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  شنوپورانهين هندو در وييآ ياز نظام خداشناس يطرح
    mrasool.imanik@gmail.comمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانشجوي دكتري /  يمانيمحمدرسول ا

 18/1/1395: ـ پذيرش 9/8/1394دريافت: 

  چكيده
بــا تلفيــق  ،يكي از هجده پورانة اصلي و از جمله متون اصلي فرقة ويشنوّه آيين هندو اســت. در ايــن مــتن ،ويشنوپورانه

همچون ودانته و سَنكهيه، ساختار منسجمي از خداباوري  ،ندهاي كهن هندويي و دستاورد مكاتب مهم فلسفي هاسطوره
مــتن  رو،ازايــن .انــدوحدت وجودي هضم شــدهالهياتي  ادوار مختلف درمتكثر هندويي به تصوير كشيده شده و خدايان 

 تحليلــي،ـ ي ، با رويكرد اسنادنوشتار اينباشد. مناسبي براي آشنايي با صورت تكامل يافته باور به خدا در آيين هندو مي
تــا  نمودهسعي  ،استخراج و با ارائة تبيين منطقي از ربط و نسبت را ترين مسائل خداشناسيديدگاه اين متن در مورد مهم

نظــام  ،تــرين يافتــة ايــن تحقيــقو موجودات الوهي در نظام منسجمي جاي داده شوند. بر اســاس مهــممتكثر خدايان 
يافتــة آن ذات تشــخصز ذات بسيط و غيرشخصي خداي متعــال و مراتــب خداشناسي ويشنوپورانه، ساختاري متشكل ا

گانه و خدايان سه هاي گوناگون، مراتب مختلفي از موجودات اعم ازدر صورتتشخص با  ،است. ذات غيرشخصي خداوند
از انــرژي  ايهايي كه جملگي حصهسازد؛ پديدههاي طبيعي را پديدار مياصلي، خدايان فرعي، موجودات الوهي و پديده

  .كردتلقي ويشنو هستند و نبايد آنها را وجود حقيقي و مستقلي 

  .ها، نظام خداشناسي، ويشنوپورانهآيين هندو، خدا، دوه: هاكليدواژه
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  ٩٥  طرحي از نظام خداشناسي آيين هندو در ويشنوپورانه

  

  مقدمه

روندي تكــاملي طــي كــرده و  ،تاريخيگوناگون با گذر از ادوار  ،باور به خدا در طول تاريخ آيين هندو
توحيدي الهياتي  اي است، در دورة كالسيك بهب مراحل آغازين دورة ودَهغاله كه وج ،پرستيهچندگان

انــد. از ميــان منــابع وحدت وجودي هضــم شــدهالهيات  ، در يكتكثرتبديل شده و موجودات الوهي م
تري از باور به خدا در اين دوره بــه ها نسبت به سايرين، تصوير روشنپورانهشايد مربوط به اين دوره، 

اي هنــدويي بــا دســتاورد مكاتــب با تلفيق سنت كهن و اسطوره ،ارد؛ چراكه در اين متونگذمينمايش 
هــاي مختلــف آن را توان انسجامي نسبي بين اجزاء و مؤلفــهكه مي كندرا ترسيم مي نظامي ،فلسفي هند

ن و موجودات الوهي را در ساختار واحدي مالحظه نمود. در ايمتكثر مشاهده كرد و پراكندگي خدايان 
باشــد؛ چراكــه در مهم تري براي انجام اين منبع مناسب ،اي شايد ويشنوپورانهاز ميان متون پورانه زمينه،

تري تعــاليم هنــدويي و از جملــه بــاور و جامع تربه نحو كامل ،هاي ديگرعين اختصار نسبت به پورانه
اي خــود حــاوي ان اســطورهبا زبــ ،گذارد. اين متنهندوان متأخر در خصوص خداوند را به نمايش مي

تواند مكــان مناســبي بــراي مي ،فقرات فراواني است كه به معرفي خداوند و كيفيات و افعالش پرداخته
پــس از معرفــي  ،در ايــن نوشــتار ترين سؤاالت در خصوص باور بــه خــدا باشــد.مهم پاسخاستخراج 

بــا گــاه آن ،الي اين متن استخراجبههاي نظام خداشناسي ويشنوپورانه از الترين مؤلفهويشنوپورانه، مهم
  نظام خداشناسي اين متن ترسيم شده است. ،تبيين و ربط و نسبت آنها

ب اين پــژوهش رويكرد و نحوة تقر ،الًبيان دو نكته ضروري است: اواز پرداختن به موضوع،  پيش
. )، گفتــار دوازدهــم1387، يقراملك :(ر.كشودمياتخاذ پژوهي تطبيقي به موضوع، رويكردي است كه در دين

باورهــاي يــك  ،داوري و از منظر اهالي اديــانتا فارغ از هرگونه پيش شده استدر اين رويكرد، تالش 
مان ديــن پيروان ه منظربا رويكردي همدالنه، باورهاي خاصّ هر دين از  ،دين مورد مطالعه قرار گرفته
از  در جهــت فهــم بهتــر يــك آمــوزه تالش ،آنجاكه الزمة چنين رويكرديبررسي شود. طبيعي است از

. آمده داللتي بر صحت و ســقم آنهــا نخواهــد داشــتدستدريچة ذهن باورمندان به آن است، نتايج به
ازآنجاكه هــدف  ،ثانياً .دبوها خواهد ي از آموزهروشنداشتن تصوير ، ارزيابي انتقادي آنها الزمةهمچنين 

براي اشاره به حقيقــت غيرشخصــي  ،در ويشنوپورانه بوده اين رساله ارائه نظام منسجمي از باور به خدا
استفاده شــده اســت. انتخــاب » خداي متعال«هاست، از واژة كه ساري و جاري در همه پديده ،خداوند

كه  ،براي اشاره به اين حقيقت غيرشخصي خداوند ،كه در ويشنوپورانه استجهت  به اينچنين عنواني 
رعي و كل جهان اســت، از اســامي مختلفــي اســتفاده شــده و احكــام متعال از تمامي خدايان اصلي و ف

٩٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

رو، ازايناز ويشنو، برهما، كريشنَه نسبت داده شده است. هريك  مربوط به مرتبة غيرشخصي خداوند به
به  ،گرددترين مرتبه ذات كه در قالب خدايان فوق ظاهر ميفهم بهتر خداشناسي اين متن، از عالي براي

  .د شده استيا» خداي متعال«

  معرفي ويشنوپورانه

از  پــسهــاي اصــلي اســت كــه مربــوط بــه دســتة ســتوَه بــوده و يكي از هجــده پورانــه ،ويشنوپورانه
هــا و مشتمل بر بسياري از داستان ،باشد. اين پورانهترين متن در نزد فرقة ويشنَوه ميپورانه، مهمبهاگَوتَه
هــا بــراي تبيــين و اين پورانه از ايــن داســتان است. تهاي سابقه داشت ودَههايي است كه در سناسطوره

  شناسي استفاده كرده است.شناسي و نجاتهاي كلي خود در خصوص خداشناسي، جهانتشريح آموزه
هــاي دها و اوتارَهتجســاي برخــوردار اســت. در ويشنوپورانه، پرستش ويشنو از اهميــت ويــژه
افــزون بــر اينكــه، بيــان سرگذشــت برخــي  اند.ويشــنو در ايــن پورانــه بــه تفصــيل معرفــي شــده

توجهي از اين كتــاب ها، بخش قابلعنوان يكي از اين اَوتارههاي الوهي همانند كريشنَه، بهشخصيت
  ختصاص داده است.را به خود ا

كــه  ،در يك ديــدگاه :دو ديدگاه كلي مطرح است ،تأليف و نگارش ويشنوپورانه چگونگيدر مورد 
، مؤلــف )6ـــ5، ص 1، ج 1840(ويلســون، تتــوان يافــود فقرات ويشنوپورانه نيز ميمؤيداتي بر آن را در خ

در ديدگاهي ديگر، ايــن مــتن  .شوددانسته مي )77، ص 2009، پارسون(ر.ك: )parāshara(ويشنوپورانه پَراشَره
ر محــوري دشخصيت ،)vyāsa(شود. وياسَهبه وياسَه نسبت داده مي ،همانند برخي ديگر از متون هندويي

بــه شــكل چهارگانــة  ،ها را تنظيم كــردهت هندويي است. وي كسي است كه ودَهسنبلكه  ،هاكل پورانه
جايگاه محــوري و  داراي رو،. ازاينشودمهاربهاراته نيز دانسته ميمؤلف  وي .كنوني تدوين نموده است

اوتاره خواندن  .)33 ، ص3 ج (همان،شودتلقي مياوتارَة ويشنو  عنوانبهتأثيرگذار است كه در ويشنوپورانه 
به تــأليف  ،هاي مختلف ظاهر كردهخود را در وياسَه گوناگونبدين معناست كه ويشنو در ادوار  ،وياسه

توان بين دو ديدگاه فــوق قرابتــي ايجــاد كــرد و مي ،اساساء متون ديني اقدام كرده است. براينو يا انش
باشد؛ چراكه پراشَره اسم خاص بــوده وياسَه صحيح مي انتساب همزمان ويشنوپورانه به پراشَره و :گفت

مي است كه بر افراد و نويسندگان مختلفــي از جملــه ويشنوپورانه است و وياسَه اسم عاو هم او مؤلف 
اي كه از شخص منحازي در سنت هنــدويي حكايــت چند ممكن است وياسَهكند. هرمي صدقپراشَره 

  كند نيز وجود داشته است.مي



  ٩٧  طرحي از نظام خداشناسي آيين هندو در ويشنوپورانه

  

 ،يكلطوردقيق تــأليف ايــن مــتن و بــه از تاريخ : بحثتاريخ تأليف ويشنوپورانه بايد گفتدر مورد 
 ،اين امر و بحث فراواني است. از جمله علل كاري دشوار و محل اختالف ،هندوييمقدس تمامي متون 

بــر  ابتدا ،هاي اصلي متون هندوييبيشتر اسناد و نسخه اين است كه النهرين،بر خالف تمدن مصر و بين
توانســت از شدند كه در معرض زوال بوده و عمر آنها نمــيروي برگ خرما يا موارد مشابهي نوشته مي

اي ن برجستة پورانهاق، يكي از محقلودو راچر رو،. ازاين)140، ص 2006، استيون(چند صد سال تجاوز كند
، ص 1989، راچــر(»نيســت پــذيركلي امكانطورها بهيك از پورانهكردن تاريخ هيچمشخص « :معتقد است

هــا را مشــكل كــرده، با اشاره به عامل ديگري كه تخمين تاريخ نگارش پورانــهنيز  فريدلم هاردي .)486
ي از ســرايندگان و متعــددهاي نسل«نويسد: مي ،معنا دانستهتاريخ يك پورانة سانسكريتي را بي بحث از

بــه  گونــاگونعناصري كه در ادوار  ؛اندم بودهدهندة اين متون سهيآوري عناصر شكلامثال آنها در جمع
از تــاريخ دقيــق نگــارش  بحــثبــه جــاي  بنــابراين، .)486، ص 2001، هاردي(»اندشدهيك نام خوانده مي

انــد و متني مطرح شدهد كه با استناد به شواهد تاريخي و قرائن درونزهايي بايد از تخمين ،ويشنوپورانه
، بــا تاريخ ادبيات هنددر جلد دوم  لودوراچررسد. به بيش از ده قرن مي زماني جهتگاه تفاوت آنها از 

بــه نــام  ،هاي مختلفي كه در خصوص تاريخ نگارش ويشنوپورانه مطــرح شــدهاز تخمين ارائة فهرستي
از ميالد  پيش 500هايي از تخمين فهرست،. در اين )249، ص 2، ج 1989، راچر(كندصاحبان آنها اشاره مي

  .باشدمترجم ويشنوپورانه مي ويلسونشود؛ نظرية اخير از آن از ميالد مشاهده مي سپ 1045تا 
در مورد ساختار كلي ويشنوپورانه بايد گفت: در مقايسه با ساير متون عمــدة هنــدويي و حتــي 

. بــراي نمونــه، در )246(همــان، ص ها، ويشنوپورانه از حجــم كمتــري برخــوردار اســتبرخي پورانه
پورانه، كه داراي دوازده كتاب (سكنده) و سيصد و هجده فصل و مجموعاً هجده وتَهمقايسه با بهاگ
 6و  )adhyayas(فصــل  126فقــره اســت كــه در  7000تنهــا داراي  باشد، ويشنوپورانههزار فقره مي

سامان يافته است. محتواي اين كتاب به صورت القاء معارف و تعاليمي اســت كــه  )Amshas(كتاب 
القــاء شــده اســت. در  )Maitreya(، به شــاگرد خــود مَيتريــه)Parāshara(ه نام پراشَرَهتوسط حكيمي ب

هاي كهــن، جاي ويشنوپورانه مَيتريه، سؤالي در بــاب موضــوعات مختلفــي از جملــه اســطورهجاي
كنــد و در سلسله دودمان پادشاهان، چگونگي خلقت و فروپاشي جهان و صفات ويشنو مطــرح مي

پردازد. ويشــنوپورانه، خواننــده را بــه زمــاني ايراد تعاليمي در اين خصوص مي پاسخ او، پراشرَه به
گويــد. بــه ادوار مختلــف بسيار دور برده و از آغاز جهان و چگونگي پيدايش موجودات سخن مي

هاي پادشاهي و دودمان آنهــا، كــه در ايــن ادوار حال سلسلهتاريخي اشاره كرده و حكايات و شرح

٩٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

يوگَــه و چگــونگي فروپاشــي و كنــد. در نهايــت، بــا توصــيفي از كاليازگو مياند، بــسلطنت كرده
  رسد.اضمحالل جهان به پايان مي

ويشــنوپورانه از دســتاورد مكاتــب  :در مورد تعاليم ويشنوپورانه در مورد خدا بايــد گفــتهمچنين 
در انجمن خدايان بخشي به هرج و مرج موجود براي نظم ،همچون سَنكهيه و ودانتَه ،فلسفي ماقبل خود

وحدت وجــودي ودانتَــه، خــدايان الهيات  با تلفيق ثنويت مكتب سَنكهيه با ،هندويي سود فراوان جسته
تار توحيدي خود جــاي داده اند، در ساخاي محور عبادت و توسّل هندوان بودهرا كه از دورة ودَهمتكثر 

اركان  ،پورانهكرده كه به همراه بهاگوتَه ويشنوپورانه مكتب فلسفي نيرومندي را ايجاد ،اساسايناست. بر
مــتن مناســبي در اختيــار  عنوانبــهتوانــد مي كهايگونه، بهريزي كردنداصلي فرقه بزرگ ويشنَوه را پايه

  مايلند از باور آيين هندوي متأخر در خصوص خدا آگاهي يابند. پژوهشگراني قرار گيرد كه
اي انگليسي از متن اصــلي ت ما در اين نوشتار است، ترجمهاي از ويشنوپورانه، كه محور مطالعانسخه

ت شناســي و ســنم در لندن با عنوان ويشنوپورانه: دستگاه اسطوره1840و سنسكريت آن است كه به سال 
  .شناس انگليسي است، شرقم)1860ـ1786(هيمِن ويلسون هاريسهندويي به چاپ رسيد. مترجم اين اثر، 

  نظام خداشناسي ويشنوپورانه

فهم منسجمي در خصوص باور خدا در يك آيــين خــداباور، ارائــة طرحــي از  درك و براي دستيابي به
ساختار منسجمي از باورها و تعاليم مربــوط  ،»نظام خداشناسي«گشاست. مراد از نظام خداشناسي آن راه

تصويري  ،ر همداراي ارتباط منطقي و اجتماع آنها در كنا ،ي استوار بودهمشخصبه خداست كه بر مباني 
بايــد بــا طــرح ســؤاالتي در  ،گذارد. براي ترسيم چنين نظــاميميكلي از خداشناسي آن دين به نمايش 

اعــم از مفهــوم خــدا،  ،ي و تصــديقيتصــورشناسي باور به خــدا و نيــز مبــاني خصوص مباني معرفت
ين اجــزاء و ترشناسي هستي خدا، هستي و معناي صفات خدا و هدف و كيفيت فعل خداوند، مهمسنخ
 اســتخراج كــرده و ،دهي يك نظام كمــك كنــدبه شكل ،تواند در كنار همي كه اجتماع آنها مييهامولفه
در  دليل،با تبيين ربط و نسبت آنها با يكديگر، ساختار منسجمي از اين نظام را ارائه داد. به همين گاه آن

شناســي نظــام خداشناســي ني معرفــتي يكــي از مبــاعنوانبــه ،اين قسمت ابتدا به مسئلة شناخت خــدا
بــه تبيــين و  ،هــاي ايــن نظــامترين اجزاء و مؤلفهكردن مهممشخص و پس از  پردازيمميويشنوپورانه 

تواند كه مي ،شناسية اين نظام در بعد هستيمشخصبه دو  ،. در پايانخواهيم كردتحليل رابطه آنها اقدام 
  .دشومياشاره  ،گرددتلقي شاخصة كلي اين نظام 
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  شناسي مباني معرفت الف.

 مسئلة شناخت خداوند نسبت بهاز پرداختن به هر سؤالي در مورد خدا در يك آيين خداباور، بايد  پيش
هــاي كردن ديدگاه كلي يك دين در مورد امكان شــناخت خداونــد و راهمشخص  در آن آيين آگاه شد.

دد كه امكان پرداختن بــه مســائل ديگــر در گرتلقي مبنا و اصلي  عنوانبهبايد  ،ممكن براي شناخت وي
پذيري خداوند عبارات متناقضي در مورد شناخت ،در ويشنوپورانه سازد.حوزة خداشناسي را ممكن مي

از كتاب پنجم ويشنوپورانه، حمدي از برهما در ستايش خداي اول در فصل  راي نمونه،توان يافت. بمي
خطــاب بــه خــداي  ،سازد. در اين ستايشذهن متبادر مي ناپذيري وي را بهمتعال نقل شده كه شناخت

 .)252 ، ص4 (همــان، ج »، غيرقابل توصيف و غيرقابل درك هستيتصورتو غيرقابل « :شودمتعال گفته مي
، بلكه اين شناخت، تنها معرفت بحث از امكان شناخت خداوندتنها نه ،در مقابل، در برخي ديگر فقرات

ويشــنوپورانه، اول كه در فصل نوزدهم از كتــاب همچنان .شودميرفي معدرست و شايستة نام حكمت 
هرگونه مشغول ساختن ذهن به غيرخدا را نوعي جهل و بازماندن از حكمــت حقيقــي  )prahlāda(پَرَالده

كســب حكمــت  برايتنها تالش  .داندصرف وقت براي تحصيل علوم را اتالف وقت مي ،كردهمعرفي 
  .)52، ص2(همان، جمعرفي شده استتالش سودمند  ،ي متعال استكه همان شناخت خدا ،حقيقي

 ،ن اســت كــه تعــارض موجــود در عبــارات فــوقايحاكي از  ،فقرات ويشنوپورانه سايرمراجعه به 
از شناخت خداي متعال است. در خاصي ناظر به ساحت  ،از بيانات فوقهريك  تعارضي بدوي بوده و
تمــامي  ،جهان مادي و موجــودات آن نفــوذ كــرده ست كه درهمان روح متعال ا ،ويشنوپورانه خداوند

شناخت حقيقــت ايــن  اساس،براينباشند. در حكم صورتي براي اين روح متعال مي ،هاي مشهودپديده
كه همين جهــان مــادي  ،اما صورت مشهود وي .پذير نيستها پنهان است، امكانكه در دل پديده ،روح

 )Dhruva( مدحي از زبــان دَرووا ،پورانهويشنواول زدهم از كتاب توان شناخت. در فصل دوااست را مي
كه در آن چون خداي متعال خود را به شكل اموري همچون، طبيعت، روح، جهان و برهما  وجود دارد

 ،اســاسبــراين .)172ص  ،1(همــان، ج شمرده شده اســتدرآورده، شناخت وي از طريق اين امور ممكن 
واقــع نــوعي شــوند، دري كه با ابزاري همچون حس و عقل تحصيل مــيهرگونه شناختي از جهان هست

ساحت غيرمشهود وي بــا  امااي از وي كه مشهود است، شناخت ساحت و مرتبه اما .شناخت خداست
  اي قابل شناخت نيست.هيچ ابزار و وسيله

آمــده ه پورانويشنواول ميزان توانايي قوه حس و عقل براي شناخت خداوند در فصل چهارم كتاب 
شود، هرآنچه با حواس، هرآنچه با ذهن درك مي«شود كه . در آنجا خطاب به خداي متعال بيان مياست

١٠٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

همگــي  ،بــا ايــن حــال .است متحدشود، همگي با تو شود و هرآنچه با عقل تمييز داده مياحساس مي
حه گذاشــته شــده و هــم هم بر توانايي اين قوا صرو، ازاين .)60، ص 1(همــان، ج »باشندصورتي از تو مي

 ،حس و عقل تنهانهسؤال رفته است. ناخت حقيقت و كنه ذات خداوند زيرنوعي كارآمدي آن براي شبه
هاي روست و شناخت ناشي از شنيدن گزارشههايي روبكه معرفت نقلي نيز در اين متن با چنين كاستي

از شــناخت  ،اين قوا ينار ناكارآمددر ك ،. با اين حالشمرده شده استمعارف حسي  از جملهنقلي نيز 
شود كه به جاي آنكه خود را درگير صور حسي و مشهودات كند، به مراقبه و تأمــل ديگري صحبت مي
يابد. در فصل پنجم از كتاب با جهان است، راه مي متحدكه  ،پردازد و به حقيقت ويبر خود ويشنو مي

خمــس حاصــل حــواس ت حسي كه از طريق شناخ آمده است:با تفكيك اين دو نوع شناخت،  ،ششم
آيد، در حقيقت جهلي بيش همچون شناختي كه از طريق گوش و نقل منابع ديني به دست مي ،شودمي

معرفــت  امــا كند.يعني چراغ تغذيه مي ،نيست و مانند نوري است كه ذاتاً نوري ندارد، بلكه از منبع نور
 .باشــداز خودش مــي آن ند خورشيدي است كه نورحقيقي كه از طريق تأمل دروني به دست آمده، مان

  .)210، ص 5(همان، ج باشدلذا شايسته نام معرفت صحيح مي
بايد ســطح انتظــار  امادر ويشنوپورانه شناخت خداوند ممكن است،  :توان گفتاز آنچه گذشت مي
در  .امري ممكــن اســت ،. شناخت خداوند از طريق جهان مشهودمشخص نمودخود از اين شناخت را 

 همــة امــا .اعم از حس و عقل و نقل مدد جست ،توان از تمامي ابزارهاي معهود شناختمي زمينه،اين 
(همــان، ج نهدرا بر آن مي »جهل روحاني«كه ويشنوپورانه نام  ارندشناخت ناقصي به همراه د ،اين ابزارها

مشــهود آن اســت. در  معرفت و حكمت صحيح در ساية تأمل بر خود برهما و نه صــور اما .)64، ص 1
يابد و بــه ست كه انسان از نگرش تمايزنگر بين خدا و جهان خالصي ميا اينتيجة چنين تأمل و مراقبه

  .دشوخداي متعال با جهان است، نائل مياتحاد كه همان فهم  ،شناخت شهودي ناب

  هاي نظاممؤلفه ب. اجزاء و

ت و افعال خداوند بر ويشــنوپورانه و بررســي ترين سؤاالت در مورد ذات، صفابا عرضة برخي از مهم
 توان به اجــزااي در خصوص اين سه موضوع محوري هستند، ميگزارهيا فقراتي كه مشتمل بر حكم و 

  از:  اندعبارتهاي نظام خداشناسي اين متن دست يافت. اين اجزاء و مؤلفه

  ذات غيرشخصي خداي متعال .1

ي از ويشنوپورانه بــه متعددجمله مسائلي است كه در فقرات هستي ذات خداوند و سنخ وجود وي، از 
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هستي  باببلكه صدور احكام متعارض در  متعدد،وجود توصيفات  ،آن پرداخته شده است. با اين حال
اگــر ايــن  اماد. شوواحد با مشكل مواجه تلقي شده تا در بدو امر، امكان برداشت  موجبخداي متعال 

تري از به فهم روشن خواهيم بود كنيم، قادرتلقي د غيرشخصي خداوند عبارات را ناظر به توصيف وجو
  .هستي ذات وي در اين متن دست يابيم

 ؛گــرددي مبرا مــيتكثرشود كه از پذيرش هرگونه گاه خداي متعال چنان تنزيه مي ،در ويشنوپورانه
 .)18ـــ17، ص 1(همــان، ج شود كه فارغ از ابتدا و انتها و تولد و فناستميمعرفي هستي وي ذاتي بسيطي 

همه موجودات در جهان است، ذات خود وي، يكپارچه و  ،كه خاستگاه و منشأ حركت و تكاملدرحالي
  .)18ـ17، ص 1(همان، ج فارغ از هرگونه تغيير و زوالي است

رويكردي تشبيهي، خداوند چنان به جهان اتخاذ در مقابل اين رويكرد تنزيهي، در فقرات ديگري با 
گــاه مــرز  ؛ي را بين او و جهان ترسيم كردمشخصتوان مرز شود كه نميهاي طبيعي نزديك ميهو پديد

 ،رود. در ايــن فقــراتوي و جهان سخن مياتحاد بلكه شود كه از اشتمال، چنان برچيده مي آن دوبين 
من پيوسته « :شوداز اينگونه عبارت استفاده مي ،ذات خداوند با تمامي موجوداتاتحاد براي نشان دادن 
 .)254، ص 5(همــان، ج »شــودكنم كه به نام آسمان و زمين و آب و هوا و آتش ناميده مياو را ستايش مي

، ص 2ج (همان، گرددمي متحدها، رودها و درياها ها، كوهويشنو با تمامي ستارگان، جنگل ،ي ديگريدر جا
هم وجودي واحد و بسيط است و هم  ،نهخداوند در ويشنوپورا :بايد گفت ،با مالحظه اين فقرات .)309

  كثرات خلقي و ساري در آنها است. مشتمل بر تمامي
غيرشخصي  خداوند در ويشنوپورانه داراي حقيقتي گفت:فوق بايد متضاد بين دو جنبة  براي توافق

وي را  ،يابد. همين ويژگــياست كه با حفظ بساطت و يكپارچگي خود در تمامي موجودات سريان مي
كه قوالب وجود آنهــا را در حالي ا و در دل همه موجودات حاضر باشد.هسازد تا در همه مكانميقادر 

وان مساوي دانستن ذات ويشنو با علم تمي .كندگيرد و يكپارچگي خود را كماكان حفظ ميبه خود نمي
ر براي نشان عابيرا در همين راستا توجيه كرد؛ يعني اين ت )163، ص 1(همــان، ج و آگاهي در برخي فقرات

  .هاستبا آگاهي ذات غيرشخصي خداي متعال در تمامي پديده دادن حضور همراه

  صفات و كيفيات ويشنو .2

صــفات و  ،اين مــتن از ويشنوپورانه است. در بسياريموضوع بحث فقرات  ،صفات و كيفيات خداوند
توان آنها را از حيث شــمول و مي ،كيفيات گوناگوني به خداي متعال نسبت داده شده كه براي فهم بهتر

  فراگيري در سه دسته جاي داد:

١٠٢     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

شــود، اعــم از صــفات كماليــه و صــفات هر آنچه صفت و كيفيتي محسوب مي ،در برخي فقراتالف. 
در كنار صفات كمــالي، صــفات حــاكي از نقصــي  .به ويشنو نسبت داده شده است ،حاكي از نقص

بلكــه بــا آنهــا مــدح شــده  ،ز از آن او دانسته شدههمچون تغييرپذيري، زشتي، جهالت و شرارت ني
  .)62، ص 2(همان، ج است

كننــد و بــا صفات خداوند را تنها به صفات كمالي محدود مي ،دستة ديگري از فقرات ويشنوپورانهب. 
 ،نوعي كمال و تعــالي اســت بيانگريايد، هر آنچه گونه نقصي راه نميبيان اينكه در ذات ويشنو هيچ

با پذيرش اينكه ذات خدا ذاتي كامل است، صفاتي همچون  ،د. در اين فقراتشوات ميبراي وي اثب
  .)214، ص 5(همان، ج شودتعالي، توفق، قدرت، حكمت و انرژي به وي نسبت داده مي

مفهوم صــفت و كيفيــت معنــاي  ،در كنار دو دسته فقرات فوق، در فرازهاي ديگري از ويشنوپورانهج. 
خداي متعال  ،گردد. در اين فقراتها منحصر به سه ويژگي و كيفيت عمده مييابد و تنتري ميضيق

پليدي، نيكي و تاريكي. تفاوتي كه ايــن  :كه عبارتند از شوندمعرفي ميبا سه صفت ثابت و بنيادين 
ن اســت كــه بــراي آنهــا كاركردهــاي ايــ ،اقســام صــفات و كيفيــات دارنــد ســايرســه صــفت بــا 

  .)87، ص 2(همان، ج باشندشود كه منشأ آثار و افعال خداي متعال مياي تعريف ميشناسانههستي
بايــد  ،هاي مختلف توصيف خداوند و جمع فقرات فوق در يك ساختار منسجمبراي فهم درست گونه

عمل وي در جهان به دست آورد  چگونگياز حقيقت وي و ارتباط ذات او با صفات و  روشنيتصوير 
  .كه توضيح آن خواهد آمد

  موجودات الوهي و خدايان .3

ها، حيوانات و جانداران ديگر كــه بــا عــالم طبيعــت در كنار موجوداتي همچون انسان ،در ويشنوپورانه
، از موجودات ديگري نام برده شده كه بايد آنها را با عالم الــوهي مــرتبط دانســت. مــرور هستند مرتبط

است كه  بيانگر ايننان به خدايان تعبيرشده، اين موجودات الوهي است و از آ بيانفقراتي كه مشتمل بر 
بــا موجــودات  ،از سويي متمايز از خداي واحد و متعال هستند و از سوي ديگــر ،اين موجودات الوهي

  .هاي آشكاري دارندطبيعي نيز تفاوت
كــه وقتــي همچنــان هستند. خدايان همچون موجودات ديگر مخلوق خداي متعال ،در ويشنوپورانه

دهــد آيد، به مَيتريه توضيح مــيخداي متعال برميتوسط مقام بيان چگونگي خلق موجودات پَراسَپه در 
در نتيجه تأمل برخويشتن به خلق چهار نوع مخلوق اقدام كرد كه عبارت بودنــد از: خــدايان،  ،كه برهما
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در ايــن مــتن  ،ليلبه همين د .)80ـ79، ص 1(همان، ج ها) و افراد بشرها)، اجداد انساني(پيتريديوان(اَسْوَره
ي براي اشاره به خداي غيرشخصي و متعدددر فرازهاي  ،براي تمايز اين خدايان نسبت به خداي متعال

  .)88، ص 2(همان، ج شوداستفاده مي »خداي خدايان«متعال، از واژة 
نيــز از ديگــر  تــرين وظــايف و كاركردهــاي خــودهمراهي خدايان با خداي متعال براي انجام مهم

كه وقتي خداي متعال قصــد همچنان .توان براي خدايان ويشنوپورانه برشمردايي است كه ميهشاخصه
، 3(همــان، ج ســازدحفاظت از موجودات انساني را دارد، خود را در قالب ايندرا و خدايان ديگر ظاهر مي

دايان خــتوســط شود، از تجديد انــرژي خــدايان ي كه به افسانة لكشمي پرداخته مي. يا در جاي)252ص 
دهد تا گياهان دارويي را ها دستور ميويشنو به اَسْوَره . در اينجارودبراي انجام وظايف محوله سخن مي

  .)143ـ142، ص 1(همان، ج در درياي شير بريزند و اعمال ديگري را به دستور وي انجام دهند
رفــع حــوائج  عالوه بر نقش معاونت و همراهي خداي متعال، نقــش ديگــر خــدايان در ارتبــاط بــا

هــا بــراي رفــع حــوائج قــرار انســانتمناي ي كه محور مسئلت و يجا .گرددموجودات انساني ظاهر مي
هده مشــا ليمــياي بــه نــام توان در افسانه مربوط به شاهزادهاي از ايفاي اين نقش را ميگيرند. نمونهمي

شــود و رك ديــده مــيد وي در قالــب جســماني، مراســم قربــاني تــداكرد؛ جايي كه براي احياي مجد
حيــات  ليمــيكه بر باني قرباني بركــت فرســتد و بــه  خواهندمياز خدايان  ،روحانيون متصدّي مراسم
خواهد كــه بــه از خدايان مي مقابل،در  .خود تمايلي به اين مسئله ندارد ،ليميديگري عطا كند. هرچند 
ايــن  بــاموجودات زنده باشــد.  كاري كنند كه وي پيوسته در چشمان تمامي ،جاي زنده كردن بدن وي

  .)329، ص 3(همان، ج كننددرخواست، خدايان نيز نازل شده و تقاضاي وي را مستجاب مي
كه وجودي غيرشخصي  ،عالوه بر خداي متعال ،در ويشنوپورانه :توان گفتبا مرور فقرات فوق مي

وه بــر اينكــه خــود، ند كــه عــالهست هاست، موجودات الوهي ديگري نيز مطرحپديده همةو ساري در 
شاخصة مشــترك  ،اين دو ويژگي است. مخلوق خداي متعالند، اعمال الوهي نيز به آنها نسبت داده شده

؛ هرچند از حيث اهميت، جايگاه و نيز كاركردهاي الــوهي، مراتــب استدر ويشنوپورانه متكثر خدايان 
  گيرد.قرار مورد توجه متفاوتي دارند كه بايد در ترسيم نظام خداشناسي 

  نظام ج. تبيين نسبت و ربط اجزاي

ســازي خداشناســي ويشــنوپورانه، نســبت و ربــط ذات بخش ديگري از پروسة نظــام عنوانبه جا،در اين
  خدايان و رابطة ذات ويشنو و مخلوقات تبيين شده است. سايربا صفات وي، رابطه وي با  ،خداوند

١٠٤     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

  گونه ويشنوذات نيرگونه و سه .1

احكام  بياني از ويشنوپورانه به متعددمقوالتي هستند كه فقرات  ،و و كيفيات ويكه ذات ويشن گذشت
 اين متن از كيفيــت رابطــه آن دو ارائــه كــرده است، اينكهتأمل قابل آنچه  اماآنها اختصاص يافته است. 

كنــيم، اتصــاف ذات بــه صــفات تلقي ترين حكم ذات وارگي را محوري؛ چراكه اگر عدم شخصاست
  ين را چگونه بايد توجيه كرد؟و معمشخص 

؛ برخي ذات رفته استسخن متكثر خداوند به صفات اتصاف ي از متضاددر ويشنوپورانه با عبارات 
 ،اي از نام صفت داردبهرهرا هر آنچه  ،برخي ديگر .كشندويشنو را عاري از هرگونه صفتي به تصوير مي

وقتي فرزندان اين خانــدان بنــا بــه  :آمده استدهند. در نقل اسطورة خاندان پراچتاس به وي نسبت مي
خــالص و  ،خداي متعال را روحي ناب ،خواست و ميل پدر، براي تكثير نسل بشر به اعماق دريا رفتند

داننــد به صفات و كيفيات ميمتصف كرده و كساني كه وي را معرفي فارغ از هر گونه كيفيت و صفتي 
به همراه گروه  ،كه وقتي برهمادرحالي .)197، ص 1(همان، ج داز معرفت صحيح دانستن بهرهرا جاهل و بي

از  تا از وي براي از بين بردن ناپاكي از روي زمــين اســتمدا كننــد، ،خدايان به پيشگاه خداي متعال رفته
از ســتايد و ي همچون حكمت و قدرت و بخشندگي مــيمتعددويشنو را با صفات و كماالت  سو،يك

(همــان، ج كندخستگي، تنبلي، ترس، عصبانيت و هوس را از وي سلب ميصفاتي همچون سوي ديگر، 
. روشن است كه از ميان دو گونه توصيف فوق، فرازهايي كه به نفــي مطلــق صــفات از )256ـ255، ص 4

در حقيقت پذيرش  ،به هر صفتياتصاف اند با ذات غيرشخصي وي سازگارترند؛ چراكه ويشنو پرداخته
دليلــي وجــود م، از عبارات دسته دو گذاشتن حجم عظيمي براي كنار ،حالاست. با اين تشخص نوعي 

 ،رســدبه نظر مــي بهتر است به دنبال يافتن راه جمعي براي اين دو دسته عبارات باشيم. رو،ندارد. ازاين
او متكثــر راه مناسبي براي فهم رابطه ذات غيرشخصي خداي متعــال و كيفيــات  ،ذومراتب دانستن ذات

اتصــاف ترين مرتبه و كنه ذات اوست و مربوط به عالي ،غيرشخصي بودن خداوند گفته شودباشد. اگر 
. آنچــه مــا را در ايــن برداشــت كار باشد شود، شايد چارهيافته وي مربوط ميبه مراتب تنزل ،به صفات
طــي هســتي را  هاي گونــاگونتكند، گزارش ويشنوپورانه از شهود كساني است كه ســاحتر ميمصمم
با ويشنو و بازگشت به عالم كثرت و در نتيجة شهود حيثيــات اتحاد پس از خارج شدن از حالت  ،كرده

  .)62، ص 2(همان، ج اندبه اثبات و نفي همزمان صفات از آن ذات اقدام كرده ،مختلف ذات ويشنو
صويري كند كه ويشنوپورانه در ارائه چنين تمي روشن ،مالحظه تعاليم مكتب ودانتَه عاري از ثنويت

بــراي  ،. در مكتــب ودانتَــهتأثير پذيرفته اســتو ارتباط آن با ذات از اين مكتب  خداي متعالاز صفات 
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وجــود  صــفت گونه صــفت و كيفيتــي حتــيشود كه فاقد هراي نيرگونه در نظر گرفته ميبرهمن مرتبه
صــفتي حتــي هــيچ  .ذات نامتناهي برهمن ما فوق هستي و محيط بر آن است ،است. در نظر اين مكتب

آيد، ذات نامتنــاهي بــرهمن بــه به محض اينكه هستي پديد مي اماتوان به وي نسبت داد. وجود را نمي
 ،تمام صفات و كيفيات جهان ،پس از آن .گردديعني هستي و وجود موصوف مي ،نخستين صفت خود

تبة ديگــري از بــرهمن اين مقام و مر .گردنداز اين مبدأ اوليه صادر مي ،هاي عالم استكه اساس پديده
اگرچــه در ويشــنوپورانه بــراي توصــيف  .)817، ص2ج ،1386 ،شــايگان( شودناميده مي »سَگونه«است كه 

تبييني كــه ايــن مــتن از دو مرتبــه  امااستفاده نشده،  اياصطالحات ودانتَه اين مراتب دوگانه خداوند از
دو مرتبــه  بــا تطابق زيــاديمل آورده، به صفات به عمتصف ي از صفات و مرتبه ريعني مرتبة عا ،ذات

از اين واژگان در ترسيم ساختار نظــام  توانرو، مي. ازاينداردمكتب ودانتَه در نيرگونه و سَگونه برهمن 
ذات  كــرد:گونــه تبيــين و رابطه بين ذات غيرشخصــي و صــفات را ايــن بردخداشناسي اين متن سود 

نه صفت و كيفيتي است و ذات سَگونه وي پــذيراي نيرگونة خداي متعال غيرشخصي و عاري از هرگو
  .باشدجميع صفات كمالي مي

  در قالب خدايانتشخص خداي متعال و  .2

در ويشنوپورانه عالوه بر پرداختن به كيفيات ذاتــي و صــفاتي خــداي متعــال، از  گذشت،گونه كه همان
ها ده ،تند و در ادبيات هندوييخدايان ديگري نام برده شده كه در سنت هندويي خدايان نام آشنايي هس

باشــند. تبيــين ي از دلدادگان مــيبسيار مقصود نيايشهريك  ،اسطوره و افسانه پيرامون آنها شكل گرفته
كه به وحدت و بساطت ذات خداي متعال خللي وارد ايگونهبه متكثررابطه خداي متعال با اين خدايان 

انه در راستاي ارائه نظام منسجمي از خداباوري به انجــام نسازد، از جمله اقدماتي است كه در ويشنوپور
  است.ي قابل نقد و بررسي جد، ميزان موفقيت اين متن در اين مهمهرچند  .رسيده است

در كنار صفات كمالي كه بــه وي نســبت داده شــده، در  ،در بررسي صفات خداوند در ويشنوپورانه
تأمــل در  است. ، نيكي و تاريكي توصيف شدهپليديمشخص برخي فقرات، ذات ويشنو با سه كيفيت 

متكثــر تواند در فهم رابطة ذات بسيط خداي متعال و خدايان مي ،شناسانة اين صفاتكاركردهاي هستي
نقشي اســت كــه  ،شناسانه اين صفاتترين كاركردهاي هستي؛ چراكه از جمله مهمضروري استبسيار 

(همان، ج كننديعني خلق و حفظ و نابودگري ايفا مي ،الگانة خداي متعدر صدور افعال و كاركردهاي سه
  يابند.گانة مكتب سَنكهيه ميهاي سهشباهت فراواني با گونه رو،ازاين .)4ـ3، ص 1

يوگه، كه پنج قرن پيش از ميالد شكل گرفــت، تــار و پــود جهــان گانه در مكتب سانكهيههاي سهگونه

١٠٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

وند و بســط و قــبض آنهــا، منشــأ حــدوث و نــابودي عــالم شــاند كه از نهــاد پرَكرتــي پديــدار ميهستي
تْوَه، رَجَــسْ و تَمَــسْ. هاي سه. گونه)171، ص 2007، كونستانس و رايان(گرددمي تْوَه«گانه عبارتنــد از: ســَ ، »ســَ
، بخشــي از طبيعــت اســت كــه كــدر، »رَجَسْ«اي از طبيعت است كه درخشان، سفيد و ساكن است. جنبه
و  ا، بخشي از طبيعت است كه ناخالص، تاريك و خنثــ»تَمَسْ«ب و جوش است. گون و در حال جنسرخ
خور تأمل است، مــرتبط ســاختن ايــن كيفيــات بــا خــدايان اصــلي چه در. اما آن)134(همان، ص اثر استبي

هندويي در ويشنوپورانه است. در فقرات بسياري از ويشنوپورانه، زمــاني كــه صــحبت از خلــق، حفــظ و 
شود كه انجام اين كاركردها، در نتيجه اتصاف دست خداي متعال است، در پايان تأكيد مي نابودي جهان به
. براي تبيين درست از اين فقــرات، بايــد گفــت: )87، ص 2(همــان، ج گانة فوق استهاي سهبه يكي از گونه

، اي را بــه ذات غيرشخصــي خــداي متعــال بخشــيدهگانه به واسطه تعين خود، تشخص ويــژهكيفيات سه
شوند خداوند با اتصاف به آنها، در قالب يكي از خدايان اصلي يعنــي برهمــا، ويشــنو و شــيوَه موجب مي

ظاهر شده، جهان را خلق كرده، آن را حفظ كند و در نهايت، بساط آن را برچيند. به همين دليل، زماني كه 
ري (ويشنو متعال)، با بــه سخن از سه كاركرد مهم خداي متعال، يعني خلق، حفظ و نابودكنندگي است، هَ

گاه، به واســطة كيفيــت فعاليت در آمدن و پذيرش كيفيت عمل، برهما شد و به خلقت جهان پرداخت. آن
كند، تا پايان دورة كلپه، كه در آن زمان جناردَنه هاي گوناگون حفظ ميخير و نيكي، جهان را در طول دوره

گيــرد و جهــان را نــابود رودرَة مهيــب را بــه خــود مي (از القاب ويشنو)، به واسطة كيفيت تاريكي شــكل
گانه دست يافت و بــا توان به نسبتي بين خداي متعال و خدايان سهرو، مي. ازاين)41، ص 1(همان، ج كندمي

گانه تبيين گانه، به بهترين شكل رابطة جنبة نيرگونه خداوند را با خدايان سهاستفاده از صفات و كيفات سه
  هندويي را در وحدت ذات خداوند هضم نمود. كرد و تثليث

 ،كندتري در تحكيم رابطة خداي متعال با ماسوا ايفا ميآنچه نقش مهم ،در ميان سه كاركرد فوق اما
حــافظ جهــان  ،شود. ويشــنودر قالب ويشنو محقق مي تشخص،كاركرد حفظ جهان است كه از طريق 

زمــين  ،كند، دخالت كــردهوجودات آن را تهديد مياست و وظيفه دارد در مواقعي كه خطري جهان و م
دعــا و  ،ســتايش ،متقابالً ويشــنو را محــور حمــد ،را از لوث اشرار و ديوان پاك سازد. همين مسئوليت

كنــد. جريان پرستش و عبوديت خداي متعال را بــه ســمت وي هــدايت مــي ،عرض حاجات قرار داده
كــه صــحبت از خــداي متعــال و ذات شده زماني بموج ،چنين جايگاهي براي ويشنو در ويشنوپورانه

 اينها،. )13، ص 1(همان، ج غيرشخصي وي در كنار خدايان ديگر است، با نام ويشنوي متعال از او ياد شود
  نسبت به خدايان همتراز در اين متن دارد. ،تر اين خداحكايت از جايگاه رفيع



  ١٠٧  طرحي از نظام خداشناسي آيين هندو در ويشنوپورانه

  

هدارندگي خداي متعال در نظم بخشيدن بــه جلوة كاركرد نگ عنوانبهعملكرد ويشنو  ،از سوي ديگر
اين ظرفيت را داشته تا  ،مجموعة خدايان هندويي نيز بسيار مورد توجه ويشنوپورانه است. اين عملكرد

آنهــا را  ،عامالن و كارگزاران وي براي حفظ جهان در ذيــل ويشــنو قــرار داده عنوانبهرا متكثر خدايان 
هــاي مختلــف ن معنا كــه ويشــنو در قالــب خــدايان در دورهبه اي ؛كندمعرفي ويشنو تشخص مظهر و 

توان خدايان و ميرو، ازاين .)15ـ14، ص 3(همان، ج كندجهان را حفط مي ،ها ظاهر شدهتاريخي و منونتَره
. و تجســدهاي ويشــنو دانســتتشــخص موجودات الوهي در نظام خداشناسي ويشنوپورانه را اشكال م

  .يعني همان خداي متعال نظم بخشيد ،طريق وي در راستاي مبدأ واحدي را ازمتكثر خدايان  بنابراين،

  انتشار انرژي ويشنو ظهور مخلوقات  .3

جهان  ،در ترسيم نظام خداشناسي ويشنوپورانه مورد توجه قرار گيرد، رابطه خدا بايدكه از جمله اموري
ج از آن بــه خلــق و تــدبير آن متبــاين از جهــان بــوده و خــار ،هاي آن است. اينكه آيا خداوندو پديده

ها مظهــر و صــورتي از وي يا موجودي ساري و جاري در همه مخلوقات است و اين پديده ،پردازدمي
  .باشند، در تصوير كلي خداباوري اين متن نقش مهمي داردمي

غيرشخصي بــه كــار رفتــه، روح متعــال ي براي اشاره به خدا ،از جمله مفاهيمي كه در ويشنوپورانه
شــود. مــي ت گرفته و در او منحلئن از او نشويشنو روح متعال است كه جها ،از ديدگاه اين متن است.

اســت  متحــدبــا آنهــا  ،با جهان يكي است و ذات و حقيقت همه امور را تشكيل داده ،اين روح متعالي
يافتــه متجســاحترازي است و براي متمايز كردن روح متعــال از روح » متعال«. قيد )236، ص 2(همــان، ج 

»embodied spirit« انرژي ويشنو در درجــات مختلــف ،براي تبيين روح تجسم يافته .به كار رفته است، 
  .)235، ص 5(همان، ج شودپديدار شدن، مخلوقات مي تجسد يافته، موجبتجسم و 

ي وي بــا جهــان و اتحــادخــوبي رابطــة به ،ارتباط دادن پيدايش موجودات با انرژي ويشنوي متعال
بــراي . رودمــيدر ترسيم تصويري وحدت وجودي از هستي به كــار  كه كندميهاي آن را تبيين هپديد

همچــون  ،ذات غيرشخصي خداي متعــال گفت:بايد  ، بر اساس اين تصوير،پيدايش موجوداتتوضيح 
بســته بــه دور يــا نزديــك بــودن از منبــع انــرژي و  ،موجــودات ابعاد گوناگونشود و انرژي منتشر مي

در  :شــوندبدين شكل چيــنش مــي ،مراتب در ويشنوپورانهشوند. اين سلسلهپديدار مي ،ندي از آنمبهره
هــا قــرار خــدايان و دوه دوم،خدايان اصلي يعني برهما، ويشنو و شيوا قرار دارنــد. در طبقــة  ،طبقه اول

به هريك  و گياهانها حيوانات انسان ،به همين ترتيب .ارواح مالزم جاي دارند طبقه سوم،گيرند. در مي
  .)93ـ92، ص 2(همان، ج يابندشوند، حظي كمتري از وجود ميميزاني كه از منبع انرژي دورتر مي

١٠٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

بــه توان رابطه بــين خــداي متعــال و مخلوقــات را در ويشــنوپورانه خوبي ميبه ،آموزه اين با لحاظ
؛ چراكه چنين تصويري بــا تبيين كرد كه انسجام ساختاري نظام خداشناسي اين متن حفظ شود ايگونه

و يكپــارچگي و اصــل  ،احكامي كه براي ذات خداوند در اين متن شمرده شده، سازگاري بيشتري دارد
  .سازداي وارد نميبر آن خدشه ،وجود خداوند را كماكان حفظ كرده

  ترسيم نظام  د.

زاء با يكديگر، اين نظام هاي نظام خداشناسي وبشنوپورانه و ربط و نسبت اين اجهمؤلفبا لحاظ اجزاء و 
 شــكل بــهاي طولي از تجسدات و تعينات ذات غيرشخصي خداي متعــال توان به صورت سلسلهرا مي
  د:رتصوير ك زير

داراي ترين سطح و مرتبه سلسله طولي نظــام فــوق، ذات نيرگونــه خداونــد قــرار دارد كــه در عالي
همــين ويژگــي اشــتمال وي بــر  .ســتوجودي بسيط، غيرشخصي و فارغ از هرگونه صفت و كيفيتي ا

ذات  :در مرتبه بعد، ذات سَگونه خداوند قرار دارد كه عبارت از كند.تمامي مراتب هستي را تصحيح مي
ذات نيرگونه خداوند از حالــت  ،به سه كيفيت روشنايي، گسترش و تاريكي است. در اين مرتبهمتصف 

پــذيرد. خداونــد در ايــن مــي ،گانه باشدهكه همان صفات س ،خارج شده و اولين تعيناتتشخص عدم 
ترين عنواني است كــه مناسب» بهگَوان«يا » بهگوَته«شود؛ عنوان خوانده مي» بهگوان«گاه با عنوان  ،مرتبه

و  »Bhā« ،»ga«اين اسم متشكل از سه جــزء  .رودنام و نشان روح متعال به كار ميبراي اشاره به ذات بي
»va« بــا كــل جهــاناتحــاد «و » خالق جهــان«بخش جهان، حامي و تسلي« نوانعبه ،است كه به ترتيب «

گانه برهمــا، ويشــنو و شــيوَه قــرار خدايان اصلي و سه ،در مرتبه بعد. )213، ص 5(همان، ج كندداللت مي
ذات اتصــاف يافته ذات خداونــد متعــال بــوده و هريــك در نتيجــه تشخص دارند كه صورت و شكل 
با در آمدن به صورت اين خدايان، به انجام ســه  ،اند. خداي متعالت پديد آمدهنيرگونه به يكي سه كيفي

خدايان و موجودات  ،پردازد. در مرتبه بعديعني خلق و حفظ و نابودگري جهان مي ،كاركرد اصلي خود
تر يشوند و تجسد و تجسم جزيالوهي قرار دادند كه گاه با عناويني چون دِوَته و گِرامه دِوَته خوانده مي

هــاي خــود براي حفظ جهان و انجام مسئوليت ،يعني ويشنو هستند. ويشنو ،مظهر نگهدارندگي خداوند
هاي الوهي به حفــظ در قالب شخصيت ،تاريخي گوناگونشده و در ادوار تجسد در قالب اين خدايان م

نيــز در ايــن  ،شوندخوانده مي» هاپيتري«كه اصطالحاً  ،پردازد. همچنين نيكان و اجداد انسانيجهان مي
شــود. براي آنها لحاظ مــي ،هرچند در ويشنوپورانه جايگاهي فروتري از خدايان فرعي .مرتبه قرار دارد

شود كه يك مــاه موجــودات زمانمنــد و ايــن تاريخي گفته مي گوناگونكه گاه در تشريح ادوار همچنان
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يك شب و روز خــدايان اســت و  يك سال آنها، معادل ؛جهاني، معادل به يك شب و روز نياكان است
. )170، ص 5(همــان، ج معــادل يــك شــب و روز برهماســت ،دوهزار سال از مجموع چهار دورة جهــاني

يافتــه انــرژي ويشــنوي و در مرتبة آخر تجسدات خلقي خداوند قرار دارند كه صورت تعــينسرانجام، 
  گيرند.لف جاي ميمندي از انرژي وي، در مراتب مختمتعال بوده و بسته به ميزان بهره

  توان در قالب نمودار زير به تصوير كشيد:نظام خداشناسي ويشنوپورانه را مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذات نيرگونة خداي متعال بوده كه ذاتي بسيط، يكپارچه و تشخص مراتب سلسله نمايانگر ،نمودار فوق
 ،گونــهين ذات ســهمشتمل بر تمامي مراتب هستي و مخلوقات است. همچن رو،ازاين .غيرشخصي است

ح ظهــور ذات اي نيســت و تنهــا مصــحمرتبه تعــين يافتــه بيانگركه با رنگي متفاوت نمايش داده شده، 
گانه نيز سه خداي اصــلي گانه است. در مرتبه خدايان سهغيرشخصي خداي متعال در قالب خدايان سه

تري برخوردار است و مراتب بعدي ويشنو از جايگاه رفيع ،ميان اين از .برهما، ويشنو و شيوه قرار دارند
رود. موجودات الوهي نيز مشتمل بر خدايان فرعــي و موجــوداتي شمار ميوي بهتجسد اساساً ظهور و 

ويشنو براي برقراري نظــم و درســتكاري در ادوار تجسد در ويشنوپورانه  .است كه نوعي الوهيت دارند
اي از انرژي ويشنو كه حصه دارندطبيعي جاي  هايپديده سرانجام،اند. تاريخي محسوب شده گوناگون

  باشد.هاي طبيعي خلقت ميمشتمل بر تمامي موجودات اعم جانداران و جلوه ،بوده

  شناسانهنتايج هستي . ه

د؛ چراكــه ايــن گردبيان ميشناسي برخي پيامدهاي نظام خداشناسي ويشنوپورانه در بعد هستي جااين در
  .كمك شاياني خواهد نمود ،تري از اين نظامنتايج در دستيابي به فهم به

١١٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

  اثبات وحدت وجود از طريق تبيين ساحات دوگانة ويشنو .1

كه نظامي وحدت وجودي است و كل هســتي را اين ،هاي نظام خداشناسي ويشنوپورانهاز جمله ويژگي
يرشخصــي در ذات حقيقتي غ عنوانبهذات خداي متعال  ،داند. در اين نظامبا ذات خداي متعال برابر مي

  .است متحدو بلكه با تمامي موجودات  ،ها سريان داشتههمه پديده
ويشنو با موجودات اتحاد به صراحت از  ،ي از ويشنوپورانهبسيارشد، در فقرات  گفتهگونه كه همان
 ،ها، رودها و درياها ويشنو دانسته شدهها، كوهتمامي ستارگان، جنگل .رودهاي طبيعي سخن ميو پديده

اين متن به الزمة تفسير خاص خود از هستي خداي متعال ملتــزم  :توان گفتميرو، ازاينند. متحدبا او 
اســت هســتي و كثــرات آن را بــه موظف داند؛ چراكه تمامي موجودات را با ذات ويشنو يكي مي ،بوده
محــدوديتي  نگشــته،اي به وحدت و يكپارچگي ذات ويشــنو وارد كه خدشه بكشانداي به تصوير گونه

  .براي ذات وي رقم نخورد
آنچه ويشنوپورانه را در انجام رسالت فوق ياري رسانده، اثبات دو ساحت متعــال و مشــهود بــراي 

گفتــه  )parahlāda( پــرَالده در مــورد شــاهزاده ،اين متناول ذات ويشنوست. در فصل نوزدهم از كتاب 
شــود. وي پــس از  متحــدتوانسته بود با وي  ،ر شدهشود كه در نتيجه انجام مراقبه، ويشنو بر او ظاهمي
يابد چه كسي بوده است و خود را ميدد و با مشاهده آسمان و زمين، درگري، به جهان خارج بر ميمدت

گيــرد، بيند. پس از آنكه ذهن او آرام گرفته و كنترل كالم، تفكر و عمل خود را به دســت مــيپرَالده مي
ستايد كه تو هم مشهودي و هم گونه ميي اينمتضادرا با صفات  ب كريشنَه)؛ لقPurushottam( پوروشتَمَه
  .)62، ص 2(همان، ج غيرمشهود

مالحظة مباني اين مــتن در  اما ،باشد دركممكن است غيرقابل  ابتدااگرچه در  ،يمتضادچنين بيان 
براي اشاره » وح متعالر«استفاده از مفهوم  ،سازد. در حقيقتمورد هستي خداي متعال، آنها را موجه مي

اين امكان را براي ويشنوپورانه فراهم ساخته تا عينيت خدا و جهان را به خوبي تبيين كنــد.  ،به خداوند
بــا  وجــود دارد وهاي عــالم شمولي است كه در همه پديدهخدا كه روح متعال است، همان روح جهان

در ويشــنوپورانه،  .ن روح متعــال اســتهمانند بدن و صورتي براي ايــ ،است و تمامي جهان متحدآنها 
مشــخص  بلنــدهــاي كوتــاه و يــا با همه اموري است كه يا با نام متحد ،(هري) شود كه ويشنومي گفته
شــود كــه او براي تبيين اين مسئله گفته مي ،گاهآن .توان بر آنها نهادشوند و يا چيزهايي كه نامي نميمي

  .)201، ص 5(همان، ج كرده استروح متعال است كه لباس جهان را بر تن 
كثرات مشهود در عالم عين را  تواندميخوبي به ،خداي متعال گوناگونارائه تصوير فوق از ساحات 
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كه در قالــب جهــان  ،در وحدت ذات ويشنو هضم كند و با تفكيك دو ساحت متعال و ساحت مشهود
از پــذيرش كثراتــي  ،كردهتلقي نمودار شده، ضمن تأكيد بر وحدت ذات، كثرات را بدن و صورت وي 

  .خارج از ذات پرهيز كند

  هاي قوة فاهمهنفي وجود ماسوا با تأكيد بر كاستي .2

هاي نظام خداشناسي ويشنوپورانه اين است كه در كنــار اثبــات وحــدت وجــود و از جمله ويژگي
ت مساوي دانستن ذات خداوند با تمــام هســتي، وجــود ماســوا را وجــودي موهــوم و فاقــد حقيقــ

كند. در فصل دوم از كتاب اول ويشنوپورانه آمده اســت كــه جهــان محســوس، خارجي معرفي مي
اي بــراي شــناخت خداونــد اســت. ويشــنو از طريــق امــور محســوس و عنوان ابــزار و وســيلهبــه

انــداز پذير قابل شناخت است. با اين حال، ازآنجاكه چنــين شــناختي ناشــي از ظهــور غلطمشاهده
تواند به حجابي براي درك ماهيت ويشنو تبديل شود؛ يعنــي زمــاني ست، ميهايدهويشنو در اين پد

. چنــين تصــويري از )16ـــ15، ص 1(همــان، ج هاي جهان، منفك از ويشنو ديــده شــوندكه اين پديده
شناسي، ايــن دهد كه از حيث هستيهاي مشهود، اين برداشت را به دست ميماهيت جهان و پديده
كند. آنچه ا تحقق خارجي قائل نبوده، بلكه قوة فاهمه انسان به خطا گمان ميمتن براي وجود ماسو

  .اي از واقعيت داردخداي متعال خود را در قالب آن ظاهر كرده، بهره
، فقراتــي از ويشــنوپورانه كــردتوان نفي وجود را از غيرخدا مشــاهده مكان ديگري كه به خوبي مي

با استناد به تساوي ذات ويشنو  ،داند. در اين فقراتمساوي مي است كه ذات خداوند را با علم و آگاهي
تمــامي تكثــرات اعــم از  ،در پــي آن .شودميمعرفي با علم، وجود وي حقيقتي غيرشخصي و يكپارچه 

كنند كه قوه فاهمه به اشتباه آنها ميمعرفي هاي طبيعي را مظهري از او پديده سايرها و درياها و اقيانوس
  .)309، ص 2(همان، ج اشته استرا حقيقت پند
توان نام وجود را بــر وي نهــاد، ذات حقيقتي كه مي تنهانهاز منظر ويشنوپورا :توان گفتمي ،بنابراين

در حقيقت اشكال و صوري از ايــن وجــود صــرف  ،گرددميتلقي هر آنچه موجود  .خداي متعال است
تفسير فقراتي از ايــن مــتن  ،شايد اين معنا .دديگري ندارنتحقق  ،باشند كه جز در ذهن و قوّه فاهمهمي

را  )Sat(تنها نــام وجــود ،كند و براي اشاره به حقيقت ويميمعرفي با كل جهان  متحدباشد كه خدا را 
  .)16ـ15، ص 5(همان، ج داندشايسته وي مي

، مترجم ويشنوپورانه، عباراتي را كه از عدم تحقق ويلسونچند برخي محققان همچون خود هر
ويلســون، (داننــدهاي مشهود ميگويند، ناظر به نفي وجود استقاللي پديدهقعي موجودات سخن ميوا

١١٢     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

. اما آنچه مسلم است، حتي اگر چنين معنايي مراد مؤلفان ويشنوپورانه باشــد، )17ـ16، ص 1ج  ،1840
، تــالش الوجود بودن خداوند نداشته باشــدكه تضادي با صرفايگونهبه در تبيين اين وجود ربطي،

  شود.جدي مشاهده نمي

  گيرينتيجه

  توان به نتايج زير رسيد:دهنده آن، ميها و اجزاي تشكيلبا مالحظه نظام خداشناسي ويشنوپورانه و مؤلفه
ات ذات غيرشخصــي و بســيط تشخصــطــولي از مراتب سلسله نظام خداشناسي ويشنوپورانه را بايد .1

 همــةســاري در  كــهداراي حقيقتي غيرشخصــي اســت  خداي متعال دانست. در اين نظام، خداوند
  باشند.ي وي ميتشخصتمامي موجودات در درجات و مراتب مختلف، مظهر و  ؛هاستپديده

عاري از هرگونه  ،در مرتبه نيرگونه گونه است:داراي دو مرتبه نيرگونه و سَه ،خداوند در ويشنوپورانه .2
باشد. صفات خداونــد ي تمامي صفات و كيفيات ميپذيرا ،گونهدر مرتبه سه .صفت و كيفيتي است

ح مصح ،شناسانه نيز بودهحاكي از كماالت ذاتي خداوندند، داراي كاركردهاي هستي ،بر اينكه افزون
  باشند.افعال وي مي

 ،خودمهم يعني برهما، ويشنو و شيوَه به انجام سه كاركرد  ،در خدايان اصليتشخص خداي متعال با  .3
در خــدايان فرعــي و تجســد ويشــنو نيــز بــا ظهــور و  .پردازدظ و نگهدارندگي مييعني خلق، حف

خدايان اصلي و فرعي و موجودات  رو،كند. ازاينبه حفظ و ادارة جهان اقدام مي ،موجودات الوهي
  فوذ اراده خداوند در جهان دانست.اي براي انجام افعال و نالوهي را بايد وسيله

وجــودي  ،نظامي وحدت وجودي است و هستي از ديدگاه ايــن مــتن ،انهنظام خداشناسي ويشنوپور .4
اي را بين شناسانهتوان تفكيك هستينمي رو،. ازاينباشداست كه با ذات ويشنو مساوي مييكپارچه

آنچه غير از خداست، تنها در اثــر خطــاي  ،موجودات در نظر گرفت. در اين متن سايرذات خدا و 
  خارجي ندارند.تحقق اي از بهره ،در حقيقت .گردندميتلقي قوه فاهمه موجود 



  ١١٣  طرحي از نظام خداشناسي آيين هندو در ويشنوپورانه
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