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 آگاهي و معرفـت     ی  هسازي آن با مسأل    با همراه  گیتارغم تنوع معاني جاودانگي،      به .است

ـ      معناي متعال ) جنانه(  ی  هنظریـ .  انـسان ارائـه کـرده اسـت        ی  هتـري از حقیقـت جاودان
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از . هـستیند  انـسان در نظـام       عمدتاً دایر بر محور خاستگاه، سـاختار و سرنوشـت غـایي           
  مرگ و عطـش جـاودانگي نفـس اسـت           ی  هاي عقلي و عاطفي انسان، مسأله     مشغولي دل

 اربـاب ادیـان و   بیـشتر گـرا،   مکاتـب مـاده    ای از   پـاره استثنای  به). ٩٥ـ٧٣ اونامونو،   :نکـ  (
خواهنـد بـه ایـن      لحاظ عاطفي نمـی   توانند و بلکه به    نمی به لحاظ عقلی   فکري   مکتبهای

هـر  «تا ابـد معـدوم خواهـد شـد، زیـرا            آنان  نکته اذعان داشته باشند که روزگاری نفس        
، همـو (»  این تالش ذات متحقـق اوسـت        خویشتن است و   ی  هموجودي ذاتاً در تالشِ ادام    

اضطراب مربوط به عدم، آگاهانه یا ناخودآگاه، ذاتاً در کنه تمام موجـودات متنـاهي            ). ٧٣
-(وجود دارد، در کل فرآیند زندگي مؤثر است و نظیر ضربان قلب همـواره حـضور دارد                  

اتِ متناهي، همراه میل جاودانگي در موجودباوجود این، همین اضطراب به). ٢/٩٩تیلیخ،  
سنخیّت ماهوي نفس جاودانه بـا  ی    نشانهو مهمترین   جان   جاودانگي   ی  ینهترین قر روشن

 ). ١٦، ارهپرابوپ( ماندگار آن است های خواسته
 اسـت؛  ها و شعائر دینـي داشـته      میل به جاودانگي نمودهاي فراواني در ادبیّات، آموزه       

 ٢٦٠٠ ادبی است که قدمت آن بـه        گیلگمش یکی از نخستین آثار     ی  هبراي نمونه، حماس  
مهمترین پیام این حماسـه، عـدم تقـدیر جـاودانگی           ). ٧١ـ٥١کال،  مک(گردد  م برمی . ق

همـین  ). ٢٧/ ٥٥،  کـریم قـرآن  (هاسـت   آفریـده  گریزناپـذیر برای انسانِ متعارف و فنـاي       
 النهرینـی   بـین  ی  هو اسـطور  ) ٣ و   ٢ابواب(موضوع در داستان آدم و حوّا در سفر پیدایش          

ویژه در مصر باستان و     باور به جهان مردگان به    . )٩١ـ٩٠ کال،مک (اَداپه تکرار شده است   
 نمادهـای ،  )١/٢٤٢دورانـت،   (شـدند    دفـن مـي    درگذشـتگان که همراه   » کتاب مردگان «

یـس،  ار(زنـد    یـی کـه پیرامـون سـوما و آتـش دور مـي             هاي ابتـدایی و شـعائر ودا      قربانی
ــه )جــاودانگي ــاد ب ــشادها در ٢»راه نیاکــان« و ١»انراه خــدای«، اعتق  هدآرنیکــهیبر (اوپانی
 بهشت و جهـنّم     ی  و آموزه ) ٥،  ١٥،  ٤اوپانیشاد،  گیهاندوه؛ و چ  ١٦ تا   ١٥،  ٢،  ٦اوپانیشاد،  

انـسان  » مابعـد مـرگ   «هـای متفـاوت از شـرایط        هایی از تبیین  در ادیان ابراهیمی، نمونه   
 از قدمت، عمومیّـت و فراگیـري        سراسراند و   نفع جاودانگي نوید داده   هستند که ادیان به   

 . مرگ و میل جاودانگي حکایت دارندی هدغدغ
عنـوان   مـرگ و جـاودانگي را بـه        ی  ه مکاتب هندویي نیز به سهم خـود، مـسأل         بیشتر

 ،اوپانیشادها و   وداهادر  . اند قرار داده  توجه خود شناختي مورد   هاي آخرت بخشي از آموزه  
 اظهـار   ٢،  ٥٤،  ٤،  وداریـگ براي مثال، در    : ده است  موضوعي پذیرفته ش   ،جاودانگي نفس 

                                                                                                                   
1. devayana 
2. pitrayana 
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بـه خـدایان و آنگـاه بـه انـسانها           » سـویتري «شود که نعمت جاودانگي توسط خـداي        مي
 خداي آگني تصوّر    سوی جاودانگي موهبتي از     ٤،  ٧،  ٦،  وداریگبخشیده شده است و در      

ـ   تري است و مفهو   شده است، هرچند جاودانگي ودایي متضمّن معناي نازل        طـور  ه  م آن ب
با شرایط مطلوبِ این    ) خداي مردگان (» یمه«کلّي عبارت است از زندگي ابدي در بهشت         

 اوپانیشادهادر  ). ١١ تا   ٧،  ١١٣،  ٩ودا،  ریگ(یک عمر صد ساله     به دست آوردن    جهاني و   
، قـوانین مـانو   ( نیز نفس انساني جاودانه تصور شده است         قوانین مانو  ی  و نیز در مجموعه   

 گرفتـه اسـت     اوپانیـشادها  مبحـث جـاودانگي نفـس را از          گیتابهگودتردید   بي ).٢٤٩ /٢
 که براي مثال با تماثیل      اوپانیشادهازوال بدن و جاودانگي روح آن در        ). ١/٣٢٣شایگان،  (

 گیتـا مورد توجه قرار گرفته است، با       ) ١٢ـ١١،  ٦اوپانیشاد،  اندوگیههچ(درخت و روح آن     
 معنـاي   بهگودگیتـا  ی  هنـد بـه زعـم نگارنـده، منظومـ          مطابقت کامل دارد، هرچ    )٢/١٨(

امـا جـان الیـزال، تغییرناپـذیر،        . یابـد تن را مرگ درمـي    «: تري به دست داده است     کامل
ها اسـت   اي بهاراتا این جان که در قالب تن       «و  ) ١٨ /٢ گیتا،(» فناناپذیر و نامحدود است   

 .)٣٠ /٢، گیتا (». . .نست، فنا در آن راه ندارد جاویدا
اما از نظر الهیـات،  ـ  شرح رویدادی ضمنی  )١٩٢بهار،  ( ایزديی ه یا نغمگیتابهگود

ـ فلسفه، عرفان و دین هندویی  ی هحماسـ ) بهیـشما پـرون  ( بسیار مهم، از دفتـر شـشم    
اهمیّـت ایـن مـتن مقـدسِ تفـسیري          . ، اسـت  )م . ق ٥ی    سدهدر حدود   (بزرگ مهابهاراتا   

محتـوای  . هاي دینی بسیار اسـت    و آئین ) وارنا(نزد طبقات اجتماعي هندویی     ) سمریتي(
و ) پادشـاه پانـدوها  ( گفتگویی است شاعرانه با ماهیّت فلسفی و دینی، بـین آرجونـا            گیتا

در اینجـا آرجونـا     . »کوروکـشتره «در میـدان رزمِ موسـوم بـه         ) ران آرجونـا  ارابـه (کریشنا  
 هـستی و جایگـاه      نمایندگي از نفس پرسشگر آدمي، با تردیدهایي در خصوص جهـان           به

هـای وجودشـناختی و      پرسـش  ی  ه آرجونـا نماینـد    هـای   پرسـش . روست  روبهخود در آن    
در ایـن گفتگـو     ). ٦هـاي بهگودگیتـا،     کریـشاناندا، آمـوزه   (های کلّ بشریّت اسـت      دغدغه

 حقیقـی   شـناختهای  و تجلّی خدای ویـشنو شـماري از          ١عنوان اَوَتار ران به کریشنای ارابه 
 ٢کریـشنا . کند که یکي از موارد آن جـاودانگي نفـس اسـت            مي آشکار هستي را    ی  هدربار

رداختن بـه جنـگ     نخست در واکنش به دودلي و تـشویش آرجونـا بـر سـر دو راهـي پـ                  
، گیتـا هـاي عـاطفي، عمـدتاً در فـصل دوّم           خاطر دلبـستگي  ه   از آن ب   خانوادگي یا دوری  

هایش بر ضرورت جنگیدن    عنوان یکي از استدالل    به به روشی  جاودانگي نفس را     ی  همسأل
                                                                                                                   
1. avatar 

٢ .Krishna = Krish)ترینعالي + (Na) شادي و لذّت(. 
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آرجونا و عدم تأثیرپذیري او از حواس مورد بحث قرار داده است، اما ظاهراً همین مـسأله   
 .تـوان اسـتنباط کـرد      مـي  گیتا دیگري از فصول بعدي      شاهدهای ی   پایه را با معنایي یکسان بر    

نگي نفـس    در اذعـان بـه جـاودا       گیتا تصوري از مرگ، نفس و جاودانگي دارد؟ شواهد           چه گیتا
  معرفت دارد؟ی هکدامند؟ براساس گیتا آیا جاودانه شدن هرگونه نسبتي با مسأل

 در حدّ بیشتر در زبان فارسي،     به ویژه ،  بهگودگیتا ی  صورت گرفته درباره  ی  هاپژوهش
هـاي   آموزه گیری از   بهره دیانت و فرهنگ هندي،      ی  هتوصیف جایگاه این متن در مجموع     

 گیتاتالش براي فهم تصور     . ١لي در باب هر یک از آنها بوده است         بحثي ک  ی  هاضاف به گیتا
 تحلیـلِ   ی  ههایش و تبیین مباني التزام و قبول چنان تصوّرهایي به شیو          از فرد فرد آموزه   

 یکـي از     و نیز فهـم    فراهم کردن . رسداالمکان همدالنه یک ضرورت کلي به نظر مي        حتی
 آدمي بـه اطمینـان قلبـي،    نزدیکین جهت مقدسي به درد جاودانگي انسا    هاي متن  پاسخ

نظیـري و  ها و دانـش دینـي هنـدویي، جامعیّـت، کـم           عنوان منشور آموزه   به گیتااهمیّت  
شکل منـسجم بـه    جاودانگي، کمبود منابع فارسي که به     ی  ه از مسأل  گیتاتکلّفي تبیین    يب

اي پـژوهش   هـ  از جمله جاودانگي نفس پرداخته باشند، از دیگر ضـرورت          گیتاهاي  آموزه
 . حاضر است

 
 شناخت نفس. ١

تر باشد، فهم   تر و در دسترس    این نکته حقیقت دارد که هرچه امری نزدیک        از قرار معلوم  
ترین امر و بلکـه خـود       چون نفس حقیقی انسان نزدیک    . شودو تشخیص آن دشوارتر می    

نیـز وجـود    وانگهي، این احتمال    . شناخت آن دشوارترین کار است    رو،    از این انسان است،   
. ترین کار باشد   بسیار آن به انسان، ساده     نزدیکیخاطر  ه  نفس ب حقیقی  دارد که شناخت    

هـای   بـرخالف عرصـه  نخست آنکه شناخت نفس آن است که سختی ی  ه عمد دلیلهایاز  
 دوم آنکـه   و   نـد ا   نفس، فاعل و موضوع شـناخت یکـی        علمی و تجربي، در قلمرو شناخت     

 در مغـاک نفـسِ حقیقـی        اندیشیدنبا وجود این،    . استکرانه   به نفس بي   شناختدریای  

                                                                                                                   
هـای فلـسفی    ادیـان و مکتـب     شایگان، داریوش،    ).٢، تهران، چشمه،    ادیان آسیایی بهار، مهرداد،   ). ١: براي مثال . ١

). ٤؛ ١٣٨٥، تهـران، خـوارزمي،   ی بهگودگیتـا  ترجمـه موحـد، محمـد علـي،     ). ٣؛  ١٣٨٣، تهران، امیرکبیـر،     هند
 خـسرو جهانـداری، تهـران، علمـي و          ی  ه، جلـد اول، ترجمـ     تاریخ فلسفۀ شـرق و غـرب      داکریشنان، سروپالی،   را

، ١٦ ه، شـمار  )ن و مـذاهب   افصلنامۀ تخصصی ادی   (هفت آسمان ،  »النفس گیتا علم«راسخي، فروزان،   ). ٦فرهنگي،  
، ٢٣، شـماره  )ن و مـذاهب  ادیـ فصلنامۀ تخصصی ا   (هفت آسمان ،  »گیتاهای  آموزه«موحدیان عطار، علی،    ). ٧قم،  
 .١٣٨٣قم، 



 ٦١  گیتامدلول جاودانگی نفس در بهگود

همان اندازه بیشتر خواهد بود، زیـرا هـستي         به) هستي(به حق   شناخت  هرچه بیشتر باشد،    
). ٩٠تیک،  چي(هللا  تجلیّاتش ماسوي جهت  تعالي است، از    اطالقش حق جهت   از   در کنهش 

 و  ٢»شـعور «،  ١»بهجـت «ت از    ماهیّت حقیقي نفس که عبـارت اسـ        ی  ه، تجرب اوپانیشادهابنابر  
، ١،  ٢اوپانیـشاد،    هدآرنیکهیبر(شود  میسّر مي ) پراجنا(، تنها در حالت خواب عمیق       ٣»وجود«

 بـا    گیتـا  نفـس یـا جـان کـه در        ). ٢،  ٣،  ٨اوپانیشاد،  اندوگیهه؛ چ ٥،  ٤اوپانیشاد،  ؛ پرشنه ١٧
ي در بـدن  ذاتـ (، پوروشـه  )نفـس زنـدگي  (، جیـوآتمن    )نفس(، آتمن   )زندگي(عناوین جیوا   

امـري  در کـنهش    مـورد اشـاره اسـت،       ) دانـد کسي که بدن را مـي     (، کشتراجنا   )مقیم است 
:  اسـت  شـناختنی  ابعـادي از حقیقـت آن        ، محدود نگرگاههایناپذیر است، هرچند از     اکتناه

 آن گوینـد و برخـي       ی  هبرخي از سر شگفتي در جان نگرند و برخي سخنان عجایب دربـار            «
؛ ٢٩، ٢گیتـا،   (»لیکن کس به حقیقت آن واقف نگـردد       آن شنوند،    ی  هحیرت چیزها دربار  به

ــا،   ــه گیت ــد ب ــه .)١١، ١٥همچنــین بنگری  ی ه مبــاني خــام و اولیــدرآمیختگــی باتوجــه ب
در گیتـا،   ) ٦ تا   ٥،  ١٣گیتا،  (و سانکیه   ) ١١ تا   ٦ ی  ه، آی ٧،    گیتا( فکري ودانته    دستگاههای

  :رسدنظر مي امکانپذیر بهد شدهی یا انگاره هر دو نگرگاهشناخت نسبي نفس از 
 مـشرب   بهگودگیتـا هـاي دیـد در       یکـي از افـق     :اي ودانته ی  هبرمبناي نظری ). الف

، وجـود یگانـه اسـت و داراي         ی ایـن نگرگـاه      بر پایـه  . وجود است ودانته با ماهیّت وحدت   
کـه  » واحـدِ کثیـر   « بالقوه را زیر پوشش دارد؛ عبـارت         های  چندگانگی ی  هوحدتي که هم  

، کـامًال   )٩١تیـک،   چی( اسـت     تعالي  حق چندگانگی نامهای صود از آن وحدت ذاتي و       مق
خداانگاري کـامالً    همه دیدگاه از   گیتاشناختي   هستي ایستار. گویاي همین مضمون است   

چیزي بیرون از اصل مطلق، یگانه، متعـال، سـرمدي و خـالق هـستي               هیچ«: روشن است 
 خـود را حقیقـت و ذات        بارهـا  گیتـا  گوناگوني از    که کریشنا در آیات   ، چنان »وجود ندارد 

 ٤،  ٩؛  ١٧ تـا    ١٦،  ٩،  گیتا(داند   می ها  ادراکها و اندیشه   موجودات مادی و معنوی،      ی  ههم
، انسان موجودي است که از روحانیّت صـرف         گیتااي   ودانته نگرگاهدر  ). ٨ تا   ٥،  ١١؛  ٥تا  

ـ        رو های  درجهشود و متضمّن    تا جسمانیّت محض را شامل مي      ه حي و جـسمي هـستي ب
 ٨در پنج حضرت که مخصوصاً بنابر دفتـر  ) امر مطلق(تجلیّات برهمن  . طور مُجمَل است  

. ٤انـد نیـز عینـاً صـورت گرفتـه       ) انـسان (گیتا قابل استنباط است، در سطح عالم صـغیر          

                                                                                                                   
1. anantam 
2. jnanam 
3. satyam 

 .٤١براي تطبیق با عرفان اسالمي بنگرید به ایزوتسو، . ٤
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مراتـب تجلـي    عنـوان    کـشارا و ادهیاجنـا کـه بـه         ه اکشارا، پوروشـ   هادهیآتما، ادهیدئوه، پوروش  
 روحـي   های  مرتبه خود را در     ی  هد، در سطح عالم صغیر نمودهاي ویژ      ن متعال قابل طرحن   برهم

 . اصلي خداشناسي باشدی هتواند مقدمرو، شناخت خویشتن مياز این. و جسمي انسان دارند
 نفــس حقیقــي و اســتنباط ثبــات و ی ه دربــارپــژوهشهــای شــناخت و یکــی از راه

حالتهـای   در   بازکـاوی  همپوشـي دارد،     گیتـا نظرگـاه    که با    اوپانیشادهاجاودانگي آن در    
حالتهـای  اي کـه در تمـام       اصـل ثابـت و جاودانـه      .  تجربه و آگاهي انسان اسـت      گوناگون

گـر   وجـداني تجربـه    ی  بـه گونـه    گام فراتر بـوده و       یکپیوسته   ی  گونه  بهآگاهي  گوناگون  
ـ     حقیقي تصوّر مي   ایـن موضـوع     شـناختن .  انـسان اسـت    ی  هشود، نفس حقیقي و جاودان

 اوپانیـشادها طبـق   . آوردموجبات جاودانه شدن در معناي متعارف کلمه را به ارمغان مي          
 ترکیبـی   ی  هانسان مستعدّ تجرب  ) ٨ تا   ٢اوپانیشاد،   و ماندوکیه    ١١،  ٧تري اوپانیشاد،   یام(

). ٣،  )٣رؤیا یا خواب همراه بـا رؤیـا       (هشیاري  نیمه). ٢،  )٢بیداری(هشیاري  ). ١ ١حالتهااز  
است؛ سـه  ) خواب بسیار عمیق( مطلق هشیاری ی  هجنب). ٤و  ) ٤خواب عمیق (اهشیاري  ن

ناپـذیر اسـت و بـه زبـان         پـذیر و حالـت چهـارم توصـیف        حالت نخست مواردي توصـیف    
؛ و ١١ ،٧ ؛١٩ ،٦میتــري اوپانیــشاد،(شــود  نامیــده مــی٦تــاچتور یــا ٥اوپانیــشادي توریــا

 مطابقـت   ی  هفی متأخر ودانته و برمبنـاي انگـار        فلس دستگاهبنابر  ). ٧ اوپانیشاد،کیهوماند
ترتیـب بـا     همچنین در سـطح کیهـانی بـه        یاد شده  صغیر و کبیر، چهار حالت       جمالهای

 رو به باالی  موارد أخیر ترتیب    . مطابقت دارند ١٠ و برهمن  ٩، ایشوره ٨گربهه، هیرنیه ٧ویرات
تـداد یافتـه و در      خودآگاهي متعارف انساني است و تـا خـداآگاهي ام         خاستگاه  آگاهي از   

 .شوندترتیب پیموده ميبه) رستگاري(مسیر موکشه 
مجذوب و متوجه اشیاء فیزیکی و عینی اسـت         ) هَرنَ وایشوَ(شخص در حالت هشیاري     

اوپانیشاد، ماندوکیه(ابزار شناختاري اویند    ) بودهي(و عقل   ) منس(و حواس پنجگانه، دل     
دویـسن،  ( نفس اشـیاء مـادي اسـت         ذّذ از  سطح آگاهی و متضمّن تل     ترین  پایین؛ این،   )٣

                                                                                                                   
 .، تریا)سوپت(اوستهاي جاگرت، سپن، سکهپت : آگاهي روح به زبان اوپانیشادي عبارتند از)) avasthas(چهار حالت . ١

2.vais'vanara  
3. taijasa 
4. prajna 
5. turiya 
6. c'aturtha 
7. virat 
8. hiranyagarbha 
9. ishvara 
10. brahman 



 ٦٣  گیتامدلول جاودانگی نفس در بهگود

که میزان آگاهی در آن اندکی باالتر است، شخص متوجه ) تایجاسا(در حالت رؤیا    ). ٣٠١
 خواب و   میان حافظه است؛ این حالت      ی  هشدتر و مسایل روانی فرافکنی    موضوعات لطیف 

؛ در حالـت    )٩،  ٣،  ٤اوپانیشاد،  هدآرنیکهیبر(قرار دارد   ژرف   بیداري و خواب     میانمرگ یا   
شـود  میسر مـي  ) آتمن هپراجن(که امکان اتحاد موقت روح با برهمن        ) پراجنا (ژرفخواب  

قـواي   (١ بازگـشت اینـدریاها    ی  ه، روح در نتیجـ    )٢١ تا   ١٩،  ٣،  ٤اوپانیشاد،  هدآرنیکهیبر(
یابد و غیر از خـود، متوجـه هـیچ امـر            به منس، حالت اصیل خود باز مي      ) حسي و فاعلي  

؛ ماندوکیـه   ٣٣ تـا    ٢١،  ٣،  ٤نیـشاد،   اوپانیکـه هدآریبر(شـود   ي دیگـري نمـي    عیني و ذهن  
نفسه قرار دارد که از جـنس شـعور و          حالت، آتمن فی  ؛ در فراسوی این سه    ) ٥اوپانیشاد،  

 ). مقام توریا(آگاهی محض و همسان با برهمن است 
ده  نـشان دا   OM مرمـوز    ی  ه بـا کلمـ    بهگودگیتـا  نفـس در     ی  ه چهارگان حالتهایاین  

 از سه   تشکیل شده  OM، عبارت   )بنگرید به انسول، اوم   (متأخر  تفسیرهای  بنابر  . اند شده
 بـا  A کـه حـرف   پذیر آگاهي انسان است، چنانسه حالت توصیفبرابر   M U Aحرف 

، و کلیّـت ایـن عبـارت        ژرف با خواب    M با خواب همراه با رؤیا و حرف         Uبیداري، حرف   
)AUM (  جـسم و  فراتـر از  در مقام توریا کـه  . وریا، مطابقت دارد ناپذیر ت با حالت توصیف

بـر  . خیزد ذهن و عین از میان برمي      دوگانگی ناپدید شده و     چندگانگی جهان روان است،   
 آن و نیز بر خود      حالتهایو  ) آتمن(را بشناسد در واقع بر نفس       » اوم« هرکس   گیتای    پایه

ی   برابر واژه را  » اوم«بسیاري  های    آیه  در گیتا. کندلحاظ معرفتي اشراف پیدا مي    برهمن به 
 ).١٣تا١٢، ٨؛ ٢٥، ١٠؛٨، ٧؛ ١٧، ٩گیتا، (داند مي) هستي یگانه(خود و برهمن متعال 

 پوروشه و پرکریتـي     ی  ه با اهتمام به طرح نظری     :اي سانکیه ی  هبر مبناي نظری  ). ب
یین جاودانگي آن،  نفس، اثبات وجود و تبی ه درباربازکاویهای ، یکی دیگر از راه    گیتادر  

. و عملکرد متمایز حواس و تفاوت آنها از ماوراء حواس است          های    مرتبهاستدالل برمبنای   
لحاظ جسمي، رواني و روحاني بیش از همه بر اسـاس         به گیتاوجود انساني در    های    مرتبه
ـ سه و عناصر بیست. اند فلسفي تبیین شدهی ه سانکی ٢عناصر  منبعـث از پرکریتـي   ی هگان

عنـوان جوهرهـاي اصـلي       و پوروشه بـه    ٣»نیافتهتجلي« خود پرکریتي در حالت      ی  هاضافبه
 ).٦ تا ٥، ١٣گیتا، (اند  پذیرفته شدهگیتاهستي در 

 اوپانیــشادهاماننــد بــه) ٥٣ و ١٢، ٢گیتــا،  (بهگودگیتــاگــاي یو/ ســانکیهی  پایــهبــر

                                                                                                                   
1. indryas 
2. tattvas 
3. avyakta 
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اسـت نـه ذهـن    ) ریاهااینـد (گر واقعـی امـور نـه حـواس          ، تجربه )٤،  ٣،  ١اوپانیشاد،   کته(
به این نتیجه رسید که این دو       توان    میترِ عملکرد حواس و ذهن      با تحلیل دقیق  ). منس(

هـا از محـیط پیرامـون و        دادهگـرفتن   کـار حـواس     . حتی به فعالیت خود آگاهي ندارنـد      
از آنجـا کـه حـواس       . منظـور سـازماندهي، تحلیـل و ثبـت اسـت           آنها به ذهن به    سپردن

 بـه   ی  ویـژه کنند و هر یک منحصراً به کار        را نیز عرضه می   گوناگونی   هایمختلفند، یافته 
هـای  امـری وجـود دارد کـه یافتـه        ) بودهي(در وراء حواس، ذهن و خرد       . پردازدخود مي 

آن امر بسیط کـه نفـس جاودانـه    .  محض را دارد شناختحواس مختلف برای آن معنای      
 ی ه حقیقـي همـ   ی  هکنندود، درّاک و دریافت   شنامیده مي ) جیوآتما و فراتر از آن پارآتما     (

 .هاست و خود عین برهمن سرمدي استمعرفت
از حـس بزرگتـر اسـت و خـرد          ) منس(گویند که نیروي حس بزرگ است، ولي دل         «

پس اي قویدسـت جـان را       . است) پوروشه(جان  ) بودهي(بزرگتر از دل و بزرگتر از خرد        
و حرص، این دشمن، این خـصم سـرکش را          برتر از خرد شمار و خود بر خود چیره باش           

 .)٤٣ تا ٤٢، ٣گیتا، (» برانداز
) مـنس (در وراي حواس، موضوع ادراکات قرار دارد و در وراي موضوع ادراکات ذهن     «

و مـاوراي مهـا آتمـا       ) مهاآتمـا (و وراي آن آتمن بزرگ      ) بودهي(است و وراي ذهن خرد      
چیـزي  اء آن پوروشه و فراتر از آن دیگـر          است و ماور  ) اویاکتا پرکریتي (نیافته  اصل تجلي 

 .)١١ تا ١٠، ٣، ١اوپانیشاد، کته (»نیست
های   دوره ی  هتوان از روي یکسانی و یکنواختي آن در هم         می گیتا نفس را در     سادگی

حالتهــا و  ی هفــردي از خردســالي تــا ســالخوردگي و نیــز یکــساني آن در همــ زنــدگی 
.  اسـت  سـاده  تغییر، ویژگی اصلی این امر       عدم.  روحي و جسمي تشخیص داد     های  تجربه

 بودن  تغییرناپذیر. شعوری قابل ادراک  با  ثبات نفسِ حقیقي از وجدانیّات است و برای هر          
). ١٨، ٢گیتا، (نفس همچنین داللت بر عدم محدودیت آن در زمان و جاودانگی آن دارد       

ناپذیرِ حالت توصیف  و   ژرف بیداری، رؤیا یا خواب و خواب        ی  هچهارگانحالتهای  امری که   
بنـابراین، نفـسِ    . کند، نفس جاودانه اسـت    مکان تجربه می   بیزمان و    بیتوریا را به شکل     

 ی  هاي از پورورشـ    توصـیفي ودانتـه    گیتـا تغییرناپذیر  حقیقي، غیرمادي، ثابت، جاودانه و      
 ١١، ٢؛ و بنگرید به گیتـا  ٧٠اوربیندو،  ( سانکیه است    تغییرناپذیرابدي، غیرفاعل، ثابت و     

نفس از جهت    (برین همچنین داراي دو مقام      گیتا ی  ه سانکی ی  ، برپایه نفس انسان ). ٣٠تا
نفـس از جهـت تمـایلش بـه بیـرون و             (فـرود سـر   و  ) تمایلش به درون و فراتر از گناهـا       



 ٦٥  گیتامدلول جاودانگی نفس در بهگود

 بـا تمثیـل   ریگ ودادر نظر گرفته شده است که مبناي آن را هم در         ) ناهاودرگیري در گ  
یـه  کو؛ و تفـسیر آن در مند      ٢٠،  ١٦٤،  ١ ریـگ ودا،  (تـي واحـد      ساکن بـر درخ    ی  هدو پرند 

، ١اوپانیـشاد،   کتـه (ران در تمثیل ارابه و ارابه هااوپانیشادو هم در    ) ٢ تا   ١،  ١،  ٣اوپانیشاد،   
چـه  .. .«: تـوان یافـت    مـي ) ١،  ٣،  ١شاد،  کته اوپانی (یا دو شخص ساکن در بدن       ) ٥ تا   ٣،  ٣

ه نفس خویش را رام کـرده باشـد نفـس وي یـار              هر ک . دوست و دشمن آدمي خود اوست     
گیتـا،  (» اوست و آن که عنان خود به دست نفس سرکش داده باشد، نفس دشمن اوسـت               

دنبال حواس سرگردان دسـتخوش تـشویش باشـد، خـرد را از راه            و دل که به   «،  )٦ تا   ٥،  ٦
 .)٦٧، ٢گیتا،  (»ها گمراه سازدکه کشتي را در آببرد و چون باد 

 

 ت یا توهم مرگ واقعیّ. ٢
شـکل   یک نظریه است و اثبات تجربي و تحصّلي آن بـه        ی  اندازهجاودانگي نفس، خود در     

، حتـي اگـر      اوپانیـشادها  هفلـسف اعتقاد پائول دویسن در کتاب      به. آور مقدور نیست  یقین
 اي انسان داده شود، تا وقتي شـخص بـر اثـر تجربـه              از فرجام  پرسشپاسخي حقیقي به    

 در نیابـد، ذهـن      ای بـر میـانجی      گونـه   بـه فرازماني و فرامکـاني اسـت، آن را         مستقیم که   
با وجود این، پاسـخ بـه چیـستي        . کندپرسشگر و شکّاك او نسبت به آن اظهار تردید مي         
 سـه   ی  هدر زیـر مجموعـ    دسـت   تـوان   معناي مرگ و سرنوشت انسان پس از مرگ را مي         

  در بهــشت یــا جهــنّم، و ستنجــاودان زیــ )نــابودي کامــل، ب) الــف: عنــوان ذکــر کــرد
هاي  ي متعارفي است که عمدتاً در مرام   شناخت کامل نفس تصوّر آخرت    نابودی.  زادمرد )ج

، اما دو مـورد أخیـر، موضـوع اعتقـاد ادیـان و              )٣١٤دویسن،  (گرا مورد اعتقاد است     ماده
امـا  . شکلي در امتداد مفهوم جـاودانگي قـرار دارنـد          فکریند و هر یک به     بیشتر مکتبهای 

تري  عنوان فرجام انسان، معناي متعال    تیلیخ باوجود پذیرش مرگ به    عالماني همچون پل  
 انسان یا فروپاشي وحـدت      ی  هکنندزوال محور تعیین  ی    برابر واژه اند و مرگ را     ارائه کرده 
 اخالقـي و     تیلـیخ، ایـن زوال در تمـام تعارضـهای          اعتقـاد بـه . داننـد مـي ) إنّیّت(شخصي  

 خـواه وابـسته باشـند و خـواه مـستقل،            این تعارضها . انسان آشکار است  اني  اختالالت رو 
 انـسان، بنیـان     بـا تـالش   . شوند  مي  هولناك فروپاشي وحدت شخصي    ی  همنتهي به تجرب  

 ).٢/٩١تیلیخ، (پاشد جهان او نیز از هم مي
یا ) ٢٢، ٢گیتا، ( زادمرد ی هشکل سرگرداني در چرخ بهبهگودگیتاجاودانگي نفس در 

پذیرفته شـده اسـت، امـا       ) ١٦،  ١٦گیتا،  (و دوزخ   ) ٣٢،  ٢گیتا،  ( ابدي در بهشت     یزندگ
تري است کـه دوبـاره در   معناي متعال) ٨، ١٢گیتا، (» استغراق تام در الوهیّت   «همچنین  
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ـ            گیتا تصویب مي   .  درون دارد  ی  هشود و ارتباطي تنگاتنگ با موضوع معرفت بـه نفـس جاودان
اي از زمـان پدیـد آیـد و در          ن یک رویداد نیست که در برهه       نفس حقیقي انسا   گیتابراساس  

 نـابود شـود    نبوده و نخواهد بود که نفس انـسان          اي دیگر فاني گردد؛ در حقیقت زماني      برهه
 شدن است و مـرگ  نابود نافي مرگ در معناي فناي کامل و     گیتاپایه،  بر این   ). ١٢،  ٢گیتا،  (

مکـاني   /مکاني به شرایط زماني    /شرایط زماني  و تحولي محسوس از یک       دیگر شدی را صرفاً   
ظـاهري را   دیگر شـدی    انسان همین   از قرار معلوم    . داندیافته مي دیگر همراه با آگاهي تبدّل    

 ای   انـدازه  ، آن بـه   امـا کنـد،    تجربـه مـي    سالي تـا سـالخوردگي    تر از خرد  شکلي نامحسوس به
و چه بسا مـورد غفلـت واقـع    ) ١٣، ٢ گیتا،(شود به آن نميای  ویژهتدریجي است که عنایت  

تـر  به شرایط مطلوب  رسیدن   براي   پیوستههاي باطني را نیز که      قرباني). ٥،  ٤گیتا،  (شود  مي
 فرآینـد مـرگ را بـا        گیتـا توان بر این مبنا توجیه کرد، هرچند         مي ،گیرندمعنوي صورت مي  

؛ ٦دیـویس،   (د کرده اسـت     نیز ایرا ) تقمّص (ی نو   جامه کهنه با    ی  جا کردن جامه    جابهتمثیل  
 نه به معناي رهایي از معزل مرگ، بلکـه          گیتا جاودانگي در    ی  هاید). ٢٢،  ٢و بنگرید به گیتا،     

نخـستین گـام در راه      . شودبه معناي تعالي آگاهانه از مرگ و آگاهي از توهم مرگ تصوّر مي            
بدن و وقـوف    عنوان جوهر فردي، مغایرت نفس از       تعالي از مرگ، تشخیص و شناخت روح به       

 ).١٨، ٢؛ ٢،٣٠گیتا، (بر اقامت موقتي در آن است 
 یـا   واقعینـد معنـاي زوال نفـس، امـور یـا           در نفـي مـرگ بـه        گیتا  استدالل ی  بر پایه 

 امـا اسـت،   نـابود   غیرواقعي؛ منظور از واقعي آن است که وجود دارد و غیرواقعي آن کـه               
 مـرگ در مـورد امـر        ی  هاژکـاربرد و  ). ١٦،  ٢گیتـا،   (نظـر برسـد     ممکن است موجـود بـه     

 است و انتساب زوال به معدوم منطقاً        نابودنفسه  معناست، زیرا غیرواقعي في    غیرواقعي بي 
، معدومیّت امور موجود یا واقعي نیز غیرممکن اسـت؛ از ازل            ازین گذشته . درست نیست 

ي غیرواقعـ «و  » شـود عي مي واقعي غیرواق «هاي  تا ابد وجود وجود است و عدم عدم؛ گزاره        
از ازل وجود داشته اسـت   ) واقعي(به عبارت دیگر، موجود     . دنگوییتناقض» شود واقعي مي 

از . هیچگاه نبوده و هرگـز نخواهـد بـود   ) غیرواقعي(و تا ابد وجود خواهد داشت و معدوم  
در مـورد امـور،     ) ن رفـتن  از بـی  (و مـرگ    ) به وجـود آمـدن    (رو، انتساب مفاهیم تولد     این

ي نیست و اگر در مورد امور به کار روند، ایـن کـاربرد جعلـي و                 گونه حقیقت  محتوي هیچ 
به همین سیاق، نفس حقیقي انـسان امـري واقعـي و در نتیجـه موجـود و                  . موهوم است 

اسـتدالل  . رسدنظر نمي  به درستدر مورد آن    » معدوم شدن «جاودانه است و کاربرد فعل      
موضوعي است که پیش    ) عدم(از غیرواقعي   ) وجود(بر مبناي عدم امکان پیدایش واقعي       
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 بیان شده است و عدم امکان معدومیّت امـر          ٣ تا   ١،  ٢،  ٦اوپانیشاد  اندوگیههدر چ گیتا  از  
 :توان از آن استنباط کردرا مي) موجود(واقعي 

یقت این دو معني آنچه نیست همیشه نبوده و آنچه هست همیشه بوده و واقفان حق       «
 .)١٦، ٢گیتا،  (»را نیک دریابند

عیـب و   بـي (همتـا   یگانه و بي  ) شانننام و   بي( هست مطلق بود     نخست،خو،    نیک اي«
اول نیست بـود و پـس از نیـست    ) یا صانع(گویند که عالم مي) نادانان( بعضي  ـ )نقصان

همه اول هست یگانـه و      اي نیکو خو، از این نیست هست چون تواند شد؟ این          . هست شد 
هـاي  بـسیار شـوم، صـورت     خواست کـه مـن      ) متاهیگانه و بي  (و آن هست    . همتا بود بي

 .)٣ تا ١، ٢، ٦اوپانیشاد، اندوگیههچ (»گوناگون شد
 

 جاودانگي و قلمرو معنایي آن. ٣
معنــای بــه٢»امرتــات« بــه اوسـتا در .  هنــدو اروپــایی داردی  ریــشه١»ایمورتـالیتي  «ی ژهوا
است  ) سوما(جاودانگي   که نام دیگر شربت   ) مرگیبی(٤ودا به امریتا   و در ریگ   ٣»مرگي بي«

 مفهـومي ایـن واژه را       ی  دامنه). ریِس، جاودانگي () ٢،  ٤٤،  ٦ریگ ودا،   ( شده است    اشاره
جاودانگی موجـودات   ) الف): همان(در سه سطح مورد اهتمام قرار داد        دست کم   توان  می

گیرنـد، مثـل خـدایان و       الهی، اساطیری و مُثُلی که ماهیتاً در معـرض مـرگ قـرار نمـی              
ریـگ   (انـد   آفریـده اي خدایان نیز    ودایي و پورانه  های    ی اسطوره   بر پایه ان، هرچند   فرشتگ

روحـي و  رنجهـای    جاودانگي قهرمانان اسـاطیري کـه بـا تحمـل            )؛ ب )٦،  ١٢٩،  ١٠ودا،  
 در جـاودانگی بـا خـدایان شـریک          انـد و  جسمي بسیار، مستعدّ موقعیتي الهـی گردیـده       

النهـرین   بـین  هـای   اسـطوره در  » تـیم نـاپیش  اوت«اي  ند، ماننـد شخـصیّت اسـطوره      ا شده
ریـگ  ( ٥گهه تَیَس ، یمه و دیر   )٤٨،  ٧؛ و   ٦٠،  ٣ریگ ودا،   (، ریبهوها   )٦٨تا   ٦٥کال،   مک(

بـر  جاودانگی ممکن براي تمام آحاد انساني که        ) ؛ و ج   فرهنگ ودایي  در) ٦،  ١٥٨،  ١،  ودا
جـود فناناپـذیر    زنـدگی ابـدی و و      دینـي، پـس از مـرگ وارد حـالتی از             ی باورهـای    پایه
 ی  جاودانگی در بهشت و جهنّم یا چرخه      این نوع جاودانگي معموالً در دو شکل        . شوند می

 .شودزادمرد تصور مي

                                                                                                                   
1. immortality: جاودانگي 
2. amertat 
3. deathlessness 
4. amrita 
5. dirgha-tamas 



 ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ٦٨

مشارکت آگاهانـه در  «یا » امتداد حضور آگاهانه در فرا زمان«توان جاودانه شدن را مي   
 کنـیم، از آن     تعریـف » حرکت تدریجي امـور   «اگر زمان را به شکل      . تعریف کرد » فرا زمان 
دگرگـونی  آید که در فرا زمان و در قلمرو جاودانگي شاهد ثبات محـض و عـدم                 الزم مي 
انـسان  تغییرناپـذیر   باتوجه به دو بُعدي بودن انسان، جاودانگي منحصراً براي بُعد           . باشیم

گیـرد  او مصداق حکم جاودانـه بـودن قـرار نمـي    تغییرپذیر میسّر است و بُعد جسماني و    
ظاهراً بنابر گیتا، نفس آدمي عنصر لطیف، ثابـت، الهـي، مانـدگار، تجلـي               ). ١٨ ،٢گیتا،  (

  برهدآرانیکـه (تغییرناپذیر  برهمن و اصل حقیقي انسان است و همانند آتمن اوپانیشادي           
جـان نـه    «. شـود ، که در سطح عالم کبیر عین برهمن انگاشته مـي          )١،  ٥،  ٣اوپانیشادها،  

آن . بهـره باشـد   را کشنده یا کـشته پنـدارد از معرفـت بـي     و آنکه جانکشته شود و نه بکشد 
، نه بزاید و نـه بمیـرد و نـه چـون هـست شـد نیـستي گیـرد؛ آغـاز نـدارد، جاویـد و                            )جان(

 .)٢٠ تا ١٩، ٢گیتا، (»  و قدیم است و چون تن هالك شود، آن هالك نشودتغییرناپذیر
 آب آن را تر کنـد و نـه بـاد    نه حربه در آن کارگر افتد و نه آتش آن را بسوزاند و نه           «

دائـم اسـت و قـائم       . نه زخم پذیرد و نه بسوزد و نه تر شود و نه بخشکد            . آن را بخشکاند  
نه به چشم آید و نه به فکـر آیـد و نـه دگرگـون                . است و ثابت است و برجاي و جاویدان       

 .)٢٥ تا ٢٣، ٢گیتا، (» شود
ـ          گیتاجاودانگي در    عنـوان  جـاي زیـستن بـه      ه نوعي تعالي است که طي آن انـسان ب

ایستد تاري آن هستند، بازمي   ، مآخذ شناخ  )منس(و ذهن   ) ایندریاها(کالبدي که حواس    
تیلـیخ در کتـاب      در زبان پـل    زندگیاین نوع   . زیدعنوان یک روح در روح مطلق مي      و به   

مـشارکت در امـر ازلـي و        . است) نه تفرّدي (مشارکتي  برابر زندگی   ،  الهیّات سیستماتیک 
کند و انفصال یا تفرّد از آن موجب قرار گرفتن انـسان در             انسان را ازلي و ابدي مي     ابدي،  

انسان که از منبـع الیـزال هـستي و در            ). ٢/٩٩تیلیخ،  (گردد  معرض تناهي طبیعي مي   
یابد و به سرنوشت طبیعي     واقع از خود بیگانه گشته است، برمبناي تناهي خود تعیّن مي          

کنـد  حالت او از عدم برآمده و به سوي دیار عدم رجعت مي           در این   . شودخود سپرده مي  
 اضـطراب از    ی  هوسـیل  مرگ اسـت و بـه      ی  هتحت غلب » تفرد یافته «؛ موجود   )٢٧،  ٢گیتا،  (

ممیّـز مـشارکت و تفـرّد     عامـل   زعم نگارنـده،    به). ٢/٩٨تیلیخ،  (شود  مرگ برانگیخته مي  
آگاهانـه و   ی    به گونه کننده  کتکه امور مشار  است، چنان » آگاهي «ی  هموجودات نیز مسأل  

آگـاهي از ایـن   . ناخودآگاه در هستي سرمدي مـشارکت دارنـد  ی  به گونهامور تفرّد یافته  
 .  مطلق استهعینیّت آگاهانه با جاودانی  برابر واژهمشارکت 
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آگـاهي از جـاودانگي     «،  »جاودانه شدن « مقصود از    گیتامدعاي اصلي این است که در       
ه شدن نه مستلزم تغییري ماهوي در ذات نفوس، بلکـه مـستلزم             جاودان. است» خویشتن

 از گیتـا    شـواهدی توان بر اسـاس     این نکته را مي   . تغییر در آگاهي به حقیقت نفس است      
، »صـیرورت «و  » شـدن «نخست آنکه، جـاودانگي مفهـومي مطلـق اسـت و            . استنباط کرد 

 ت جاودانگي فرازمـاني   دلیل اصلي مطلقیّ  . کندمطلقیّت مفاهیم مطلق را نفي و نقض مي       
هست منم و   . جاودانگي منم و مرگ منم    «: است) برهمن(بودن و عینیّت آن با امر مطلق        

 زماني و تعیین مبدأ و مقـصد بـراي   ی  هتصوّر نقط ). ١٩،  ٩گیتا،  (» !نیست منم اي آرجونا   
 بـه دو    نخـست آید کـه    رسد، زیرا از آن الزم مي     نظر نمي  به درستجاودانگي و طالب آن     

امکـان بازگـشت روح جاودانـه بـه         دوم  شـویم و    معتقد  لمرو جاودانگي و غیرجاودانگي     ق
حالت پیش از جاودانگي را بپذیریم که دوباره هر دو گزاره با مطلقیّت مفهوم جـاودانگي                

مسبوق به علّتي است و صیرورت تنها از        » شدني«از سوي دیگر، هر     . ناسازگار خواهد بود  
رض قانون علیّـت قـرار دارنـد، مـصداق دارد، و کـاربرد فعـل       براي امور محدود که در مع  

 ١٨،  ٢،  گیتـا بنـابر   . در مورد آنچه ماوراء علیّت است درست نیـست        » گردیدن«و  » شدن«
 و ماوراء علیّت اسـت و       تغییرناپذیرعنوان حقیقت انسان، نامحدود، الیزال،      روح انساني به  

در قلمرو الیتناهي عموماً    . تصوّر نیست در مورد آن قابل     ) جاودانه شدن (از این رو، شدن     
 .مطرح است نه شدن؛ و امور ماورائي از مقام ثبات برخوردارند نه تغییر» بودن«

یـا اسـتدالل بـر اسـاس مفهـوم          » کـسي؟ جاودانگي براي چـه    «پرسشپاسخگویي به   
، شـرایط و    پرسشمقصود از این    . استباال  ، گواه دیگر اثبات مدعاي      گیتاموکتا در    جیون

، در  اوپانیـشادها بـرخالف   از قرار معلوم    . شودستري است که در آن جاودانگي میسر مي       ب
 یُگا رستگاري پیش از مرگ با وجود کالبـد جـسماني نیـز ممکـن                ی  همانند فلسف   به گیتا
شود که گرچه هنوز در بدن فـاني        به کسي اطالق مي   ) زندة رستگار (» موکتاجیون«. است

یافتـه و از     اما به نیروانه و در نتیجـه بـه جـاودانگي دسـت             دهد، خود ادامه مي   زندگیبه  
چنـین شخـصي بااینکـه همچـون دیگـران          . و سمساره آزاد گردیده اسـت     نادانی  اسارت  
در مقابـل آن    ). ٩ تـا    ٨،  ٥گیتـا،   (در عمل باشد، اما رنگ عمل بـه خـود نگیـرد             همواره  

ی   هفرزان. شودامکانپذیر مي قرار دارد که رهایي کامل او تنها پس از مرگ           » موکتاویدهي«
تمام خصوصیّات ذهني و عیني . موکتاست ویدهياوپانیشادها ی هموکتا و فرزان   جیونگیتا  
و بلکه مسماي آن مؤیّد جاودانگي در معنـاي         ) ١١و١٥،  ٢براي مثال، گیتا،    (موکتا  جیون

 ی  همـسأل  ی  دربـاره هاي متعـارف،    موکتا از انسان  مورد نظر است، چراکه حد تمایز جیون      
ـ           عطـف حیـات     ی  ه امـور نقطـ    ی  ه همـ  ی  همعرفت است؛ آگاهي به ماهیّـت و ذات جاودان
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و شـرایط   ) آگـاهي از جـاودانگي    ( بـر رسـتگاري      پیـشین موکتا است که وضـعیّت       جیون
ت که به ذات الهي خـود و      موکتا کسي اس  جیون. کندمتعاقب رستگاري او را مشخص مي     

ـ    در هستي مطلق آگاه گردیـده ا       مشارکتش ا تمهیـدات متنـوعي از تـصور خـود          سـت، ب
بـین نـسبت بـه کـل هـستي و           عنوان یک بدن و یک روح فراتر رفته و نگاهي وحـدت            به

 نیست و خـود و      معتقدموجودات دارد، براي برخوردهاي مادي و عاطفي ارزشي مستقل          
ته چنین انساني یاد گرف. بیند آنها به سیاق روحاني مي   ی  هدیگران را برحسب ذات جاودان    

عنوان موجوداتي فیزیکي   است که همیشه در روح زندگي کند نه در بدن، و با اغیار نه به              
 ). ٥٦اوربیندو، (کند عنوان ارواح جاودانه برخورد بلکه به

 

  دیگر از گیتا در باب جاودانگي نفسشاهدهایی. ٤
 ریافـت د در آگـاهي در جهـت تعـالي از           دگرگونیاي از گیتا که حاکي از نوعي        هر آموزه 

اي،  سانکیه ی  هپیشتر نظری . شمار آید تواند گواه جاودانگي نفس به    عادي از امور باشد، مي    
موکتـا در   هاي جیـون  ویژگياي، توهم مرگ، مطلقّیت مفهوم جاودانگي و         ودانته ی  هنظری
ظـاهراً  . ورد توجـه قـرار گرفـت   عنوان مویّدات مفهوم خـاص جـاودانگي نفـس مـ          به گیتا

 زادمـرد در  ی ه اوتاره، انگـار ی ه، آموز)٢پاره ویدیا(و دانش فراتر ) ١ ویدیا رهااپَ(فروتر   دانش
آگـاهي از   « یـا   » آگـاهي از جـاودانگي خویـشتن      « نیز جـاودانگي نفـس در معنـاي          گیتا

 . کنندیک به شکلي تأیید مي را هر» مشارکت ذاتي در امر مطلق
 

 پَرا ویدیا و اَپَرا ویدیا. ١ـ٤
هـای محـدود و نامحـدود     نظرگاهی هود و دانش نامحدود که نتیج    تمایز میان دانش محد   

مخـصوصاً  ( و مراجـع ادیـان خـاور دور          دانشمندان هند در میان     ی  ه بر حوز  افزوناست،  
 و ١٥٥ــ ١٤٨فانـگ،   : نکــ  (نمود دارد  نیز ٣و برای نمونه در نظریات چوانگ تسه    ) چین

و تجلیّـات،   پدیـدارها   فروتر یا معرفـت     معنای دانش   به» اَپَرا ویدیا «). ٣١٣ـ٢٩٩ایزوتسو،  
، علوم تجربي )گانهگناهاي سه( ناپایدار، عالم تجربه  لذتهایدانشی است که به امور فانی،       

 اَپَـرا ویـدیا     ی  هنیز در زمر  وداها  دانش حاصل از    گیتا  براساس  . شودو سمساره مربوط می   
یا » پَرا ویدیا «در مقابل آن    ). ٤٤ تا   ٤٢،  ٢؛  ٤٥،  ٢،  گیتا و نیز    ٤٦،  ٢،  گیتا(گیرند  قرار مي 

ها و   مظاهر و پدیده   ی  ه هم یدانش برتر قرار دارد که صرفاً به امر فناناپذیرِ موجود در ورا           
                                                                                                                   
1. Pāra-vidiyā. 
2. Apāra.vidyā. 
3. Chuange Tzu. 
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در وراي این عالم کمون یک وجود الیـزال دیگـري نیـز    «: شوددر واقع به نیروانه مربوط مي   
، ٨گیتـا،  (» فاني نـشود  جهان فاني گردد، آن ی هها نهان است و چون همهست که از چشم  

تـوان بـه    انساني، از دانش محـدود مـي  نگرگاهاز  ). ٥ تا   ٤،  ١،١اوپانیشاد،   مندک :نکـ  ؛ و   ٢٠
در . توان به خداآگاهي یـا مـشارکت تعبیـر کـرد          خودآگاهي یا تفرّد و از دانش نامحدود مي       

ـ      برابر واژه   ، اَپَرا ویدیا    گیتاايِ  زبان سانکیه  را ویـدیا معـادل دانـش       دانش مربوط به گناها و پَ
و چون جان از گناها که مالزم تنند فراتـر رود و بـه              «: حاصل از عزیمت به ماوراء گناهاست     

، ١٤گیتـا،    (»و رنج رهایي یابد و جاوید بماند      آنها چیره شود، از بازگشت و مرگ و انحطاط          
و ) ارفمتعـ (، رجـسی    )عـالی (ای   نیز که سه نوع دانش سـتوه       ٢٢ تا   ٢٠،  ١٨،  گیتادر  ). ٢٠

 مراتـب   ی  ه در زمـر   ن با گِناهـا   درآمیختگیخاطر  ه  اند، ب از هم تمیز داده شده    ) دانی(تمسی  
شـده بـه نـور      روشن (Buddha،  )نایل شده  (Aapta،  )بینا (Rshi. گیرنداَپَرا ویدیا قرار مي   

ــت ــت  (Siddha، )معرف ــتاد، زبردس ــمند (Arhant، )اس ــدّیس (Saint، )ارزش  Dhira، )ق
هاي دیني و فلسفي هندي به صـاحب   هستند که از جانب سنّت    عنوانهاییمله  از ج ) فرزانه(

 ).٢٩ و ١٩، ٥ گیتا، :نکـ ؛ و ٧٠مایرز، (اند داده شده) پَرا ویدیا(دانش نامحدود 
عنوان مـدلول اصـلي جاودانـه شـدن در نظـر            آگاهي از جاودانگي نفس که پیشتر به      

تصویر موجودات و تـصوّر  . میسر است» ره ویدیاپا«گرفته شد، تنها براي افرادِ برخوردار از  
در .  آنها برمبناي دانش محدود متفاوت از تصویر آنها بنابر دانش نامحدود استماهیتهای

ـ      دانش نامحدود، موجودات نه براساس ظاهر پدیداري       شـان   ه، بلکه برمبنـاي ذوات جاودان
ـ  موجودات بهتلقي و سلوك با. شوندميدیده ، حقیقیند ی  هکه شأني از یگان     ارواح ی همثاب

عنوان نفس یگانـه و سـرمدي و اجتنـاب از            با کل هستي به    رویارویی فردي یا    ی  هجاودان
رگاه یـا   گتحدید معناي وجودي موجودات به کالبد جسماني آنها، سیاق بینش برمبناي ن           

کـه صـاحب    )  مورد نظر گیتـا    ی  هفرزان(که براي مثال، دهیرا     دانش نامحدود است؛ چنان   
 را منحصراً به بدن منتسب دگرگونیهاکند، انش نامحدود است، مرگ تاریخي را نفي ميد

 مـانع   بزرگتـرین ). ٥٦اوربیندو،  (کند  دارد و هیچگاه بنابر دیدگاه محدود قضاوت نمي       مي
، تعیـین هویـت خـود بـا بـدن           »آگاهي از جاودانگي خویـشتن    «یا  » جاودانگي«بر سر راه    

 ).١٥ـ١٤، ٢، گیتا(مدي درون است جسماني و غفلت از جوهر سر
 نفس انساني، اعتقاد به تجزّي نفوس از هم و جدایي آنها از یگانـه منبـع                 ی  هدر زمین 

انگـاري مطلـق نفـس و غفلـت از          ، فاعل »من کاذب «، باور به اصالت محض      )تفرّد(هستي  
ــره    ــارف ثم ــار متع ــال، انتظ ــق افع ــي تحق ــق حقیق ــول،  طری ــال معم ــیّن از اعم اي مع

نداري مشاهدات عیني و غفلت از باطن و حقیقت امـور، و گرفتـاري در اویـدیا،                 پ حقیقت
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که در تلقي نامحدود    ها اسلوب سلوك براساس اپَرا ویدیاست، درحالي      مایا، سمساره و گنا   
و آگاهي از همساني نفس جزئي با نفس کلّي و ابدي بیان شده از نفس، فرارفتن از موارد 

شَـرَف نفـس اصـیل خویـشتن،        ان در تلقـي أخیـر بـه       انـس . مورد نظـر اسـت    ) مشارکت(
بـراین مبنـا،    ). ٢٠ تـا    ١٩،  ٢گیتـا،   (شـود   ، جاودانه و سـرمدي انگاشـته مـي        تغییرناپذیر

رگاه نامحدود امـري  گ جاودانگي انسان در منظر محدود امري غیرممکن و بنابر ن   ی  همسأل
ظرگاه و دانش فراتر است     یابي به ن  رو، تنها با دست   از این . ممکن و بلکه حقیقت امر است     

 .شودکه آگاهي به جاودانگي نفس میسر مي
 

  اوتاری هآموز.٢ـ٤
کسی است  «معنای  و لفظاً به  ) هبوط (Avatara سانسکریت   ی  های جدید از ریش   واژه» اوتار«

جـاي   در متـون کهـن هنـدویي بـه        ). ، اوتار جونز و رایان  (» کندکه بر قلمرو زمینی نزول می     
، امـا   )٤٣مقـدم،   جاللـي (استفاده شده اسـت     ) تجلّي (Paradurbhava ی  هژلفظ اوتار از وا   

امروزه این واژه مبدّل به عنوانی افتخارآمیز شـده اسـت کـه از جانـب شـاگردان و پیـروان                     
-شوند، بـه   ه اشراق رسیده و خداآگاه تلقي مي      ها در مورد معلمان دینی و روحانی که ب        آئین

، ریزش و القاي حقیقتي فراتاریخي به قلمرو تاریخي، پـایین        اوتاره). ٣پاتانیک،  (رود  کار مي 
آمدن خدا از خط مرز الوهیّت و انسانیّت، صعود انسان به ماوراي حد انـسانیّت، نـزول خـدا                   

، عـالم  سـرانجام  خود را به آن برسـاند و    ،شودبه آن مقامی که پیوسته از انسان خواسته می        
دیـدار  همـدیگر در آن     بـا   یت با صـعودش بـه آن،        سوّمی است که الوهیّت با نزولش و انسان       

 .  الوهیّت و انسانیّت سنخیّت داردی هکنند و این عالم با هر دو حیطمی
» جاودانـه شـدن  «ر مبنـي بـر مـدلول    حاضـ ی هاوتاره در معناي عام مؤیّد مدعاي مقال     

  اوتارِ خاص خداي ویشنو١٠صرف نظر از . است» آگاهي از جاودانگي خویشتن«صورت  به

شـان نـسبت بـه      میزان ظرفیت وجـودي    موجودات به  ی  ه، هم )بنگرید به کنسلي، اوتاره   ( 
. شـود کننـد و جـاودانگي در آنهـا متحقـق مـي      شناخت پیـدا مـي  ، خودی هذوات جاودان 

آگاهي نسبت به ابدیّت ذات     شاخص اصلي تمایز انسان عادی از اوتار الهي، آگاهي یا عدم          
جود برخورداري از جوهر جاودانه، غافالنه از نظرگـاهي         انسان متعارف باو  . خویشتن است 

 امـا کنـد،  های حواس، ذهن و عقل، به هستی نگریسته و آن را بـاور مـي      مقیّد به فعالیّت  
ش از درکی شهودی نسبت مـشارکت       شناخت به ذات الیزال الهی    با  ) حکیم(تجسد الهی   

 از امـر  بینـشی یر و  موجودات برخوردار است و پیوسـته تـصو  ی هو همبستگی درونی هم   
رو، اوتـار بـودن نیـز       از ایـن  ). ٥٧،   بهگودگیتـا  هفلسفکریشاناندا،  (روی اوست   مطلق پیش 

 ی  هآگـاهی اسـت و اسـتعداد آن کمـابیش در همـ            مستلزم تغییر از خودآگاهی بـه خـدا       
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 او مبنـی بـر ایجـاد        ی  همعـادل اراد  ) اوتاره(اراده خدا جهت هبوط     . موجودات وجود دارد  
گاهی موجودي خاص است نه آنکه خود امر مطلق واقعـاً در کالبـد موجـودي                تغییر در آ  
به سخن دیگر، هبوط خدا در موجودات نه به معنای هبوط کامـل در کالبـد                . تجسد یابد 

جسمانی آنها بلکه به معنای بیداری شأنی از او در موجـودات و یـا آگـاهی موجـودات از                    
وجود الوهیّت درون، خداگونه شده و افعالش       اوتار الهي، با آگاهی به      . حضور کامل اوست  

 .شودخدایی و جاودانه می
 
  زادمردی هآموز. ٣ـ٤
ــسکریت ی هواژ ــساره« سان ــی» سم ــه را م ــوان ب ــود  "ت ــاالت وج ــوالي ح ــا ت ــان ی  "جری

)Metempsychosis ("  پیوسته کوچ کردن") Transmigration (  تجـسد دوبـاره   "و" 
)Reincarnation (" تولد دوباره") Palingenesis(  ،"       گذر از جسمي به جـسم دیگـر" 
)Metensomatosis ( این انگاره در هند بنابر ادبیّات مقـدس هنـدویي بـه            . ترجمه کرد

و ) ١٦ــ ٩،  ٢،  ٦اوپانیشاد،  برهدآرانیکه(،  ١ به معناي پنج آتش    panc'agnividya ی  هآموز
) ١٦ــ ١٥،  ٢،  ٦شاد،  اوپانیـ برهدآرانیکـه  و   ١٠،  ٥اوپانیـشاد،   اندوگیههچ(» دو راه  «ی  هآموز

زنـدگی  ؛ چراکـه  زنـدگی زادمرد است، هم معـادل  ی  برابر واژه سمساره هم   . مشهور است 
 یا   موجوداتِ زماني در سمساره    ی  ههاي مکرر است و هم    انساني در واقع عبارت از زادمرد     

 بـه   زندگیزادمردهاي مکرر در مسیر تکامل آگاهي       ). ٥٤سارما،  ( گرفتارند   فرآیند زماني 
معناي ورود به   ِ زمانمند به  خروج از سمساره یا حیات    .  نیروانه و جاودانگي قرار دارد     سمت

تعبیر مشهور طرفداران   » سمساره نیروانه است  «. قلمرو فرازمانيِ نیروانه و جاودانگي است     
 بودایي است و از همراهي سمساره بـا نیروانـه حکایـت دارد؛              ی  همهایان/وارگيمکتب تهي 

کن موجودات داراي آگاهي زمانمند است و دوّمي اقامتگـاه موجـوداتي            چنانکه، اولي مس  
گاه به   نیل به نیروانه هیچ   . زیندکه به جاودانگي خود شناخت پیدا کرده و در فرازمان مي          

اي دیگر نیـست، بلکـه ایـن نیـل          اي جهت رسیدن به نقطه     از نقطه  رهسپار شدن معناي  
 که متضمّن اِشراف بر ماهیّت حقیقي امور از         دوباره عبارت است از نوعي تغییر در آگاهي       

 .انگاري تمام اجزاي هستي استجمله نفس، اقرار به جاودانگي و یگانه
اش در  همساني روح انساني با برهمن جاودانه و ثبات روح با وجـود نقـل و انتقـاالت                

ایـن  .  زادمـرد اسـت    ی  هکالبدهاي متعدد، مهمترین گواه جاودانگي نفس برمبنـاي انگـار         
 و فناناپذیري نفس حقیقي مطلقاًً و بدون توجه به آگاهي یـا عـدم آگـاهي                 تغییرناپذیری

                                                                                                                   
 ,prana, apana, vyana, samanaازدر بدن عبارتند » پنج پرانه«یا » پنج آتش« این ٣، ٤یشاد، اوپانبنابر پرشنه. ١

udanaکه کارشان در بدن سوزاندن است  . 
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ـ      . افراد، حقیقت و واقعیّت نفس است       خـویش و در     ی  هآدمي با شناخت خویـشتن جاودان
با آگاهي از گردد و در واقع نتیجه با از دست دادن فردیت است که از رنج زادمرد رها مي         

 نسبت روح با بدن نسبت لباس و خود         گیتابنابر  . شوددانه مي ، جاو درونیشابدیّت جوهر   
هنگام وقوع آنچه مـا آن را  مـرگ           بدن قرار دارد و به      هکه روح در لفاف   انسان است، چنان  

همچنان کـه آدمـي     « ).٦دیویس،  (کند  نامیم، روح لباس یا پوشش دیگری به تن می        می
هـاي فرسـوده را فروهلـد و در         تـن یـز   پوشد، جـان ن    نو مي  ی  هکند و جام  دلق ژنده برمي  

آنکه در یُگا ناتمام افتاده بـه جهـان نیکوکـاران           « .)٢٢،  ٢گیتا،  (» هاي تازه جاي گیرد    تن
رود و سالیان دراز در آنجا بماند و سپس در خانداني پاك و توانگر دیگر بار به دنیـا آیـد                     

 .)٤٢ تا ٤٠، ٦گیتا،  (»ا در نسل یوگي خردمندي پیدا شودی
 
 گیری جهنتی
اي از  توصـیفي ودانتـه   گیتـا    ی  ه و جاودان  تغییرناپذیر نفسِ حقیقي، غیرمادي، لطیف،      )١

 مرگ صرفاً عبـارت     )٢.  سانکیه است  تغییرناپذیر ازلي، ناظر، غیرفاعل، ثابت، و       ی  هپوروش
مکاني دیگر با آگـاهي     /مکاني به شرایط زماني   /شرایط زماني است از تغییر و تحوّل از یک      

بـرعکس بـا    استدالل بر مبناي عدم امکان تبـدیل واقعـي بـه غیـر واقعـي و                 . تهتغییریاف
ایـن  ) ٣.  در اثبات تـوهم مـرگ اسـت        گیتافرض واقعیّت نفس، مهمترین استدالل       پیش

ست؛ گیتاهاي مهم   یکي از آموزه  » معرفت به جاودانگي  «و  » جاودانه شدن «همانيِ مفاهیم   
مشارکت آگاهانـه  «، »داد حضور آگاهانه در فرا زمانامت«توان شدن را ميرو، جاودانه از این 

تعریـف  »  جـاودانگي خویـشتن    آگاهي به  « و »مشارکت آگاهانه در امر ازلي    «،  »در فرا زمان  
از . »شدن«مطرح است نه    » بودن« جاودانگي مفهومي مطلق است و در قلمرو آن          )٤. کرد
بـه دو قلمـرو   ، نخستد که آیدر قلمرو جاودانگي الزم مي) شدن( به امکان صیرورت   باور

شده به  امکان بازگشت موجود جاودانه    دیگر   ،دوشویم و   معتقد  جاودانگي و غیرجاودانگي    
 . حالت پیش از جاودانگي را محتمل بدانیم که هر دو گزاره مردودند

 
 منابعفهرست 

 قرآن الکریم .١
 کتاب مقدس .٢
 .ش١٣٨٣ن خرمشاهی، تهران، ناهید،  بهاءالدیی ه، ترجمدرد جاودانگی. اونامونو، میشل د. ٣
 .ش١٣٧٨ محمد جواد گوهری، تهران، روزنه، ی ه، ترجمصوفیسم و تائوئیسمایزوتسو، توشیهیکو، . ٤
 .ش١٣٨٠، تهران، چشمه، ادیان آسیاییبهار، مهرداد، . ٥



 ٧٥  گیتامدلول جاودانگی نفس در بهگود

 .ش١٣٨١ حسین نوروزی، تهران، حکمت، ی ه، ترجمالهیّات سیستماتیکتیلیخ، پل، . ٦
، تهـران،   رساله در آیین ویـشنوپرستی دیـن هنـدویی        : سه گام کیهانی  م، مسعود،   جاللی مقدّ . ٧

 .ش١٣٨٠نشر مرکز، 
 وزارت فرهنـگ و ارشـاد       ،، تهران  سرودهاي ریگ ودا   ی  هگزیدجاللي نائیني، سیّد محمدرضا،     . ٨

 .ش١٣٨٥، )سازمان چاپ و انتشارات(ي اسالم
 .ش١٣٨٤ایی، تهران، هرمس، قاسم کاکی ه، ترجمعوالم خیالویلیام، تیک، چي. ٩

 .ش١٣٨١، تهران، انتشارات علمی، )سرّ اکبر( اوپانیشادها ی هترجمداراشکوه، محمد، . ١٠
 آرام، احمـد،    ی  ه، ترجمـ  )مشرق زمین گاهوارة تمـدن    (تاریخ تمدن، جلد اول       ویل، دورانت،. ١١

 .ش١٣٨٠تهران، علمي و فرهنگي،  
اری،  خسرو جهانـد   ی  ه، جلد اول، ترجم    شرق و غرب   ی تاریخ فلسفه راداکریشنان، سروپالی،   . ١٢

 .ش١٣٨٢تهران، علمي و فرهنگي، 
 .ش١٣٨٣، تهران، امیرکبیر، های فلسفی هندادیان و مکتبشایگان، داریوش، . ١٣
 .ش١٣٧٩ نشر مرکز،  عباس مخبر،  تهران،ی ه، ترجمالنهرینیهای بیناسطورهکال، هنریتا، مک. ١٤
 .ش١٣٨٥، تهران، خوارزمي،  بهگودگیتای هرجمتموحد، محمد علي، . ١٥
 فریـدون جـواهر کـالم، تهـران، فـرزان،      ی ه، ترجمـ  چـین ی ه تـاریخ فلـسف  الن، ـ  فانگ، یو. ١٦

 .ش١٣٨٠
17. Aurobindo, Sri, Essays on the Gita, India, 1970. 
18. Davies, John, the Bhagavad-Gita or The Sacred Lay, London, 2000. 
19. Deussen, Paul, the Philosophy of the Upanishads, Richmond, 1906. 
20. Deutsch, Eliot and Siegel, lee, Bhagavad-Gita, Encyclopedia of Religion, 

Edited by Eliade, New York Macmillan publishing Company, 1995-1997. 
21. Esnoul, A. M, Om, Encyclopedia of Religion, Edited by Eliade, 

Macmillan Publishing Company, 1987-1995. 
22. Jones, Constance A. and Ryan, James D, Avatar, Encyclopedia of 

Hinduism, USA, 2007. 
23. Kinsley, David, Avatara, Encyclopedia of Religion, edited by Eliade, 

Macmillan publishing Company, 1987-1995. 
24. Krishananda, Swami, The philosophy of The Bhagavad-Gita, Internet 

edition, website: www. Swami-krishananda.Org. 
25. Krishananda, Swami, The Teachings of the Bhagavad-Gita, Internet 

edition, website: www. Swami-krishananda.Org. 
26. Myers, Michael Warren, Brahman A Comparative Theology, Syria, 

2001. 
27. Pattanaik, Devdutt, Vishnu An Introduction, India, 1999. 
28. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, Beyond Birth and Death, USA, 1998 . 
29. Ries, Julien, Immortality, Trans. by Weeks, David. M, Encyclopedia of 

Religion, edited by Eliade, Macmillan publishing Company, 1987-1995  
30. Sarma, D.S, Essence of Hinduism, India, 1971. 
 



 ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ٧٦

 


