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در قرآن و آفرينش انسان 
  اوپنيشادهاي كهن

  ∗ابوالفضل محمودي

  ∗∗عصمت بسطامي

  چكيده 
. هستند دين اسالم و هندو      سددو اثر مق   كتاب آسماني قرآن و اوپنيشادهاي كهن،     

 نقـش   و رستگاري پيروان خـود       عمل   ، انديشه ،مسير ايمان گري    روشن دركدام  كه هر   
  . بررسي كنيمدر اين دو اثر مقدس را آفرينش انسان ايم  شيدهكواين نوشتار در . اساسي دارند

شــان بــسيار  باورازهــا  عقيــده و تحليــل آن در،اه جهــاني اوپنيــشادها بــه مــسائلنگــ
 كه  خوريم  برمي» پوروشه«انسان كلي و كيهاني     به   ،در آفرينش انسان  . ذار است ـرگتأثي

 مـادي انـسان     ةوپنيـشادها جنبـ   در ا . گـردد     اصلي جهان مطرح مي    أبه عنوان روح و منش    
 شـود؛  پرداختـه مـي  ) آتمـن (حقيقي و باطني او وعيتي ندارد و بيشتر به خود  چندان موض 

. اسـت كـرده   به جسم او هم توجـه  ،قرآن كريم در كنار توجه به روح انسان     كه  حال آن 
كمـال ايجـاد     داران و مرحلـه    جـان از ديگـر      متمـايز  انـسان آفرينش  در اديان ابراهيمي،    

اشـياء و  ديگـر  انسان در اوپنيشادها چيـزي در كنـار   آفرينش رسد  به نظر مي   ولي    است،
انسان با تمام پديده هاي عالم تجربي وجود        ميان  رابطه دروني   است و نوعي    موجودات  

   . و تنها در وحدت آتمن با برهمن معنا مي يابداست دارد كه يك هستي واحد و عام 
  .سان، آتمن، برهمننقرآن، اوپنيشاد، ا: واژگان كليدي

                                                           
  . استاديار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران∗
  .كارشناسي ارشد اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ∗∗

  19/6/1386:         تأييد نهايي16/5/1386: تاريخ دريافت
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  آفرينش در قرآن كريم
. مهـم اسـت  ي ا در جهان بيني ديني يا فلسفي اسـالمي، هـستي و وجـود انـسان مـسئله             

 بايـد بـه پيـدايي       ،پيدايش انسان به عنوان جزئي از كل كيهاني       فهم چگونگي   براي  گمان    بي
آورده پديـد  را  آيا خالقي با تدبير اين همـه  ؟ آغاز خلقت چگونه بوده است     .جهان پرداخت 

طول ها در    ول پديده خود و تصادفي با تركيب ماده و تح       ه  ب است ؟ يا آن كه همه چيز خود       
  اند؟ زمان به وجود آمده

چگـونگي  رسد قرآن كريم به طور مستقل و مستقيم به ذكر آفرينش جهـان و                به نظر مي  
رسـند كـه     ر مـي   مـبهم بـه نظـ      ،ها و زمين نپرداخته است و اين دسته از آيات          وجود آسمان 

   .)225ص: 1367مصباح يزدي، ( ستهدفشان بيشتر روشنگري و هدايت انسان ها
در حالي كه عـرش خـدا      كند؛    ميجهان را در شش دوره و مرحله ترسيم         آفرينش   ،قرآن

 كنـد  در جـايي ديگـر، مـاده اصـلي جهـان را گازهـا بيـان مـي                  .)7): 11(هـود ( بر آب بـود   
 :)7(اعراف(آورد   زمين سخن به ميان مي     ها و  آسمانينش  آفرهمچنين از    ).11: )41(فصلت(

 بـوده اسـت  زمين و برقراري نظم هفت آسـمان در دو روز           شود كه آفرينش      بيان مي و  ). 54
 بـرق،  ها، رودهـا و درياهـا، رعـد و         خلقت شب و روز، كوه    نيز به   و   .)12و9 ):41(فصلت(

   .اشاره شده استجن و انسان فرشتگان و   پرندگان،،جانوران گياهان، ابرها و بادها،
واهللا خَلَقَ كُلَّ دابةٍ من ماء فَمنْهم من يمشي علَى بطْنه ومنْهم من يمشي علَى رِجلَينِ ومنْهم مـن                   

  ).45): 24(نور (يمشي علَى أَربعٍ يخْلُقُ اهللا ما يشَاء إِنَّ اهللا علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ
خزنـد و برخـي روي       ريد؛ برخي از آنان بر شكم مي      ـاي را از آب آف     دهـخداوند هر جنبن  و  

  .ت خدا بر همه چيز تواناسگمان، بي. چهار پاروند و بعضي روي  دو پا راه مي
به تكرار بـه    ولي  دهد،   موجودات ارائه نمي  آفرينش  قرآن ترتيب منسجم و خاصي را در        

ها بيان   دارد و اين را براي تفكر و معرفت انسان        اشاره  وانا   ت يخالقبه دست   خلق موجودات   
ر انـسان گردانيـده     چه خداوند آفريده و مـسخّ     آنكند، تا ايمان بياورند و كفر نورزند و از           مي

از آن سرچـشمه    كـه   تا به مبدأ وجـود      . تكاملي خويش بهره گيرند   حركت  است، در جهت    
  ).228ص: مصباح يزدي، همان( اند، واصل شوند گرفته
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  آفرينش آدم و حوا در قرآن 
 يشود كه هم نيـاي همـه ابنـا          شروع مي  انسان در قرآن كريم با حضرت آدم      آفرينش  

خـودش  ي بـسان  از سرشـت نيز به صراحت قرآن كريم، همسرش . بشر و هم پيامبر خداست    
ع كـه بـه احتمـالي از منـاب        هاي    تو به تعبير برخي از رواي      ).20: )30(روم(آيد   به وجود مي  

اند، همسر حضرت    آن را نقل كرده   نيز  ن مسلمان   او مفسر اند    تأثير پذيرفته يهودي و مسيحي    
آن دو  .)168ص :تا  بي،زمخشري( آمده استهاي پهلويش به وجود   آدم از يكي از استخوان    

 يهـاي خداونـد    در بهشت ساكن مـي شـوند و در كمـال آرامـش از نعمـت     وندبه امر خدا 
هـاي شـيطاني    وسوسهگاه   آن.به يك درخت نزديك نشوندشر آنكه    به   گردند؛ برخوردار مي 

كرده  نهي درخت اين از را شما سبب بدان خداوند :گويد مي دو شيطان به آن     وشود   شروع مي 
  ).120 ):20(طه(؛ )36): 2(بقره(؛ )20):7(اعراف( است تا عمر و سروري جاودانه نيابيد

و از نظر برخورداري از نعمت و كرامـت         ند  يافتل  وي خود تنزّ  ـاز مقام معن  سپس آن دو    
 ،ها تضعيف شد و هبوط يافتند و با اخراج از بهشت           ، موقعيت آن  جاويدانالهي و يا بهشت     

  .)127، ص1 ج :زمخشري، همان(  گزيدندادر زمين سكن
 هاي   روايت ، مسيحيت و اسالم   ،درباره آفرينش و زندگي آدم در دين هاي سه گانه يهود          

واژه آدم از   . اسـت اين سه دين    در   وحي   أو اين به دليل يكي بودن مبد      رد  وجود دا  يهمسان
 در سـفر پيـدايش بـه        ،مـه دمؤنث آن اَ  ساختار  م با   داَ.  عبري گرفته شده است    )a’dam(» مداَ«

  ).172، ص1ج: 1369مجتبايي،  (آمده استمعني خاكي يا ساخته شده از خاك 
  : گان فرمود به فرشت،خداوند آدم را آفريد كه  هنگامي

 آيـا كـساني را خـواهي        ،پروردگـارا   : اي خواهم گماشـت، گفتنـد      من بر روي زمين خليفه    
كـه مـا خـود تـو را     ال آنريزنـد و حـ   ها مي كنند و خون   گماشت كه بر روي زمين فساد مي      

   ).30: )2(بقره (كنيم تسبيح و تقديس مي
اهل معـصيت اسـت و      كه  را  كنند كه چگونه كسي      ميشگفتي  فرشتگان از عمل خداوند     

 ارا سـكن  » خليفه«مقصود از    برخي   .دهد قرار مي خويش  جانشين  كند،    ريزي و فساد مي    خون
همچنين از اين    .)124، ص 1 ج :زمخشري، همان (اند   اش در زمين دانسته    ذريه گزيدن آدم و  

 ينپيـش اند كه آدم جانشين سـاكنان        كردهاز آدم را استنباط     پيش  هايي   آيه برخي وجود انسان   
  .است مورد اختالف مفسران مسلمان ،اين نظريه. زمين شده است
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   پيدايش انساندرباره خاستگاه نگرش قرآن 

 رائـه ا  آفـرينش او   يچگـونگ پيـدايش انـسان و      زمينه   در   يآيات قرآن هايي درباره     هنظري
ايـن نظريـه را     ديگـر،   و برخي   اند    انسان معتقد شده   برخي به تكامل تدريجي      .تگرديده اس 

 داراي ريشه مـشتركي     ،شوند اند موجوداتي كه انسان ناميده مي      برخي گفته . اند  دانسته مردود
اند و اين پـدر و مـادر خـاص، نخـستين             آمدهپديد  » آدم و حوا  «زن   هستند و از يك مرد و     

انـد آدم و     برخي ديگـر گفتـه    ولي   اند،  داشتهنه طبيعي   واستثنايي  آفرينشي  ند و   ا  هها بود  انسان
 در مـورد  يه ما با دو نظر    ،بدين ترتيب . اند ات يا موجودات انسان نما تولد يافته      حوا از حيوان  

 ،كه به امـر خـدا     آمده است   ؛ يا نوع انسان از حضرت آدم به وجود          ايم  آفرينش انسان مواجه  
يـا  . آدمـي اسـت    از نطفه    ،و نسل او  آفريده شده   ل  دفعي و آني داشته است و از گ       آفرينشي  

عقـل  خود اسـت كـه خداونـد بـه او نيـروي             پيش از   هاي    انسان آنكه حضرت آدم از نسل    
اند كه    برگزيده شدن او هم دليل بر اين است كه كساني بوده           .بخشيده و او را برگزيده است     

  . فرستاده شده استها و براي هدايتشان  پيامبر آنوي به عنوان 
 ،)54): 25(رقـان ف( »آب «،)59): 2(آل عمـران  ( »خـاك «آفرينش انسان را از     قرآن كريم،   

»لجـن   ؛حمـاء مـسنون   «،  )11): 37(صـافات ( »هگل چسبند ؛  طين الزب «،  )2): 6(انعام( »لگ 
 گل خشك ماننـد     ؛صلصال كالفخار  «،»  گل خشك   ؛صلصال«،  )26): 15(حجر( »ريخته شده 

 گـل   ؛عجـل «،  )2): 96(علـق ( » خون بسته يا گل منجمـد      ؛علق« ،)14): 55(الرحمن( »سفال
 آب  ؛مـاء مهـين   «،  )12): 23(مؤمنـون ( » جزء جدا شده از يـك چيـز        ،لهسال «،»والي و لجن  

 ؛مـضغه «،  » آب يا منـي    ه؛نطف«،  » آب جهنده  ؛ماء دافق «،  )8): 32(سجده  ( »پست و بي مقدار   
  .داند مي... و  )14): 23(مؤمنون( » خون لخته؛علقه«، »پاره گوشت

 پيدايش انـسان    أنوان منش در قرآن اين موارد به ع     چرا  آيد كه    پيش مي پرسش  اكنون اين   
 ،خـاك ميـان  تـوان تناسـب    ها وجود دارد؟ چگونه مي آنميان ذكر شده است؟ و آيا تناسبي    

وجود قبلي داشته   پيشينه  داشته است يا    آني  ؟ آيا آدم خلقت     كرد نطفه و علقه را تفسير       ،آب
  اند؟  دههايي بو از او انسانپيش كه يا آناست  آيا آدم نخستين انسان ،است؟ به عبارتي

            هـر كـدام بـا       ، ديگر هاي  هرقمفسران قرآن كريم از شيعه و سني و معتزلي و اشعري و ف 
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هاي متفاوتي داشـته      گاهي استنباط  ،توجه به بينش مكتبي و كالمي خود در برخورد با آيات          
 مختلـف،   هـاي   تا بـا توجيـه    اند    ان نيز كوشيده  اند برخي از مفسر    ي راعنوان كرده  هاي  هو نظري 
اند، در قرآن به صراحت به خلقت انسان         برخي گفته . كنندتكامل تدريجي را استنباط     نظريه  

  : شود مياشاره از خاك 
  ).72-71 ):38(ص ( فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي *إِنِّي خَالقٌ بشَرًا من طينٍ ... 
  و يا
ينٍ ون طانِ مأَ خَلْقَ الْإِنسد7: )32(سجده( ب(.  
كـه  كننـد     نمـي ن به فرضيه تكامل تدريجي براين باورند كه آيات قرآني بيـان             امعتقداما  

نقـش داشـته   نيز او عوامل خارق العاده   آفرينش  آيا در   . شده است آفريده  چگونه آدم از گل     
 گلـي تبـديل    آني بوده و بدون صرف زمان از جـسمِ  وهيبه تكوين االآفرينش  است؟ و يا    

است  اين دگرگوني صورت گرفته ،كه در زمان هاي طوالنييا آن. شده استبه بدن معمولي   
 اي رسـيده كـه اسـتعداد       به مرحلـه  و  تبديل يافته   در او   و استعدادهايي يكي پس از ديگري       

در قرآن كـريم    ايشان   از نظر    ها  هيچ كدام از اين احتمال    . پذيرفتن روح انساني را يافته است     
  .)185ـ176ص: 1365سحابي، (نيامده است 

 انـواع موجـودات زنـده و        داروين يكي از معتقدان نظريه تغيير تدريجي صفات طبيعـيِ         
 دارويـن فـرد     ،كه در اين نظريـه    آنند  برخي بر   . بوده است ياد شده   پيوستگي نسلي در انواع     
را  ايـن نظريـه      يدانشمندان قديم اسالم  به ويژه   ديگر و   دانشمنداني  اول نيست و پيش از او       

  .اند كردهاظهار 
، امروزه  داردها   تقسيم بندي طبيعي موجودات كه داروين از نظر اتصال نسلي آن          گونه    آن

دانـست، بـه     ثر مـي  ؤعلتي را كه او در تغيير تدريجي انواع مـ         همچنين   .قطعيت علمي ندارد  
  .)187 ص:همان سحابي،( باشد طور كامل مورد تأييد و اتفاق نمي

در تفـسيرهاي اوليـه     اسـت و از     جديـد   اي   ظريـه  نظريه تكامل تدريجي، ن    ،بدين ترتيب 
 مستقل از انواع و آني آدم ، بدون گذشـت           يابيم كه رأي پذيرفته شده ، عقيده به آفرينشِ         مي

 بـه صـراحت در       تأييـد ايـن مطلـب        چنان كـه  ؛  بوده است  زمان و بدون وجود پدر و مادر      
  : آل عمران آمده استسوره  59طبري و كشاف ذيل آيه تفسيرهاي 
، 3 ج:طبـري، همـان   (نَّ مثَلَ عيسى عند اهللا كَمثَلِ آدم خَلَقَه من تُرَابٍ ثم قَالَ لَـه كُـن فَيكُـونُ            إِ

  .)367، ص1 ج:؛ زمخشري، همان295ص
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. گـردد  آفرينش آدم در قرآن كريم آمده است، نقل مي        باره  ، برخي از آياتي كه در     ادامهدر  
در حـالي كـه     . اي متفاوتي از ايـن آيـات شـده اسـت          ه تفسيردر عصر جديد،    است  گفتني  

اشـاره  از آدم و سير تكاملي خلقت او        پيش  هايي   گروهي معتقدند اين آيات به وجود انسان      
اند كه نوع بشر از نطفـه         گروهي ديگر اين آيات را بيانگر انسان اولي بودن آدم دانسته           ،دارد
 از تقسيم بندي آيات در دو       ،ين دليل  به هم  .آمده است پديد  مراحل خلقت   گذراندن   با و   او

 يـك نظريـه از طريـق         اثبات يا رد   ، زيرا مقصود  ؛گردد حطيه تدريجي و دفعي خودداري مي     
  . استا، مورد توجه ه يه بلكه طرح آيات و نظرنيستآيات 
  : به ميان آمده استسخن  آفرينش  ةمرحل ازپس  ها صورت بخشيدن انسان  از،قرآن در

اكُم ثُم صورنَاكُم ثُم قُلْنَا للْمآلئكَةِ اسـجدواْ آلدم فَـسجدواْ إِالَّ إِبلـيس لَـم يكُـن مـنَ           ولَقَد خَلَقْنَ 
  ).11): 7(اعراف (الساجِدينَ
از خـاك و    نخست انسان را    كه خداوند   شود    ياد مي اي انسان    مرحلهآفرينش  همچنين از   

 او روح خـود را دميـد و او را داراي چـشم و گـوش و                  سپس از نطفه به وجود آورد و در       
  : قلب گردانيد

ثُم جعلَ نَسلَه مـن سـاللَةٍ مـن مـاء           * الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ           
 لسمع والْأَبصار والْأَفْئـدةَ قَلـيالً مـا تَـشْكُرُونَ         ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعلَ لَكُم ا        * مهِينٍ  

  ).9ـ7): 32(سجده(
  .  او استاز خاك و نسل انسان از صلب) آدم(انسان اولي آفرينش  ،كه مقصود

  : دارداشاره » نفس واحده«آياتي در قرآن كريم به خلق انسان از 
  ).189): 7(اعراف ... (هو الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ

  ).1): 4(نساء ... (الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ

  . از نفس واحده آفريدانسان را  ،خداوند
آدم پدر  . حوا دانسته شده است،اوهمسر در اين جا مقصود از نفس واحده، نفس آدم و 

  باشـد  كـه حـضرت آدم    بـوده اسـت     بعـدي از اصـل واحـدي        هـاي     آفـرينش بشر است و    
  . )186 ص:زمخشري، همان(

  : خداوند در سوره انسان مي فرمايد
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من نُّطْفَةٍ أَمـشَاجٍ  * هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا      

  ).2ـ1): 76(انسان( نَّبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرًا
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كه انسان چيز قابل ذكري نبود، يعني زماني كه در دنيا نبود و               مقصود آيه، هنگامي است   
 يك موجود ناشناخته    ،كه در مرحله خاصي از تاريخ      بود؛ نه اين   هنوز روح در او دميده نشده     

 :زمخـشري، همـان  ( با تحول و تكامل، موجودي قابل ذكر گرديده استسپس بوده است و   
  . اي مختلط، جنس بني آدم است د از خلق انسان از نطفهو مقصو ).665ص

   : اشاره داردانسانآفرينش به مراحل مختلفي در همچنين قرآن 
  ).14): 71(نوح(وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا 

علقه، مضغه، عظام و لحـم   ، اول ازخاك، سپس نطفه،آفريديمشما را در مراحل مختلف    
همـان مراحـل    ؛ يعنـي    دميدن روح در بدن انسان    به  كه  ديم  آفريديگري را   گاه آفرينش     آنو  

   ).36ـ35ص :1367مشكيني،( اشاره دارد جنيني
را » انـسان «واژه  و بيشتر   كند    ياد مي آفرينش انسان و آدم     فراواني از   قرآن كريم در موارد     

ور  قـرآن بـه طـ      .به كار برده است   را  » آدم  «  واژهبه صراحت   نيز  برد و در مواردي      به كار مي  
و  .)33): 3(آل عمـران  ( گويـد   مـي مستقيم از برگزيده شـدن آدم بـه عنـوان پيـامبر سـخن               

 همچنـين مقـام    . )70): 17(اسـراء (د  دهـ  برتـري مـي   ها    آفريدهفرزندان آدم را بر بسياري از       
انـسان در   حتـي    .)31ــ 30): 2(بقـره ( دانـد   مي  انسانويژه  هي و تعليم اسماء را      خالفت اال 

  : نامد  الخالقين مييابد كه خداوند با خلق انسان خود را احسنُ  مي چنان ارزشي،قرآن
ثُـم خَلَقْنَـا النُّطْفَـةَ      * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرَارٍ مكـينٍ        * ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من ساللَةٍ من طينٍ        

مضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا الْعظَـام لَحمـا ثُـم أَنـشَأْنَاه خَلْقًـا آخَـرَ               علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْ     
  ).14ـ12): 23(مؤمنون (فَتَبارك اهللا أَحسنُ الْخَالقينَ

  ؛ هم داري جـسم و بـدن و   استعد مادي و غير مادي از ديدگاه قرآن، انسان داراي دو ب
اي اسـت كـه بايـد از         القي تواناسـت و بنـده     خـ آفريـده   او  . اسـت هـي   االهم داراي روحي    

هـا   علت بعضي از پديده   گاهي  گيرد و اگر     در جهت تعالي خود بهره    خدادادي  استعدادهاي  
  . است داده قرار او براي جهان در خداوند كه است نقشي و نهاده خدا استعداد سبب به شود، مي

  آفرينش در اوپنيشادها
هـا   جهان و پديـده آفرينش  برد كه هر كدام در       نام مي اوپنيشادها از خدايان يا علت اولي       

ها به جـاي هـم بـه         كنند و اسامي آن     و يك نقش را ايفا مي      اند  اند، گاهي با يكديگر هم رتبه      سهيم
ت و وجود بخـشي نـسبت بـه هـم دارنـد و يكـي در                 ي علي   جنبه ،گاهي اين خدايان  . رود مي كار
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وان مثـال، بـرهمن، پرجـاپتي را و پرجـاپتي خـدايان را              به عنـ  . گيرد ديگري قرار مي  از  مرتبه برتر   
يـن كـه در آب   برهما از تخمه زراينكه  و يا ).Radhakrishnan, 1997: pp. 292-293 (آورد ميپديد 
 گـاهي  ،و ويراج به صورت خالق دوم    آفريند    ميرا  » ويراج «،برهما سپسآيد و    ميپديد  است  

  . شود مي يكي شناخته» پوروشه« و »آگني«، »برهما«و گاهي با » پرجاپتي«با 
 يك رويكرد پان تئيستي است و در برخـي مـوارد            ،برخورد اوپنيشادها با مسئله آفرينش    

 گـويي   ؛ الوهيـت قائـل اسـت      ي نـوع  ،گاهي براي جهان  . يابد   مي اي غيرپان تئيستي   جنبه هم
 خداوند در ذات و گوهره جهان حضور دارد و جهان همان خداست و وحدت وجود حاكم

كـه از   ل اوسـت و بـا اين      داند كه نتيجه و حاص     جهان را برخاسته از خدا مي     نيز   گاهي   .است
 همه چيز در خداسـت،    . هي است ، از خدا جدا نيست و به نوعي تجلي اال         استخدا برآمده   

  . تر از آن است نيست و متعاليبرابر خداوند با مجموعه همه چيز ولي 
رسـد و از انـسجام كـافي         ام آميز به نظـر مـي       ابه ،در سنت هندويي طرح مسئله آفرينش     

 ماده ازلي يا علـت اوليـه كائنـات توجـه خاصـي قـرار              ، بر   ادهاـدراوپنيش. برخوردار نيست 
» بـرهمن «يشگامان اوليه اوپنيشادها براي درك      پ. )296،299ص :1368 دارا شكوه، (شود   مي

هـا داده   هايي كه بـه آن  متفكران اوپنيشادي و پاسخ هاي    پرسشبعدها،  نداشتند، ولي   مشكلي  
 از جهـان  منشاء و ريشه همچون هايي  پرسش .گذاشت نمايش به شد، مسير رشد اوپنيشادها را    

  رسد؟  مي چيز چه به اطرافش پديداري و تجربي جهان و اشياء بيشتر درك با انسان و كجاست؟
 تكثـر جهـان بـه يـك واحـد مجـرد كـه همـان                 ،پذيرفتند كه در حقيقت   فيلسوفان  اين  

. سـازد  ميفهم پذير   را براي انسان    » خود«اي كه    حقيقت اوليه . ابدي باشد، تحول مي  » برهمن«
 ثابت باقي ،مطرح شد كه چگونه آن حقيقت يگانه با وجود تغيير و تحول    پرسش  اين  سپس  

  يابد؟ ماند و تداوم مي مي
ن  پاسخي است كـه در اوپنيـشادها بـراي اشـاره كـردن بـه آ                )Brahman(» برهمن « واژه

بيرون «و  » رشد و رويش   «اي به معن  )bŗh(برهمن از ريشه    . حقيقت متعالي به كار رفته است     
پديـد  برهمن اسـت كـه      گسترش  اشتقاق يافته است و جهان از رويش و تحول و           » جهيدن

   .)Radhakrishnan, ibid , p.52( آيد مي
  : در موندكه اوپنيشاد آمده است

آيد و از ماده حيات،      گاه ماده به وجود مي     آن. يابد ميبرهمن با قدرت تمركز و مراقبه بسط        
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منتهـايي از    شود ، رشـته بـي      ها انجام مي   ذهن، عقل، هفت جهان و از كارهايي كه در جهان         
  .)Muņd. U p. 1.1.8( آيد آثار و نتايج كارها به دنبال مي

 نـام   )Hiraņyagarbha(» ؛ تخمـه زريـن    هيرنيه گربهه «عنوان  با  اوپنيشادها از خداي خالق     
هـاي مختلـف    صـورت  .)Stutley, 1985: p.112 (هاي متكثـر اسـت   برد كه مظهر صورت مي

ها  اند و هيرنيه گربهه با تجلي و كثرت يافتن آن          موجودات پيش از ظهور در او وجود داشته       
  .شوند آورد و هر كدام داراي نام و شكل مي را مي

» آتمـن «ت و گـاهي از او بـه عنـوان           عنـوان هيرنيـه گربهـه اسـ       با  البته اين خالق گاهي     
)Ātman(   پوروشه«شود كه به شكل يك انسان يا          نام برده مي «)Puruša( نام اين خالق    . است 

ماجراي تكثر يافتن او به     .  هم آمده است   )Prajāpati(» پرجاپتي« و   )Virāj(» ويراج«با عنوان   
جـو    و   خـالق جـست    كه چـون ايـن    گونه  اي در اوپنيشاد آمده است؛ بدين        صورت اسطوره 

هـم  اَاز اين رو، به     شود    دچار ترس و وحشت مي     وبيند   نميا  ديگري ر  كند، غير از خود    مي
)Ahum(،   خود  . يابد  توجه مي يا هستي من    » من« يعني)Self (       اولين موجود تجـسد يافتـه از

 يـك    صـورت  ،اين خـود  . استهاي ودايي    ينيها و آ   مراقبه تخمه كيهاني است كه محصول    
ن را داشت و بدين ترتيب، ويراج به عنوان اولين موجود تجسد يافته با صورت انساني                انسا

 به سبب تصوري نادرست از انقـراض و          بود، داراي بدن و اعضا   كه  اين موجود   .  شد مطرح
موجوداتي را در زمين به وجـود آورد و مـستقر           به همين دليل،    . اش دچار ترس شد    نابودي
 جهل محض بود كه در تـضاد بـا معرفـت و آگـاهي از روح                 ترس ويراج به سبب   . گردانيد

  ).Śańkarācārya,  1997.B: pp. 64-69 (كيهاني بوده است
انـد روح   متفكران هندويي در مورد چگونگي تجلي روح كيهاني در جهـان مـادي گفتـه      

از شـود و     هاي كه ظاهر مي     بلكه به صورت   ،شود كيهاني با حقيقت خودش وارد جهان نمي      
گـوييم،   كه مي  مانند اين  ؛شود روح كيهاني وارد جهان شده است        ز است كه گفته مي    مجاباب  

  :در تيتريه اوپنيشاد آمده است. آب در شير نارگيل وجود دارد
  ).Taitt .Up .2.1-6(شد آن داخل خود بعد و آفريداست آندر كه موجوداتي با را جهان همه برهما
  :تدرموندكه اوپنيشاد آمده اسهمچنين 

برهمن، روح كيهاني، ذات مستقل، بدون شكل و اجزاء و بي حركت و تغييـري اسـت كـه                   
 روشنايي هوا، اثير، حسي، اعضاي تمام ذهن حيات، او از اما .است نفس و ذهن و تولد از عاري
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  ).Muņd .Up. 2.1.1-2( هاست پديده همه پشتيبان و امياوح و آيد مي وجود به زمين و آب
نبه كيهاني برهمن به جهان مورد نظـر اسـت، نـه جنبـه فراكيهـاني و                 ورود ج جا    در اين 
ـ           ؛تنزيهي آن  چون برهمن آن ذات مستقلي اسـت كـه تقي    هـم  . پـذيرد  ت نمـي  د و محـدودي

كه ورود برهمن بـه جهـان بـا جنبـه           كند    مي داللت   ،و هم عقل و استدالل      شروتي هاي  متن
  ).Śańkarācārya , Ibid: pp .77-81( كيهاني آن بوده است ونه جنبه فراكيهاني

بحث ها واخـتالف نظرهـايي شـده        سبب طرح   جهان از عدم در تفكر هندويي       آفرينش  
عـدم و نيـستي دانـسته شـده           گاهي در اوپنيشادها شاهديم كه مبدأ اولي ايجاد عالم،         .است

   :در چهاندوگيه اوپنيشاد آمده است. است كه كل عالم از عدم به وجود آمده است
گويند در آغـاز نيـستي       ن مي ا برخي از متفكر   .ن وجود تنها بود، يكي بدون دومي      در آغاز اي  

امـا چطـور از نيـست،        .هستي به وجود آمـد     از آن نيستي،   بعد   .فقط يكي بدون دومي    بود،
آن موجـود    .دومـي  ها وجود بود، بدون داشتن همتا و      آغاز تن  آيد؟ در پديد  واند  ت هست مي 

 خود، آتش    بعد از نور ذات    . گوناگون را آشكار سازد    هاي ورتص خواست كه بسيار شود و    
 ، ترتيب بدين. را به وجود آورد   ) خاك(ماده   را به وجود آورد و آتش آب را و آب غذا يا           

 وجود خود برهمن با سه عنصر آتـش،   ) sat(با وحدت   . غذا يا ماده از آب به وجود مي آيد        
  ).Dasgupta,1997: p. 51( رسد آب و خاك تمام تجليات مختلف جهاني به ظهور مي

چه در جهان مـادي وجـود دارد،        هر آن دانند و معتقدند     برخي ايجاد عالم را از نيست مي      
 هـاي   برابـر مـتن   امـا   . شـود  كه به شـكل يـك مـار ديـده مـي           طنابي   مثل   ؛غير حقيقي است  

 وجـود اسـت كـه بـه         خودهمواره  .  و هيچ جا وجود ندارد     ي نيست اوپنيشادي، نيستي چيز  
گيرد و در جهان،     هاي مختلف مورد ادراك قرار مي      ي ديگر از طريق دوگانگي صورت     ا گونه

متمايز ...  شوند و گرچه يك قطعه زمين و ظروف و         ظاهر مي هايي    هر كدام از اشيا به شكل     
 گردنـد  مـي  واقع همه به يك حقيقـت بـر       ،  متفاوت از زمين نيستند و در     ولي     ند،از يكديگر 

)Śańkarācārya, 1997.A:  pp. 420-421.( 
كنـد كـه وجـود       وجود واقعي يا غيرواقعي داشتن جهان مـادي بيـان مـي           باره  شنكره در 

نـام و شـكل   بـا   ، در جهـان  اودر حـال حاضـر  ولي از خلق جهان بوده است،   پيش  محض  
از برخاسـتن   پـس   است و   بوده   ي مانند كسي كه در خواب عميق      ؛محدود و مقيد شده است    

وجود محـض هـم     . هايي وجود داشت كه وجود صرف بودند      برد كه در خواب چيز     پي مي 
از هـاي     خـاك گـري كـه از        مانند كـوزه   ؛استنداشته   ي نام و صورت   ،از آفرينش جهان  پيش  
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 ؛انـد  ها و ظروف به وجود آمـده        كوزه ،از ظهر همان روز   كه پس   سازد،   ، ظروفي را مي   يزمين
ـ         ،انـد  در حالي كه پيش از ظهر زمين بوده        از هـم همـان زمـين هـستند          امـا در عـين حـال ب

)Ibid,pp.413-414 .(در شوتاشوتره اوپنيشاد) Śvet .Up.1.1.2-9 (   مواردي به عنوان علـت يـا
 بـرهمن، زمـان، ماهيـت ذاتـي، ضـرورت،           ، از جملـه   ؛ماده پيدايش جهان عنوان شده است     

بب  او س  .شود ميتعبير  زهدان يا شخص كه از آن به هيرنيه گربهه           عناصر، تصادف و اتفاق،  
را ) خـودفردي ( جيـوآتمن    ،هـا و گروهـي ديگـر       مجموع اين نيز  برخي  . استپيدايش عالم   

كه بـه عنـوان     است   )maya (»مايا«، مفهوم   دارداين جا اهميت    در  اي كه    نكته. دانند سبب مي 
مايا به عنوان   . مايا با برهمن آميخت و سبب پيدايش عالم شد        . شود  آفرينش مطرح مي   علت

با قدرت ماياست كه خداوند نمـايش       . استناپذير  او جدا ناشدني و تميز    قدرت خداوند از    
  . دهد مي اين جهان را ترتيب

و آن را   اسـت   گرفتار ظاهر اين نمايش و كثرات موجود در آن شـده             فرد نادان و غافل،   
 يعنـي  ، موجود تنها حقيقت، در حالي كه فرد عاقل دروراي صحنه نمايش     ؛پندارد حقيقي مي 

  .بيند را ميخداي مطلق 
 در واقع به معناي ظهور اين عالم از برهمن به طريق قـدرت مايـا                ، آفرينش بدين ترتيب 

  . آمده است) prakriti( گاهي تحت عنوان پركريتي ،اين مايا. است
 كيهان شناختي، جهـت درك حقيقـت بـرهمن يـا همـان عامـل                هاي  هدر برخي از نظري   

 اسرار آميز با تمثيل به عناصر طبيعي معيني      لِ تمام چيزها، اين اص    جود و ةحقيقي و سرچشم  
، آتش و يـا     )باد( آب و هوا     ، ماده اوليه و ازلي عالم     ، اوپنيشادها در برخي آيات  . شود نقل مي 

شـود، چـون سرچـشمه تمـام موجـودات و            مي  دانستهآب  . عناصر ديگر دانسته شده است    
  . آيد  مادي ميوجود محسوس و، يعني )satya (»ستيه« ،و از آنست ها پديده

  ).Bŗhad .Up . 5.5.1( ... فقط آب بود ،در آغاز اين جهان
 به عنوان ماده جذب كننده تمام چيزها از جمله آتش           ، هوا يا باد   ،در چهاندوگيه اوپنيشاد  

  .استو آب 
  .)Chānd .Up . 4.3.1-2 (...ماه و آب  آفتاب، آتش،. شوند باد محو مي همه چيزها در

  : ش آمده استهمچنين در مورد آت
چه كه افتد،    هر آتش در  و هاي جهان شده است    صورت گويي كه آتش وارد تمام اشكال و      
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  .)Kaţh . Up. 2.9( گيرد صورت آن چيز را مي
  : است اولين شكل از موجودات اوليه ،كند كه آتش چهاندوگيه اوپنيشاد  تكميل مي

 و زايـل   مرگ، زمين در آب محو    در هنگام   . آيد آب و از آب، زمين به وجود مي        و از آتش،  
  .).Chānd .Up. 6.8.4(گيرد  شود و آب در آتش و آتش در هستي اوليه قرار مي مي

ولي ، اند كرده يا فضا و اثير را به عنوان ماده اوليه بيان   )Akaśa( »آكاشه«گاهي اوقات هم    
رسـد    به نظر مـي    .هاي حيات را توجيه كند     اشكال و صورت  د  توان عناصر طبيعي نمي   ماده و 

چون همهاي حياتي    فعاليتاز اين رو،    . پذيرد اوپنيشادها نظريه طبيعت گرايانه تكامل را نمي      
. گردنـد   حيات مطـرح مـي     أدر اوپنيشادها به عنوان منش    بارها  ) منس(هوش    و )پرانه(تنفس  

حيـات در   بـدون   ذرات بـي روح و      به واسـطه    بدين ترتيب، اصل سازمان يافتن موجودات       
بيايـد و در معـرض رشـد و    پديـد   تواند خـودش     مين يشادها پذيرفته نيست؛ چون ماده    اوپن
دارد كه از نظر درجه وجـودي  نياز به چيزي باالتر از خودش     ، بلكه   ول دروني قرار گيرد   تح

 علـت در درجـه بـاالتر از معلـول قـرار             ،چون هميشه . و اهميت و ارزش از آن باالتر باشد       
مثـال، حيـات    بـراي   . شـود  مـي   ماده محـسوب   ، براي درجه باالتر   تر و درجه پايين  . گيرد مي

)Life ( ،عقل براي ذهن، صـورت و      يا   .ماده و براي ماده جسماني، صورت است       براي ذهن
ايـن بـرهمن اسـت كـه     سـرانجام   و ).Radhakrishnan, ibid: p.58 ( اسـت  براي روح، ماده

 )Saguna Brahman(»سگونه برهمن«. دبر ميميان كند و از  آورد، حفظ مي ميپديد كائنات را 
بدين .  مانند عسل كه عصاره موم زنبور عسل است        ؛بهترين عصاره همه چيز در جهان است      

نيست كه بـرهمن يـك چيـز مـادي و            اين بدان معنا   ولي ،صورت، برهمن ماده جهان است    
را  بلكه برعكس، برهمن يك حقيقت پنهان است كه به همه چيز اين امكان               ،جسماني است 

  ).Mahony .1987: p. 149 (دهد كه در جاي اوليه خود قرار گيرند مي
  :موندكه اوپنيشاد نقل گرديده استاين مطلب به روشني در 

كـه حركـت     چيزهايي است  تمامميان  حركت دهنده پنهان در     . همه چيز را او آفريده است     
  ).Muņd .Up . 2.2.1 (زنند كشند و چشم بر هم مي كنند، نفس مي مي

در ميان برهمن است و او اصل همـه       زنده جسم و جاندار متحرك و  از عالم همه ،واقع رد
  . اند تنزيه فراكيهاني و جهان شمولي كيهاني هر دو از وجوه حقيقي آن يگانه مطلق. است
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  آفرينش انسان در اوپنيشادها 
. ديـ آ ها از جمله انسان به ميـان مـي         جهان، پيدايش موجودات و پديده    آفرينش  طرح  در  

پيدايش خورشيد و ماه و آسمان و زمين        به  نگاه اوپنيشادها به پيدايش انسان، يك نگاه كلي         
 بـه   ؛ چندان موضـوعيتي نـدارد     ،اش رسد پيدايش انسان در جنبه مادي      به نظر مي  . است …و

مـوارد  ديگـر   در  اسـت،   استثناي چند مورد كه به بيان آفرينش جسم و بدن انسان پرداختـه              
 كيهاني  پردازد و حتي طرح آتمن به عنوان خود        مي) آتمن( حقيقي و باطني او      بيشتر به خود  

  فضاي اوپنيشادها را پوشـانده اسـت كـه واقعيـت          ، چنان و قادر مطلق و وحدتش با برهمن      
  .رسد مادي انسان بسيار ناچيز به نظر مي

 د و  دار از نظر اوپنيشادها، انسان موجودي دو ساحتي است كـه بعـد مـادي و غيرمـادي                
 »پـرم آتمـن   « فردي و    خودJivātman( ( »جيوآتمن«او متشكل از    . استداراي جسم و روح     

)Paramātman(   يعني ،رد و  ب ، كه جيوآتمن از نتيجه اعمال لذت مي       است كلي يا كيهاني     خود
  حكم سايه و روشني را نسبت بـه يكـديگر دارنـد         ،و آن دو  است  پرم آتمن تماشاگر اعمال     

)Śvet. Up. 4.6; Kaţh. 1.3.1(.  
 شود مي آورده تمثيل عنوان به او بدن اعضاي و انسان مادي جسم ،آتمن درك براي همچنين

)Bŗhad. Up. 2.2.1-4.( آتمـن  محل دارد، حيات بدن تا كه گردد مي ذكر آتمن با جسم تفاوت و 

  ).Chānd. Up.  8.1.12( كند مي رها را آن مرگ از پس ولي ،دارد تعلق جسم به آتمن و است
كه انسان بـه طريقـي فرزنـد خـدا دانـسته            ه خاستگاهي آدمي با الوهيت و اين      رابط

و ) هـا  فرشته(در بريهدآرنيكه اوپنيشاد از خدايان      . در اوپنيشادها مطرح است   شود    مي
  ).Bŗhad .Up. 5.2.1( شود  بده ميتي نامپاج عنوان فرزندان پربهها  ها و ديوه انسان

  انسان را از عنصر يا سرشـت خـودش         ،ي دارند و خدا    رابطه مستقيم  ،انسان وخدا  
؛ آفرينـد  كند و زني را مـي       آروزي همسري را مي    ،هيرنيه گربهه يا پرجاپتي   . آفريند مي

هـر دو  . كند ميو خود را به دو قسمت سازد  ميخود را به اندازه يك زن ومرد بزرگ    
ياجنـه  «يم  حكـ . نيـست دوگـانگي   اين به معناي    ولي   ،از يك عنصر و سرشت هستند     

، و نيمـه خـالي بـا        استاين بدن يك نيمه از خودش       : گويد  مي (Yājñavalkya) »ولكيه
بـا   آيد و در ايـن اسـطوره،       ميپديد   نوع انسان    ،شود و از اجتماع آن دو      همسر پر مي  

ـ                 آينـد  وجـود مـي  ه  تغيير زن و مرد به صورت حيوانـات مختلـف، انـواع حيوانـات ب
)Radhakrishna , ibid: pp. 164-165.(  
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براي . مكان ويراج در جهان مادي بود     . استشده  نقل  نيز  اين اسطوره به صورتي مشابه      
 تنهـايي او  ،بـردن آن ميـان  براي از . تنهايي بودنيز حال نبود و دليل ناراحتي او  همين خوش 

بايد ولي  ،تا شدند  د و دو  كرهمسرش را از بدن خودش جدا       . داشته باشد همسري  خواست  
بدن اصـلي از ويـراج اسـت و جـوهر           . را متمايز دانست  ) مرد(و علت آن    ) نز(بدن جديد   

كردن وجود اوليه و بـدن خـود        محو  ويراج بدن همسرش را با      . اوليه او تغييري نيافته است    
. از جدايي آن دو كه با ايجاد بدني براي همـسرش صـورت گرفـت              . وجود نياورده است  ه  ب

» منـو «  ويـراج،  ،ديگـر بيـان   بـه   .  به وجود آمدند   (Patnī)همسر به نام    و   (Pati)شوهر به نام    
)Manu(       ـ سـت رو  « خوانده شده است كه همسرش  نـوع انـسان و      ،نـام داشـت و آن دو      » اپ

  .)Śańkarācārya, 1997.B: pp. 69-70 (نددوجود آور  هحيوانات را ب
  . گردد پديده هاي مادي در اوپنيشادها معين ميآفرينش هاي  شيوه

متولد شدن از يك موجـود زنـده         ،)نطفه(آيند، از تخم     ميپديد  سه منشاء   داران از    اين جان 
  .)Chānd.Up.6.3.1 (و جوانه زدن) زهدان(

شود و گاهي برابر با آتمن گرفته        انسان مطرح مي  باره  مفهوم ديگري كه در اوپنيشادها در     
ي روح   يعنـ  ؛چه در پناهگاه قلب ساكن اسـت       به معني آن   است، )puruša(» پوروشه «،شود مي

 .)Radhakrishnan, ibid: p. 90( كنـد  مي سپري را زيستي مراحل از يديگر مرحله ،يا روان فرد
هنگام مرگ به عنوان روح و روان فرد بـه           ، است و اين پوروشه كه جايگاه آن در قلب بوده        

 ، ديگـر آن   ايمعنـ . پيونـدد   جسم مادي را ترك مي كند و به جسم لطيف مـي            ،همراه نيروها 
پوروشه مانند خدايان بـه عنـوان يـك         .  است  اصلي جهان  أليه است كه روح و منش     انسان او 

موجود قديم و ازلي كه پيري ندارد و جان همه است و در ميان همه است و محيط بر همه                    
فـضا، هيرنيـه    باد، پوروشه را همان آتش، آفتاب،اوپنيشاد ، )Śvet. Up. 3.2. (شود معرفي مي

 ).Śvet .Up . 4.2( كنـد  مـي  معرفـي ) موكـل كـل عـام   (جـاپتي  و پر) موكل آب(برن  گربهه،
 تـو  پسري، تـو دختـري،     تو مردي، زني، تو  كند كه تو   مي همچنين اين گونه از پوروشه ياد     

انـدازي و تـو در       روي و مردم را به غلـط مـي         مي پيري كه هنگام راه رفتن با افت وخيز راه        
را به عناصر طبيعت يا به چيزهاي ديگر اگر پوروشه ). Śvet. Up. 4.3 (همه جا حضور داري

چيزي وجود  ) پوروشه(، مقصود وحدت آتمن و برهمن است كه به جز آتمن            كند تشبيه مي 
  . هر چه هست همان است وندارد
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 آن، ايـده    يمفهوم كيهاني پوروشه بـا مفهـوم شخـص        ميان  اوپنيشادها با ايجاد هماهنگي     
  پوروشـه را بـه عنـوان قربـاني بـر           ، خـدايان  كنند؛ بدين گونه كـه     نظام طبقاتي را مطرح مي    

كـه  اسـت  پوروشـه بـشر كيهـاني      . گيـرد   جهان شكل مـي    ،گزينند و از اين قرباني بزرگ      مي
هـاي او اجـزاي عـالم هـستي           اعضاي بدن او هستند و از اندام       ،قسمت هاي مختلف جهان   

يـو از  ا  ماه از ذهنش، خورشـيد از چـشمش اينـدره و آگنـي از دهـانش و         ؛شوند ساخته مي 
اي است كه تمام عالم را پوشـانده         پوروشه ماده اوليه  . آيد ميپديد  از پاي او زمين      نَفَسش و 

ـ ،است و از اعضاي بدن او      » هـا  بـراهمن « از دهـان او  ؛آينـد  وجـود مـي  ه  طبقات اجتماعي ب
(Brāhmin)   از دو ؛ را بـه عهـده داشـتند    ... ذكـر و ،مراسـم قربـاني  اجراي تعليم وداها و  كه 

ند و حفاظت از مردم و تقديم قربـاني  دروا بو   فرمان   كه طبقه  (Kśatriya)» ها كشتريه «،دستش
 كه گروه پيـشه ور و      (Vaiśya)» ها ويشيه «،هايش ها را به عهده داشتند و از ران        و مطالعه وده  

هـا و دادن قربـاني را بـه عهـده            صنعتگر بودند و تجارت و كـشت زمـين و مراقبـت از دام             
ترين طبقه و كاست     كه به عنوان پايين   آيد    پديد مي  از پاهايش نيز،   (Śūdra)» هشودر «.داشتند

 مظهر انسان كبير است كه از اجزاي ،پوروشه. اجتماعي، خدمت به طبقات را برعهده داشتند
  . عالم صغير شكل گرفته است،او

ادي در هيچ غـم و شـ  . و فنا ناپذيراست)in corporeal self ( مجرد منزلگاه خود،اين بدن
 و اند پنهان شده  آسمان زير و ندارند جسم كه است برق و رعد و ابر و باد مانند و ندارد ثيرأت آن

 از آرام يدوجـو  شكل به ،هم مجرد خود اين .آفرينند  مي را شديدي نور و آيند مي بيرون دوباره

  ).Deussen, 1980: vol.2, p.197( دياب مي دست روشنايي باالترين به و خيزد مي بر جسم اين
موجـود  نخستين   روح كيهاني به عنوان      ؛بار در ريگ ودا مطرح شد     اين وجود، نخستين    

 بـه   ،است كـه در اوپنيـشادهاي اوليـه       شگفتي  اما جاي   . متولد شده است  آغازين  هاي   از آب 
فرآيند آفرينش بيشتر    ، نيز  مورد نظر  هاي  در متن . نشده است اي   اشاره) برهمن(روح كيهاني   

تـرين   يك اسطوره مطـرح شـده اسـت و بـه عنـوان يكـي از ابتـدايي و قـديمي        به صورت   
هيرنيـه  « و   )Viśva-Karman( »ويـشوه كـرمن   «،  )Puruša(يندهاي خلقت كيهاني پوروشه     آفر

توسـعه  گـسترش   امـا تقريبـاً از نظـر        . گيرنـد   مورد توجه قرار مي    )Hiraņyagarbha( »گربهه
 متـأخر اوپنيـشادها ماننـد       هاي   و بعدها در متن    .برهمن يا آتمن هيچ اهميت و نقشي ندارند       

 .كننـد  شوتاشوتره اوپنيشاد است كه ايـن خـدايان بـه عنـوان روح كيهـاني خودنمـايي مـي                  
)Dasgupta, ibid: p. 52.(  
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انسان پيرلـرزان، پـسر و دختـر         برهمن را چهار پا، پرنده و حشره،       يشاد،نشوتاشوتره اوپ 
. بخشد و خود هر شخـصي اسـت   ئنات را تداوم ميكند و اين برهمن است كه كا     معرفي مي 

گونه  نير« بايد دانست شود تنزيه فراكيهاني او مطرح مي   اما در كنار اين جنبه كيهاني برهمن،      
دو چيـز متفـاوت   Brahman   (Saguņa(» سـگونه بـرهمن  « و (Nirguņa Brahman)» بـرهمن 

 چيـزي در حـد  نيـز  ي بـرهمن  جنبه كيهـان . اند ومتمايز از يكديگر نيستند، بلكه يك حقيقت     
بشري را به الوهيـت     هاي    ويژگيتوان    چون از ديدگاه اوپنيشادها نمي     نيست؛اوصاف بشري   

 اگر متفكران هندو در تفسير ماهيت كامل حقيقت متعالي، چهار مرتبه و شـأن از                .نسبت داد 
هاي   ماهيت هاي منطقي بوده است و اين ها ذات و         اند، به دليل الويت    حقيقت را عنوان كرده   

خـداي   .1: بـه قـرار زيـر اسـت        ،اين چهار مرتبه  . شوند مجزا از يكديگر در نظر گرفته نمي      
روح جهـاني    .3 ؛ كه قدرت آفرينش الوهيت اسـت      )ايشوره(اق  روح خلّ  .2 ؛)برهمن(مطلق  

  . )ويراج(جهان مادي  .4 ؛ كه جاري و ساري در جهان است)هيرنيه گربهه(
  ناپـذير  ان در خداي مطلق كـه بحـت و بـسيط و توصـيف     ت تمام خدايقدرت و خالقي

مجموعه هستي و كائنات در ايـن حقيقـت محـض تفـسير             همچنين   .شود  متمركز مي  ،است
  .)Radhakrishnan, ibid: pp .64-65( دنشو مي

   آفرينش انسان در قرآن و اوپنيشادهاايسهقم
نظر اسالم و هندوئيـسم     پيدايش انسان كه به نوعي در ادامه تكوين جهان بوده است، از             

 فرآيند  ،در اوپنيشادها . است به اين موضوع     ، تنها در نوع نگاه     روشن است؛ اما تفاوت    يامر
شـود و اغلـب      آفرينش به صورت فلسفي و عرفـاني و تـا حـدودي اسـاطيري مطـرح مـي                 

ـ    ندليستي و پندارگرايانه است كه منكر وجود جهان متكثر        ئاهاي متفكران آن ايد    ديدگاه وعي  و به ن
اين جهان با آتمـن و    . اند رابطه وجودي واحدي را براي جهان پذيرفته و به پان تئيسم روي آورده            

 اغلب در اوپينـشادها     برهمن و آتمن كه   ميان  شود و اين هم ذات پنداري        برهمن يكي دانسته مي   
انـد و يـا آشـنايي        شود، براي كساني كه در فضاي فكري فلسفي هندو قرار نگرفته           تكرار مي 

 فلـسفي   هـاي   هاي بعدي، نگـرش برخـي مكتـب        در دوه . رسد كافي ندارند، مبهم به نظر مي     
   ).Deussen, 1966: p. 257 (يابد  جنبه رئاليستي و واقع گرايانه مي،هندو به فرآيند آفرينش

فالسـفه  .  كامالً واقع گرايانه به آفـرينش انـسان دارد         يتوان گفت قرآن كريم ديد     اما مي 
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هـاي عرفـاني و      برداشـت  ناارفـ لسفي و واقع گرايانه و برخـي از ع        هاي ف   برداشت ،مسلمان
 به دليل مبناي فكري مـورد قبـول   ،اند و اين امر   ليستي از آيات مربوط به آفرينش داشته      ئاايد

توانـد    مـي  ،، رويكرد وحدت وجودي به مسئله آفـرينش       بيانبا اين   . ستها هر كدام از گروه   
  . به شمار آيدمسلمان عارفان محور وحدت متفكران اوپنيشادي و 

 برهمن، پرانه و گاهي عناصـر طبيعـي چـون           ،علت يا ماده پيدايش جهان در اوپنيشادها      
آب و گـاهي    نخست   ، ماده پيدايش جهان   ،در قرآن .  دانسته شده است    ...آب، هوا و آتش و    

يـده   تأكيد خاصي روي آب د     ،در چندين مورد   ،در اوپنيشادها . گاز و دود دانسته شده است     
زمـين و آسـمان بـراي تكميـل     سـپس   و  بودآب تمام جهان را پوشاندهنخست شود كه    مي

  .شوند مراتب خلقت از هم جدا ميديگر شدن 
در جنبـه واقعـي   . شـود  اقعي نگريسته ميو جهان از دو منظر واقعي و غير       ،در اوپنيشادها 

گويـد، اگـر     يشـنكره مـ   . نيـست شـدني   دنياي مـادي انكـار      پذير   آن، شكل واقعي و تجربه    
دارد و آن را به صورت واقعي جلوه داده اسـت، منظـور             اشاره  اوپنيشادها به جهان خارجي     

به محض شناختن برهمن به عنوان حقيقـت غـايي،          ؛ زيرا   آن يك واقعيت صرفاً نسبي است     
بدين گونه تالش شده است تا ناسازگاري       . كرد جهان مادي به طور غيرواقعي جلوه خواهد      

. هان خارجي با تنها واقعيت غايي بودن برهمن با يكديگر مطابقت داده شوند            واقعي بودن ج  
 و اهسـط اوبـه  نيـست، ولـي   برابـر  با بـرهمن  هر چند بدين ترتيب، اين جهان واقعي است،   

 در ).Däsgupta, ibid: p. 51( رددگـ  شـود و بـه او برمـي    شده و به وسيله او حفظ ميآفريده 
 عنـوان نـام و شـكل در جهـان مـشاهده           بـا   چـه    كه تمام آن    معتقدند نيزواقعي آن    جنبه غير 

شود، غيرحقيقي و ماياست و با قدرت ماياست كه خداوند نمايش اين جهان را ترتيـب                 مي
  . دهد و بايد پرده اين نمايش را كنار زد تا به حقيقت محض برسيم مي

ن اسالمي در   توان مشابه و مطابق نگرش عرفا      جنبه غيرواقعي جهان در اوپنيشادها را مي      
 با تـوهم كيهـاني      ،هي در عرفان اسالمي   هي برخاسته از عشق اال    تجلي اال . اين رابطه دانست  

 از سويي   ،هيتجلي اال  مايا و .كنند   ه را بيان مي   هر دو نقش دوساحتي يك تخيل خالقّ      ) مايا(
اي حائـل ميـان      اند و از سـوي ديگـر، پـرده         هيجنبه آفرينشي دارند و باعث تجلي عشق اال       

در عرفـان   آفـرينش   انگيـزه   . انـد   الق و مخلوق هستند و قدرت استتار وحدت بـه كثـرت           خ
 ،امـا در اوپنيـشادها    . هـي نيـست   است و عشق چيزي جز تجلي جمـال اال        » عشق«اسالمي،  
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افزايـد   اض خالق نمي  است كه اين بازي چيزي بروجود في      » بازي«ايجاد مخلوقات تنها يك     
بـا  . سـازد  ا خالق، فزوني فيض بخشي خود را آشكار مـي         كاهد، بلكه تنه   و چيزي از آن نمي    

در عرفـان اسـالمي و    .هـر دو مـشترك اسـت   ميان ، ايده جمال دوستي     هايي  وجود اختالف 
بـدين  .  حق است   خلق و ايجاد، ظهور و تجلي اسماء و صفات جمالي و جالليِ            ،اوپنيشادها

كـه گـذار از     اسـت    ود نمونـه مطـابق در هنـ       ،ترتيب، عماء ظرف وجودي در اسالم و مايـا        
دانـد و آن را      جهان مـادي را واقعـي مـي        قرآن،هر چند    ؛دهند وحدت به كثرت را نشان مي     

دانـد كـه مراحلـي از زنـدگي          كند، بلكه واقعيتي مي    نمي حاصل توهم و پندار انسان معرفي     
  . گيرد برمي رانسان را د

 ديـدگاه قـرآن     ؛ زيرا برابـر   باشد» اهللا«تواند مانند آفرينش     نمي» برهمن «همچنين آفرينشِ 
آفريند؛ در حالي كـه بـرهمن        را از عدم مي   ها    پديده است كه    يهآن حقيقت منزّ  » اهللا«،  كريم

آفريند، بلكه با بسط و رويش خود تكثـر        را از عدم نمي   ها    پديدهحقيقت فراكيهاني است كه     
خداوند غالب بر اشـياء      ،در اديان ابراهيمي  . آورد را به وجود مي   ها    آفريدهو جهان و    يابد    مي

 آن موجود به طور حتم بـه        ،خداوندبه محض اراده    . آفريند  مي موجودات را از عدم      واست  
است » المن شيء«مسلمان از عدم نيست، بلكه از عارفان آفرينش از ديد    ولي   ،آيد وجود مي 

متجلـي گـشت و جهـان    از ايـن رو،  ينه مخلوقاتش خود را ببيند،      يو ذات حق خواست از آ     
  .  شباهت بيشتري با ديدگاه هندويي دارد،اين نظر. عين به وجود آمد

كند كـه علـت العلـل        در سلسله مراتب هستي، قرآن خداي واحد بي همتا را معرفي مي           
كـه  است  كه شامل فرشتگاني    آفريند    ميمراتب هستي را    ديگر   خود   ،است و اين ذات يگانه    

.  تر از خودشان به امر خـدا مـشاركت دارنـد            در ايجاد و خلق مراتب پايين      ،با اختالف رتبه  
كـه  اينتـا   . انـد    آن ذات مطلق    در حالي كه مخلوقِ    ؛تر از خود هستند    ها علت مراتب پايين    آن

) جهان مادي (رسد كه تدبير امور عالم        به آن دسته از فرشتگاني مي      ،سلسله هستي فرشتگان  
داي مطلق است و بعـد خـداي        خهمان   برهمن،   ، در بينش اوپينشادي هم    .را به عهده دارند   

ايشوره و هيرنيه گربهه و ويراج كه هر كدام مانند فرشتگان عهده دار اموري هستند تا نظـم                  
كه در سنت هندويي هر كدام بـه جـاي          است  خدايان متعددي   در  تفاوت  . جهان انتظام يابد  

د گرچه اوپنيشادها به سمت انديشه مونيستي و طـرح خـداي واحـ       . شوند ديگري مطرح مي  
يـك  . خـورد  اي كه انسجام كافي ندارند، به چشم مـي         پراكنده  يها ولي انديشه    گرايش دارد، 
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آغـاز تـا پايـان مـتن ديـده          از   … از آتمن، بـرهمن، پوروشـه و ويـراج و          يتعريف مشخص 
جنبـه  (كنـد     نقش برهمن را به عنوان خالق جهان بـازي مـي           ،بلكه گاهي پوروشه  شود،    نمي

  . ...و گيرد مي را گربهه هيرينه جاي ويراج گاهي شود مي ظاهر تمنآ نقش در گاهي و )كيهاني
بـاره آفـرينش    در) يهـود، مـسيحيت، اسـالم     (راهيمـي   است كـه نگـرش اديـان اب       گفتني  

 به ساختار كلي و     ،مسئلهاين  ديني از   برداشت  طبيعي است كه هر     . استموجودات مشترك   
ي كامل خالق از    ي ديني بر اساس جدا    نياگر نگرش بنياد  . گردد مباني اعتقادي آن دين باز مي     

پيدايش آدمي نيز تسري خواهد يافت و انسان آفريده و          چگونگي  مخلوق باشد، اين نظر بر      
. هي برخوردار شده اسـت     خداوند خواهد بود كه بر اساس لطف خداوندي از نفخه اال           ةبند

 و شـاملي     عـام  ،به هستي واحـد   يك دين   اگر چنين جدايي وجود نداشته باشد و         برعكس،
ي بيابـد،   اهاي موجود در آن تنها به اعتبار مراتب فيض از آن هستي معن             قائل باشد كه تمايز   

. اي است از ذات او و بدين سبب نزديكي خاصي بـا او دارد              و افاضه  االهيانسان موجودي   
هـي  اقه اال آفريده خداست كه به سبب فعل خلّ      ) و تمام موجودات ديگر   (در نتيجه، يا انسان     

 يا صادري است از مبداء وجود كه با         و است   عدم به وجود آمده است كه نظر قرآن كريم        از  
  .استذات مطلق وحدت دارد كه نظر اوپنيشادها 

 ؛اي در اوپنيـشادها نـدارد   از هبوط به زمين هيچ زمينه پيش  زندگي آدم و حوا در بهشت       
ست و هـر آرزويـي كـه        زي ي را كه انسان در شادي كامل مي       يشايد بتوان دوره طال   هر چند   

شد و آدميان همه خوب بودند و بـي شـهوت و بـدون مـرض و بـدون                    مي داشت بر آورده  
امـا ايـن    . گذراندند را در سنت هندو مشابه زندگي آدم در بهشت دانست           مشكل زندگي مي  

كـاري و    تبه وشود  انسان نيز دچار دگرگوني مي،تغيير دوره زندگيبا   يابد و  وضع ادامه نمي  
هاي ناپسند ديگـر بـه زنـدگي         وطمع و مال دوستي و صفت      راني و حرص   و شهوت زشتي  

هـي كـه در مـسيحيت گنـاه ذاتـي تلقـي       گناه و تمرد آدم و حوا از امر اال  . يابد انسان راه مي  
 در اسـالم آن     .تلقي شود كار و شرور     ي گناه شود، باعث شد نسل آدم به طور ذاتي و جبلّ          مي

بـه زمـين، هويـت     آنـان   شـود و بـا هبـوط          و حوا بخـشيده مـي      گناه با توبه و پشيماني آدم     
كه اقتـضائات جديـد زنـدگي زمينـي را          يابند    ميو هويت جديدي    كند    ميتغيير  شان    بهشتي
از دنيا و   نيز  تصوير اوپنيشادها   . تا به آرامش و سعادت ابدي برسند      بكوشد  و حال بايد    دارد  

هاي  ان يك هدف، صرف نظر از روش      تالش براي رسيدن به آرامش و سعادت ابدي به عنو         
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نـسبت بـه دنيـا      هنـدوها   البتـه نظـر      .گونه است  همين ،بداندين در رسيدن     متفاوت اين دو  
  . از اسالم است تر بينانهبد

هي است  شود كه عهده دار امانت اال      ميياد  در قرآن از انسان به عنوان اشرف مخلوقات         
موجودات بر ديگر شوند و او  ميامر ده بر او يابد كه فرشتگان به سج  اللهي ميةخليفو مقام   

اي براي انـسان از    امتياز از پيش تعيين شده،در انديشه اوپنيشادياما  .يابد ميامتياز و برتري   
شود و وجه برتري و      اش خلق مي   حيوانات، جسم مادي  ديگر  او مانند   . اين نظر وجود ندارد   

  .و برهمن برسد آتمن معرفت به كه  زمانيتا  دارد بستگياش  بعدي هاي او به تالش امتياز
در اوپنيـشادها   . گـردد   به نوع نگـرش دو ديـن برمـي         ،تفاوت در منزلت بخشي به انسان     

گيرد و كل عالم در      گاهي در بيان اساطيري، انسان يك بشر كيهاني است كه پوروشه نام مي            
بـا  سـپس   ند و   ك گيرد و يا خدايي است كه آرزوي همسري را مي          قالب يك انسان شكل مي    

سـازد و هـر يـك بـه صـورت نـر و مـاده                 دو نيم شدن، همسرش را از بدن خود جدا مـي          
 در ؛آينـد   كليه مخلوقات مادون تا مورچه بـه وجـود مـي          ،حيوانات درآمده از اجتماع آن دو     

. اسـت هي خلق شـده     حالي كه ترسيم قرآن از پيدايش انسان اين است كه انسان با نفخه اال             
و انواع بعدي از طريـق تكثيـر و         . آفريده است خداوند  را  ين هر موجود    نوع نخست همچنين  

خـودش بـه     اند و همسر او از جنس و سرشـتي نظيـر           توليد مثل از نوع خود به وجود آمده       
 ترتيب خلق موجـودات تـا انـسان بيـان گرديـده         ، اسالمي هاي  در روايت . وجود آمده است  

كه جامع همه كماالت هستي است و       ود  ش  ان مرحله كامل اين خلقت معرفي مي      است و انس  
 نه آن كه خود خدايي شود كه در         ؛داردبرتري رتبه   موجودات  ديگر   نسبت به    ،از نظر نوعي  

  .وجودات به طور مستقيم دخالت كند خلقت معملِ
 خلقت ، زنده است كه در جريان آفرينش      يدر اوپنيشادها گويي طبقات اجتماعي مفهوم     

 عـالم اسـت كـه از اعـضاي بـدن او              ، پوروشه ماده اوليـه    نديشهادر اين   . گردد آن لحاظ مي  
 هر كدام از طبقات جامعه      ،ها آيند و مطابق با كاركرد اين اندام       طبقات اجتماعي به وجود مي    

 انساني نيكوكار است كه به وظيفه كاسـت خـود بـه خـوبي               ،در نظام كاستي  . وظايفي دارند 
كريم ندارد و با ديدگاه آن مبنـي بـر برابـري            اي در قرآن      هيچ ريشه  ،اين موضوع . عمل كند 

  . استدر تضادها  انسان
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   نتيجه گيري
پيدايش انسان كه به نوعي در ادامه تكوين جهان بوده است، از نظر اسالم و هندوئيـسم                 

 ،در اوپنيـشادها  . اسـت نگـاه بـه ايـن موضـوع         نوع  تفاوت در   ولي  يك امر روشن و است؛      
بيـشتر  شود و     عرفاني و تا حدودي اساطيري مطرح مي       فرآيند آفرينش به صورت فلسفي و     

 و بـه    ندليستي و پندارگرايانه است كه منكر وجود جهان متكثر        ئاهاي متفكران آن ايد    ديدگاه
شـود و ايـن      اين جهان با آتمن و برهمن يكي دانـسته مـي          . اند نوعي پان تئيسم روي آورده    

شود، براي كساني كـه      شادها تكرار مي  نيدر اوپ بارها  برهمن و آتمن كه     ميان  ذات پنداري    هم
انـد و يـا آشـنايي كـافي ندارنـد، مـبهم بـه نظـر                  در فضاي فكري فلسفي هندو قرار نگرفته      

هاي بعدي، نگرش برخي مكاتب فلسفي هنـدو بـه فرآينـد آفـرينش جنبـه                 در دوه . رسد مي
الً واقع گرايانه به    توان گفت قرآن كريم يك ديد كام       مي، ولي   يابد گرايانه مي  رئاليستي و واقع  

 نه از طريـق     ؛گيرد هي صورت مي  خلق انسان اولي از عدم و به امر اال          و آفرينش انسان دارد  
  .بسط و رويش خدا
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