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  وِدايي حكمت و دين
  محمودي ابوالفضل

     چكيده
 و آميختگي كنند، مي اشاره بدان پژوهشگران معمول طور به كه هندو دين هاي ويژگي از 

 آيين اين اصلى متون در ويژه به توان مى را امر اين. است آيين اين در فلسفه و دين پيوستگي
 اصلي بخش كه» وداها« .دكر مشاهده دارند، شهرت» وحياني« يا» شروتي« متون عنوان به كه

 كه هستند هندو مقدس متن ترين مهم دهند، مى تشكيل را» شروتي« يا وحياني ادبيات
 هاي انديشه بر افزون آثار، اين در. شوند مي شمرده اروپايي هندو اقوام مكتوب اسناد ترين كهن
 مشاهده توان مي را هندو عرفاني و فلسفي هاي انديشه بذرهاي نخستين هندوان، ديني  اولية
  .اند نمانده بركنار تكامل يا تحول از بعد ادوار در البته كه كرد

 در مطرح هاي انديشه ترين مهم كهن ادبيات اين معرفي ضمن تا است آن بر نوشتار اين 
  .دهد گزارش اختصار به مشهور شناسان هند ديدگاه از را مجموعه اين

  . مونيزم مونوتئيزم، هنوتئيزم، ،شروتي ودا، :واژگان كليدي
 ايـن . دارد قـرار  وحيـاني  ادبيـات  يـا  شـروتي  مقدس، متون هندي تفكر و ديني حيات بنياد در

 به كه نهاده جاي بر هندي انديشة و فرهنگ بر تأثيري چنان سال، هزار سه شايد طول در مجموعه،
 و اشكال از ارزيابي نوع هر« گدن، رتعبي به. يافت آن براي اي نمونه هند از درخارج توان مي سختي

                                                                 
  قم واحد اسالمي آزاد دانشگاه الهيات گروه استاديار.  
 7/10/83:تاريخ تأييد                        6/9/83 :دريافت تاريخ   
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 بررسـي  و تحقيـق . شود مي آغاز جا همين از ضرورت، به و طبيعي طور به ديني تفكر هاي پيشرفت
 و تعـاليم  از اول مرحلـه  در بايـد  دارنـد،  الوهيـت  از هند مردم كه را تصوراتي يا تصور ماهيت در

 انديشـة  بـذرهاي  نخسـتين  و )(f.Geden, 1987, 282- 30»كـرد  اخذ ديني موثق و معتبر متون شواهد
 بـه  بيشـتر  جزئيـات  با است الزم بنابراين، يافت؛ آثار اين در توان مي نيز را هندي عرفاني و فلسفي

 اصـلي  هـاي  انديشـه  و تـاريخ،  سـاختار،  پرداختـه،  شوند مي ناميده» ودا« عام معناى در كه آثار اين
  .دهيم قرار توجه مورد را آن در موجود

 اي دوره ادبيـات  نام بلكه نيست؛ خاصي كتاب هيچ نام آن، گستردة معناي به» شروتي« يا »ودا«
 گويـا  و ،»دانش« معناي به» ودا« واژة. گيرد برمي در را سال  2000حدود كه است طوالني و خاص

 شـنيدن  معنـاي  كـه  شـده  گرفته) Sru(» شرو« از نيز) Sruti(» شروتي«. است مقدس دانش معناي به
 بصـيرت  اهل و فرزانگان به خدا وسيلة به هندوها اعتقاد به كه است ادبياتي شروتي، ادبيات و دارد
 شـده  شنيده فقط و نشده تأليف ها انسان وسيله به گاه هيچ متون اين پس است؛ شده الهام يا تعليم
 نيز اعتقاد اين گاه كه كهن حدي به شدند، مي تلقي كهن بسيار متوني آثار، اين ها آن اعتقاد در. است
  .آيند مي پديد آفرينش هر آغاز در نامعلوم و دور اي دوره در يا ندارند زماني آغاز ها آن كه داشت وجود
 و هنـد  نـژاد  مكتـوب  اسـناد  تـرين  كهن هندو، مقدس متون كه است اين بر اعتقاد عام طور به 

 در كـه  نيـز  را هـايي  گمانه و است مشكل مجموعه اين جزء ترين كهن تاريخِ تخمين. است اروپايي
 ميالد از قبل  1200را تاريخ اين مولر ماكس. كرد اثبات قطع طور به توان نمي شده مطرح زمينه اين
 Bal gangahar( تـيالك  گنگادهر بال و كند مي مطرح را ميالد از قبل  2400 )Haug( هوگ داند،  مي

tilak(.2400 زند مي حدس را )Cf. Dasgupta, 1997,v.l,P,10_ 12(  
 مـدتي  در و گونـاگون  جهـات  در هند مردم كلي آوردهاي دست دهندة ارائه ادبيات اين چون 
 ايـن  تخمينـي  طور به بخواهيم اگر. است متنوع هاى ويژگي داراي ضرورت به است، طوالني چنين
 آن در متفـاوت  بخـش  چهـار  كنـيم،  بنـدي  تقسيم موضوعات و زبان عمر، نظر از را بزرگ ادبيات
  :از اند عبارت كه يافت خواهيم

1   .سهيتام )sam] (samhita آميختن، معناي بهhita  ؛]دادن قرار يعني  
2  .ها هنَبراهم )Brahmana (؛  
  ؛)يلجنگ هاي رساله=  aranyaka( ها كَهينًآر.  3
  ؛)upanisad( نيشادهااوپ  . 4
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تـوان  مـي  را هـا  بخش ساير. است نثر و نظم از اي آميخته و ودايي ادبيات مركزي هستة هيتاسم 
 گرفته شكل آن با مرتبط و مركزي هستة اين دربارة كه دانست تفاسيري و شروح ضمايم، تعليقات،

 بخـش  همـين  و شـود  مي اطالق بخش همين به فقط گاه خود، محدود معناي در» ودا« تعبير. است
: شـود  مـى  لتشـكي  جـزء  چهار از خود بخش، اين. دهد مي تشكيل را نوشتار اين موضوع كه است
  .ودا تَهروهاَ و ودا يجور ودا، سامه ودا، ريگ
 بـه  امـا  شـوند؛  مي شمرده آن نهايي بخش يعني ها براهمنه از بخشي سنتي طور به نيز پينيشدهااُ
 معمـول  طـور  به ها، آن واالتر بسيار اهميت نيز و گوناگون جهات در اوپنيشادها اساسي تمايز دليل
 فلسفه  سرچشمه اوپنيشادها بسياري، اعتقاد به. شوند مي بررسي و مطالعه مستقل بخشي صورت به
  )Cf. Hiriyanna, 1993 , 29_30(. است هندي عرفان و

 جهـت  اين از و ودايي ادبيات بخش ترين كهن سمهيتا، وهواتهرْ مهيتاس ريگ سمهيتا، بخش در
 بـر  را تـأثير  بيشـترين  و هبـود  تر كهن ودا، ريگ از نيز ميان اين از و هستند آن هاي بخش ترين مهم

 فرد يك محصول نه مانده، باقي بخش دو اين در كه هايي منتره يا سرودها. است داشته بعد تفكرات
 پديـد  متعـدد  حكيمـان  وسـيلة  بـه  گونـاگون  ادوار در احتمـاالً  بلكه دوره؛ يك دستاورد نه هستند،
 شـده  تـأليف  هنـد  بـه  آرياهـا  ورود از قبل ودا، ريگ در ويژه به ها، آن از بخشي احتماالً و اند آمده
 بـه  سـرانجام  تـا  انـد  پذيرفتـه  نيز را اضافاتي زمان طول در و يافته انتقال دهان به دهان ها آن. است

 نيز و مجموعه اين كلي ساختار به توجه با اكنون) Cf. Dasgapta,1997,14(. اند درآمده فعلي صورت
 كـه  داشـت  انتظـار  تـوان  نمـي  اند آمده فراهم آييني فاهدا براي عمده طور به ها آن كه دليل اين به

 .Cf.Hiriyanna(. كننـد  ارائـه  زمـان  آن در موجـود  عقايد و ها نديشها كل از شفاف و منظم تصويري

 ريـگ  يعني آن اول بخش ويژه به سرودها اين كه افزود بايد نيز را اين مطلب، اين به) 1993,14-15
) Ibid, 29-30( نيسـت  آسان آن دقيق معناي فهم كه شده شتهنگا قديم خيلي سنسكريت زبان به ودا
 مـردم  جـدي  و مهم اعتقادات كنندة منعكس ودايي سرودهاي كه ندارد وجود ترديدي همه، اين با

 نيروهاي اميال و ها خواسته و ها افسانه كنندة منعكس داوِ   اتهرْوه كه گونه همان هستند؛ آريايي كهن
 اسـت  شيطاني نيروهاي نفوذ و تأثير برابر در ابتدايي انسان ميل و ها يلهح و طبيعي را و طبيعي غير

)Cf. Geden, 1987, 282-3(.  
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  وداها در خدا شتپرس

ـ  اسـت؛  شـده  سروده ها آن به خطاب و خدايان پرستش در ودايي سرودهاي همه تقريباً بـا  اام 
 ودايـي  پرستش از روشن و احدو تفسيري ارائة كرديم، اشاره آن به تر پيش كه هايي تفاوت به توجه
 بـه  هـا  آن تعداد كه آن بدون است شده مطرح خدايان از اي مجموعه نام وداها در. نيست پذير امكان
 گـروه  سـه  در هـا  آن منزلگـاه  براسـاس  كه شده ذكر 33 اه آن شمارة گاه. باشد مشخص كامل طور
 قبيـل  از ميانـه  فضـاي  خدايان ورونا، و ميترا قبيل از آسمان خدايان: اند شده بندي طبقه تايي يازده
  .سوما و آگني قبيل از زمين خدايان و ها، ماروت و ْرا اينْد

 و يونان و ايران در اروپايي و هند اقوام ديگر خدايان و خدايان اين ميان مشترك اسامي وجود 
 و هنـد  لـة مرح دو از هنـدو  دين گذرِ دليل به. است خدايان اين از برخي سوابق ةدهند نشان غيره،

 دربرگيرنـدة  هـم  و هنـد  ماقبل مرحله دو خدايان شامل هم ودايي، پانتئون ايراني، و هند و اروپايي
 االهـة  قبيـل  از شـد؛  ايجـاد  هنـد  در ها آريايي استقرار از پس ها آن تصوير كه است ديگري خدايان
  .غيره و وتيسرس يا رودها
 آگنـي  همچـون  گـاه  كـه  هـا  آن بـه  عتقادا چگونگي و خدايان اين پرستش كيفيت همه، اين با 
 از را گـرايش  نـوع  همـه  وداهـا،  در. نيسـت  روشـن  دارند، طبيعي هاي پديده با نيز نزديكي ارتباط
 براي اغلب. كرد مشاهده توان مي گروي وحدت و توحيد و متعدد خدايان پرستش تا پرستي طبيعت

 را هـا  آن از هركـدام  هـاي  نشـانه  كـه  پيشـين  هاي حالت كه دارد وجود اعتقاد اين تعارض ينا حل
 طبيعـي  قـواي  پرستش همان كه پرستش از ابتدايي اي مرحله از گذر عاليم يافت، وداها در توان مي

 پرسـتش  يـا  henotheis)( هنـوتئيزم  يافته؛ تشخص متعدد خدايان يعني تر عالي هاي صورت به است،
 سـرانجام،  و واحـد  خـدايي  پرسـتش  يـا ) monotheism( مونـوتئيزم  و خـدايان  ميان از برتر خدايي
 كـه  بگوييم بايد بپذيريم، را اي نظريه چنين اگر. است وجود وحدت يا )monism( مونيزم به گرايش

 ديگر، عبارت به يا دارد وجود طبيعي نيروهاي و خدايان ميان تنگاتنگ ارتباطي مرحله، نخستين در
 از تـدريج  بـه  اما هستند؛ آتش و رعد اران،ب و طوفان قبيل از طبيعت گوناگون نيروهاي نمود ها آن
 امـا  گونه، انسان هاي شخصيت صورت به و يابند مي تشخص حدودي تا شده، تجريد ها پديده اين

                                                                 
  .،ميترا گنى،اَ ،ها اروتم ايندرا، رونا،و رستى،ساشاره ها آن به وداها در كه هستند مختلفى خدايان عناوين سوما، و 

  .است شده
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 در. آينـد  درمي هستند ها آن اساس و ذات دهندة تشكيل و دارند سلطه گفته پيش قواي بر كه مجرد
 گونـاگون  نيروهاي كه گونه همان. نيستند تمايزم و مجزا هم از كامل طور به خدايان اين حال، عين

 هـا  آن بـا  كـه  خـداياني  دارنـد،  تنگاتنگ ارتباطي هم با غيره و باران و ابر و طوفان قبيل از طبيعت
 اوصـافي  گونـاگون  خـدايان  ايـن  به ،دليل همين به دارايند؛ را خصوصيات همين نيز هستند مرتبط
 هـاي  اسـطوره  و بعـدي  آثار در خدايان اين البته شود؛ مي داده نسبت هم، به نزديك بسيار يا همانند
 همچـون  انسـاني  خصايصـي  از و يافتـه  تشـخص  كـامالً  دارند، شهرت ها پورانه به كه هندو متأخر
 اتفـاق  كامـل  تشـخص  ايـن  وداهـا  در امـا  انـد؛  شده مند بهره انساني حاالت ديگر و اندوه و شادي
 ايـن  در خدايان كه خصوصياتي زيرا) Cf. Dasgupta, 1997, 16-17; Hiriyanna, 1993 , 38_9(افتد نمي
 .Cf. RV.I.143(. بـود  اگني يا آتش چون هم طبيعت نيروهاي بيان و بروز اغلب دهند، مي بروز منبع

3;x. 168. 3-4 (از دوره ايـن  نماينـدة  هسـتند،  خـدايان  فراوانـي  دهندة نشان كه وداها از هايي بخش 
  .هنديانند پرستش
 بـا  خـدايان  اين ارتباط ديگر، توجه قابل ويژگي طبيعت، با ودايي خدايان نزديك باطارت جز به
 gopa(» ريتـا  حافظـان « قبيـل  از عباراتي. دارد روشني جايگاه سرودها در كه است )rita( ريتا مفهوم

trasya(، »ريتا عامالن «)rtaya (مفهـوم  ايـن  اهميـت  گويـاي  آمده، ها آن وصف و خدايان دربارة كه 
 يكپـارچگي  و همسـاني  معنـاي  بـه  معمول طور به است هندي قبل ما اصل، در كه واژه اين. تاس

 نظـم  از غيـر . غيره و روز و شب منظم جايگزيني مثل است؛ حوادث و اشيا منظم جريان و طبيعت
 نظـم  نگاهبـان  هم و كيهاني نظم حافظ هم خدايان و دارد اهميت نيز اخالقي نظم وداها در طبيعي،
 مـؤمن  انسـان  و انـد  ناراسـتي  و بدي دشمن و راستي و خوبي حاميِ كلى طور به ها آن. اند اخالقي
 نظام همزمان حافظ بويژه ورونا. گيرد قرار خدايان رحمت مشمول تا باشد كارتدرس كه است كسي

 جـا  آن در .بخشيد استحكام را اخالقي قوانين هم و طبيعت، قوانين هم او،. است اخالقي و كيهاني
  .)Geden, 1987, 282_3; Hiriyanna, 1993 , 32-5( دنناپذير تخلف و ازلي او قوانين نيز

 خود و كنيم مي مشاهده وداها در گوناگون خدايان پرستش در زمان همين كه توجهي قابل ةنكت
 را ها آن آثار و گرفت شكل بعد مرحله در كه است شده شمرده مونوتئيزمي يا يكتاپرستي ساز زمينه
 ايـن  ديـن  او، اعتقاد به كه نامد مي منوتئيزم را آن لرمو ماكس كه است چيزي شاهديم، وداها در نيز

 در نوبـت  بـه  هركدام كه منفردي خدايان پرستش و اعتقاد يعني است؛ ودايي هايي سروده از مرحله
 كننـده  عبـادت  طلب و نياز كه بود هنگامي آن و يابند مي برجستگي برتر، و شاخص خداي جايگاه
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. بود صخا قلمروي بر خدا هر حاكميت ةانديش بر مبتني عقيده، اين. داشت قرار خدا اين حوزه در
 سـاير  براي جايي او حضور با كه گرفت مي قرار خطاب و توجه مورد چنان خدا آن حالت، اين در

 نسـبت  او بـه  اى گونه به عظمت و بزرگي صفات. ماند نمي باقي رقيب خدايان كم دست يا خدايان
 شـد،  مـي  تمـام  خـدا  ايـن  به نياز كه هنگامى اما ندارد؛ قريني و است او فقط گويي كه شد مي هداد

 و عظمـت  اوصـاف  همـان  بـا  و اهميت همان با داشت، قرار جديد نياز قلمرو در كه ديگر خدايي
. نبـود  ديگر خدايان به گناه يا توهين معناي به اين البته گرفت؛ مي قرار خطاب و توجه مورد جالل
 خـدا  ينبرتـر  زمـان  آن در كه زمان يك در خدا يك پرستش يعني است؛ هنوتئيزم اصلي ةجنب اين
  .شود مي تلقي
 نپذيرفتـه  را مـولر  مـاكس  تحليـل  يـن ا) Macdonll( دانـل  مـك  قبيل از شناسان دين از برخي 
 مورد خداي دربارة گذرا اغراق نوعي را آن عبارتي، به. حقيقت تا دانند مي نمود نوعي را يزمئوهنوئ
 است، روشن چه آن ديگر، چيز يا بدانيم هنوتئيزم چه را وداها در مطرح خدايان نظام. دانند مي نظر
 بلكـه  خدايي؛ يك و توحيد نه و دانست خدايي چند را آن توان مي نه مرحله، اين در كه است اين

 توسـعه  كـافي  حـد  بـه  امـا  ديد؛ آن در توان مي را ها حالت اين دوي هر به گرايش كه است چيزي
  .)Dasgupta, 1997, 17_18; Geden,1987, 282-3( باشد دو اين از يكي با قبمنط كه است نيافته
نگـا  است؛) يكتاپرستي( مونوتئيزم هنوتئيزم، توسعة منطقيِ نتيجة كه است معتقد دمـورد  در ام 
  :است معتقد هندي انديشه

 و منطـق  مراقـب  كمتـر  شـرق، . كشيدند ركنا جلو به رو پيشرفت اين از هندي وران انديشه
 و پيچيـده  خـداييِِِ  چنـد  به ودايي دين] پس آن از. [است آن غربي دقيق معناي در انسجام
 جهـان  كـه  مناسـك  و شـعاير  از ناسازگاري نظام با را خود سو يك از كه بازگشت انبوهي
 بـراي  ار فضـا  آزادتـرين  ديگـر،  سـوي  از و زد پيونـد  اسـت،  ديـده  خـود  به كمتر تاكنون

 و مبهم تئيزم پان نوعي در را خدا ةانديش كه )speculative daring( پردازانه نظر هاي جسارت
mandala(ساخت فراهم كرد، ) resdved( استحاله عرفاني

 ( .Geden, 1987, 282-3)(  
 از را خـود  جاذبـة  تـدريج  بـه  ديگـر،  چيز يا هنوتئيزم صورت به چه متعدد، خدايان به گرايش

 جـوي  و جسـت  در بلكـه  طبيعي، هاي پديده علل دنبال به نه پس آن از داييوِ هنديانِ و داد دست
 بـه  كردنـد  مـي  مشاهده كه را هايي پديده ندخواست نمي ديگر ها آن. برآمدند ها آن غايي يا اوليه علت
 برآمدنـد؛  هـا  آن غـايي  يا اوليه علت جوي و جست در بلكه دهند؛ نسبت خدايان از فراواني شمار
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 قسمت آن در توان مي احتماالً را انديشه اين به گرايش .است موجودات ةهم اصل و منشأ كه تيعل
 را او« گويد مي كه آن از پس كه كرد مشاهده 46 عبارت  ،164 قطعه اول لهدمنْ ودا ريگ از مشهور

 يكـي  جـز  حقيقـت « كنـد  مي تصريح ،»خواند مي گاروت و آگني و ميترا ،راايند گوناگون هاي نام به
 تصـور  پيـدايي  » نوماتريشَ و همي آگني، همچون خواند مي ناگون گو هاي نام با را آن فرزانه. نيست

رجاپتيپ )Prajapati(، يـك  امـر  ايـن  البته است؛ تفسير قابل زمينه همين در موجودات، پروردگار يا 
 داسـگوپتا،  تعبيـر  هب بلكه نبود؛ خدا ةانديش كردن جهاني و تعميم جهت در آگاهانه تدريجي فرايند
 همـه  مركـز  كه كند تصور را خدايي شد قادر كه بود انسان ذهن رشد و هسعتو در ضرور اى مرحله

 ,Cf. Hiriyanna( .كرد مشاهده را او ةواسط بي حضور نتوان چند هر باشد؛ مادي و اخالقي نيروهاي

1993, 38-40; Dasgupta, 1997, 19(  
) Visvedevah( دواهويشـوِ  تـر  بـزرگ  مفهـوم  در هـا  آن ةهمـ  ادغام يا دسته سه به خدايان تقسيم

 واقـع  بـه  نيـز ) rita( ريتا مفهوم بر تأكيد. گيرد مي صورت جهت همين در خدايان مجمع يا پانتئون
 ايانخـد  تنـوع  مقتضي جهان هاي پديده تنوع اگر زيرا است؛ آن بيان و يكتاپرستي از حمايت نوعي
 موجود چيزهاي ةهم كه باشد يكتايي خداي مقتضي طبيعت توحد نبايد چرا صورت آن در باشد،

 ؛اسـت  واحـد  خـداي  بـه  ايمـان  معنـاي  بـه  طبيعـي  قانون به اعتماد ،ديگر عبارت به. گيرد بر در را
Cf.Radhakrishnan,1958,vol.I89-91)  (عنوان رو اين زا بـراي  عنواني و صفت آغاز، در كه رجاپتيپ 

 و خدايان ترين بزرگ و برترين كه شد شناخته مجزا و مستقل يخداي صورت به بود، خدايان ديگر
ه  تيـه هيرُ عنـوان  بـا  گـاه  خـدا  ايـن . اسـت  جهـان  كننـده  هدايت و حاكم و آفرينش مسؤول گربهـ  

Hiranyagarbha)= همـين  او. شـد  پديدار بههگرْ نيههيرُ آغاز در«: است شده مطرح نيز) زرين ةتخم 
 ويشـوكرمه  به نيز مشابهي صفات R.V, X. 82. 3).( بود موجودت همه پروردگار يگانه شد، زاده كه
)visvakarama = (همـة  كننـدة  ايجـاد  و پـدر  او كـه  شـده  گفتـه . شـد  داده نسـبت ) همه آفريدگار 

 مـا،  پـدر  او«. آورد پديـد  را اوليـه  هـاي  آب او. اسـت  نشـده  آفريـده  خودش اما است؛ موجودات
   .)R. V, X. 82. 3) (Dasgapta, 1997, 19( است ما سازندة و ما فريدگار آ

 يـك  در. اسـت  دارا را اول مقـام  هـا  براهمنه در پرجاپتي. است يكي ظاهر در خدا دو اين اصل
. دربـردارد  را هـا  آن ةهمـ  كـه  اسـت  چهارم و سي تيجاپرُپ و دارد وجود خدا  33كه آمده براهمنه

)Hiriyanna, 1993, 40.(  
 هنـدي  ةانديشـ  بـه  ،)مونـوتئيزم ( يكتاپرسـتي  به گرايش رد كه عواملي مجموعة رادهاكريشنان 
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  :كند مي خالصه چنين است، رسانده ياري
 ادغـام  بـه  كه دين منطق است، آشكار ورونا آيين در كه اي گونه به خدا مفهومِ تدريجيِ تجربة 

 دتوحـ  يـا  ريتا مفهوم دارد،) يكتاپرستي( مونوتئيزم سوي به رو كه هنوتئيزم دارد، گرايش خدايان
 مونـوتئيزم  جـايگزيني  جهـت  در ها اين همة انسان، ذهنِ دهيِ نظم و بخشي سامان ةتكان و طبيعت

 دالن روشن مقطع، اين در. رساند ياري گرايانه كثرت پنداري بشر آيين جاي به معنوي] يكتاپرستي[
 ,Radhakrishnan.(. بيابنـد  باشـد،  نـامخلوق  خود كه را جهان خالقة علت تا بودند مند عالقه ودايي

1958, 91-2(   
 هـايي  تالش وجود با برآنند محققان برخي آيد، برمي ندگ عبارت از كه گونه همان همه، اين با

 ميترا( واحد خدايي در خدايان برخي تركيب مثل شد انجام يكتاپرستي جهت در ودايي دورة در كه
 تبـديل  شايستگى هركدام كه ندرااي و ورونا مثل خداياني شدن برجسته و هنوتئيزم تجربة ،)ورونا ـ

 يكتاپرسـتي  و نيفتـاد  اتفاق آنجا در امر اين. داشتند را توحيدي آيين تحقق و واحد خداي به شدن
  :هنَهيري تعبير به. ماند ناتمام داييو دورة در

 متقاعـد  موجودات علت جايگاهرد غايي نهايي علت وجود مورد در داييو هندوي كه آن با
 تصـورات  رو، ايـن  از و بـود  حيـرت  دچـار  امـر  ايـن  كيفيت و ماهيت مورد در بود، شده

 جـاي  زودي بـه  ،نمـود   مي يفناكا كه تصوري. كرد تجربه ديگري از پس يكي را گوناگوني
  .) (Hiriyanna ,1993,39-40ادد مي ديگر  تصوري به را خود
 ظهـور  ودا يـگ ر در دارد، العـاده  فـوق  عظمتـي  و شـكوه  فلسفةودانته در كه نيز برهمن مفهوم
Sayana( نهساي آثار در )Haug(هوك كه هايي بررسي در. است نيافته چنداني

 مفسـر  مشـهورترين  ،) 
 كـرده  ذكر وداها در واژه اين براي او كه گوناگوني يمعان كه دهد مي نشان است، آورده عمل به ودا
 طـور  بـه  كـه  مراسـمي  ،جادويي متن يا مجموعه سامه، خواننده ترنمِ و سرود دهنده، غذا غذا، مثل

 مطـرح  ودانتـه  در آنچـه  مشابه متعالي اصل دهندة نشان كدام هيچ ،... و بزرگ است، كامل مناسب
 عنـوان  به مفهوم اين كه است) Satapatha Brahmana( براهمنه پتهه هشَتَ كتاب در فقط. نيست است
  :است آمده براهمنه اين در. يافت اهميت متعالي اصلي

 را هـا  آن كـه  حـالي  در آفريـد،  را خـدايان  آن. بـود  بـرهمن ) جهـان ( ايـن  آغاز در آينه هر
 ) beyond(آنسـو  قلمـرو  به خودش سپس ؛...داد قرار ها جهان اين باالي را ها آن آفريد، مي

 ايـن  بـه  دوبـاره  تـوانم  مـي  چگونه من كه انديشيد گاه آن رفت، آنسو به كه آن از پس. رفت
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 بـه  هـا  اين... رفت پايين» نام« و» صورت« يعني دو، اين لةوسي به پس او. روم پايين ها جهان
 بدانـد،  را بـزرگ  نيـروي  دو اين كه كسي آينه هر و هستند برهمن بزرگ نيروي دو راستي
  .شود مي بزرگ نيروي خودش

ـ  و پروشـه  جـاپتي، رُپ با همسان و است جهان در غايي موجود برهمن: شده گفتهيگرد  در هپرانَ
 كـه  شـده  وصـف  ) self-born( »زاد خـود « عنـوان  بـه  برهمن ديگر جايي در ،)حياتي هواي( جايي

 ةهمـ  بـر  بنـابراين،  كـرد؛  قربـاني  خـود،  در را مخلوقات و مخلوقات، در را خود و كشيد رياضت
  .)(Dasgupta, 1997, 20 يافت ربوبيت و سلطه برتري، آفريدگان،

 مفهـوم  پيـدايي  بـر  درآمدي پيش نبرهم تصور ييپيدا ) 290، 1368 تاراچند،( برخي اعتقاد به
  .ِدبو وجود وحدت يا مونيزم
 يـا  مـونيزم  نـوعي  بـه  گـرايش  دارد، وجود وداها در آن از هايي نشانه كه هايى نگرش ديگر از

 وداهـا  در)وجـود  وحدت( مونيزم اب) يكتاپرستي( ئيزمتمونو انديشه آميختگي. است وجود وحدت
 كـه  اسـت  دوگـانگي  نـوعي  مستلزم مونوتئيزم،. است تهساخ مشكل ديگر يك از را ها آن بازشناسي
 امـا  جهان از جدا كه اي يگانه خداي به كثير خدايانِ كاهيدنِ يا است الوهيت وحدت آن، از مقصود

 منبعـي  بـه  را وجـود  ةهم كه دارد باالتر برداشتي وحدت، از مونيزم، اما است؛ آن مدبر و آفريدگار
  .گرداند مى باز واحد
 ديگـري  و تئيسـتي  پـان  يكـي  كـه  دارد وجـود  وداهـا  در مـونيزم  از نشانه دو ه،نَهيري اعتقاد به
 يكـي  طبيعـت  بـا  بلكـه  نيسـت؛  آن از منزه و طبيعت از جدا خدا تئيزم، پان در. است تئيستي غيرپان
 خـودش  بلكه گيرد؛  نمي نشأت خدا از جهان. است آن ذات در و آن در حالِّ ديگر تعبير به و است
 ةهمـ  با )انرك بي=  )Aditi(  آديتي ةااله جا آن در كه ودا ريگ از قسمتى وي، اعتقاد به. ستا اخد

 ،شـده  انگاشـته  يكي بود خواهد چه آن هر با حقيقت در و فضا و آسمان يا ها انسان ةهم و خدايان
 ايدشـ  كنـد،  مـي  ذكر او كه مورد اين جز به) Cf. Hiriyanna, 1993, 41-2( است مربوط آموزه اين به

 مربـوط  كبيـر  انسـان  به كه نيز را) purusa -  sukta( سوكتَه هپوروشَ به معروف سرود مضمون بتوان
 آفرينش سرود در ديگر، نشانة. گرفت گواه آموزه اين بر آمد، پديد جهان همه او اجزاي با كه است
 وجـود  وحدت ةانديش عصارة ه،نَهيري اعتقاد به كه شده خوانده هندي ةانديش سرسبد گل كه است
 به را جهان تنها نه كه اند پرداخته عليتي تصديق به سرود اين در ودايي فرزانگان .دارد وجود آن در

 و مـرگ  عـدم،  و وجـود  قبيـل  از آن در موجـود  تضـادهاي  همـة  بلكه گرداند، بازمي واحد منشئي
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 و سـازگار  همـه  آن، در كـه  نگرد مي بنيادين اصلي درونِ در رويشي و رشد را شر و خير  ،زندگي
 و بـروز  جهان همه شود، فرض بيروني آفريدگار جهان، براي كه آن جاي به واقع رد. پذيرند آشتي
  )Ibid. (است شده پنداشته فراحسي اولية علت خوديِ به خود ظهور

   وداها شناسى جهان

 اهگـ  هيچ كه خارج جهان. هستند ودايي فرزانگان تأمل و انديشه موضوع دو هر انسان، و جهان
 و) جو( فضا زمين، قلمرو سه به كه شده گرفته نظر در منظمي كل سانِ به نگرفته، قرار ترديد مورد

 كثيرنـد،  كه آن با خدايان. كنند مى اداره آن خاص خدايان يا خدا را كدام هر كه شود تقسيم آسمان
 نمـود  و رحضـو  وداهـا  در دو هـر  آفـرينش،  و تحـول  نظريه. است واحد كنند، مى اداره كه جهانى
 بـه  اعتقـادى  و دارد اشـاره  آفـرينش  يـك  بـه  فقط است رفته سخن آفرينش از كه هرگاه اما دارند؛
  .داردن ودوج يافت، رواج هندو تفكر رد بعد هاى دوره در كه ها اضمحالل و آفرينش از اى زنجيره
 ديــد از يكــى: نگريســت تــوان مــى ديــدگاه دو از را وداهــا شناســى جهــان آفــرينش، امــر در
 را گـرايش  دو دانـل  مك اعتقاد به شناختى اسطوره منظر از. فلسفى منظر از ديگر و شناختى اسطوره

 اسـت  مكـانيكى  توليـد  و ايجاد فرايند محصول جهان، كه اين يكى: كرد مشاهده وداها در توان مى
 باشـد؛  ىطبيعـ  توليد و ايجاد فرايند نتيجة جهان كه اين ديگر و نجار، اثر يا ساختمان بناي چونهم

 اسـت  هـايى  تيرك و ها چوب از سخن گاه رو، اين از حيوانات؛ و درختان زايش و رويش همچون
 در غيره و آديتى يا زمين و آسمان گاه و است، شده برافراشته آن بر آسمان و ساخته آن از زمين كه

 آفـرينش  ةدربـار  كـه  ارزيابىهـايى  تـرين  متداول از. اند شده معرفى نسب و اصل و والدين جايگاه
 .cf(. گرفـت  نشـأت  آن از بعـد  ديگر چيز همه و شد آفريده آب ابتدا كه است اين گرفته، صورت

Dasgupta, 1997, 23; Hiriyanna, 1993, 44_5(.  
 مشـهور  دسرو در آنچه مثل است؛ برانگيز توجه تئيستى پان هاى گرايش برخى فلسفى، جنبة در
 انسـان  جـا  آن در كه شده مطرح كرديم، اشاره بدان نيز رت پيش كه) Purusa _ sukta( سوكته پوروشه

 هـاى  بـه جن ةهمـ  ّ   مـواد  خـود  قربانى با است، شده پديدار برين هستى از خودش كه كيهانى يا كبير
 وايو او، دهان از آگنى و ايندرا او، چشم از خورشيد او، ذهن از ماه و ساخت مهيا را جهان مختلف

 او، پـاى  از زمـين  او، سـر  از آسمان و او ناف از ميانى ناحيه او، تنفس از ) ودايي خدايان ديگر از(
  .)R. V. X. 90. 2(» بود خواهد و بوده آنچه است جهان اين همة پروشه«. آمدند پديد او گوش از ها فصل
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 گونـاگون  اسـامى  بـا  را آن فرزانگـان  اسـت  يكـى « حقيقـت : گويـد  مى كه عبارتى طور همين 
ـ رَگَ ه هرنيـه كـ  متعـالى  پروردگار جايگاه در متعالى وجود نيز گاه) Ibid, I. 194. 49( »خوانند مى هبه 

)Hiranyagarbha  =كـه  آمـده  نيـز  قسـمتى  در. اسـت  شـده  سـتوده  شـود،  مـى  ناميده )زرين تخمه 
 عصـر  نخسـتين  در. دميـد  آهنگـر  همچـون  را پيدايى و ها زايش اين) Brahmanaspati( يتپسنبرهم«

existent( هست خدايان،
non - existent( نيست از ) 

 پديـدار ...  ناگـاه  بـه  قلمروهـا  سـپس  برآمد؛ ) 
  .)sgupta, 1997, 23 Da  ( » ...شدند
 آور شـگفت  راز بـه  نـاظر  فلسفىِِ تأمالت بذرهاى نخستين آن، در كه سرودى ترين تأمل قابل 
ـ دمنْ نهم و بيست و صد سرود همان شده، پديدار جهان بنيانِ و اصل  همـان  يـا  ودا يـگ ر دهـم  هلَ
 جانـب  ايـن  ترجمـه ( دارد شـهرت  آفرينش سرود به كه است نيستى يا) Nasadiya( هبديناس سرود

  . )است گرفته انجام مولر ماكس انگليسى ترجمه براساس
what is(ها هست نه هنگام آن در

 آسمانى نه و بود هوايى نه .)what is not(ها نيست نه و بودند ) 
  .. .. است آن فراسوى كه

  ....نداشت وجود روز و شب ميان) تمايزى( نور. نبود هم جاويدى چيز. نداشت وجود مرگى] هنگام نآ[ 
breathed by itself without breath( كرد مى تنفس سفَنَ بدون خود خودى به گانهي] حقيقت[ آن

 ( .
] حقيقـت [ آن. بـود  نـور  بـدون  دريايى ها اين همه آغاز در و بود، سياهى. نبود چيز هيچ آن از غير

  .شد زاده) tapas(سپتََ حرارت نيروى با بود، پيچيده اى پوسته در كه اى نطفه از يگانه
 which was( شـود  مى ناشى انديشه از كه بود بذرى كه آمد فايق او بر اشتياق و عشق آغاز، در

the seed springing from mind. (.  
wisdom( خرد با كه يفرزانگان

 نيسـت  در را هسـت  پيونـد  رشـتة  انـد،  كاويده شخوي دل در ) 
 كـه  كنـد  مـى  اسـتنباط  آن از را ىتنكـا  سـرود  ايـن  از زيبـايى  تحليل در كريشتان رادها.  ...اند يافته

  :مكن مى ذكر جا اين در را آن از اى خالصه
 كـه  حقيقتـى . اسـت  نيسـت  و هسـت  فراسـوى  كـه  اسـت  شـده  مطرح حقيقتى سرود، اين در

 همـه  آغـازين  علـت . نيسـت  حقيقـت  آن از غيـر  چيزى. است ناكافى آن بيان در مرسوم معقوالت
 در. دارد قـرار  مرگـى  بـى  و مرگ مكان، و زمان فراسوى و است جهان همه از تر قديم موجودات،

 مطلـق  شـعور  ايـن  درون در. هسـت  آن كـه  ايـن  جـز  يم،يبگـو  زىچي توانيم نمى آن چيستى مورد
 اگـر  زيـرا  است؛ آگاه آن از »من« كه است »غيرمن«وجود آن الزمة كه گيرد مى شكل »من« نخستين
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 عامل سپتَ و است تز انتى نخستين ناخود و خود ميان تضاد اين. است معنا بى »من« نباشد،» غيرى«
 دو اين متقابل عملكرد نتيجة وجود عالم در تحوالت بقية. ستا قمطل از مفهوم اين توسعه و رشد
. يافـت  عشـق  و شـوق  در بايد را جهان وجود سرّ سرود، اين ساسا بر. است متضاد و مقابل اصل
 حضـور  بـا  كـه  داشـت  هـايى  كشش و شوق خودآگاه، خود. است خودآگاهى ةنشان ه،كام يا شوق

 مغلـوب  باالترى) وجود وحدت( مونيزمِ در ثنوى، متافيزيك سرود، اين در. كرد رشد او در ناخود،
 آگاه ناخود نه و »من« نوع از است خودآگاه نه. ديگرى نه و است خود نه خودش، مطلق،. شود مى

 ،تضـاد  و اسـت  چيز همه از فراتر شعورى آن. است ها اين دوى هر از فراتر آن. من نه نوع از است
  .)Cf. Radhakrishnan, 1958, 101_3( كند مى رشد او خود درون
 ايـن  از امـروزى،  تعـابير  به را آفرينش منطقى مراحل كريشتان رادها مذكور، تحليل به توجه با
  :كند مى استفاده چنين سرود
     ؛ٍِِمتعالىِ مطلق. 1
  انانيت؛ يا منم من محض، خودآگاهى.  2
  .غير صورت در خودآگاهىِ محدوديت.  3
 خود، تا يافت خواهد ادامه فرايند اين و يابد، مى سريان ها شدن از اى زنجيره در زمان، بي كلِ آن
 سكون در گاه هيچ جهان بنابراين، كند؛ تصديق تجربه، متنوعِ مضامينِ در ،مطلق طور به را خودش

چـه   نـه  و اسـت  شـده  مطـرح  آفرينش چگونگىِ سرود، اين در لحاظ بدين. بود نخواهد آرامش و
  .)Cf.Ibid( است آفرينش حقيقت از ىنتبيي آن، زمانى
 يـا  جهـان  بـودن  واقعـى  غير به اى اشاره هيچ كه است روشن وضوح به سرود اين مضمون از 
 در بعـد  كـه ( مايـا  واژه نيـز  هرگاه. است خداوند تحول فقط جهان. ندارد وجود آن بودن هدفى بى

 سـرودهاى  در )شـود  مـى  اطالق كثرت جهان به كه رفت كار به توهم معناى به هندو غالب ةانديش
 مشـتقات  و مايا ةواژ نيز گاه) R. V. VI. 47. 18. (است قدرت يا نيرو معناى به رفته كار به ودا يگر
 كار به دادن نشان يا توهم معناى به اشاره در نيز گاه و   R. V. V.2.9 I. 32.4) .(ديوان اراده به اشاره در آن

  .است خام يسملرئا ،ودا ريگ كلى گرايش: گفت توان مى لحاظ بدين :R. V. X. 542)(است رفته
 امـا  كردند؛ مشخص را زمين و آب آتش، هوا، آكاشه، يا اتر عنصر پنج هند، بعدى وران انديشه

 ةبقي كه شد مى شمرده اى اوليه ماده آب. است گرفته مفروض را آب يعنى عنصر يك فقط ودا ريگ
  .آمدند پديد آن از تدريج به موجودات
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 عـدم  اصل، در كه نيست اين مذكور سرود معناى كه است اين كرد، توجه بدان بايد كه اى نكته
 وجـود  حقيقـت  سـرود  ايـن  زيرا نيست؛ مطلق عدم اوليه، شرايط. گرفت نشأت آن زا وجود و بود

 كـه  نيـز  عـدم  و وجـود . كنـد  مـى  تصديق است، نفس بدون خودش و كند مى تنفس كه را يكتايى
 تغـايرى  و تضـاد  هـر  فراسوى كه شوند اطالق يكتايى حقيقت بر توانند نمى هستند اظرمتن ابيرىعت

 وجـود  بعـد  دارد، وجـود  مشـهود  طـور  بـه  اكنون كه چيزى كه است نامع اين به فقط عدم،. است
 از موجـود  كـه  اسـت  شده گفته دهم هلًدنْم هفتم و بيست سرود يك بند در. باشد نداشته متمايزى
 بلكـه  اسـت؛  برآمـده  عدم از وجود كه نيست اين سرود معناى جا اين رد حتى. شد آشكار معدوم
 ( Radhakrish nanشـد  پديـدار  نامشـخص  وجـود  از  مشـخص،  جودو آن كه است معنا اين به فقط

,1958.  104(.  

  مرگ از پس زندگى و تمناَ

 و شـود،  جـدا  بـدن  از ضـعف،  حاالت در تواند مى روح كه دارد وجود اعتقادى گويا وداها در
 آن، پيشـرفتة  شـكل  در تناسخ آموزه از ردپايى هيچ اما باشد؛ داشته وجود نيز مرگ از پس تواند مى
 مراسـم  كـه  ييانهـ آ: اسـت  آمـده  ) هنـدو  مقدس متون از( براهمنه پتهه شته در. يابيم نمى وداها در

 تحمـل  را مـرگ  رنـج  دوبـاره  و شوند، مى زاده دوباره مرگ از پس ندهند، انجام درست را مذهبى
 اهرظـ  بـه  كـه  انسـانى  روح يا) manas( سنَم از )R.V,X.58( ودا ريگ از سرودى در. كرد خواهند

  .بازگردد آن به غيره و خورشيد آسمان،...  درخت از شود مى خواسته است، گاهآنا
 كـه  كسـانى  جـا  آن در كـه  دارد وجـود  نيز ديگر جهان وجود به اعتقاد سرودها از بسيارى در
 در نيـز  بـدكاران  و، شـوند  مى مند بهره لذات باالترين از اند، داده انجام شايستگى به را قربانى اعمال
 در رگم پس حيات نوعى به اعتقاد اصل: گفت توان مى مجموع در. ديد خواهند جزا زيرين خدوز
 را مـرگ  از پـس  زنـدگى  مـورد  در مشخصـى  آموزه اما دارد؛ وجود نيست كار پايان مرگ و وداها
ـ ي قلمـرو  و خورشـيد  غروب محل گويا كه جايى، در مرگ از پس مردگان. ديد توان نمى اسـت  هم 

 وارد ،)انـد  شـده  جـا  آن حـاكم  و رفتنـد  ديگـر  جهـان  به كه هستند ميرندگانى خستينن يمى و يمه(
 سوزانده؛ را بدكاران كه گذرد مى آتش دو ميان از مرده كه خوانيم مى براهمنه پتهه شته در. دشون مى
 ميـزان،  با شود، زاده مرگ از پس هركس كه است شده گفته نيز و دهد، مى رفتن اجازه نيكان به اما
  .دنبي مى جزا و پاداش كردارش بدى يا نيكى طبق و شده جيدهسن
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 آمـوزه  گيـرى  شكل براى مناسبى مبادى و مقدمه باهم، پيوند در باورها و ها آموزه اين جموعةم
 كـه  بـدى  يـا  خـوب  كارهـاى  مطابق روح كه انديشه اين. ندبود آن پيشرفته شكل در تناسخ بعدى
 نخسـتين  ديـد،  خواهـد  رنـج  و لـذت  جهان همين به زگشتبا در يا ديگر جهان در دهد، مى انجام

 خـوب،  كـردارِ  زمـان،  آن ودايـى  هنـد  در البته و است، هندو اخالقى نظام گيرى شكلاي سرآغازه
 ,Cf. Dasgupta, 1997, 25; Radhakrishnan, 1958(.يافـت  معنـا  قربـانى،  ةوظيفـ  بـا  ارتبـاط  در بيشتر

113_116(.  
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