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  چكيده
شناسـی   در سه مسئلۀ خداشناسی، جهان» رگ وده«هاي  بینی آیین هندو را بر اساس آموزه این مقاله، جهان

اندیشـد؛   کند. رگ وده در باب خداشناسی مشرکانه می شناسی بررسی می و چگونگی پیدایش آن، و انسان
ـ     ز مشـهود اسـت.   اگرچه در برخی از سرودها، اعتقاد به یک خدا و اعتقاد به وحـدت وجـود فلسـفی نی

شناخت جهان هستی و چگونگی پیدایش آن نیز بسته به نوع شناخت سرایندگان سرودها، متعدد بیان شده 
ـتی   است: بر طبق یک بیان، خدایان جهان را آفریده اند و مطابق دیدگاه دیگر، خدایان به واسطۀ جهان هس

طبقات عالی داراي ارزش و کرامت ذاتـی،   شناسی معتقد است افراد اند. رگ وده در زمینۀ انسان تولد یافته
اند. انسان باید در این جهان مطابق با قـانون ریتـا زنـدگی     پایه ارزش و دون هاي طبقات زیرین بی و انسان

کند؛ هم به اخالق پایبند باشد و هم با نیایش و تقدیم نذورات و قربانی به درگاه خدایان، ارتباط خوبی بـا  
گذارد. در ادامه، پس از  شود، بلکه به دنیایی جاوید قدم می ن با مرگ خود نابود نمیآنها برقرار نماید. انسا

شـود کـه    اثبـات مـی   82بینی، استدالل به سوره نساء آیه  بیان تناقضات و اختالفات موجود در این جهان
ـتۀ روزگـا   نسانهاي ا ، الهی نیست؛ بلکه ساخته و پرداختۀ اندیشه»رگ وده«بینی  جهان ر کهـن  هاي برجس
  است.
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 مقدمه

شـده،   معناي شنیده شود. شروتی به تقسیم می 1و سمرتی )Sruti(متون مقدس هندویی، به دو دستۀ شروتی
شود که سنت هندویی، آنهـا را انعکـاس حقـایق ازلـی در قلـب رازبینـان        به آن دسته از متون اطالق می

داند. این حقایق، نه به صورت وحی در ادیان توحیدي (کـه پیـامبران آن را از طریـق     ها، می استان، رشیب
کردند)، بلکه از طریق ریاضت و کف نفس، مـورد شـهود و معرفـت قـرار      فرشته از خداوند دریافت می

سینه نقل کردند تـا   به را سینه ها آن گرفت. این حقایق، در ازل به زبان سنسکریت بود؛ و سپس براهمین می
اي و منضـمات   آمد. متون شروتی، شامل متون وده صورت مکتوب در هاي بعد رسید و باالخره به به نسل
 )Yajur Veda(وده، یجـور  )SaIma Veda(وده، سـامه  )Rg Veda(وده، هـا (رگ   از: وده اند شود که عبارت آن می

 )25، ص 1386موحـدیان و رسـتمیان،   (هـا و اوپـه نیشـدها.    آرنیکـه هـا،   )، براهمنـه )Atharva Veda(اتهروه وده و
دسـت انتقـال یافتـه و میـراث      به سینه و دست به شود که سینه معناي خاطره، به دانشی اطالق می سمرتی به

هـا، قـانون منـو، و     از حماسـه  هـا عبارتنـد   تـرین سـمرتی   مربیان، و معلمان و پیشوایان باستانی است. مهم
  )27، ص 1386وحدیان و رستمیان م( ها. پورانه

= دانسـتن) مشـتق شـده و     Vid» (ویـد «= بید) در زبان سنسـکریت، از ریشـۀ    Vedaواژة وده (
جاللـی،  ( باشـد.  مـی » علم منزَل« یا » دانش الهی« "معناي  طور اخص به به است؛ اما» دانش«معناي  به

سـال   1500تا  1200کم به  دست معناي دانش ستایش است و قدمت آن به» وده رگ« 2)47ص ، 1372
هـا بـه    ترین و فراگیرترین بخش وده گردد و مشهورترین، مهم می پیش از میالد مسیح علیه السالم بر

هاي بسـیاري از آن   هاي دیگر است و قسمت وده، مادر وده رگ )30، ص 1383شایگان، (رود. شمار می
ترین اثر قوم آریـایی هنـد اسـت کـه تـاریخ       وده، قدیمی رو، رگ ها موجود است. از این در بقیۀ وده

پیدایش آن به قبل از تاریخ تمدن یونان و پیش از تدوین کتب دینی موجود قوم یهود میرسـد. رگ  
) است که بیشتر آنها در ستایش خدایان اسـت، کـوچکترین   suktaسرود یا سوکتا ( 1028وده داراي 

سروده و روحانیان هوته  3ها رودها را رشیبیت دارد. این س 58سرود فقط یک بیت و بزرگترین آن 
)Hota وده، به ده مانداال ( خوانند. کتاب رگ ) آنها را با آهنگ میMandala جاللـی ( شود. ) تقسیم می ،

   )52، ص 1372
اي، اثبـات کنـد کـه وجـود      بینـی وده  کند، ضمن ارائۀ تصویري روشن از جهـان  این مقاله تالش می

 هاسـت و  دهد که این متن، محصول و نتیجۀ کار انسان رگ وده نشان می در هاي زیاد تناقضات و اختالف
قطعا همانند قرآن کریم، از جانب خداوند نازل نشده است. خداوند سـبحان بـا اسـتدالل بـه همـاهنگی      
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صـورت قیـاس    قرآن مجید و نبود اختالف در بین آیات آن، برهان بر کالم اهللا بـودن قـرآن کـریم را بـه    
دوا فیـه اخْتالفًـا         «کند:  ین تقریر میاستثنایی، چن جـلَو غَیـرِ اللّـه نْـدنْ ع کـانَ مـ لَو رُونَ الْقُرْآنَ وبأَ فَال یتَد

تالی قیـاس اسـت. تـالی،     »لَوجدوا فیه اخْتالفًا کثیرًا"مقدم، و » «لَو کانَ منْ عنْد غَیرِ اللّه« ، )82نساء: (»کثیرًا
گونه اختالفی در قرآن نیست؛ پس مقدم آن هم باطل است؛ یعنی قـرآن مـن عنـد     هیچباطل است؛ چون 

غیر اهللا نیست؛ بلکه من عنداهللا است و از اراده و علم ازلی ذات اقدس الهی نشئت یافته اسـت. ایـن آیـه    
داشت و بعضـی از آیـاتش بـا بعضـی دیگـر ناهماهنـگ        فرماید اگر قرآن، کالم خدا نبود اختالف می می
اهللا جوادي آملی دربارة علت وجود اخـتالف و تنـاقض در    آیت )620، ص 19، ج1389آملـی،   جوادي( بود. می

  نویسد:   هاي عادي می آثار انسان
شـود و گـاهی    تـر مـی   بشر عادي، از جهل و سهو و نسیان در امان نیست و سخن او در بستر زمان پخته

ـین را باطـل مـی     تر از معرفت پ کند که عمیق مطلبی را نو ادراك می کنـد و   یشین اوست؛ یـا مطلـب پیش
گونه امور در تالیفات بشري هست؛ ولی در کالم خدا چنین تکـاملی نیسـت.    آورد. این شناختی جدید می

ـین اسـت؛     اي دیده جهل، سهو، نسیان، تحول، تکامل و... در هیچ آیه ... نمی شود و صدر و ذیل آیـات، مب
هو اْألَولُ و اْآلخرُ و الظّاهرُ و الْباطنُ و هو خر، و ظاهر و باطن است: چون از نزد خدایی است که اول و آ

زُب   )64(مـریم:  ؛و ما کانَ ربک نَسیادر او جهل و نسیان راه ندارد:  و) 3حدید: ( ؛ء علیم بِکلِّ شَی ال یعـ
ضِ وی اْألَرال ف و ماواتی السةٍ فثْقالُ ذَرم نْهرُ  ع ال أَکبـ ک ونْ ذلغَرُ مـبأ ( .ال أَص رو، همـان   ایـن  از )3: س

هاي مکی مشهودند، در آیاتی که در اواخر بعثت  معارف بلند و ژرفی که در آیات اوایل بعثت و در سوره
ـتقل بـر اعجـاز     اند، دیده می هاي مدنی نازل شده در سوره نبی اکرم شوند و این هماهنگی، حجتی مس

  )628- 627، ص 1389جوادي آملی، ( است.قرآن کریم 
  کنـد کـه محکـوم بـه قـوانین طبیعـت       نیز معتقد است انسان در جهانی زیست مـی  عالمه طباطبائی

است؛ طبیعت این عالم بر حرکت، دگرگونی و تکامل اسـت؛ هـر روز بـر دانـش، تجربـه و کمـال       
تـر و   تـر، متـین   تدابیر و نظریـاتش پختـه  تر از دیروز، و اعمال،  شود، او امروز عاقل انسان افزوده می

تر از گذشته است؛ حتی کارهایی مانند نوشتن، و گفتن شعر و سـخنرانی کـه امتـداد زمـانی      محکم
بـر همـین اسـاس، دربـارة      )16، ص 5، ج 1372(طباطبـائی،  دارند، آخرشان بهتر از اولشان خواهد بود.

مقدس که از جانب خداي متعال نازل شده  وده متنی وده دو مطلب قابل اثبات است: الف). رگ رگ
لحاظ علمی و معنوي در یک سطح، و در زمانی  ها)، به وده (رشی باشد نیست؛ ب)، سرایندگان رگ

  واحد نبودند.
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 وده شناسي رگ خدا

داشـته   بـاور » وحدت وجود« یا » یکتا پرستی« ، »بسیار خدایی« ها ممکن است به  در عصر حاضر، هندو
بسیاري از آنان به وجود خداوندي یکتـا (بـرهمن) بـاور دارنـد کـه ممکـن        )158، ص 1391 (براتی، باشند.

صـورت کـودك، دوسـت،     توانـد بـه   هاي مختلف پرستش شود. براي نمونـه، خداونـد مـی    است به گونه
بشـري   تواند به هیئت مذکر یا مؤنث، یـا بـه شـکلی غیـر     سلطان، مادر یا عاشقی ظاهر گردد. خداوند می

کننـد. تریمـورتی    د و پرستش شود. هندوان گاه خداوند را در قالب تثلیث (تریمورتی) درك میتجلی یاب
تنهـا برهمـا    شامل برهما (آفریننده)، ویشنو (نگهدارنده) و شیوا (ویرانگر) اسـت. بـا ایـن حـال، نـه      هندو

گانـه از   پـنج شود، بلکه امروزه غالباً تریمورتی یا تثلیـث جـاي خـود را بـه گروهـی       ندرت ستایش می به
  )160- 159(همان، ص  .)Ganesha(او گانش )Surya(سوریا، )Devi(خدایان داده است: ویشنو، شیوا، دوي،

 :شـود  سه نوع تطور دربارة اعتقاد به خـدا دیـده مـی   وده نیز  ویژه در متن کهن رگ اي، به در عصر وده
  )55- 52، ص 1372، جاللی(

پرسـتی و تصـور خـدایان     اي طبیعـت  پرسـتی: مرحلـۀ اولیـۀ افکـار وده     بسیار خدایی یا طبیعت یک.
مانـداالي اول؛   185و  154، 50، 48، 1انـد: سـرودهاي    هاي زیر نماینـدة ایـن مرحلـه    مختلف بود. سرود

یـادي  خدایان زمانداالي دهم. در این مرحلۀ  168و  125، 89، 68مانداالي پنجم؛ و سرودهاي  84سرود 
  شدند. برخی از این خدایان بدین شرح هستند: که داراي کارکرد ویژه بودند، ستایش می

وده اسـت کـه نـامش در بـیش از      ترین خـدایان رگ  ): ایندرا از قدرتمندترین و محبوبIndra(ایندرا 
هـایی کـه بـه     قربانیهمراه سوریا و آگنی، قدرت بیکران خود را از طریق  به سرود آمده است. ایندرا 250

و بـاران را بـه   » آریـه «او زمـین را بـه    )153، ص1377(ذکر گو،  کردند. شده کسب می پیشگاهشان تقدیم می
آورد بخشیده است. ایندرا تاکید دارد که خـدایان بـه خـواهش او در حرکتنـد و      مردي که برایش نذر می

خواهـد،   ي و یا ویرانی امـوري کـه مـی   کند. او همچنین به یار هاي خروشان را هدایت می اوست که آب
کنـد و خـدایان بـه خـواهش او      هاي خروشان را ایندرا رهبري می آب )26(مانداالي چهارم، سرود  پردازد. می

  )26(مانداالي چهارم، سرود  اند. در حرکت
شود که جالل خـود را بـا روشـنایی نمایـان      ): از این خدا با عنوان دختر آسمان یاد میUsas( اوشس

تواند دشمنان هندوان را نـابود کنـد، همچنـین او تـاریکی را      سازد. تصور بر این است که این خدا می یم
نماید تا موجودات زنده از آنها بگذرند. هندوان از این خـدا برکـت و روشـنی     ها را روشن می نابود و راه
ت شـگرف و اخـالف   کنند و معتقدند که او برانگیزانندة سعادت عظمی است. ثـروت و شـهر   تقاضا می
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خواه موجودات است و افکار مـردم   شود. او نیک نرینه، از دیگر تقاضاهایی است که از این خدا طلب می
کنـد. اوشـس بـه     ها و اموال گونـاگون حکومـت مـی     بیند. او صاحب ثروت فراوان است و بر گنج را می

کننـد کـه    ، ثروت طلـب مـی   دابخشد. هندوان از این خ دهد، ثروت می مردي که مراسم مقدس انجام می
  )75(مانداالي هفتم، سرود شامل گاوان، اسبان، روزي فراوان و پسران است.

انـد. آدیتـی را    ): آدیتیاها نام عام گروهی از خدایان است که همگی فرزنـدان آدیتـی  Adityas(آدیتیاها 
هـا را   اند، آنها روابط انسان سانیاند. آدیتیاها تجلی و تجسم قوانین کیهانی در جوامع ان مادر خدایان دانسته

با یکدیگر و همچنین روابط بشر را با قواي طبیعی و عناصر خمسه، که مسیر اتصـال بـه خـدایان اسـت،     
(مانـداالي دوم، سـرود    کند. وده تعداد آدیتیاها را شش عدد ذکر می رگ )31، ص 1377(ذکر گو،  کنند. برقرار می

جز یـک جـا، همـواره     پیمانان وارونا بوده و نام او به ست که از هم میترایکی از آدیتیاهاي اصلی،  )1، یند27
  با نام وارونا آمده است:
ـنایی نـور را نظـاره      وارونا، اي فرمانروایان آسمانی که بر عرش مقدس حکم مـی  - اي میترا رانیـد و روش

ت خـدایی خـود   شـوید، و بـا معجـزا    کنید و با ابرهاي رنگارنگ خویش، در دل رعد و برق ظاهر می می
ـنجم، سـرود     آوریـد!  می آسمان را به بارش در جاویـدانی! از   اي جفـت  )5- 2، بنـدهاي  63(مانـداالي پ

  )63(مانداالي پنجم، سرود  حکومت جهان که بر هزاران ستون استوار است، نگهبانی کنید.
نهـا را شـادمان کننـد. آنهـا بـا      هندوان با تقدیم نذر به آدیتیاها، آدیتی، میترا و وارونا امیدوارند که بتوانند آ

 )51(مانداالي هفتم، سرود  کنند. تجلیل از همۀ آدیتیاها از آنها برکت تمنا می
هـاي   هـاي درخشـان! بـا اسـب     اي اشـوین «ها آمده اسـت:   در خطاب به اشوین :) Asvins(ها  اشوین

هـا از   این سـرود دربـارة لـذت بـردن اشـوین      ».نجیب خود بیایید، و سرود خدمتگزار خویش را بپذیرید
خواهد که از ضیافت دشمنشـان بگذرنـد و تنهـا     ها می نذور مردمان سخن گفته است. سراینده از اشوین

کننـدگان نـذرها    هـا زیباینـد و بـه تقـدیم     نیایش آنها را بشنوند. تصور سرایندة سرود این است که اشوین
دهند. سراینده با سرود نیکـوي خـود در    فاي خود را نجات میبخشند و خدمتگزاران با و جمال ابدي می

کند تا آنها نیز گاو او را با شیر خویش غـذا دهنـد و روزي بخشـند. در     ها را پرستش می دم، اشوین سپیده
 )68(مانداالي هفتم، سرود  کند که اي خدایان! ما را همیشه با برکت خود حفظ فرمایید. پایان دعا می

تواند او را از میان غـم و مشـکالت نجـات دهـد؛      گوید: آگنی می وده می رایندة رگس :)Agni(آگنی 
در سرودي دیگر، دربـارة غـذا دادن بـه     )99(مانداالي اول، سرود  گذرد. همانند قایقی که از میان رودخانه می

اونـد  گوید که نتیجۀ آن، جالل، و پیروزي و دانـایی اسـت. آگنـی خد    افروختن آتش سخن می آگنی با بر
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کنـد،   نفس و برنا، به آن فناپـذیري کـه او را سـتایش مـی     به آن خداي قائم« هاي عظیم است: نیرو و ثروت
  )12رود مانداالي چهارم ، س( بخشد. ها می گنج

اي خداونـد جـوان! هـر    «تواند گناهان را پاك کند:  است که می خداي جواندر فرازي دیگر، آگنی، 
ایم، در حضور ادیتی مـا را از گنـاه    از راه بالهت در اینجا مرتکب شده گناهی که ما در صورت ابناي بشر

  )4، بند 12(مانداالي چهارم، سرود  »پاك ساز. اي آگنی! از تقصیر ما درگذر.
آگنـی در آسـمان و زمـین،    « جایی و حاکمیت آگنی تاکید شده اسـت:  در جاي دیگر، بر حضور همه

  )98(مانداالي اول، سرود  »رویند، تحت فرمان اوست. ین میجا حاضر است. همۀ گیاهانی که در زم همه
بخشش گناهان و خالصی از رنـج، سـالمتی، توانـایی بـه اخـالف و فرزنـدان، و عمـر طـوالنی، از         

  )12(مانداالي چهارم ، سرود  مطالبات هندوان در این سرود است.
مخوف، پروردگـار زمـان و    هاي وده است. او خداي طوفان : وي از خدایان جوي رگ)Rudra(رودرا 

هاسـت. او خداونـدي خونخـوار و خشـمگین اسـت و       النوع مرگ است. او پدر رودراها و مـاروت  رب
کشد. اوست که دستور حمالت تـب و   کن، زمین را به نابودي می حرکاتش چون طوفانی ناگهانی و بنیان

وده،  در رگ )191، ص 1377 (ذکـر گـو،   دهنـده نیـز هسـت.    کند و در عـین حـال، شـفا    بیماري را صادر می
  خطاب به رودرا آمده است:

ذات و داراي  باشـد و خـدایی قـائم بـه     ها را براي رودرا بیاورید که کمانش محکم و قوي مـی  این سرود
رّان اسـت،    کس بر او غلبه نکرده و داراي سالح تیرهاي تند پرتاب است. آن داناي پیروزمند که هیچ هاي بـ

اندیشد و با سلطۀ واالي  وسیلۀ خداوندي خویش به موجودات زمین می نود. او بهباشد که دعوت ما را بش
هاي ما بیا که با سرود به تـو   شاهنشاهی خود، در فکر موجودات آسمانی است. اي رودرا ! با میل به خانه

  هاي ما را شفا عطا فرما.  گوییم و همۀ بیماران خانواده خوشامد می
  گونه بدي به پسران و اخالف ما مرسان. بان! هزاران دارو داري؛ هیچ... تو اي خداوند بسیار مهر

ـته، و      ما را مکش و ما را ترك مفرما، اي رودرا! و چون به خشم آیی، کمندت بر مـا نیفتـد. علفـزار پیراس
ـتم،    میان زندگان به ما عطا کن. اي خداوند ! ما را پیوسته با برکت حفـظ فرمـا.  شهرت در  (مانـداالي هف

  )46سرود 
نیروسـت؛ فرمـانش   بخشندة روح و دهندة » هرن گربهه«وده،  ): از نگاه رگHiranya- garbaha(گربهه  هرن

 )121(مانداالي دهـم، سـرود    اش ابدیت است. آورند. او خداوند مرگ، و سایه را (حتی خدایان دیگر) بجا می
به واسـطۀ عظمـت ایـن     )121دهم، سرود  مانداالي(راند، پایان و چهارپایان حکم می گربهه بر مجموع دو هرن
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ها به او محکـم، و   هاست، فضا از اوست؛ آسمان ند، او مالک دریاها و رودخانه ها موجود خداست که کوه
هـا را در اطـراف نگـاه     وجـود آورد. او آب  برجاست. این خدا، آگنـی و قربـانی را بـه    خاطر او پا زمین به

گربهـه پـدر زمـین اسـت و جهـان بـر او متکـی         یکتا بود. هرن داشت و در میان خدایان، باالترین خداي
انگیز را آفرید. سـود و زیـان مـا در دسـتان      پهنا، ژرف و دل هاي بی وجود آورد. آب است. آسمان را او به

  )121(مانداالي دهم، سرود  قدرتمند اوست.
خـداي   2ادیتیـا و   12 رودرا، 11واسـو،   8داند:  خدا می 33تعداد خدایان را  4وده جز در یک جا، رگ

خـدا در روي علـف مقـدس     33باشـد کـه   « مانداالي هشتم آمده اسـت:  28مشخص دیگر. در سرود  نا
  »بنشینند.

کنندة دشـمنان، خـدایانی کـه مـانو      نابود« از همین مانداال، خطاب به خدایان آمده است: 30در سرود 
  »اید. پرستد، شما سی و سه تن هستید و به همین گونه در سرود خوانده شده شما را می

خـدا در   11کنـد کـه    عـدد، اشـاره مـی    33از مانداالي اول، ضمن حصر خدایان بـه   139سرود  در 
هـا را از   از آنها با کمال اشتیاق، قربانی ها مقام دارند و هر یک خدا در آب 11خدا در زمین و  11آسمان، 
  پذیرند. مردم می

اند. خدایان انفرادي بـه   بندي، خدایان متکثر به دو دستۀ انفرادي و گروهی تقسیم شده در یک تقسیم 
مـاروت   )Aditya(سه گروه آسمانی، فضـایی و زمینـی، و خـدایان گروهـی نیـز بـه سـه دسـتۀ آدیتیاهـا،         

انـد   اند. واسوها خدایان بخشایندة نعمـت، سـالمتی و فراوانـی    تقسیم گردید )Vasu(و واسوها )Marut(ها،
هـا   تعداد آنها هشت تاست: آتش، خاك، باد، هـوا، آسـمان، مـاه، خورشـید و سـتارگان. تعـداد مـاروت       

الفکـر جلـوه    سـال و متحـد   و سـن  صورت برادر، هـم  صورت جمعی و متشکل و به مشخص نیست اما به
 12و  8، 6انـد. تعـداد آدیتیاهـا     ها با رعد و برق پیوستگی دارند و مانند خورشید فروزان کنند. ماروت می

اند و بر عناصر طبیعت تسلط دارند. آنها از صفاتی چـون   عدد مورد اختالف است. این خدایان در آسمان
  زرین، درخشان، پاك و گردانندة نظام هستی برخوردارند.  

ه عالم به سه اقلیم آسمان، زمین و فضاي میانه تقسـیم شـده اسـت،    اي ک شناسی وده بر اساس کیهان 
خـدایان   )25، ص 1377(ذکـر گـو،    اند. بندي شده اي نیز به خدایان آسمانی، زمینی و جوي دسته خدایان وده

ها، و اوشاس. آدیتیاهـاي اصـلی    اند از: خدایان گروهی (آدیتیاها)، دیائوس، سوریا، اشوین آسمانی عبارت
انـد از: تواشـتري،    ند از: میترا، آریامن، بهاگا، وارونا، داکشـا و آمشـا؛ و آدیتیاهـاي فرعـی عبـارت     ا عبارت

خدایانی که میـان آسـمان و زمـین     )26، ص 1377(ذکر گو،  واسوات، ساویتري، شاکرا و ویشنو. پوشان، وي
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مانـداالي دهـم، سـوریا     158ود در سـر  (همـان)  نپات. واتا و اَپام - اند از: ایندرا، رودرا، وایو هستند، عبارت
  اند. (خورشید) خداي آسمان، وات خداي جو، و آگنی خداي زمین توصیف شده

وده، از یک خدا صحبت شده است؛ خـدایی کـه    هاي رگ  در آخرین سرودپرستی:  . توحید یا یکتادو
)، پوروشَـه  Vis’vakarmaکرمـه (  - هـاي ویشـوه   خالق و پروردگار عالم است. این خداي یگانه که بـه نـام  

)Purusa و پره جاپتی ((Prajapati) جـا   بینـد و در هـر   می خوانده شده، آفرینندة جهان است و همه چیز را
 54سـرود   8و  5مانـداالي اول، بنـدهاي    164و  89سـرودهاي   )78، ص 1، ج 1383(شایگان،  حضور دارد.

مانـداالي دهـم، معـرف     190و  121، 90، 82، 72هـاي   مانداالي هشتم و سرود 41مانداالي سوم، سرود 
  اند: تمایل سرایندگان آنها به یکتاپرستی است. در این مرحلۀ همه خدایان مظهر یک خداي متشخص

خوانند. یک واقعیت مفـرد   می - پرندة تیزبال آسمانی - او را اندرا و میترا و وارونا و آگنی و حتی گروتمان
(مانداالي اول، سرود  گویند. از آگنی و یم و ماتریشون سخن میخوانند: وقتی که  د نام میرا دانایان به چن

  )46، بند 164
  وجود آمد، یگانه خداوند آفرینش بود.  بود؛ چون به» هرن گربهه«در آغاز 

  داشت. او زمین و آسمان را نگاه می
  سوي چه خدایی تقدیم نماییم؟ پس ستایش و نذر خود را به

پوشیده از برف موجود اسـت؛ آن کـه مـردم او را مالـک دریاهـا و       هاي ... آن که به عظمت او این کوه
  هاي فضا از اوست، و آن که بازوان به او تعلق دارد. دانند؛ آن که این قسمت ها می رودخانه

  سوي چه خدایی تقدیم نماییم؟ پس ستایش و نذر خود را به
انـد، و آن کـه    ا و کرة آفتاب ثابـت ه برجاست، و آن که به او آسمان آن که به او آسمان محکم و زمین پا

  اندازة آب در افالك است.
  سوي چه خدایی تقدیم نماییم؟ پس ستایش و نذر خود را به

  وجود آمدند و به روشنی درخشان است. آن که آسمان و زمین به حمایت او به
  درخشد.  نگرد و خورشید طالع در او می با فکر خود او را می

  سوي چه خدایی تقدیم نماییم؟ پس ستایش و نذر خود را به
پهنـا   هاي بی وجود آورده، و آب اشتباه جهان بر او متکی است و آسمان را به ... او که پدر زمین است و بی

  انگیز را آفریده است؛ باشد که او ما را گزندي نرساند. و ژرف و دل
  سوي چه خدایی تقدیم نماییم؟ پس ستایش و نذر خود را به



   ۷۹ ، جهان بيني متناقض!»رگ وده«بيني  جهان

   )121(مانداالي دهم، سرود  است.وجود را به همۀ این موجودات نداده »! پرچاپتی«ي کس جز تو، ا هیچ
وحدت وجود فلسفی: در این تحول فکري، مکتب وحدت وجود فلسفی مطرح شد کـه اسـاس آن    سه.

  نشدنی قرار گرفته است. شخصی و شناخته بر وجود اعالي غیر
پرد و بر تمام این آفـرینش    رود و بر هر آنچه می ه میبر هر ثابت و بر هر جنبنده، و نیز بر هر آنچه را

  )54(مانداالي سوم، سرود  کند. رنگارنگ، تنها یک (ذات) فرمانروایی می
» ایشـوره «و خـداي واجـد شخصـیت    » بـرهمن «وده آمده است که باید بین حقیقـت مطلـق    رگدر 

)Isvaraوجود آمد، از همـین فکـر سرچشـمه     بهاي که بعدها  ) فرق گذاشت. غالب افکار فلسفی و مذهبی
 گیرند. می) قرار Atmanگرفته است. در مرحلۀ وحدت وجود فلسفی، همۀ خدایان جزئی از آتمن (

پرد، و بـر تمـام ایـن آفـرینش      رود و بر آنچه می بر هر ثابت و بر هر جنبده، و نیز بر هر آنچه راه می
  )54(مانداالي سوم، سرود  کند. فرمانروایی می رنگارنگ، تنها یک (ذات)

اي، روش هنداون براي ستایش خدایان، روش قربـانی کـردن و تقـدیم نـذورات بـراي       در عصر وده
خداي آتش (آگنـی)   )Indra(خداي باران (ایندرا)، )Surya(مانند خداي خورشید (سوریا)،خدایان طبیعت، 

فلسـفۀ   )165، ص 1391(براتـی،   ودایی بـود.  همراه با خواندن اوراد و دعاهاي )Soma(یا خدایی به نام سوما،
  رفت: ها هم از طلب ثروت، فرزند، امنیت، و.... فراتر نمی این عبادت

  کنیم، روا گردد.   منظور آنها براي تو قربانی می باشد که حاجات ما که به
  )121(مانداالي دهم، سرود  باشد که صاحب ثروت شویم.

خـور   اعتنـا نبـاش؛ باشـد کـه مـا در      صداي مرا بشنو و بدان بیگوید:  در سرودي خطاب به ایندرا می
هـاي   خـور بخشـش گـنج    هاي تو باشیم. ما در اندیشۀ تجلیل تو هستیم؛ باشد که ما همیشه در عطاي گنج

چشـمۀ نیـروي عظـیم و     بخشـی؛ ثروتـی کـه سـر     خواه ما را می تو باشیم. اي ایندراي الهی! تو ثروت دل
کنی. آن بخشش فراوان کـه از   بخشی؛ تو به ما دوستان عطا می ه ما مسکن میشمار است. تو ب فرزندان بی

کنـد، آنچـه را کـه آرزو دارد خواهـد      گمان به آن که تو را ستایش مـی  گردد، بی تو، اي ایندرا! منبعث می
ر تـا  بخشید. آن را به ما که ستایندگان توایم، عطا فرما، تو، که مورد پرستش مایی! دعاي ما را نادیده مگیـ 

خدایان نیز به این امور توجه نشـان داده، آنهـا    )11(مانداالي دوم، سرود  ما تو را در این قربانی تجلیل نماییم.
  دهند: را مورد لطف و عنایت خود قرار می

سازم؛ او را به مقام دانشـمندي و ریشـی و براهمنـی     العاده نیرومند می من مردمی را که دوست دارم، فوق
  )125داالي دهم، سرود (مان رسانم. می
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کنم) و چون از  آورم (درست می هاي بزرگ گاو و اسب گرد می این منم (ایندرا) که براي پرستندگانم گله
ـیار    مست شدم، با پیکانم براي آنان طعمه به دست مـی  عصارة سوما و نواي سرودها سر آورم و امـوال بس

  )4، بند 48(مانداالي دهم، سرود  کنم. زیاد براي ایشان جمع می
  را بنوشند.» سوما«باشد که نگاهدارندگان جهان، نگاهدار ما نیز باشند؛ باشد که امروز براي نگاهداري ما 

  ها. »ریبهو« ها، همۀ خدایان، همۀ  »ماروت«ها، همۀ »آدیتیا«همۀ 
ـید.  »اشوین«، و »آگنی«، و » ایندرا«و  ي هفـتم،  (مانـداال  ها را تجلیل کرده ایم؛ همۀ شما به ما برکت بخش

  )51سرود 
گذرد، مـا را از میـان    باشد که آگنی ما را از میان مشکالت بگذارند و مانند قایقی که از میان رودخانه می

  )99(مانداالي اول، سرود  غم عبور دهد.
ـیم. اوسـت قـادر،     ، از خدایان گروهی آدیتیاها) دست دعا بلند میBhagaدر سحرگان به درگه بهاگا ( کن

کننـد. مـا را    آدیتی، بخشاینده، که فقیر و غنی و حتی شاهان از او طلـب سـهم خـویش مـی    فاتح، فرزند 
هاي مـا   هدایت کن اي بهاگا!... ثناي ما را بشنو اي بهاگا! و به ما ثروت ارزانی کن. بر تعداد گاوها و اسب

  )3- 2بندهاي  ،41(مانداالي هفتم، سرود  فزا؛ باشد که در جوانی و مردي، ثروتمند و غنی باشیم. بیا
وده، هم در باب تصور از خدا و هم دربارة وحـدت یـا تکثـر     آید که رگ دست می گفته به از مطالب پیش

خدا، دیدگاهی منسجم و هماهنگ ندارد و این به دلیل ویژگی انسانی سرایندگان آن اسـت. همچنـین بـا    
تـوان تـا حـدودي بـه      ردند، میک توجه به نوع حاجات هندوان و نیازهایی که به درگاه خدایان مطرح می

انسان داشتند، پی برد. این نوع نگاه، با نگاهی که در قرآن بـه خـدا    عمق نگاه آنها و شناختی که از خدا و
وده و  ها فاصله دارد. در مقام مقایسه میان تعـالیم رگ  و انسان، و فلسفۀ عبادت مطرح شده است، فرسنگ

در قرآن کریم مفهومی مشخص دارد. خداوند ذات مقـدس و   بریم که خدا قرآن کریم، به بروشنی پی می
ذي خَلَـقَ     دسـت توانـاي اوسـت:    ها و زمین را آفریده و همـۀ امـور بـه    اي است که آسمان یگانه اللّـه الـَّ

قًا لَکمرِز راتنَ الثَّمم بِه فَأَخْرَج ماء ماءنَ السأَنْزَلَ م و ضاْألَر و ماوات؛ )32 (ابراهیم:الس    کـمبر اللّـه کـمذل
رزق و روزي انسـان و همـۀ    )102(انعـام:  ،ء وکیلٌ کلِّ شَی  ء فَاعبدوه و هو علی ال إِله إِالّ هو خالقُ کلِّ شَی

نْ  قُلْ إِنَّ ربی یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشاء منْ عباده و یقْدر لَه دست خداست:  موجودات، تنها به مـ ما أَنْفَقْتُم و
و   بخشـد:   ها را شفا می خداست که بیماري )39(سبأ: ،َء فَهو یخْلفُه و هو خَیرُ الرّازِقین شَی فَهـ رِضْـتإِذا م و

دکم    و به انسانها فرزند، چارپایان، باغات و سایر نعمات اعطا میکنـد:   )80(شعراء: یشْفینِ ذي أَمـ و اتَّقُـوا الـَّ
بنـابراین، در نگـاه توحیـدي قـرآن      )134 - 132: (شـعراء .و جنّات و عیونٍ، أَمدکم بِأَنْعامٍ و بنینَ، ا تَعلَمونَبِم
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طور خالصه، داراي همۀ صـفات کمـالی، و مبـرّا از     توان و به دان، همه کریم، خداوند آفریننده، رازق، همه
ا النّـاس أَنْـتُم    آیند:  شمار می او ناچیز و نیازمند بهها در برابر  همۀ اوصاف نقص است و همه آفریده یا أَیهـ
میدی الْحالْغَن وه اللّه و إِلَی اللّه مسلمانان تصور کامالً مشخصی از خـداي خـود دارنـد؛     )15(فاطر:  .الْفُقَراء

زهـاي خـود را از او   درگاهش دعـا کـرده، نیا   گویند و به رو در هر لحظه و هر مکانی با او سخن می این از
خواهند. آنها میدانند که باید تنها او را بپرستند و از او اطاعت کنند و تنهـا از او کمـک طلـب نماینـد:      می

زیرا جز خدا، همه چیز مخلوق و ذاتا ناتوان و عین ربط به حضـرت   )5(حمد:  ؛إِیاك نَعبد و إِیاك نَستَعینُ
وده امري نامشـخص اسـت. هنـدوان نیازهـاي متعـدد       ا در رگاند. این در حالی است که مفهوم خد حق

هـاي   گذارند؛ خدایانی که توان و نیروي خود را از نذورات و قربـانی  خود را با خدایان متعدد در میان می
شـدند. هنـدوان خداونـد را     آوردند. و با اهداي نذر و قربانی به درگاهشـان شـاد مـی    دست می مردمان به

شـوند؛ نیازمنـد و احساسـات و     ها شاد مـی  کردند؛ خدایانی که همانند انسان تصور می دقیقاً همانند انسان
  عواطف دارند:  

آوریم، لذت بریـد.   کنید! از این نذور که ما براي تهنیت شما می اي خدایانی که کارهاي شگفت می
(مانـداالي   گیریـد.  بخش (سوما) در پیش شما مهیاست. بشتابید و از نذر من بهره بر هاي شادي شیره

  )68هفتم، سرود 
هاي) گوناگون (قربانی) که تمام خواص مردانگـی در   مانع، از این غذاها (گوشت باشد که اندرا، حافظ بی

  )9، بند 5(مانداالي اول، سرود  آنها نهفته است، لذت برد.
  )3، بند 37(مانداالي هفتم، سرود  شما که مالک نیرویید، هنگام مراسم (ما) سیراب شوید.

  وده رگ شناسي (چگونگي پيدايش جهان) در  . جهان۲
اسطورة چگونگی پیدایش جهان، از مباحث بسیار مهمی است که به عقیدة برخـی، کلیـد شـناخت    

رود. اهمیت بنیادي این اسطوره از آنجاست که هـر لحظـۀ مهـم زنـدگی را      دین ودایی به شمار می
دربارةچگونگی پیـدایش جهـان،    )110، ص 1389کویپر، (اند. تکراري از آن فرایند آغازین قلمداد کرده

  دو روایت وجود دارد:
در آغاز، فقط آب وجود داشت که در خود، حامل نطفۀ زندگی بـود. کلـوخ کـوچکی از زیـر      الف)

آب به باال آمد و بر سطح آن شناور شد. آن کلوخ روي سطح گسترش یافت و به کوهی مبدل گشـت و  
  )110- 109، ص 1389، کویپر(ها شناور ماند. این آغاز پیدایش زمین بود؛ اما زمین همچنان روي آب
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کند؛ ولی بود یا نبود این خدا، فقط اهمیتـی جـانبی دارد؛    رین خدا، پدر جهان، گل را توده میبرت ب)
خود مقدس بوده است و براي اینکه فرایند این پیدایش اتفاق بیافتـد، نیـازي    خودي به زیرا جهان نخستین

  به آفریدگار نبود. به یک معنا، اعتقاد داشتند که اشیا خود وجود دارند.
هنـوز واحـدي    - صورت کوه نشان داده شده است  که به - ال، جهان در این مرحلۀ نخست به هر ح 

کدام از تضادهایی که جزئی از جهان محسوس ما هسـتند، وجـود نداشـتند؛     متعین بود؛ یعنی هنوز هیچ نا
قابـل  معناي واقعـی کلمـه، تـاریکی؛ و نـه ت     نه آسمان بود، نه زمین؛ نه روز و نه شب؛ نه روشنایی و نه به

فراگیر میان مرد و زن و مذکر و مؤنث. به همین دلیل است که این اسطوره، در همـین مرحلـۀ پیـدایش،    
بخشـند. اسـطورة    جنسی اشاره دارد که به دیگـر موجـودات، هسـتی مـی     گهگاه به موجودات ابتدایی دو

اي از خـدایان،   ویژهواقع منسجم و در شیوة خود، منطقی است. گروه  هاي پدر و مادر، به آمیختن نقش در
کسـانی کـه    )110ص ، 45ش 1389، کـویپر (دانسـتند.  را با این مرحلۀ نخست مربـوط مـی   )Asuras(ها اسوره

وجـه یـک    هـیچ  دانستند که مرحلۀ نخسـت پیـدایی جهـان، بـه     اند، خوب می اي را سروده سرودهاي وده
شـمردند. در   اسطورة آفرینش نیست؛ زیرا چیزهایی از پیش وجود داشتند که وجـود آنهـا را مسـلم مـی    

  سرود خلقت چنین آمده است:
  آن هنگام، نه نیستی بود و نه هستی؛

  بود و نه آسمانی که از آن برتر است.نه هوایی (جوي) 
  پایانی وجود داشت؟ در ظل حمایت کی؟ آیا آب ژرف بی، در کجابود،  چه پنهان

 اي از شب و روز. آن هنگام، نه مرگ بود و نه زندگی جاویدي و نه نشانه

  کرد؛ حرکت (باد) تنفس می به نیروي ذات خود، فرد یگانه، بی
  جز او هیچ چیز وجود نداشت.  

 آغاز، تاریکی در تاریکی نهفته بود. در

  جا آب بود. هیچ عالمت مشخصی نبود؛ همه
  وجود آمد. آن فرد به نیروي حرارت به

 (خواستن) در آن فرد پیدا شد. در ابتدا، خواهش

  آن اولین بذر بود که فکر، محصول آن است.
  اند. را از عدم دریافتهکنند، قید وجود  جو می و دانشمندان که در دل خویش به نیروي دانش جست

 شعاع آنها روشنایی را در تاریکی گسترش داد.
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  در باالي آن بود، یا در زیر آن؟ قدرت خالقه وجود داشت و نیروي ایجاد؛ ولی آیا فرد یگانه
  در زیر، قدرت بود و در باال امر.

 را در اینجا بیان کند؟ یقین بداند و کیست که آن کیست که به

  و در کجا این آفرینش به وجود آمد؟در کجا تولد یافت 
  خدایان بعد از خلقت جهان پیدا شدند؟

  داند آفرینش از کجا پیدا شدند؟ پس که می
  پس که میداند که آفرینش از کجا سرچشمه گرفته است؟

 را به وجود آورده، یا نه؟ داند که آفرینش از کجا برخاسته است و آیا او آن کس نمی هیچ

  )129(مانداالي دهم، سرود  داند، و شاید او هم نداند. ناظر بر آن است، تنها او میکه بر عرش اعلی آن 
اسـت بـه    اي ایندرا، محـدود  ) به پایان رسید. کارکرد اسطورهIndraمرحلۀ وحدت نامتعین، با تولد ایندرا (

وجـود   بـه  اینکه باعث شده از جهان نامتعین مرحلۀ نخست، جهانی دوگانه همراه با اشکال و صور متعین
واسطۀ آن، جهان بالقوه به جهـان   کند که به شکل آغاز می آید. ایندرا فرایندي را در جهان نخستینِ مادة بی

دهـد. در آن،   آید و با تاریکی تضادي را تشـکیل مـی   شود و در آن، روشنی به وجود می واقعی تبدیل می
آفرینـد؛ بلکـه    . ایندرا هـیچ چیـز را نمـی   سازد اي می زندگی در کنار مرگ وجود دارد و خیر با شر موازنه

کند که همۀ نیروها و همۀ موجودات جهان را به یکی از دو قطـب   مانند نوعی نیروي مغناطیسی عمل می
ها به جنگ بزرگ دست زدند، همۀ این موجودات بـه   ها و اسوره هنگامی که دیوه«کند:  هستی متمایل می

  )123ص  ،1389، کویپر(»ها. سوي اسوره رفتند و دیگران بهها  دو گروه بخش شدند. برخی به سوي دیوه
پـردازد. از   کـار دارد و بـدان مـی    سـت، سـرو   وده تنها با مرحلۀ دوم پیدایش جهان که صنع ایندرا رگ

  آید: دست می سرودها، تصویر زیر به روده د هاي پراکندة رگ اشاره
 »درخـت زنـدگی  «و » تپه نخسـتین «با  ترتیب شود که به ظاهرً صنع ایندرا شامل دو بخش مختلف می

کـوب شـده اسـت و بایـد آن را      ارتباط دارند. تپۀ نخستین که هنوز روي آب شناور است به پـایین مـیخ  
 سـت، کـه   وجود دارد و جنگ قهرمانانۀ ایندرا، بر ضد همین نیروگشود؛ اما نیرویی مقاوم و قوي در کوه 

رو،  بخشـند؛ از ایـن   ، نیروي مقاوم را در اژدها تشخص مـی خوانند. در این اسطوره می )Vrtra(آن را ورتره
شود ـ تنهـا نمایـانگر     ایندرا باید اژدها را بکشد. نباید فراموش کرد این اژدها که ـ آن نیز ورتره نامیده می 

اي خاص از کوه نخستین است؛ یعنی مقاومتی، که اینـدرا بایـد بـر آن غلبـه کنـد تـا بتوانـد تپـه را          جنبه
زور بـاز شـده، زنـدگی بـا دو      شود او اژدها را میکشد و از تپۀ بـه  این جنگ، ایندرا پیروز می بشکافد. در
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دهنـد   جهد. در اسطورة آفرینش، آب را با چهار رودخانه نشان مـی  اش، یعنی آب و آتش، بیرون می جنبه
کـه از کـوه   دهنـد   یابند و آتش را با خورشید نشان می که از ستیغ کوه در چهار جهت مختلف جریان می

آورد. در این زمان، کوه دیگر شناور نیست. کوه که اکنون پشتیبانی پیـدا کـرده اسـت،     ها سر بر می یا آب
رسد. بـا ایـن همـه، کـوه، نخسـتین مرکـز        کند تا به وسعت زمین می در همۀ جهات آغاز به گسترش می

امـا بخـش    )113- 112ص  ،1389، رکویپ (ماند؛ دارد، باقی می کیهانی و میخی که زمین را در جایش نگه می
دارنـدة آسـمان عمـل     دوم کار ایندرا، با درخت زندگی ارتباط دارد. ایندرا در اینجا بـه مثابـه سـتون نگـه    

کند که تـا ایـن زمـان روي زمـین افتـاده بـود. اینـدرا بـا چنـین کـاري، دوگانـۀ آسـمان و زمـین را               می
  )، همانکویپر(آفریند. می

کنـد: پیـدایی جهـان؛     دربارة کیفیت پیدایش جهان، سه پدیده را توصیف می 72مانداالي دهم، سرود 
مانند آهنگر ماهري، از غیر موجود موجود را بـه وجـود   » برهمنسپتی«پیدایی خدایان؛ و پیدایی خورشید: 

» ادیتـی «و یا فضا آورد. به عبارت دیگر، او از نیستی هستی پیدا کرد. سپس زمین و جهات (خط افق)  می
گاه خـدایان، خورشـید را جلـو آوردنـد.      وجود آمدند و از بطن ادیتی خدایان پیدا شدند؛ آن به» دکشه«با 

پسـر هشـتم را   » مارتنـده «شـوند)؛ امـا    ها خوانده مـی  »آدیتیا«ادیتی هشت پسر داشت (گروه خدایانی که 
 )40، ص 1372، جاللـی ( ع کرد و غـروب کـرد).  راند (یعنی طلو مطرود کرد؛ بدین سان که او را زایید و می

آمده است که ابتدا، نه نیستی بود و نـه هسـتی. یـک مـادة بسـیار کهـن        129اما در مانداالي دهم، سرود 
و هسـتی. از حـرارت،    اي است میان ناموجود و موجود؛ میان نیستی وسیلۀ حرارت پیدا شد. این رابطه به

گـاه دهاتـا، یعنـی آفریـدگارِ      از آن، شب و اقیانوس و سـال، و آن به وجود آمد و پس  )Rta(قانون و نظم
  )40، ص 1372، جاللی( بزرگ خورشید و ماه، و پس از آن، آسمان و زمین و هوا را خلق کرد.

دربارة آفرینش جهان هستی، یک دیدگاه دیگر در مانداالي دهم آمده اسـت کـه مطـابق آن، پروشَـه     
  آنها او را قربانی کنند و جهان را از اجزاي مختلف بدنش پدید آورند.   خدایان را از خودش تولید کرد تا

در حقیقت، تمام این (جهان مرئی) است و آنچه بود و آنچه خواهـد بـود. او خداونـد     )Purusha(پروشَه
چهـارم اوسـت، و    کند... همۀ موجودات، یـک  ابدیت است، و به سبب حرارت (قربانی) بدان سو نمو می

چهارم دیگر که در  چهارم پروشه به باال صعود کرد و یک گر او جاودانی است در آسمان. سهچهارم دی سه
دار  ماند، مکرر در مکرر گسترش یافت و به اشکال گوناگون درآمد و به تمام آفرینش جـان  این جهان باقی

ـپس صـور مـادي ر     جان منتهی شد... او به و بی ا. وقتـی  محض تولد، آشکار شد؛ بعد زمین را آفریـد، س
خدایان (اعمال) قربانی را با پروشه بر پا داشتند، بهار، روغن آن، تابستان هیزمش، و پاییز، خود نـذر بـود.   
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آنها (خدایان) پروشه را که پیش از آفرینش تولد یافته بود، به صورت قربانی در روي علفزار مقدس ذبـح  
بودند، قربانی کردند. از آن قربانی که در آن » شیری«بودند و آنها که  »سادهیه « کردند و با او خدایانی که

نذر جهانی تقدیم شد، مخلوط دوغ و کره به دست آمد؛ و از آن، مخلوقات هـوایی و حیوانـات اهلـی و    
هاي گـاو، از آن   اند، و گله وحشی را بیافرید... اسبان از آن به وجود آمدند و آنها که داراي دو رشته دندان

  بز و گوسفند.  هستی یافت؛ و همچنین 
هـا، و   را به چند قطعه تقسیم نمودند: دهان او چیست؟ بازوانش کدام؟ ران وقتی پروشه را ذبح کردند، آن

  پاهایش را چه نامیدند؟
  از پاهایش به وجود آمد.» شودر«و » ویشیه«هایش  و ران» راجنیه«بود و دو دستش » براهمن«دهان او 

از فکر (مغز) او ماه پیدا شد و از چشمش خورشید؛ از دهان او ایندرا و اگنی به وجود آمدنـد و از نفـس   
  او، باد وزیدن گرفت. 

از ناف او فلک، و از سر او عرش، و از پاي او زمین، و از گوش او جوانب و اطراف (عالم) پیـدا شـد و   
  سان، جهان (هستی) تکوین یافت. بدین

فت دیوار بود و سه بار، هفت کنده براي هیزم آن تهیه شده بود. وقتی که خـدایان مراسـم   این قربانی را ه
  دادند، (دست و پاي) پروشه را بسته بودند. قربانی را انجام می

با این قربانی، خدایان او را که در همان حال قربانی شده بود، پرستش کردند. آنها مراسم و تکالیف اولیـه  
ـتانی، یعنـی سـادهیه   رش شبود. آن بزرگان در ع  هـا، منـزل دارنـد.    ریک او شدند؛ جایی که خدایان باس

  )90(مانداالي دهم، سرود 
چهـارم، بهشـت جـاودان     چهارم اوینـد؛ سـه   چیزي که بوده است و هنوز باید باشد... همۀ مخلوقات یک

ان، سوخت بود؛ و پاییز، است... زمانی که خدایان با پروشه قربانی اجرا کردند، بهار، کرة مذاب بود؛ تابست
  )90(مانداالي دهم، سرود  پیشکش. خدایان این موجودات آسمانی، و رازبینان، با او قربانی بر پا ساختند.

وده دربارة کیفیت پیدایش جهان، داراي تناقض است. گاهی  خالصه آنکه افکار و اندیشۀ شاعران رگ
گاهی برعکس، اول جهان هستی به وجود ، و سپس جهان به وجود آمد و شدندنخست خدایان پیدا 

اي بیان  مقتضاي اطالع و اندیشۀ خود، تخیالت خویش را به گونه آمد، سپس خدایان. هر شاعري به
این در حالی است که قرآن کریم  )66-46ص ، 1382حسینی، از مقدمه؛  41، ص 1372، جاللی( کرده است.

دارد. جهـان هسـتی آفریـدة اهللا، پروردگـار      دربارة چگونگی آفرینش جهان دیدگاهی کامالً روشـن 
ها و زمین را در شش دوره آفریده است و ادارة و تدبیر آنها را بر عهده دارد:  جهانیان است. او آسمان

۸۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

یلَ النَّهـار  علَی الْعرْشِ یغْشی اللَّ  إِنَّ ربکم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات و اْألَرض فی ستَّۀِ أَیامٍ ثُم استَوي
 ه رب الْعالَمینَیطْلُبه حثیثًا و الشَّمس و الْقَمرَ و النُّجوم مسخَّرات بِأَمرِه أَال لَه الْخَلْقُ و اْألَمرُ تَبارك اللّ

ها و زمین و دیگر مخلوقات الهی،  . اندیشمندان مسلمان دربارة چگونگی آفرینش آسمان)54(اعراف: 
تـوان بـه آنهـا     اند کـه مـی   اساس قرآن کریم و رویات معتبر، تفاسیر متقن و استواري را ارائه دادهبر 

  )1368(مصباح،  مراجعه کرد.

 انسان شناسي
  طبقات چهارگانه و كرامت انسان

شوند و معیار کرامت و ارزش افـراد، وابسـته    ها به چهار طبقه تقسیم می شناسی هندو، انسان مطابق انسان
هـا تکوینـاً از کرامـت واحـدي برخـوردار       شود. از این نگـاه، انسـان   اي است که در آن متولد می طبقهبه 

نخواهند بود. هر کس در طبقات باال متولد شود، ارزشمند و مـورد تکـریم اسـت، و هـر کـس در طبقـۀ       
فـراد را  زیرین گام به دنیا نهـد، پسـت و خـوار خواهـد بـود. بنـابراین، طبقـات افـراد، ارزش و قیمـت ا         

هـا (طبقـۀ جنگجـو یـا      ند از: براهمنان (گـروه کاهنـان)؛ کشـتریه    کند. سه طبقۀ عالی عبارت مشخص می
هـا هسـتند؛ آنهـا اقـوام بـومی       وران و بازرگانـان). طبقـه چهـارم شـودره     ها (طبقۀ پیشه اشراف) و ویشیه

آریایی پذیرفتـه نشـدند و بـا آنهـا     ها بر آنها غلبه یافتند؛ رعایایی که در جامعۀ  هندوستان بودند که آریایی
  )128، ص 1، ج 1383(اسمارت،  شد. صورت بردگان رفتار می به

هـا، و   را به چند قطعه تقسیم نمودند: دهان او چیست؟ بازوانش کدام؟ ران ن وقتی پروشه را ذبح کردند، آ
  پاهایش را چه نامیدند؟

ـ   دهان او براهمن بود، و دو دستش راجنیه، و ران  یه، و شـودر از پاهـایش بـه وجـود آمـد.     هـایش ویش
  )Chand, 1961, pp. 89- 99؛ 12و  11، بندهاي 90(مانداالي دهم، سرود 

برخی معتقدند: نظام طبقاتی و اجتماعی براهمن، کشاتریه و ویشیه، بر تقسیم خـدایان بـه آسـمانی،    
حقیقت روحانی نظام جوي و زمینی انطباق دارد بدین ترتیب که خدایان آسمانی که در مقام اصل و 

اند هماهنگی دارد؛ خـدایان جـوي کـه     اند، با طبقۀ براهمن که قشر روحانی و موبدان جامعه کائنات
نیروهاي حاکم و قواي اجرایی قوانین هستند، با طبقۀ کشتریه، و خدایان زمینـی کـه ضـامن وفـور     

البته ایـن گونـه انطبـاق میـان      )26-25، ص 1377(ذکر گو،  اند. اند، با طبقۀ ویشیه منطبق نعمات دنیوي
خدایان و طبقات اجتماعی، از نگاه یک هندوي مؤمن، تصادفی نیست؛ بلکه مبتنی بر نظامی تکوینی 

؛ اسـمارت،  35ص ، 1372، جاللـی ؛ ر.ك: 26، ص 1377(ذکر گـو،  یا نظام کیهانی است. )Rta(و مبتنی بر ریتا
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وده، رفتارهاي انسانی باید هماننـد رفتـار طبیعـت،     شناسی رگ بر اساس انسان 5)131، ص 1، ج 1383
کند. ریتا، نظم ترتیب و  داراي نظم و قانون باشد. ریتا، قانون یا نظم جهان، اصول اخالقی را تعیین می

یا ناموس جاودانی جهان است؛ پس براي اصول رفتار بشر نیز همان مقـام و اعتبـار را دارد. رفتـار    
صـورت دروغ   ظم، از مشخصات اساسی یک زندگی خوب است و عدم نظم و ترتیب که غالباً بهمن

وده  ترین بدي است. اخالق حمیده، با ناموس کیهان مطابقت دارد. در رگ شود، بزرگ نشان داده می
به خدایان و مـردم   نوعان، مهربانی با همه، و انجام دادن وظایفی که هر شخص نسبت بر دوستی هم

  از مقدمه) 59-58، ص 1372، جاللی (د، تاکید شده است.دار
  اختيار انسان در كسب فضايل اخالقي

تواند بـا ارادة خـود در    شود که انسان داراي اختیار و آزادي است. او می وده استنباط می از سرودهاي رگ
هـاي بـد و    انهاي خـوب و درسـتکار را پـاداش، و انسـ     راه درست یا نادرست گام بردارد. خدایان انسان

ها را به دو دستۀ بخشنده و لئـیم تقسـیم کـرده     وده انسان دهد. بر همین اساس، رگ بدکردار را عقوبت می
گـاه کسـی را نخواهـد یافـت کـه بـر او تـرحم         رود؛ لئیم هیچ بخشندة نیکوکار هرگز از میان نمی«است: 

  )117(ماناالي دهم، سرود ».کند
  گویـد.  هـاي فضـیلتمند سـخن مـی     اخـالق خـوب و ارزش  ، دربـارة  117مانداالي دهم، سرود 

  این سرود تأکید دارد که حیات واقعی انسان، به داشتن اوصاف نیـک اخالقـی اسـت. انسـان بایـد     
نواز نیسـت،   با کسب صفات نیکو و انجام کارهاي خوب، خود را به حیات برساند: کسی که مهمان

خـورد، جـز گناهکـار     سی که تنهـا غـذا مـی   در واقع مرده است و بیهوده در پی غذاست؛ و حتی ک
انسانی که به فکر مردم دیگر نباشد و نیازمندان را از در خانـۀ   )6، بند 117(مانداالي دهم، سرود  نیست.

در  )4، بنـد  117(مانـداالي دهـم، سـرود     خود براند، شایستۀ دوستی نیست و بایـد او را فرامـوش کـرد.   
گرد که در طلب غذا، کمک کند، و چون از او یـاري جویـد،    مقابل، کسی که به مستمند ناتوان دوره

(مانداالي دهـم،   اش بشتابد، سپس او را در زمرة دوستان خود قرار بدهد، رادمرد است. فوري به یاري
  )3، بند 117سرود 

وده، دنیا و مال دنیا جاودانه نیست و پیوسته در حال گردش است؛ بنـابراین، نبایـد بـدان     از نگاه رگ
آنکه توانگر است باید به محتاجان ببخشاید و مدار زندگی آینـده  «وش کرد و از دیگران دریغ نمود: خ دل

را درنظر آورد، زیرا که مال چون چرخ ارابه به گردش است امروز در دست یکی و فردا درست دیگـري  
  )5، بند 117(مانداالي دهم، سرود  »خواهد بود.
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بستگی بـه دنیـا، دچـار گنـاه      ها به دلیل نادانی و دل ست. انسانمنشأ ارتکاب گناه، درون خود انسان ا
  شوند. در واقع، بالهت یکی از عوامل اصلی گناهکاري انسان است: می

ایـم، در   اي خداوند جوان! هر گناهی که ما در صورت ابناي بشر، از راه بالهت در اینجـا مرتکـب شـده   
  حضور ادیتی، ما را از گناه پاك ساز.

  تقصیرات ما درگذر. اي اگنی! از
، 12(مانداالي چهارم، سرود  حتی با وجود گناهان بزرگ، ما را از زندان خدایان و آدمیان، آزاد کن.

  )4بند 
کـه از گنـاه    گونه ایم، در گذر. اي پادشاه، همان هایی که ما خود کرده از کردار بد نیاکان، و نیز از نافرمانی
ـته (سـرایندة ایـن سـرود) درگـذر، و      گذر دزد و غارتگر اغنام و احشام درمی ي، از لغزش (گناه) وسیش

(مانـداالي   بار کـن.  سازي، مرا از گناه سبک داري و او را آزاد می اله، یوغ برمیطورکه از گردن گوس همان
  )5، بند 86هفتم، سرود 

  شناسي انسان فرجام

میـرد، امـا پـس از مـرگ،      هم میکند و یک بار  بار زندگی می وده، انسان تنها یک شناسی رگ مطابق انسان
رود. مطابق ایـن کتـاب، بهشـت در آسـمان، و دوزخ در جهـان       ماند و تنها بدن او از بین می جاودانه می

زیرین قرار دارد. بهشت که آن را نوري ابدي فرا گرفته، جاي نیکوکاران، و دوزخ کـه فروتـرین تـاریکی    
ح نیک و مسعود، میان خدایانی چون اگنی، مـاروت،  اروا )168، ص 1375(بهار،  است، جاي بدکاران است.

کنند؛ و ارواح ملعـون و تیـره، بـه پرتگـاه نیسـتی       زیست می» یاما«میترا، وارونا و سوما تحت فرمانروایی 
شـتابند   مـی » یاما«سوي  ارواح مسعود به )109، ص 1، ج 1383(شایگان،  برند. آورند و رنج بسیار می روي می

نمونۀ اصلی بشریت، و دادخواه ارواح مردگـان اسـت؛   » یاما«پندارند.  ده موجودات میرا گردآورن» یاما«و 
انـد، عقوبـت یـا پـاداش      کند و ارواح را طبق رفتاري که روي زمین داشته هاي آنها داوري می دربارة کرده

آزادانه یـا بنـا بـه    گوید: با مایا برخورد کنید؛ به نیاکان بپیوندید و از نتایج کارهایی که  وده می دهد. رگ می
بـراي شـما   » یامـا «اید، در آسمان بهره گیرید.... و از بدي و گنـاه امسـاك ورزیـد.     احکام شرع انجام داده

  )109، ص 1383(شایگان،  ها آراسته شده است. بارگاهی آماده کرده که با روشنایی روز و فروغ آسمان
  آمده است:» سوما پومانه«در سرود ستایش

ـنایی      در آن جهانِ بیاي پومانه! مرا  مرگی و فناناپذیر جاي ده؛ جایی که نور عـرش برقـرار اسـت و روش
  .  درخشد... جاوید می
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  در آن سرزمینِ آرزو، و اشتیاق و امیال نیرومند، مرا زندگی جاوید بخش.
  .  آید... در کشور ماه درخشان، جایی که غذا و لذت به دست می

پیوندند، مرا زندگی جاوید بخش. در آنجـا   ، و برکت به هم میو سرور در آن سرزمینی که شادي و نشاط
  )113مانداالي نهم، سرود ( شود. که آرزوهاي دلخواه برآورده می

) و اشـاره  1دهد (بند  (جم) را فرمانرواي کشور ارواح مردگان لقب می» یم«، 14در مانداالي دهم، سرود 
کننـدگان   )؛ چراکـه معتقـد اسـت تجلیـل    10(بنـد  کنند کند که پدران نیکوکار در محضر او شادي مـی  می

  )135(مانداالي دهم، سرود  ).3کنند (بند خدایان، خدایان آنها را تجلیل می
وده شرح داده است که چگونه اگنی (خداي آتش، کـه جسـد را در هنگـام سـوختن در مراسـم       رگ

برد. در آن بـاال، روح   می میخورد)، روح یک انسان خوب را پس از مرگ به باال سوزي در خود فرو مرده
شـان دارد،   شـود؛ بـه آنهـایی کـه دوسـت      ها پـذیرایی مـی   ها و انواع دیگر لذت ها و آشامیدنی با خوردنی

گردد. در عالم بهشت، دیگر نه ثروت وجـود   مند می پیوندد و از رحمت کامل و خالی از زحمت بهره می
پیري که هر خوشی را در دنیا به کام انسـان تلـخ    دارد و نه فقر؛ نه قدرت و نه استضعاف؛ و نه بیماري و

  )45، ص 1386(موحدیان و رستمیان،  کردند. می

 نتيجه گيري

رود و از قدمت بـاالیی نیـز برخـوردار اسـت، امـا       وده از متون مقدس آیین هندو به شمار می اگرچه رگ
از  )23(انسـان:  ،»علَیک الْقُـرْآنَ تَنْـزیالً  إِنّا نَحنُ نَزَّلْنا «چون برخالف قرآن کریم که کالم خداي متعال است 

هاي متناقضی در آن وجود دارد. این همـان   ها ناشی شده است، اختالفات و دیدگاه اندیشه و افکار انسان
نْ عنْـد غَیـرِ اللّـه      « مطلبی است که قرآن کریم بدان اشاره فرموده است: کـانَ مـ لَو رُونَ الْقُرْآنَ وبأَ فَال یتَد

وده مطرح شده، از یک سـو،   اي که در رگ بینی بر همین اساس، جهان )82(نساء: ».لَوجدوا فیه اخْتالفًا کثیرًا
مرور زمان و با توجه به دانـش خـود،    دچار تهافت و چندگانگی آشکار است و هر یک از سرایندگان، به

دیگـر، از اتقـان و وضـوحی کامـل      اند که با مطالب دیگران هماهنگی نـدارد؛ از سـوي   مطالبی را سروده
آلود و مبتنی بر تکثر خـدایان اسـت. برخـی     وده، در اغلب موارد، شرك خداشناسی رگبرخوردار نیست. 

هـاي انفـرادي و گروهـی، و     رسـانند و آنهـا را بـه دسـته     عدد مـی  33از سرودها تعداد این خدایان را به 
اي پایانی، شرك به توحید منتهی شده و از خـدایی  کنند. اما در سروده آسمانی، جوي و زمینی تقسیم می

واحد که خالق و پروردگار عالم است، سخن به میان آمده است. خدایی که آفریننده ایـن عـالم اسـت و    
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اي از سرودها، برخالف شرك و توحید، اعتقاد بـه   بیند و در همه جا حضور دارد. در پاره همه چیز را می
اساس آن، بر وجود اعالي غیرشخصـی و ناشـناختنی قـرار دارد.    وحدت وجود فلسفی مطرح است که 

وده دربارة چگونگی پیدایش جهان نیز سخنان متناقضی دارد. گاهی گفته است که نخسـت خـدایان    رگ
به وجود آمدند، سپس جهان؛ و در مواردي آمده است که ابتدا جهان آفریده شد، سپس خـدایان. افـزون   

شناسـی نیـز    از چگونگی پیدایش جهان ارائه نکرده است. دربارة انسـان  وده تصویري روشن بر این، ر.گ
هاي دیگر را داشـتن   مالك برتري انسانی بر انسان وده برخالف قرآن کریم و روایت اسالمی (که تنها رگ

نْ ذَکـرٍ و أُنْثـی   تقوا و ایمان به خداوند ذکر کرده است،  مـ إِنّا خَلَقْناکم ا النّاسیا أَیه  ج و   ا ووبشُـع لْنـاکمع
و در حـدیثی، وجـود مقـدس    ؛ )13حجـرات:  ( قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکرَمکم عنْد اللّه أَتْقاکم إِنَّ اللّه علیم خَبیرٌ

هاي شانه با هـم مسـاوي و برابرنـد. النـاس کلّهـم سـواء        اند: همۀ مردم مانند دندانه فرموده پیامبر اکرم
هـا معرفـی کـرده اسـت.      ها را طبقات انسان )، مالك برتري انسان)39ق، ص  1404(حلوانی، ،کأسنان المشط

هـایی کـه در طبقـات     شوند، ارزش و کرامت ذاتی دارنـد؛ امـا انسـان    افرادي که در طبقات عالی زاده می
او را گردند. در واقع، طبقۀ هـر کـس ارزش    پایه تلقی می ارزش و دون شوند، بی زیرین و پست متولد می

توانـد   که تولد در طبقات باال یا پایین جامعه، امري غیراختیـاري اسـت و نمـی    سازد؛ درحالی مشخص می
وده دربارة مختار بودن انسان در کسب اوصـاف فضـیله یـا رذیلـه، و      پایۀ ارزش تلقی شو؛ اما اندیشۀ رگ

سـان پـس از مـرگ، از نکـات     ها به خوب و بد بر اساس آن، و نیز اعتقاد به فـانی نشـدن ان   تقسیم انسان
رود، امـا   وده، اگرچه جسـم انسـان پـس از مـرگ از بـین مـی       آید. بر اساس رگ برجستۀ آن به شمار می

ها پس از مرگ، یا به جایگاه نیکوکاران، یعنـی بهشـت کـه نـوري ابـدي       ماند. انسان روحش جاودانه می
یعنی دوزخ که فروترین تاریکی اسـت، سـفر    شوند؛ یا به جایگاه بدکاران، را فرا گرفته است، روانه می آن
  کنند. می

  
  
  
  
  
  
  



   ۹۱ ، جهان بيني متناقض!»رگ وده«بيني  جهان

   __________________ ________________________________    نوشت پی

 = یاد آوردن، به معناي دانش در یاد مانده یا علم محفوظ است. Smrاز ریشه  Smrtiسمرتی . 1

، با پیشگفتار دکتر تاراچند مورخ و فیلسـوف بـزرگ   مذهب و جامعه هندو گزیدة سرودهاي ریگ ودا قدیمی ترین سند زنده. 2
از  48، ص خورشیدي 1372هند و به تحقیق و ترجمه و مقدمه دکتر سید محمد رضا جاللی نایینی، نشر نقره، چاپ سوم تابستان 

  ع می باشد.داده شده، بر اساس همین منب "رگ وده  "مقدمه کتاب. همه ارجاعاتی که در این مقاله به 
  ند.مردمان آزاده و روشن بین زمان خود بودها  رشی. 3
  عدد ذکر شده است. 3339در سرود نهم از مانداالي سوم تعداد خدایان وده اي . 4
کنند  است، یعنی همه امور در این عالم هستی از یک نظم و قانون خاصی پیروي می »مسیر یا جریان امورا «مفهوم ریتا به معناي . 5

و در مسیر خاصی در جریان هستند. این نظم و قانون کیهانی تحت سرپرستی باالترین خدایان می باشد. قانون ریتا در عالم اخالق 
شود یعنی هر چه که حق است و یا مطابق با واقع است و از نظر اخالقی درست  نمایان می »درست«و  »حق«، »حقیقت«به صورت 

  یابد. آید. قانون ریتا در عالم مذهب و شریعت به صورت قربانی و یا مراسم دینی ظهور می شمار می باشد جزء قانون ریتا به می
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