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 فرایند آفرینش و انحالل جهانها در  ؛ گوناگونی طرحهندو نییآ

  *جعفر احمدي

  يدهكچ
تفصیل دربارة آغاز و انجام جهان سخن گفته است. در  ه بهکآیین هندو، از جمله ادیان فلسفی جهان است 

شناسـی بـه چشـم     هاي گوناگونی از این مبحث جهان هاي فلسفی آیین هندو، تبیین تبکمتون دینی و نیز م
ـ ار دارد. مطابق این آیین، جهان آفریـدگاري دارد  کادیان دیگر تفاوت آشه از این جهت با کخورد  می ه ک

شیده و به دایرة هستی آورده است. آیین هندو دربـارة فراینـد و چگـونگی    کآن را از نیستی و عدم بیرون 
تـوان بـه آفـرینش از آب، آفـرینش بـر پایـۀ        ه از آن جمله میکند ک این آفرینش چند طرح را مطرح می

، »مایـا «و » برهمن«یا ماده و روح، آفرینش بر پایۀ ذرات چهارگانه، آفرینش بر پایۀ » پوروشه«و » رتیپرَکْ«
رد. از سوي دیگر، فرجام جهان در آیین هنـدو را نیـز   کاشاره » ماده«و » روح«، »برهمن«و آفرینش بر پایۀ 

هـاي   ن پس از آفـرینش، دوره رد. بر اساس این طرح، جهاکهاي آفرینش مطالعه  دوره باید در همین طرحِ
گاه دچار انحالل و نیستی  رسد؛ آن ه به خود فرجام خود میکگذارد تا این سر می هزاران هزار ساله را پشت

ـید و    کهاي آفرینش و انحالل جهان برابر است و ی شود. مدت دوره می ی پس از دیگري فـرا خواهنـد رس
  د داد.این چرخش پیوسته، تا ابد به گردش خود ادامه خواه

  هاي فلسفی هند. تبکهاي جهان، برهمن، م رتی، پوروشه، دورهکرَآفرینش، انحالل، پگان:  کلیدواژه
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  مقدمه
ی از کـ هـاي آن، همـواره ی   راز آفرینش و چگـونگی پیـدایش ایـن عـالم بـا همـۀ ابعـاد و ویژگـی        

عرصـۀ اندیشـه و   داران  وجوگر بوده است. ادیان به منزلۀ طالیه روي انسان جست  هاي پیش پرسش
هاي گوناگونی را بـراي بشـریت بـه ارمغـان      و طرح  هاي ارزنده  دانش، در پاسخ به این پرسش، داده

هن و داراي صبغۀ فلسفی، به این نیـاز  کی از ادیان کعنوان ی اند. در این میان، آیین هندو نیز به آورده
هاي دینی و مقـدس آن   تابکه در برانگیزي، چ مستوفی داده است و بیانات تأمل  پیروان خود پاسخ

  شود. آغاز و انجام جهان دیده می هاي فلسفی آن، دربارة راز آفرینش و تبکو چه در م
اي  تـراود، نظریـه   هاي عظیم دینی و فلسفی آیین هنـدو بـرون مـی    ه از دل مجموعهکاي  شناسی جهان

خـورد و   تی متضاد به چشـم مـی  ه در این آثار، اختالفات بسیار و حکدست و شفاف نیست؛ بل کامالً یک
هـاي مقـدس و مکاتـب فلسـفی دیگـر       تب فلسفی، تبیینی متفاوت از کتابکتاب مقدس و هر مکدر هر 

هاي مطرح در فرآیند آفرینش و انحالل جهان در آیین هنـدو   ها و نظریه روي، طرح این بیان شده است. از
  نماید. از دیگر ادیان متمایز می

  هـاي آیـین هنـدو    هـا و نظریـه   شود تـا برخـی از طـرح    شتار تالش میبر این اساس، در این نو
هـاي فلسـفی ایـن     تـب کوتاه از متون دینی و مکدربارة آفرینش و انحالل جهان، با تکیه بر قطعاتی 

  آیین ارائه شود.

  هاي مقدس آيين هندو تابكآفرينش در  .۱
ها و فرازهـاي فـراوان و درخـور تـأملی دربـارة آفـرینش،        هاي مقدس آیین هندو، دربردارندة قطعه تابک
 کها، هـر یـ   ه با تشبیهات و بیاناتی رمزگونه همراه است. این قطعهکماورایی است مبدأ ویژه بر اساس  به

تـوان تحـت    ه مـی کـ اي از آفرینش عـالم و آفریـدگار آن اشـاره دارنـد      به فراخور حال، به جنبه و گوشه
  رد:کبندي  عناوین ذیل دسته

  آفرینش از نیستی؛. 1
  وین؛کتخم عالم ت. 2
  برهمن و آفرینش آب.. 3

  آفرينش از نيستي. ۱ـ۱

  است: چنین آمدهاز نیستی  وده، درباره آفرینش ریگ تابک 129در سرود 
پوشـاند   در آن هنگام، نه نیستی بود و نه هستی. هوا و آسمانی که برفراز آن است نبود. این چه را می
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هـاي ژرف و نفوذناپـذیر. در آن    و چه را دارا بود؟ در کجا و تحت حمایت که؟ آیـا فقـط آب بـود؟ آب   
تـاریکی را تـاریکی مسـتور    ... در ازل،  هنگام، مرگ و جاودانگی هم نبود. نشانی از شب و روز هم نبـود 

آمـد، از خـأل    ناپـذیر). آن موجـودي کـه پدیـد مـی      نشان (تشخیص ساخته بود. و همۀ این، آب بود و بی
پوشانده شده بود. آن (موجود) یگانه، به برکت نیروي حرارت به حرکت درآمـد. میـل (آفـرینش) در آن    

جـوي آن حقیقـت    و کمک عقل به جسـت  تاریکی به وجود آمد و این نخستین هستۀ عقل بود. دانایان به
  )81و  80، ص 1، ج1386(شایگان، در قلب خود همت گماشتند و دانستند که بند هستی در نیستی است.

دانستند که بند هسـتی در نیسـتی   «ند. عبارت ک این سرود، پیدایش عالم هستی را از نیستی ترسیم می
ده است. از سوي دیگر، ادعاي پیـدایش هسـتی   ه هستی از نیستی آغاز شکصراحت داللت دارد  به» است

اش از خـودش باشـد و از    ه هسـتی کـ از نیستی، مستلزم پذیرش وجود واجب است. باید وجودي باشد 
ه هسـتی در دل آن بـه   کـ ی مظهـر نیسـتی اسـت    کوجودش به غیر خود فیض رساند. در این قطعه، تاری

  آید . تابش درمی
ینش آب و عقل است. آفرینش با تابیدن نخستین هستۀ عقـل  مطلب دیگر در این سرود، اشاره به آفر

ه مادة اولیه جهـان اسـت، آفریـده شـد و از     کی آغاز شد و نیز نخستین موجود مادي، یعنی آب کری در تا
  همتا، خویش را به یاري نیروي حرارت (ریاضت) آفرید. آن، موجودي بزرگ و پرودگاري بی

هیـه   بتوان گفت: همین سرود ریشـۀ دیـدگاه مکتـب سـانک    ر است، مطابق این سرود شاید کشایان ذ
توان در همین سرود سه اصل مهم این مکتـب را   ه خواهد آمد، میک شناسی است؛ زیرا چنان دربارة جهان

، و نخسـتین موجـودي کـه از امتـزاج آنهـا پدیـد       »پرَکْرتی«، اصل منفعل یا »پوروشه«یعنی اصل فاعل یا 
  )81، ص 1386(شایگان،  شناخت.آید، یعنی عقل کل، باز  می

  ند:  ک آفرینش از نیستی را چنین بازگو می  نیشده نیز به بیانی دیگر، ه اوپهکبریهدارنی
در آغاز، چیزي نبود و این جهان زیر پردة مرگ، یعنی گرسنگی، پنهان بـود؛ زیـرا گرسـنگی، مـرگ     «

اد و بـه نیـایش پرداخـت و در حـین     اپو افتـ کـ رد نفس داشته باشد و بـه ت کاست. در این موقع، او اراده 
مند شدم. این از طبیعـت نـورانی   گاه به خود گفت: از نیایش خود بهره نیایش، آب از او به وجود آمد. آن

ه آب همان روشـنایی  کدرستی  شود. بهه این طبیعت نورانی را بشناسد، آب نصیب او میکسی کاست و 
  )64، ص 1367(رضازاده،  »بود.

این جهـان زیـر پـردة مـرگ،     «نیز جهان از عدم به عرصۀ وجود پا گذاشت. عبارت مطابق این قطعه 
ه پدیـدار  کـ ه این جهان، نبود و بـود شـد و نخسـتین موجـودي     ک، اشاره دارد »یعنی گرسنگی، پنهان بود
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ل عالم طبیعت بـه وجـود آمـد. در ایـن قطعـۀ و قطعـه پیشـین، نـور و         کگاه از آب،  گشت، آب بود؛ آن
یِ که در دل تـاری کـ روي، آفـرینش نـوري اسـت     اند. ازاین رهاي استعاري از هستی و نیستیی، تعبیکتاری

  درد.   هاي آن را می شود و پرده نیستی تابیده می
ه مسـتلزم  کهاي مطرح دربارة آفرینش در آیین هندو، آفرینش از نیستی است  ی از دیدگاهکبنابراین، ی

  اعتقاد به آفریدگار است.  
 وينكتخم عالم ت. ۱ـ۲

  نماید: رده، آن را چنین ترسیم میکآغاز آفرینش جهان را به تخم تشبیه   نیشده، اوپه چاندوگیه
تخـم مبـدل شـد. مـدت      کرد و به یـ کاین جهان در آغاز فقط الوجود بود؛ پس موجود شد. رشد «

ی زر؛ آنچه سیم بـود، ایـن زمـین،    کهاي آن، سیم شد، ی ی از پوستکافته شد. یکسال بماند. پس ش کی
هـا رودهـا    ها شد؛ پـردة درونـی، ابـر و مـه شـد؛ رگ      وهکآنچه زر بود، آن آسمان شد؛ پردة خارجی آن، 

  )225،ص 1367(رضازاده،  »شدند؛ آنچه مایع بود اقیانوس شد.
و  ه از عـدم آفریـده شـد   کجهان از ازل وجود نداشت؛ بل ها دهنیش تاب اوپهکمطابق این قطعه از 

ه از آن زمـین و آسـمان و دیگـر    کـ سر گذاشت تا این تدریج مراحل رشد را پشت  همانند تخمی، به
  ها پدید آمدند.  پدیده

گویـد، امـا بـه آن داللـت      صراحت از آفریـدگار سـخن نمـی    هرچند این متن دینی آیین هندو نیز به
ه وجـود و واقعیـت دارد. بایـد    کـ التزامی دارد؛ زیرا عدمی بودن جهان، مستلزم وجود حقیقتی ازلی است 

  بخشد.    اي باشد تا جهان را از نیستی درآورد و هستی هستی
ه به وجـود پیوسـت، در قالـب    کدر نتیجه، این قطعه نیز بر آفرینش از نیستی اشاره دارد؛ اما هنگامی 

شـد؛   وت پدیـدار کـ و مل کرد و از آن تخم، عالم بـاال و پـایین، و عـالم ملـ    کتخمی قرار گرفت و رشد 
  ه در مورد پیشین، آفرینش جهان مادي با آب آغاز میشود.  ک حالی در
  برهمن و آفرينش آب. ۱ـ۳

  گونه بیان شده است:   ها این داستان آفرینش در پورانه
صـورت تخمـی    ذات مطلق، یعنی برهمن، فقط آب را خلق کرد و در آن، تخم خویش را نهاد که بـه 

شید. برهما که نیاي موجودات است، در این تخم متولد شد و بـه  درخ طالیی درآمد و مانند خورشید می
مدت یک سال آسمانی، درون آن زندگی کرد. او با تفکر و ریاضت، تخم را دو پاره کرد و از یـک پـاره،   

گاه همـۀ موجـودات    عالم باال و از پارة دیگر، عالم سفلی را آفرید و آسمان را در میان آن دو قرار داد. آن
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فرا گرفتـه بـود، مشـخص     ها را آفرید. برهما انواع موجودات را با وظایف گوناگون که از ودهروي زمین 
ها،  ها، از بازوان خود کشتریه برهما از دهان خویش براهمن) Team, 2002, Agni Purana 10.3.2, p.456(کرد.

 )Team, 2002, Kanda Purana 4.1.17, p.149(ها را آفریـد.  ها، و از پاهاي خود شودره هاي خود ویشیه از ران
وظیفۀ انسانی، یعنی اندیشه، نگاهداري، تغذیـه   بدین طریق، چهار طبقه یا کاست هندو که نمایانگر چهار

  )497و  496، ص 1375(جاللی،  و کار هستند، آفریده شدند.
ز آن، ه اکمطابق این قطعه، آفرینش با آب آغاز شد و در فرایند آفرینش، تخمی در آن نهاده شد 

هـاي   عالم باال و عالم پایین و همۀ مخلوقات پدیدار گشتند. بنابراین، این قطعـه جمـع میـان قطعـه    
وین و فرایند آفرینش همـۀ موجـودات از   که هم به آفرینش آب و هم به تخم عالم تکپیشین است 

  آن، اشاره دارد.  
مده است، دو ویژگـی مهـم در   وضوح آ ه در این چند گزیده از متون مقدس آیین هندو بهک گونه همان

ه جهان از نیستی بـه عرصـۀ هسـتی    کتبیین فرایند آفرینش و آغاز آن، در آنها قابل تأمل است: نخست این
ه دست آفریننده، این جهان را چنین زیبـا و هماهنـگ نقـش هسـتی زده اسـت.      کپا گذاشت؛ و دیگر این

الن دربـارة فراینـد آفـرینش    کـ به چنین نگاهی توان از این فرازهاي متون مقدس آیین هندو  بنابراین، می
  دست یافت.  

  هاي فلسفي آيين هندو تبكآفرينش از منظر م. ۲
هـاي متفـاوتی از فراینـد و     ردهاي متفاوتشان، تبیـین کتبع مبانی و روی آیین هندو، به 1تب فلسفیکشش م

  گنجند: رسد در قالب چهار دستۀ ذیل می ه به نظر میکچگونگی آفرینش دارند 
 آفرینش بر پایۀ پرَکْرتی و پوروشه (ماده و روح)؛. 1
  آفرینش بر پایۀ ذرات چهارگانه؛. 2
  آفرینش بر پایۀ برهمن و مایا؛. 3
  ».  آفرینش بر پایۀ برهمن، روح و ماد. 4

 آفرينش بر پاية پركْرتي و پوروشه. ۱ـ۱

تب فلسفی یوگه، فرایند آفرینش بر پایۀ دو اصـل پرَکْرتـی   کتبع آن، در م ْهیه و به کتب فلسفی سانْکدر م
prakrti  و پوروشهpuruṣa  چیـنش و   - ی اصل منفعل و دیگري اصل فاعلی اسـت که یک - یا ماده و روح

  )Dasgupa, 1952, v.3, p.23-24(شود. تبیین می
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پایان، و مملـو از قـوة صـرف     انات بیکجهان، ازلی و ابدي، و سرشار از ام  معناي مادة اولیۀ پرَکْرتی به
وین جهـان زنـد،   کـ ه فعلیـت یابـد و دسـت بـه ت    کرو، براي این ه نه آگاهی دارد و نه شعور. ازاینکاست 

  )569، ص 2، ج1386(شایگان  روح یا پوروشه است. کنیازمند تحری
معرفـت و   معناي روح یا نفس نیز هماننـد پرَکْرتـی، ابـدي و ازلـی اسـت. ذات پوروشـه       پوروشه به

آیـد.   دهد و نه تغییري پدید مـی  ه در آن، نه فعالیتی روي میکآگاهی است. این اصل، ایستا و ثابت است 
ه بـر پرَکْرتـی تـأثیر    که هموست کدهد؛ بل شود و هیچ چیز آن را تحت تأثیر قرار نمی پوروشه منفعل نمی

  هـاي عـالم از سرچشـمۀ    بب، پدیـده دارد. بـدین سـ   بخشی، آن را به آفـرینش وامـی   گذارد و با آگاهی می
  )Constsnce A, 2006, p388؛ 505ـ504، ص 1384چاتري و دیگران، (نوشند. پوروشه عقل و آگاهی می

تعینـی   بـی  ه در مقامکاست  )Gunaگونَه (بخش با عنوان  پرَکْرتی داراي سه جوهر یا سه صفت سامان
ه در مادة اولیه پدید آید، باعث دگرگونی تعـادل اولیـۀ   کاند و هر ظهور و تحولی  مال اعتدالکپرَکْرتی در 

  )569، ص 2، ج1386(شایگان  شود. این سه جوهر می
یفیــت، صــفت و کانــد از:  ه عبــارتکــرود  ار مــیکــریت بــه چنــد معنــا بــه کواژة گونَــه، در سنســ

دهنـده   صـورت چیست؛ آیا صـفت  » پرَکْرتی«ه حقیقت این سه گونَه در کالبته این )570همان، ص (ریسمان.
باشند یا سـه گـرایش، محـل اخـتالف      ه مقوم پرَکْرتی میکدهندة اشیایند یا سه جوهرند  یا صفت سازمان
  )497، ص 1384؛ چاتري و دیگران، 577و  576، ص 2،ج1386(شایگان آرا و انظار است.

  این سه گونَه عبارتند از:
بخش اسـت. همـاهنگی،    لطیف و روشناییه ک: جوهر روشنایی یا گرایش تصاعدي )Sattva(ستْوه. 1

 هاي جهان، به این گونَه منسوب است؛ تعادل، دانش، پاکی و مسرت پدیده
2 . سجر)Rajas(اسـت. فعالیـت، حرکـت،     كو متحـر  كه محرکو تمایل انبساطی،  ك: جوهر تحر

 درد، ناآرامی و نیرومندي در اشیا، تحت تأثیر این گونَه است؛
3 . ستَم)Tamas( :حـالی،   بی ننده است. ماندگی،ک ه سنگین و مسدودکی یا تمایل نزولی کجوهر تاری

؛ 571، ص 2،ج1386(شـایگان  شود. شمرده می» گونَه«رد این کحسی، سنگینی و کندي در موجودات، عمل بی
 )494هند در یک نگاه، ص 

آگـاهی و شـعور و   هاي جهان است. علت وجـود   ستْوه عامل نورافشانی، شفافیت و روشنایی پدیده
تْوه در آنهـا      حسی در برخی پدیده كادرا سـت. تـابش و درخشـندگی هـر      ها و اشـیا، وجـود صـفت سـ

بـال   کت صـعودي دارد، نـورانی و سـب   که حرکاي در عالم، از این صفت پرَکْرتی است. هر چیزي  پدیده
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ـ      ه اسـت. وجـود   است؛ همانند شعلۀ آتش، جنبش ذرات هوا و باال رفتن بخـار کـه همگـی معلـول ستْو
ه در ذهـن و روان انسـان   کـ احساساتی در انسان همانند رضایت، خوشی، سعادت، موهبت و خرسندي 

  دلیل عنصر ستْو است. شوند، همانند خود ذهن، به ایجاد می
اسـت و   كهاي عالم است. این صفت پرَکْرتی، خود متحـر  ت در پدیدهکرجس، عامل فعالیت و حر

وزد، حـواس در پـی    شـود، بـاد مـی    ور مـی  و شـعله  دارد. اینکه آتش گسـترده  ت وامیکرنیز اشیا را به ح
ه بـه  کـ الم، هـر چیـزي   کـ  کپرداز، و در یـ  جو می و روند و ذهن به جست شناخت اشیاي محسوس می

س عامـل   کنحوي حر جـاست. در بخش عاطفی زندگی انسان، ر سجت و فعالیتی دارد، مرهون عنصر ر
هـاي   دیگر، ماهیت آن اندوه، درد و رنج است. افـزون بـر ویژگـی    عبارت است. به كدناهمۀ تجربیات در

دو صفت دیگر، یعنی ستْوه و تَمس است و آنها را بـراي بـروز صـفات و     كشده، رجس نیروي محر یاد
  انگیزاند. هایشان برمی ویژگی

، درخشـان و بانشـاط   که سـب کستْوه  ست. دقیقاً برخالف ها تَمس اصل و بنیاد انفعالی و سلبی پدیده
هـا   باشد. بدین سبب، ایـن ویژگـی پرَکْرتـی از تجلـی و تـابش پدیـده       می کاست، تَمس سنگین و تاری

س، در برابـر فعالیـت و جنـبش اشـیا مقاومـت       ک جلوگیري می جـهمچنین در تقابل با اصل ر ،سند. تَم
ذهن و عقل و دیگر چیزهـا در تقابـل اسـت و در نتیجـه،      ند. این ویژگی پرَکْرتی با فعالیت و تجلیک می

س بـا    شود و ذهن را در سردرگمی، حیرت و آشفتگی فرو می ی میکموجب جهل، نادانی و تاری برد. تَمـ
تفـاوتی او   میلـی و بـی   قیـدي، بـی   تنبلـی، بـی   اهلی، سستی،کار و تالش در انسان، موجب کفرونشاندن 

  )500ـ498، ص 1384(چاتري و دیگران،  گردد. می
س یـا جـوهر      بنابراین، ستْوه یا جوهر روشنایی، موجب قوس صعودي در اشیا و پدیـده  هاسـت. تَمـ

ت و بـرانگیختن در  کـ هاست. رجس عامل حر ی، برخالف آن موجب قوس نزولی در اشیا و پدیدهکتاری
  باشد.   میدیگر   گونَۀها و در دو  اشیا و پدیده

گـاه   هاي دائمی، تعاون و تعامل پیوسته نیز دارند. آنها هـیچ  این تضادها و تقابلنار کاین سه گونَه، در 
 کرو، این سه جـوهر از یـ   شوند و بدون پشتیبانی هم اثربخشی خود را ندارند. ازاین دیگر جدا نمیکاز ی

  دیگرند.کگاه ی یهکت و از سوي دیگر یابند چیرگی می دیگرکسو بر ی
الشعاع قـرار   ی از سه نیرو، دو نیروي دیگر تحتکه با غلبۀ یکبدین معناست دیگر کچیرگی آنها بر ی

ه کـ نـد  ک اي بروز مـی  گونَه در پدیده کهاي ی دیگر، هنگامی ویژگی عبارت شوند. به گیرند و خنثی می می
ـ    ر آن گونَه در آن پدیده بر دو گونَه دیگر غلبه یابد. پس ماهیت ه ه چیزي در این عالم بـر اسـاس آن گونَ

۱۰۰      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

رو، تقسیم اشیا به خوب، بد و خنثی بیانگر نسـبت میـزان    شود. ازاین ه در آن غلبه یافته است، تعیین میک
  این سه گونَه در آنها است.

از آنهـا،   کیـافتن هـر یـ     ه فعلیـت کست  دیگرند، بدین معناکگاه بودن این سه جوهر براي ی یهکاما ت
بخشـد؛   ند، روشـنایی مـی  کیه کوه هرگاه بر دو گونَۀ دیگر تبه فعال بودن هر سه است. بنابراین، ستْمنوط 

نـد. بـدین لحـاظ،    ک ی و سد ایجاد میکسازد و تَمس تاری ت میکرجس نیز با تکیه بر دو گونَۀ دیگر، حر
(چـاتري و   انـد.  دیگر وابسـته کـ اري دارند و بـه ی کبا همدیگر هم  شکشمکگانۀ پرَکْرتی، در حین  گونَه سه
  )574-  571، ص 2،ج1386؛ شایگان 500 – 499، ص 1384دیگران، 

رود، ایـن سـه    ون مطلـق فـرو مـی   که پرَکْرتی یا مادة اولیه در خواب نسیان و سـ کبنابراین، هنگامی 
ران آن کـ ه پوروشه یـا روح، نوسـانی در دریـاي بی   کمحض این اند؛ ولی به مال اعتدال و موازنهکجوهر در 
دیگر را خنثـی  کـ ه بـه موجـب آن ایـن سـه جـوهر ی     کـ ند، تعـادلی  ک می کآورد و آن را تحری پدید می

گـردد و   خورد، و همین دگرگونی، باعث فعل و انفعاالت مـی  هم می ن بودند، بهکساختند و آرام و سا می
؛ هند در یـک نگـاه،   570مان، ص (ه شوند. زند و درجات هستی از آن صادر می وین عالم میکماده دست به ت

  )497 – 496ص 
گیـرد.   ین، از اتصال دو اصل الیتناهی پرَکْرتی و پوروشه، یعنی روح و ماده، آفرینش انجـام مـی  بنابرا

زنـد.   پوروشه اصل فاعل، و پرَکْرتی اصل منفعل است. تلفیق و آمیزش این دو اصل، آفرینش را رقم مـی 
ننـد.  ک ر مـی کـ ا ذور و چـالق ر کْهیه، مثال پیوند  کتب سانْکاري، اندیشمندان مکدر تصویرسازي این هم

یابنـد.   اري هـم راه را مـی  کـ ه هر دو عاجزند، امـا بـا هم  کرسند. با این ور و چالقی به هم میکدر جنگلی 
ه تـوان  کوري است کدهد. مثَل پرَکْرتی، مثل آن  شد و چالق راه را نشان میک ور، چالق را به دوش میک

ت کـ ه از حرکـ مثل آن چالقی است ل پوروشه، مثَبهره است و  ار دارد، اما از دید و آگاهی بیکت و کحر
هـاي فلسـفی    ؛ معرفـی مکتـب  592 – 591، ص 2،ج1386(شایگان  مند است. ار ناتوان، اما از دید و آگاهی بهرهکو 

 )509هند، ص 
ه کـ آینـد   بیسـت و سـه اصـل پدیـد مـی      ش گونَه،کشمکاز این پیوند پرَکْرتی و پوروشه، و تعامل و 

  عبارتند از:
ت  یـا  )mahat(نخستین اصلی، مهت  هـهی   مبـود)mahatboddhi(      شـود.  یـا عقـل بـزرگ خوانـده مـی 

)Dasgupa, 1952, v.3 , p.507( تهه را دارد؛ از همـین   متْوهی، صادر اول است و باالترین درجۀ گونَۀ سبود
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ترین مظهـر آفـرینش پرَکْرتـی بـه شـمار       نماي پوروشه یا روح است و عالی آیینۀ تمامبودهی  مهتروي، 
  و آگاهی پوروشه برخوردار است. كمال علم و ادراکه از کآید  می

 )Ibid , p.504(آیـد.  پدید مـی  )ahamkārah(» ارهک اَهم« بودهی، اصل خودآگاهی یا انیت یا گاه از مهت آن
یل شـده اسـت. در   کار و فعل تشکاره یعنی کمعناي من، و  ریت از دو جزء اَهم بهکاره در سنسک واژة اَهم

م  ه به من تعلق میکاي است  ار و اندیشهکنتیجه، مراد از آن،  اره، اصـل  کـ  گیرد. بنابراین، خودآگاهی یا اَهـ
  ست.   اشیا که فاعل فعل و مالکاندیشد  از طریق آن می انسانتشخص است و 

  اند از: ه عبارتکآیند  اره، شانزده اصل به وجود میک اَهماز خودآگاهی یا 
. قـوة ذائقـه؛   4. قوة باصـره؛  3. قوة المسه؛ 2. قوة سامعه؛ 1گانه):  الف) پنج عنصر لطیف (حواس پنج

  . قوة شامه؛5
  . بینی؛5. زبان؛ 4. چشم؛ 3. پوست؛ 2. گوش؛ 1ب) پنج عضو حسی یا اعضاي بودهی: 

  عضو تناسلی. .5. عضو دفع فضوالت؛ 4. دو پا؛ 3. دو دست؛ 2ورت؛ ص .1ج) پنج عضو فاعل: 
  )manas(.)Ibid, v.3 , p.25» (منَس«یا حس باطن یا نفس یا  كد) حس مشتر

. هـوا  2. اثیر از قوة سـامعه،  1ثیف، بدین شرح کتناسب پنج عنصر  و در پایان، از پنج عنصر لطیف، به
(ر.ك.  .دآینـ  از قـوة شـامه پدیـد مـی     ك. خـا 5. آب از قوة ذائقه و 4. آتش از قوة باصره، 3از قوة المسه، 

  )520 – 510، ص 1384؛ چاتري و دیگران، 624- 593، ص2، ج1386شایگان 
ه بـا خـود آن   کـ شود  اصل می 23بدین ترتیب، مجموع اصول پدیدآمده از پیوند پرَکْرتی و پوروشه، 

  شوند: بندي می ه در چهار دستۀ ذیل طبقهکدهند  مییل کْهیه تش کتب سانْکاصل آفرینش را در م 25دو، 
 آورد، ولی به وجود نیامده است؛ یعنی پرَکْریتی؛ ه به وجود میکاصلی . 1
آورند؛ یعنی هفت اصـل، شـامل عقـل بـزرگ،      اند و هم به وجود می ه هم به وجود آمدهکاصولی . 2

 گانه؛ خودآگاهی و پنج عنصر لطیف یا حواس پنج
آورند؛ یعنی شانزده اصل، شامل پنج عضو حسـی،   اند، ولی به وجود نمی ه وجود آمدهه بکاصولی . 3

 ثیف؛ک، و پنج عنصر كپنج عضو فاعله، حس مشتر
  )568، ص 2، ج1386شایگان ( آورد؛ یعنی پوروشه. ه نه به وجود آمده است و نه به وجود میکاصلی . 4

اي، به همان حالت ناپیـدایی   آید، پس از طی دوره ه پدید میکشناسی آیین هندو، جهانی  مطابق جهان
نند. هنگام انحالل جهـان، سـه   ک تعبیر می )pralaya(» پرَلَیه«یا ه از آن به انحالل عالم کگردد  نخستین برمی

 بـه اعتـدال   - شـدند  ها و اشیاي جهان از تضاد و فشار متقابل آنهـا ایجـاد مـی    ه پدیدهک - در پرَکْرتی گونَه
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دهد. البته پـس از مـدتی دوبـاره آفـرینش      و انحالل رخ می رود رسند؛ در نتیجه، صور اشیا از بین می می
و پوروشه به هم بپیوندند، اعتـدال بـدوي گونَـه    شناسی پرَکْرتی  شود؛ یعنی هرگاه دو اصل جهان آغاز می

بدین ترتیـب، از پرَکْرتـی،    رسد. تناسب به فعلیت می یابد و به در جهتی گسترش می کاز بین رفته، هر ی
  )501، ص 1384چاتري و دیگران، ( آید. ثرات و جهان پدید میک
  آفرينش بر پاية ذرات چهارگانه. ۱ـ۲

مطرح شد. مطابق این نظریه، موجودات و مواد به ذراتـی   )Vaiśeṣkaه (کشی شه تب ويکاین دیدگاه، در م
) آتـش  āpa) آب (prthivī( كرتند از چهار عنصر خاپذیر نیستند. این ذرات عبا ه قسمتکشوند  منتهی می

)tejas ) و هـوا (Vāyu       ناپذیرنـد. آنهــا    قسـمت  ). ایـن ذرات، ابـدي و ازلـی، قـائم بـه خـود، غیرمعلـول و
شود و اگـر سـه    اي ایجاد می ذره اي دو یب شوند، پدیدهکذره با هم تر هاي متفاوتی دارند. هرگاه دو ویژگی
ب بزرگـی  کـ هـاي مر  ه اشیا و پدیدهکاي تا این طور چهارذره اي و همین ذره سه اي یب شوند، پدیدهکذره تر

  آیند. به وجود می
» ایشـوره «ه از ارادة کـ یب این ذرات چهارگانه، به سبب نیروي خاص خودشـان اسـت   کاتصال و تر

)Iśvara (  خدا در وصف خالقیت و فرمانروایی. ر.ك. همان، ص)گیـرد.   مـی  ستی، خداي خالق، مایۀ ه)660و  166
هـاي جهـان منتشـر و مسـتتر اسـت و همـواره در آنهـا حضـور دارد.          این اراده و نیرو در سراسر پدیـده 

  گیرد.   نندة ذرات انجام میک یبکو نیروي تر ایشوره بنابراین، آفرینش با ارادة
ایسـتادن نیـروي    زست. بـا بـا   ه آفرینش با ارادة ایشوره است، انحالل جهان نیز با اراده اوکگونه  همان
پاشـد و تنهـا ذرات چهارگانـۀ ازلـی بـاقی       ها از هم می یب همۀ پدیدهکیب ذرات در عالم، ترکمحافظ تر

  )481 – 475، ص 1384؛ چاتري و دیگران، 545 – 543، ص 2، ج1386شایگان ( مانند. می
  آفرينش بر پاية برهمن و مايا. ۱ـ۳

عـدم ثنویـت   یعنـی   ،)davaitavedānta(ودانتَـه   تـب ادویتـه  کگـذار م  ره، بنیانکاین دیدگاه توسط شَن
مطرح و تبیین شد. بنیاد این دیدگاه، بر وحدت وجود و موجود نهاده شـده اسـت. بـدین    ، نامتعین

ثرات جهان، جملگی نمـود و  کهستی صرف به نام برهمن وجود دارد و ت که در عالم، تنها یکمعنا 
؛ 638 – 637(همـان، ص   برهمن واقعی است و جهان، فـانی اسـت.  عبارت دیگر، تنها  تجلی اویند؛ به

  )783، ص 2، ج1386شایگان 
 »مـا «گیرد. مایا از ریشـۀ   می  بهره) māyāثرات از نیرویی با عنوان مایا (کبرهمن براي ظهور عالم 

گیري، تناسب، ظاهر ساختن، صورت بخشیدن است. بنـابراین، تعبیـر تـوهم جهـانی      معناي اندازه به
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ه باید گفت: مایا میزان و انـدازة ظهـور صـور عـالم     کامال رسا و گویا نیست؛ بلکاي مایا، تعبیري بر
  )848(همان، ص  است.

انـات موجـود در   که به امکسو نیروي خالقیت و قوة مخیله است  کمایا طبیعتی مضاعف دارد؛ از ی
شـود. مایـا    بخشد؛ و از سوي دیگر، همین خلقت موجـب اسـتتار واقعیـت مـی     ذهن ایزدي، مصداق می

هـاي عینـی و    ثر واقعیـت کند و بر اثر تکاف ه بین خالق و مخلوق سایه میکي ابهامی است  حجاب و پرده
را بـه قـدیم نسـبت     نـد و مجـازي را بـه مطلـق و حـادث     ک ذهنی، غیر واقعیت را به واقعیت ضمیمه می

  )668، ص 1384؛ چاتري و دیگران، 784همان، ص ( دهد. می
آید، نسبت غیر واقعیت، به واقعیت یعنـی تـوهم اسـت. ایـن      می در این عالم، آنچه به حس انسان در

دیگر، این عالم، نه وجـود   عبارت جهان عینی و تجربی، گرچه توهمی از مایا است، واقعیتی نسبی دارد. به
شـایگان  ( ه نه هسـتی اسـت و نـه نیسـتی.    کست، همانند مایا  ه حقیقتی دو پهلوکنه غیر وجود؛ بلاست و 

  )786، ص 2، ج1386
آید و بـه   یفیات است، درمیکه عاري از هر گونه صفات و کبرهمن از طریق نیروي مایا از مقام ذات 

ه انسـان  کـ سراب اسـت  ند. این عمل، همانند ک شود و فاعل و مفعول جلوه می همۀ صفات موصوف می
مایا و توهم جهانی مثُل، اشیا را در خـود   کمک ند. برهمن بهک س میکتوهم ذهن خویش را به خارج منع

  )785همان، ص ( ند.ک شمار را ایجاد می هاي بی تاباند و پدیده دهد و در خارج بازمی پرورش می
قعیـت دارد و معلـوالت،   صورت معلول است؛ یعنی فقط خود علـت وا  آفرینش، ظهور خود علت به

ه تنهـا  ک - عبارت دیگر، معلول، غیرواقعی است و به سبب جهل به علت  اند. به بودي مظاهر توهمی و بی
ی، ریسـمان مـار پنداشـته    که در تـاری کـ  چنان  )849همـان، ص  (واقعیت تلقی شده است؛ - او واقعیت است

ه وراي ظهـورات و تجلیـات   کـ است  ی جهل ما به اصل آن چیزيکشود. چنین توهمی ناشی از تاری می
ه هماننـد مثـال مـار و ریسـمان، آن     کـ نـد، بل ک تنها واقعیت چیزها را پنهـان مـی   نهفته است. این جهل، نه

  ند.ک واقعیت را تحریف می
، »بـرهمن «شـود؛ یعنـی    ودانتَه، صرف واقعیت علت نامیده مـی  تب ادویتهکبنابراین، قانون علیت در م

انـد.   جهان، خالق و علت آن است و همۀ معلوالت یا مظـاهر بـه آن افـزوده شـده    عنوان یگانه واقعیت  به
  )785 – 784همان، ص ( باشند. علت، بود، و معلوالت، نمودش می

از جهت آگاهی مطلق و علمش به خود، علـت  » برهمن«برهمن، علت فاعلی و مادي آفرینش است. 
دیگـر، از حیـث    عبارت شود. به هایش علت مادي جهان شمرده می فاعلی، و از جهت تعینات و محدویت

۱۰۴      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

نیروي خالقه و متخیلۀ خود، یعنی مایا، علت فاعلی جهان است و از حیث نیروي استتار خویش، علـت  
شد تا نور وحـدت از پـس حجـاب مظـاهر     ک رود. مایا پردة جهلی بر آفرینش می مادي عالم به شمار می

هاي برهمن در عالم نمود یابند. مطابق این تبیین، نسبت برهمن با ایـن   ثرات همچون سایهکدیده نشود و 
یست. ایـن  علت فاعلی و مادي جهان است؛ ولی جهان، برهمن ن» برهمن«طرفه است.  کجهان نسبت ی

  )855 – 854همان، ص ( ست. رابطه، همانند نسبت سایه به درخت یا موج به دریا
م کانگیز برهمن، یعنـی مایـا، چـه نظـم و ترتیبـی حـا       وین جهان به دست نیروي شگفتکدر ت کاین

  ودانتَه به شرح زیر است: تب ادویتهکاست؟ قول مشهور م
؛ )vāyu؛ هـوا یـا وایـو (   )akāśa( اشهکیا ا از: اتر اند ه عبارتکیابند  نخست، پنج عنصر لطیف ظهور می

  .)kṣitiتی ( شیکیا  ك) و خاapa)؛ آب یا اَپagni) آتش یا اَگنی (
شوند و در نتیجه، پنج عنصر خشن با همـان نـام    یب میکدیگر ترکاین پنج عنصر، در پنج حالت با ی

اتر لطیـف بـاز هـواي لطیـف، آب لطیـف و      دوم  کیب یکخشن، از ترر، تگردند. مثالً عنصر ا پدیدار می
گانـۀ خشـن، دیگـر     یب عناصر پـنج کگاه از تر یابد. آن یل میکهشتم تش کبه میزان ی کلطیف، هر ی كخا

  )672 – 671، ص 1384چاتري و دیگران، ( یابند. ها و عالم مادي تجلی و نمود می پدیده
  آفرينش بر پاية برهمن، روح و ماده. ۱ـ۴

 رامانوجـه ر فلسفی آیین هندو مطـرح اسـت، متعلـق بـه     کآفرینش در تف ه در تبیینکدیدگاه مهم دیگري 
)Rāmānuj( ویشیشْتاودانتَه تب کر مکمتف)vaiśeṣtāvedānta( .یعنی عدم ثنویت متعین است   

کوشد تا دیدگاه وحدت وجود و عدم ثنویت دربـارة آفـرینش را بـا دیـدگاه دوگـانگی       نوجه می راما
را ســامان  )acit( و مــاده )cit) روح (brahmanاي از بــرهمن ( گانــه نــد و نظــام ســهکروح و مــاده تلفیــق 

شناسی، تخیل و رؤیاي جهانی اسـت؛   ره، آفرینش و جهانکدر نظر شن )Dasgupa1952, v.3 , p.391(بخشد.
ناپـذیر   كلطیف و ادراصورت  ه در برهمن بهکاناتی است کاما از نظر رامانوجه، آفرینش، عینیت یافتن ام

یل کم صـفات تشـ  کـ وجود دارد. روح و ماده پیش از آفرینش و در حالت نهفتگی و لطیف خـود، در ح 
آینـد و آفـرینش ظهـور و تجسـم یـافتن ایـن جسـم لطیـف          بشمار می» برهمن«ر روحانی کي پی دهنده

ه در ذات خـود بـرهمن   ه همواره و پیوسـت کدیگر، به فعلیت درآمدنِ مثُلی است  عبارت روحانی است به
  )796، ص 2، ج1386(شایگان  موجود است.

بنابراین، از نظر رامانوجه، وجود بر سه قسم است: برهمن؛ عالم ارواح، آگاهی و هوشـیاري؛ و عـالم   
جان. برهمن، هم علت فاعلی و هم علت مـادي عـالم ارواح و مـاده اسـت و آنهـا دو نحـوة        مادي و بی
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ه دو ظهـور بـرهمن هسـتند و وجـود     کـ واح و عـالم مـاده، در عـین حـال     ظهور برهمن هستند. عالم ار
تب رامانوجـه، هماننـد   کو متمایز از آن هستند. قانون علیت در م  استقاللی ندارند، همانند خودش واقعی

ه در آن بـالقوه  کـ و علت است و با تغییر و تنزل آن، معلـول    باشد و برهمن آفریننده ْهیه می کتب سانْکم
چـاتري و دیگـران،   ( اندازه واقعیـت دارنـد.   کثرت به یکشود. بنابراین، وحدت و   ت، پدیدار میموجود اس

  )765، ص 1384
دیگر کـ ها، تمایزات جـدي بـا ی   ه مالحظه شد، این چهار دیدگاه، با وجود برخی مشابهتک گونه همان

دیدگاه دیگر، آفریـدگاري مطـرح   خالف سه  دارند. در دیدگاه اول (آفرینش بر پایۀ پرَکْرتی و پوروشه) بر
شـود.   نیست؛ هستی و ازلیت از آنِ خود پرَکْرتی و پوروشه است و جهان مستقال از خود آنها منتشر مـی 

تمایز دیدگاه سوم (آفرینش بر پایۀ برهمن و مایا) با دیـدگاه دوم (آفـرینش بـر پایـۀ ذرات چهارگانـه) و      
ماده)، در واقعیت داشـتن یـا نداشـتن ایـن جهـان اسـت.        دیدگاه چهارم (آفرینش بر پایۀ برهمن، روح و

ه در دو دیـدگاه دیگـر، افـزون بـر     کـ  حـالی  مطابق دیدگاه سوم، جهان واقعیت نـدارد و تـوهم اسـت؛ در   
چند بسـیار بـه هـم شـباهت      آفریدگار، جهان یا عناصر آن نیز واقعیت دارند. اما دیدگاه دوم و چهارم، هر

  رسند.  أثر از روح است یا مستقیماً تحت ارادة خالق است، متفاوت به نظر میه ماده متکدارند، اما در این
تفصـیل   صـورت جـدي و بـه    چند در آیین هندو از داستان آغاز و فرایند آفرینش به بر این اساس، هر

هاي گوناگون و حتی متضـاد، دسـتیابی بـه نظـامی واحـد دربـارة        سخن به میان آمده است، طرح دیدگاه
  نمایاند.   نش جهان را دشوار میفرایند آفری

  هاي آغاز و انجام آفرينش انحالل جهان و دوره. ۳

هـاي   هـاي فلسـفی آن آیـین، طـرح     تبکهاي دینی آیین هندو، و پیرو آن در م تابکه گذشت، در ک چنان
گوناگونی دربارة آغاز و چگونگی آفرینش مطرح است. از سوي دیگر، دربارة انجام و فرجام جهـان نیـز   

ه در کـ هـایی   هاي فلسفی، با عنایـت بـه همـان تفـاوت     تبکآیین هندو دیدگاه خاصی مطرح است. مدر 
ه مشـتمل بـر   کـ ننـد  ک لی را مطـرح مـی  کفرایند استمرار جهان، طرحی  تبیین آغاز آفرینش دارند، دربارة

  انجامد. هایی است و به انحالل جهان می دوره
شود. جهان پس  د و چند میلیارد ساله تقسیم میهاي متعد در آیین هندو، آفرینش جهان به دوره

ه از کـ گـردد   نشیب، سرانجام به حالت نخستین خود برمـی  و فراز از آفرینش با پیمودن چهار دورة پر
هاي فلسـفی آیـین هنـدو، انحـالل      تبکنند. تقریباً همۀ مک یاد می )pralaya» (پرَلَیه«آن به انحالل یا 

۱۰۶      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

هـاي آفـرینش و انحـالل عـالم تـا ابـد ادامـه خواهـد          بـاور، دوره  جهان را باور دارند. مطابق ایـن 
هـا جهـانی    ه بـه بحـث دوره  کـ ترین منبع دینی آیین هندو  مهم )Constsnce A, 2006, p. 447(داشت.

کننـد کـه بـه     ها جهانی را به چهار دوره تقسیم مـی  ها دوره هاست. پورانه ي پورانه پرداخته مجموعه
  اند از: فراگیري عبارتترتیب از کوچک به بزرگ و 

) یـا عصـر جهـانی    manvantara» (منْـونْتَره . «2) یا عصر جهانی عادي؛ mahāyuga» (مهایوگه. «1
) یـا انحـالل بـزرگ یـا     mahāpralaya» (مهاپرَلَیـه . «4) یا عصر جهانی بزرگ؛ kalpa» (کَلْپه. «3میانه؛ 

  )284و  283، ص 1، ج1386شایگان ( قیامت کبري.
 ;Ibid, Vol.4, p.110-111(:شود جهانی عادي یا مهایوگه به چهار عصر یا یوگه تقسیم میهر دوره 

Ibid, Vol.11, p.483(  
 )Kṛta Yuga(»کْرْته یوگه«. 1
 ) Tretā Yuga»(ترِتا یوگه«. 2
 )Dvapara Yuga(»پرَه یوگه دوه«. 3
 )Kali Yuga(»کَلى یوگه«. 4

  هاي آن گرفته شده است. مهرهها از بازي طاس و شمارة  این نام
 ترِتـا از ریشۀ کري یعنی انجام دادن است که در بازي طاس، مهره برنـده و ممتـاز اسـت.     کْرْته

مشتق شـده  » دوي«مهرة جفت و از ریشۀ  پره دوهمعناي مجموعۀ سه چیز است.  مهرة شماره سه، به
 شـود.  مهـره بازنـده اطـالق مـی     رو بـه  معناي تاریکی و جنگ و اختالف است؛ ازایـن  لی بهکَاست. 

  )282و  281، ص 1، ج1386(شایگان 
هـاي یونـانی    برخی این چهار عصر را با اعصار چهارگانۀ طال، نقره، مفـرغ و آهـن در اسـطوره   

  مقابله کردند.
فرما بود و هیچ کس از وظیفۀ خـود شـانه    یوگه، تقواي کامل در بین مردمان حکم کْرْتهدر دورة اول، 

آمـد.   هاي زمین فقط با خواهش بـه دسـت مـی    د. مردم به کار و کوشش نیاز نداشتند و میوهکر خالی نمی
بدخواهی، گریه، تکبر، فریب، خودبینی، تنفر، ظلم، ترس، رنج، حسد و غبطه وجود نداشت. هـر یـک از   

 کردنـد و  دادند و پیوسته خـدا را پرسـتش مـی    طبقات مردم، همواره وظایف و تکالیف خود را انجام می
بودنـد  «  دهو«اي داشتند، همه تابع یک  چند وظایف جداگانه فقط یک قانون و رسم و نماز داشتند. آنها هر

  ردند.ک تکلیف عمل می کو به ی
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چهـارم کاسـته شـد. مردمـان ایـن       یوگه، آیین قربانی آغاز شد و از میزان تقوا، یک ترِتادر دورة دوم 
یی که بـا مراسـم و تشـریفات در ارتبـاط بـود، وابسـته بودنـد.        زمان، پیرو حقیقت و راستی بوده، به تقوا

فرما، و اعمال مردم براي به دست آوردن پـاداش   جا حکم قربانی و کارهاي نیک و شعایر مختلف در همه
  گونه نیازي به ریاضت نداشتند. و انجام مراسم مذهبی و نذرها بود. آنها هیچ

ها به چهار قسمت تقسیم شد. برخـی   ا کاسته شد و ودهیوگه، نیمی از تقو پره دوهدر دوره سوم، 
چهار وده، بعضی سه وده و بعضی دو وده و گروهی یک وده را مطالعه و قرائت کردنـد و   از مردم

هاي بسیار گونـاگون   خواندند و شعایر و مراسم مذهبی به شیوه ها را نمی جمعی نیز هیچ یک از وده
ی پیرو حقیقت باقی ماندند. وقتی مردم از نیکی دور کیکی، تنها شمار اندشد. بر اثر افول ن انجام می

ور شـدند و بـر اثـر     انـد، بـر آنهـا حملـه     ها که زاییدة سرنوشـت  ها و بالها وخواهش شدند، بیماري
سانی که به سرور آسـمانی گـرایش   کآوردند و   هایی که به مردمان وارد شد، به ریاضت روي آسیب

ند. و بدین ترتیب، بشر به دلیل کاهش میزان تقـوا و از دسـت دادن بسـیاري از    داشتند، قربانی کرد
  هاي نیک خویش، تنزل کرد. خصلت

چهـارم از تقـوا بـاقی مانـد. پیـروي از       نونی، فقط یـک کلی یوگه، یعنی دورة کدر دورة چهارم، 
هـا تـرك شـد. در ایـن      جاي آوردن قربانی ارهاي نیک، برگزاري شعایر مذهبی و به کها، انجام  وده

فرما شد؛ با گذشت زمان،  جا حکم ها، خستگی، بدبختی، گرسنگی و بیم در همه دورة بالها، بیماري
رد. در کـ درجۀ تقوا بیش از پیش کاهش یافت و آدمی به همان نسـبت، از مرتبـۀ انسـانیت سـقوط     

شـود و افـولی    رود، مقاصد آن نیـز تضـعیف مـی    جهان رو به خرابی و تباهی می هکچنین شرایطی 
  سازد.  اخالقی، عموم مردمان را پست می

انـد.   ردهکاز این چهار دورة آفرینش را با عدد و رقم معین  کمنابع دینی آیین هندو، مدت زمان هر ی
ه هـر سـال بشـري    کـ  آنجـا  است. از سال خدایان 4800 - شود  ه عصر طالیی نیز نامیده میک - دورة اول 

چهـارم از   اسـت. دورة دوم، یـک   سال بشري بـوده  1728000برابر یک روز خدایان است، این دوره برابر 
سـال بشـري اسـت.     1296000سال خدایان یا  3600تر از آن است و مدت آن  دورة اول کمتر، و تاریک

کشـیده اسـت.    سال بشري طول  864000با  سال خدایان، برابر 2400دورة سوم، نصف دورة اول بوده و 
هاسـت، دورة آهـن    تـرین دوره  تـرین و تاریـک   نونی است و کوتـاه که همین دورة جهانی کدورة چهارم 

سال بشري است. تـا هنگـامی کـه برهمـا، صـد سـال        432000سال خدایان یا  1200شود که  نامیده می
گاه وي بـه اصـل    گونه ادامه خواهد داشت؛ آن  خدایی را به پایان نرساند، وضع وجود و عدم عالم همین

  )499و  498، ص 1375جاللی، (خویش، یعنی ذات مطلق برخواهد گشت.
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هـا، دو صـبحدم بـا عنـوان      هاي جهان در آیین هندو، پیش از هر یک از این دوره مطابق دیدگاه دوره
دهم طـول   وجود دارد که طول هر یک از آن دو، یک )Sandhyansa» (سندهیانسه« و )Sandhya» (یهدهسنْ«

بنابراین، طول هر دوره مطابق سـال خـدایان کـه هـر      )Eliade, 1993, Vol.4, p.110(اش است. دورة مربوطه
  )The Puranas, 2002, 2.1.2, p.34شد: (روز آن برابر یک سال بشري است، چنین خواهد 

  روز) 360سال بشري( مجموع  خدایان به سال مجموع  خدایان به سال سندهیانسه مدت  خدایانبه سال  مدت سندهیه  به سال خدایان  نام دوره
   1728000  4800   400   400   4000  یوگه کْرْته
   1296000  3600   300   300   3000  یوگه ترِتا
   864000  2400   200   200   2000  یوگه پره دوه

   432000  1200   100   100   1000  یوگه کَلى
   4320000  12000  ل چهار دورهکمهایوگه = جمع  کی

  دهنـد. بـا طـی هـزار مهایوگـه      کل این چهـار دوره، یـک دورة بـزرگ یـا مهایوگـه را تشـکیل مـی       
» برهمـا «دهد که یـک روز   ) رخ میKalpa» (پهکَلْ«سال بشري) ، یک  432000000=  4320000 × 1000(

  )Fredrichs & Others, 1986, p 171(است.
شود و بـا انحـالل عـالم     سال بشري) با آفرینش آغاز می 432000000په (برهما، یعنی هر کَلْ هر روز

  پذیرد.   ) پایان میpralaya» (پرَلَیه«یا 
رود و طی یک شب برهما کـه معـادل یـک روز آن     در این انحالل، تمام کائنات و بشریت از بین می

صـورت نطفـه    بشري) تمامی امکانات آفرینش بهسال  8640000000روز برهما، معادل  شبانه ک(ی است
   ماند. در دریاي علل و اسباب باقی می

یابـد.   ) است که با طوفانی بزرگ پایـان مـی  manu» (منو«یا عصر » منْونْتَره«ل از چهارده کپه متشهر کَلْ
 ,The Puranas, 2002() اسـت. سال بشري 306720000=  4320000 × 71مهایوگه ( 71هر منْونْتَره، معادل 

16.8, p583-584( ه یا یکَلْ کبنابراین، ینْتَره اسـت، برابـر اسـت بـا:       کروز برهما  کپنْـوه معـادل چهـارده م  
  سال بشري. 429408000=  306720000 × 14

باشد. در پایـان عمـر برهمـا انحـالل      عمر برهما نیز محدود است. پایان عمر او صد سال خدایان می
دهد که طی آن، تمـام مراتـب وجـود بـه مبـدأ       ) رخ میmahapralaya» (مهاپرَلَیه«کبري یا بزرگ یا قیامت 

 گـاه  گیـرد. آن  گردند و برهما به مدت صد سال خدایان در نیستی و عدم مطلـق قـرار مـی    می آفرینش باز
 وده آمـ ی پس از دیگري کهاي آفرینش جهانی تا انحالل، ی شود و دوره آفرینش و هستی دوباره آغاز می

  )283، ص 1، ج1386شایگان (هاي آفرینش و انحالل جهان، پیوسته در گردش خواهند بود. این دوره
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اسـت. ایـن اخـتالف، بـه نحـوة       مهاپرَلَیهو  پهکَلْهاي  تۀ درخور تأمل در اینجا، اختالف طول دورهکن
ه ایـن  کـ روي، براي این . ازاینگردد برمی منْونْتَرهاز آن دو بر اساس مهایوگه یا  کمحاسبۀ مدت زمان هر ی

هـر   منْـونْتَره بار بر اساس مدت زمان مهایوگه و بار دیگر براساس مدت زمـان   کاختالف نمایان شود، ی
  نیم:ک طور جداگانه محاسبه می را به کی

 په:. محاسبه زمان کَل1ْ
 سال بشري؛ 4320000مهایوگه =  کالف) ی
 سال بشري؛ 4320000000=  4320000×  1000مهایوگه؛  1000په = کَلْ کب) ی
 سال بشري؛ 306720000=  4320000×  71مها یوگه؛  71منْونْتَره =  کج) ی
 سال بشري. 4294080000=  306720000×  14منْونْتَره؛  14په = کَلْ کد) ی

 . محاسبۀ زمان مهاپرَلَیه:2
 سال زندگی برهما   100مهاپرَلَیه =  کالف) ی
 سال بشري؛ 4320000000 مهایوگه = 1000په = کَلْ کا= یروز برهم کب) ی
 برهما؛ روز کشب برهما = ی کج) ی
 سال بشري؛ 8640000000=  2×  4320000000روز برهما =  شبانه کد) ی

 سال بشري؛ 3110400000000=  360×  8640000000سال برهما =  ک) ی ه
 هاپرَلَیه.م کسال بشري = ی 311040000000000و) صد سال برهما = 

 سال زندگی برهما؛ 100مهاپرَلَیه =  کز) ی
 روز برهما؛ کسال بشري= ی 4294080000منْونْتَره =  14په = کَلْ کح) ی
 سال بشري؛ 8588160000=  2×  4294080000روز برهما =  شبانه کط) ی
 سال بشري؛ 3091737600000=  360×  8588160000سال برهما =  کي) ی

  .مهاپرَلَیه کی= سال بشري  309173760000000ك) صد سال برهما = 
اسـاس   اساس مهایوگه، بیش از مدت زمان آنها بر برمهاپرَلَیه و  پهمدت زمان کَلْه مالحظه شد، چنانک

 ،اسـت. بنـابراین  یاد شـده  هاي  تقریبی بودن معادل ةدهند رسد این اختالف نشان منْونْتَره است. به نظر می
په معـادل  کَلْ کی مهایوگه است، یعنی تقریباً 1000یا  منْونْتَره 14په معادل کَلْ کشود ی ه گفته میکنگامی ه

=  ٣٠٦٧٢٠٠٠٠*  ١٤( منْـونْتَره  14بایـد  باشـند،  برابـر   چون اگر دقیقاً؛ مهایوگه است 1000یا  منْونْتَره 14
) سـال بشـري   ٤٣٢٠٠٠٠٠٠٠=  ٤٣٢٠٠٠٠*  ١٠٠٠مهایوگـه (  1000) نیـز بـا   سال بشري ٤٢٩٤٠٨٠٠٠٠

 چنین نیست.ه، شدانجام  ۀمحاسبطبق ه ؛ در حالیکبرابر باشد
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  هاي جهاني   نمودار دوره

 
 
 
 
 
  مشتمل بر چهار دوره است: مهایوگه کی

  
  
  
  
  
 گيري نتيجه

در باب آفرینش و انحالل جهان در هندوئیسم به عنوان یک دین و آیین، یک نگرش واحد و یکنواخـت  
  وجود ندارد.

هـاي   از دیـدگاه یند آفـرینش مطـابق برخـی از متـون دینـی آیـین هنـدو و برخـی         خصوص فرادر 
کـالن،  لی مطرح است و هم نگـاهی جزئـی و خـرد. در نگـاه     کالن و ک، هم نگاه هاي فلسفی آن مکتب

جهـان   نهاد. از ایـن منظـر،  هستی گام  ۀجهان نیست بود و از نیستی به عرصچنانکه به اختصار گذشت، 
ه تنها منحصر در خـود اوسـت، بـه    کشد و هستی را کباید آفریدگاري داشته باشد تا آن را از عدم بیرون 

آفریـدگار بــر آفـرینش قــرار گرفـت، بــه نخسـتین مخلــوقش      ةه ارادکــنــد. هنگـامی  کآفریـدگان عطـا   
و آورد  وجـود   ي طـوالنی و مسـتمر، جهـان را بـه    هـا  آرام آرام در طی دورهبخشید و از مسیر او،  هستی 

  ند. ک تدبیر می
 يشـود، توجـه اصـلی بـه اجـزا      نار گذاشته نمـی کها آفریدگار  دیدگاهبیشتر در هرچند  از منظر خرد،

هـا بـر    پدیـده  يبر اسـاس فعـل و انفعـاالت، تـأثیر و تـأثرات اجـزا      هاي جهان است. در این نگاه،  پدیده
ینـد آفـرینش تبیـین    افریا ماده و روح،  پوروشه رتی وکرَدیگر، همچون عناصر و ذرات چهارگانه، یا پکی

  شود. می
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آفرینش از نیستی و چه فعـل   هلئیند آن، چه در مساموازات بحث آغاز آفرینش و فر بههندو،  در آیین
تفصـیل بیـان    بـه  طـور جـدي و تقریبـاً    دیگر، بحث فرجام جهان نیز بـه کها بر ی پدیده يو انفعاالت اجزا

هاي آن مطـرح   تبکدر متون دینی آیین هندو و م )pralaya(رَلَیهوان انحالل یا په با عنکشود. این بحث  می
پرَکْرتـی و   ۀه در آفـرینش بـر پایـ   کـ مثـال، چنان  يت. بـرا یند آغاز آفرینش اسـ اس فرکاست، در واقع ع

 ینـد ادیگر و شـعور و آگـاهی پوروشـه، فر   کـ بر ی پرَکْرتی ۀگان هاي سه با وجود تأثیر و تأثر گونَه ،پوروشه
با برگشت این تغییرات به حالـت نخسـت خـود    د، انحالل جهان نیز بر همین اساس، ده آفرینش رخ می

  دهد. می يرو
ه کـ ـ انحـالل آن   ار طوالنی آفرینش و به همـان نسـبت،   هاي بسی یند بسیار عظیم و با دورهاچنین فر

اي دیگـر آغـاز    ل، دورهآفرینش و انحـال  ةه پس از هر دورکدوره نیست؛ بل کمنحصر در یـ   ترسیم شد
پیوسته و تـا ابـد ادامـه خواهـد     و این آفرینش و انحالل،  رسد و این آغاز و انجام و به انجام میشود  می

  داشت.
  
  
  
  
  
  
   
   __________________ ________________________________    نوشت پی

: مکتب فلسفی رئالیستی که بر مبناي منطق استوار است و به چهار منبع معرفتـی ادراك  Nyāya. نیایه 1ها عبارتند از:  مکتباین  .1
  : این مکتب اشتراکات فراوانی با مکتب منطقی نیایـه دارد Vaiśeṣkaشیکه  هش . وي2حسی، استنتاج، تطبیق و گواهی معتقد است؛ 

انگار که به دو واقعیت ماده و روح معتقد   : مکتب فلسفی دوگانهSānkhyaْهیه  . سانْک3و در پی رهایی و نجات نفس انسان است؛ 
  ست و بسـیاري از مبـانی معرفتـی و متـافیزیکی    ْهیه نزدیک ا : این فلسفه با مکتب سانْکYoga. یوگه 4و وجود خدا منکر است؛ 

: مکتبی فلسفی Mīmāmsāسا  مام . می5آن را قبول دارد اما منکر خدا نیست. این فلسفه بر تمرین براي رسیدن به رهایی تکیه دارد؛ 
: مکتـب  Vedāntaتَـه  . ودان6ْپذیر سـاختن آن اسـت؛     هاي ودایی بنا نهاده شد و در صدد توجیه گرایی کتاب براي دفاع از مناسک

؛ 169ــ 120، ص 1384چـاتري و دیگـران،    (نیشدها شکل گرفت. این فلسفه بر برهمن یکتـا تأکیـد دارد.   فلسفی که بر پایه اوپه
Fredrichs & Others, 1986(  

۱۱۲      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

  منابع

  .، تهران، نوشتارهند در یک نگاه، )1375، (رضامحمدجاللی نائینی، 
فرنـاز نـاظرزاده کرمـانی، قـم، مرکـز      ترجمه ، هاي فلسفی هند معرّفی مکتب، دریندراموهان، )1384، (چاندرا و داتا چاتري، ساتیش

  .عات و تحقیقات ادیان و مذاهبمطال
  .علمی و فرهنگیچ دوم، تهران، ، انیشده ي اوپه گزیده، )1367، (ي شفق صادق رضازاده

  .بیرتهران، امیرکچ ششم، ، هاي فلسفی هند ادیان و مکتب، )1386، (شایگان داریوش
Dasgupa, Surendranath, (1952), A History of Indian Philosophy, Cambridge at the university press. 

Dharmic Scriptures Team, (2002), The Puranas, A compact English-only version of the Major 18 Puranas in one 

document, website: www.urday.com.  

Eliade Mircea, (1993), Encyclopedia of Religion, Macmillan publishing company, New York. 

Fredrichs, Kurt & Others, The Rider Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, London. 

Jones Constsnce A and Jame,s D. Ryan(2006), Encyclopedia of Hinduism, Series ed. Gordon Melton, New York.  

 


