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)168 -149صفحات ( اوپانيشادهاي  گور در رساله  

 

 اوپانيشادهای  گورو در رساله

  *سعيد گراوند

  چكيده                                                                                     

و طـرح  اوپانيشـادهاای كوتـاه دربـارۀ  كوشيم ضمن بيـان مقدمـه در اين مقاله مى

عرفانى، قلمرو معنايى گورو، اقسام گورو، اوصـاف شـاگرد و  -مسائل متعدد فلسفى

ــاليم گــو ــانى گــورو، آداب و تع ــازل ســلوك را در تفكــر عرف رو و نقــش آن در من

واضح است كه در فلسفه و ادبيات عرفانِى شـرق يكـى از . بررسى كنيم اوپانيشادها

است، تـا  اوپانيشادهاسنن هندويى كه در آن حضور گورو بسيار پررنگ است سنت 

ا گورو وگوی شاگردان ب هايى با موضوع گفت رساله اوپانيشادهاجايى كه اگر بگوييم 

در فلسفهٴ ودايى، گورو به مثابهٴ هر يك از خـدايان . ايم است سخنى به گزاف نگفته

در ايـن متـون، گـورو . تصوير شده است -برهما، شيوا و ويشنو  -گانۀ هندويى  سه

شود، يعنى  رو، اغلب از آن به برهما و ريشى تعبير مى اين از. بيشتر جنبۀ عينى دارد

ازلى و اسرار مربوط به آيين قربانى را به نومريدان تعلـيم  پيشوايان دينى كه حقايق

گورو گاه جنبۀ بيرونى و گاه جنبـۀ درونـى  اوپانيشادهااما در فلسفهٴ اصيل . دهند مى

جنبۀ بيرونى گورو همان دهيرا و انسان نامشّوش است، در حالى كه گـورو در . دارد

شـود كـه پـس از  الق مىاش بر مرشدی معنوی و راهنمايى درونى اطجنبۀ درونى

رسد و هدايت او را بر عهـده  طى منازل سلوك در ژرفای وجود نومريد به ظهور مى

 .گيرد مى

  .، شاگرد، گورو، منازل سلوكاوپانيشاد، فلسفهٴ اوپانيشادها :ها كليدواژه

                                                 
 .دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان ،دانشيار اديان و عرفان *
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  مقدمه

 ای هماهنـگ و انديشـانه و فـردی نيسـت، بلكـه مجموعـه ای جزم هندوئيسم كـيش يـا عقيـده

يافته و در عين حال عظيم و پيچيده است كه به نحـوی ظريـف در بـاب روش سـلوك و  وحدت

توان گفت كه فلسفهٴ هندويى كوشـش  از اين جهت مى. كند تحّقق كمال معنوی انسان بحث مى

در فلسـفه و ادبيـات ). 25: 1379راداكريشـنان، (گـذارد  خداجويانۀ روح انسان را بـه نمـايش مى

تـوان سـراغ گرفـت، چراكـه  مى اوپانيشـادهاخداجويانۀ روح آدمى را در عرفانى هند اين كوشش 

هـای جسـمانى و قـوای حيـوانى  های اوپانيشادی برای كسانى نوشته شده كـه از خواهش رساله

  .اند رهايى جسته، به فراسوی فرزانگى و تفكر عقلى دست يافته

تى معنوی فراسـوی تـاريخ و كنندۀ شناخت حقيق بيان اوپانيشادهابا اين وصف، فلسفهٴ اصيل  

، عبارت است از كشف اوپانيشادهااين حقيقت معنوی، بر اساس گزارش . رخدادهای تاريخى است

توانـد  حقيقت فردی انسان يعنى آتمن، زيرا به ظهور رسيدن آتمـن در سـاحت وجـود انسـان مى

  .نومريدان سالك را در راه رسيدن به حيات ازلى و جاوانگى ياری كند

شـود كـه  های رازآميز اين متون روشن مى و گزارش اوپانيشادهای مختلف  عه رسالهاز مجمو

جالـب . بوده است اوپانيشادشناختى از ديرباز محل توجه آموزگاران و مرشدان  های هستى پرسش

های مختلف به نحو صريح مطرح  ها و تمثيل ها را نومريدان در قالب حكايت است كه اين پرسش

ها در واقـع مسـائل  ايـن پرسـش. دهنـد معنوی، يا گوروها، به آنها پاسـخ مى كنند و مرشدان مى

حقيقت بـرهمن «، »خود حقيقى فردی يا آتمن چيست؟«مختلف فلسفى هستند، مسائلى از قبيل 

گيری جهـان متكثـِر  چه عواملى در شكل«، »مبدأ و سرچشمهٴ اين جهان كجا است؟«، »چيست؟

اعمـال و «، »خيـالى اسـت؟ ن حقيقـت دارد يـا وهمـى وآيـا جهـا«، »غيرحقيقـى دخالـت دارد؟

چـه «، »ماهيـت زنـدگى انسـان چيسـت؟«، »های انسان مبتنى بر حقيقت است يا پندار؟ انديشه

چاترجى و ؛ 53: 1392محمودی، (» و حق وجود دارد) Jiva(نسبتى ميان آتمن و برهمن يا نفس 

  ).1/302: 1358، سّر اكبر؛ 149: 1372؛ ناس، 632-628: 1384داتا، 

محل بحـث قـرار گرفتـه، مفـاهيم  اوپانيشادهاهای فلسفى كه در  افزون بر اين قبيل پرسش

عرفانى بلندی نيز از قبيل ويديا، مايا، آتمن، اويديا و بسياری از مسائل اشراقى همچـون شـهود و 

خورد  مىبه چشم  اوپانيشادهادر فلسفه و ادبيات عرفانى  -) vijnana(ويجنانه  -معرفت حضوری 

اند بيشتر عارفانه اسـت تـا  دهد روشى كه آموزگاران و فرزانگان اوپانيشادی برگزيده كه نشان مى
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واسـطۀ  در اين روش عارفانه نوعى صراحت و اصالت وجود دارد كـه از شـهود بى. فلسفى محض

بـه ، تا جايى كـه )1/147: 1367راداكريشنان، (ترين حقيقت حاصل شده  ذات اليتناهى و متعالى

های اصيل عرفانى را در بسـياری از  توان گفت اين روش بنياد حكمت متعاليه و انديشه نوعى مى

بـر همـين اسـاس، سـاتيش چانـدرا . سنن عرفانى هند قوام بخشيده و تحت تأثير قرار داده است

كنـد،  تفسير مى» دين فلسفه«چاترجى، از محققان برجستهٴ فلسفهٴ هندو، كه هندوئيسم را آشكارا 

  :كند دربارۀ مضامين اصلى فلسفه و حكمت اوپانيشادی چنين اظهار نظر مى

. شـود مفهوم اصلى اوپانيشادها به معنای آن چيزی است كه موجب تقّرب شاگرد به گورو مى

يعنـى گروهـى از شـاگردان  ،دهندۀ آن است كه اوپانيشادها به محرمـان حـريم اين مفهوم نشان

ايـن . اند شـده و مقّرب بوده، به طوری محرمانه تعليم داده مى ای كه به گورو نزديك شده گزينش

  .)52: 1384، داتاچاترجى و ( اند نشسته تر مى شاگردان از نظر فيزيكى هم به گورو نزديك

فلسـفى  -ترين منابع ادبيات عرفانى به منزلۀ يكى از كهن اوپانيشادهاپس از معرفى اجمالى  

های مختلف به بررسى قلمرو معنايى گـورو، اقسـام  ذكر گزارش ها و هند، با مراجعه به اين رساله

گورو، اوصاف شاگرد و گورو، آداب و تعاليم گورو و نقش بنيـادين آن در منـازل سـلوك خـواهيم 

  .پرداخت

  معنای لغوی و اصطالحى گورو .1

در زبـان » مرشـد«و » راهنمـا«معنـای  از نظر لغوی تعبيری است عرفـانى هم) Guru(» گورو«

بـه معنـای ) GU(» گـو«ايـن واژه از دو كلمـۀ . در زبان سنسـكريت) rishi(» ريشى«رسى و فا

امـا بـه طـور كلـى ). 552: 1385هينلـز، (به معنای نور مشتق شده اسـت ) RU(» رو«تاريكى و 

شـود  يعنى كسى كه شاگردان را از عرصه نادانى و ظلمت به سوی روشنايى رهنمون مى» گورو«

 :Kanitkar, 1995: 129; Singh, 2005(زدايـد  ا از وجـود نومريـدان مىهای جهل ر و تاريكى

 -درباره بسياری از حكمای معنوِی مكاتب عرفانى ١های مختلف اين لقبى است كه در سنت). 27

چـاترجى و (رود  فلسفى و هنری اعم از رقص و موسيقى در ادبيات و فلسفۀ هندويى به كـار مـى

 ).Cornille, 2005: vol. 6, p. 371؛ 581: 1384داتا، 

با اين وصف، گورو در سنت عرفانى هندو راهنمايى است معنوی كه با دسـتگيری از نومريـد 

كند و با رشد و تربيت معنوی او را به مقام اشراق  وی را قدم به قدم در مسير سلوك راهنمايى مى

تـوان گفـت گـورو  مى به بيان ديگر، در تحليل قلمرو معنايى گـورو. رساند و رستگاری حقيقى مى
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های نفسانى و دلبسـتگى بـه امـور  شخص مقدسى است كه از راه زهد و پارسايى بر هوا و هوس

جهان فائق آمده، در اثر مراقبۀ دائم به اشراق رسيده، به مشاهدۀ اسرار و حقايق ازلى نائـل آمـده 

كـه حقيقـت را  شـود كه بر كسى اطـالق مى» فيلسوف«رو، برخالف معنای متعارِف  اين از. است

بيند و  داند، گورو يا ريشى به معنای حكيمى است معنوی كه حقايق االهى را در قلب خود مى مى

جاللى نايينى، (كند  نومريد سالك را از راز حقيقت وجود خود و طريق وصول به روح اعال آگاه مى

يـر فنـى همـان به عـالوه، گـورو در اصـطالح و تعب). 56-55 :چاترجى و داتا؛ 120، 133: 1372

دهد تا شاگرد اهل سـلوك  دهيرايى است كه اسرار جهان و عجايب عالم را به شاگردان نشان مى

  .های عالم محسوس به آسانى رهايى يابد های ظاهری و جهل و سرگشتگى از تناقض

، ريشـى را در سـنت »واليـت«و » ولـى«داراشكوه در بحث از اسمای خداوند، در خصـوص 

گويد هرچند در  او مى. كند در عرفان اسالمى مقايسه مى» ولى«سيار با مفهوم هندويى با تسامح ب

شـخص مقـدس برگزيـده و » ولى«تفكر هندو دورۀ نبوت و واليت وجود ندارد، اما اگر منظور از 

توانـد  عارف باّهللاٰ باشد كه در طول حيات قيامت كبرای خود را به چشم ديده، چنين مفهـومى مى

  ).286: 1382شايگان، (ای آزاد، بصير و بينا است  ه زندهباشد ك» ريشى«مشابه 

  گورو در وداها: پيشينه بحث .2

در فلسـفه و . خـورد های ودايى بـه چشـم مى های گورو نخست در سروده مايه در ادبيات هندو بن

بـر . شـود گانۀ هنـدويى تصـوير مى ادبيات ودايى گورو خدا است و به مثابه هر يك از خداياِن سه

ای كـه مـدام  های تنتـره به نقل از يكى از سروده عشق االهىاساس، كارل ورنر در كتاِب همين 

اسـت، ) شيوا(گورو برهمن است، گورو ويشنو است، گورو خداوند بزرگ «: گويد شود مى تكرار مى

» كنـد گورو در حقيقت برهمن متعال است، همـان كسـى كـه نومريـد در پيشـگاه او تعظـيم مى

)Werner, 1993: 163.(  

شود كه برهمن  يادآور مى عرفان هندو و اسالمىشايد به همين دليل است كه زينر در كتاب 

تـوان بـه آن دسـت  نوعى روح خاص است كه از طريق مراقبه، اعمال، ثمرۀ اعمال، يا شوق نمى

از سوی ديگر، او گوروی گذشتگان نيز هست، زيرا . در او بذر علم مطلق تكامل يافته است. يافت

بـا ايـن وصـف، در  ).ادامه مقاله.: نك(نيست قيد آداب و رسوم، زمان و مكان، و تقيّد و تعيّن در 

او در . فلسفهٴ ودايى، برهمن يگانه روح موجود است كه هرگز درگيـر جهـان تناسـخ نشـده اسـت

اند، موجـب  جهانى انسـان انفراد دائم مقيم است، و مراقبه، فعاليت يا شوق، كه خصايص وجود اين
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او بر همين اسـاس بـه نفوسـى كـه در عـالم محسـوس هسـتند يـاری . شود ترسى به او نمىدس

  ).44-42: 1388زينر، (رساند تا به رهايى و نجات حقيقى دست يابند  مى

. اند شـده افزون بر اين، وداها مدتى مديد به صورت شفاهى از گوروها به شاگردان منتقـل مى

ه حضـور دارد كـه ودای اوليـه نخسـت از مبـدأ ازلـى بـه رو، در تفكر هندويى ايـن انديشـ اين از

 :Flood, 2005؛ 34-1/31: 1375شايگان، (وحى شده است  -ها  ريشى -آموزگاران دوران كهن 

سرايد و  های ودايى ريشى همان برهمن است كه افسانۀ وجود را مى رسد در سروده به نظر مى). 4

  ).71، سرود 10مانداالی : 1372ايينى، جاللى ن(كند  ين و قواعد قربانى را وضع مىآي

در تحليل مباحث فوق بايد متذكر شد كه در فلسفهٴ ودايى گـوروی راسـتين همـان پيشـوای 

زنـد، و  دينى است كه از قيد و بندهای عالم محسوس رهايى يافته، پرده از اسـرار عـالم كنـار مى

وصف اين گورو در فلسـفهٴ . دهد ىآيين نيايش و مراسم عبادی را به شاگردان و نومريدان تعليم م

شـود،  رو، اغلب از آن به ريشى و برهمن تعبيـر مى اين از. ودايى بيشتر جنبۀ عينى و ظاهری دارد

دهد تا از اين طريق بتوانـد  يعنى كسى كه حقايق ازلى و اسرار مربوط به آيين قربانى را تعليم مى

  .دبنياد نظام هستى را هر چه بيشتر انسجام و تقدس بخش

  اوصاف شاگرد و گورو .3

در عرفان و فلسفه هند يكى از اوصاف برجستۀ شاگرِد اهل سلوك آن اسـت كـه در ايـن جهـان 

ها و آرزوهـای وهمـى و خيـالى بـه دور باشـد؛  خاكى از جميع صفات ناپسند و بسياری از انديشه

لى عرفـان از صدد كسـب حقـايق متعـا آميز در همچنين بايد  از طريق رهبانيت و اعمال رياضت

تر  باشد تا زودتر و آسـان) Taittiriya Upanishad, 1. 11. 1(كاری  گويى و درست قبيل حقيقت

بر همين اسـاس، در فلسـفه و ادبيـات هنـدو در توصـيف . به جاودانگى و سعادت ازلى دست يابد

  :چنين شاگردی آمده است

ها  و انديشـهاّهللاٰ و آرزوهـا  هـای ماسـوی نومريدی كـه خـود را از جميـع خواهش

بگذراند و در خيال و انديشۀ آن ذات پاك باشد و عالم را مظاهر او و تعيّنات عالم 

تو هم مشّقت و رياضـت را . رسيده باشد) مكشه(را تجلى نور او داند، او به موجه 

سـّر ؛ 88: 1385ميرفندرسـكى، (به كمال برسان تا از سالكان درگاه حق گـردی 

  ).23، 4، 4. 1، 5، 3، شاداكبر، بريهد آرنيكه اوپاني
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ها و آرزوها بازماَند به ناچار از آثار و نتايج كردار  جالب اينجا است كه شاگرد سالكى كه از خواهش

شود، و وقتى به شهود و معرفت به آتمن دسـت يابـد  ماند و ذات برهما اراده و هّمت او مى مى باز

ا جايى كه او ديگر نه شاگرد بلكه گـورو در واقع به جاودانگى و نجات حقيقى دست يافته است، ت

  .است

های شاگرد اهل سلوك اين است كه در پيشگاه گورو تسليم محـض اسـت و  از ديگر ويژگى

به او ايمان مطلق دارد، زيرا كسى كه ايمان مطلق به گورو داشته باشد تمام اسرار و حقايق پنهان 

تبه از عرفان و معنويت برسد در وضعيتى كسى كه به اين مر. شود دانش ودايى برای او آشكار مى

در اين حالت كه نومريد در برهمن فانى شـده، يگانـه . نام دارد» فنا در برهمن«گيرد كه  قرار مى

ای كه، بنا به آنچه در متون مختلف عرفـانى  ماَند دل او است، به گونه ابزاری كه برای او باقى مى

رسد كه همه را در دل خود و خود را در دل همـه  مى ای از اخالق و حكمت متعاليه آمده، به درجه

  .بيند مى

توان به پيـروی از اصـول و  مى اوپانيشادهاهمچنين از اوصاف برجستۀ شاگرد اهل سلوك در 

احكام كتب مقدس، ثبات قدم در پيروی از اصول و احكام ودايـى، برخـورداری از دانـش معنـوی 

شرايط، عشق و خـدمت خالصـانه بـه گـورو، دوری از جاويدان، سازگاری باطنى با گورو در تمام 

ها، عدم تمايل و دلبستگى به دنيا و امور دنيوی در حـدی كـه وداهـا مقـرر  حرص و آز و آاليش

اند، انجام اعمال مراقبه و يوگا، پيروی از آداب و تعاليم گورو و استماع جدی كالم او اشـاره  داشته

  .كرد

در اينجـا . پردازيم ف شاگرد به بررسى اوصاف گورو مىاكنون پس از معرفى و شناسايى اوصا

ترين اوصاف گورو و مرشد معنوی صالحيت گورو است، به اين معنا  بايد متذكر شد كه از برجسته

كه مرشد معنوی قبل از هر چيز بايد قابليت و شايستگى الزم را بـرای تربيـت و اصـالح نفـوس 

ايـن صـالحيت و شايسـتگى را تصـديق  وپانيشـادهااآنچـه در . نومريدان و شاگردان داشته باشد

يا نظام سلسـله طريقـت مشـايخى اسـت، زيـرا حضـور شـهود و » گورو پارامپارا«كند مفهوم  مى

شری (درك كنند توانند  حقيقِت دانش متعالى را فقط مشايخ و سلسله طريقت مرشدان پيشين مى

  ).20: تا ايشه اوپانيشاد، بى

ت كه به ذات حقيقت برهمن معرفت كامل داشته باشد و بتوانـد از ديگر اوصاف گورو اين اس

 ,Sivananda(نومريد سالك را از نيروی سحرآميز مايا كه همان وهم و خيال است رهايى بخشد 

داند كه اين جهان خاكى جز وجودی سراسر وهم  ، چراكه گورو يا مرشد معنوی نيك مى)8 :1957
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ُنمايد  بود عالم را بود مى شود كه مايا ُنموِد بى ندو گفته مىبر اين اساس، در تفكر ه. و خيال نيست

  ).68: 1392محمودی، ( دارد و حقيقت غايى را از چشم انسان پنهان مى

های مختلـف  يكى ديگر از اوصاف گورو يكسان پنداشتن همۀ امـور و فارغـدلى در وضـعيت

سان وارسته و صاحبدلى بر همين اساس، جوگ باسشيت در شرح و توصيف چنين ان. زندگى است

تا آنجـا كـه در كـار او سـبب و واسـطه . گورو مستغنى است از همه چيز و همه كس«: گويد مى

كسى كه همه چيز را حوالۀ ذات حق كند او را نبات . گنجد، چراكه خود را به حق سپرده است نمى

مقام از سلوك شـأن اين . »و زهر يكى شود و پاكى و ناپاكى و نيك و بد نزد او هيچ تفاوت نكند

كسـى كـه از مـدح و ثنـا . گيـرد شود و از راحت آسايش نمى از رنج رنجيده نمى«كسى است كه 

، 81: 1385ميرفندرسـكى، (» گفتن كسى خوشحال نشود و از دشنام و ناسزا گفتن دل بـد نكنـد

122.(  

مور عين ای تمام ا بر اساس گزارش متون و ادبيات تعليمى هند، در چشم چنين مرشد وارسته

رو، وی به جای غرور و استكبار، فروتنى و تواضع را در سلوك عملى و  اين از. جمال برهمن است

  .گيرد رفتار با نومريدان سالك در پيش مى

توان به تعليم وداها به شاگردان، ضـبط و مهـار قـوای نفسـانى،  های گورو مى از ديگر ويژگى

و پرستش و در نهايت توجه مطلـق بـه عـالم قـدس فراتر رفتن از عادات و رسومى از قبيل پوجا 

از آن به استغراق تام  اوپانيشادهارسد كه در  ای مى اشاره كرد، تا آنجا كه شاگرد به مرتبه) برهمن(

به اين ترتيب، در ادبيات عرفانى هند اين انديشه حضور دارد كـه . در رحمت ايزدی ياد شده است

  :نومريدی كه

نصيب او شد و محو مشاهدۀ هستى مطلق گشـت، او ) معرفت به آتمن(اتم گيان 

و صـاحب ) jnani(مـرد گيـان . را به غير از ذات برهما، هيچ چيـز خـوش نيايـد

عرفان از رسوم و عادات مثل پوجا و پرستش و غسـل و جـپ و تسـبيح گذشـته 

و چيـت ) manas(است و او هرگز مقيد به اين چيزها نگردد و بعد از آنكـه مـن 

)citta (يخ درخت نفسانى است معدوم گشت، جميع آثار نفسانيت از او نـابود كه ب

نه هنر در او ماند و نه عيب، نه عمل نيك . رنگ و صورت شود و او بى. گردد مى

طمعى، نه طلـوع  و نه كردار زشت، نه در او اقبال ماند و نه ادبار، نه طمع و نه بى

نـامرادی، نـه روشـنايى و نـه غيرتى، نه مراد و نه  و نه غروب، نه غيرت و نه بى

ای كـه در آن هـيچ غـم و  تاريكى، نه صبح و نه شام، دل او تعلق كند به مرتبـه
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و هيچ گونه تعلقى به جهان و اسباب جهان نماند، چه كسى كـه . گرفتاری نباشد

دل او در ذات برهما بسته شد و شعور و دانـايى ... ها و آرزوها گذشته  از خواهش

در بسته يابد تعلق به عالم قدس كند و از صـفات خـود فـانى او كه از اين طرف 

  ).79-77: همان(به بقای حق گردد شده، مانند قطره كه در دريا افتد باقى 

توان به تعليم وداها و انتقال حقايق لطيـف دينـى و  های برجستۀ گورو مى با اين وصف، از ويژگى

استعدادهای معنوی شاگردان، بيدار كردن  عرفانى به شاگردان، اتحاد شاگردان با برهمن، شناخت

های درونى شاگرد، مكشوف كردن عنصر شهود در سـاحت وجـود شـاگرد، تـرك تعلّـق و  آگاهى

و  برهمـاپتى و شفقت، فهم حقيقت عالم و محو شدن در ذات  وارستگى، برخورداری از عنصر پره

  .دها و ساير امور نامطلوب اشاره كر آزادی و فراغت از تمام وضعيت

شود اين است كه در سنت  اكنون پس از بررسى اوصاف شاگرد و گورو پرسشى كه مطرح مى

تـوان گفـت در  در پاسـخ مى. اوپانيشادی چه نسبتى ميان شاگرد اهل سلوك و گـورو وجـود دارد

اين پيوند مبتنى بر گـورو بهكتـى . فلسفهٴ اوپانيشادی ميان شاگرد و گورو پيوندی ازلى وجود دارد

)Guru-Bhacti (كه ايمان و عشق به گـورو نيـازی ضـروری بـرای  يا عشق به گورو است، چنان

در عرفان هندو پيوند ميان شاگرد و گورو ابعاد مختلفى دارد و بدين . شاگرد در منازل سلوك است

  .معنا است كه شاگرد موظف است به گورو خدمت كند، تا حدی كه اجازه دارد او را پرستش كند

گورو همان دهيرا است كه صالحيت دارد نومريد سالك را با دانـش و حقـايق از سوی ديگر، 

بـر . پنهان ودايى آشنا كند و وسيله روشنايى جان نومريد برای حضـور هميشـگى بـرهمن باشـد

-103: تـا شری ايشه اوپانيشاد، بى(همين اساس، نومريد تعليم حقيقى را بايد از دهيرا كسب كند 

  .سازد نى و جهانى او را پريشان نمى، كسى كه تّوهم كيها)104

  اقسام گورو. 4

اين مراتب مختلف در . در سنت عرفانى هند هر يك از گوروها اقسام و مراتب خاص خود را دارند

بـرهمن . هـا، سـدهوها و سنياسـين برهمنـان، يوگى: انـد از متون و ادبيات عرفانى هنـدو عبارت

عنوی دارد تا آنجا كه هر چه در جهـان اسـت طفيـل واالترين مقام معنوی را در بين آموزگاران م

سواد، جنبـۀ عظيمـى از الوهيـت را  در تفكر هندويى هر برهمن، چه باسواد و چه بى. ذات او است

بر همين اساس راداكريشنان ). 289: 1372ناس، (دارد، درست مانند آتش كه آن هم تقّدس دارد 

چه پـدر و مـادر را بكشـد و دو پادشـاه از طبقـه برهمن واقعى گر«: گويد مى دهمه پدهبه نقل از 
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. »بينـد كشاتريا را نيـز بـه قتـل برسـاند و ملكـى را بـا متعلّقـاتش فـدا كنـد، هـيچ آسـيبى نمى

)Radhakrishnan, 1950: 294.(  

. انـد به هر حال، گوروها يا برهمنان همان پيشوايان دين هستند كه بـيش از ديگـران محترم

شناسى،  من انسان كاملى است كه تعليم و تربيت، آزادی از خشم، وظيفهزيرا در تفكر هندويى بره

  ).Ibid.: 261(داری از صفات برجستۀ او است  هنرورزی، پاكى و خويشتن

آنهـا . ها دستۀ ديگری از آموزگاران معنوی هستند كه به نظام طبقـاتى تـوجهى ندارنـد يوگى

و در همۀ افراد و اشيا ظهور و ) 368: 1392محمودی، (مهار دل و ذهن خويش را در دست دارند 

كوشند با قدم  همچنين آنها مى). 75-1/74: 1358، )اوپانيشاد(سّر اكبر (بينند  مىحضور ايشوره را 

نهادن در سـلوك زاهدانـه و اكتسـاب بسـياری از اوصـاف اخالقـى نظيـر پارسـايى، خرسـندی، 

تعيّن و تقيّد خـود را از ) Dasgupta, 1996: 73(اعتنايى به سرما و گرما، و تسليم در برابر حق  بى

هايى هستند مقّدس كه  گزيده اين دسته از گوروها خلوت. دست بدهند و در ذات مطلق محو شوند

گرايانـه بـه مقـام جـاودانگى و  انديشـى درون برنـد تـا در رونـد ژرف ای پناه مى به جنگل يا بيشه

  ).1/217: 1383اسمارت، (روشنايى مطلق دست يابند 

در ادبيات عرفانى هند، سدهو صفت . هستند) Sadhu(دستۀ ديگر آموزگاران معنوی سدهوها 

اين مقام روحانى . اند اند و به حقيقت غايى دست يافته كسانى است كه به مقام روحانى واصل شده

مرشد معنوی كه بـه ايـن . شود تعبير مى» خواهشى بى«حالتى است كه در عرفان هندو از آن به 

از وارستگى و فرزانگى دست يابد ديگـر نـه آرزوی بـه دسـت آوردن چيـزی را دارد و نـه مرتبه 

  .خورد افسوس از دست رفتن چيزی را مى

كننـد و بـر ديگـران برتـری  بعضى از اين مرشدان و آموزگاران معنوی لباس كامل بر تن مى

، منتـره ايشه اوپانيشـاد شری(كنند  عريان زندگى مى دارند، بعضى نيز در عالم جذبه عريان يا نيمه

زنـدگى  حال در زيارتگاهای عام هنـد دسته از گوروهای شوريده اين). 290: 1372ناس،  يازدهم؛

های پنهـان و آشـكار بـرای تـودۀ مـردم  العاده و كرامت كنند و به دليل انجام دادن امور خارق مى

  .محترم هستند

كه با كمال فقر و خاكساری بـدن  سنياسين گروه ديگری از گوروها و مرشدان معنوی هستند

اين دسته از آموزگاران معنوی اگرچـه در ظـاهر . كنند خود را با خاكستر پايين پای شيوا نقش مى

جهـانى را كنـار  ، اما در واقع كسانى هستند كـه امـور اين)131: 1377هاردی، (تارك دنيا هستند 
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 شـری(زن و اندوهى در آن راه ندارد اند كه هيچ ح نگذاشته بلكه در سرزمينى مقّدس سكنا گزيده

  ).، منتره هفتمايشه اوپانيشاد

در سنت هندويى و عرفان اوپانيشادی، عالوه بر اين مرشدان معنوی و گوروهای حقيقى كـه 

ها يعنى آموزگاران كاذب  ذكرشان گذشت، دستۀ ديگری از مدعيان و گورونماها هستند كه كارمى

ان كاذب و ظاهری، فعاليت دينى و عرفانى به منظـور ارضـای هدف اين دسته از مرشد. نام دارند

  ).95-93: تا ، بىشری ايشه اوپانيشاد(های نفسانى است  حواس، اميال و خواهش

برخى از اين مـدعيان و مرشـدان كـاذب يگانـه مقصودشـان وصـول بـه بهشـت دنيـوی و 

حكام ودايـى را شـرح و برخى ديگر كسانى هستند كه به ميل خود ا. برخورداری از لذات آن است

اين دسته از آموزگاران كاذب كسانى هستند كه با تفاسير غلـط خـود ديگـران را . كنند تفسير مى

اند كه از اعتبار و حجيّت معرفتـى  برخى نيز همان خدايان خودساخته). 96: همان(كنند  مىگمراه 

  .نزد عارفان، يعنى شهود، برخوردار نيستند

از مدعيان و آموزگاران كاذب كسـانى هسـتند كـه از طريـق گـورو  اين دسته اوپانيشادهادر 

اند و از اين جهت قادر نيستند حقايق ودايـى و  مراتب طريقت، انتخاب نشده پارامپارا، يعنى سلسله

اسرار پنهان را ادراك كنند، زيرا حقايق عرفانى و اسرار پنهان عالم هستى صرفًا از طريق مرشدان 

در توصـيف چنـين  ايشـه اوپانيشـادبر همين اساس، در منتره نهـم از . درس حقيقى به شاگرد مى

ترين درجات باديۀ جهـل داخـل  برند، به تاريك آنان كه در غفلت به سر مى«: مدعيانى آمده است

» اند بسى بدتر از اينان حال كسانى است كه به خيال خـود بـه تعلـيم عرفـان مشـغول. شوند مى

آميز  رفان از طريق اين مرشدان ظاهری و كاذب به قـدری مخـاطرهانتشار ع ).منتره نهم: همان(

در شرح و تفسير منترۀ فـوق ايـن دسـته از مرشـدان كـاذب را بـه  ايشه اوپانيشاداست كه شارح 

  ).93: همان(كند  مىجواهری گرانبها بر سر مار كبرا تشبيه 

  آداب و تعاليم گورو. 5 

 آنچـه). 306 :1358 ،سّر اكبر(رود  مىكه به حج  زندگى حج است و بشر كسى است اوپانيشاددر 

ای از آداب و احوال خـاص  در اين سفر معنوی بر نومريد سالك الزم است التزام عملى به سلسله

، كسى كه به اين مرتبـه از سـلوك عملـى در مراعـات آداب و اخـالق اوپانيشادهابر طبق . است

 اوپانيشـادهااين بحث را با ذكر چند نمونه از  .باطنى برسد به جاودانگى و حيات ازلى رسيده است

عالوه بر آداب و اوصافى كه نومريدان به فرمان گـورو . كنيم دربارۀ تعاليم و آداب گورو دنبال مى
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انـد اخـالق و  شوند، مرشدان راستين و معنوی نيز خـود موظف مكلف به رعايت و اجرای آنها مى

بر ايـن اسـاس، از بـين . تربيت نفوس را داشته باشند آدابى را رعايت كنند تا قابليت و شايستگى

توان به معرفت بـه آتمـن، يعنـى  آداب و اخالق برجستهٴ گورو در حكمت و فلسفهٴ اوپانيشادی مى

شهود، اشاره كرد، زيرا كسى كه آتمن را بشناسند و از راه محاسبه و مراقبـه بـه راز درون دسـت 

، ايشـه اوپانيشـادشـری (است ا از غم و شادی رهانيده يابد، دانای حقيقى امور است و خويشتن ر

  ).173: 1380بهار،  منتره هفتم؛: تا بى

كنـد بـين ايـن دو پرسـش و  در حكمت و فلسفهٴ اوپانيشادی وقتى نومريد با گورو ديـدار مى

شود  ها، تعاليم و پند و اندرزهايى مشاهده مى در اين پرسش و پاسخ. شود هايى رد و بدل مى پاسخ

گفتنى اسـت . محور اصلى آنها روی برگرداندن از عالم محسوس و توجه به عالم معقول استكه 

های  در رسـاله. اساس عالم معقول همان برهمن است كه با آتمن يكـى اسـت اوپانيشادهاكه در 

كننـد، بلكـه  اوپانيشادی گفته شده كه كسانى كه مدعى شناخت بـرهمن هسـتند او را فهـم نمى

در ). kena UP.2.11(اند  نفهميدهاند او را نشناخته و  يابند كه مدعى كسانى درمىحقيقت برهمن را 

كند و از اين جهت نومريد بايد  وگو، گورو برهمن را واجد آگاهى و ارادۀ مطلق معرفى مى اين گفت

 Chandogya(اسرار او را نگه دارد و او را به منزلۀ آغاز و انجام حقيقت سرشت خود پرستش كند 

UP.3.14.2.(  

وگوی نومريدان با گورو، گـورو همـان دهيـرا  ، در ضمن گفتاوپانيشادهادر بخش ديگری از 

تواند شاگرد را با حقايق اسرارآميز جهان آتمـن  است كه بيشتر جنبۀ ظاهری دارد، تا جايى كه مى

وجوی آتمـن  وگو نومريد برای رسـيدن بـه نجـات وظيفـه دارد بـه جسـت در اين گفت. آشنا كند

رو، يجنه والكيه خطاب به همسرش ميتريه  اين از. ردازد، زيرا تمام هستى رو به سوی آتمن داردبپ

  :گويد مى

در حقيقت شوهر به سبب عشقش عزيز نيست، بلكه به سـبب عشـق بـه آتمـن 

زن به سبب عشقش عزيز نيست بلكه به سبب عشق به آتمـن عزيـز . عزيز است

و همۀ آنچه در هستى هست به سـبب بر همين اساس، خدايان، موجودات . است

  ).Ibid.: 2.4.5(اند  گرامىعشق به آتمن عزيز و 

هايى كه در آن آداب و اخالق نومريدان با گورو تصـوير شـده، تمثيـل دانـۀ  يكى ديگر از داستان

خواهد  در اين داستان آرونى از شوتاكتو مى. نقل شده است چهندوگيه اوپانيشادانجير است كه در 

 شـوتاكتو پاسـخ. بينـد چه مىپرسد كه در آن  سپس از او مى. ی بياورد و به آن نظر كندكه انجير
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در حقيقت اين درخـت مقـّدس «: گويد آرونى مى. توان ديد دهد كه در آن انجير هيچ چيز نمى مى

ترين ذات اليتناهى و فناناپذير به وجود آمده كه نومريد قـادر بـه ديـدن آن  انجير از همان لطيف

  ).Ibid.: 6.13.1-3(» نيست

گورو در ضمن همين حكايات و تعاليم تمثيلى از  اوپانيشادهاتوان گفت كه در  به هر حال مى 

آورد تا نومريدان سالك هر چه بيشتر به  حضور گستردۀ آتمن در سراسر هستى سخن به ميان مى

  .فهم حقايق باطنى در سرشت وجود خود دست يابند

، )Bhrgu(بريگـو ) Taittiriya upanisad( ايتيريـه اوپانيشـادتعالوه بر اين، در فصل سـوم 

وارونـا در مقـام گـورو بـه . خواهد حقيقت ذات برهمن را به او تعليم دهد پسر وارونا، از پدرش مى

گويد خوراك، زندگى، چشم، گوش، آگاهى ذهنى، قوه نطق بـر ماهيـت كلـى بـرهمن  نومريد مى

كند كه خوراك، برهمن است، زيرا همه چيز از خوراك به  مىبريگو ابتدا چنين تصور . داللت دارند

رود و  دوباره نزد گورو مى. يابد كه برهمن خوراك نيست آيد، اما پس از تأمل بسيار درمى وجود مى

گويد زندگى  وارونا در مقام گورو به بريگو مى. خواهد تا حقيقت برهمن را به او تعليم دهد از او مى

وگو بريگـو  در جـايى ديگـر از ايـن گفـت. آيد يز از زندگى به وجود مىبرهمن است، چون همه چ

  ).ادامه مقاله.: نك(آگاهى برهمن باشد كند كه ممكن است  تصور مى

يابد كه برهمن خـوراك  ها، بريگو درمى ها و پرسش و پاسخ در نهايت، در ضمن همين تمثيل

ياضت و رهبانيت، كه از آداب برجسـته او سرانجام پس از انجام دادن ر. يا زندگى يا آگاهى نيست

يابد كه برهمن همان سـعادت ابـدی  و مهم نومريدان سالك است، به اين نگرش جديد دست مى

؛ Taittiriya UP. 3.1-10؛ 53: 1379؛ راداكريشـــنان، 107-1/105: 1375شـــايگان، (اســـت 

Radhakrishnan, 1997: 56 & 7 (يض گورو به آن و نومريد سالك جز از طريق هّمت، لطف و ف

  .يابد دست نمى

ها و حكايات رازآميز  خواهد به كمك اين قصه توان گفت گورو يا مرشد معنوی مى در واقع مى

شـاگردان را بـه فهـم اسـرار و عجايـب جهـان  اوپانيشادهادر ) 125-117: 1382اشرف امامى، (

َوری را كـه توانـد تنـوع ُصـ هستى رهنمون شود، زيرا فقط شخص صاحبدل و مرشد معنـوی مى

اين در حالى است كه در مسير سـلوك بيشـتر طالبـان . شود درك كند تعالى در آن ظاهر مى حق

تواند شاگرد سالك را  در چنين وضعيتى فقط گورو مى. حقيقت اسير حواس و ُصَور ظاهری هستند

ايـن  اوپانيشـادهابـه همـين دليـل در . های عقالنى و ظاهری آزاد كند از مرتبۀ حواس و تناقض

انديشه حضور دارد كه معرفت به بنياد جهان را بايد از مرشدی معنوی آموخـت، زيـرا مرشـد بـه 
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دهد كه از طريـق آنهـا بنيـاد  اسرار جهان معرفت كامل دارد و به شاگردان خود آدابى را تعليم مى

پـذير در اين امر نامتنـاهى و فنانا. وجو كنند حقيقت هستى را در امری نامتناهى و فناناپذير جست

 .Brhadaranyakha UP. 3. 6. 3( بريهد آرنيكه اوپانيشـادوگوی گارگيه با يجنه والكيه در  گفت

بـه تعبيـر . شود كه اساس جهان است گاه آتمن، گاه برهمن و گاه دهيرا و اكشره ناميده مى) 2-7

آيد و در  ىداند كه آن وجود ازلى و اليتناهى به اشكال و صور مختلف درم ديگر، مرشد معنوی مى

  .دهد همه جا خود را به صورت موجودی متناهى نشان مى

توان بـه دانـايى و وقـوف بـه اسـرار و  مى اوپانيشادهااز ديگر آداب و تعاليم برجستهٴ گورو در 

احوال شاگردان در مراحل مختلف سلوك، ذكـر ام، اهتمـام در عمـل، رهبانيـت و زهـد، ثبـات و 

كارگيری حـواس  ها، بـه سالك، ترك قوای جسمانى و خواهشاستمرار در تربيت نفوس شاگردان 

  . توجهى به امور ظاهری اشاره كرد باطنى در سلوك عملى، دوری از تعلّقات دنيوی و بى

دهيرا  -، عالوه بر معنای رايج آن »گورو«در تحليل مباحث فوق بايد متذكر شد كه اصطالح 

در اينجـا . گيـرد ار معنايى جديدی به خـود مىدر حكمت و فلسفهٴ اوپانيشادی ب -و مرشد بيرونى 

شود  شود كه پس از طى مراتب سلوك بر نومريدان ظاهر مى گورو به راهنمايى باطنى اطالق مى

توصيف اين وجه ذهنى از گورو كه همـان . گيرد و در سفری معنوی راهنمايى آنها را بر عهده مى

الـب نمادهـا و مفـاهيمى از قبيـل پوروشـه، در ق اوپانيشـادهای  آتمن است نخستين بار در رساله

  .شود پركريتى، ايشوره و پرانه ظاهر مى

  نقش گورو در منازل سلوك .6

های عرفانى برای نيل به نجـات و توفيـق در  ها و نظام به طور معمول اهل سلوك در اغلب سنت

ل مختلـف در سنت عرفانى هند ايـن مراحـ. دانند سلوك معنوی طى مراحل و منازلى را الزم مى

ــد از عبارت ــارين . 1 :ان ــيل؛ ) brhmacarin(برهماچ ــب و تحص ــۀ طل ــا مرحل ــتهه . 2ي گرهس

)grhastha ( وانستهه . 3يا زندگى زناشويى؛)vanastha ( سنياسين . 4يا مرحلۀ تجرد و رهبانيت؛

)samnyasin (دسـتى  يـا مرحلـۀ فقـر و تهى)بهيكشـو) (Chitkara, 2002: vol. 5, p. 486 ؛

Flood, 2005: 103 78: 1379؛ همـو، 1/104: 1367؛ راداكريشنان، 34-33: 1358، سّر اكبر؛-

  ).1/104: 1375؛ شايگان، 85
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پـردازد و ماننـد يـك  در مرحله اول، نومريد فقط به فراگيری كتب مقدس و تعاليم گـورو مى

ى از در اين مرحله او بايد بر اساس دستور شريعت تشـريفات خاصـ. كند خادم به گورو خدمت مى

  .قبيل پوجا، قربانى و پرستش آتش را به جا آورد

در ايـن . در مرحله دوم، نومريد اين اختيار را دارد كه مجرد باقى بماند يـا تأهـل اختيـار كنـد

كوشد زن و فرزندان را هرچه بيشتر به خدمت گـورو و در نتيجـه  مرحله شاگرد سالك همواره مى

  ).ادامه مقاله.: نك(باشد ّرب به حق داشته به خدمت خدای متعال بگمارد تا امكان تق

كوشد از  در اين مرحله نومريد مى. اند مرحله سوم سلوك زمانى است كه فرزندان فرد بالغ شده

شـاگرد . زندگى زناشويى كناره گيرد و بخش عمدۀ اوقات خود را صـرف عبـادت و خـدمت كنـد

ه دنبال كامجويى از همسر خود نيست بلكه او ديگر ب. تواند زن خود را با خود به عبادتگاه ببرد مى

). 89: تـا ، بىشری ايشه اوپانيشاد(برد  خود مىبرای مجذوب كردن همسر خود به خدا او را همراه 

های گورو  است كه در اين مرحله از سلوك، شاگرد اهل سلوك در تبعيت از تعاليم و فرمان گفتنى

ق و ارادت خـود را بـه خـدايان ابـراز كنـد آورد تـا هرچـه بيشـتر عشـ مراسم قربانى به جای مى

  ).105: 1379راداكريشنان، (

است كه بـه معنـای تـرك دنيـا و  ٢آخرين مرحله از منازل سلوك در تفكر هندوان سنياسين

در اين منزل، نومريد تمـام لذايـذ مـادی را ). Olivelle, 1986: vol. 13, p. 51(گزينى است  عزلت

اين مرتبـه از سـلوك . به شهرت، قدرت، شهوت و مانند آن نداردگذارد و هيچ دلبستگى  كنار مى

دستى است كه در آن يگانه دغدغۀ شاگرد اهل سلوك عشق به گـورو  مقام خاكساری، فقر و تهى

جالب است كه عشق به گورو در ايـن مرتبـه از سـلوك بـرای . و وصول به سرمنزل نهايى است

بر اين اساس، نومريد ). Sivananda, 1957: 8(ت شاگرد اهل سلوك حتى از قربانى هم واالتر اس

كند تا آنجا كه به كلـى از خـود بيخـود  سالك تمام قوای جسمانى و حواس ظاهری را تعطيل مى

: 1372؛ نـاس، 89: تـا ، بىشری ايشـه اوپانيشـاد(شود  شده، حالت جذبه و وجد بر او مستولى مى

دست  آنكه به فقر زيست و تهى«: گويد مى پده دهمهدربارۀ همين مرحله از سلوك است كه ) 261

  ).Radhakrishnan, 1950: 396(» بود آن را برهمن خوانم

شود اين است كه در حكمت و فلسفهٴ اوپانيشادی هدف غـايى  پرسشى كه در اينجا مطرح مى

در پاسخ بايد گفت كه در تفكر هندويى هدف سنياسـين آزاد كـردن . سنياسين يا بهيكشو چيست

های زندگى دنيوی نيست، بلكه دست يافتن به مقام آزادی و اشـراق معنـوی  ار مسئوليتخود از ب

ای است كه صاحب ارواح  های آزاده در فلسفه و عرفان هند اين مرحله از سلوك مقام انسان. است
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های شخصى ندارند امـا در روح خـود  گونه عاليق شخصى و بلندپروازی مجردند، كسانى كه هيچ

رو، بـه دور از هـر نـوع  ايـن از. آرزوی اوالد و حرص مال و اميد عقبـى هسـتند تجسم رهايى از

برند و هميشـه در ذكـر حـق  تشويشى در عشق االهى، كه همان عشق به گورو است، به سر مى

ــره ســيزدهم؛ شــری ايشــه اوپانيشــاد(اند  مســتغرق ــر، منت ــّر اكب ؛ 4-22، 4؛ 1-5، 3: 1358، س

  ).85: 1379، راداكريشنان

حال، در خصوص سلوك معنوی در فلسفه و عرفان هندو بايد متذكر شد كه روح ابتـدا  به هر

ايـن . ناچار است با زدودن حصارهای متناهى، خود را از تنگنای محدود عالم محسـوس آزاد كنـد

ولى انكار نفس فقط . ای از منازل و مقامات انجام گيرد كار بايد تحت تربيت گورو و با طى سلسله

پـذيرد، زيـرا نـادانى  رسيدن گوروی باطنى در ساحت وجود نومريد سـالك كمـال مى با به ظهور

بـا ايـن وصـف، . رود سرانجام از طريق به ظهور رسيدن آتمن در ساحت وجود نومريد از بين مـى

، زيرا بـرهمن )1/64: 1367راداكريشنان، (شناسد كه خود برهمن شود  آدمى برهمن را زمانى مى

  .همان آگاهى محض است

در تفكر عرفانى هندو اين سير معنوی از عالم محسوس به عالم معقـول در منـازل مختلفـى 

، مجموعه اصول رياضتى اوپانيشادهابر همين اساس، شنكره، از شارحان برجسته . پذيرد انجام مى

بـه . كند و منازل مختلف سير و سلوك را در تفكر عرفانى هند در قالب مقامات خاصى معرفى مى

يـا ) sadhana(، در ابتدای سلوك شاگرد اهل سلوك بايد مشغول بـه جـا آوردن سـدهنه گفتۀ او

وقتى نومريد سالك درون خود را كامًال تهذيب كند به فضايل اخالقى مختلفى . احكام ودايى شود

) 365: 1392محمـودی، (نظير توانايى فهم وداها و انجام دادن وظايف ودايى از قبيل دعا و نماز 

  .شود آراسته مى

عالوه بر اين، شاگرد اهل سلوك ملزم است در اوايل سلوك از تمـام اعمـالى كـه همسـو بـا 

، اجتناب ورزد، تا جـايى كـه ذهـن نومريـد از های نفسانى است، و نيز از امور غيراخالقى خواهش

؛ Dasgupta, 1973: vol. 1, p. 489(ای باقى نماند  همۀ اعمال خوب و بد پاك شود و هيچ كرمه

اين مرحله از سلوك فضايلى كه نومريد سالك بايد كسب كنـد ايـن  در). 365: 1392مودی، مح

است كه به امور پايدار و ناپايدار جهان معرفت پيـدا كنـد، حـواس خـود را ضـبط و مهـار كنـد و 

بـا ). 365: 1392محمـودی، ؛ Dasgupta, 1973: vol. 1, p. 490(هايش را ترك بگويـد  خواهش

ها پاك نشود نومريـد  گفته شده تا وقتى دل از خواهش اوپانيشادهاا است كه در نظر به همين معن
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ها را  پس هر نومريد سالكى كه طالب رستگاری است، ناچار بايد خواهش. به رستگاری دست نيابد

  .از دل دور كند

به اين ترتيب، پس از طى مراحل اوليۀ سلوك، سالك طالب به واسطۀ گورو قدم بـه مراحـل 

در . او بايد تحت تربيت گورو به طى كردن مراحل و مقامات ديگر بپردازد. گذارد لوك مىاصلى س

يا گوش سپردن به احكام و ) sravana(اين مرتبه از سلوك، نومريد سالك ابتدا وارد منزل شرونه 

كوشد لطـايف و حقـايق  در اين مرحله، شاگرد مى). 135: 1391دويچ، (شود  های گورو مى فرمان

در سـلوك ). 366: 1392محمـودی، (واسطه از زبان گـورو اسـتماع كنـد  را بى اوپانيشادهاباطنى 

عرفانِى هندوان اين امر بدان معنا است كه نياز به گورو امری حتمـى و ضـروری اسـت و بـدون 

  .برد گيری او هرگز شاگرد راه به جايى نمى ارشاد و دست

يـا ايمـان بـه ) manana(مقام مننـه شاگرد اهل سلوك پس از طى كردن منزل شرونه وارد 

در اين منزل، مقصود اصلى شاگرد اطمينان قلبى و ). همان(شود  مى اوپانيشادهاتعاليم و مضامين 

، زيـرا كسـى كـه بـه مقـام )Dasgupta, 1973: vol. 1, p. 490(رفع ترديدهای احتمـالى اسـت 

چنين مقامى در ادبيـات و . يابد اطمينان رسيد دور از هر نوع تشويشى از ترس و ترديد رهايى مى

عرفان اوپانيشادی مرتبه نومريدان سالكى است كه ديگـر از تـرس، هيبـت و هـراس بـه جـايى 

  ).منتره هفتم و سيزدهم: تا ، بىشری ايشه اوپانيشاد(گريزند  نمى

در اين مرحله از سلوك، شاگرد اهل سلوك به كمك گورو از ماهيت برهمن و تفـاوت ميـان 

ونه و سگونه و نيز از حقيقت مايا، اويديا، وجه اختالف ميان مراتب مختلـف وجـود و برهمِن نيرگ

به عبارت ديگر، شاگرد سالك . شود گيرند آگاه مى حالتى كه در آن اين مراحل و مراتب شكل مى

بينـد حقيقـى نيسـت، و جهـانى كـه خـودش را بـا  يابد كـه خـودی كـه او مى در اين مقام درمى

تواند حقيقى باشد، زيرا امور موجود در  كند نمى تضادهايش بر او عرضه مى های ظاهری و تناقض

توانـد  كشند، پـس در واقـع هـيچ چيـز نمى اين جهان به جای اينكه آدمى را آزاد كنند به بند مى

با اين حـال، نومريـد سـالك در ايـن مرحلـه از سـلوك ). 138-135: 1391دويچ، (حقيقى باشد 

تـوان بـر همـه چيـز احاطـه  ی گورو و حضور معرفت شهودی در دل مىيابد كه فقط با يار درمى

  .يافت

يا ) nididhyasana(دياسنه  دی پس از اين مرتبه است كه شاگرد به ياری گورو وارد منزل نى

 .Dasgupta, 1973: vol. 1, p؛ 65-63؛ 1367راداكريشـنان، (شود  مراقبۀ دائم دربارۀ حقايق مى

كند، گذری كه در  وك، شاگرد به تدريج از مراتب مختلف وجود گذر مىدر اين مرحله از سل). 490
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در ايـن مقـام، شـاگرد اهـل . تفكر عرفانى عبارت است از سير و سلوك در مراتب مختلف آتمـن

داند كه همـه  سالك مى«: گويد رسد كه برهمن مى ای از تحقق كمال معنوی مى سلوك به درجه

، 20، 3: 1358، سـّر اكبـر(» ه هست برهمن است و بسمنم و غير از من ديگری نيست و هر چ

4.(  

اند شخص صاحبدل  گفته اوپانيشادهابعضى از محققان هندو در خصوص تفسير اين عبارت از 

در اين مرحله از سير و سلوك به مكاشفۀ پايدار مشـغول اسـت و همـواره بـر روی هويـت خـود 

هـا و  ای اين جهاِن ناپايدار از شور خودخواهىه شود تا با دوری از ُصَور ظاهری و بازی متمركز مى

او بـه ). 140-139: 1391دويچ، (های ذهن و حواِس ظاهر دور شود  ها و رخوت پريشانى خواهش

كنـد كـه آن ذات  واسـطه ادراك مى رسـد كـه بى ای از اشراق باطنى و حكمت متعاليـه مى مرتبه

اش تجلى همـان ذات اليتنـاهى  يقىجا هست و هر چيزی در وجود حق اليتناهى و جاويدان همه

  .است

های اوپانيشادی اين منزل  شايد بتوان گفت در بين منازل و مقامات مختلف عرفانى در رساله

 ٣ترين منزل سلوك عرفانى است كه شاگرد اهل سلوك در آن به مقام مشاهده واالترين و متعالى

  .يابد و ديدار رمزی و تجلى حق دست مى

  نتيجه

آميز طريقت بـا كمـك مرشـد  نچه گذشت، شاگرد اهل سلوك در طى منازل مخاطرهبا توجه به آ

جوی خويش را بيدار  شود و باطن حقيقت از چنبره قوای نفسانى و حيوانى خارج مى) گورو(معنوی 

در چنين وضعيتى برای اينكه نومريد سالك بتواند در عالم حقايق سـلوك كنـد ضـروری . كند مى

لـذا . ها بپـردازد ها و رياضـت ای از مجاهـدت به انجام دادن مجموعه است كه تحت تربيت گورو

بخشى به نومريـدان منحصـر بـه فـرد  از جهت كاركرد معرفت اوپانيشادهاارزش و مقام گورو در 

است، تا جايى كه كشف حقايق لطيف دينـى و عرفـانى و كنـار رفـتن حجـب ظـاهری از وجـود 

 .پذير است و تعاليم گورو امكانشاگردان فقط در سايۀ استماع عملى آداب 

در اين مقاله نشان داده شد كه در تربيت نفوس و تكامل معنوی نومريدان در فلسفه و عرفان 

تواند نومريد سالك را از زنجير تعلّقات  ضمير مى هندو، متابعت از پيشوايان دينى و مرشدان روشن

در نتيجـه، در . جهان خاكى نجات بخشد ها، اوصاف ناپسند اخالقى و امور ناپايدار اين و دلبستگى

های ذهن و ضبط و مهار حواس ظـاهری شـاگردان،  فلسفه و عرفان اصيل اوپانيشادی، پريشانى
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زدودن حجاب مايا و اويديا، تنگناهای متناهى و متناقض عالم امكان و در نهايت تكامـل معنـوی 

  .مكن خواهد بودنومريدان در مسير سلوك، فقط در سايۀ ارادت و اهتمام گورو م
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  :ها نوشت پى

                                                 
اسـت كـه راه دسـتيابى بـه ) گـورو(در اين سنت آموزگار . در تنتريسم بودايى نيز نقش گورو بسيار پررنگ است .١

 Bhattacharyya, 1964: 93-6; Williams(.: نـكبرای اطالعات بيشتر . دهد را نشان مىاعمال يوگايى 

& Tribe, 2000: 192-244 به عـالوه، در آيـين سـيك، مفهـوم گـورو پـس از  .)به بعد 62: ١٣٨٨توچى، ؛

 ;Singh, 2005: 27( .:كنـبـرای اطالعـات بيشـتر . رود ترين آموزه در اين سنت به شمار مى توحيد بنيادی

Cole & Sambhi, 1997: 136; Singh, 1999: 147 .( در سنت ميترايى نيز مرشد)ای ديرينـه  سابقه) گورو

در اين سنت سالكى كه عشق به مهر دارد ابتـدا بايـد بـه زهـد و پرهيزگـاری بپـردازد، سـپس خـانواده و . دارد

سالك سوگند وفاداری و حفظ اسـرار پس از آنكه . های ديگر را رها كند و تحت تعليم گورو قرار گيرد دلبستگى

فشرد، و اين خـود نشـانۀ رسـتگاری در مراحـل سـلوك و  آيينى ياد كرد، با دست راست خود دست گورو را مى

  .)١٧١-٧٣: ١٣٨٥باقری، (پيروی از آداب و تعاليم گورو است 

جو كـرد نـه در و ى جسـترا بايد در سـنت برهمنـنشينى و ترك دنيا  عزلترسد خاستگاه اين انديشه  به نظر مى .٢

 .:كنـبـرای اطالعـات بيشـتر . های مختلفـى وجـود دارد البته در اين باره ديدگاه. ادبيات ودايى و متون بودايى

)Olivelle, 1986: vol. 13, pp. 50-53; Belvalker, 1927: vol. 2, pp. 400-402.(  

برای اطالعـات . آورند ن منزلى سخن به ميان مىخواجه عبداّهللاٰ انصاری نيز در آثار خود از چنيشيخ احمد جام و  .٣
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