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 دل یب یهایآتمن و برهمن در مثنو یبرابرنهادهاي فارس 
 ودانته هاي مکتب ادوایته نظر به آموزه  با
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 3یی قرا  اضیف ، 2ا ی نیصالح میمر

 چکیده

ترین آن دین هندوساات. این دین از مکاتب ترین و رایجساارزمین هند مهد ادیان گوناگونی بوده که مهم 
ترین مکاتب در دین هندوساات. در مّتلفی تشااکی  شااده و مکتب ادوایته ودانته یکی از مهمعرفانی  

مکتب ادوایته ودانته آتمن به معنای نانسان) و برهمن به معناي نخدا) ست و میان آتمن و برهمن نوعی 
در روزگار رواد مکتب ادوایته ودانته در  ،شااعر بزرگ قرن یازدهم  ،بیدل دهلویی برقرار اسات. هماننیا

و عرفان و م هب مردمان  ورساومآداردانساته و به زیساته، او زبان ساانساکریت را میسارزمین هند می
نعدم و نیساتی)،   ازجملهاو مفاهیم و واژگانی   یهایمثنواش آگاهی و شاناخت داشاته اسات. در  زمانه

و نانساان و خدا) بساامد باال  یهایمثنوچه مفهومی در  به یی دارند. این اصارالحاتنعق  و آگاهی) 
با رجوع به منابع عرفانی مهم هند این مفاهیم را در  او به کار رفته اسااات؟ برای پاساااخ به این پرساااش

ایم. با نظر به انرباق تعاری  بیدل از انسااان و خدا با منابع عرفاني هند، بیدل بررساای کرده یهایمثنو
توان دید. بیدل عدم و نیستی، عق  و آگاهي و انسان و خدا بیدل می یهایمثنورا در  بازتار این مفاهیم 

 برد.هاي مکتب اداویته ودانته به کار میرا در معنایي نزدیك با آموزه 

 بیدل دهلوی، عدم و نیستی، انسان و خدا، عق  و آگاهی، مکتب ادوایته ودانته. : هاواژهکلید
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 درآمد - 1

از    یکی  دهلوی  و   نیتربزرگبیدل  »عدم  واژگان  است.  هند  در  هجری  یازدهم  قرن  شاعران 

شود. او خلقت همه چیز این جهان و حتی او دیده می یهایمثنونیستی« و »انسان« به وفور در 

داند. در نظر بیدل، سرانجام هستی نیز همان عدم و نیستی است و انسان را از عدم و نیستی می 

 گوید:میان دو نیستی قرار دارد. او خطاب به انسان می انسان در

 وجاااااود طاااااراز ۀای عااااادم زاد
 در میاااااان دو نیساااااتی جایااااات

 

 نیساااتی نقاااش هساااتی آییناااه سااااز
 ایااان هماااه شاااوخی مااان و مایااات

 (10۵، 3د : 1389)بیدل،   

بیدل به کار رفته است؟ بیدل بر اساس چه منابعی این مفاهیم را بکار   یها ی مثنو عدم و نیستی به چه معنایی در    
 برد؟ جایگاه انسان کجاست و چرا در میان دو نیستی قرار گرفته است؟می 

زندگی و  ۀ  بیدل با زبان فارسی، عربی و سانسکریت آشنایی داشته است. عبدالغنی و خلیلی دو پژوهشگر در زمین 
های فارسی  ن ادر گ شته از زبان مادریش بنگالی، با سانسکریت و ترکی آشنایی یافت و زبا گویند: عبدالق آرار بیدل می 

(. با توجه به شناخت 80ا  ،  1د  :  1334؛ خلیلی،  14ا    1: د. 1341و عربی را نیز در مکتب آموخت. )عبدالغنی،  
 از این منابع بهره برده است؟  شی های مثنو زبان سانسکریت و آگاهی از منابع عرفاني دین هندو، آیا بیدل در سرودن  

عرفان اسالمی و عرفان ابن عربی در آرار بیدل نوشته شده است. ۀ  های زیادی در زمین نامه مقاالت و پایان   تاکنون   
نتیریر ۀ  زاد در مقال : نسرین صفرعلی و محمد فرخ ازجمله عرفان هندو نوشته شده  ۀ  در زمین   پراکنده مقاالتی نیز  طور به 

خلقت  ازجمله سرزمین هند  ورسوم آدار (، برخی از  139۵بر آرار شاعران سبک هندی )بیدل دهلوی() )   عرفان هند 
فرهنگ عامه و  ن   در مقاله   ینب پناه اند. محمد فوالدی و ز جهان و تناسخ نمونه شعرهایی را در دیوان بیدل ارائه داده 

را در مثنوی    ازدواد هندوان در    ورسوم آدار و    ی سوز مرده   ازجمله (، مضامین فرهنگ عامه  1399های هندو) ) آیین 
نیشدها) از رقیه همتی و  های وحدت وجود در آرار بیدل و اوپه نبررسی تربیقی تمثی  ۀ اند. در مقال بیدل بررسی کرده 

نآر)، نتمثی  دانه و هسته)، ندریا و مود و گردار) در    ازجمله (، برخي تمثیالت عرفانی 1397ر ) پو  ولی عبداهّٰلل 
اند که بیدل برای تبیین وحدت وجود از تمثیالت نیشدها و دیوان بیدل بررسي شده و نویسندگان به این نتیجه رسیده اوپه 
نبررسی سبک فکری بیدل دهلوی و عرفان هندی در  ۀ  مقال در    نیشدها بهره برده است. زینب پناه و محمد فوالدی اوپه 
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 اند.(، به بررسی انسان کام  بر اساس عرفان هندو و عرفان اسالمی پرداخته 1400های انسان کام ) ) بیان ویژگی 
نشان    در کالبد جسم   را   سفر روح انسان  ( 1392) ) مثنوی طلسم حیرت تیملی در ساختار  نۀ  مقالعلیرضا نکویي در  

پژوه   دهد. می  این  بیدل و کاربرد   شدر  فلسفی عرفانی  به آبشّورهای  عرفان هندو  بر اساس عرفان اسالمی و 
) بیدل  ی ها ی مثنو تالش برای ترسیم الگوی ارتباق روایی در  نۀ  مقال . در  مفاهیم عرفان هندو اشاراتی شده است

  . نویسندگان است   بیدل یها ی مثنومحوری  انسان رمزگان،  نیامحمد سعید میرزایی و مریم صالحی از (  1399) 
ۀ زینب پناه در مقال  .اندرا بررسي کرده  بیدل   یها ی مثنو  هایها و داستان الگوی ارتباق روایی در حکایت چگونگي 

مراتب وجود را از دیدگاه بیدل دهلوی و شنکره   (1400نبررسی حضرات وجود از دیدگاه بیدل دهلوی و شانکارا) ) 
نیشدها اشاراتی کرده است. در این بیدل از مفاهیم عرفانی اوپه ۀ  نویسنده در این مقاله به استفادبررسی کرده است. 

های عرفان هندو آموزه ۀ  در زمین   تاکنون ها بیان شده که بیدل دهلوی از عرفان هندو تیریر پ یرفته است؛ اما  مقاله 
در    ازجمله  نآتمن)  پژوهش می بیدل تحقیقی صورت نگرفت   ی ها ی مثنونبرهمن) و  این  است. در  بر ه  خواهیم 

مفاهیم کلیدی عرفان هندوست   ازجملهنیشدها و وداها این مفاهیم را که  اوپه   ازجمله اساس منابع عرفانی دین هندو  
بر اساس رابر  ی ها ی مثنو در   نبرهمن) و نآتمن) مکاتب عرفانی فلسفی گوناگونی در دین ۀ  بیدل بررسی کنیم. 

شنکره بنیانگ ار این مکتب قائ   . ترین آن مکتب نادوایته ودانته) استترین و رایج هم هندو تشکی  شده است که م
 1پیروان زیادی داشته است.  تاکنونبه وحدت وجود عاری از رنویت است. این مکتب عرفانی از زمان شنکره 

 مکتب ادوایته ودانته  - 2

ب همه   نمکتب ادوایته ودانته) است. او تفاسیری بر  گ اران ی بن مفسر و    ن ی تر بزرگ .م(  ق  476تا    ۵08شنکره آچاریه )  
َبَهگود گیتااوپه   (، Brahma Sutraسوتره )  و  اصلی  تفاسیر او اساس   ( Bhagavad Gita)   نیشدهای  نوشت. 

نویسد: نآن ذات شنکره در تفسیری که بر برهمه سوتره دارد، درباره برهمن می   . مکتب نادوایته ودانته) قرار گرفت
 ,Samkarac) )ییرناپ یر، مستغنی و الیتجزی است عین حقیقت است، برترین است، ساری، جاری، تغ مرل، 

طب، نظر او برهمن عین هستی و حقیقت است. او بود و مظاهر جهان نمود او هستند. به این دیدگاه  (. 4 :1988
) ) می Advaitaن  ا ی نوحدت وجود محض    ( نار جزء  از دو  این کلمه مرکب  )اaگویند.  زبان  (  ادات نفی در  ز 

( )به معنی رنویت( و در مجموع به معنی نفی رنویت است. این عنوان نشانگر dvaitaسنسکریت( و ندوایته) ) 

 
1-See. King Richard (2002), Orintalism and Religion: Post –Colonial theory, india and "the Myistic 

East" press, Routtedge. 
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اخ  شده و آنها هم تتمه و   1نیشدهانفی هر گونه دوگانگی و کثرت در جهان هستی است. چون این مکتب از اوپه 

محق، هندی در زبان سانسکریت و فلسفه   3گویند. داسگوپتاهستند به آن نمکتب ادوایته ودانته) می  2پایان وداها
ها انسان بروز و نمود عینی دارد) مّتل  ودانتا در زندگی میلیون   ی ها صورت گوید: نحتی امروز هم اشکال و  می 

(Dasgupta, 1997: 631 .) 

 برهمن  - 3

نیشدها  به معنی نمتورم کردن)، نگسترش دادن)، نرشد کردن) و نبزرگ) آمده است. در اوپه  brhۀ برهمن از ریش   

واقعیت  عنوان به هندی آن را ۀ محق، و نویسند 5شده. پولیگاالندا استفاده  4برهمنۀ برای اشاره به حقیقت غایی از واژ 
(. برهمن به معنی نواقعیت Puligalanda, 1997: p.222)  کندندر میان و فراتر از جهان) بیان می   ر یرناپ  یی تغ 

در مکاتب نودانته) مفهوم   ژه یو به هندو  ۀ  متعالی و درونی) و نروح عالی کیهانی) در هندوئیسم است و در فلسف 
 محوری را دارد.

گرفته، افت. در وداها خدایان گوناگون مورد پرستش قرار می توان در وداها و اوپه نیشدها ی این مفاهیم را می ۀ ریش   
هایی برای رفع  و موضوع نقربانی) محور عمده را داشته است. مردم با اهدای قربانی از خدایان گوناگون درخواست 

بعدها نیز   خواندند که افرادی بود که آنها را نبرهمن) می ۀ مایحتاد زندگی داشتند. اجرای آیین و مراسم قربانی بر عهد
ها  روحانیان )باالترین طبقه اجتماعی در آیین هندو( قرار گرفتند. در ریگ ودا برهمن به معنی رازی که در ادعیه ۀ  در طبق 

ها آیتریه حائز اهمیت هستند. از میان این رساله   6های براهمنهرفت. بعد از وداها رساله و دعاها قرار داشت به کار می 
ته برهمن ) Aitareya Brahmanبرهمن ) ته پر ای دارند. در این ( اهمیت ویژه Shatapatha Brahman(، و شر

 
در واقع شرح و تفسیری هستند بر   روند.های پایانی وداها به شمار میهستند و از قسمت ترین منابع فلسفی عرفانی هندنیشدها مهماوپه . 1

)- 1:ازجمله چهار ودای معروف   )-3(  Rig Vedaریگ ودا )-Sam Veda  )2سام ودا  ه ودا  -Yajur Veda)  4یجور ودا  تهرور ار
(Atharva Vada  توسط زمان  طول  در  متون  این  شده (  نوشته  مّتل   موضوعات  در  و  گوناگون  رویکرد  فرزانگان  بیشترین  اند. 

 ( است. Atman( و آتمن )Brahmanنیشدها برهمن ) اوپه
   قب  از میالد است.  600و  17۵0های م هبی هندواروپایی است که به زبان سانسکریت نوشته شده. تاریخ نوشتار آنها  ترین نوشته قدیم . 2

3. 1952  - 1887 )Surendranath Dasgupta( 

4. See. James Lochtefeld, Brahman, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol.A.M, Rosen 

Publishing p.122. 

5. Ramakrishna Pulhgalandla (1930) 

 اند. نوشته شده های نیایشی هایی هستند که برای راهنمایی برهمنان در انجام صحیک مناسک و آیین رساله . 6
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هایی هستند که در ریگ اند؛ همان ها آمده ها هم موضوع قربانی محور عمده است. خدایانی که در این رساله رساله 
ه ودا مورد ستایش قرار می  رور تهر نوظهوری پیدا شدند. در  ۀ  نبرهما) با چهر اما با این حال خدایانی مث  ؛  اند گرفته ودا و ار

تر پرتر براهمن برای نّستین بار به نام نبرهما)    شود.آفریدگار ظاهر می   عنوانبه ها برهما  . در این رساله میخور ی برم شر

ۀ رمر بود که اندیشپایان و بی بی   باً یتقر نبرهمن) دچار تحوالت معنایی شد. در واقع پ  از جستجویی  ۀ  واژ   کم کم   
ۀ  . آنها دریافتند که ناندیشخرور کرد بلند راز جهان و راه گشایش آن) به ذهن متفکران ودایی ۀ بلند نخود) و ناندیش 

تواند به  اند که می درونی انسان)، و نآیین قربانی) در جهان بیرون، هر دو قادر به ایجاد دگرگونی و تحوالتی در طبیعت 
باشد. انسان  نب ۀ  واژ  سود  به معنای  رفت. داسگوپتا  برهمن  به کار  اسرارآمیز  نیروی  به معنای  زرگ) و همین طور 

ن می  قربانی ۀ  واژ   کم کم گوید:  حقیقت  ودایی،  آیات  معنای  به  به برهمن  معرفت  و  نظر ها  از  واژه  این  رفت.  کار 
یان این و مبهم به معنای نیروی اسرارآمیزی است که در بن   سربسته شناسی به معنای نبزرگ) است، و به صورت ریشه 

بینیم که در آن  ودا هم عباراتی را می در ریگ  (.Dasgupta, 1997: 36ها و جانشینی و تیّم  قرار دارد) )قربانی 

برهمن مورد ستایش قرار گرفته   1های گوناگون خوانده شود. در اتهروه وداگفته شده؛ خداوند یکی است هر چند با نام 
اما خودزیست و  ؛  ناپ یر ماست ما جا دارد و خود  انعراف   ی ها دل اند درون  گ شته و آینده دانسته شده و گفته   مسئول و  

 (. Atharvaveda., 8, 10خودکفاست. ) 

گرفت، در که برای آنها انجام می  ییها ی قربان ها و  خدایان بسیاری که در ادبیات ودایی وجود داشت و پرستش   
نیشد از همان آغاز غرق در ایمان و باور  فهوم نبرهمن و آتمن) تقلی  یافت. ذهن فرزانگان اوپه ناوپه نیشدها) به دو م 

وجود دارد که بر ک  هستی سیرره دارد، و همه چیز از او نشیت   شمول جهان به این مسئله بود که واقعیتی فراگیر و  
. نامی  افت ی دست توان به جاودانگی ناخت آن می گردد. واقعیتی که با شاو بازمی   ی سو به گیرد و با او زنده است و می 

 2داده شده، گاهی نبرهمن) )خدا(، و گاهی نآتمن) )نف ( است. دوسن   شمول جهان که به این واقعیت فراگیر و  
اص    عنوان به سانسکریت ودایی است و در هندوئیسم  ۀ  گوید: نبرهمن یک کلم فیلسوف و هندشناس آلمانی می 

شناس هند   3(. گوندا Deusen, 2010: p.91سازی شده است.) ) یابد مفهوم جهان تحق، می ای که در ک   خالقانه 
شود، برهمن به معنی  ترین ابیات شناخته می کند: ندر آیاتی که به معنی قدیم هلندی و استاد زبان سانسکریت بیان می 

 
 هزار مانترا )آیه یا بیت( است. 6000سرود و   730شام  . 1

2. Pull Deusen (1845-1994). 

3. Jan Gunda (1905-1991). 
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رگز تنها معنی نبوده و این مفهوم در  های وداهاست. این معنای باستانی هقدرت نهفته در صدا، کلمات، آیات و فرمول 
نیشدها از  در اوپه  . ( Gonda, 1962: Vol.1, 271-272هند باستان تکام  یافته و گسترش پیدا کرده است.) ) 

برهمن کیهانی یا مادی و جسمانی. در  - 2  ؛ برهمن غیر کیهانی و غیر مادی   - 1دو گونه برهمن سّن رفته است: 
مادی، فانی و غیر   : نبه تحقی، دو صورت برهما هست متشک  مادی و متشک  غیر بریهدارنیکه اوپه نیشد آمده است

. به این دو  (Brahdaranyaka Up. 3,2,2فانی، ساکن و متحرر، بالفع  یا ماوراء )این سویی یا آن سویی() ) 
 گویند.گونه برهمن ننیرگون برهمن) و نسگون برهمن) می 

 . نیرگون برهمن 1- 3

آید. آن اصلی غیر کیهانی است که  خنثی می ۀ  ( به صیغ Nirguna Brahmanنیرگون برهمن )بر اساس نگرش اول    
گیرد. بهترین توصی  گونه توصی  ادراکی را به خود نمی همه چیز است. این برهمن هیچ ۀ ماهیتًا جامع و در برگیرند

نیشد پ  از توصی  رمزگونه بودن برهمن آن را آمده است. در این اوپه   1نیشداز این نوع نگرش در شوتاشوتره اوپه 
عالم  ۀ  تر است و در میان هم داند. در آنجا آمده است: ناو از هر لریفی لری  آن می ۀ  موجب جهان و هست کنند

ّتل  صورت اوست  ی ها صورت ۀ عالم است. هم ۀ هم ۀ  باشد. پیداکنندمی  ست. آن تمام عالم را احاطه کرده ا  و  م
 باشد.هستی می ۀ او یگانه وجود راستین و منشی هم   (. Shvetashvatara Up. 5آن عین سرور و آرام و بزرگ است) ) 

 . سگون برهمن 2- 3

برهمن از مقام  دانند. وقتی نیرگون دومین دیدگاهی که در مورد برهمن وجود دارد این است که او را برهمن کیهانی می   
نیشدها از یک سو حقیقت مرل،، بدون  شود. در اوپه می   ها ده ی پدی  به جهان ماده و اشیا و  کند تبدذات و تنزه تنزل می 

نیشد تغییر و جهت، موجود بنفسه و تنهاست و از سوی دیگر این جهان است؛ جهان پدیداری و کثرت. در کته اوپه 
 Kathaآنچه آنجاست، همان است که اینجاست.) )   و   آمده است: نآنچه در اینجاست همان در آنجا هم هست 

Up. 7,4 )  آید و دارای صفات و کیفیات است.م کر می ۀ  بنابراین سگون برهمن، برهمن مقید است و به صیغ ؛ 

 آتمن  - 4

Atman   سانسکریت  ۀ  از واژAhammboittaed   آمده است که به جوهر نخود) اشاره دارد و به معنی روح نیز
اشاره دارد که با حقیقت غایی یا    هاانسان موجودات و ۀ  در هندوئیسم به جوهر   .( King, 1955: 64شود ) ترجمه می 

 
 . استمنتر )آیه(   113یک متن سانسکریت و شام  . 1
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انسان در زندگی کش  آتمن ۀ  پار و الهی است پ  هر انسانی ذاتًا الهی است. وظیف  ذاتاً برهمن یکی است. آتمن 
 درون خود است.

به ننف   په او   در    ودایی  خدایان  از  توجه  کانون  برمی نیشدها  اوپه انسان)  این  در  انسان گردد.  نف   نیشدها 
شود. گوهر ارزشمندی در درون انسان  ظاهری و مغز باطنی آن آشکار می ۀ  گردد و تفاوت میان پوست می     ی وتحل ه یتجز 

وجود دارد که در طول تمام دوران زندگی او از تولد و کودکی گرفته تا دوران جوانی و پیری تغییرناپ یر است و آن  
موجودات ۀ  گویند. آتمن، روح جاودانه در یک فرد و هم دهد که به آن نآتمن) می ّایت واقعی انسان را تشکی  می ش 

. هر ک  بتواند آتمن را که در درونش است  ی ک یگوهر ارزشمند با نیرگون برهمن    ن ی ا   1زنده اعم از انسان و حیوان است.
 د.رس است بشناسد به شناخت حقیقت یا نیرگون برهمن می 

سا وید: آتما گ می   ، تما دی در قرن بیسااهن ۀ وف برجست ا لس ا رئی  جمهور و فی   ، رادها کریشنان   ین بار در ا تا ن ّن
 تاای آن اس ا نا ن مع ا ری ا تداول ا نروح) مت    ) و ا ت. ننفاه اس ا کار رفتان) به ا ر انساودا به معنی ننف ) و نجوه ریگ 

 (Radhakrishnan,1991:151 .)   نف  و روح انسان آمده است که هدف انسان باید شناخت  ۀ  دربار نیشدها  در اوپه
عوالم و آرزوها را به دست خواهد آورد. در چاندوگیه  ۀ  نف  یا آتمن درون خود باشد. هر ک  بتواند نف  خود را بشناسد هم 

تشنگی است،  گی و بی گرسن غم و بی مرگ و بی سن و سال و بی ننف  )آتمن( که از بدن آزاد است بی   نیشد آمده است: اوپه 
و آرزوی آن حقیقی است. نیروی درر آن حقیقی است. باید آن را جستجو کرد. آن را باید فهمید. کسی که نف  را بجوید  

 (.Chandogya Up. 3,7,8)   کند.)عوالم و آرزوها را اکتسار می ۀ  و آن را بفهمد، هم 

 همانی آتمن و برهمن  - 5

ترین تحول  برخی این آموزه را مهم  ( ayam atman brahma)  نیشدهاست. اوپه ۀ آموز ترین همانی آتمن و برهمن مهم   
توان چنین خالصه کرد نخود حقیقی انسان )آتمن( همان  دانند. این آموزه را در یک کالم می هندی می ۀ  در ک  تاریخ اندیش 

ۀ  )گفتارهای بزرگ( دربار   ( Mahavagga)   نیشدها حاوی چندین مهاواگه خداست.) و یا نآتمن همان برهمن است.) اوپه 
برهمن هستند.   . نخود  (Brhadaranyaka Upanhshad. 1,4,10)   نمن برهمن هستم)  ازجمله همانی مفهوم آتمن و 

. در فا  سوم از چاندوگیه  ( chandogya Up. 6,2,1برهمن است.) )   ها ن ی اۀ  ( نهم Ibid. 4,4,5برهمن است) ) 
نف  یا روح   . ( Ibid. 3, 14,3آتمن یکسان است. برهمن در درون انسان است. ) نیشد آمده است که برهمن با اوپه 

 
1. See. John Bowker (2000).,"Atman" The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford 

University Press. 
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ای که از اقیانوس جدا انسان یا آتمن همان برهمن است، اما انسان هویت خود را فراموش کرده است؛ مانند قرره 
انتهای  س بی پ یرد. وقتی به اقیانومی   آن را شود. آتمن در درون انسان در جست و جوی حقیقت خود است و  می 

نبرهمن رسید با آن یکی می  نیشدها، ها، اوپه های پ  از ودا گوید: ندر فلسفه محق، و نویسنده هندو می  1شود. س 
 . ( Sen: 1961: 85انسان مرکز توجه است و خدایان فرع بر آن است.) )  … بگودگیتا،  

 بیدل ی ها ی مثنوآتمن و برهمن در   - 6

را خرار به انسان سروده؛ البته نه انسانی که   ش یها ی مثنو بیدل نیز کانون توجه نانسان) است. بیدل  ی ها ی مثنو در   
های مادی و جسمانی مانع از شناخت نف  )آتمن( درونش شده  شناسیم؛ بلکه انسانی که خداست، اما پرده ما می 

)نیرگون برهمن( یکیست. بیدل ما را   بیدل ننف )، نروح) و نحقیقت انسان) )آتمن( با خدا  ی ها ی مثنو است. در 
 کند:دعوت به اندیشیدن در مورد حقیقت انسان می 

 چیساات؟ حائاا بااا چنااین جلااوه گاارد 
 

 فهم کن فهم، کاه ایان انسااان کیسات؟
 ((90. 3د : 1389)بیدل،   

 داند:او برون رحمانی را ذات پار انسانی می 
 چاااون؟ براااون رحماااانیچیسااات بااای

 
 انسااااااانیآن برااااااون ذات پااااااار 
 (90)همان:    

تا سرانجام فهمید   ی ها مدت گوید: انسان  بیدل می    بود و زمان زیادی سپری شد  زیادی از حقیقت خود دور 
دچار اشتباه شده است. او گاهی    تاکنونحقیقت درونش همان خداست. انسان برای شناخت و فهمیدن حقیقت خود  

 کرد.خواند، گاهی نکونی) و گاهی با لفظ نهو) به خودش اشاره می خود را نالهی) می 
 ایااان هماااه راه آدم اسااات آنکاااه کاااارد 

 تاااا باااه درس عیااااان شاااادن رو کااارد 
 مااااادتی کااااااونی و الهاااااای خواناااااد

 دورانااااادیش یهانغمااااهشااااوق از آن 
 همااااه جااااا از خیااااال پاااایش رسااااید

 

 طاااای بااااه علاااام طبیعاااات آگااااااه
 هااااااو کاااااارد ۀ ابتاااااادا از اشاااااااار

 نرا، گا  کاارد و هار چااه خاواهی خوانااد
 تّیااااا  خاااااویشۀ بااااود در پااااارد 

 چقااادر رفااات تاااا باااه خااااویش رساااید
 (91. 3د : 1389)بیدل،  

گوید: باطن انسان همان حقیقت یا غیب است و ظاهر انسان این جهان مادی و جسمانی. علم و در ادامه می   

 
1. Kshiti Mohan Sen (1880-1960) 
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گوید: نباید حقیقت انسان را آشکار کنم؛ چون  تواند معمای انسان را دریابد، و سپ  خرار به خودش می دانش نمی 
 تواند حقیقت انسان را دریابد:شود. هیچ ک  نمی پرده از اسرار حقیقت برداشته می 
 حادوث و قادم  نیکااحااصااا  آن اسااات 

 هماااااه عالااااام در او ظهاااااور آیات  
 زین معماااااا کسااااااای چه در یاباااااد؟ 

 گفتن اینجااااا نگفتنی اسات خمااااوش 
 ک  چاه داناد کاه این چاه طوفاان اسااات؟ 

 

 نیساااات جاااااز لفاااااظ و معناااای آدم
 او نمااااااااودار در حقیقااااااااات ذات

 تااااابددانااااش ایااان نکتااااه بااار نمااای
 شااارم عااااریانی اسااات چشااام بپاااوش 

 قیاماات انسااان اساات نیکاااغیاار از ایاان 
 (91)همان:    

 گوید:بیدل در جای دیگر می   
باا   اینجاا بنادگی   خاااااادایی اسااات 

حا،  از  او  و  آشاااکاااااااار  او  از   حا، 
 اش سااّت در جوش اساات نیازیبی 

 ماااااالد آفتاااااار اساات و خار می
  

 دام باال رهااااااایی اسااات اینجااااااا 
مارالا، از  قایاد  و  قایاد  از   مارالا، 
اسااات   کاه حضااور خودش فراموش 

نااماای و  دارد   بااالااد آسااااماااااااااان 
 (۵. 3د : 1389)بیدل،   

های مادی و جسمانی  خداست، یا به تعبیر ادوایته ودانته آتمن همان برهمن است؛ اما پرده بنابراین انسان همان   
مانع از دیدن حقیقت درونش شده است. دوری از حقیقت خود باعث شده در این جهان دنبال خدای دیگری غیر از  

 نیازی اوست.بی   خودش بگردد و آن را بندگی کند. اینکه حضور خودش را فراموش کرده هم نشان از غنا و 

 گوید:یا در جای دیگر هم می 

ــدایی ــد خ ــه ش ـــی شی  ــابندگ  ه

ـــی  ــزه  ـ ــان زدم تنـ ــن زمـ  ایـ

ــجد  ـــز در س ــادۀ عج ــرور افت  غ

  

ــدایی  ها از چه؟ از نســ ت جــــ

ــت تکلین بـندگی بر خوی   بسـ

رت دور افتاد ت ـس  ثمــــر از اـس

 (179. 3ج :  1389)بیدل،   

حقیقتی غیر از انسان وجود دارد، تهمت و بهتانی است  ه گوید هر  س مدعی شود  بیدل می 

 فهمد؟نیرگون برهمن( زده. چه  سی راز انسان را می) به حقیقت
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 نیســت غیـــریت  مگــر بهتـــان

 

فهمد  رشم  انسان؟ۀ   یست 

 ( 6.  3ج : 1389)بیدل،   

 های نیرگون برهمن . ویژگی 1- 6

اینکه نیرگون برهمن، یعنی برهمن عاری از صفات و کیفیات را از سگون  در اوپه نیشدها و مکتب ادوایته ودانته برای    
که این صفات ذاتی    دارند ی م دهند، اما اذعان  برهمن یا مظاهر هستی جدا کنند؛ سه صفت یا ویژگی را به او نسبت می 

حض یا چیت شعور م- 2  ؛ ( Sat)وجود مرل،    -1اند. این صفات عبارتند از:  اویند و از بیرون به او ملح، نشده 
(Cit ) و بهجت سعادت، سرور  - 3  ؛  ( محض یاNanda .)   به برهمن نسبت به صورت سلبی  آنها این صفات را 

( ) می  آورند و آنها را  ( که در زبان سنسکریت معنی نفی را دارد بر سر آن صفات می aدهند. برای این منظور حرف )ار
یعنی نعدم و نیستی)، منظورشان این است  (؛ asatند ) گوی ( یعنی وجود محض، می Satکنند. آنها به جای ) نفی می 

(، یعنی شعور و آگاهی محض، Citکه برهمن قب  از ظهور آفرینش وجود داشته است، و همین طور به جای چیت ) 
(؛ یعنی شعور نیست؛ و منظورشان این است که این صفت عارضی برهمن نیست، بلکه برهمن عین Acitگویند ) می 

نفی    آن را ( است،  Nandaچنین به جای اینکه بگویند برهمن سرور و بهجت محض ). هم شعور و آگاهی است
است، یعنی برهمن سعادتمند نیست، بلکه عین سعادت است. اگر کسی   ( Anandaگویند: برهمن )کنند و می می 

یابد. این مفاهیم در مکتب ادوایته ودانته با هم  به وجود یا هستی مرل، دست یابد به سرور و آگاهی مرل، دست می 
چیداننده) می ترکیب می   گوید:می   گویند: هیریانا فیلسوف برجسته هندی و محق، زبان سانسکریت شوند و به آن نسر

ت چیت آننده )  گوید این صفات ذاتی برهمن و می   داند برای برهمن می   ( ananda-cit-Satنشنکره این صفات را سر
زیرا آن ذات ؛ شود هستند، اعراضی نیستند که برهمن به آنها دست یافته باشد؛ اما با این صفات ذاتی نیز تعری  نمی 

ه تنها نمادی از برهمن و در عین حال بهترین توصی  برای بیان ماهیت متعالی فراتر از نسبت و صفت است. سّچیدانند 
(. راجو نویسنده و فیلسوف  Hiriyana ،  1932 :  301دارد.) ) بیان می   برهمن است که ذهن بشر برای درر ماهیت آن 

ری  کرد بلکه  تع  قاً ی دق توان  گوید: نبرهمن واقعیت تغییرناپ یر در میان و فراتر از جهان است که نمی هندی نیز می 

 ( است)  نسعادت)  و  نآگاهی)  در  :Raju, 2013 228نهستی)،  هندوئیسم ةدای  (.  مصّور  درباره   1المعارف 

 
1. James Lochtefeld. (2002), "Satcitananda" in th ILLustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol2, rosen 

publishing. 
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چیداننده آمده است: نیک کلم   دانندناپ یر می را از نام برهمن در هندوئیسم جدایی   مرکب سانسکریت است و آن ۀ  سر

Lochtefeld. 2002) .) 
های مادی و جسمانی  نیشدها و مکتب ادوایته ودانته این است که انسان در پ  این الیه پیام اصلی و عملی اوپه    

؛  وجودش بتواند نیرگون برهمن را که هستی مرل،، شعور و آگاهی مرل،، و سرور و بهجت مرل، است، پیدا کند
شد و پ  از آن انسان به سرور و بنابراین برهمن که هستی مرل، است به انسان وجود می  سعادت سرمدی دست ّب

 یابد.می 

 ( Asat. عدم و نیستی ) 1- 1- 6

کنند که در واقع یکی از  نیشدها و مکتب ادوایته ودانته برای اشاره به نیرگون برهمن از عدم و نیستی استفاده می در اوپه   
شد. البته منظور   های آن است. آنها معتقدند در ابتدا عدم و نیستی بود، سپ  از این عدم و نیستی، هستی خل، ویژگی 

ای است که تمام هستی در آن به صورت بالقوه موجود  آنها از عدم و نیستی، نیستی مرل، نیست؛ بلکه منظور، نیستی 
اسالم  در  است  نیستی)  و  نعدم  که  برهمن  نیرگون  می   است.  سیاه)  ننور  را  در  آن  شایگان  و  نامند.  ادیان  کتاب 

گوید: ناین عدم که ظلمت و تاریکی  محض  ماورای  روشنایی  اشاره کرده و می به این نکته  های فلسفی هند مکتب 
نامیده  نور سیاهش  اسالمی  مانداالی دهم81۵:  1346اند.) )شایگان:  است، حکمای  و   1(. در ریگ ودا  نیستی 

اریکی نهفته  اند که هستی از آن خل، شده؛ در آنجا آمده است: ندر آغاز، تاریکی در ت تاریکی مرل، را عدم گفته 
می … بود  جو  و  جست  دانش  نیروی  به  خویش  دل  در  که  دریافته دانشمندان  عدم  از  را  وجود  قید  اند.)  کنند، 

 (Rigveda. 10, 1, P,5 در تیتریه اوپه .) از    ی درست به بود، و  ال وجود در آغاز این جهان  ی راست به نیشد آمده است: ن
(. Taittirya Up. 7. 2. P.313  یا آتمن متحول ساخت.) ) ، وجود حاص  شد. پ  او خود را به نف ال وجود آن  

عالم در آنجا ننیست) محض ۀ  گفته شده: ناو را همین قدر توان گفت که یک آتما است و هم   2نیشدیا در نرسنگهه اوپه 
 . ( Nrisinhottara Tapaniya Up. 1است.) )

جهان هستی است. او هستی مرلقی است ناپ یر، غیر قاب  تعری  و منشی تمام  (، وص  Asatعدم و نیستی )   

 
باشد و اغلب در مورد  مانداال شام  چندین سروده می ترین وداهاست که از ده مانداال تشکی  شده. هر یکی از مهم  Rigvedaریگ ودا  . 1

 آیین قربانی برای خدایان گوناگون نوشته شده است. 
تاپنی) آخرین اوپه اسم این اوپه . 2 رر به معنای شیری است که همه   ) نرسنگههنرا ترجمه کرده.  نیشدی است که داراشکوه آننیشد ننرسنگهه اتَّ

   برد.را فرو می
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گوید: نعدم آمریکایی در دانشگاه نیویورر می ۀ  محق، و نویسند  1اما در آنها نیست. نیکالس  رد ی گ ی فرام که همه چیز را  
ها، یافته است که جهان ای از ادراکات سازمان فضا، زمین اولیه، ادرار نامعین، یا مجموعه  عنوان به (  Asatو نیستی ) 
 (.Nicolas, 2003: 105آید.) ) از آن بیرون می   ها انسان خدایان و  

عدم و نیستی را به معنی نیرگون برهمن و حقیقت انسان )آتمن( که منشی تمام خلقت   ش یها ی مثنو بیدل در تمام    
 آید.ز آن می گوید: عدم و نیستی در واقع هستی جاویدیست که جهان هستی ا برد. او می و جهان هستی است به کار می 

 پاا  عاادم چیساات؟ هسااتی جاویااد
 داماااان از گااارد ایااان و آن بااارزن 
  

 ای از آن خورشااااایددو جهاااااان ذره 
 هماااه در داماااان عااااادم بشکااااان

 (116-11۵. 3د : 1389)بیدل،   

 گوید تمام اجزای جهان هستی از عدم و نیستی به وجود آمده است.در جای دیگر هم می 

 هاار چااه در انجماان زیاار و باام اساات
 

 ساااز عاادم اسااتۀ یااک قلاام نغماا
 (2۵. 3د : 1389)بیدل،   

گوید: برای اینکه حقیقت از چشم کند. او می از حضور عدم و نیستی صحبت می   ش ی ها ی مثنو بیدل در تمام    
ام. از سّن گفتن شما واضک است که عدم و نیستی )نیرگون برهمن( حضور  بارها تکرار کرده   آن راشما پنهان نماند من  

شود و هستی ندارد، این طور که هنگام صحبت کردن صدای شما بالفاصله تبدی  به عدم و نیستی می دارد. همان 
 جهان هستی نیز که حاص  نکاف) و ننون) است رهسپار عدم است.

 کناااام حقیقاات مکاااارر بیاااان مااای
 لباي زد بااه هام شااوخي کااف و نااون

 رویااادصااادایید و از خویشاااتن مي
 

 …کاانمعیاااان مااینهااان تااا نمانااد 
 ریّاات باارق فسااون  صاااداها باارون

 رویااادباااه دوش غبااااار ساااّن مي
 (80۵. 3د : 1389)بیدل،   

گوید هدف انسان در این زندگی باید این باشد که حقیقت خود یعنی عدم و نیستی را بشناسد و کاری نکند او می   
 که فردا از روی عدم و نیستی شرمنده شود:

 
1. Antonio T. de Nicolas., (1992). 
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 عاااااالمآن مکااااان ای حقیقااااات 
 

 کاااه خجالااات کشااای ز روی عااادم
 (110. 3د : 1389)بیدل،   

گاهی مطلق ) 2- 1- 6  ( Cit. شعور و آ

دومین ویژگی نیرگون برهمن یا عدم و نیستی، شعور و آگاهی محض است که در تمام اجزا و عناصر جهان هستی    
برهمن است. عق  و شعور شاهدی همیشگی  وجود دارد. شعور و آگاهی در وجود انسان ناشی از این ویژگی نیرگون  

شعور و آگاهی رخ ۀ برهمن تنها از طری، اشراق ممکن است، و اشراق هم در سایۀ  در وجود ماست. شناخت و تجرب 
 دهد.می 

منابع هند است در مانداالی هفتم در ستایش نورونا) و نآروین) در مورد عق  چنین  ن ی تر م ی قدودا که در ریگ   
نیشد آمده است: شّص باید عاق  را  در چاندوگیه اوپه   (. Rigveda. 7, 86ذاتی اوست.) )   آمده: نخرد جوهر 

)   عنوان به  نیرگون  chandogya Up. 6,17,3برهما ستایش کند)  یا  ( از نظر مکتب ادوایته ودانته، ذات مرل، 
تاویر جهان را در عالم فکر و  کند، و سپ  برای شناخت خود برهمن، ابتدا نسبت به وجود خودش آگاهی پیدا می 

کند عق  و آگاهی مرل، است. نیرگون برهمن بنابراین اولین چیزی که از غیب ظهور پیدا می ؛ کند خیال ترسیم می 
 ,Samkaracaryaگوید: ناو با عق  تاور شد) )عق  و آگاهی توانست جهان را بیافریند. شنکره می   ۀ ل ی وس به 

بنابراین ؛  گوید: نخود یا نف  انسان از سرشت شعور و آگاهی نار است می (. در جای دیگر هم  422-423 :2000
. جهان نآگاهی) است و این آگاهی برهمن است. (Ibid. 409سازد) )خود را در ماهیت شعور نار متجلی می 

ام  های مادی و جسمانی مانع از درر ک نعق  و آگاهی انسان) جزوی از همین آگاهیست، اما جه  و نادانی و پرده 
 آن است.

عدم و  ( که گوید: ذات انسان )نیرگون برهمن داند. او می بیدل نیز عق  انسان را مظهر آگاهی و شعور نار می   
آن توضیک ۀ  مفا  دربار   طور به نیستی است، توسط عق  و آگاهی توانست جهان هستی را بیافریند. در مثنوی عرفان  

 دهد.می 
 

 گوید:او می   

 صااافت عقااا  کاااه اسااارار قااادم
 

 او حسااان رقاااامۀ خامااایافااات از 
 (38. 3د : 1389)بیدل،   
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 چیسااات آنجاااا؟ هویااات مرلااا،
 لیااک هاار گااااه عقاا  درر آهناااگ 

  آنچااه در خااویش جلااوه فرمااا یافاات 
 عقااا  چااه بااود؟ حقیقتااای آگاااه 
 اعتباااااااار حقااااااای، مسااااااتور
 عقاا  ماااااقب  خااود تاااااور کااارد 
 باااود آن جملااااه در نقاااار خفااااا 
 عقااا  مااارآت آگهااای ورق اسااات

  

 کااه نقااابش منااازه اساات از شااا،
 آگهااای گرفاات بااه چنااگ ۀ زخماا

 معنااای آن جمیااااع اساااما یافااات
 ظااااااهرش کاااااون و بااااااطنش اهّٰلل
 نتااوان کاارد جمااع جااز بااه شعاااور
 سااایر صاااد آییناااه تحیااار کاااارد 

 دم از جیااب عقااا  شااد پیاادا  نیکااا
 اساام جمعیااات شعاااور حاا، اساات

 (39. 3د : 1389)بیدل،   

تواند حقیقت را بشناسد. حقیقت یا عدم که از جن  شعور و آگاهی نار است می بنابراین انسان از طری، عق     
داشته باشد،   آن را و نیستی هویت مرلقی است که هیچ چیز بدان راه ندارد؛ اما اگر عق  و آگاهی انسان قاد شناخت  

که از بعد جسمانی،   ( است Citیابد. عق  همان آگاهی و شعور مرلقی )در خودش می   آن را معنی تمام اسما و صفات  
توان به  جهان، و از نظر باطن، حقیقت یا عدم و نیستی است. رمز اسرار الهی را تنها با شعور و آگاهی می ۀ  خل، کنند 

شعور و  ۀ  رسد. عق  انسان آیین کند و به کش  حقای، می دست آورد. انسان با عق  است که به ماقب  خود فکر می 
 آگاهی ح، است.

های آن شعور و آگاهی نار عدم و نیستی در تمام ذرات هستی جریان دارد و یکی از ویژگی   نیرگون برهمن یا   
(  Satگوید: نوجود )داند او می نیشد نهستی محض) و نآگاهی) را یکی می است. شنکره در تفسیر چاندوگیه اوپه 

  Samkaracarya. Commentary on Chandogya Up. V1. 2,1).یعنی هستی محض و آگاهی.) )
 گوید:جهان وجود دارد. او می ۀ  داند که در ذره در نیز عق  را همان آگاهی می   دل ی ب 

 آفاااااااااااقۀ عقااااااااااا  در ذره ذر
 کااا  ندیاااد آنچاااه عقااا  ننمایاااد 
 مااان و تاااو جملاااه نقاااش او داریااام 
 گااار قاااریبیم و گااار بعیااااد انااادیش
 پاا  نشاایند و گاار بااه پاایش رساااد

 در حقیقااات باااه غیااار عقاااا  نباااود 

 ظهااااااور و وفاااااااقۀ دارد آیینااااااا
 کااه عقااا  نگشااایدبستاااه اساات آن

 همااااه از گلشناااااش نمااااو داریاااام
 رساایم بااه خااویشدرخااور عقاا  ماای

 هر که هر جاا رسااد بااه خااویش رسااد
 کااااه ره امتیاااااز خااااویش گشاااااود
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 اساااتهاار کاااه نااور یقیااانش تافتااه 
  

 بعااض خااود را جمیااع یافتااه اساات
 (393. 3د : 1389)بیدل،   

ماند. من و تو از این آگاهی مرل، حقیقت برندارد، برای انسان ناشناخته می  ی از رو به تعبیر بیدل اگر عق  پرده   
شویم. نهایت میزان عق  و آگاهی خود به شناخت حقیقت نزدیک یا دور می   ۀ انداز به ایم. هر کدام از ما  به وجود آمده 

رسیم. هر ک  به شناخت خود نائ  آید، خود را جزئی از  می عق  و آگاهی این است که ما به شناخت حقیقت خود  
 بیند.آن شعور و آگاهی نار می 

 کند نسبت به شعور و آگاهی که در درون انسان است اندکی بیندیشیم:در جای دیگر ما را دعوت می 
 عق  هر جاا باه وضاع پیادایی اسات 
 عقاا  ماارآت عالااام اساات اینجااا 
 حرکتااای کاااهدمی باااه عااارض آرد 

 آدمااای نظاااار وا کاااارد هااار طااارف 
 گااوش باار هاار صاادا کااه باااز نماااود 

  اوسااتۀ پااا نهااد دوش عقاا  جاااد
 قابااا ۀ حیااا  از ایااان گوناااه نشااائ

 شاااکافت نااااتیکاگااار هماااه رماااز 
 

 آدمااش معاااارض شناساااایی اسااات
 روح اعظاام مجساام اساات اینجااااا
 عقاااااا  آنجاااااااا تااااااارددی دارد 

 ای باااه پااایش آورد عقلاااش آئینااااه
 عقااااا  ایجاااااد فهاااام راز نماااااود

 اوساااتۀ حکااام عقاااا  زاددم زناااد 
 خااااود غافاااا باشاااااد از ساااایرگاه 

 آن که اسرار خاود نیافات چاه یافات؟
 (392. 3د : 1389)بیدل،   

تواند به شناخت حقیقت برسد. شعور و آگاهی نابی که در ذات انسان وجود دارد بر این اساس تنها انسان می   

دهد شعور و آگاهی در گویند. انسان هر کاری که انجام می می   1همان است که در عرفان اسالمی به آن نروح اعظم) 
شنود  دهد. هر صدایی که می ای از حقیقت را در مقابلش قرار می کند عق  آیینه آن حضور دارد. به هر طرف که رو می 

اندیشد. اگر بیند، اما به آن نمی ها را از حقیقت ذات خود می برد. حی  است که انسان این نشانه می   عق  به راز آن پی 
 خبر باشد چه چیزی را به دست آورده است؟ها و زمین پی ببرد، اما از راز درون خود بی کسی به راز تمام آسمان 

 
 گوید: مثال در جای دیگر نیز می  عنوانبه  ؛نامدبیدل در مثنوی عرفان نعق ) را روح اعظم می . 1

ــو  هــور ــون ز جی ــت دمیــد چ  عق

 

ــد ــ  نامیـ ــا روش اعظمـ ــم حـ  علـ

 ( 47. 3ج : 1389)بیدل،  
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 ( nanda. سرور یا بهجت مطلق یا َننده ) 3- 1- 6

جهان  های نیرگون برهمن، نسرور و آرامش مرل،) است. این ویژگی نیز در ذات انسان و ک  یکی دیگر از ویژگی   
هستی وجود دارد. تمام تالش انسان در زندگی برای رسیدن به این سرور و آرامش است، اما اگر به آن دست یابد پایدار  

به دست آورد، که تمام    آن را تواند  داند که آرامش و سرور مرل، در ذات اوست و تنها زمانی می نیست. انسان نمی 
نسعادت) آمده است: ناگر کسی پی به   ۀ نیشد دربار بند اول تیتریه اوپه عالی، مادی و جسمانی را ترر کرده باشد. در  

  .( Taittriya Up. 8,2رسد که عین سعادت است.) ) وحدت نف  )آتمن( با نف  جهانی )برهمن( برد به نفسی می 

گ ارد. می های آن صحه  و دستورالعم    گوید: نسعادت بر اخالق و فضیلت استاد فلسفه در دانشگاه هاوایی می   1دوتچ 
مانند آن سرور سرمدی  برهمن سعادتی است که تمام سرورهای فانی و گ را در شعاع شکوه بی  ۀ بدین معنا که تجرب

شد و اشراق، که  شود که آگاهی می کمال وجود تعری  می   عنوان به شنکره برهمن   ۀ در فلسف   رو ن ی ابازند. از رنگ می  ّب
نیشد آمده است: . در چاندوگیه اوپه ( Deutsch, 1969: 9-10بازد.) ) پ  از آن انسان به سعادت سرمدی رنگ می 

 (. Chandogya Up. 2,9,4برهما نشاق است.) ) ن 
در حال جنگ و صلک به سر   دائماً ذات این جهان از رنج و ع ار است. برای همین انسان دچار توهم شده    

و گرد هستی را از خود بتکاند، به عدم تبدی    برد. انسان زمانی که به این شناخت برسد که حقیقت مرل، اوست، می 
آرامش فکر، اعمال ظاهر از بد و    ۀ رسد. در میتری اوپه نیشد آمده است: نبه واسرشود و به این آرامش و نشاق می می 

(. در گفتار پنجم  ۵7شود.) )همان:  رود و با اتحاد نف  فردی به نف  کلی، سرور دائمی حاص  می نیک از بین می 

گردد و نه از نیز آمده است: نعارف که به ح، واص  شد، با قلبی آرام و بدون تشویش نه به خوشی شاد می   2یتا بهگودگ 
با استغراق    و  یابد ناخوشی غمنار. او با قلبی که در برخورد با عالم ماده مرده است خوشی را در ژرفای جان خود می 

 .( The Bhagavada Gita: 1977: 20-21)یابد.) تام در ذات ح، به شادی سرمدی دست می 
 گوید:داند. او می بیدل نیز رسیدن به آرامش مرل، و سرور را ویژگی ذات انسان )نیرگون برهمن( می   

باا هماه نزدیااااااک  دور و   ای ز خود 
ت  فر  صالحی و ک  نبساتااااه اسات صار

 عالم از نقش مهر و کیاااان سااده اسات 

 خااود تاریااک همااه جااا نااور و پاایش 
 نیساات جنگاای و هاایچ کاا  طااارفت
 صلک و جنگ تو بااا خااود افتاااده اساات

 
1. Eliot Deutsch (1931). 

هر  آمیزترین بّش حماسه هندی موسوم به ترین و اسرارمهم . 2 گوان به معنی خدا و گیتا به معنی سرود و نغمه  مهابهاراتا است که از دو کلمه بر
 . است بیت  700فا  و  18تشکی  شده و شام  
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ماای و   جااااااااویاایماادعااای خااودی 
  

 پااوییمنااازل آغاااوش توساات و ماای
 (11. 3د : 1389)بیدل،   

هایی که در این جهان داری، اندکی به حقیقت درون خودت )که سرور م گوید: ای کاش به جای توهّ در ادامه می   
 هستی جای آرامش نیست:و آرامش مرل، است( بیندیشی. جهان 

 هااای گااردون تاااز کاااش از ایاان وهاام
 رماااار بااااغ فراااارتت خاااام اسااات 
  

 ردی بااازکاایااک نگااه سااوی خااویش 
 ورنااه هسااتی چااه جاااای آرام اساات

 (19. 3د : 1389)بیدل،   

خواستی گوید: حقیقت تو )نیرگون برهمن( در ابتدا از جن  سرور و آرامش بود، می بیدل خرار به انسان می   
 معنی خیر و شر را بفهمی این جهان را آفریدی:

 شااوق در سااااز وجاد لنگر داشااات  
کاردی  و شااار  خایار  فاهااااااام   طالاب 

 

داشااات  گاوهار  تاار  پایاچ و  در   ماود 
 کردی  از گهرساااااااااز طوفااااااانی  

 (11. 3د : 1389)بیدل،   

رسیدن به ذات خود که آسایش و کاشت، برای گوید: روز اول که انسان بر روی زمین دانه می در جای دیگر می   
 کرد.راحت جاوید بود این کار را می 

جاااویااد  راحاات  تااحااااایاا    ذوق 
 

ماای دانااخااوشااااه   اماایااد  ۀبساااات 
 (168. 3د : 1389)بیدل،   

 خورد:می   آن را برد و حسرت  کند که در آرامش مرل، به سر می بیدل از گ شته و حقیقت خود یاد می 
آرام ماالااک  در  داشااااتاام   مااقاااماای 
شااااهای  اقاباال  از  کاه   طارباگااهای 

  

 ها به طوفش داشاات احرام که عشاارت
می مود  گردش  کاااااالهی ز   زد کج 

 (۵2. 3د : 1389)بیدل،   

 نتی . روش نفی یا نتي 2- 6

گیرد. گویند نیرگون برهمن ذات خالای است که هیچ گونه تفسیر ادراکی به خود نمی پیروان مکتب ادوایته ودانته می   
توانیم بگوییم که او واحد است، ل ا هر گونه تعریفی از او غیر ممکن است. این دیدگاه را باید به صورت حتی نمی 
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تی  تی ن  برند. آنها  )نه این، نه این( را برای آن به کار می neti,neti) ) سلبی فهمید. شنکره و پیروان او عبارت سلبی ن 
یک نوع عدم و نیستی است که به هیچ گونه صفتی موصوف نیست ل ا تنها راه اربات   ۀمنزل به گویند نیرگون برهمن  می 

کند نیشدها از این روش استفاده می آن این است که تمام صفات را از وجود او ننفی) کنیم. اولین کسی که در اوپه 
کند و  داری آن مررح می ماهیت هستی و ناپای   ۀ های متافیزیکی دربار است. او پرسش   ( Yajnavalkyaیجنه والکیه ) 
کند، روش سلب یا نفی  پردازد. روشی که او برای کش  نخود جهانی) یا ننیرگون برهمن) استفاده می به بحث می 

گوید: آتمن منسور به یجنه والکیه متون مکتب ودانتا را تشکی  فیلسوف و استاد دانشگاه تورنتو می   1گانری   است. 

 (. Goneri, 2007:27-28)دهد  می 

گوید: از دیدگاه شنکره ذات مرل، برهمن احدیت نامیده  نویسنده و پژوهشگر هندی می   2ری نیواساچاریش   
پ یرد. نسبت دادن  خود نه رسم دارد و نه صفت. هیچ نسبت و کیفیتی نمی  ۀ ترین مرتب شود نه خدا. او در متعالی می 

 (. Srinivasa Chari, 1990: 201صفت و کیفیت به او، کار سست اندیشان است) )

 گوید:از نظر بیدل نیز تنها راه اربات عدم و نیستی روش سلب و نفی است. او می   
 آنکااااه باشااااد عاااادم عالمااااااتت

  
اربااتات؟  چیسااات  نفی خویش   جز 

 (92. 3د : 1389)بیدل،   

 گوید:یا در جای دیگر می   
 واژگااااون جلااااوه اساااات آیاتاااات

  
ارابااتات  عارض  نافای اسااات   هاماه 

 (19. 3د : 1389)بیدل،   

 گوید:و در جای دیگر هم خرار به انسان می 
 صاافاتت ماابهم و ذاتاات محااال اساات

  
 باه غیر از نفی، اربااتات محاال اسااات 

 (۵37. 3د : 1389)بیدل،   

 . آتمن روح جهاني 3- 6

پیروان مکتب ادوایته ودانته معتقدند یک روح واحد جهانی صرف نظر از شک  ظاهری آنها وجود دارد که همان    

 
1. jonardon Ganery. 

2. S.M. Srinivasa Chari., (1918) 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 66

 

موجودات قرار دارد که آنها را به هم متا  کرده و باعث یگانگی    ۀ برهمن است. این روح به صورت آتمن در درون هم 
ا در حالت ناآگاهی از این خود جهانی )برهمن(، از  ه شود. هر موجودی خدا یا برهمن است، انسان و اتحاد آنها می 

کنند و نمن بودن) یا آتمن درون خود را متفاوت از  روی ترس، انگیزه، هوس، بدخواهی، تفرقه و سردرگمی عم  می 
بر  چراکه گویند: شناخت آتمن در درون انسان حالت آگاهی کام ، رهایی و آزادی است.  بینند. آنها می دیگران می 

موجودات  ۀ کند و نامر الهی) را در درون خود و نالوهیت) را در وجود هم سروح غلبه می  ۀ ها در هم دوگانگی  ۀ هم 

استاد دین در ایاالت متحده   1کند. بر این اساس خدا در همه چیز است و همه چیز خداست. رامباچانزنده درر می 
ای فردی با آتمان واحد، موضوع غیر دوگانه ادوایته  ه ذات پنداری موجودات زنده یا روح گوید: ناین هم آمریکا می 

 . ( Rambachan, 2006: 99-103ودانتاست.) ) 
ای آنها را به هم نیشدها آمده است که آتمن در تمام اجزا و عناصر جهان هستی مشترر است و مانند رشته در اوپه   

ای است وست دارد به علت عش، و عالقه ورزد یا آن را د کند. اینکه انسان در این جهان به چیزی عش، می وص  می 
ذات پنداری که در درون موجودات است به علت وجود آتمن در  که به نف  خویش )آتمن( دارد. به عبارتی این هم 

ره اوپه نیشد آمده است انسانی که به دریافت حقیقت نائ  شود، آتمن را که همان   تر تاشور ک  جهان هستی است. در شو 
 گوید:داند در آنجا خرار به آن می موجودات یکی می   ۀ برهمن است در هم 

 …تو پسر، دختر هم هستی …تو مردی …زنیتو 
 …کنیکه زاییده شده و به همه جهت مواجهه می…رویتو آن پیری که با عاا راه می 

 … های سرخیمرغ آبی سیررنگ و طوطی سبز با چشم 
 … تو فاول و دریاها هستی…توست ۀبرق بچ

 آیند.اشیا از آن به وجود می ۀاز ازل در وجودی، که همو … بدایت نداری
(Svetasvatara Up. 2,4 .) 

بیند. بیدل در مثنوی نگلگشت حقیقت) آتمن را که در واقع همان عدم و نیستی است در ذات جهان هستی می   
ذات پنداری و حقیقتی  پردازد و تجارر عرفانیش را در این هم او در این مثنوی به سیر و گردش در جهان طبیعت می 

آید. او در یکی از تجارر کند. با دیدن هر جزوی از اجزای جهان طبیعت به وجد می که در ک  هستی است بیان می 
برایش آشکار شده و به یقین رسیده است که حقیقت )نیرگون برهمن( در تمام    وخار آر گوید: رمز  عرفانیش می 

 بیند که این حقیقت ماست که در حال جلوه است.خور بیندیشد می اجزای جهان طبیعت وجود دارد. اگر انسان  
 

1. Anantaand rambachan., (1951) 
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 ام پااارداز دل یاااااافتسحاااار آییناااااه
 نّستیاااان کاااز تحقااا، کاااردم آغاااااز 
 تیمااا  صاااارف کاااار ایااان و آن شاااد
 نهااال از خااار گلشاان در قفاا  داشاات
 یقیاانم شااد کااه در هاار قرااره جانیساات
 تیماااا  عینااااک تحقیاااا، اشیاساااات

  

 صاااافای امتیاااااز آر و گاااا  یافاااات
 رمااز آر و خاااکم چشاام شااد بااازبااه 

 چااراغ خلاااوت هاار یااک عیااان شااد
 حبااار از آر جوشااد تااا نفاا  داشاات
 نهاااان در هاار کاا  خاااکی جهانیساات
 اگااار باااااشد تیمااا ، جلاااوه از ماسااات

 (۵۵6. 3د : 1389)بیدل،   

 نهادهای فارسی برهمن و آتمن برابر .  4- 6

های نیرگون برهمن) از این آید برابرنهادهاي فارسی به کار رفته در توصی  نویژگی بیدل برمي   ی ها ی مثنو آنچنان که از    
نده  ( Citچیت ) عدم و نیستی، هستی جاوید، ذات یا باطن انسان؛  ( Satقرار است: ست )    عق ، شعور و آگاهی و نر

(Nanda )   ( آرام، راحت، سعادت و طرر. بیدل در توصی  آتمن(Atman   اي: نف ، روح و جان، برای  برابرنهاده
برابرنهاد نانسان خداست)، و برای    ، ( ayam atman brahmaنیشدی  آتمن نهمان برهمن است) ) عبارت اوپه 

(neti neti واژ ) بیدل تنها برای اشاره    ی ها ی مثنو نبرهمن) در    ۀ برد. شایان ذکر است که واژنفی یا سلب را به کار می   ۀ
کلی    طوربه رود.  اند، به کار می دانسته و اذکار و اوراد را می   روحانیون که مسئول اجرای آیین و مراسم قربانی بوده   ۀبه طبق 

 توان برابر نهادهای فارسی بیدل را بدین گونه نشان داد.می 

یت در  بیدل  یهای مثنوبرابرنهادهای فارسی در   نیشدهااوپه واژگان سانسکر
 Sat عدم و نیستی 

 Cit عق ، شعور و آگاهی 

 Nanda آرام، راحت، سعادت، طرر 

 Saguna Brahman جهان هستی 
 Atman نف ، روح

 Ayam Atma Brahma آتمن همان برهمن است. )انسان همان خداست(

 Neti Neti نفی
 

 نتیجه  

دانسته و با منابع عرفان هندو و مکتب بیدل زبان سانسکریت را می   ، دادیمبا توجه به مستنداتی که در این پژوهش ارائه    
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  ی های مثنو هاي استداللي و مفاهیم پربسامد و کلیدي  اش نادوایته ودانته) آشنایي داشته است. گونه عرفانی رایج زمانه 
از اوپه بیدل نشان مي  متیرر  او  به زبان سانسکریت نوشته شده دهد که  تشریک مفاهیم  نیشدها که  توضیک و  به  اند، 

کند پرداخته است؛ اما چون با زبان فارسی آنها را بیان می   ، نبرهمن) و نآتمن) که دو مفهوم کلیدی در دین هندوست
 برد.های واژگان فارسی را به کار می برای طرح این معانی، برابرنهاد 

 ۀزبان شعر بیدل هیچ نشانی از رمزگان فلسفچرا در  در پایان این پژوهش باید به یک پرسش مهم پاسخ گفت.  
ادبیات عرفانی فارسی است؟ آیا متنی با    مینوس همان رمزگان   باستانی و متون مقدس هندی نیست؟ رمزگان او عیناً 

گ اشته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو   جا به ردی  مرجع خود  ی شناس نشانه این قرابت محتوایی از نظام 
ست : د توجه کر  نکته و    ، نیشدها و پ  از آن سیر تحول مفاهیم عرفانی برهمن و آتمن از دوران وداها تا زمان اوپه  ّن

 .سیر تحول مفاهیم عرفان اسالمی و عرفان هندو در دوران بیدل دیگر  
طور که گفته اند. همان سانسکریت دوران ودایی هستند که دچار تحوالت معنایی شده   واژگاناز    برهمن و آتمن - 1

اجرای مراسم قربانی و ادعیه   مسئول شده که  شد لفظ برهمن در دوران وداها به یک طبقه روحانی اطالق می 
روحانی که از   ۀ به طبق   همچنان نیشدها و پ  از آن تا زمان بیدل  و اذکار بودند. لفظ برهمن در دوران اوپه 
شوند اشاره دارد و در مثنوی بیدل نیز لفظ برهمن به همین مفهوم به باالترین طبقات اجتماعی محسور می 

به کار   ) یگانه حقیقت مرل، ن به معنی   ) برهمن ن نیشدها تا زمان بیدل و پ  از آن  اما در اوپه   ؛ کار رفته است 
یا ظهور   ؛ ی برهمن عاری از صفات و کیفیات و سگون برهمن یعن   ؛ رفته که دارای دو مرتبه نیرگون برهمن 

که در ارجاعات این متن نشان داده شد،   گونههمان برهمن به صورت صفات و کیفیات بکار رفته است.  
که از نظر معنایی تشابه   اند نیشدی برای اشاره به نیرگون برهمن از لفظ عدم و نیستی استفاده کرده فرزانگان اوپه 

نیشدها و پ  از آن به معنی نف  و روح انسان لفظ آتمن نیز در اوپه   و   عدم در عرفان اسالمی دارد زیادی با  
 و جهان به کار رفته که با مفهوم نف  و روح در عرفان اسالمی یکی است.

دند مفاهیم عرفان در ادیان گوناگون، فرزانگان و اندیشمندان در زمان بیدل به این نتیجه رسی   تحول   ری س از نظر - 2
بیان آن با توجه به    ی ها راه شود در واقع یکی است اما  بیان می   ) حقیقت ن   عنوان به که آنچه در تجارر عرفا  

ّتل  است. فرزانگان هندو   ورسوم آدار  داراشکوه که معاصر بیدل نیز  ازجمله اجتماعی و ادیان گوناگون م
شود در واقع حقیقت بیان می  عنوان به دیان  برد که آنچه در عرفان اسالمی و دیگر ا بوده به این حقیقت پی می 

ای . او بر حقیقت به کار رفته یکی است  عنوان به نیشدها و قب  از آن با مفاهیم برهمن و آتمن و آنچه در اوپه 
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به نظر   کند. می نیشدها را از زبان سانسکریت به زبان فارسی ترجمه  نشان دادن این اتحاد پنجاه تا از اوپه 
دف بیدل در آن زمان نیز نشان دادن این اتحاد و همبستگی بین مفاهیم عرفان هندو و عرفان اسالمی ه  رسد می 

نیشدی و در مفاهیم اوپه  ) عدم و نیستی ن در عرفان اسالمی برای بیان مفهوم  ) عدم ن بوده است. او از مفهوم 
خواهد می   زبانان ی فارس برای    ) من همانی آتمن و بره نو    ) آتمن ن کند و با بیان مفاهیم  عرفان هندو استفاده می 

ه ن  بگوید که آنچه در عرفان اسالمی با عنوان  بَّ فر رر رر د عر قر ه  فر فسر فر نر رر ن عر )هر ک  نف  خود را بشناسد  )مر
چون مّاطبان بیدل فارسی  و  با مفاهیم همانی برهمن و آتمن یکی است ، شناسد( آمدهخدای خود را می 

برد و از به کار بردن ایج و مشترر بین عرفان اسالمی و عرفان هندو بهره می زبان هستند از الفاظ و مفاهیم ر 
 پرهیزد.می   ، نمایدمبهم و دشوار می   زبانان ی فارس الفاظ سانسکریت ودایی که درر آن برای 
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