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  چكيده

سرودهاي ودايي عالوه بر مدح خدايان و موجودات اساطيري به مسـئله  

آب  وداهـا در . انـد  را مورد بررسـي قـرار داده   آفرينش نيز پرداخته و آن

در همچنـين  . بعنوان عنصر اصلي و مادةالمواد جهان معرفي شده است

. مطـرح شـده اسـت   نيز ه خلق از عدم مسئل ،يبرخي از سرودهاي وداي

مـثالً   ؛قابل تطبيق با كتابها آسماني ديگر است وداهامسئله آفرينش در 

در متون اوستايي نيز آب بعنـوان عنصـر آسـماني و كيهـاني كـه مايـة       

سومريان، مصريان و يونانيـان  همچنين . معرفي شده استاست، حيات 

در برخـي از  . را آفريـد  نيز آب را اولين چيزي ميدانستند كه خـالق آن 

و ميگيـرد  صـورت   كـردن  آفرينش از طريـق قربـاني   ،سرودهاي ودايي

خـدايي   ةاعضاي قطعـه شـد   .دهندگان اين قرباني هستند خدايان انجام

با اين قرباني را تشكيل ميدهد و درجات آفرينش  ،كه قرباني شده است

. دعالم هستي تحقق پيدا ميكند و وحدت به كثرت تبديل ميشـو شدن 

ي كه در تكـوين  ي از طريق نيروهاي اسطوره وداهاآفرينش در  يبطور كل

  .صورت گرفته استنقش دارند، عالم 
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پرداخته و با اشـاره   وداهااين مقاله همچنين به مسئله يكتاپرستي در 

و بـرخالف نظـر   ـ ن هندي  ابه برخي از سرودهاي ودايي و نظر محقق

يكتاپرسـتي وجـود    اوداهـ مشخص نموده اسـت كـه در   ـ ن  امستشرق

  .در مورد آن صحت نداردچند خدايي  ةداشته است و فرضي

، آفرينش، اساطير، خدايان، آب، هسـتي، نيسـتي،   وداها :ها كليدواژه

  قرباني، وحدت، كثرت، جهان

  

* * * 
  

صـدور كثـرت از وحـدت از مسـائل      ةوحدت و ارتباط آن با كثرت و نحـو  ةمسئل

ات يـ مطـرح بـوده و نظر   ي گونـاگون هـا   فلسـفه مهمي است كه همـواره در اديـان و   

ـ    ؛ارائه شده اسـت  آن ةمختلفي دربار خلـق از عـدم را مطـرح     ةمـثالً متكلمـان نظري

فيض را  ةفيلسوفان اسالمي نيز نظري اند و داشتهتجلي را بيان  ةند و عرفا نظريا هنمود

ـ  هبا سه روايت مشائي، اشراقي و حكمت متعاليه مطرح كرد از تعـاليم  د و بـا الهـام   ان

بحثهـاي بسـيار دقيـق و     )ع(از آيات و روايات معصومين مندي عميق اسالمي و بهره

ند كه اوج آن را ميتوان در حكمت متعاليه مالصـدرا مشـاهده   ا هظريفي را مطرح كرد

 ةجمـع آنـدو بـا نظريـ     ةو نحـو خود به مسئله علم و اراده حق آراء مالصدرا در . كرد

 ،اسـت   هطونيان هيچ تعارضي بين فيض و اراده نديـد و برخالف نوافال هفيض پرداخت

ربط وحدت با كثرت نيز مالصـدرا   ةمسئلباره در. ذاتي حق است ،زيرا در نظر او اراده

به تحليل وجودي اين مسئله بودن وجود  ةحلقيقاالواحد و بسيط  ةقاعددو با تكيه بر 

قديم با حادث، ثابت مالصدرا در محورهايي چون ربط نزد اين مسئله . ه استپرداخت

  .با متغيير، عالم با معلوم و غيره مورد بررسي قرار گرفته است

ه هموراه مورد توجـ مسئله وحدت و كثرت و صدور كثرت از وحدت در اديان نيز 

اند و  نهاي باستاني به اين مسئله پرداختهبطوريكه بسياري از اديان و تمد ؛بوده است

در دين هندو و در كتـاب  . اند د بررسي قرار دادهچگونگي آفرينش و خلق عالم را مور

فرينش پرداخته شـده  به مسئله آ ،كتاب بشري محسوب ميشودترين يكه قديم وداها

در ايـن  . مسئله آفـرينش را مـورد تحليـل قـرار داده اسـت      ودايي است و سرودهاي
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. تالمـواد يـاد شـده اسـ     ةو از آب بعنـوان مـاد  گرديـده  اوليه اشاره  ةسرودها به ماد

در سرودهاي ودايي همچنين به مسئله ربط وحـدت بـه كثـرت بـه زبـان      همچنين 

  .ي پرداخته شده استي اسطوره

الزم است نگـاهي اجمـالي بـه سـير      وداهاقبل از پرداختن به مسئله آفرينش در 

. گـردد هنـد مشـخص    ةدر تاريخ فلسـف  وداهافلسفه در هند داشته باشيم تا جايگاه 

 ةتاريخ فلسفه هنـد را بـه چهـار دور    ،شهير هندي ةنويسند رادها كريشنان متفكر و

  )١(:بزرگ تقسيم كرده است كه عبارتست از

ايـن دوره مصـادف بـا    ): سال قبل از ميالد مسـيح  ۶۰۰الي  ۱۵۰۰( دوره ودايي. ۱

برهمنـان حـاكم شـد و     ةطبق ،در اين دوره. است هجوم آرياييها و استقرار آنها در هند

دو كتاب مقدس هنـدوان   ،٢اوپانيشادهاو  ١وداها .بسط پيدا كرد فرهنگ آريايي در هند

عبادت و ستايش خدايان از طريق قرباني صـورت  يي كه  ؛ دورهدر اين دوره ظاهر شدند

كـه  ي يـ عمـل بـر طبـق رسـوم ودا     ؛عصـر عمـل بـود    ،وداهابطور كلي عصر . ميگرفت

عي عبادت و سـتايش  نوكردن قرباني كردن بشمار ميرفت و عمل قرباني آنها مهمترين 

مراسـم عبـادي و   نكه در اواخر اين دوره، ياين وضعيت ادامه داشت تا ا. محسوب ميشد

بـه ايـن   . رانجام بصورت معتقدات قشري درآمـد به افراط كشيده شد و سكردن قرباني 

ن اعتقادات خشك و سطحي ايجاد شد و زمينه بـراي  يل ااكم واكنشي در قب كمترتيب 

ـ  اوپانيشادها. آمدراهم ف اوپانيشادهاظهور  ون ترديـد از مهمتـرين آثـاري اسـت كـه      دب

 ياهگرايشـ  اوپانيشـادها بعـد از ظهـور   . و به عالم فلسفه تقديم كرده استدمعنويت هن

 يايق بـاطن قي شد و جستجوي حيفلسفي و عرفاني جايگزين مراسم خشك عبادي ودا

 ٣وجود آتمـان  اعتقاد  بهبا  اوپانيشادهادر . گرديدقشري و ظاهري  هايجايگزين گرايش

اينكه آتمان و برهمان  هو همچنين اعتقاد ب) حقيقت عالم( ٤و برهمان) حقيقت انسان(

شد و برخي از مكاتب فلسفي  گذاري نوعي يكتاپرستي صرف پايه ،اند دو روي يك سكه

در . از اين آموزه براي بسط مكتب فكري خود الهام گرفتنـد  ،هند از جمله مكتب ودانتا

هـاي   در رشـد و تكـوين انديشـه    اوپانيشـادها  ةهيچ كتابي باندازكه ميتوان گفت  واقع

  .ه استنقش نداشتهند عرفاني و فلسفي 

                                                 
1. Vedas  
2. Upanishads   
3. Atman   
4. Brahman   
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ايـن  ): سال بعد از مـيالد  ۲۰۰۰سال قبل از ميالد مسيح الي  ۶۰۰( دوره حماسي. ۲

در ايـن دوره  . است ينهاي بودائيسم، جينيسم و مذاهب ويشنويييدوره مصادف با ظهور آ

 ،برهمان بـر زنـدگي مـردم صـورت گرفـت كـه در پـي آن        ةطبق ةسلطبرابر واكنشي در 

وجود آمـد و  ه ب اوپانيشادهاو  وداهاهاي  روشهاي مستقل عقالني جديدي در مقابل آموزه

كتـاب مقـدس   ١مكتب مادي چارواكـا . ت آسماني اين كتابها مورد انكار قرار گرفتسندي ،

  .نيز در اين دوره ظاهر شدند ٣ابهاراتابزرگ مه ةو حماس ٢بهاگاوات گيتا

منظور از سوترا نوعي . اين دوره از قرن دوم ميالدي شروع شد :دوره سوتراها. ۳

در ايـن  . هاي كوتـاه و مختصـر ميباشـد    نگارش مطالب فلسفي بصورت ابيات و سوره

 ٩مانسـا  و مـي  ٨، سـانكهيا ٧، يوگـا ٦، ويشيشـكا ٥، نيايا٤دوره شش مكتب فلسفي ودانتا

را قبـول   اوپانيشـادها و  وداهات آسماني اين شش مكتب فلسفي سندي. جود آمدندبو

  .ينهاي بودا و جين برآمدنديمقابله با آدر صدد از اينرو و داشتند 

فلسفي هند اسـت كـه تـا قـرن      ةاين دوره آخرين دور :دوره اسكوالستيك. ۴

در ايـن   ١١مانوجـا و را ١٠حكماي بزرگي ماننـد شـانكارا   .ميالدي ادامه داشتپانزدهم 

  .مكتب فلسفي خود را بسط دادند اوپانيشادهادوره ظاهر شدند و با الهام از 

فقط مكتـب سـانكهيا بطـور خـاص بـه مسـئلة آفـرينش         ،در ميان مكاتب فلسفي هند

ارتبـاط ايـن اصـول بـا     ، كيفيت اصـول آفـرينش   ،پرداخته و مسئله پيدايش درجات هستي

اين اصول ايجاد شده را بطور مبسـوط مـورد بررسـي     يكديگر و سلسله مراتبي كه براساس

 ةيـا مـاد   ١٢كائنات و مادر خلقت را پراكريتي ةمكتب سانكهيا ريشكلي بطور  .قرار داده است

طبـق  بـر  . آوردند كائنات را بوجود مي ةهم ،يا روح ١٣د كه بر اثر آميزش با پوروشااوليه ميدان

                                                 
1. Charvaka 
2. Bhagavad gita 
3. Mahabharata 
4. Vedanta 
5. Nyaya 
6. Vaisesika 
7. Yoga  
8. Sankhya  
9. Mimansa  
10. Shankara 
11. Ramanuja  
12. Prakrti  
13. Purusha  
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روح و  ؛اوليـه و روح اسـت   ةل و انفعـاالت مـاد  اساساً تار و پود عالم مبتني بر فع ،اين مكتب

  .هستند متمايز دو جهان كامالًو  كيب نميشوندهرگز تر يي كه ماده

  وداها

ترين آثـاري اسـت كـه از اقـوام هنـد و      يترين كتابهاي هندوان و از كهناز قديم وداها

رقين برخـي از مستشـ  . دقيقاً معلوم نيسـت  وداهاتاريخ پيدايش . آريايي بجاي مانده است

 وداهـا قبـل از مـيالد را تـاريخ پيـدايش      ۱۵۰۰الي  ۱۲۰۰سالهاي  )٢(،مانند ماكس مولر

سـال قبـل از    ۴۰۰۰را  آن ٢دار سال قبل از مـيالد و بالنگـا   ۲۴۰۰را  آن ١هوگ. ميدانند

، ولـي آنچـه   نـامعلوم اسـت   وداهـا تاريخ پيدايش  ،ن هنديامحقق ةبعقيد. )٣(ميالد ميداند

سـينه بسـينه منتقـل    بطـور شـفاهي   وداها براي مدت مديدي ه مسلم است، اين است ك

از چهـار ودا   وداهـا . سـت ا  ششم قبل از ميالد به نگارش درآمـده  ةگشته و حدوداً در سد

در . ٦ودا اوتهـار آو  ٥ودا سـاما  ،٤يـاجور ودا  ،٣ريـگ ودا : كـه عبارتنـد از   ستا  تشكيل شده

نسـبت بـه    ،نظر محتوا و عمق مطالب ريگ ودا هم از نظر قدمت و هم از ،ميان اين وداها

شامل سرودهايي در مدح خـدايان   وداها. وداهاي ديگر از اهميت بيشتري برخوردار است

. قرباني كردن بـراي خـدايان اسـت    ةو موجودات گوناگون اساطيري و همچنين بيان نحو

بلكـه از مبـدأ غيـر     ،هيچ مخلوقي نيست ةزاييد ، سرودهاي وداييحكماي هندي ةبعقيد

  .انساني وحي شده است

  نقش آب در آفرينش

اولـين  ، حيـات  ةبه مسئله آفرينش پرداخته شده است و آب بعنوان ماي وداهادر 

زمـاني كـه    وداهـا يعني از ديدگاه . را آفريده است چيزي محسوب شده كه خالق آن

. ين آبهاي بينشان بودند كه موجب آفرينش موجودات ديگـر شـدند  ا ،هيچ چيز نبود

                                                 
1. Haug  
2. Blgangadhar Tilak  
3. Rig Veda  
4. Yajur Veda  
5. Sama Veda  
6. Athara Veda  



 

 

١٢٨ 

  :آمده است ،از سرودهاي معروف ريگ ودا كه مربوط به آفرينش استدر يكي 

  در آن هنگام نه نيستي بود و نه هستي

  هوا و آسماني كه بر فراز آن است نبود 

  اين چه را ميپوشاند و چه را دارا بود؟

  در كجا و تحت حمايت كه؟ آيا فقط آب بود؟

  ؟آبهاي ژرف و نفوذ ناپذير

  ني هم نبودمرگ و جاودا ،در آن هنگام

  ...نشاني از شب و روز هم نبود

  در ازل تاريكي را تاريكي مستور ساخته بود

  )تشخيص ناپذير(و همه اين، آب بود و بينشان 

  پوشانده شده بود از خأل ،آمد آن موجودي كه پديد مي

در آن ) آفـرينش (ميـل  و يگانه به بركت نيروي حرارت به حركت در آمد ) موجود(آن 

  ود آمدبوج» تاريكي«

  عقل بود ةنخستين هست) ميل(و اين 

دانايان بكمك عقل بجستجوي آن حقيقت در قلب خود گماشتند و دانستند كـه بنـد   

  )٤(.هستي در نيستي است

، هند شناس معروف انگليسي معتقد اسـت كـه در ايـن سـرود ريـگ ودا      ،١كيت

  :وجود دارد كه عبارتست از مقدمات يك تثليث

  .بخش آبهاي بدو خلقت است آورنده و هستي مفهوم خالق كه پديد. ۱

 .اوليه و بطن صور عالمند ةآبها كه بمنزلة ماد. ۲

مفهوم خدايي كه روحش بر سطح آبها ظاهر ميشود و به تكوين ساير سلسـله  . ۳

 .مراتب هستي ميپردازد

  :كه اين سه اصل بدين قرارندگفت ميتوان كلي بطور 

  .اصل فاعل كه محرك نخستين است. ۱

 .دايي جهان يعني آبهاتاوليه و اب ةماد .۲

 .نخستين موجود آفرينش. ۳

                                                 
1. Keith  
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يعني اصل فاعـل   ؛سه اصل بزرگ مكتب سانكهيا ةنطف ،نظر اين محققبر اساس 

اصل منفعل يا پراكريتي و اولـين موجـودي كـه از امتـزاج ايـن دو پديـد        ،يا پوروشا

كـوين ريـگ ودا بـاز    را ميتوان در همين سرود آفـرينش و ت  ١يعني عقل كل ،آيد مي

  )٥(.شناخت

  : آمده است وداهاديگر جاي در 

را  صـفاتي نداشـت كـه آن    و قابـل درك نبـود  . اين جهان در تاريكي فرو رفته بـود 

ابتدا موجود اعـال آب را پديـد   . مثل آن بود كه همه در خواب باشند. مشخص سازد

درخشاني بـود كـه   اين جرثومه بصورت تخم زرين و . آورد و در آن جرثومه قرار داد

از اينـرو  . نـارا بـود   ،آبي كه پديدار شـد . ستاره از آن هزاران شعاع برخاست همچون

پس از آنكه برهمـا در تخـم زريـن    . يعني تحرك در آب ؛خوانده شد) برهما(ناراين 

با نيروي فكر خود آن بيضه را به دو نـيم سـاخت و از آن دو    ،يكسال برهمايي ماند

و فضـا مخـازن آب و اقيانوسـها و    ددا شـد و در ميـان آن   قسمت زمين و آسمان پي

  )٦(.درياها پديد آمدند

 ةآبهـاي دريـا در برگيرنـد   : ده اسـت مريگ ودا آ) X.  ۵/۸۲- ۶(همچنين در سرودهاي 

اين گوهر هستي مانند بذري اسـت كـه بـر روي آبهـاي بيشـكل      . اولين گوهر هستي است

ميـل خودآگـاهي و   . آيـد  م يا عقل بوجود مـي شناور است و از آن اولين مولود عال) وسئخا(

طبيعت و روح دو جنبه از يك حقيقت مطلـق   ٢در سرود ناساديا... كلمه از صفات عقل است

  .بلكه فراتر از آنهاست ،حقيقتي كه نه خود است و نه غير و نه خودآگاهي ؛اند محسوب شده

ب را بعنـوان  سرودهاي فوق به مسئله آفرينش و پيدايش هستي پرداخته و عنصر آ

آب،  :يي هندوان عناصـري ماننـد   اسطوره ةدر انديش. اند المواد جهان معرفي نموده ةماد

المـواد   ةولي آنها آب را ماد ،اند جهان دانسته شده ةهوا، خاك و آتش بعنوان عناصر اولي

بـه جهـان    ٦و حـرارت  ٥عقـل  ،٤، ميل٣ميدانستند و معتقد بودند كه آب با نيروي زمان

  .گاهي آب را ناشي از شب خائوس يا هوا ميدانستندآنها  )٧(.تبديل شد

                                                 
1. Mahat buddha  
2. Nasadiya 
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ـ   ،حيـات اسـت   ةدر متون اوستايي نيز آب بعنوان يك عنصر مينوي و كيهاني كه ماي

اهـورامزدا ميدانسـتند و معتقـد     ةرا آفريـد  آن زرتشـتيان . مورد ستايش قرار گرفته است

يتا هدايت ميشود، از اينـرو بـراي   يي توانا بنام آناه عنصر اهورايي آب توسط الههكه بودند 

ناپاكيهـا   ةخشنودي ايزد بانو نماز برپا ميكردند و قرباني و نذر ميدادند و او را نـابود كننـد  

   )٨(.ميدانستند

جـدالي بـين خـدايان     ،سومريان بر اين عقيده بودند كه بر سر آفرينش عـالم همچنين 

، اتفـاق  تحت نظارت داشـت را  نيكخواه و خداي كور، مالك جهان اسفل كه آبهاي نخستين

ارشـكيگال  . آسمان، خطايي مرتكب شـد  ةكور بر ضد ارشكيگال، الهبه اين ترتيب كه . افتاد

كور كـه خـداي   . انداختآب به قايقي را براي حمله به كور گرفت و مورد حمايت انكي قرار 

ي را غـرق  تا قايق انكـ كرد رها آبهاي نخستين را  و آب را در حبس خود داشت، شرارت بود

  . گشتآبهاي خوب  ةد و انكي خداي همياو به ثمر نرس ةاما اين حيل نمايد،

طي جشـنهاي سـال    ،كه بسياري از اساطير سومري را اقتباس كردندنيز بابليان 

اشعار حماسي مربوط به پيروزي مردوك بر تيامات، خداي گردابها را بـا آواز   ،نو خود

زماني آسمان نـامي  « :ابلي چنين آغاز ميشودب ةحماساين داستان . خوش ميخواندند

ـ     و  وجـود آورد ه نداشت و زمين نيز هنوز بينام بود و همچنين آسـو كـه هـر دو را ب

وجـود يـك دريـاي اوليـه در     در واقـع  » .آبها در آشفتگي بودند ...تيامات مادر آن دو

سـر  (زمـين  «در اين اسـاطير  . اساطير اقوام ساكن در آسياي غربي پذيرفته شده بود

تهي و باير بود و تاريكي بر روي لجه بود و روح خدا سطح آبها را ) برون آورده از آب

، خالق را از اهراممتون كهن مصري بدست آمده  )٩().۲: ۱سفر پيدايش، ( »گرفت افر

وفاني همچـون مـاري چنـد    طچنين توصيف ميكنند كه از طوفان نخستين و آبهاي 

  )١٠(.سر برآمد

آب رمـز كائنـات و سرچشـمه     ،ت در تمام تمـدنها و اديـان  بطور كلي ميتوان گف

اينكـه  مبنـي بـر   تـالس ملطـي   ديدگاه  ةمالصدرا دربار. امكانات هستي ميباشد ةهم

مراد او از آب همان وجود انبساطي باشد كـه در  « :ميگويد ،اصل موجودات آب است

قـرآن  تعبير به نفس رحماني ميشود و بـا قـول خداونـد در     ناصطالحات صوفيه از آ

   )١١(.»تناسب دارد) ۷ /هود(»...و كان عرشه علي الماء... « كريم

به رمزپردازيهاي آب پرداخته و نقـش   رساله در تاريخ اديانالياده در كتاب  داچمير

ش و معتقـد اسـت كـه آب در آفـرين    ا .را در آفرينش مورد تحليل قـرار داده اسـت   نآ
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ينها و شمايل نگاريها، جدا از ساختار كليتهاي فرهنگـي مربـوط بـه    يآ ،كيهان، اساطير

گـاه   و محمل و تكيـه  و آن اينكه مقدم بر هر شكل و صورت همواره يك نقش دارد ،آن

پـذيري و   زدن در آب، رمز رجعـت بـه حالـت پـيش از شـكل      غوطه. است هر آفرينشي

ي، برابر با انحالل و اضـمحالل  ي ا هر غوطه ورتجديد حيات كامل و زايشي نو است، زير

صورت و استقرار مجدد حالت نامتعين مقدم بر وجود است و خروج از آب، تكرار عمـل  

پيوند بـا آب، همـواره متضـمن تجديـد     در واقع . است تجلي صورت در آفرينش كيهان

سـوي  هسـت و از  » والدتـي نـو  «آب در ي، در پي هر انحاللي يزيرا از سو ،حيات است

ور ميكنـد و افـزايش    ديگر، غوطه خوردن، امكانـات بـالقوه زنـدگي و آفـرينش را مايـه     

 هـاي ينياسـت و بمـدد آ  » والدتـي نـو  «مـوروث   ين رازآمـوزي يآب، از طريق آ. ميدهد

گان، موجـب رسـتاخيز پـس از    دينهاي مربوط به مريي، درمانبخش و به بركت آيجادو

اسـت و  ) »آب حيـات «(بالقوه، رمز زنـدگي  امكانات  ةآب با دربرگرفتن هم. است مرگ

بعنوان مخـزن هـر   آب . لبريز از تخم و جرثومه، زمين و جانوران و زنان را بارور ميكند

االطالق و محمل صيرورت كيهان، با ماه قياس شـده يـا    سيال علي ةامكان بالقوه و ماد

ننــد و ه و آب، بــا هــم ميخوادضــرباهنگهاي مــازيــرا . مسـتقيماً هماننــد گشــته اســت 

و بـه كـون و    كال حاكمنـد ي و نابودي متناوب همه اشـ يسرنوشتي واحد دارند؛ بر پيدا

  )١٢(.صيرورت جهاني، ساختاري ادواري ميبخشند

يعنـي خـدايان از    ؛گاهي از طريق قرباني صـورت ميگيـرد   وداهاآفرينش عالم در 

قربـاني   ،كر شدهمانطور كه قبالً ذزيرا . طريق قرباني اقدام به آفرينش عالم مينمايند

صـورت  آن و نيـايش و عبـادت از طريـق     يك امر مقـدس بـود   وداها ةدر دوركردن 

خدايان انجـام دهنـدگان    ١در يكي از سرودهاي ريگ ودا بنام پوروشاسوكتا. ميگرفت

آفرينش نوعي قربـاني تلقـي ميشـود و پوروشـا قربـاني      يعني  ؛اين قرباني هستند

تشكيل ي قطعه شدة او درجات آفرينش ميشود تا آفرينش صورت بگيرد و اعضا

  :بشرح زير ميباشد سروده موسوم به سوكتا در ريگ ودا .ميدهند

او پـس از احاطـه كـردن    . اين پوروشا هزار سر دارد، هزار چشم و هزار پا دارد

پوروشا جملة چيزهـايي  . اين زمين باز باندازة ده انگشت فراختر و بزرگتر است

اينچنين است بزرگي او و اين پوروشـا  . واهد آمداست كه پديد آمده و پديد خ

                                                 
1. Prusha Sukta  
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اين موجوداتند و سه پـاي  ) يك چهارم او(يك پاي او . از اين هم بزرگتر است

هنگامي كه خدايان اين پوروشا را به قربـاني  . ابديت آسمانها) سه چهارم او(او 

ز تابستان سوخت اين قرباني و پايي ،فصل بهار روغن يك قرباني بود ،فرستادند

را بـه چنـد    آن ،كه اعضاي پوروشا را جدا كردندامي هنگ. خود اين قرباني بود

ن، رانهـا و پاهـاي او را چـه نـام     اقسمت تقسيم كردند؟ دهان او چه شد؟ بازو

بازوان او سلحشوران شد و رانهاي او ويشيا . نهادند؟ دهان او طبقه برهمان شد

 ،او بوجود آمد) عقل(از انديشة  ماه. شد و از دو پاي او طبقة شودراها پديد آمد

و از  ،و از دهان او ايندرا و آگني هستي يافتند ،از چشمان او خورشيد پيدا شد

  )١٣(.دم او وايو بوجود آمد

تـا عـالم    نداز هم جـدا شـد  كردن در اين سروده اعضاي پوروشا از طريق قرباني 

اينسـت كـه   يز نوظيفه انسان  .هستي تحقق پيدا كند و وحدت به كثرت تبديل شود

مفهـوم ديگـر   . اعضاي پراكنده پوروشا را جمع كند و كثرت را به وحدت باز گردانـد 

اول حركـت و   ةحيـات بـه نقطـ    ةاحياي عالم و بازگردانيدن چرخـ  ،بازسازي پوروشا

مراد از انجام دادن قربانيهاي پيوسته در اوقات خـاص  ، بهمين دليل گردش آن است

  )١٤(.ه پوروشا بازگردانده شودكه اعضاي پراكند ه استاين بود

سخني از غير واقعي بـودن جهـان    ييطبق نظر رادا كريشنان در سرودهاي ودا

 ،يعني جهان هرگز بصورت وهم و خيال پنداشته نشـده اسـت   ؛بميان نيامده است

آمـده   وداهـا در يكي از سـرودهاي  . استگشته بلكه بصورت يك امر واقعي مطرح 

البتـه   ؛به شكلهاي مختلفـي ظـاهر ميشـود    ١)مايا( است كه ايندرا بواسطه قدرتش

 ،اينـرو  از. گاهي هم مايا و مشتقّات آن بـه صـورت اراده دمونهـا بكـار رفتـه اسـت      

خطاست كه تصور شود طبق سرودهاي وداهـا در آغـاز نيسـتي بـوده و هسـتي از      

انـد كـه وراي همـه     زيرا وداها حقيقت واحدي را پذيرفته. نيستي ناشي شده است

 ،نيستي فقط بمعني اين است كـه آنچـه اكنـون موجـود اسـت     . ستبوده ا هاتضاد

آمـده اسـت كـه     اگرچـه در يكـي از سـرودهاي ودايـي     ؛زماني وجود نداشته است

اما منظور ايـن نيسـت كـه وجـود از عـدم       )١٥(موجود از ناموجود ناشي شده است،

 كـه وجـود مشخّصـي از يـك وجـود     بـه ايـن معنـي اسـت     بلكه  ،ناشي شده است

  )١٦(.نامشخصي بوجود آمده است
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  وداهايكتاپرستي در 

ن اشـرق ستن هنـدي و م ابه خدايان متعددي اشـاره شـده اسـت كـه مفسـر      وداهادر 

خـدايان ودايـي را    ،نابرخـي از مستشـرق  . انـد  دادهارائه  بارهاروپايي نظرات مختلفي دراين

خود هنـديها خـدايان   . اند اساس آنها را مورد تفسير قرار دادهاين  و بر اند بندي كرده طبقه

خـدايان زمينـي، خـدايان برزخـي، و     : اند كه عبارتنـد از  ودايي را به سه گره تقسيم كرده

قائـل   طبقـات اجتمـاعي و دينـي خـود ارتبـاط     بين اين خـدايان و  آنها  .خدايان آسماني

كاهنـان و خـداي برزخـي     ةبـا طبقـ  ) آگني(و معتقد بودند كه بين خداي آتش )١٧(بودند

. تناظر و ارتبـاط وجـود دارد  سلحشوران و خداي ويشوادوا با مردم عادي  ةبا طبق) يندراا(

ـ   ١دومزيل خـدايان ودايـي براسـاس     ةمحقق فرانسوي نيز معتقد است كه مراتب سـه گان

ظـف بـه   وبنيـان شـده اسـت و هـر دسـته از خـدايان م      نهـاده  نظام جهاني و اجتمـاعي  

ـ  ايـن نظـام سـه   . انطبـاق دارد تب عالم اين وظيفه با يكي از مرا كهيي هستند  وظيفه  ةگان

معتقـد   ٢مـاكس مـولر  . نگي كـاملي دارد اهخدايان با نظام طبقاتي و اجتماعي هنديها هم

زيـرا هـر يـك از خـدايان      ،پرستش خدايان مطرح نيسـت  ةفقط مسئل وداهااست كه در 

ايين حتي گاهي خداياني كـه در مراتـب پـ   خود به مقام ممتازي ميرسند؛ بطوريكه  ةبنوب

مـولر ايـن   . و در رأس خـدايان قـرار ميگيرنـد   دست مييابنـد  ممتاز  ةدرجه ب ،جاي دارند

  .مينامد ٣»هنوتيسم«وضع را 

چنـد   ةخدايان ودايي و فرضـي  ةن غربي درباراهندي نظر مستشرقمحققان 

پنداشـتن  « :ميگويـد  ٤براي مثال كوماراسـوامي . را رد ميكنند وداهاخدايي در 

ين چند خدايي صرف است بسان چند خدايي يونانيـان و  آي ،اينكه كيش هندو

خود ساده انديشي محضي است كه فقط در خور آن دانشجوي غربـي   ،روميان

ن اهمچنين محققـ  )١٨(.»روميان و يونانيان بوده است ٥است كه وارث پاگانيسم

تجلي صـفات مختلـف    ،مطرح شده است وداهاكه در خداياني هندي معتقدند 

بوجـود خـداي يكتـا     ۹۰، ۸۹ ،۸۲ ،۸۱ يسـرودها چنانكـه   ؛اي يگانه استدخ

ذات حقيقي خدايان واحـد  : آمده است وداهادر يكي از سرودهاي . دارنداشاره 

                                                 
1. Dumezil 
2. Max Muller  
3. Henotheism  
4. Comaraswamy  
5. Paganism  



 

 

١٣٤ 

ويشـوا   )٢٠(.او همراه آفرينش است و در عين حال فراتـر از آن اسـت   )١٩(.است

عظـيم خـود   زمين را پديد آورد و بـا قـدرت    ،همه چيز است ةكارما كه بينند

ـ      )٢١(.را آشكار كرد آسمانها اوسـت   و وجـود آورد ه او پـدري اسـت كـه مـا را ب

  )٢٢(.همچون پروردگار و مدير عالم كه به تمام اقوام و موجودات زنده علم دارد

 ،حكيم شـهير هنـدي   )٢٣(،به سخن حكيمانه اوروبيندوكه در اينجا شايسته است 

  :كنيم            اشاره وداهادرباره خدايان اساطيري در 

ايـن اسـت كـه ريـگ ودا بخـودي خـود        ،يي كه من پيشـنهاد ميكـنم   يهفرض

انساني به ما رسيده است و  ةمهمترين مدركي است كه از دوران باستان انديش

در آن . نـد آي مـي  بازماندگان منحط آن بشـمار » اسرار الوزيس«و » ارفه«آيين 

زيـر   ،هنگام علوم معنوي اين قوم به عللي كه امروزه تعيـين آن دشـوار اسـت   

را از عوام كتمان ميكرده و به » ودا«پرده صور مادي اصنام و رموزي كه معني 

يكي از اساسيترين اصول عرفـا  . ه بودخواص آشكار ميساخته است، پنهان شد

شناسي را مقدس بشمارند و راز آن را در خود  اين بوده است كه آيين خويشتن

چه آنها ميپنداشتند كه ايـن   .نگاه دارند و علم واقعي خدايان را تحصيل كنند

زيـرا  . بلكه خطراتي نيز دربـردارد  ،معرفت نه فقط متناسب با افكار عوام نيست

ايـن معرفـت    ،بيم آن ميرفت كه در صورت ابراز آن به افراد معمـولي و ناپـاك  

يا كيفيت فطري خود را از دست  وتغيير كند و استفاده سوئي از آن بعمل آيد 

ات يك عبادت ظاهري و ناكـاملي را كـه بـراي عـوام     پس آنها هم مقدم. بدهد

 .افتاد، فراهم ساختند و هم روشي معنوي جهت خواص منظور داشتند مؤثر مي

ترتيب سرودهاي خود را به لباس الفاظ و استعاراتي بديع آراستند كه هم  بدين

. براي برگزيدگان مفهوم داشت و هم مردم عادي از معـاني آن بهـره ميبردنـد   

  )٢٤(.ودايي بر مبناي اين اصل بنيان شده است سرودهاي

يعنـي بـه اينكـه     ؛رادكريشنان معتقد است كه وقتي ما به يك نگاه توحيدي ميرسيم

. اسـت توجه بوده نيز مورد  وداهااين نگاهي است كه در  ،ذات حقيقي خدايان واحد است

عدم خلـق كـرده    سؤالي مطرح ميشود و آن اينكه آيا اين خداي واحد عالم را از در اينجا

در . به هر دو اينها اشاره شده اسـت  وداهااو خود معتقد است كه در . است يا از ماده قبلي

رشـد و نمـو و    ةاوليه ياد شـده اسـت و مايـ    ةي از آب بعنوان ماديبرخي از سرودهاي ودا

مضـمون آبهـاي   . اسـت مراتب هستي دانسته شـده   ةزندگي در هم ةبالندگي و سرچشم

اوليـه آفـرينش محسـوب ميشـود كـه بعـدها        ةبمعني مـاد  وداهاآفرينش  وداوليه در سر
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. بصورتهاي مختلفي از جمله حلول ويشنو در آبهاي اوليه در ميان هندوان رواج پيدا كـرد 

آمده است كه خالق اين آبها خداي واحـدي   وداهااينكه خالق اين آبهاي اوليه كيست در 

 ةو سـپس نطفـ   ديعني او بذري در ميان آنهـا نهـا   ؛را خلق كردآنها خود  ةاست كه با اراد

قربـاني   ةدر اسطور )٢٥(.زريني بوجود آمد و او خود بصورت برهما و خداي خالق ظاهر شد

 X.67يي مطرح شـده اسـت و در سـرود     پوروشا نيز ربط وحدت به كثرت بزبان اسطوره

  . نيز آمده است كه موجود از عدم بوجود آمد
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