هاي رسيدن به نجات در سنت ديني هندويي  يكي از راهي منزله همعرفت ب
 و حكيمان و فرزانگان حقيقي اند چه وداها معرفت. شودنخستين بار در وداها مطرح مي

  ).7: ، ص4 :، ج4( كساني هستند كه احكام و حقايق ودايي را فهم كنند
 ،توان در اوپانيشادها بررسي و شناسايي كرد ميت را  معرفي  پس از وداها سرچشمه

، )30 - 29: ص، ص8  و28: ، ص5( اند ترين معرفت  كه سرچشمه متعالي،اوپانيشادها در زيرا
با .  محدودي ممكن است به نجات منجر شودي عمل و انجام تكاليف ديني فقط در عرصه

اگرچه ممكن است آدمي را در  ،اين اوصاف، بر اساس تفسير اوپانيشادها، اعمال ديني
به همين دليل است كه در متون و . پاگيرندو  دست، در مجموع،رسيدن به نجات ياري كنند

، 20؛ 16و 5و 1، ادهيه 21( آيد مي نجات فقط از طريق معرفت به دست ،ادبيات اوپانيشادي
  .نه از طريق عمل )16و5و1. اد

از كه اين چه سالك براي ،بسيار داردت البته عمل در به ظهور رسانيدن معرفت اهمي 
 بايد باطن خود را با ، معرفت برتر واصل گرددي كمند اسماء و الفاظ رهايي يابد و به مرتبه

ناپذير را در اندرون جان  حقيقت فنا نفساني پاك دارد تاهاي  از خواهش،خدمت و طاعت
توان گفت كه در  مي ،از اين رو. گاه عشق به آتمن گردد خود شهود كند و قلبش تجلي

  .ساز ظهور معرفت است  عمل زمينه،اوپانيشادها
يا   معرفت فروتر.معرفت برتر يا معرفت باطني:  استنوع دو اوپانيشادها بر معرفت در
سي معرفتي است كه از تمام علوم تجربي و آن معرفت مقد معرفت فروتر. معرفت ظاهري

 حتي ،اين اساس بر. آيدفراهم مي ربوط استكه به امور و لذايذ ناپايدار در اين جهان م
از . بخشي است  فاقد اهميت نجات،به همين دليل. وداها نيز در رديف معرفت فروتر است

 وداها، ادبيات حماسي و ديگر علوم ي رغم مطالعه  علي44 ناراده،روست كه براي مثال اين
غمناكي  ).10 و7.پ، 20 ؛10و7پراپاتاكه، 21( برد كه غمناك است مي پي ،سدنيوي و مقد

حالي  اين در. و آشفتگي ناراده به اين دليل است كه در باب آتمن چيزي نياموخته است
زدايد و هم او را به  مياست كه معرفت به آتمن هم غم و اندوه را از ساحت وجود آدمي 

  ).564: ، ص7 :، ج3( رساند ميشادي نامتناهي 
جاپتي و طلب  نزد پرهفتن فرشتگان و جنّيان ر «همچنين در اوپانيشادها در بحث از

كه هر كسي لياقت و شايستگي رسيدن به است  سخن رفته لهأمس از اين »...معرفت نمودن
در اين داستان، پرجاپتي معرفت به آتمن را به اين جهت به . معرفت به آتمن را ندارد

ان همان چيزي را عطا  اما به جنّي،آموزد كه لياقت و شايستگي آن را دارند ميفرشتگان 
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 معرفت به همين جسم خاكي را معرفت به آتمن ها آنچه .  بودها آنكند كه خواهش  مي

  ).10و7. پ، 1( كردند ميتلقي 
 معرفت به آتمن يا معرفت به بنياد حقيقت ، ديگر از معرفت در اوپانيشادهاي مرتبه

قيقت فناناپذير مربوط معرفت به ح اين مرتبه از. هستي است كه معرفت برتر نام دارد
آيد و  ميشود، ناانديشيده به انديشه  ميحقيقتي كه با آن ناشنيده شنيده . شود مي

نيز  45اين سنخ از معرفت به معرفت بنياد يا حكمت جاودان. شودنشده ادراك مي ادراك
  ).51: ، ص2  و102 - 4: ، صص20( شود ميتوصيف 

گاهي مقصود از معرفت همان علم و .  استبنابراين معرفت در اوپانيشادها ذومراتب
 و هر چيزي را بر خالف  است46مبتني بر وهم و خيال كه ،دانش رسمي و ظاهري است

 ، گاهي مقصود از معرفت نه علم و دانش ظاهرياما ،كند ميحقيقت اصلي و ازلي آن ادراك 
  . نام دارد»شهود« واالتري از تفكر عقلي است كه ي كه مرتبه

تواند از شهود برخوردار گردد كه به تحقيق برايش   كسي مي،رش اوپانيشادهابنا به گزا
 كسي كه به اين مرتبه از .او با برهمن يكي و يگانه است) آتمن( روشن شود كه نفس

 از .كند ميمعرفت رسيد شادي جاويدان را در تفكر در بنياد حقيقت هستي يا آتمن طلب 
معرفت به آتمن به اين دليل «: گويد  مي48ايتري به همسرش م47 ياجنيه والكيه،رو اين

چيز  يعني آنجا كه همه. ها است كه بنياد حقيقت وجود آدمي است  تمام شاديي سرچشمه
، 20(» بيند نه ديگري را ميشود و آدمي فقط خويشتن خود را  ميبا خويشتن انسان يكي 

  ).51: ، ص2و 20ندمان21 و12تا1. ف، 4، 2 . و اد7تا5.ف، 4 .و اد13تا 3فقرات، 4.اد
 ، در سنت اوپانيشادي،از اين رو .ترين حقيقت براي آدمي آتمن است به هر حال، شريف

جالب توجه است كه ). 64: ، ص2( شود مي بنياد اسارت تفسير ي منزلهه فراموشي آتمن ب
نه به . »ناپذير است آتمن شناخت«بنا به گزارش ياجنيه والكيه در خالل تعليم به همسرش 

كه بنياد هر نوع شناخت و حتي خود  بلكه به دليل اين، اين دليل كه امري ناشناخته است
  ).51:  صهمان،( شناخت است

پس آدمي بايد براي رسيدن به نجات به ساحت آتمن فرو رود و در نفس خودش نجات 
جاويدان است نه ازلي و حكمت  ساحت آتمن، چه تفكر در. جو كندو خويشتن را جست

 آتمن را ،برد ميسر ه  حواس بياما آدمي چون اسير حجاب است و در قلمرو. ذبدانش كا
بلكه ميان  ،كه در حقيقت چنين نيست  در حالي،پندارد ميهويتي مستقل و جدا از برهمن 

پس وقتي كه آدمي از ساحت حواس و . برهمن و آتمن يك نوع اتحاد محض وجود دارد
 كه در ،تنها در جهان ديگر  نه،من همان برهمن استتفكر عقلي فراتر رود و فهم كند كه آت
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ل اين نجات عبارت است از يك نوع تحو بنابر .يابد ميهمين جهان به نجات دست 

   ).287: ، ص2( دهد نه در دنياي هستي ميي كه در ساحت تفكر رخ ختشنا معرفت
 از نتايج ،ه سالكي كه از ساحت تفكر عقلي فراتر رود به دانايي رسيد،در اوپانيشادها

 تا حدي كه او را اين انديشه نيست كه با كه محبت كند ،كند مينيك و بد اعمال خود گذر 
  ).مندرج در ايشه اوپانيشاد10تا 5. ف، 2( و از كه نفرت نمايد

 آثار و  نظر بر،نصيب است عقلي است چون از دانايي بي  تفكري اما كسي كه در مرتبه
 ، در تاريكي عظيم فرورفته،ر اساس گزارش اوپانيشادهاچنين كسي ب. نتايج اعمال دارد

 آورد مي از سر تقليد سخن توحيد و معرفت بر زبان ،كه در طلب تهذيب نفس باشد آن بي
  ).  همان(

شود كه معرفت به آتمن يا معرفت برتر از چه طريقي  ميحال اين پرسش مطرح 
رفت به آتمن بايد چه كند و از چه آدمي براي وصول به مع، آيد؟ به تعبير ديگر ميدست  هب

  اجتناب ورزد تا بتواند در ژرفاي جان خويشتن به نجات دست يابد؟ اموري بايد
به ظهور معرفت به آتمن طبق تفسير كتهه اوپانيشاد، زماني در ساحت جان آدمي 

-5 . ف،2( ها را دور كند و فهم كند كه آتمن همان برهمن است د كه از دل خواهشرس مي
  ). اپنكهت اوپانيشاد در2

 آدمي براي وصول به معرفت به آتمن بايد از انجام اعمال نادرست اجتناب همچنين
آميز اخالقي پاك كند تا بتواند به  ورزد و دل خود را از تمايالت و آثار و عناصر شرارت

  ).21ند ، مان20؛ 5و 1و3. اد، 21؛ 21ند ، مان20 ؛24و 2 و1. اد، 21(  دست يابدرترمعرفت ب
دارند و همچون  آميز كه آدمي را از رسيدن به معرفت باز مي اين آثار و عناصر شرارت

احكام ودايي براي  طلب دنيا، سخن گفتن از:  ازاند كشند عبارت ريسماني او را به بند مي
احترامي به  ، بيتقليد از ديگران ، بدگويي و دروغ، دزدي و راهزني،ارندكساني كه معرفت ند

اعتقادي به آخرت، برتري عقل  ت، مرتكب گناه كبيره شدن، تهمت زدن، افسونگري، بيرعي
مندرج در نيتري اوپانيشاد ، 7تا 1.ف، 1( ...شهود، تزوير و ريا، خالف شريعت عمل كردن بر

  ).9تا 7 .و اد
 حواس تواند از طريق ميشود كه انسان ن ميكيد أ به شدت بر اين نكته ت،در اوپانيشادها

مضمون اين بحث را اوپانيشادها .  آن حقيقت فناناپذير را شهود كند،اندن متون مقدس خوو
 نشان »...تر است جاپتي كه از ما كدام بزرگ ه رفتن حواس و دل نزد پري هقص«در ضمن 

شود كه معرفت به  مي همين داستان است كه پرجاپتي به حواس يادآور ي در ادامه. دهد مي
ت  اعضا و حواس آدمي بيشتر اهميي  يا جان از همه49يعني پرانهآتمن يا معرفت به نفس 

  .)6، 7 . اد،1( دارد
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شود كه آيا نجات در اوپانيشادها در همين جهان و در  مي مطرح پرسشحال اين 

  يابد؟  ميها بعد از اين زندگي كنوني تحقق   مدتكه ايندهد يا  ميهمين زندگي فعلي رخ 
 رسيده 50 جيوان موكتيي به معرفت واصل شد به مرتبهاوپانيشادها كسي كه  از نظر

  ). مقالهي ادامه( رسد مي يعني كسي كه در همين جهان خاكي به آزادي ،است
 .پذير است اي است كه در دنياي پس از مرگ امكان  ديگر از نجات آن مرتبهي مرتبه

ه در اين كسي ك. يابد كه معرفت حضور دارد مياين مرتبه از نجات هم زماني تحقق 
329:، ص2( معروف است 51سنت هندويي به ويدهه موكتي برد در ميت به سر وضعي.(  

 كه بعد از اين زندگي ،از دوردست نيستاند اوپانيشادها صرفاً يك چشم پس نجات در
تواند در  ميشناختي كه   بلكه وضعيتي است معرفت،نايل گرديدبه آن جهان ديگر بتوان  در

  .دبه ظهور برس ميراي آدبهمين جهان خاكي هم 
شارحان متون و ادبيات اوپانيشادي بر اين باورند كه سالك مادامي كه در ساحت آتمن 

زيرا  ،رود ديگر در قيد و بند امور اين جهاني نيست و به امور دنيوي دلبستگي ندارد ميفرو 
 معرفت است بستگي به امور دنيوي و اغراض پليد در انجام عمل خود ناشي از عدم ظهور دل

  ).58: ، ص14(
آموزد نه معرفت به  ميبه هر روي، معرفت فروتر دانش جهان محسوس را به آدمي 

 كه وهم و خيال دانشي است مبتني بر ،و دانشي كه به جهان محسوس مربوط باشد را آتمن
اين در حالي است كه در ساحت معرفت ). 293 - 95: ، صص1( خود حجاب جهان است

كند و چون  ميشهود خود  حقايق را از طريق قلب  سالك،به بطون امور است كه ناظر ،برتر
  .هيچ نيازي به علوم رسمي و احتجاجات عقلي ندارداست، به دانايي رسيده 

 آن نوع معرفتي است كه ،بنابراين معرفت بنياد يا معرفت به آتمن در اوپانيشادها
هاي اين مرتبه  ترين اليه عميقكسي كه بتواند در  . محض و حقيقت تفكر استي سرچشمه
كه نه از رنج  چنان آن. سمساره آزاد گشته، اسير هيچ رنگي نگردد رود ازفروقلبي از تفكر 

  ). مندرج در ايشه اوپانيشاد10تا 5.ف، 1( آيد ميگردد و نه از شادي به هيجان  ميمضطرب 
 ن به مكشه معرفت، معرفت به آتمن است كه آدمي از طريق آي مرتبهپس واالترين 

؛ 21مانند ، 20 و 18تا12. ف، 6. اد، 21؛ 21مانند ، 20 و 32، 3، 4. اد، 21( يابد ميدست 
  ).2: ، ص18 ؛2: ، ص17

 معرفت به آتمن كه اهميت هاي  مشخصه،در متون و ادبيات عرفاني هندويي
 - 27: ، صص15  و373 – 75: ، صص14(  به شرح زير تفسير شده است،بخشي دارد نجات
، 57خدمت به گورو، 56، شرافت55، شكيبايي54خشونت نداشتن، 53، راستي52فروتني): 521
  ).همان(  و تهذيب نفس59 ثبات در عمل ،58 قلبپاكي
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آلود تولد و  ، تفكر در امور رنج61، دوري از خودخواهي60بستگي به محسوسات عدم دل
  ).همان(  اين قبيلوابستگي به فرزند و زن و خانه و اموري ازنداشتن  ،مرگ و پيري

 ياري نجات به رسيدنتواند آدمي را در  ميتوان گفت هر نوع دانشي ن ميجاست كه  اين
  . نداردبخشي  نجات زيرا هر نوع دانشي اهميت و ارزش ،رساند

در نتيجه، بنا به گزارش اوپانيشادها، صاحبان معرفت فروتر كساني هستند كه در پيچ و 
اين در حالي است . اند از اين رو، پيوسته اسير سمساره. اند دانهاي بيهوده سرگر غم انديشه
خواهي هاي نفساني و شور خود  رهايي از خواهش، معرفت برتر در اوپانيشادهاي كه نتيجه

توان  جاست كه مي  اين.شناختي دارد همين مرتبه از معرفت است كه اهميت فرجام. است
  .شناختي است نه وجودي  تحول معرفت يك نوع،گفت وصول به مكشه در اوپانيشادها

  

  نقد و تحليل. 5
 در. پيش از اين، ديدگاه اوپانيشادها را در باب معرفت و مراتب مختلف آن مرور كرديم

پردازيم تا هر چه بيشتر از  ميهمين جا به تحليل گزارش اوپانيشادها و نقد معرفت فروتر 
   .بخش سخن گفته باشيم  معرفت نجاتي هويژگي و مشخص

توان گفت كه در اوپانيشادها معرفت برتر با ويژگي و  ميدر تحليل مباحث فوق الذكر 
كه تمام علوم  )555: ، ص1 :، ج13( همراه استيعني دانايي و روشنايي  62 ستوهي مشخصه
   .اعتبار و فاقد اهميت است بيش برابر ديگر در هاي و دانش

 در اوپانيشادها با ،نش ظاهري است كه همان دا،اين در حالي است كه معرفت فروتر
 قراري همراه است  يعني ناآرامي و بي64و تمس  يعني شور خودخواهي63ويژگي رجس

وهم و كسي كه از اين مرتبه از دانش كاذب برخوردار باشد براي هميشه اسير ). همان(
 آتمن را ، به همين دليل،، حرص، آشفتگي، شور خودخواهي و حواس ظاهري استخيال
  . پندارد مي از برهمن جدا

 اشارات و تصريحات فراواني را در باب انتقاد از معرفت فروتر و علوم ،اوپانيشادها در
والكيه به  داستان ناراده، شوتاكتو و ياجنيه براي مثال، اوپانيشادها در. توان يافت ميتقليدي 

  ). 21مانند 20و 10و7. اد، 21 ؛21ند انم20 و2و6.اد،21(پردازند مي فروتر معرفتنقد آشكار 
 در اوپانيشادها به ، كه صاحب دانش ظاهري است،حامل معرفت فروتر عالوه،ه ب

 مندرج در 2، 8كهند، 1( گيرد ميكه دست نابينايي را است  تشبيه شده »نابينايي«
  ).ماندوكيه
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زني  «را به )علم تقليدي( شادي حامالن معرفت فروترمتون و ادبيات اوپاني همچنين

 از زندگي خود ،كه در نهايت ) مندرج در ماندوكيه9و7، كهند 1( كنند ميشبيه ت» عقيم
  .نصيب خواهد ماند محروم و بي

وهم و چه نتيجه آن شك و ترديد و . تواند آدمي را نجات بخشد ميپس معرفت فروتر ن
به همين دليل است كه اوپانيشادها آشكارا آدمي را در اين جهان به قلمروي .  استخيال 

 ، عقليهاي  و توانمنديخيال وهم وچه تكيه بر . خوانند مياسوي عقل و تفكر عقلي فرا فر
. سازد ميدهد و معرفت سالك را تيره و تاريك  مي آدمي را فريب ،بنا به گزارش اوپانيشادها

 سلوك آشناست ي  بايد از مرشدي كه در عرصه، سالك براي وصول به نجات،از اين رو
  ).52: ، ص2( حض او باشدپيروي كند و تسليم م

در حقيقت  )دانش ظاهري(  حامالن معرفت فروتر،افزون بر اين، در اوپانيشادها
از اين جهت، در اوپانيشادها كسي كه از دانش ظاهري  .شوند مينصيب از معرفت توصيف  بي

 از ميوه را به فردي نشان دهد ر اين است كه كسي درخت سرشاي منزله هب «برخوردار باشد
به  اما آن شخص ،مند شود  آن بهرهي  از سايه،از او بخواهد كه در زير اين درخت نشستهو 

سايه باشد و در زير آن  اي بي  در پي بوته،درخت پر ميوه را فرو گذاشته ،دليل ناداني
  ). مندرج در ميتري اوپانيشاد7 تا 1. ، ف9. ، پ1(» بنشيند
 بخشد ميكه به ديگران نور است يه شده تشب »آفتابي «اوپانيشادها معرفت برتر به در

ها و  به همين دليل قادر است كه ديگران را هم از درياي پريشاني ).6 تا 2. همان، ف(
 كه همان علم تحقيقي ،توان گفت كه اين مرتبه از معرفت مي. ها به آرامي عبور دهد تاريكي
 عقل و ،عرفت استمگونه  هرزند و چون بنياد  مي بر عقل و حواس ظاهري طعنه ،است

  . آورد ميحواس را امري عاريتي و حقير به شمار 
 كه در تمام جهان ،بيند آتـمن است ميبه هر تقدير، آنچه كه حقيقت تمام اعمال را 

  ).21 و نيز 12 و 11. ، ف6. ، اد20(  گوهر باطني تمام حقايق هستي استحضور داشته،
حقيقي ) آتمن(يقت هستي يا نفس وصول به نجات بايد به بنياد حقي پس آدمي برا

واالترين مرتبه از  ،در ساحت جان و تحقق آن آتمنچه معرفت به . خويشتن معرفت يابد
كسي كه به اين مرتبه از معرفت واصل شود همچون آفتابي است . روشنايي استدانايي و 

به اين  ؛) مندرج در شوته شواتره اوپانيشاد6 تا 2. ، ف5. ، اد1( كه نور آن از خودش است
  .نياز از هر گونه توجيه معرفتي است  بي،از اين رو. معنا كه نورش ماهيتي است نه عاريتي

ترين ساحت از   كه ژرف،)معرفت برتر(با اين وصف، معرفت به بنياد حقيقت هستي 
تواند آدمي را از  مي كه ، طريقي است در مسير جاودانگي و زيبايي متعالي،معرفت است

  .بيشتر بر وهم و خيال مبتني استبر خالف معرفت فروتر كه . بخشدنجات درياي سمساره 
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بخش در   كسي كه غير از اين معرفت نجات، بر اساس تحليل اوپانيشادها،كه اينخالصه 

اي است نابينا در شبي ظلماني و چاهي   همچون گمگشته،جوي حقايق ديگر باشدو جست
 ليل اوپانيشادها، تمام امور و حقايق ديگر ازچه طبق تح. اميد نجات ندارد تاريك كه هرگز
ها   به داليلي در وجود ما انسان،همين آتمني كه امروزه بيشتر از هميشه .اند تجليات آتمن

  .به فراموشي سپرده شده است
پردازد و اين  ميترين بحران انسان جديد  پژوهش حاضر به نوعي به مهم، بر اين اساس

 كه براساس گزارش ، به بنياد حقيقت هستيعرفتبحران چيزي نيست جز فقدان م
، 2(» فناناپذير فرمانرواي دروني و« خبري از خود حقيقي كه  عبارت است از بي،اوپانيشادها

  . آدمي است) 53: ، ص1ج
  

  گيري نتيجه. 6
اسي كه در شن  معرفتهاي شود كه يكي از مقوله مي معلوم از آنچه به اجمال گذشت

جوي معرفت و پس شأن حقيقي انسان جست.  معرفت به آتمن استهاوپانيشادها تصوير شد
  . كسي كه به آتمن معرفت بيابد در حقيقت به نجات دست يافته استچه. است

تواند نه تنها در جهان ديگر كه در  مي آدمي از طريق معرفت برتر ،اوپانيشادها در
 كه بتواند در  كسي،از سوي ديگر . سمساره آزاد گرددي چرخه از همين جهان نيز

 نه فقط حضور در پيشگاه برهمن كه اتحاد خود را با ،هاي آتمن فرو رود ترين ساحت عميق
  . گردد كند و به جاودانگي واصل مي بنياد حقيقت هستي احساس مي

 عمل و انجام ي هيشند وصول به نجات فقط زاييداند خالف تصور كساني كه مي بر
حضور دارد كه وصول به مكشه  به نحو بنيادين اين تفكراوپانيشادها  تكاليف ديني است، در

شناختي است ل معرفتيك نوع تحو.  
آموزد كه وصول به مكشه را نه در ساحتي بيرون از  مينتيجه اوپانيشادها به ما        در

بنياد حقيقت هستي در   كه در تفكر در،اين زندگي ازي دوردست بعد ازاند آتمن در چشم
  .جو كنيمو ي جستهمين زندگي كنون

 و دقيقاً اند بسا كساني كه در طول تاريخ، نجات را جز در بيرون از خود نجسته       چه
 از رسيدن به نجات باز ،ساحتي بيرون از خود جوي نجات درو  يعني جست،به همين دليل

عصر  ترين پيام اوپانيشادها براي انسان معاصر در توان گفت مهم ميجاست كه  اين .اند مانده
  . كاذب استهاي معرفت به خود حقيقي و رهايي از خود،  جديدي پيچيده
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  ها يادداشت

1. para jnana           2. Apara jnana            3. Kumarila                 4. Samkara 

5. Sridhara               6. Ramanuja              7. Madhva                    8. Vacaspati 

9. Udayana              10. Bhaskara              11. Vijnanabhiksu       12. astika 

13. Nastika              14. Isa                        15.Kena                       16.Katha 

17.Prasna                 18.Mundaka              19.Mandukya               20. Taittiriya 

21. Aitareya             22. Chandogya          23. Brhadarnyaka        24. Svetasvatara 

25. Kaysitaki            26. Maitreyi              27. Kaivalya                28. Jabala 

29. Brahma bindu    30. Hamsa                 31. Arunika                 32. Garbha 

33. Narayana            34. Paramahamsa     35. Brahma                  36. Amrtanada 

37. Atharvasiras       38. Atharvasikha      39. Maitrayani             40. Dara Shukoh 

41. muktika .up        42. sat                       43. Asat                       44. Narada 

45. eternal wisdom   46. Maya                  47. Yajnavalkya          48. Maitreyi 

49. Prana                  50. jivan mukti         51. videha mukti         52. Amanitvam 

53. Adambhitvam    54. Ahimsa               55. ksantih                   56. arjavam 

57. acarya-upasana   58. Saucam              59. sthairyam               60. vairagyam 

61. Anahankarah      62. sattva                 63. rajas                       64. tamas 
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