
 

 

 

 

 

 

 (رسالة پاتنجل) یوگاسوتراابوریحان بیرونی و 

 

 دکتر حسن بلخاری قهی
 

 چکیده
هـای قـرن سـوم پـی  از      سوترا است که توسط پاتنجلی در سال 196ای از  مجموعهیوگاسوترا 

ترین منبع و مرجـع یوگـا    ترین و مهم که بنیادی بهگودگیتامیالد تألیف و تدوین شده است. پس از 

تـرین و   ی پـاتنجلی مهـم  یوگاسـوترا شـود،   )وجه عملی مکتب سامکیها یـا سـانکهیا( محسـوب مـی    

های ترجمـ  آن   مکتب یوگا است. این اثر که به احتمال بسیار زیاد در سال ترین دستورالعمل مدون

( یوگاسوترامشهور بوده )و نه  رسال  پاتنجلتوسط ابوریحان بیرونی )یعنی در قرن پنجم هجری( به 

توسط ابوریحان به حوزة فرهنگ و اندیشه اسالمی وارد و به تعبیر خود او تأثیری عمیق بـر جریـان   

های پاتنجلی صوفیه به حق و وصول به آن اشتغال  از طریق آموزه»نگ اسالمی نهاد: تصوف در فره

 «. ورزیدند

ایم. اثـری کـه بـه     در این مقاله به بررسی تحلیلی ترجم  عربی این رساله توسط بیرونی پرداخته

ترین دروازه ورود به حـوزة تـأمالت حکمـی حکمـای مسـلمان در بـاب        مهم تحقیق ماللهندهمراه 

 ت هندی بود.حکم

 ، حکمت هندی.یوگاسوترا، رسال  پاتنجلابوریحان بیرونی،  کلیدواژه:

                                                           

 (hasan.bolkhari@ut.ac.ir)استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  .*

 21/15/99 تاریخ پ یر :   11/14/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

گانـه هنـدی موسـوم بـه       هـای شـ    یوگا )یا همان یوغ فارسی( یکی از مکاتب یا فلسـفه 

و تفاوت این دو در این اسـت کـه    (nastik) نه و (Astik)های  دارشانا است، آن هم دارشانا

ودا، یجـورودا،   )اَستیک( ودا باور بوده و کتب مقـد  چهارگانـه ریـگ    Astikدارشاناهای 

را قبول دارند. برخالف دارشاناهای ناستیک شامل بـودیزم، جینیـزم  و   ودا واتهاروا ودا  سامه

 چارواکا که وداهای چهارگانه را قبول ندارند.

ودا، بنیاد اندیشه و آیین هندوئیزم )م هب غالب مـردم هنـد    ترین آنها ریگ وداها و مهم

شود. متـون بسـیار مهـم و مشـهوری      با داشتن پیروانی قریب به یک میلیارد نفر( محسوب می

، همه و براهماناها)آرنیاکاها(  ، کتب جنگلیپوراناها، بهگودگیتا، اپانیشادها، مهابهاراتاچون 

 و تحشیه بر وداها هستند.همه شرم 

شیشــکا، پــوروا میمانســا، ودانتــا،  دارشــاناهای اســتیک )ودابــاور( عبارتنــد از: نیایــا، وی 

 سامکیها و یوگا. 

هر کدام از این دارشاناها به صورت دو به دو با مهم مرتبطنـد، مـثالن نسـبت کـاملی میـان      

نتا و نهایت میان سامکیها و یوگـا.  شیشکا وجود دارد و نیز میان پوروامیمانسا و ودا نیایا و وی

گـرای یوگـا در    محـور اسـت. مکتـب عمـل     یوگا، وجه عملی مکتب سامکیها است که نظـر 

رسـاند.   تکمیل دارشانای سامکیها معتقد است، نظریه خوب است؛ امـا مـا را بـه غایـت نمـی     

ولـی بـه    ؛نمایانـد  عامل رسیدن به مقصد، عمل است نه نظر. به تعبیر آنان حکمـت راه را مـی  

کند. به همین دلیـل وجـه    کند؛ اما انسان را آزاد نمی رساند. آزادی را تعریف می مقصد نمی

 گرایی آن به صورت انجام مراقبه، مدیتیشن و اعمال عبادی خاصی است.   مهم یوگا، عمل
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گوییم، دو اثر بنیادی و مهم در شـناخت ایـن    حال پس از این آشنایی مختصر با یوگا می

یکی از فصول بلند کتـاب   بهگودگیتا. یوگاسوترای پاتانجلیو  بهگودگیتادارد: یوگا وجود 

شـود( اسـت. ایـن کتـاب      )که خود صورت حماسی اپانیشادها محسوب مـی  مهابهاراتاعظیم 

دانست هر روز بندهایی از آن  محبوب مهاتما گاندی رهبر فقید هند ـ که خود را موظف می 

و )یکـی از سـه ر   اعظـم الوهیـت در هنـدوئیزم یعنـی       را قرائت کند ـ شامل آواتـار ویشـن   

هایی ناب در باب اخـال،،   برهما، شیوا و ویشنو( با عنوان کریشنا است و حاوی دستورالعمل

 دارد. بهگودگیتاپاتنجلی منبع عظیمی چون  یوگاسوترایتزکیه و وارستگی. 

 پاتنجلی: یوگاسوترایالف. 

اما پاتنجلی که نام  عنوان یکـی از آثـار مهـم ابوریحـان بیرونـی اسـت، کیسـت  ایـن         

شــخک کــه هویــت متعــین تــاریخی دارد و بــر خــالف کســانی چــون الئوتســه )بنیادگــ ار  

های بین قـرن   شود، مؤلف کتاب یوگاسوترا است که در سال دائوئیسم( افسانه محسوب نمی

زیسـته اسـت؛    قرن سوم پی  از میالد( در هنـد مـی   چهارم تا قرن دوم پی  از میالد )محتمل

البته مت کر شویم با عنـوان پـانتجلی افـراد متعـددی در اندیشـه و آیـین هنـد وجـود دارنـد،          

کـه اثـر بسـیار مهمـی در گرامـر و دسـتور زبـان سانسـکریت          مهابهاسـایا چـون نویسـنده    هم

دیش  هنـدیان. امـا پاتنجـل    شود، یا نویسندة کتاب بسیار مهم متون دارویی در ان محسوب می

 آور مکتب یوگا است. و نام یوگاسوترام کور در ترجم  ابوریحان بیرونی همان نویسندة 

بـه معنـای زیبـا و    ( anj) به معنای پـرواز و ( patta)مرکب از ( patanjali)پاتنجلی  کلم 

تکریم یا اتصال به معنای  (Anjali)البته برخی دیگر آن را مرکب از پاتا و  ؛افتخارآمیز است

 دانند. دو کف دست می

، این اثر معیار در مکتب یوگا را چنـان کـه بیـان کـردیم بـین      یوگاسوتراپاتنجلی مؤلف 

اخـتالف وجـود    یوگاسـوترا قرن چهارم تا قرن دوم پی  از میالد نگاشت. در سال نگـار   

داننـد، برخـی    های قرن چهارم قبل از میالد می دارد؛ در حالی که برخی آن را محصول سال

کـه ابتـدا    آورند. این اثـر چنـان   های قرن دوم و اول پی  از میالد جلو می دیگر آن را تا سال

ای از اصـولی کلـی، مطلـق و     سوترا یا به عبارتی چکیده یا خالصـه  196آوردیم، مرکب از 
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هـای دینـی اسـت کـه بـه صـورت        حقیقی است. سوترا در سانسکریت به معنای دستورالعمل

آهنگین در آمده است؛ بنابراین هر متن مقدسی، سوترایی دارد کـه خالصـه و بـه    خالصه و 

 نظم در آمدة آن متن است. سوترا محتمل با سرود اوستایی هم ریشه باشد.

 شامل چهار بخ  است:   یوگاسوترای پاتنجلییا در اصل  یوگاسوترا

 51شـامل   1پـادا   بخ  اول )ابوریحان هر بخ  را به قطعه ترجمه کرده( عنوان سامادهی

سوترا است. سامادهی در مکتب یوگا، اتحادِ نفسِ سالک با یات خالک و پـاک اسـت. در   

کـه   ریـزد و یـوگین )آن   این قلمرو، مفاهیم اعتباری شاهد و مشهود یا ناظر و منظور، فرو مـی 

یـا   2رسد. پاتنجلی در ایـن بخـ  بـه کـای والیـا      سالک( به وحدت محض می ؛کند یوگا می

تـرین تعریـف یوگـا یعنـی آزادی یهـن از نوسـانات و دل        ترین و عالی رسد. مهم میرهایی 

 در همین بخ  اول بیان شده است. 3های یهنی مشغولی

سـوترا اسـت. سـادنه بـه معنـای انجـام اعمـال         55است که شـامل   4پادا  بخ  دوم سادنه

و نظـام یوگـایی   های منظم روزانه اسـت. در ایـن بخـ  پـاتنجلی بـه بیـان د       عبادی یا تمرین

یوگا مبتنی بـر سـه قاعـده از     پایه. کریا یا یوگای هشت 6و اَشتنگا یوگا 5کریا یوگا ،پردازد می

 است. این سه قاعده عبارتند از: 7قاعدة اول اشتنکایوگا یعنی نیاما

ام به احتمال بسیار زیاد، کلم  طبس در شـمال شـر، ایـران     )در بحثی نشان داده 8. تپس1

همان تـپس بـه معنـای گرمـا و حـرارت در سانسـکریت اسـت و در اینجـا منظـور ریاضـت           

 باشد(؛ می

 به معنای مطالع  متون مقد ؛ 9. سوادیایا2

 

                                                           
1. Samadhi pada. 
2. Kaivalya. 

3. citta vritli nirodha. 

4. sadhana pada   .  

5. kriya yoga. 

6. Ashtanga yoga. 

7. Niyamas. 

8. Tapas. 

9. Svadhyaya. 
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 ر است.یا نوعی وحدت یا ایشوارایای پروردگا 1. و نیز ایشوارا پرانیدهانا3

های عملـی   اما اَشتنگایوگا شامل هشت مرحل  بنیادی یا به عبارتی اعمال عبادی و تمرین

است که انجام آن بر هر سالکی واجب است. ابوریحان ترجم  آزادی از ایـن اصـول عملـی    

 بسیار مشهور یوگا دارد که یکر خواهیم کرد. این اعمال عبادی عبارتند از:

1.  yamas ها( )پرهیزگاری 

عـدم وابسـتگی    ،دزدی نکـردن  ،امانت داری ،ییصداقت و راستگو ،مل: ستم نکردنشا

 ؛نداشتن حرص و طمع و کنترل انر ی جنسی ،به دیگران

2.  niyamas )واجبات( 

تعمیـق و   ،ریاضت و تسـلط بـر خویشـتن    ،قناعت و خرسندی ،پاکیزگی و نظافت :شامل

 ؛عبادت پروردگار و تمرکز روی حقیقت خداوندی ،مطالعه

3. Asana  ؛(بدن و نوع نشستن )حرکات 

4.  Pranayama )؛)کنترل تنفس 

5.  pratyhara         در خود فـرو رفـتن و تجـرد از دنیـای خـارز و آزاد کـردن خـوی  از

 ؛اسارت حوا 

6.  Dharan )؛ثابت نگاه داشتن فکر بر روی یک نقطه یا یک موضوع )تمرکز افکار 

7.   Dhyana )به مشاهده و مراقبه احوال درون  به تفکر عمیق فرو رفتن و )تعمق و تفکر

 ؛پرداختن

8.   Samadhi  و استغرا، در یات(.)فنا 

 56اختصاص دارد که شـامل   2، به ویبهوتی پادایا یوگای پانتجلی یوگاسوترابخ  سوم 

تـر   سوترا است و یبهوتی در سانسکریت به معنای قدرت یا تجلی است، یـا بـه عبـارت دقیـق    

 آید.  های یوگا به دست می های مافو، تصور که از طریق تمرین قدرت

                                                           
1. Israra pranidhana. 
2. vibhiti pada. 
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گانه فو، گفته شد را  اگر سالک مراحل داهارانا، دهیانا یا سامادهی که در مراحل هشت

توانـد   رسد که بسـیاری از امـور نـاممکن را مـی     ان انجام دهد، به قدرتی میزم به صورت هم

هایی، در عـین حـالی کـه هـدفی از      انجام دهد؛ البته بنا به قواعد یوگا رسیدن به چنین قدرت

توانـد مـانعی بـرای آزادی مطلـق روم      چنین مـی  سازد، لیک هم اهداف یوگا را برآورده می

 تواند دلبستگی و تعلق ایجاد نماید. شود؛ زیرا به همان اندازه می

داستان راهبی )با نام سوب هـری( را بـازگو    زمین اساطیر مشر،جوزف کمبل در کتاب 

کند کـه داشـتن    رسد؛ اما ناگهان با خود زمزمه می کند که به مرحل  ویبهوتی در یوگا می می

حتی اگـر ده هـزار   من چه مردی احمقم! امیال مرا پایانی نیست، »این همه قدرت یعنی چه : 

شـود...   ای در دلـم پیـدا مـی    یا صـد هـزار سـال هـم امیـال مـن تحقـق یابـد، بـاز امیـال تـازه           

( بـدین صـورت   219، ص 1383)کمبـل،  «. هـای مـرا متوقـف سـاخت     ها، پارسایی وابستگی

 گیرد.   آزادی روم خود از این مشغولیات را پی می

 34تـرین سـوتراها را دارد. )   کـم والیـا پـادا اسـت کـه      ، کـای یوگاسـوترا و بخ  چهارم 

سوترا( این بخ  بیان رهایی و آزادی مطلق نفس سالک از هر چه دلبستگی و تعلـق اسـت.   

اند کـه چنـان کـه گفتـه شـد،       والیا را نوعی رهبانیت مطلق یا انزوای مطلق ترجمه کرده کای

 بیان رهایی و رستگاری نهایی است.

 :(اتانجلیپ) اتنجلپابوریحان و کتاب ب. 

ای که بیان تألیفات زکریای رازی اسـت، از   دانیم ابوریحان در نگار  رساله که می چنان

من اسماء الکتب التی اتفق لی عملها الی تمام سبع و عشرین »...آثار خود نیز نام برده اسـت:  

ای کـه   رسـاله  113( از تعـداد  26، ص 1366( )بیرونـی،  427ـ یعنی تا پایان سـال     و اربعمائه

اسـتاد مجتبـایی تألیفـات    برد، برخی در بـاب هنـد و حکمـت هنـدو اسـت.       ابوریحان نام می

نـود،  هجوامع الموجـود لخـواطر ال  داند که عبارتند از:  رساله می 27ابوریحان در باب هند را 
الکسوفین عندالهند، ت کره فی الحساب و العـدد بارقـام السـند و     االرکند، خیال جته یب زی

رب فی مراتب العـدد اصـوب مـن    عرسوم الهند فی تعلم الحساب، فی ان رای ال، کیفیه الهند
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االعداد، ترجمـه مـا فـی بـراهم سـدهانا مـن        ویکات الهند، فی سنکلشرای الهند فیها، فی را

الهند، الجوابات عن المسائل العشر الکثیریـه،   طر، الحساب، فی تحصیل االن من الزمان عند
الموالیـد الصـغیر برامهـر،     کتـاب   ترجمـ  ،فـی اسـتخراز العمـر    الهنـد  مقاله فی حکایه طریق

کلـو یـاره، فـی      ترجمـ  حدیث صنمی البامیان، حدیث نیلوفر فی قصه دبیسـتی و بریهـاکر،  
بـا سـدیو الهنـد عنـد جیئـه       یفـ  تحقیق ماللهند من مقوله مقبوله فـی العقـل او مریولـه، مقالـه    

پاتنجـل   کتـاب   ترجمـ  سانک فی الموجودات المحسوسه و المعقوله، کتاب  ترجم االدنی،
براهم سدهانت، مقاله فی تحقیـق    ترجم پلس سدهانت،   ترجماک، تبالخالص من االر فی

بـه  هـای قمـری کـه     مـاه  ةو کتـابی دربـار   منازل القمر، کند کاتک العربی، مفتام علم الهیئـه 

-252ص  1352هـایی در بـاب ابوریحـان بیرونـی،      )مجتبایی، بررسی گفتند. هندی کرنا می

249) 

دو کتـاب از   کنـد،  یکـر مـی   تحقیـق ماللهنـد  مهـم و مشـهور    کتـاب   ابوریحان در مقدم

 و» اتانجـل پو دیگـری  سـانک  یکی کتابی موسوم بـه   ،هندیان را به زبان عربی ترجمه کرده

کتابین احد هما فی المباای  و فافه الموداویا  و اسامه ساان  و      ربی عکنت نقلت الی ال

بباتانجل و فیها اکثر االفول التای علیهاا    عرفاالخر فی تخلیص النفس من رباط البدن و ی

عنهما و عن غیر هما فی التقریار و  ینوب هم و اردو ان هذا عمدار اعتقایهم یون فروع شرائ

 (6، ص 1362بیرونی، ). «اهلل هتالی االحاطه بالمطلوب بمشی یوی 

متأسفانه  ،گوید دو کتاب از سانسکریت به عربی ترجمه کرده که دیدیم بیرونی می چنان

 سـانک  )کـه بیرونـی آن را  بـوده   کتاب اول که به احتمال بسیار زیاد مطالب مکتب سانکیها

هـای   مدر اجنا  خالئق و نا»ای از عقاید سانک در فصل  )البته خالصه مفقود شده ،خوانده(

یـا همـان    سـانک کـه مکمـل    اتنجـل پولـی کتـاب    آمده است(، تحقیق ماللهندکتاب « آنان

این دو ترجمه که بیـانگر وصـف    بوده( است باقی مانده. بیرونی امیدوار یا سامکیها) سانکیها

به همـراه توضـیحات   است، موجودات از یک سو و نجات نفس از بندهای بدن از دیگر سو 

 خوانندگان در ادراک عقاید هندیان باشد.مقصود وافی به  ،ماللهندکامل در 
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و هـ ا  »گـ اری نمـوده:    ی پاتنجلی را ابوریحان چنین نامیوگاسوتراکتاب   عنوان ترجم

نبـرده   یوگاسـوترا اوالن نامی از  دهد، نشان می که« هحه بشرصّهو ابتداء کتاب باتنجل، مرکبا ن

قرن پنجم هجری، ایـن اثـر   یعنی زیاد در عصر او  و این بدان دلیل است که به احتمال بسیار)

و ثانیان اثر خود را مرکب از متن کتاب و نیز شـرم آن   (مشهور بوده پاتنجلدر هند به کتاب 

 دانسته است.

پرسـ  و پاسـخ    یوگاسـوترا ابوریحـان از    مت کر شویم بنیان ترجم ،از ادامه کالم پی 

ارائـه   دهنـده(  شـگر( و قـال المجیـب )پاسـخ    قـال السـائل )پهوه  یعنی مطالب در قالب  ؛است

امـا   ؛هشتاد و هفت پرس  و پاسخ است  ها در کل ترجم تعداد این پرس  و پاسخ شود. می

 برد.  از هزار و صد شعر نام می ،خود  چهارم ترجم  ابوریحان در پایان قطع

اظهـار  « ابوریحان بیرونـی از کتـاب پاتانجـل     ترجم»خود با عنوان   هلموت ریتر در مقال

صد شعر نام واما بیرونی از هزار  ،ال یکر شدهؤس 87  کند که چرا در متن ترجم شگفتی می

نشـانی از   ،)چون کتاب باشند، برد. وی با رد این فرضیه که محتمل این اشعار مفقود شده می

  گ ارد که بیرونی در ترجم ن می( بنا را بر ای، جز مواردی اندکافتادگی در جمالت ندارد

و این نکتـه البتـه   ح ف نموده را بسیاری از قواعد نحوی و لغوی که زائد بر معنا بوده خود، 

لذل  اضاطرر  فای النلقال  لای خلا       ... »اتنجل: پتصریح خود ابوریحان است در مقدمه 

واب و  لی  سقاط ماا  النلصّ بذل  التلفسیر المزید و  دراء الکالم علی ما یشبه السؤال و الج

یتعللق بالنلحو و الللغة و هذا عذر قدّمته لتفاو  حجم الکتاب فی الللغتین عند المقایسة بینهماا  

، 1379. )همـان،  «حتلی ال یظنل ظانل أنل ذل  إلخالل بمعنی بل یتحقلق أنله للتلنقیح عمّا یعاوی 

بیامیزم  ،افزایم به آن مییعنی از این جهت ناچار شدم نقل مطلب را با تفسیری که ( 3-4ص 

صورتی مانند سؤال و جواب مطرم کنم و مطالب نحـوی و لغـوی و...    چنین کالم را به و هم

خـاطر تفـاوت حجـم کتـاب در      گـویم تـا بـه    را رها کنم و عـ رم را در اینجـا پیشـاپی  مـی    

گرچـه   ،«های عربی و هندی کسی نپندارد که این کار از سر اخالل به معنا بوده است... زبان

توان در جهت جمـع کـردن دو عـدد مختلـف هشـتاد و هفـت سـؤال و         دلیل دیگری نیز می
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هـزار و یکصـد شـعر آورد و آن اینکـه محتمـل هـر سـوال و جـوابی صـرفان           جواب و یـک 

توانسته در چند شعر ارائه  بلکه هر سوال و جوابی می ؛منحصر و منطوی در یک شعر نبوده

 شده باشد.

چنـان کــه   لکـن هـم   ؛در اثـر بیرونـی مواجـه هســتیم    یوگاســوترااز  یبنـابراین بـا تلخیصـ   

دچار اخالل و اختالل ننموده اسـت.  هرگز معنا را  ،این تلخیک نموده،ابوریحان خود تأکید 

ن توسـط هلمـوت ریتـر و تصـحیح آن توسـط اسـتاد       آخوشبختانه اثر بیرونی پس از کشف 

، پاتانجـل   رسـال به  :ک.)ر .شده استسها، به زبان فارسی ترجمه و تشریح  منوچهر صدوقی

ی، نشـر نیاکـان،   رقـاد  برگردان مـتن و شـرم تطبیقـی از بـرزو     ،اثر ابوریحان بیرونی، درآمد

 (1391چاپ دوم، 

 :رسالۀ پاتنجلج. تأملی در محتوای 

تـر   ای دارد از ابوریحان که بسیار جالب و جامع است و خـو   مقدمه ،شگفت  این رسال

 باشد.بیان کامل این مقدمه به زبان فارسی  ،رساله این باب آن که افتتام سخن در

  مقدمه خود بهتـرین دلیـل در جهـت نـوع رویکـرد ابوریحـان بـه ترجمـ         این بیان کامل

های مردم در این جهان متفاوت و آبـادانی دنیـا    همت و خواسته: »پاتنجل است یوگاسوترای

است و اینک کـه عـزم و خواسـتِ مـن     ها استوار  نیز بر اسا  همین اختالف آمال و خواسته

منـدی ]از مواهـب دنیـا[ نـاتوان شـده و شـعف و لـ ّت         بلکه ]قوای[ نفس من به کلّی از بهره

بختی برایم دیـدنِ شـعف    برخورداری و استفاده ]از آنها[ از من گ شته است، واالترین نیک

سـت، مـرا از   کس که ایـن حـال و احـوال را دریافتـه ا     و هر آن و برخورداری دیگران است

نهایت کوش  و تحمل رنج و تال  بسیار در نقل و گزار  ]این مـتن[ از زبـان هنـدی  بـه     

کند و آن کس که برخالف این حال باشد، مرا به نـادانی نسـبت    های دیگر مالمت نمی زبان

چه نیت  های من را به بدبختی و شقاوت منسوب کند و البته برای هر کسی، آن دهد و تال 

درک و    پنــدارد، رشــت دل دارد، مهــم اســت و آن مخــالفی کــه مــرا نــادان مــی کــرده و در

 ،معرفت  از دل من بریـده شـده اسـت و مـن عـ ر آن کسـی را کـه در ایـن جایگـاه اسـت          

مـن تـاکنون    زیرا بـر هـر فـردی تکلیفـی در خـور تـوان او گ اشـته شـده اسـت.          ؛پ یرم می
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ام  هـایی رفتـه   ام و اینک به سراغ کتاب هدانان و منجمین هندی را نقل کرد های ریاضی کتاب

انـد و زاهـدان هنـدی در     که خواص و فرزانگان آنها در حکمت برای خوی  یخیره ساخته

 راهبردن به عبادات و طی طریق کردن ]به آن آثار[ شو، و رغبت فـراوان دارنـد و هنگـامی   

ت نـداد تـا شـیفتگان    احاطه پیدا کردم، دلم رضای ،ها مندرز است چه در این رساله که به آن

بــه محتــوای ایــن آثــار را شــریکِ کــار خــود قــرار نــدهم کــه باخــل در علــوم و معــارف از  

هاست و اصوالن هیچ سیاهی بـر سـفیدی خـالی از فایـدهای جدیـد       ترین گناهان و ستم زشت

ها ]نوشـتارها[ همـواره مـا را بـه خیـری جلـب و از        زیرا معرفت و شناخت این سیاهی ؛نیست

شـان خـالی از    این قوم هندوان، جماعتی هستند که اقوال و گفتار م هبی سازد. یشرّی دور م

قضایای تناسخ و بالیای حلول و اتحاد و تولد بر خـالف نظـم طبیعـی نیسـت و بـدین سـبب       

آراء و اعتقادات یونانیـان باسـتان،      چون گفتار ایشان را بشنوی، از آن سخنان و گفتار رایح

کـدام از   لی کـه هـیچ  یپیشوایان صوفیه را استشـمام کنـی و یکـی از مسـا    های مسیحی و  فرقه

های م هبی هندی خالی از آن نیست، اعتقاد به این است که نفو  بشری در ایـن عـالَم    فرقه

هـا   اند. هیچ نفسی از این قید و بنـد و دام  های این جهان فرو افتاده دربند بوده و به دامِ چنگال

مگر با نهایت تـال  و کوشـ  کـه در آن صـورت بـه بقـاءِ        ،یونددآزاد نشده و به ابدیت نپ

دائم نایل آمده و از طبیعت آزاد شود. در غیر این صورت در این عالَم بـاقی خواهـد مانـد و    

 تا پـاک و تصـفیه شـده، آزاد گـردد.     ،کند قدر رفت و آمد می بین موجودات خیر و شر آن

انـد و فرازهـای آن نیازمنـد شـرم و      ه شـده های هندوان در اوزانی خاص به نظم سرود کتاب

زیرا اگر کسـی بخواهـد آنهـا را بـه      ؛تفسیر است و از این لحاظ نقل کامل آنها دشوار است

ل ادبی بپردازد و بـر وا گـان و   یاشتقا، و سایر مسا ،باید به دستور زبان ،طور کامل نقل کند

این رساله مجبور شـدم فرازهـا و      کامل داشته باشد. به این دلیل در ترجم  ادبیات آنها احاط

چـه را مربـوب بـه     سؤال و جواب گردآورم و آن ةنک مطالب را با تفسیری اضافی و به شیو

شد، ح ف کردم و از پی  به علّـت تفـاوت حجـم کتـاب در دو      اللغه و دستور زبان می علم

ت[ و کسـی  ل ادبی بوده اسـ یخواهم ]که این به دلیل ح ف مسا زبان در قیا  باهم ع ر می

چـه وبـال و    بلکه این رساله را در ترجمه از آن ؛ام گمان نبرد که در انتقال معنا کوتاهی کرده
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ام. خداوند به کرم و منّت خـود   ]صناعات لفظی و ادبی[ پیراسته و پیرای  کرده ،اضافی بود

ریتـر، بـه    ، ابوریحان بیرونی، بر پایه طبع هلموترسال  پاتانجلی)ر.ک: به «. ما را توفیق دهد

که متن عربی است و ترجمـ  فارسـی    4الی1تصحیح مجدد منوچهر صدوقی سها، صفحات 

 (118و  111آن در رسال  پاتانجل از قادری در صفحات 

است، اما آنگاه که بیرونی رساله را  رسال  پاتنجلمتن فو، قطعان مقدم  خود ابوریحان بر 

مقدمـ  دیگـری یکـر    « تنجل مرکبا نصه بشرحهو ه ا هو ابتداء کتاب با »کند:  چنین آغاز می

ای است که خود پاتانجلی یا در طول زمـان   کند که قطعان از آن او نیست و محتمل مقدمه می

بر آن افزوده شده است. این مقدمه شرم و بیان  یوگاسوتراتوسط یکی از ناشران یا شارحان 

چیـزی   «او»کـه فراتـر از   کسـی را  »است و چنـین اسـت:    یوگاسوتراکلی مفاهیم م کور در 

و علـت امـور اسـت و بازگشـت تمـامی امـور         کنم و آن کسی را که مبد نیست، سجده می

که به هر موجودی داناسـت. سـپس بـه    « او»کنم.  ]موجودات[ نیز به سوی اوست، تمجید می

از  ،ساحت فرشتگان و روحانیون با نیّتی خـالک و نفسـی متضـرع تعظـیم و احتـرام گـ ارده      

جویم تا کالم خود را در بیان طریقت هیرانیاگاربها به نحو موجز و قصـار ارائـه    د میآنان مد

زنـدگی بـه      کنم. به تحقیق که پیشینیان در بیان آن چیزهایی که مطالب و اهداف چهارگانـ 

انـد و آن امـور چهارگانـه عبارتنـد از: دیـن و       شود، بسیار تأمـل و غـور کـرده    آن حاصل می

قـدما چنـان در ایـن    . رهـایی و جـاودانگی   وعـی  و لـ ت و سـرانجام     ،مال و نعمت ،سنّت

چـه   اند که چیزی برای بیان متأخرین باقی نمانده است و آن موضوع بحث و موشکافی کرده

تنها برطرف ساختن شبهاتی است کـه در ایـن موضـوع     ،دهد گفتار مرا رجحان و برتری می

وارد شده است. گفتار من منحصر به اسبابی است که ]فرد را[ از طریق رهـایی از قیـد و بنـدِ    

 رساند. ]طبیعت[ و نیل به سعادت جاودان، به کمال نفس می

شـوند، بـه ایـن صـفت ]غیبـت از       گویم: اشیایی که از ادراک ]حسی[ غایب مـی  پس می

مگــر از طریـق احــوالی. یکــی از آن احــوال، نهایــت خ ــردی و   ،شــوند متصــف نمــیحـس[  

آینـد. یکـی دیگـر از     مثل اعراضی که به سبب خ ردی زیاد به حـس درنمـی   ،کوچکی است

موانع ادراک، دوری ]و بعد مکانی[ است و مسافت چون از حـدّی بگـ رد، ادراک ممکـن    
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ر که مانع ادراک موضوعی است که پشـتِ  مانند دیوا ،نیست. مورد دیگر مانع و حایل است

ها که پوشـیده شـده در گوشـت و پوسـت هسـتند ]و       آن قرار گرفته است و یا مثل استخوان

هایی که داخل بدن هسـتند   گیرند[ و یا مانند اخالب و چرک مستقیمان متعلَّق ادراک قرار نمی

چـه میـانِ مـا و     ه علـت آن ها و اخالب تنها بـ  شود[ و آن استخوان ]و بدن مانع رؤیت آنها می

شوند. مـورد دیگـری کـه مـانع ادراک      گیرد، ادراک نمی آنها از موانع و حجاب ها قرار می

شود، حرکِت متعلَّق ادراک از زمـاِن حـال بـه گ شـته مثـل قـرون پیشـین و قبایـل          حسی می

تند در مثل اشیایی که منتظر هسـ  ،باشد و یا از زمانِ حال به آینده منقرض شده در گ شته می

]که تنها  ،های صحیح شناخت و معرفت است آینده تحقق یابند و مورد دیگر انحراف از راه

شود[ مانند کسی کـه بـا ضـربه زدن     به موضوع شناخت حاصل می   ها، احاط ازطریق این راه

به سنج و طبل و ایجاد اصواتی به استنباب امور غایب بپـردازد. حـال آنکـه روشـن و بـدیهی      

چـه غایـب از    شود و حصول یقین بـه آن  از طریق عیان حاصل نمی ءن کامل جزاست که یقی

زیـرا داللـت و اسـتدالل از غایـب      ؛باشـد  مشاهده و ادراک حسی است، محال و ممتنـع مـی  

کنیم به درک غایب برسـیم[   امور قابل مشاهده است ]از شواهد امر غایب تال  می   واسط هب

معلـومی کـه بـه عیـان آشـکار اسـت،          پایـ  شویم، هم ل میدالیل به آن نای   واسط هچه ب و آن

شـک و تردیـدها باشـد.      ةتوانـد دورکننـد   البته برهان درست هم مانند عیان می ؛نخواهد بود

شوند، نفس دچار تحیّر و سردرگمی شده و چنین نفسی  مادامی که شبهات عارض نفس می

و بندها و ابدیتی کـه در آن مـر    آماده و مستعد رهایی از قید و اسارت و نجات از شداید 

 و زندگی نیست، نخواهد بود.

ها یا به منظور ابراز و نوآوری در گفتاری است کـه بـه    سخن بیشتر نویسندگان در کتاب

آن سخن از دیگران جدا شده ]و خودی[ نشان دهند و یا غرضی دارند کـه بـرای راهبـری و    

اند. ظهـور و تعـین نیـات و اغـراض بـه       تحریک و تهییج ]مردم[ به آن، به نگار  دست زده

کـه بـه    «علـم بـرین  »سبب ]معرفت و علم[ عالِم است. از سوی دیگر علم هم دو قسم اسـت:  

که دانشـی متعلـق    «علم فرودین»رساند و این رهایی وصول به خیر محض است و  رهایی می

ان خیر محض است و من کوش  خواهم کرد برای مخاطب، سخنی با چن ءبه هر چیزی جز
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 ،ها آن برهان   اند و به واسط هایی بیان کنم که قدما در این موضوع ارائه کرده دالیل و برهان

 )همان(«. چه را غایت از مشاهده و رؤیت است، به مقام عیان برسانم آن

 :رسالۀ پاتنجلد. مضامین قطعات چهارگانه 

پاتنجلی را به چهار قطعه تغییر  یوگاسوترایچنان که گفتیم ابوریحان چهار بخ  اصلی 

عنوان داده است. این قطعات دارای کمترین شرحند؛ اما به هرحال ایـن اصـل مـتن پـاتنجلی     

تر اسـت،   مشروم تحقیق ماللهندشود. شرم این نکات در  است که به زبان بیرونی روایت می

بیرونی با تکیه « آن در چونی رهائی از دنیا و وصف طریق رساننده به»، فصل ماللهندمثالن در 

مطالـب خـود را   سـانک  و نیـز ترجمـ     رسال  پاتـانجلی و ترجم  خود از بهگودگیتابر کتاب 

ترجمــ  صـدوقی ســها، نشـر تحقیقــات علمــی و    تحقیـق ماللهنــد دهـد. )ر.ک: بــه   ارائـه مــی 

 (47-64فرهنگی، ص 

زندان ماده از مربوب به آزادی آن ل یدر باب نفس و مساترجم  پاتنجلی اول  و اما قطع 

خواهـد از طریـق    شـود کـه مـی    با پرس  سائلی صحراگرد و زاهد آغاز مـی  قطعهاین  .است

هـا   رسـیده و بـدان  ت یعمحکمی در باب رهایی نفس از بند طب  پاتانجلی به ادلاستادی چون 

خوانـد.   می کرداراو را به  (عمل)یعنی مفهوم یوگا                              ترین آگاه شود. پاتانجلی بر بنیاد محوری

این معنـا بـه صـورت کامـل چنـین بیـان       )دفتر دوم و با عنوان حکمت کردار( بهگودگیتا در 

دار. باشـد کـه از     آرجونا این حکمت دان  بود. حال به حکمت کردار گـو  : »شده است

. ای در پـی آرد  هـر کـرده، پـادافره    طریقت، هر کوش ، پاداشی دارد؛بند کردار برهی. در 

کار و کردار کن... . آرجونا! کاردانی کار تو است، بار کار در افکار نیاور، کار را با نظر بـه  

 (41-41، ص1387، گیتا«. )پروردگار کن

جـواب آن اسـت    ،پرسد دوم که سائل از حال نفس در رعایت عمل می سؤالدر جواب 

نای رسـتن و رسـتگاری   اما این به مع ؛رسد های مادی می که نفس به نوعی آزادی از اسارت

کنـد اگـر    پاتانجل تأکید مـی  ،سوم سؤالدر  .زیرا نفس هنوز در قید بدن است ؛کامل نیست

قـرار و   یو درسـت  یدر یات خـود بـه راسـت    ،ابـد ی ییسالک از دو حالت متفاوت نفـس رهـا  

. او کنـد  یسائل بر عدم اقناع خود از جواب سـوم اشـاره مـ    ،چهارم سؤال . درابدی یسکون م
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اسـت.   یمـاد  راتییـ برکنـار از تغ  ایـ  اسـت، قبول فسـاد و فنـا   مستعد  نفس ابدیدر واهدخ یم

بـه نفـس    کند یم دیو تأک دیگو ینفس م یاز فساد و فنا دور مستقل و به قتیاز حق ینجلاپات

برآمـده از   ی. سـؤال پـنجم در بـاب امتـداد قـوا     شود یافزوده نم یزیدر استفاده از حوا  چ

 از ی)و انـواع آن کـه ادراک ناشـ   اسـت.   گانـه ادراک  پـنج  یبه قواپاسخ اشاره  .نفس است

 اخبـار بـه اجمـاع(    دنیشـن حوا  است و ادراک مبتنی بر استدالل و نهایت ادراک ناشی از 

 حافظه و خاطره. انتیاو خواب و نه ایظن و گمان، رؤ ل،یتخ شامل

درآورده و که سالک چگونه نفس را بـه خـدمت خـود    مشتمل است بر این ششم  سؤال

 شـنهاد یپ یعملـ  قتیدو طر هدهند معطوف به درون کند. پاسخ ،ه به برونآن را از توجّ یقوا

 یقلبـ  ةبا تأمل و مشاهد یعنی. )یهد فکردوم زا ؛خاطر یاول عادت دادن نفس به نف :دهد یم

پنهان  زیگر ینوع ،قیطر نیا (واقف شود ریفناپ  یها دهیو پد جوداتسرانجام ناگوار مو هب

از  ییرهـا  قیطر نیا تیالجرم غا .است ریچه فناپ  به آن  یو دلبستگ لیاز تما کند یم جادیا

 است. ها یدلبستگ نیا

. تصـور  میـ دو قسـم تصـور دار   نکـه یهفتم در باب اقسـام تصـور اسـت و جـواب ا     سؤال

 که مجرد از ماده است. یماده است و تصور معقول یکه دارا یمحسوس

 یپاتـانجل   ننـد یگز یاست که اهل معنا کدام تصور را برم لهأمس نیهشتم در باب اسؤال 

 یجسـمان  یهـا  و فاقـد انـدام   انـد  طیرو کـه بسـ   نیـ اهـل معنـا از ا   ،کنـد  یمـ  دیتأکدر پاسخ، 

 به تن( به دنبال تصورات معقولند. یعدم وابستگعبارتی  به)

توجه کـرد منظـور    دیدو تصور دارد )با نینهم اختصاص به حال مالئک در باب ا سؤال

 هسـتند در هنـد  هستند که عامل ظهور و صدور معنا  یماورائ یموجودات روحان ،از مالئک

 نجـا یحال مالئک همان حال اهل دل اسـت. در ا  ،شود یدر پاسخ اشاره م(1به عبارتی دواتاها

ل چیسـت   معنا و مالئک در بـاب تصـورات معقـو    هل. تفاوت اشود  یاشاره م یمهم  به نکت

در  ؛مبـرا هسـتند   ،آن تصورات از آنها گرفته شود که نیاست که مالئک از تر  ا نیا پاسخ

                                                           
1. Devatas. 
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مالئـک   بیاندیشند؛ اما بـه که در عواقب امور  اند دهیرا بخش یهگیو نیبه اهل معنا احالی که 

 داده نشده است. یتیخصوص نیچن

فرشـتگان   ایـ دهم به سؤال از مراتب مالئک در تصور معقوالت اختصاص دارد. آ سؤال

و  کیکـه تشـک   شـود  یدارنـد  در جـواب اشـاره مـ     یمعقول مراتب درک تصوراتِ ثیاز ح

از  زیـ آنهـا ن  بنـابراین  ؛است یو جسمان یطبقات روحان یتمام اتیاختالف از لوازم و ضرور

 دارند. لتیفض گرید یبر برخ یموجودات روحان ندارند، پس برخی از یزیگر ،مراتب نیا

از عـادت   ری)غ .دارد یآزاد یبرا گرید یقیطرسؤال در باب اختصاص به  ازدهمی سؤال

بـه   تـوان  یبا عبادت هم مـ  یعنی ؛( جواب عبادت استیهد فکرر و زاطخا یدادن نفس به نف

 ،یو اخـالص قلبـ   نیقـی چون معرفت،  دارد هم یو عبادت البته انواع دیرس یو خالص ییرها

خـالک و   ،صـاد،  یتـ ین انجام همه اینها منوب به داشـتن  البته ،یو یکر ربان یاله مجد و ثنای

 .پاک است

عبـادت کـرد.    دیـ را با یچه کس پرسد یرد. سائل مادوازدهم اختصاص به معبود دسؤال 

اسـت و   یکـه ازلـ   ییناب است. خـدا  دیتوح ینوع انیب نحایابور تیبه روااین سوال پاسخ 

آن  قیـ از جبـران کـردن اسـت تـا از طر     ازیـ ن یبـ  ییکتـا یو  تیـ ازل لیکه به دل ییخدا. »کتای

از  یکـه مبـرا   ییحاصل شود. خـدا  زیمورد تر  و پره یختس ای دیمورد آرزو و ام  یآسا

، 1391بیرونـی،   ). «منزه اسـت  دهیپسند یاز اضداد ناپسند و همتا نکهیا لیبه دل هاست شهیاند

 (156 ص

او  انیـ م یچه تفاوت ،برسد ییرها تیاست. اگر سالک به نها یبیسؤال غر زدهمیس سؤال

انسـان   :دهـد  یشـرم مـ   نیتفـاوت را چنـ  ایـن   ،جلانپات ،و معبود فو، وجود دارد  در پاسخ

و  بوده که رها نبوده یپس زمان ،نائل شده یسعادت نیدر متن زمان به چن ،رهاشده و رستگار

آن   یامـا خداونـد متعـال تمـام     بعد رها شده؛ ]مرتبط با مفهوم حـدو  در فلسـف  اسـالمی[    

چرا کـه یات او ازالن و ابـدان برتـر از زمـان و وقـت       ،در هر سه قسم زمان داراست رااوصاف 

 ی[اسالم  در فلسف میهمان بحث قد] .«باشد یم
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 یقـ ی. پاسخ آن است که معبـود حق کند یصفات حق سؤال م گریسؤال بعد سائل از د در

 و نهایـت مبـرای از   لـم محـض  و ع ریـ خ ،مکـان هر  ورای، برتر و در کماالتعلوّ تام  یدارا

 سهو و جهل است. یآلودگ

متصـف اسـت.    زیـ او به صفت کالم ن ایاست که آ یتعال م حقپانزدهم در باب تکلّ سؤال

هسـت. سـائل در پرسـ      زیـ م نالجـرم مـتکلّ   ،چون او عـالم اسـت   شود یم دیتأک ،در پاسخ

ـ  اسـت   یو عالمـان  مانیحکیات علیم با تکلّم  تکلّم زیشانزدهم به دنبال درک تما م کـه تکلّ

  مسـأل  :شـود  یاشـاره مـ   زدهمیدر سـؤال سـ   کورمـ   ةزی. در جواب به همان وجه ممکنند یم

اما حـق از ازل عـالم و    ؛بعد عالم شدند ،دانستند یبوده که نم یو عالمان زمان مانیزمان. حک

 نیـ سـت کـه ا  معنـا ا  نیوقت نبوده که ندانسته باشد. پرس  بعد در باب ا چیم بوده و همتکلّ

 ییاتـ  ن اسـت کـه علـم او   یـ دست آورده است  پاسـخ ا  دان  خود را از کجا به یوجود ازل

با  را که یکس دیکن  یحمد و ستا: »کند یاستناد موداها از  یا هینجل به آاپات نجایاست. از ا

کـه   یاسـت کـه چگونـه کسـ     نیسـؤال هجـدهم چنـ   «. هـم بـود   ودا تکلم کرد و قبل از ودا

 ،سـؤال  نیبـد  پاسـخِ  رد یـ گ یمورد پرست  و عبادت قـرار مـ   ،ردیگ یق نماحسا  به او تعلّ

و  باشـد  ینم شیءاز  یخبر ءو جز کند یاو را اثبات م« انیّت»او  یگ ار است: نام یعال اریسب

 ؛کند یاست و حوا  ما او را درک نم بیاو گرچه از حوا  غا ،است یمسّم ینام تنها برا

آن  نیو ا کند یم دایو فکر ما به صفات او احاطه پ ابدی یاو را م  ینفس ما به عقل خو یول

اسـت کـه سـبب     یپرس  در باب مـوانع  نی( نوزدهم161، ص )همان. «است لکدت خااعب

: شـوند  یبرشـمرده مـ   نیموانـع در پاسـخ چنـ    نیـ . اشود یبازداشتن نفس در درک یات او م

 ینـادان  یاز رو یفردا انداختن امور، شک در حق، ناتوان در عمل، به یغفلت از واجب، تنبل

بـه جـز موانـع     گـر یبـاب موانـع د   رد سـتم ی. سؤال بستیواجب، واجب ن نکهیگمان به انیز و 

کـه   مخلـوقی اهتمـام بـه    زیو ن سازد یو مشغول ممحجوب  که نفس را یم کور است. موانع

اختصـاص   کـم یو سـت ینفس. سـؤال ب  أ یو  یدیناامدر نهایت توقع حلول در آن را دارد و 

 یعـال و ت هر در خداوند سـبحان ال کر دارد. در جواب تفکّ به طر، سرکوب کردن موانع فو،

او درک  ءجـز  یزیـ چ آن قـدر کـه   ،شـود  یراه غلبه بر آن موانع شمرده م نیتر به عنوان مهم
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است کـه   یگریدوم در باب واجبات د و ستینشود تا نفس را به خود مشغول سازد. پرس  ب

 چیبـدون هـ   ریـ : خواسـتن خ شـود  ینکـات برشـمرده مـ    نیانجام دهد. در پاسخ ا دیسالک با

و  یتوسـط بنـدگان، مهـرورز    ریـ حصـول خ   همه بندگان، شاد شدن به واسط یبرا ییاستثنا

 یکـار  از زشـت  یزاریـ و ب گـران یشفقت بر بندگان خدا، خوشحال شدن از اعمـال صـالح د  

اول در بـاب    مقالـ  آخـرِ  پرسـ ِ  ت،یـ و نها نفـس در حالـت جـ ب    یاریگناهکاران، هوشـ 

 .اسـت  یلیسؤال تفضـ  نیسخ به اااست. پ ییبه رها دنیاز رس  یال کر پ به حال فو، دنیرس

بـه مراتـب    دنیرسـ  اسـت و نیـز   وحدت عاقل، عقـل و معقـول    به مرحل دنیرسآن   خالص

در عـالم از ادراک   یا یره چیهـ نمانـدن   یمخفـ چنین  هم ،ءایاش یلیچهارگانه و معرفت تفض

 گردد. قینام صد ستهیکه شا یا به مرحله دنیرس سالک و در غایت

و بیان مفـاهیم و معـانی   های دیگر در باب نفس  انیه( شامل پرس ثال )یا القطعه قطع  دوم

چـون سـکون و    هـد و ریاضـت )هـم   دیب نفس، نتـایج حاصـله از زا  أت چون: . هماستبنیادی 

دل )چـون نـادانی، تردیـد، میـل و      شـدن  ها و سـنگین  عوامل تشدید وابستگیطمأنینه قلبی( 

ال کر، طـر، نجـات از ایـن     قات( تبیین و تعریف دقیق عوامل فو،رغبت و نیز دشمنی و تعلّ

، (ت نادانی نسبت به عوامل دیگـر ت علّو در این میان اهمیّ)مخل ترقی و تعالی نفس  عواملِ

حیات و تأثیرآن بر تعالی یا سقوب نفس، متفـاوت    ی در چرخپتأثیر سامسارا یا تولدهای پیا

هـا و   بودن حالت نفو  در چرخه سامسارا، ضرورت دوری فرزانگان و دانایان از گرفتـاری 

امری کـه  . ویهه معلوماتی که در اصل ناشی از جهل است و نه علم های جهان ماده به اسارت

چه هسـتی بیرونـی را    ارتی نجات از مایا، آنبه عب ؛شود در سامکیها به شدت بر آن تأکید می

م ناهشـیار آن را  در حـالی کـه عـالِ    ،آورد و علم به وهم عین جهـل اسـت   وهم به حساب می

مایا تخیل هنری خدا در کتـاب حکمـت هنـر و    ». )در این باب ر.ک: به مقال  پندارد علم می

شـود،   حـس حاصـل مـی    راه ( پرهیز از تکیه و اعتماد بر شـناختی کـه از  ، از نگارنده«زیبایی

 .از جنس خیر است ،معلومات بشری بر این بنیاد که اگر علم و آگاهی باشد جنستشخیک 

از جـنس شـر    ،مان اسـت و اگـر مـاده باشـد     خیر و شر تو جنساز  باشد، اگر عمل و انر ی

در حکمــت اســالمی( عامــل اتصــال میــان عــالم و معلــوم،  غســق)مقایســه بــا مفهــوم  .اســت
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رهایی از دور عالم و معلـوم و نیـز نجـات از اسـارت معلومـات حسـی و بـه یـک         چگونگی 

د و انفـراد  د و انفـراد، نتـایج رسـیدن بـه تجـرّ     عبارت انفصال نفس از اعیان و رسیدن به تجـرّ 

 نجـل تااپرسـاله  عوامـل مـتن    بقیـ  چون امان و آسودگی از ارتکاب گناهان )در باب بیان  هم

و خصوصیت که سبب تطهیر و تزکیه جان و دل عـالم یـا    افتادگی دارد( بیان هشت خصلت

تـرین عوامـل عملـی در     و مهـم  هشود. این هشت ویهگی در یوگا بسیار مهـم بـود   سالک می

. در ابتدای مقاله این هشـت مرحلـه را یکـر    شوند رسیدن به مراحل نهایی یوگا محسوب می

ها، دوم  ی پرهیز از بسیاری زشتیاولین آنها یاما یعنکردیم؛ اما روایت ابوریحان چنین است: 

نیاما یا انجام واجبات، سوم سکون )آسانا(، چهـارم سـاکن سـاختن نفـس )پرانامایـا(، پـنجم       

 .(اهارایگانه )پرات حوا  پنجحفظ و تسلط بر

هشـتم سـامادی،    ،ششم دارانا، هفتم دیاناقطع  سوم، ادام  بیان هشت خصلت فو، است: 

بـه علـم    نگانـه فـو،، رسـید    وب با انجـام مراحـل هشـت   غایت مطلبه بحث در باب رسیدن 

خـواطر، وحـدت علـم در نظـر بـه سـه حالـت         یحال و آینده با تأدیـب نفـس و نفـ    ،گ شته

چون دانسـتن زبـان    گانه فو، هم های هشت گ شته، حال و آینده، نتایج دنیوی انجام خصلت

انجام و نیز  درون افرادپرندگان، برون آوردن اختیاری روم از تن، معرفت کلی بر ضمایر و 

العاده فو، از طریق مراقبه )این بخـ  طـوالنی اسـت و در خـود حـاوی مطالـب        امور خار،

چون غیـب شـدن و نیـز رسـیدن بـه جـایی کـه فرزانـه اراده          هم ،بسیار ظریف و دقیقی است

البتـه  یت بهشت و جهنم و فرشتگان و موکالن و اروام اسالف خود را و همه را ؤر ،کند می

 .ببیند( ،تواند می

العـاده از طریـق مراقبـه( بـه شـرحی از       ابوریحان در شرم معنای فو، )انجام امور خـار، 

بینی هندیان دست زده است. این شرم شامل بیان تربیت موجـودات و وصـف آنهـا از     جهان

بـه تعبیـر ابوریحـان از     وجهان اسفل تا عالم اعلی است. شرم این مراتب بسیار ج اب است 

رسـد کـه محـل حضـور برهمـا اسـت.        شود و به برهمانـد مـی   السافلین آغاز می اسفلظلمت 

به ویهه اختیـار و آزادی روم سـالک    ،چه گفته شد هایی فراتر از تمامی آن رسیدن به پادا 

در آن ظاهر شود و نیز علم مطلق بـه ایـن   ، در چرخه سامسارا  در انتخاب قالبی که مقدرات
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رود  متفاوت بودن بدن زاهد و سالک نسـبت   آمده و به کجا میبرای چه  آمده، که از کجا

های عادی، بیان وجود پنج نیرو یا باد در بدن و غلبه زاهد سالک بر این بادهـا   به ابدان انسان

و نیروها و استفاده از آنها، امکان حصول تمامی کرامات ناشی از تأدیـب نفـس بـرای یـک     

گانـه   غیرمادی و غیر مجسم )فراتر از عـوالم پـنج  انسان، امکان تصرف نفس سالک بر جهان 

هـا و   قـدرت جـا  جـه اثیـری عـالم( در این   یـه بـه عبـارتی و   آب، باد، خاک، آتـ  و آسـمان   

چـون قـدرت    هـم  شـود،  مـی بیـان   سالکان یـا عـامالن بـه یوگـا     گانه هشتمشهور و  کرامات

ن و هـوا پریـدن، قـدرت بسـط یـافت     در ، قدرت سبکی و ن، قدرت بزر  شدنکوچک شد

 انقدرت اراده، قـدرت تصـرف در مخلوقـات، قـدرت خالقیـت و نهایتـ       ،جایی هر رسیدن به

. این هشت کرامت مهم به تعبیر دیگـر متـون یوگـا چنـین     ها قدرت رسیدن به تمامی خواسته

 است:  

 ؛(شدن نامریی و کوچک قدرت) آنیما .1

 ؛)قدرت بزر  شدن و رسیدن به ابعاد عظیم(مهیما  .2

 ؛شدن: راه رفتن در هوا و روی آب( )قدرت سبک لگهیما  .3

 ؛وزن جهان شدن( )قدرت هم گریما .4

گ شـته و   ،ها به اراده خود، علم به فکـر دیگـران   خواسته  )قدرت کسب هم پراپتی  .5

 ؛آینده(

 ؛)قدرت ل ت بیکران( پرکامیا  .6

 ؛من جمله مر ( ،)تسلط برهمه چیز ایسیتوا .7

 .)جادو کردن و مطیع کردن به کمک آن( وسیتوا .8

مام بودن و ناکافی بودن این کرامات در استخالص حقیقی نفس، تبیین ایـن معنـا کـه    نات

مرهون زمان حـال اسـت، فراتـر رفـتن از علـم حـال و        ،علم سالک پی  از رستگاری نهایی

رسیدن به شناخت جوهر اشیاء، رسیدن به دان  مجـاز یـا تعبیـر کـه بـه عبـارتی بیـان نـوعی         

امکــان ، حسوســات و رســیدن بــه جهــانی متعــالی اســتانفصــال و جــدایی از معلومــات و م
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هـای قـوای سـه گانـه )رجـس، تمـس،        استخالص نفس در صورت رهایی آن از دگرگونی

 است. ساتوا( و رسیدن به کیوالیا یا رسیدن به هستی نفس پس از انحالل و خاموشی یهن

طریق  های رسیدن به رستگاری از راه :موضوعات زیر مورد بحث است ،چهارم  در قطع

عبادت طوالنی خداونـد( چگـونگی اجـر و     و کثیر )اموری چون انجام خیر ،گانه اعمال پنج

له انتقال از قـوه بـه فعـل در    أمس ،پادا  یا عقوبت و مجازات توسط نفس در چرخه سامسارا

گانه، معنـای اتحـاد عقـل و     علم به گ شته و آینده، امکان یا عدم امکان اتحاد میان قوای سه

معقول، کیفیت ادراک عقل که آیا یدرک نفسه لنفسه است یـا خیـر  ثمـرات علـم     عاقل و 

مشـو،(   و )ظهور نـوعی وحـدت میـان شـو، و مشـتا،      ،الیه خفی چون زوال شو، و مشو،

قی، بیان رهـایی نفـس   گانه و خارز بودن سعادت از بند چنین تعلّ متعلق زمان بودن قوای سه

یا بـه عبـارتی تحصـیل کامـل      ی به طبیعت یاتی خوا( هگانه )گونا از طریق رجوع قوای سه

 .مقاصد خود

تمت القطعه الرابعه فی الخالص و تم بتمامها الکتاب و هاو  »صورت و با یکر جمله  بدین

بـه ترجمـه و روایـت ابوریحـان      رسـال  پاتانجـل  بیان مطالـب  « کله الف و ماة سوال من الشعر

این رسـاله دارد کـه انتقـادی و در بـاب عقائـد و      ای نیز بر  پ یرد؛ اما بیرونی مؤخره پایان می

 شرایع هندیان است.

هندیان را مورد نقـد قـرار داده و در پایـان همـین       اندیش هخاتمخره یا این مؤبیرونی در 

همان که بعـدها   ،دهد خره است که قول نگار  کتابی در باب شرایع و عقائد هندیان میؤم

الاباناه علای   اباذن اهلل کتابا فی حکایه شرایعهم و  وساعمل»شد:  تحقیق ماللهندکتاب عظیم 

و االشاره الی مواضعاتهم و اخبارهم و بعض المعارف فی ارضهم و بالیهم لیکاون   همعقائد

الدل و کشف المواناع مان االساقام و    ااهلل فی  حعده لمن رام مداخلتهم و مخاطبتهم ان فس

 (78ـ79 ص ،1379)بیرونی،  .«العمل

نکـاتی   ،های هندیان و رویکـرد علمـی آنـان دارد    بیرونی نقدی بر اندیشهدر این مؤخره 

بیرونی در بـاب عقائـد     ترین نکت مهم است. آنها را تکرار کرده تحقیق ماللهند  که در مقدم
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اما غیرمنقح و مهـ ب  عالی، و آرای هندیان این است که اینان دارای اندیشه و علومی بسیار 

اما در عـین حـال    ،بسیار عالی نکاتیشامل  ،ای مختلط ان به گونهآن یها یعنی اندیشه ؛هستند

رفتـار عجیـب و    ،دارای برخی سکنات که چنان هم ،سخیف و خرافه استبس نکاتی  دارای

العاده هستند که به شدت افراطی است و نیز اخباری عجیب که به شدت دور از یهـن   خار،

تحقیـق  شـان مطلبـی دارد کـه عینـان در      اما در بـاب دانـ  غیرمهـ ب و غیـرمنقح     و نماید می

و اما االخر فهاو  »لیک در رسال  پاتنجل آن را چنین بیان نموده:  ،کرده استنیز بیان  ماللهند

ان الهند من ذال  اوفر نصیبا و اقل نظرا حتی انی ال اشبه کتبهم فی الحسابا  النجومیه مان  

مخاتل  ببعار و داواهر ماع خازف       دهه المعانی و کذال  من دهه النظم و الترتیب اال بدر

در  وی (78، ص 1379)بیرونـی  «. الیهتدون لتمییزهاا و ال ینتادبون لتحصایلها و تحساینها    

 هایشـان  دانـ  دلیل عدم ته یب علوم و  با تکرار همین معنا و تأکید بر اینکه هندیان ماللهند

کـنم   مینمن تشبیه »فل ا:  کند؛ دارد، اشاره میمضطرب و آمیخته به خرافات عوامانه  یمطالب

فی مخلـوب بـه خـزف یـا     داال به ص ،کتب آنان است از حساب و نوع تعالیم درچه را که  آن

 (15ص ، 1362، ن)هما .«یزهگوهری آمیخته به سرگین یا مرواریدی پراکنده در سنگر

 

 نتیجه

ونـی  پایان کالم این که تتبعات و تحقیقات بسیار عالمانه و حقیقتان محققانـه ابوریحـان بیر  

هـا مطالعـات میـدانی و حضـور او در آن      در باب عقائد و شرایع هندیان کـه محصـول سـال   

آن را زبانی سـخت شـمرده و    ماللهند تحقیق سرزمین و یادگیری زبانشان بود )که در مقدمه

ای نوین در ظهور مفهـوم   خواند( دریچه از جمله عوامل دوری دو تمدن اسالمی و هندی می

ها و عقاید دیگران در تمدن اسالمی گردید. رویکرد  و به رسمیت شناختن اندیشه« دیگری»

ه بخشـی از آن  های یونانی، سریانی و ایرانی امری ناگزیر بود ک مسلمین در آشنایی با اندیشه

گشت؛ اما این ابوریحان بود که با ترجم  آثار هندی و نیـز نگـار     به عاملیت جغرافیا بازمی

ای از  ، چشـم تحقیـق و پـهوه  جهـان اسـالم را بـه سـرزمین ناشـناخته        ماللهندکتاب عظیم 
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معارف شرقی و هندی گشود و در این راه چنان عالمانه و صادقانه کوشید که اثر مهمـی در  

ز تعالیم هندی در ایران و اسالم بر جای نهاد و این کالم خود او است از همـین روسـت   روا

هـای هنـدی بـا آرا و عقایـد صـوفیه       بخشی را به بررسی تطبیقی آموزه تحقیق ماللهندکه در 

جمله بایزید اختصاص داد. در پایان، بیان یکی از این ظرائـف تطبیقـی، خـالی از     مسلمان من

انـد:   صوفیه نیز در اشتغال به حق، ماننده است به طریق پاتنجل که گفتهم هب »لطف نیست: 

تو مستولی گـردد بـه    شارتا گاه که حق بر بدان مگر ،نیستی وحدم ،کنی مادام که اشاره می

و به کالم آن جماعـت سـخنی بافتـه     نه مشیری ماند و نه اشارتی فانی کردن اشارات از تو و

چـون جـواب یکـی از آنـان از حـق و چگونـه        هـم  ،اتحـاد  ل بهقو شود که مشعر است بر می

چون باز گردم «. نیتیا»است به « نه من»من است به انیت و « او»متحقق نگردانم کسی را که 

 شوم و بـه اتحـاد الفـت گیـرم و     یفبه فرا، افتم و چون اهمال کنم، به اهمال خف ،به عودت

به ما رسـی و باشـی و    «کلیت»به  را خلع کن که «کل»چون سخن ابوبکر شبلی که گفت  هم

چون جواب ابویزید بسطامی به گـاه   و نیز هم فعل ما بود وتفعل  نباشی و اخبار تو از ما بود و

 ،شـدم  نسـلخ پرس  از او که به چه رسیدی بدین کـه رسـیدی، کـه مـن از نفـس خـوی  م      

گـاه  ناگونه که مار از پوسـت خـوی  برآیـد و آنگـاه در یات خـوی  در نگریسـتم و        بدان

اند کـه فرمـان بـه قتـل      گفته « وقلنا اضربوه بعضها»و در سخن ایزد تعالی: . دیدم که من اویم

مگر به میراندن  ،و اخبار آن است که قلب به انوار معرفت زنده نگردد گردانی زنده میت بهر

 و قلـب تـو حقیقتـی اسـت     جا که رسمی بماند که آن را حقیقتی نباشـد   تن به کوشائی، بدان

از  ،مقـام اسـت   اند که به میانه بنده و ایـزد هـزار   نیز گفته .بر آن اثری از مرسومات نیست که

از ظلمت و چون در مقامات نـور   ،شائی قوم همانا در رسیدن به نور استونور و ظلمت و ک

 (63-64)همان، ص «. ودآنان را بازگشتی نب ،رسند
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Abu Rayhan al-Biruni and Yoga sutra (treasure of Patanjel) 
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Absrtact 
The Yoga Sūtras of Patañjali are a collection of 196 Sanskrit sutras 

(aphorisms) on the theory and practice of yoga. The first important 

text of the school of yoga is the book of Baha Gavad Gita Which is 

the story of the avatar of Krisna and is a very important book in the 

history of India. The second most important text of yoga in Indian 

history is the book Yogasutra of patanjali. This book was translated 

into Arabic in the fifth century AH by Abu Rihan al-Biruni. 

This article discusses and researches Abu Rihan's translation and its 

concepts and provides a complete picture of Abu Rihan's approach.In 

this translation, Abu Rihan has tried to establish a kind of relationship 

between the mystical ideas of Iran and India. 

Keyword: yoga sutra ,Patanjeli, Abu Rayhan al-Biruni, Bhagavad 

Gita. 
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