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  و قیامت چهارگانه فروپاشی
  و عرفان اسالمی هاي هندویی در پورانه

  *محمدرسول ایمانی

  چكيده
نـام  » پرلَیـه «شود که  می براي ادوار مختلف جهانی، انتهایی ترسیمهاي هندویی،  در پورانه

 فروپاشی(مهاپرلیه)، انواع دیگري از فروپاشـی را نیـز در ایـن متـون    دارد. عالوه بر این، 
اند. چنین وضعیتی از توصیف  نام نهاده» پرلیه«را از جهاتی ها آنها  توان یافت که پورانه می

تـون  صاً در ساحت عرفان نیز قابل مشاهده است. در مو مشخپایان عالم در سنّت اسالمی 
ه در قرآن کریم توصیف شـده، بـا نظـر بـه حقـایق و      کعرفانی نیز ضمن پذیرش قیامتی، 

نهفته در آن، مصادیق دیگر از قیامت تبیین شده است که با احتسـاب قیامـت   هاي  حکمت
بـا معرّفـی   بـا رویکـرد تحلیلـی    نوشتار این شود.  می بالغنوع بر چهار آنها  شرعی، تعداد

در  هـا  ی تطبیقی این آمـوزه و سنّت عرفانی، به بررساي  چهارنوع فروپاشی در سنّت پورانه
دو  و با روشی تطبیقی، نقاط اشتراك، افتراق و امتیاز این آموزه در ایـن ، دو سنّت پرداخته

  سنّت دینی را بررسی کرده است.
  هاي هندویی، عرفان اسالمی، قیامت، قیامت کبري، قیامت صغري. ها: پورانه کلید واژه
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  طرح مسئله
سـت کـه در متـون    ا اي گانـه  از جملـه موضـوعات پـنج   بحث از فروپاشی و نابودي عـالم،  

محقّـق   داسـگوپتا  1دانشجویان و اساتید هندویی است.پاسخ سؤال و ، محور بحثاي  پورانه
 از چهـار نـوع فروپاشـی نـام     2،تاریخ فلسـفۀ هنـد  در اثر ارزشمند خود، و فیلسوف هندي، 

ــه مــی ــرد کــه در پوران ــدانهــا  ب   اشــاره شــده اســت. ایــن چهــار فروپاشــی عبارتنــد از:  ب
تمـام جهـان بـه پِرَکرْتـی     ن فروپاشـی کبراسـت کـه در نتیجـۀ آن،     همـا  3پرلیه؛ پراکرْتیکه. 1

 دهد کـه برهمـا بـه خـواب     می زمانی رخ 4پرَلیه؛ براهمه. 2شود؛  می گردد و با آن یکی میباز
 فـت نسـبت بـه خداونـد اسـت و زمـانی رخ      حاصل از عمق معر 5پرلیه؛ آتینتیکه. 3رود؛  می
کـه   8،پرلیـه  نیتیـه . 4بـازد؛   مـی  7خویشتنِ خـویش را در پرَمـاتْمن   6،یگیدهد که شخص  می

  9است.دادن رخ فروپاشی و انعدام پیوسته و مدامی است که هر روز در حال 
و هـا   گـردد، شـباهت   مـی  به مفاد چهار نوع فروپاشـی فـوق، آشـکار   چه در نگاه اول، آن
شـکال  بـا تبیـین عرفـاي مسـلمان از ا    شترك این شکل توصیف فروپاشی عـالم،  مهاي  رگه

  مختلف قیامت و رستاخیز است.
شـمرد کـه    مـی  را پـنج نـوع  ، قیامت(سـاعه)،  فصـوص در مقدمۀ شرح خود بر  قیصري
شود؛ قیامتی که با مـرگ طبیعـی    می قیامتی که هر آن و هر ساعت در عالم واقععبارتند از: 

شـود   مـی  قبل موت طبیعی واقعقیامتی که براي سالکین الی اهللا،  شود؛ می فرد واقع براي هر
که در آیـات و اخبـار از آن یـاد    شود؛ قیامت کبراي شرعی،  می یاد »مرگ ارادي«و از آن به 

قیـامتی کـه بـراي عرفـا و موحـدین در      . پیونـدد  می به وقوع، شده است و با نفخ صور اول
توان برداشـت کـرد    می قیصرياز خود کالم با این حال،  10دهد. می خمرحلۀ فناي در حقّ ر

توان قیامـت را   رو، می . از اینشبیه به یکدیگرنددوم و سوم از حیث احکام و آثار، قسم که، 
قیامـت  . 2؛ قیامت صغرا(مرگ طبیعی و مـرگ ارادي) . 1چهار قسم دانست: از دیدگاه وي، 
  خلق و انعدام جاري در اجزاي عالم.. 4؛ قیامت کبراي انفسی(مرحلۀ فنا) .3کبراي شرعی؛ 

سازي باورهـا و  الزم است از هرگونه تعجیل در مقارنگرچه در مطالعات تطبیقی ادیان، 
بـدون  هـا   ظاهري پرهیز کـرد و از هـر نـوع تأویـل آمـوزه     هاي  گرفتار آمدن در دام شباهت

در د، اما وجود حقیقتی مطلق و واحـد،  تناب ورزیشواهد کافی جهت انطباق بر یکدیگر اج
بـه منظـور کنـار زدن نقـاب پدیـدارها و      آنها،  پسِ پدیدارهاي متکثّر عالم، مصحح تأمل در

  هاست.آشکار ساختن حقیقت نهفته در وراي آن
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یـا  اي  بـا فروپاشـی بـزرگ پورانـه    شرعی،  مسئله نیز در نگاه اول، قیامت کبراياین در 
با قیامت کبراي انفسی(فناي عرفانی)،  رسد. به همین شکل، می لیه متناظر به نظرپر پراکرتیکه

پرلیه متناظر خواهد بـود. بـا    با نیتیهبه معناي خلق و انعدام مدام عالم، پرلیه و قیامت  آتینتیکه
سازي به شکلی است که مقارنانۀ فروپاشی، از برخی اقسام چهارگها  این حال، تبیین پورانه

زدن فروپاشی نهایی عالم گرهسازد. به طور مثال،  می با احتیاط و گاه با تردید مواجه فوق را
ساختن فروپاشی کوچک آن با خفـتن وي، بـاوري اسـت کـه در     و نیز مرتبط برهمابا مرگ 

بیگانه از موت و خـواب  ، بستر اسالمی آن به هیچ وجه، مفهومی ندارد؛ چراکه خداي اسالم
توان نحوة تبیین فروپاشی عالم با مرگ  می است. با این وصف، آیا» ومو الن سنۀالتأخذه «و 

دانست که حاکی از معنـا و حقیقتـی اسـت کـه     اي  برهما و یا به خواب رفتن او را اسطوره
 انـد؟ آیـا   با به کار گرفتن آن قصد تعلیم معارف به دانشـجویان را داشـته  اي،  حکیمان پورانه

پایان جهان و آنچه عرفان اسالمی از پایان عالم به تصویر توان بین این نحوة توصیف از  می
  کشیده است، تناظري برقرار کرد؟

و نیز متون عرفانی ها  ابتدا به معرفّی چهار نوع فروپاشی از دیدگاه پورانهدر این نبشتار، 
با رویکردي پدیدارشناختانه، برخی نکاتی که از تأمل در دو نوع پایان در هیم پرداخت. خوا
  خواهیم شد.متذکر یف متفاوت این متون از فروپاشی عالم قابل برداشت است، را توص

  اي شناسي پورانه جهان
بـراي  هـا،   در پورانـه  11باشد. می تا حد زیادي متأثر از مکتب سنکهیهاي  شناسی پورانه جهان

ف اسـت و در همـه جـا    عالم حقیقت غایی در نظر گرفته شده است که همان وجـود صـر  
تمـایزي  اي،  شناسی پورانـه در جهان12همه چیز است و هر چیزي در اوست.. او، وجود دارد

بین جهان و این حقیقت غایی وجود ندارد، بلکه جهـان هسـتی بـه تمامـه، ظهـور و نمـود       
سـیر  ور خود در قالـب پرَکرتـی و پوروشـه،    با ظه، این ذات غیرمتشخّص و نهان 13اوست.

هایت این سیر، خود را در قالب موجودات مـادي  در ن. کند می نزولی ظهورات خود را آغاز
قابلیت و استعداد محض و فاقـد هرگونـه شـعور و آگـاهی و      پرَکرتیسازد.  می عالم هویدا

 در تعـادل بـه سـر   ، رجس و تمـس اسـت کـه در حالـت عـادي،      متشکل از سه گونۀ ستوه
جان در وي و ایجاد هیموجب که محض شعور است، اي  با پوروشهبرند. تقارن پرکرتی،  می

خلقـت موجـودات اسـت. اولـین      ساززمینهگانه و نهایتاً، هاي سه بر هم خوردن تعادل گونه



۱۴۰     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

ت،      مـی  که از تقارن پرکرتی و پوروشه بـه وجـود  موجود،  هـت اسـت. از م هـدیگـر  آیـد، م
یر سـا (اتر)، هوا و آتش و 15(یا همان ستْوه) و آکاشَه14عالم هستی از جمله بهوتاديهاي  الیه

  16آیند. می موجودات مادي پدید
 ترسـیم عالم به نحو مشابهی با نحوة خلقت، اما به شکل معکوس، انقراض ها،  در پورانه

گانه(ستوه، رجس و  سههاي  گونه که بر هم خوردن توازن گونه همانگردد. از این جهت،  می
بـار بـه    پرکرتـی و ایـن  ثباتی دیگري در تمس) و غلبه ستْوه در پرَکرتی منشأ خلقت شد، بی

  گردد. می جهت غلبۀ تَمس موجب انحالل عالم را

  شناسي عرفاني جهان
تمامی مراتب هستی و جمیع موجودات، مظاهر حقّ و تجلّی اسماء الهی در عرفان اسالمی، 

بـه ذات حـقّ   از حقّ ناشی شده و در قوسی صعودي، شوند که در قوسی نزولی  می معرّفی
در ازل در ذات خویش نگریست و وحدت ذات خـود و اسـتغراق     حقّ،گردند. ذات  میباز

ایـن نظـر در ذات و علـم بـه آن، موجـب علـم بـه         17جمیع کماالت در آن را مشاهده کرد.
متمـایز بـه شـکل    هاي غیر را از نسبآنها  تفاصیل کماالت و صفات نهفته در ذات گشت و

پس از تعلّق علم کرد. صور علمی،  ر صقع ربوبی تبدیلصور علمیه و اسماء متمایز از هم د
تمنّاي وجود کردند و فیاضیت شدند و با لسان اقتضا از ذات حقّ، طالب وجود آنها  ذات به

این تقاضا را استجابت کند و به این صور علمی، وجود عینی بخشد و بـا   کرد می حقّ اقتضا
لم عین ظـاهر و هویـدا   و اسماء خود را در عاآنها متعین سازد  خود را در قالبآنها  خلقت
که مجرّدات و عقول کلـی بودنـد،   بدین ترتیب، اولین دسته از موجودات روحانی،  18سازد.

کـه سـایه و ظلّـی از    آنها موجودات مثالی،  در عالم عقل لباس وجود بر تن کردند و پس از
 و عـالم مثـال منفصـل را شـکل دادنـد. در نهایـت، نیـز        آن مجرّدات تام بودند، ظاهر شده

از طبقات حسـی   هکه ظلّ خیاالت منفصل بودند، خلق شده و آخرین طبقموجودات مادي، 
  را تشکیل داده و قوس نزول را تکمیل کردند.  

جـود انسـانی،   پس از پیمودن این سیر نزولی و منتهی شدن به موروند خلق موجودات، 
 بار به سمت باال طیاما اینسیر دیگري را،  19که مشتمل بر تمامی عوالم پیش از خود است،

کند تا مظاهر ناشی شده از حقّ به اصل خویش بازگشته و بار دیگر در ذات حقّ مخفـی   می
  وجود اطالقی و وحدانیت قاهره حقّ بر پهنۀ هستی مستولی گردد. . بدین سان، گردند
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  ها فروپاشي چهارگانه در پورانه
ویی است که اکثر مکاتب فلسـفی هنـد   عام هندهاي  از جمله آموزهآموزة فروپاشی یا پرَلیه، 

رَلیه یا فروپاشی اشاره شده اسـت.  به چهارنوع پاي،  در متون پورانه 20بر آن اتّفاق نظر دارند.
تنها به سـه  نه و وایوپورانه، مانند ویشنوپوراها  البته از میان این چهار فروپاشی، برخی پورانه

قسـم چهـارمی را نیـز بـه آن     پورانه، مانند بهاگَوته. اما برخی دیگر، اند قسم اول اشاره کرده
   21افزوده است.

هـا   بـر اسـاس آنچـه در پورانـه    از اقسـام فروپاشـی،    هریکدر مورد  در ادامه توضیحی
  توصیف شده است، خواهد آمد.

  پرليه(فروپاشي كبرا)پراكرتيكه. ۱
ه ه، کـ  : زمـانی پورانه در توصیف فروپاشی بزرگ عـالم آمـده اسـت   در بهاگوته دهـرار22دو پ 

ت،  ، عمر برهما، سپري شدهاي  معادل با کل سال هـهفت مقولۀ زیر مجموعۀ پرَکرتی یعنی م
عمـل انحـالل،    ،شوند. در نتیجه می گانه) منحل (قوا و حواس پنج23اَهنکاره و و پنج تنْماتْرَه

ز آنجـا  ا .شـود  مـی  شود، از هم تفکیـک  می شناخته 24مرغ کیهانی کل ترکیبی که عنوان تخم
مرغ کیهانی را ایجاد کرده بودند، در این انحالل که تخممجموعۀ پرَکرتی، ترکیب عناصر زیر

کـه ایـن پرلیـه بـه      اند. زمانی پرلیه نامیده شوند، لذا این انحالل را پراکرتیکه می از هم منفک
فـرط   [ازها  انسان، غذا ناپدید خواهد شد، وقوع پیوست، براي صد سال باران نخواهد بارید

رطوبـت دریاهـا، پیکـرة    خورشـید [کـه در حالـت عـادي]     ، بلعند می یکدیگر را گرسنگی]
را مجـدداً بـه صـورت    آنهـا   کنـد [و  می موجودات و رطوبت زمین را به سمت خود جذب

مورتَکه  این رطوبت را باز نخواهـد داد. آتشـی کـه   بار،  گرداند]، این میبازآنها  باران به 25سـ 
خیـزد و هفـت    مـی (مـاري بسـیار بـزرگ و نیرومنـد) بر    26دهان شَنکرشَنهاز شود،  می نامیده
وزند و پـس از   می بادهاکند. براي صد سال،  می (هفت جهان زیر زمین) را مستهلک27پاتالَه

از آب اي  جهـان بـا الیـه   ل آسـا]،  سـی هـاي   بارد. [در نتیجۀ این باران می آن، صد سال باران
برد و سپس آتش، آب  می مین را به درون خود فروو پس از آن، آب، کل ز شود می پوشیده

به وقـت خـود    28،یابد] تا اینکه پرَدهانه می کند و [به همین شکل ادامه می را در خود جذب
  29را در خود فرو برد.ها  همۀ گونه

  گوید: می در توصیف پردهانه پورانهبهاگوته
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ابتدا ندارد، انتها نیز ندارد، شود.  پرَدهانه با زمان قابل سنجش نیست و دستخوش تغییر نمی
پذیرد. او وراي حـد   هاست، نقص و کاستی نمی آشکار نیست، ابدي است، علت همۀ علّت

  30خود ریشه ندارد. ،که در حالینه است، ریشه و اساس هر چیزي است. گا سههاي  گونه
چراکه خود او نیـز در   ؛خود پردهانه را نباید آخرین مرتبۀ هستی به شمار آوردبا این حال، 

آمـده اسـت کـه     پورانـه  کورمـه که در سومین بخش  مرتبۀ باالتر جذب خواهد شد؛ همچنان
که واسطه بـین ذات   ،از مراتب برهمناي  (مرتبه32از اویاکته(زمان)، 31پرَدهانه، پورشه و کاله

 وجود تمام جهان بهآنها  شوند و از می گردد)، ظاهر می نامتشخّص وي و مظاهر آشکار وي
  33آید. می

 فروپاشـیده و منحـل   34زمانی که کـل جهـان در پرَکرتـی   پورانه آمده است،  در مارکندیه
شـود. در ایـن زمـان،     مـی  دانسته 35این فروپاشی توسط حکیم، فروپاشی پراکرتیکهشود،  می

 گونه تغییر شکلی متوقّفکه هر و زمانی 36.ماند می عدم امکان شناخت در میان خودش باقی
تاریکی و خیر به   . سپس،کنند می با یک نهاد و سرشت همانند زیستماده و روح،  شود، می

در دیگـري   هریـک د، و کنن می شکل متوازن بدون هیچ زیاده و کاستی باقی مانده و زیست
[به عنـوان عامـل    37وجود نخواهد داشت] و میلآنها  کنند [و عامل محرکی در بین می نفوذ

گونـه کـه    درست همان. ماند می داخل تاریکی و خوبی باقی به صورت استعداد درمحرك]، 
    38کنجد وجود دارد.هاي  روغن در دانه

  پرليه براهمه .۲
هـر کلپـه،    39.دهـد  مـی  که معادل یک کلپه است، رخمهایوگه،  1000ن فروپاشی در پایان ای

گاه،  . آنروند می همۀ اشیاء موقتاً از بینن برهما، معادل یک روز برهماست. با به خواب رفت
  کنند. می که برابر با روز برهماست، مجددا لباس وجود بر تنپس از سپري شدن مدتی، 

  پورانه آمده است: در اگنی
بـر  فروپاشی در پایان چهـارهزار یوگـه،    در حال وقوع است.اي  به نحو دورهها  فروپاشی

. بـارانی نخواهـد باریـد    براي صد سال هیچپرلیه]، قوع براهمهآید. [هنگام و می روي زمین
ویشنو اشعۀ خورشـید را بـراي خشـکاندن    گیرد. پس از آن،  می خشکسالی همه جا را فرا

 سـه شـخص متمـایز در آسـمان ظـاهر     گاه،  گیرد. آن می سطح زمین به کارهاي  تمام آب
زمین بـه همـواري   . سوزانند می جهان یعنی آسمان، زمین و جهان زیرین را شوند و سه می

 پشت خواهد شد. [در این حین] مار ششَه نیز بـه سـوزاندن سـه جهـان کمـک     پشت الك
در آسـمان  از سوزاندن سه جهان، ابرهاي تیره، که پر از رعد و برق هسـتند،  کند. پس  می
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ور بـود، را   بارند. باران، آتشی که شـعله  می به طور مدامشوند و براي صد سال،  می ظاهر
 آید و این ابرها را کنار می هاي عظیم و هولناکی به وجودبادنشاند. از نفَس ویشنو،  می فرو
رود. در  می به خوابها  اما همه جا را آب فراگرفته است و ویشنو بر روي این آب. زند می

 حکیمان بـه درگـاه ویشـنو اسـتغاثه و دعـا     دورة کلپه او خواب است. پس از آن، طول 
  40گانه مجدداً خلق شوند.سههاي  تا جهانکنند،  می

  در توصیف این فروپاشی آمده است: در ویشنوپورانه
گانه، زمین و سههاي  که انرژي جهان زمانی. دهد می در پایان روزِ برهما، انحالل جهان رخ

هـاي   که محل سکونت انسان اي (منطقه41ساکنین مهرلُکا، رود می محیط فضا با آتش تحلیل
 42شوند، عازم منطقـۀ جنَلُکـا   می رنجور دهند)، از گرما می مقدسی است که زمین را نجات

کـه از   شـوند. زمـانی   مـی  رونـد)  می مقدس پس از مرگ به آنجاهاي  که انسان اي (منطقه
( از جملـه  43که با ناراینـه ز یک اقیانوسی بزرگ نماند، برهما، چیزي جگانه،  هاي سه جهان
ع شـده اسـت و در   که از نابود کردن جهـان اقنـا   ویشنو) یکی است، در حالیهاي  اوتاره
 ،اندیشند، بـراي یـک روز   می مرتاضین ساکنین وادي جنَلُکا به تولد نیلوفري ويکه،  حالی

رود؛ شبی کـه   می که معادل یک شب وي است، بر روي تخت خود(مار بزرگ) به خواب
   44در پایان وي، از نو خواهد آفرید.

کنـد   می مانده از شب آغازباقی برهما امر خلقت را در بخش: «در لینگاپورانه نیز آمده است
و خلقت او در طول روز ادامه دارد. زمانی که شب فرارسـید(پایین آمـد)، همـۀ موجـودات     

  45»رسد. می این زمانی است که کلپه به پایانشوند.  می نابود و فانی

  ٤٦پرليه آتينتيكه. ۳
  یافت. اي  توان در متون پورانه میدو نوع تفسیر در مورد این فروپاشی، 

که براي شخص یگـی  هاي حیات،  در یک بیان، این فروپاشی با نوع رهایی از آالم و رنج
شخص دانا و جویـاي معرفـت از   که در ویشنوپورانه،  همچنان .شود می دهد، تفسیر می رخ

بیرونـی، آالم روحـی و   هـاي   یعنی آسیبگانۀ رنج، ن خود در مورد اقسام سهاستاد براهم
با سلب تعلّـق از موضـوعات   و  د تا به حکمت ناب دست یابدکن می بدنی سؤالهاي  رنج

  47بشري، به فروپاشی نهایی نائل گردد.
کنـد و نـوعی    مـی  پورانه این فروپاشی، ماهیتی از سنخ معرفت پیـدا در بهاگوتهبا این حال، 

  شود. می شناخت حاصل از تمایز نهادن بین خود پنداري و خود حقیقی تفسیر
پورانـه از حقیقـت گـوهرة انسـانی و مظـاهر او       هبهاگوتوع فروپاشی، براي تشریح این ن

شـود   می جنانه که حقیقت وجود آدمی است، حقیقتی معرّفیبدین منظور، جوید.  می کمک
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 گانۀ بودهی(فاعل شناسا)، ایندریاس(حواس) و متعلّق حواس ظاهرکه خود را به اشکال سه
کـدام نبایـد    هـیچ یا متعلّـق حـواس،   حواس و  یاچه فاعل شناسا و اساس،  بر این سازد. می

سـت کـه بـا بـرهمن متّحـد      ا اي شوند، بلکه حقیقت انسان به جنانـه  موجودي حقیقی تلقی
   48است.

جویـد. از جملـه    مـی  متّعددي مـدد هاي  پورانه از مثال بهاگوتهبراي تشریح این حقیقت، 
حقیقت نور جـدا نیسـتند، بـه    از شود،  دیده میآنچه  گونه که منبع نور، چشم و هماناینکه، 

لم(برهمن) جـدا  همین شکل فاعل شناسا، حواس و متعلّـق حـواس از حقیقـت واحـد عـا     
است که یک لباس از آنها تشکیل یافتـه اسـت و غیـر از خـود     هایی  نخنیستند. مثال دیگر، 

نیست. مثـال دیگـري کـه    آنها  لباس چیزي جز مجموعکه،  در حالی. رسند می لباس به نظر
روشن شدن موضوع آورده شده، طال و جواهرات است؛ جواهرات مختلفی که از طال براي 

باشـند و یـک    مـی  شکل و صـورت بـا یکـدیگر متفـاوت    جهت اگرچه از  شوند می ساخته
گونـاگون  هاي  به ناممکن است طال را متناسب با جواهري، که از آن ساخته شده، شخص م

اسـاس، حـاالت و   با هم مشترك هستند. بـر ایـن   بودن در اصلِ طالآنها  بخواند، اما همگی
نبایـد امـوري مسـتقل از خـود     صور مختلف جیوه را، که همگی تجلیات بـرهمن هسـتند،   

و از ان خودیت و درك انسان از خود است، که هم 49،برهمن به حساب آورد، بلکه اَهنکاره
. شـده اسـت   50شود، خود مانعی بر سر درك جیوه می برهمن ناشی شده و با برهمن آشکار

شـود. در   مـی  شـود و بـا نـور خورشـید نمایـان      می درست مانند ابري که از خورشید ناشی
گیـرد و   می شعاع خورشید است، اما تغییر شکل داده و بین چشم و خورشید قرارحقیقت، 

توانـد   مـی  چشـم گونه که با ناپدید شدن ابرهـا،   مانهشود. حال،  می مانع از دیدن خورشید
که انسان بین خود توهمی(اهنکاره) و خـود   ، زمانیطور یند، همینبکند و ب خورشید را درك

مـن بـرهمن   «توانـد بفهمـد کـه     می جیوه. شود می حقیقی(جیوه) تمایز نهاد، اهنکاره ناپدید
 آتمـن ناپذیر  زمانی که با چنین درکی رشتۀ اهنکاره غیرواقعی قطع شده و فهم زوال». هستم

  51شود. می گفته» پرلیه اَتْینتیکه«ثابت شد، به آن 

  پرليه نيتيه. ۴
  کند: می گونه توصیف این نوع فروپاشی جاري در عالم را اینپورانه،  بهاگوته

بین ابتـدا و    ظریف و باریک. در یک نگاه، شوند می هر روز همۀ اشیاء از ناحیۀ برهما نازل
ر حـاالت موجـوداتی اسـت کـه در     تغییـر د  ناشی از ،کنند. این ابتدا و انتها می انتها پیدا
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  در )کنـد. (هـیچ کـس    مـی  معرض دگرگونی و تغییر قرار دارند که از جریان زمان تبعیت
  به طـور مـدام و همیشـگی باشـد. میـوه     تغییر باید . شود طول یک روز، بزرگ یا پیر نمی

روز به روز رسیدن یک میوه قابـل درك نیسـت.    روند ،رسد. با این حال در یک روز نمی
ا  در یک جریان مداوم جریان دارد،  آب ذرات آب در یـک فاصـله زمـانی مشـخّص    امـ  

رسـد،   می شعلۀ آن یکی به نظریرند. زمانی که یک چراغ روشن است، پیوسته در حال تغی
  تغییرند. حتی بدن مـا نیـز از روزي  سوزند پیوسته در حال  می اما به همین شکل ذراتی که

  ما در حال جریـان اسـت. اجـزاء    در تمامی لحظات عمربه روز دیگر همان نیست. تغییر 
ـ [دهند.  می در هر روز کنار گذاشته شده و جاي خود را به اجزاي جدیدبدن،  ] تدر حقیق

دارند. ایـن نـوع اتمـام یـا     اجزاء جدید شروعی دارند و اجزاي قدیمی یک پایان یا پرلیه 
 52شود. می گفته »پرلیه نیتیه«فروپاشی، 

  نه در عرفان اسالميچهارگاهاي  قيامت
اش در توصـیف  چه در شرع مقدس اسالم و کتاب آسمانیعرفاي مسلمان، ضمن پذیرش آن

داننـد کـه در بـاطن و     مـی  را ناشی از تحـول عظیمـی   برپایی قیامت و پایان جهان آمده، آن
کـه  د، تمامی مظاهر هستی بـه اصـل خـویش،    گرد موجب میدهد و  می ملکوت هستی رخ

است، بازگردند. چنین رویکردي بـه مسـئله قیامـت، مصـحح اطـالق ایـن       همان ذات حقّ 
قابـل مشـاهده اسـت. از    آنهـا   اصطالح به موارد دیگري است که چنین تحولی به نوعی در

که در پایان جهان رخ خواهد داد، اصطالح قیامت شـرعی را  رو، عرفا به قیامت کبرایی،  این
 هریـک و بـراي   هشـمرد یگر از انواع قیامت را نیز برع دسه نوعالوه بر آن، اند.  اطالق کرده
ابتـدا بـه توصـیف قیامـت شـرعی از منظـر قـرآن کـریم         اند. در ادامه،  کردهبیان احکامی را 

هاي  که عرفا با استفاده از حکمتگاه، سه نوع دیگر از انواع قیامت را،  . آنخواهیم پرداخت
  اند، معرّفی خواهیم کرد.  بیان کرده نهفته در این نوع قیامت

  قيامت كبراي شرعي. ۱
بخش قابل توجهی از آیات قرآنی به آگاهی دادن و توصیف حوادث پایـان جهـان و نحـوة    

چـه قـرآن صـادق از آن خبـر داده اسـت،      برپایی قیامت اختصاص یافته است. بر اسـاس آن 
قابل انکار غیرعظیم و  اي حادثه 53که وقت آن معلوم نیست، اما چندان هم دور نیست، زمانی

در  55.دهـد  می عظیم رخاي  زلزلهدر پی آن،  54.کند می را زیر و رو دهد و آن می در عالم رخ
گردنـد و بـه شـکل     مـی  و متالشی 56از جا کنده شده و به هم کوبیده شدهها  کوه  آن، ۀنتیج
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تشـی  و چـون آ  58گردنـد  مـی  ور دریاها از شدت حرارت شـعله  57آیند. میدرپشم زده شده، 
بـانگی مهیـب در اقطـار عـالم     در این هنگام،  59شوند. می مذاب به راه افتاده و به هم متّصل

در آسـمان نیـز خورشـید در هـم      60سازد. می شود و تمامی موجودات را فانی می اندازطنین
سـتارگان و سـیارات از مـدار     62.شوند می ماه و خورشید یکی 61شود، می پیچیده و خاموش

و بسـاط کیهـانی همچـون طومـاري در هـم       63گردنـد  می ر فضا پخشخود خارج شده و د
  64پیچیده خواهد شد.

غیـر از  شد که آسـمان و زمـین آن،   خواهد گسترده عالم دیگري با فروپاشی این جهان، 
و پسـتی و   66زمین در عالم جدید گسترده و پهن شده 65زمین و آسمان جهان کنونی است.

هیچ پستی و بلندي دیـده نخواهـد   هرگز گردد که در آن  به نحوي هموار میهاي آن،  بلندي
از هـا   با آن صدا، انسان. انداز خواهد شد آسمانی طنیناي  در آن هنگام، صدا و صیحه 67شد.

و از آنچـه در گذشـته   ایشـان   69.انـد  خلقی جدید یافتـه و در حالی که،  68.هخارج شدقبرها 
بلکه ریـز و درشـت اعمـال خیـر و شـر       70.یابند می اطالع اند، حیات پیشین خود انجام داده

گردد و نامـه اعمـال    می زمین با نور پروردگار خویش روشندر آن روز،  71بینند. می خود را
آنهـا   میان. کنند می قرار داده و پیامبران و شاهدان اعمال را حاضرآنها  را پیش رويها  انسان

  72اهد شد.ستم نخوآنها  شود و به می به حقّ داوري
قـرآن  بود که در پایان عمر ایـن عـالم،   از قیامت شرعی  توصیف مختصرچه گذشت، آن

داده است. با این حال، تأمل در برخی آیات و تفاسیري که از ناحیـۀ  وقوع آن خبر کریم از 
سـازد کـه    مـی  جانشینان بر حقش وارد شده، انسان را به حقـایقی رهنمـون   و پیامبر اکرم

پیچیـده شـدن   «ارتباط ذات حـقّ بـا عـوالم هسـتی دارد. تعـابیري همچـون       ریشه در نحوة 
دیـدن و  «، »شـنیدن صـیحۀ آسـمانی    در اثرِها  بیهوش شدن انسان«، »همانند طومارها  آسمان

، عرفاي مسلمان را بر آن داشـته اسـت   »یافتن خلقت جدید«و ، »مشاهدة اعمال و نتایج آنها
ند که از جهاتی نوعی شباهت با قیامت کبراي شرعی صحبت به میان آوردیگر تا از قیامتی 

با مرور حوادث و وقایع قیامت کبراي شرعی و تحوالتی که در عالم ت دیگر، رادارد. به عب
نیـز قابـل   آنهـا   توان مصادیقی را یافت که نشانی از این تحـوالت در  می دهد، می و آدم رخ

بـه  ی از وجه نخواهد بـود. در ادامـه،   الخآنها  اطالق قیامت بر. از این حیث، مشاهده است
  سه نوع دیگر از انواع قیامت در کلمات عرفا اشاره خواهد شد.
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  قيامت صغرا يا مرگ طبيعي و ارادي. ۲
عرفـا   73.»شـود  می میرد، قیامت او برپا می هر کس«وارد شده که  در حدیثی از پیامبر اکرم

امـت شـرعی، مـرگ را نـوعی قیامـت      با نظر به احادیثی از این دست و نیز برخی احکام قی
به قیامت شرعی چیسـت، وجـوهی   مورد اینکه علّت تشبیه مرگ انسان، اند. در  معرّفی کرده

  کنیم. می اشارهآنها  به برخی ازاینجا توان در کالم عرفا یافت که در  می را
 ساز آن است، متوقّف بر گذشت زمان و ورود به جهانی که وقوع قیامت کبرا زمینه. الف

گونه کـه ورود بـه عـالم     الزم براي آن است؛ یعنی همانهاي  آمادگی نفوس و تحقّق فعلیت
دنیا مستلزم سپري کردن دوران جنینی و تکمیل اعضا و جوارح و قـواي حسـی و ادراکـی    

بـا تحـوالت و   . شـوند  مـی  پس از مرگ نیز وارد عـالم بـرزخ  ها  انسانسان، است، به همین 
هنگـام  زمینۀ رستاخیز و یافتن حیـات جدیـد،   شود،  می انسانی حادثتبدالتی که در نفس 

ابتـداي مـرگ   جهـت،  از این رو،  شود. از این می وقوع قیامت کبراي شرعی در انسان فراهم
  توان آغاز روند وقوع قیامت شرعی وي دانست.  می انسان را
جهت مقدمه بودن  با بیان مسئله فوق، اطالق قیامت بر مرگ را به فتوحاتدر ، عربی ابن

  74داند. می براي زنده شده در قیامت کبراي شرعیمرگ و عالم برزخ، 
ها  یکی از احکام قیامت کبراي شرعی، رسیدگی به اعمال و قضاوت در مورد انسان. ب

تـوان   می 76و نیز آیات 75،در بهشت یا دوزخ است. از برخی روایات هریکو تعیین جایگاه 
در مـورد آنچـه در دنیـا انجـام     ها  رسی از انساننوعی حساباستفاده کرده که پس از مرگ، 

برنـد، از نـوعی    می در مدت زمانی که در عالم برزخ به سرها  انسان. آید می به عملاند،  داده
تـوان،   مـی  از ایـن جهـت  . گردند می جزا و پاداش و عذاب متناسب با عالم برزخ برخوردار

بـراي  هـا   کبرایی دانست که در آن همۀ انسـان در مقابل قیامت را نوع قیامت کوچک،  مرگ
  شوند. می رسیدگی به اعمال خویش در محضر الهی جمع

حف و برقـراري مـوازین بـراي         ،احیاءالعلومدر  غزالی با تبیین این وجـه شـباهت، نشـر صـ
سنجش اعمال را هم در قیامت کبراي شرعی و هم پس از مرگ دانسته و تفاوت عمدة ایـن نـوع   

  77.داند شرعی می در انفرادي بودن قیامت صغرا و مجموعی بودن قیامت کبرايرسی را  حساب

  قيامت كبراي انفسي. ۳
 که شخص سالک در پایان سیر خود بـه سـوي حـق بـه آن نائـل     از جمله مقامات عرفانی، 

. ریـزد  است. با رسیدن به این مقام، کلیۀ تعینات در دید عـارف فرومـی  » فناء«گردد، مقام  می
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ـ آنها  یابد که ذات حقّ نهفته در وراي می این راعارف توان  ه ایـن حقیقـت   را شهود کند و ب
آنچـه هسـت، همگـی مظـاهر و صـور و      ؛ یک وجود بـیش نیسـت  دست یابد که در عالم، 

  تجلیات آن وجودند. 
در قیامت کبراي شرعی رخ خواهد ها  عرفا بر این باورند که این حالت براي تمام انسان

که در هنگام وقوع قیامت و در اثر دمیده شدن در صـور بـراي   هوشی، . حالت صعق و بیداد
اشاره به همین شهود باطنی  78از آن خبر داده است،نیز آید و قرآن کریم  می موجودات پیش

انـد،   تـرین درجـات قـرب رسـیده     که در مسیر کمال به عـالی ها،  دارد. اما براي برخی انسان
توان این مقام را نیز نـوعی   می از این حیثرو،  . از ایندهد می قبل از مرگ رخ، »فنا«حالت 

یعنی فناء موجـودات در  ه یکی از احکام قیامت کبراي شرعی، از انواع قیامت دانست؛ چراک
  یابد. می در این مقام نیز تحقّق 79،ذات حقّ

دانـد کـه همـان     مـی  را مـدفون در قبـوري  هـا   انسان، فصوصدر شرح خود بر  قیصري
کند که قبل از آنکه در قیامـت شـرعی از    می کامل را کسانی معرّفیهاي  نسانهاست و ا بدن

در همین دنیا با رسیدن به مقام فنا شده و به حقایق اطالع حاصل کنند،  قبرهاي خود خارج
بـه حقیقـت خـود و بـه اسـتعدادهاي      از حصار بدن و تقیدات عـالم مـادي،   و خارج شدن 

  80شوند. می آگاهه نهاده، آنها به ودیع که خداوند درمعنوي، 
واصلی که به مقام فنا نائل شده و حجب عالم مـاده را  هاي  در توصیف انسان خوارزمی

  نویسد: می اند،اکنون نائل شدهکنار زده و به شهود حوادث قیامت کبراي شرعی هم
حسب سیر در ملکوت و جبروت و مثال مطلق و مقید مراتب و مقامات است، ه عارفان را ب

قدر مشاهده و بحسب ه را حشر و نشر ب هریک. صاحب عرفان علمى است، دناى ایشاناَ و
کننـد کـه از    پس ایشـان مشـاهده مـى    در موطنى خاص از این مواطن. .مقام ایشان است

اند و رخت هستى به حق سپرده و از قبور أبـدان خـود منشـور گشـته و بـا       خویش مرده
حشور گشته، و حجاب از نظر مرفوع شده و میـزان و  م» موتوا قبل أن تموتوا«ممتثالن امر 

به فضل و قضاء اجراى ، ضرت حق و حاکم عدل و پادشاه مطلقصراط موضوع شده و ح
چه از ادراك آن محجوبان و منغمسان کنند آن بینند و مشاهده مى ان مىپس ایش حکم کرده.

در حـق  ، الهى است این به واسطه عنایتو در هیأت جسمانیه و صفات ظلمانیه عاجزاند. 
 81بر ایشان معجل است. ،جل استؤدیگران را مآنچه  بعضى بندگان که
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  خلق و انعدام پيوسته اجزاي عالم. ۴
را از جهاتی شبیه  یکی دیگر از تحوالتی که در عالم، پیوسته در حال وقوع است و عرفا آن

تجلّی و فنایی است که هر تر، اند، خلق و انعدام و به تعبیر دقیققیامت کبراي شرعی دانسته
بینی عرفانی، که کل جهـان را  تک اجزاي عالم در جریان است. بر مبناي جهانلحظه در تک

بـه معنـاي ظهـور اسـمی از     داند، خلق موجـودات،   می تجلی ذات حقّ و مظهر اسماء الهی
ک به معناي اتمام تجلی و مخفی شدن ی، یه الهی است و معدوم شدن آنیاسماء کلیه یا جز

ه داشـت     می تري ن در اسم کلیمظهر و تعی ا بایـد توجـ باشد که از آن ناشی شده است. امـ: 
تجلی حقّ و ظهور وي در صور تعینات، پیوسته در عالم در حال جریان است و فیض الهی 

ذات حقّ هر آن و هر لحظه خود را اینکه، سازد. نتیجه  می دائماً ذرات عالم را مشمول خود
با فناي این جـزء، صـورت دیگـري از    و  سازد می الب عالم و اجزاءش ظاهربه شکلی در ق

در عـالم   گردد. در نتیجۀ این امر، ما شاهد یک خلـق و انعـدام پیوسـته    می اسماء حقّ ظاهر
در حقیقـت و بـاطن آن در حـال وقـوع     برخالف ظاهر ثابت و یکنواخت عـالم،  که  هستیم
انـد، قابـل درك    هود حقیقت و ملکوت اشیاء رسیدهتنها عرفاي باهللا، که به مرحلۀ شو  است

  باشند. می آن
عرفا ضمن شهود این حقیقت، آیاتی از قرآن کریم را نیـز بـه عنـوان شـاهدي بـر ایـن       

 عـاجز  نخسـتین  آفرینش از ما آیا«کریمۀ قرآنی، یکی این دو اند. از جمله،  کردهبیان مطلب 
 در بـاز ) روشـن  دالیل همه این با( آنها ولى! ؟)نباشیم رستاخیز آفرینش بر قادر که( ماندیم

 زمـین  و هـا  آسـمان  در کـه  کسـانى  تمـام «و دیگري  )15: ق(، »!دارند تردید جدید آفرینش
  )29(الرحمن: ». است کارى و شأن در روز هر او و کنند، مى تقاضا او از هستند

با نفخ اول صور، همـۀ موجـودات   گونه که در قیامت کبراي شرعی،  مانبر این اساس، ه
یابند و در محضر الهی حاضـر   با نفخ دوم صور، خلقتی جدید میگاه  آن در ذات حقّ فانی شده و

شوند، در هر آن و هر لحظه نیز این اتّفاق، یعنی انعـدام و خلقـت جدیـد، در عـالم و تمـامی       می
 وعی از انواع قیامت دانست.نیز ن را توان آن این جهت، میاز اجزایش در حال وقوع است. 

  اي نكاتي مقايسه
و عرفانی اي  فروپاشی و قیامت در دو سنّت پورانهگوناگون در توصیف اقسام آنچه  با مرور

بـرد. البتـه منظـور از یـافتن تشـابهات      توان به نکات تشابه و بعضاً افتراقـی پـی   می گذشت،
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دو بـر مبـانی    حـداقل، ابتنـاي آن  موجود، انطباق کامل دو آموزه بر یکدیگر نیست؛ چراکـه  
. بـا  بعضاً متفاوت، ممکن است این نکات اشتراك را در حد تشابهاتی ظـاهري تقلیـل دهـد   

بر ادعاي متفکـران هنـدو و   بنا یی،کتب مقدس هندوسایر نیز مانند اي  متون پورانهاین حال، 
تـوان از سـطح     مـی رو،  . از ایـن اسـت اي  داراي زبان اسـتعاره  82پژوهان هندویی، برخی دین

موجود در آن گذر کرد و با استناد به اصولی که خود آن متون هاي  و گزارهها  ظاهري آموزه
رو، امر مقایسه بـین چهـار نـوع     اند، تأویلی معقول از آن ارائه داد. از این  به رسمیت شناخته

ینهـا  برخـی از ا . شک نکات قابل تأملی را در پـی خواهـد داشـت    فروپاشی مورد بحث، بی
  عبارتند از:

۱. فروپاشي كبرا و اختفاء مظاهر در حق  
گذشت، این فروپاشی با مرگ برهمـا  ها  گونه که در توصیف فروپاشی بزرگ در پورانه همان

رسـد کـه سـنّت     نظر مـی گونه به  ایناي جدید همراه است. در نگاه اول، و زاده شدن برهم
و بقاء و نابودي عالم را منوط به بقـاء  وده، خداي عالم، عمري محدود قائل ببراي اي  پورانه

چنـین برداشـتی را   اي،  فلسـفۀ حـاکم بـر متـون پورانـه     داند. با ایـن حـال،    می و ممات وي
جاویـدان   که براي جهـان، حقیقتـی مطلـق و   ، ها بینی حاکم بر پورانه مرور جهان .تابد برنمی

مـا را بایـد بـه معنـایی     حکم به این مسئله است که مرگ و تولّـد بره موجب  83قائل است،
نیز هست. پـیش  تري  خالف ظاهرش تأویل برد و یا الاقل پذیرفت که متضمن معناي عمیق

  اي الزم است. به یک عبارت پورانهاي  یادآوري نکتهاز هرگونه تحلیلی، 
خداوند در زمان وقوع هر پرلیه، بدن خود را از دست داده و «در وایوپورانه آمده است: 

  84»آورد. می به دستاي  فرینش بعدي، بدن تازهدر ابتداي آ
به معنـاي  بیانگر این معنا باشد که مرگ برهما، تواند  اي، می استفاده از این تعبیر استعاره

معدوم شدن کامل وي نیست، بلکه نوعی تبدل صورت و باقی ماندن حقیقت و محتواست. 
شـکل  هستی وجود دارد که در هر پرلیه،  مرتبۀترین  دیگر، حقیقتی ثابت در عالیعبارت به 

ایـن  آنچـه   یابـد.  مـی  و در دورة بعـد، صـورت و قالـب جدیـدي     دهد می خود را از دست
یعنـی  اي است که درآن سـه خـداي اصـلی،     شناسی پورانهسازد، جهان می برداشت را موجه

یعنـی  ، هـانی وي مظهـر سـه کـارکرد کی    برهما، ویشنو و شیوا را سه جلوه از ذات برهمن و
مـرگ برهمـا را   کند. بر این اساس، نباید  می کنندگی معرّفیآفرینندگی، نگهدارندگی و نابود
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یعنی فنا و نابودي حمل کرد و با استناد به آن، مرگ و تولّد خداوند را به معناي متداول آن، 
داشتی، ین برهندویی قلمداد کرد. چناي  تر، آموزه و در شکلی کلیاي  ی از اندیشۀ پورانهئجز

سازگار نیست، ممکن است مولّد اشـکالی عـام   اي  ضمن اینکه با ساختار کلی اندیشۀ پورانه
عمر خدا به سرآمده . یعنی وقتی در پایان هر مهاپرلیه، شناسی هندویی نیز باشد بر کل جهان

بـه تعبیـر   . شـود  مـی  و از بین رفت، در دورة بعدي جهان، خدا چگونه و از چه کسـی زاده 
موجـود و حقیقـت دیگـري بـاقی     کـه،   در حالیلّت ایجاد خداي جدید چیست؟ لسفی، عف

  ه است؟نماند
و حتّـی متـون دیگـر هنـدویی     هـا   با تقریر فوق از مرگ برهما در پورانهاما این اشکال، 

سوتره به جاودانگی وداهـا و اینکـه    ونهم از براهمه در سوتره بیستراي مثال، راهی ندارد. ب
مانند، اشاره شده است.  می جهانی ثابت و بدون تناقض و تغییر باقی در طول ادوار مختلف

تأیید و اثبات این ادعـا بـه جـاودانگی خـدایان در     براي ام،  در سوترة بعد، یعنی سوترة سی
اگـر انعـدام و وجـود یـافتن     . به این بیـان کـه،   طول ادوار مختلف جهانی استناد شده است

باشـد، خـدایان نیـز    آنهـا   معناي نابودي و خلق مجدد بهجهانی، مجدد موجودات در ادوار 
خدایان نیـز ماننـد   رو،  . از اینباید معدوم و مجدداً خلق شوندسایر اشکال موجودات، مانند 
خدایان جاویدانند و این که،  در حالی. موجودات جاویدان و ازلی و ابدي نخواهند بودسایر 

شـوند، بلکـه مخفـی    موجودات معدوم نمـی  تاریخیگوناگون نشانگر آن است که در ادوار 
  85گردند. میشده و به اصل خود باز

از ، هـا  توان نقاط مشترك فراوانی را میان توصـیف پورانـه   اگر این تحلیل را بپذیریم، می
، کـه شـاید   قیصـري به این کالم که گاه  آن نحوة فروپاشی عالم و صورت عرفانی آن یافت.

افکنیم،  ر مورد نحوة خلقت و فروپاشی عالم دانست، نظررا چکیده دیدگاه عرفا د بتوان آن
به وجود آوردن موجودات توسط خداوند، در حقیقت عبارت از اختفـاء  «گوید:  می آنجا که

بـین بـردن موجـودات در     ظاهر کـردن آنهاسـت و از  پس تعینات و در نتیجه، ذات حقّ در 
هر شـدن وي از طریـق   عبارت از ظهـور ذات حـقّ بـه وحـدت خـویش و قـا      قیامت کبرا، 

اثبات شباهت موجود بین دو نحوه توصیف از پایان جهـان  گاه  آن 86،»برداشتن تعینات است
  ، آسان خواهد بود.و عرفانیاي  در دو سنّت پورانه
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  هماني عوالم خواب برهما و حفظ اين. ۲
 جلـب نظر انسان را بـه خـود   ها  در پورانهي که در مورد انواع فروپاشی عالم، موضوع دیگر

ی است کـه در پایـان هـر    ئکند، بحث از خواب برهما و مرتبط ساختن آن با انحالل جز می
نتـوان  طور عـام، در سـنّت اسـالمی،     دهد. شاید در سنّت عرفانی و به می کلپه در عالم رخ

شناسـی اسـالمی دوار و   چنینی براي عالم یافت؛ چراکه پهنۀ تـاریخ در جهـان   فروپاشی این
در ؛ یکسان نیست، بلکـه جهـان کنـونی داراي خـط سـیر افقـی اسـت       هاي  متشکل از دوره

پذیرد. بـا ایـن حـال، بـه خـواب رفـتن برهمـا و یـا          می آغاز و در زمانی نیز انجاماي  نقطه
کلپۀ دیگر جهت خلق مجدد موجودات، در پایان کلپه و بیدار شدن وي در ابتداي  87،ویشنو

متناسب بـا کـل منظومـۀ معرفتـی     درکی ر بخواهیم اگ. هاست مصرّح در پورانههاي  از آموزه
آن به دسـت آوریـم، الزم اسـت وجـه حمـل       و اندیشۀ وحدت وجودي حاکم براي  پورانه

ن خـود فرزانگـان   را در بـی  تـوان آن  مـی  سـت کـه  ا اي این دغدغه. صحیحی براي آن بیابیم
  هندویی نیز یافت.

شَه، پس از فروپاشی عالم در پایان روي مار ش ویشنودر برهماپورانه آرمیدن براي مثال، 
کـه  سته شده و با استناد به این مطلب، تر ظهور آرامش دانکلپه، فضیلتی در ذیل فضیلت عام

شود، ولی با این وضـع، ویشـنو بـدون هـیچ      می ششَه به عنوان یک مار سمی بزرگ دانسته
  گیرد: می نتیجهچنین بر روي آن در حال خواب است، اي  ترس و واهمه

شـویم، از   مـی  آموزد که نباید آرامش را حتّی زمانی که با کاال مواجـه  می این مسئله به ما
تنها پس . دست بدهیم. بلکه در عوض، انسان باید تالش کند تا کنترل آن را به دست گیرد

اگر ترس بر تـو مسـلّط   . تواند با آرامش خود را حفظ کند می از آن است که یک شخص
شود  می سازد. به بندگانی که طالب نجاتند، پیوسته اعالم می تو را نابودآرامشِ گاه  آن شود،

  88که در تمام شرایط آرامش خود را حفظ کنند.
پـس از نـابودي   ، ویشـنو یعنـی آرمیـدن   اي،  تأویلی که از آموزة مصرح پورانهعالوه بر این، 

برهمـا نیـز در    عالم بر روي مارششه به عمل آمده، تعابیر دیگري در مورد خواب و بیداري
نی از در پی آن است تا پرده از معنا و حقیقتی بـاط توان یافت. این تعابیر  اي می متون پورانه

لیت خدا پس از بیدار شدن از پورانه فعا در مارکندیهتمثیل خواب برهما بردارد. براي مثال، 
  گونه توصیف شده است: اینخواب، 
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او که منشأ جهان است، اوکـه آغـازي   . شود می در سپیده دم، خداي متعال از خواب بیدار
آنچه غیر اوست،  او که روحش اندیشۀ برتر است و هر ،ندارد، او که علّت هر چیزي است

شـود و بـا    مـی  کند. او به سرعت در پرَکرتی و پوروشه داخـل  تر عمل می در طریق پایین
ر زنان جوان داخل که ددرست همانند عشق و یا نسیم بهاري، قدرت ماواریی شدید خود، 

 اندازد، خداوند که تجسم قدرت ماورایی است، نیز چنین عمـل  می را به تکاپوآنها  شده و
  89کند. می

دهند خـداي عـالم در پایـان هـر کلپـه، کـه یکـی از ادوار         می ترجیحها  اینکه چرا پورانهاما 
اندازنـد،   مـی  بـه تعویـق  گ او را تا پایان عصر جهانی کبرا جهانی است، به خواب رود و مر

گونـاگون  وداهـا، در طـول ادوار   آنهـا،   تـر از  که موجودات و مهمدارد ریشه در این دغدغه 
کـه  نی محقّق خواهد شد کـه خداونـد،   این زما. باید ثابت و بدون تغییر باقی بمانندجهانی، 

نها آ در پایان هر فروپاشی است، باید استعدادها و عناصر اولیهآنها  منشأ موجودات و مرجع
بـدین  ه و را در خود حفظ کند تا بتواند در دورة بعد، آن قوا را بار دیگر بـه فعلیـت رسـاند   

 تـر بـه نظـر    استفاده از تمثیل خواب مناسبرو،  . از اینحفظ شودآنها  همانی بین طریق، این
  رسد. می

هـاي   همانی وداهـا در دوره  ایندر پاسخ به این سؤال که،  سوتره ان برهمایکی از شارح
انـد بـا اسـتفاده از    کند کـه برخـی خواسـته    می شود، بیان می چگونه حفظگوناگون جهانی، 

گونه کـه وقتـی انسـان از     چنین توجیه کنند که همانتشبیه، خواب برهما به خواب انسانی، 
در رفـتن داشـته اسـت،     خیزد، همان نحوه وجودي را دارد که پیش از به خواب میخواب بر

است؛ یعنی در هر فروپاشی، جهان در حالت کمون و به حالت چنین ضع مورد برهما نیز و
 سـابقش ظـاهر  هـاي   در دورة بعدي، خلقت، با تمام اشکال و نام. استعداد باقی خواهد ماند

  90شود.  می
در زمـان وقـوع   هـاي ویشـنو،    و اَوتارهها  توان از توصیف یکی از تجسد می این نکته را

  پورانه آمده است: هاگوتهنیز برداشت کرد. در ب پرلیه
زمانی که کلپه به پایان خود رسید و برهما به خواب فرو رفت، وداها از دهـان او سـقوط   

آنها  که به شکل یک ماهی دیده شد، در حالی(یکی از تجلیات ویشنو)، 91هیگْریوهکردند و 
یـک مـاهی در    ،مقداري آب برداشت که به ناگاه 92باال کشید. پادشاه ستیورتهها  را از آب

ا مـاهی از   . میان آب، در بین دستانش ظاهر شد. پادشاه آن آب را در رودخانه ریخـت  امـ
در  پادشاه تقاضا کرد تا او را نگه دارد. پادشاه پذیرفت و او را گرفت و بـه منـزل بـرد و   
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ماهی شروع به بزرگ شدن کرد، به نحوي که دیگر هیچ ظرف آبی گذاشت. در این هنگام، 
ا    اي  دخانهظرف و رو گنجایش او را نداشت. در نهایت، پادشاه ماهی را به دریـا بـرد، امـ

این مـاهی بایـد   : ماهی از او درخواست کرد تا او را در دریا نیندازد. پادشاه با خود گفت
ماهی پادشاه را مورد گونه خود را بزرگ کند. به ناگاه،  توانست این  اال نمییک خدا باشد و

هاي ناشی  گانه)، در آبسههاي  (جهان93لکاگفت: هفت روز دیگر، تريخطاب قرار داد و 
آید. تمـامی گیاهـان،    می کشتی بزرگی به سوي توگاه  آن خواهد رفت.فرو از وقوع پرلیه 

بذرها و حیوانات و هفت ریشی همراه خود را با خود به درون کشتی ببر. زمانی که بادها 
تا زمـان بیـدار   گی به خودم ببند. من با این کشتی، ررا با مار بز کشتی را تکان دادند، آن
من به صورت حکمت متعالی در تو گاه،  باقی خواهم ماند. آن پرلیهشدن برهما در اقیانوس 

   94ظهور خواهم کرد.
دهاي ده هـا   گر یکی از اَوتـاره بیانکه این اسطوره،  گانـۀ ویشـنو اسـت، بـه روشـنی      و تجسـ

جهانی پس از هـر فروپاشـی   گوناگون در ادوار موجودات، همانی  کنندة علّت حفظ این بیان
ی، جوهره اصـلی  ئتوان از آن برداشت کرد که با وقوع هر فروپاشی جز می به روشنی. است

 موجودات به صورت قوه و استعداد در مبدأ هستی، کـه همـان ذات خداونـد اسـت، بـاقی     
  مانند. می

گونـه   چراکه همان؛ شی کبرا نیز رخ دهدچنین وضعیتی قاعدتاً باید در فروپابا این حال، 
که بیان شد، انعدام جهان و فروپاشی جهان و موجـودات در مهاپرلیـه کـه بـا مـرگ برهمـا       

بلکه نوع بازگشت بـه مبـدأ   ، تفسیر شودآنها  گیرد، نباید به معناي نابودي مطلق می صورت
ی، ئـ فروپاشـی جز  که تفاوتاست آفرینش در فروپاشی کبرا نیز وجود دارد. پس سؤال این 

  در پایان عمر برهما چیست؟در پایان هر کلپه و فروپاشی کبرا، 
ی عالم، به منظور حفـظ هویـت   ئبه خواب رفتن برهما در فروپاشی جزرسد،  می به نظر

در فروپاشی کبرا این هویـت  . در حالی که، در ادوار کوچک جهانی استشخصی خداوند، 
ذات برهمنی است که در متون مقدس متأخّر هنـدویی و  ماند،  می باقیآنچه و  شود می زائل

   95شدند. می ذاتی نامتشخّص معرّفیها  از جمله پورانه

  وحداني حقمقام فناء و شهود ذات  .۳
گذشـت، ایـن فروپاشـی    اي  پورانـه با تقریر بهاگوتهپرلیه، ونه که در توصیف آتینتیکهگ همان

انسـان از حقیقـت خـویش و اتّحـاد وي بـا       در نتیجۀ فهم درسـت دارد که ماهیتی معرفتی 
پاشد، منیت و خود پنـداري  فرومی، آنچه شود. گویا در این نوع فروپاشی می برهمن حاصل
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از جهـل  اي  عادي و تعلیم ندیده وجود دارد و به سبب آن، پردههاي  است که در همۀ انسان
ند. با فـروریختن  ود نیستقرار گرفته و قادر به دیدن حقیقت هستی خآنها  در مقابل چشمان

وي قـادر بـه   و  سازد می حقیقت عالم خود را براي شخص یگی نمایاناین حجاب و پرده، 
  شود. می فهم وحدت و یگانگی برهمن و اتّحاد او با آتمن

و آثار عرفـانی  ها  نوع فروپاشی مطرح در پورانه چهارسازي،  اگر در مقام تطبیق و مقارن
با مقام فنایی است که عرفـا  کند، شباهت این پرلیه،  می هن خطوردرنگ به ذ بیآنچه  باشیم،

ـ مقامات انسانی و عرفـانی دانسـته  ترین  را از جمله عالی آن کـه  د. در فنـاي عرفـانی نیـز،    ان
گانگی معهود میـان  آورد، سه می درجۀ یقین(حقّ الیقین) را براي عارف به ارمغانترین  عالی

ئء فاعل شناسا، موضوع شناسایی را چونان ش. در واقع، بندد میعالم، علم و معلوم رخت بر
این شدن، همان دانستن است. در نتیجۀ وصـول بـه   . شود می داند، بلکه عین او مغایري نمی

بیند، بلکه تنها وجـود مطلـق اسـت کـه متعلّـق      این مرتبه، شخص عارف دیگر خود را نمی
  96گیرد. می شهود عارف قرار

است کـه شـخص   اي  که شایسته دقّت نظر است، مرتبهاي  مسئلهسازي،  اما در این مقارن
کنـد. در تفسـیر    می را شهود یا شخص سالک در مقام فناي خود با او متّحد شده و آن یگی

حقیقت قابـل شـناخت در   ترین  که متّخذ از تفکر اوپانیشدي است، عالیاي این مقام،  پورانه
 یگیاگر که، است اینمطرح اما سؤالی که . تیعنی همان فهم اتّحاد آتمن و برهمن اسعالم، 

در این مرحله از سـلوك عرفـانی، موجـودات متوهم(مایـا) و در رأس آنهـا اَهنْکـاره(خود       
مانـد تـا بـه عنـوان فاعـل      دیگر خودي باقی نمی) را کنار زده است، در این مرحله، پنداري

متوقّف بر وجود تمن و برهمن، ت دیگر، فهم اتّحاد آراشناسا، این اتّحاد را درك کند. به عب
پـذیر نیسـت؛ چراکـه بـه      چنین فرضی امکـان و  آتمنی است که در مقابل برهمن قرار گیرد

تـوان از اطـالق    دیگـر نمـی  و  کند می ی، برهمن مقابل پیدایمحض تحقّق چنین فاعل شناسا
  وي و اینکه تنها واقعیت موجود در هستی است، سخن گفت. 

اي شخص عارف در مقـام ذات حـقّ   جه به این نکته، اتّحاد و فنبا تودر عرفان اسالمی، 
اولین مرتبه از تجلیـات و مظـاهر ذات حـقّ    ت سلوك سالک، نهای ممکن دانسته شده وغیر

، در توضـیح مراتـب کشـف و    فصـوص در مقدمۀ شرح خود بر  قیصريمعرّفی شده است. 
که جایگاه اسـماء مفصـلّه الهـی    ن ثانی یا حضرت علمی حقّ، انواع آن، وصول به مرتبۀ تعی
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تواند بـدانجا راه یافتـه و اعیـان ثابتـۀ      می داند که یک سالک اي می ترین مرتبه را عالی ،است
کـه دیگـر   کنـد   اشاره میبه این نکته هده کند. وي پس از بیان این مطلب، موجودات را مشا

شهود ذاتی است کـه   وراتر از این مرتبه،چراکه وراتر از این مرحله، شهودي ممکن نیست؛ 
  97ماند. باقی نمیاي  دیگر غیري و بندهاگر تجلی کند، 

حاکی از این مطلب است که در عرفان اسالمی مقام ذات، سـاحتی اسـت کـه    این بیان، 
تواند به  می مقامی که یک انسانترین  عالیو  دست تمامی سالکین الی اهللا از آن کوتاه است

ل(قونـوي، فرغـانی و دیگـران)      ن ثانی(به دیدگآن دست یابد، تعیاه قیصري) و یـا تعـین او
شـد، آن اسـت کـه در مقـام ذات، غیـري و      بیـان  گونه کـه   همانعلّت این امر هم،  98است.

شود کـه حـقّ تجلّـی کـرده و اسـماء پدیـدار        می غیریت زمانی حاصل .وجود ندارداي  بنده
چراکه بایـد   ؛سخن گفتتوان از شهود و درك حضوري و غیره  صورت، می گردند. در این

  غیري باشد تا امري را شهود کند.  
از اي و یـا حتّـی اوپانیشـدي،     ست کـه در تقریـر پورانـه   ا اي رسد، این مسئله می به نظر

  شود، مغفول مانده است.  می حاصل یگیکه براي شخص ترین درجۀ درك عرفانی،  عالی
  سالکانه، آمده است:اوپانیشدها در توضیح نهایت مقصود تجربه  در یگه

که دیگـر  اي  متحد کند و از طریق تجربه» اوم«را با هجاء رمزي  99یک شخص باید سلوك
در او دخیل نیست، حقیقتی (برهمنِ نامتشخّص) را که وراي این هجاء هست » اوم« هجاء

نباید غیرموجـود محسـوب گـردد. او    یافته برهمن(ایشوره)،  حالت تشخّص را تجربه کند؛
زمـان   همرنگ است. یک شخص، متمایز و بیغیرمان برهمنی است که غیرشکننده، صرفاً ه

شخص حکیم(یگی) . یابد می مطمئنّاً به برهمن دست، »من همان برهمن هستم«فهم اینکه  با
مثال و به نحـو غیرقابـل سنجشـی،    با درك برهمنی که غیرمتمایز، نامحدود، فاقد علّت، بی

دیگر نـه   ،رسد. پس از رهایی(از جهل و لوازمش) می نجاتپهناور و بدون آغاز است، به 
کـاري، نـه    نه تازهماند،  می و نه خلق کردنی، نه انسان مجرّبی باقیاند، م می انحاللی باقی

  100اي. این همان حقیقت نهایی است. یافته نه رهایی ،ماند می طلبی باقیرهایی
» اوم«کـه هجـاء   برهمن متشـخّص،   ن برهمن نامتشخّص وبا تمایز نهادن بیدر این عبارت، 

اسمی براي آن است، اتّحاد و سلوك به سـمت بـرهمن متشـخّص را هـدف اولیـه سـالک       
 کند. اما این نکته را نیـز یـادآور   پیدا به حقیقت وراي آن دستکند تا در پناه آن،  می معرّفی

اد آتمـن و  کـه همـان فهـم اتّحـ    ترین درجۀ شـناخت،   شود که با دستیابی و نیل به عالی می
  ماند. و فاعل شناسایی باقی نمی یوگیبرهمن است، دیگر شخصی 
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درجـۀ معرفـت، درك بـرهمن بـه     تـرین   که عـالی رسد، جمع کردن این ادعا،  می به نظر
دیگـر نـه   رچگی آن و اتّحاد وي با آتمن است، با این بیان که با چنین درکی، اطالق و یکپا

    اي، با تکلّف همراه باشد.افتهنه رهایی یماند،  می طلبی باقیرهایی

۴ .فروپاشي دائمي ذرات عالم و ذات حق  
که در تشریح چهار نوع فروپاشی در باال بـدان اشـاره شـد،    ز انواع فروپاشی، آخرین مورد ا

مشـخّص گردیـد کـه ایـن     پرلیه یا فروپاشی دائمی اسـت. بـا توضـیحی کـه گذشـت،      تْیهنی
بـه  ی ذرات عالم در هر آن و هـر لحظـه،   که در تمامفروپاشی به معناي خلق و فنایی است 

خلق مجدد است که در سنّت عرفانی نوعی از انواع قیامت دلیل، به همین . پیوندد می وقوع
  شمرده شده است.

شود که تقریر بسیار نزدیکی  می مشاهدهاي و حکمت عرفانی،  با مراجعه به سنّت پورانه
به جهت شباهت فلسفۀ عـامی  شود که عمدتاً،  می رائهاز این نوع فروپاشی در هر دو سنّت ا

  شناسی هر دو مکتب حاکم است. است که بر جهان
که عرفـاي  ها، و اندیشۀ متعالی وحدت شخصیۀ وجود،  تفکر وحدت وجودي در پورانه

 کـه آید  به دست میاند، این نتیجه  مسلمان از نحوة ارتباط خداوند و عالم هستی تبیین کرده
شـود، از وجـود مسـتقلی برخـوردار نبـوده و جملگـی بـه منزلـۀ          می م مشاهدهدر عالآنچه 

 اي) و یـا شـأن و مظهـري(در سـنّت عرفـانی) از حقیقتـی مطلـق        سنّت پورانـه  صورت(در
 کـه اهر ساخته است. نتیجه این دیدگاه، این است باشند که خود را در قالب این صور ظ می

جهـان و  شـئون  در حقیقـت اطـوار و   کنیم،  می هما از تغییر و تبدالت در عالم مشاهدآنچه 
بـا فـانی   و  سـازد  مـی  خـود را در شـأنی ظـاهر    ،خداوند متعال است که هر آن و هر لحظه

  سازد. می خود را در چهرة صورت دیگر نمایانساختن یک صورت، 
  گونه بیان شده است: این حقیقت اینپورانه،  در بهاگوته

 عوالم نیز در برهمن ظاهر و ناپدید، شوند می و ناپدید گونه که ابرها در آسمان ظاهر همان
ا بـه نظـر   آنها،  شوند. در مورد همۀ صور، عنصر مشترك می همان حقیقت یگانه است. امـ 
که یـک لبـاس را   هایی  عنصر ابتدائین دارند. نخ ها، وجود مستقلی ازکه صورترسد،  می

عنوان علّت و مـؤثر بـه    که بهآنچه  رسند. هر می دهند غیر از خود لباس به نظر می تشکیل
. و نیـز  چراکه یک وابستگی متقابل در این بین وجـود دارد ؛ واقعی استغیررسد،  نظر می

تواند بدون نور آتمـن   نمیتغییرات و حوادث، ، باشند می بدان جهت که داراي ابتدا و انتها
  101[که همان برهمن است] وجود داشته باشند.
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در طلق(برهمن کـه بـا آتمـن متّحـد اسـت)،      از وجود حقیقتی مبیان فوق به روشنی حاکی 
  باشد.  می وراي صور موجودات عالم است که مؤثر حقیقی و منشأ فعل و انفعاالت هستی

موجـود،  هـاي   تا شباهتنی از تراث عرفانی نیز آورده شود، در اینجا مناسب است تا مت
  بیشتر خود را آشکار سازد. 

  نویسد:  می صفصودر شرح خود بر  قاسانی
کند، هر آن، از شـکلی بـه    می که تغییرآنچه  هرو  دائماً در حال تغییر استعالم به تمامه، 

عین واحدي که این تغییرات بر او دهد. این در حالی است که،  می شکل دیگر تغییر حالت
عین واحد همان ذات حقّ است و شود، واحد است. پس باید نتیجه گرفت که،  می عارض

ا انسـان  . شـوند  مـی  صور، اعراضی هستند که بر این عین واحد عـارض مجموع  هـاي   امـ
در مورد این تجدد دائمی در تمامی موجـودات در  غیرعارف از درك این مسئله عاجزند. 

ذات حقّ دائماً در این تجلیـات، کـه یکـی پـس از     برند. بنابراین،  می شک و تردید به سر
در حال نـابود  جهت که در هر لحظه،  ن عالم از آنایو  آیند، قابل مشاهده است می دیگر

  102الواقع فاقد وجود حقیقی است. آمدن به صورتی جدید است، فیشدن و در
و آنهـا   در صور و موجودات عالم براي اثبات غیرواقعی بودناستناد به تغییر و تبدل دائمی، 

به روشنی قابـل  است که در هر دو تقریر فوق،  اي وجود حقیقتی ثابت در وراي آنها، مسئله
د که فروپاشـی دائمـی در جهـان    این ادعا خالی از وجه نخواهد بورو،  . از اینمشاهده است

و نیز آثـار عرفـانی   اي  که در متون پورانهخلق و انعدام پیوستۀ ذرات عالم،  به معنايهستی، 
چه از حیـث   این آموزه رابنابراین،  .مشترکی استهاي  مطرح شده، داراي مبانی و خاستگاه

  توان پنداشت. می بسیار شبیه و منطبق بر همساختار و چه حیث مبنا، 

  گيري نتيجه
تـوان   مـی  سازد که می اي، این حقیقت را آشکارچهارگانۀ پورانههاي  مرور فروپاشی و پرلیه

کرد و با اسـتناد بـه   ر عبواز سطح فوقانی این آموزه، که بعضاً با زبان استعاره توصیف شده، 
ارچوب منظومۀ معرفتـی ایـن متـون، معـانی     و در چاي،  شناسی پورانه اصول حاکم بر جهان

هـایی   در نهایـت منجـر بـه خودنمـایی شـباهت     آنها را استخراج نمود. این تالش، نهفته در 
عرفـاي مسـلمان در تبیـین انـواع مختلـف      آنچـه   بااي،  خواهد شد که بین این آموزة پورانه

تـوان بـه تفسـیر فروپاشـی و      ، مـی اند، وجود دارد. از جمله این اشـتراکات یامت بیان کردهق
قیامت به رجوع و بازگشت تجلیات برهمن و مظاهر ذات حقّ به اصل خـویش و حقیقـت   
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فروپاشـی   به معناي فـروریختن خـود پنـداري و   شاره کرد. همچنین پرلیه یا قیامت، وجود ا
شخص سالک و مشاهدة وحدت حاکم بر گسـترة وجـود، در    یا یگیتعینات خلقی در دید 

هر دو سنّت تقریر مشابهی دارد. از دیگر موارد تشابه، فروپاشی دائمی است کـه در تمـامی   
و عرفـانی مـورد   اي  در هر دو سنّت پورانه. این امر ذرات عالم پیوسته در حال جریان است

بعضـاً متفـاوت   هـاي   ر نقاط افتراق و تبیـین نباید از کناأکید قرار گرفته است. با این حال، ت
کـه بـا خـواب برهمـا در     ی، ئانواع قیامت در دو سنّت نیز چشم پوشید. براي فروپاشی جز

تـوان یافـت.   دهد، در سنّت عرفانی و حتّی اسالمی مورد مشابهی نمی می پایان هر کلپه رخ
سـالکانه در کلمـات عرفـاي    تجربـۀ  عالوه بر اینکه، در تحلیل مقام فنـا و مقصـود نهـایی،    

ر توصیف آنند، به کار رفتـه  داعهدهاي  متون پورانهآنچه  اسالمی دقّت نظر بیشتري نسبت به
  است.
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
م بـه  1840اي بود و در سـال   در مقدمه ترجمه خود از ویشنوپورانه، که اولین ترجمه از متون پورانه ویلسون. 1

  ها را در پنج موضوع مشخّص، منحصـر کـرد. ایـن موضـوعات عبارتنـد از:      انگلیسی منتشر شد، محتواي پورانه
  نگاري حوادث عـالم؛  . خلقت ثانویه یا انهدام و بازپیدایی جهان به همراه وقایع2. خلقت اولیه یا پیدایش عالم؛ 1
. تاریخ و یا مشخّصاً، 5شوند و  ها نامیده می یا ادواري که منْونْتَرَه . خاستگاه منُوها4. تبارشناسی خدایان و نیاکان؛ 3

  آنچه از سرگذشت تبارِ پادشاهان خورشیدي و قمري و نوادگان آنها تا عصر کنونی به ثبت رسیده است.
Wilson, H. H., transe, The Vishnu Purāna: A System of Hindu Mythology and Tradition, p.iv. 
2. A history of Indian philosophy. 
3. Prākrtika. 
4. brāhma 
5. ātyantika 
6. yogi 
7. paramā-tman 
8. nitya 
9. Dasgupa, Surendranath, A History of Indian philosophy, v.3, p.502. 

  .130، به کوشش جالل الدین آشتیانی، صشرح فصوص الحکمقیصري رومی، محمدداوود،  .10
نظام فلسفی سنکهیه، محصول کار یک حکیم بزرگ به نام کاپیال است و گرایشات فکري مکتب سنکهیه بر  .11

ترین ویژگی این مکتب را  ها سایه افکنده است. مهم ها و پورانه ها، اسمرتی همۀ ادبیات کهن هند، از جمله شروتی
) purusa( ائل به واقعیت بنیادین یعنی روحتوان ارائۀ متافیزیک محض دربارة نفس دانست. این مکتب، تنها ق می

) شعورمند و عاقـل بـا   ها (پوروشه باشد و پیدایش و تکامل جهان را ناشی از تماس نفوس ) میprakrti( و ماده
هاي فلسفی  دریندرا، معرفی مکتبداتا،  داند. (چاتري، ساتیش چاندرا و موهان شعورمند و ناخودآگاه میپرَکرتی غیر

  ).541و  485رناز ناظرزادة کرمانی، ص، ترجمۀ فهند
12. Visnu Purāna, book1.chpter 2. (Wilson ,Vishnu Purana) 
13 - Visnu purāna. Book 1. Chapter 4. (Ibid) 
14 - bhūtā-di 
15 - ākāśa. 
16 - Dasgupa, Surendranath, A History of Indian Philosophy, v.3, p.499. 

الهی پیش از ایجاد، عامل خلقت و ظهور کثرات از ذات واجب دانسته شده و از آن به در فلسفۀ اسالمی، علم  .17
شود. عارفان مسلمان نیز همانند فیلسوفان الهی و البتـه نـه از راه    تعبیر می» علم اجمالی در عین کشف تفصیلی«

وحدت و کثرت تلقی  برهان عقلی، بلکه از راه کشف شهودي، علم حقّ تعالی در مقام ذات را حلقۀ واسط میان
 ).374، صمبانی و اصول عرفان نظريپناه،  یزدان کنند. (سیدیداهللا می
شود؛ یعنی چون حقّ تعالی اراده کرد کماالت اسمایی خود،  یاد می» استجالء«از این حقیقت در زبان عرفا به . 18

ارج متحقّق سازد تا خـود را در  شوند، در عالم خیعنی کماالتی را که براي حقّ تعالی در نسبت با غیر مطرح می
آینۀ تجلی مشاهده کند، عالم ایجاد گردید. استجالء، به معناي دیدن خود در غیر است. بنابراین، حقّ تعالی خود 

 ).594 بیند. (همان، ص را در آینۀ تجلیات خود می
یـن جهـت کـه کمـال     شـود؛ یـا از ا  در عرفان اسالمی آفرینش انسان، هدف نهایی آفرینش جهان دانسته می. 19

استجالء، یعنی دیدن ذات حق تمامی کماالت خود را در آینۀ غیر به جز در وجود انسان، که کون جامع و داراي 
شود، یا بدین جهت که نسبت انسان کامل با عالم، همانند نسبت روح با بدن جمیع اسماء الهی است، محقّق نمی
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اي از رشد برسد، که روح در آن دمیده شود (همان، به مرحله است و اساساً هدف از خلق بدن این بوده است که

 ).614ص
سا  مام کند که تمام مکاتب فلسفی هند به جز مکتب میداسگوپتا در تاریخ فلسفۀ هند با طرح این ادعا بیان می. 20

سا، از  مام می) مکتب Dasgupta, A History of Indian Philosophy, v.1, p.323اند.( آموزة پرلیه را پذیرفته
رود که مقصود نهایی آن حمایت و مدافعه از آیین و مناسک ودایی و  کس هندویی به شمار میوجمله مکاتب ارتد

پذیر ساختن آنهاست. اما این مکتب، به چیزي به نام روح اعلی یـا خداونـد کـه جهـان را آفریـده باشـد،        توجیه
گرا) به دورانی بودن آفرینش و نابودي و کـون و فسـاد   ارتدوکس(عامههاي خالف سایر مکتبندارد. بر اعتقادي

، ترجمه نـاظرزادة کرمـانی،   هاي فلسفی هند مکتب دریندرا،داتا،  جهان باور ندارد (چاتري، ساتیش چاندرا و موهان
  ).161-155ص

21. Wilson ,Vishnu Purana, book VI, ch,3. Footnet 1. 
22 - Parārdhhas 

است. مجموع » یءنیمی از یک ش«، به معناي »ardha«و » یءوراي یک ش«به معناي » parā«ریت در زبان سنکس
  باشد. این اصطالح، به معناي بعد از سپري شدن دو نیمه می

23. tanmātra 
24. cosmic egg 

، که اصـل و ریشـۀ تمـام آفـرینش اسـت،      »جایگاه برهما«به معناي » Brahmanda«این اصطالح، معادل با واژة 
اي آمده است که در زمانی بسیار  اي پورانه باشد. در افسانه گانه نیز می هاي هجده باشد که عنوان یکی از پورانه می

مرغ به دو نیم شد و از میان آن یک پسربچه، با  این تخم، مرغ وجود نداشتکه چیزي به جز یک تخمدور، زمانی
کسی و  کس، از فرط تشنگی و گرسنگی شروع به گریه کردشمار اشعۀ تابنده خارج شد. این کودك تنها و بی بی

تجلی »(پوروشهویرات«شناسان همان نبود تا به او غذا دهد در نتیجه، همانجا دراز کشید. این کودك توسط پورانه
اولیـه   هاي این مادةبعدي برهما) نام نهاده شد؛ چراکه او مادة اصلی تمام مواد و اولین مظهر برهما بود. از روزنه

 ,Shankarshana", Vettam, Mani"هاي مختلـف آفـرینش بـه وجـود آمدنـد.      بود که مراتب هستی و جهان
Puranic Encyclopedia,pp.158,159.  

25 - samvartaka 
26 -"Shankarshana". Vettam, Mani, Puranic Encyclopedia, p.687. 
27 - "Pātālas", Ibid, p.580 
28 - pradhāna 
29- A history of Indian Philosophy, V.3, p.488. 
30 - Purnendi Narayana Sinha. M, A, B, L, A Study of Bhagavata Purana, ,. P.P. 421, 422. 
31 - kāla 
32 - avyakta 
33 - Ibid. 
34 - nature  
35 - natural  
36 - "imperceptible subsist within itself." 
37 - passion  
38 - The Mārkandeya Purāna, translated by f. Eden Pargiter , p.224. 

» یوگه ، دواپره»یوگهترته«، »یوگهکریته«به چهار عصر » مهایوگه«اي، هر دورة جهانی یا  شناسی پورانه بر جهان. بنا39
د کـه  آیـ تر، پس از گذشت هزار مهایوگه، یک کلپه، به وجود میشود. در مقیاسی بزرگتقسیم می» یوگهکلی«و 
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سال  4320000000رود، معادل با معادل با روز برهماست. یک کلپه، که خود یک عصر جهانی میانی به شمار می

  بشري است. 
40 - Agni Purana, 9.1. (The Puranas, A Compact, English-onlyVversion of the Major 18 
Puranas in One Document.) 
41 - maharloka 
42 - janaloka 
43 - nārāyaña  
44 - Vishnu Purana, book1, ch 3. (Ibid) 
45 - Linga Purana, 1.2. (Ibid) 
46 -ātyantika 
47 - Wilson, Vishnu purana, p.648. 
48 - A study of Bhagavata Purana, p.p. 422,423. 
49 - ahankāra 
50 - jiva 
51 - Ibid. 
52 - A Study of Bhagavata, p.423. 

 .63: احزاب. 53
 .3-1: واقعه. 54
  .1: حج. 55
 .14: حاقه. 56
  .9: معارج. 57
 .6: تکویر. 58
 .3: انفطار. 59
 .68: زمر. 60
 .1: تکویر. 61
 .9: قیامه. 62
 .2: انفطار. 63
 .104: انبیاء. 64
 .48: ابراهیم. 65
  .3و4: انشقاق. 66
 .107-105: طه. 67
 .42: ق. 68
  .15: ق. 69
 .5و4: انفطار. 70
  .8-6زلزله . 71
 .69: زمر. 72
 .67، ص70، جبحار األنوار، محمدباقر مجلسی. 73

 



   ۱۶۳ هاي هندويي و عرفان اسالمي فروپاشي و قيامت چهارگانه در پورانه

                                                                                                        
 .251، ص 3 )، ججلدي 4( ،فتوحات مکیهالدین،  عربی، محی ابن. 74
 است. به سختى زندگى آنجا در آنان براى و است قبر برزخ« :فرمودند که کند مى نقل سجاد امام از زهرى. 75

، ترجمـۀ  خصالصدوق،  (شیخ» است آتش هاى گودال از گودالى یا و بهشت هاى باغ از باغى قبر، که سوگند خدا
 ).185، ص1یعقوب جعفري، ج

 آنهـا  سوء هاى نقشه از را او(مؤمن آل فرعون) خداوند«فرماید:  فرعون در قرآن کریم می خداوند در مورد آل. 76
 عرضـه  آن بـر  شـام  و صـبح  هر که است آتش آنها عذاب * !شد وارد فرعون آل بر شدید عذاب و داشت، نگه
 ).46و45، (غافر: »کنید وارد عذابها ترین سخت در را فرعون آل:) «فرماید مى( شود برپا قیامت که روزى و شوند مى
  .39 ، ص12 ، جالدین إحیاء علوم، غزالی ابوحامد. 77
 .68: زمر. 78
 .27و  26: الرحمان. 79
  .902، ص شرح فصوصقیصري، . 80
  .682، ص 2 ، جشرح فصوصخوارزمی، . 81
و ادبیات خاص آنها بیـان شـده کـه بیشـتر     » وداها«در مورد  ادیان و مکاتب فلسفی هندبراي مثال، در کتاب . 82

گانـۀ  ساخته و پرداخته تخیالت ساده و بچه» وداها«مستشرقین قرن نوزدهم از جمله ماکس مولر معتقد بودند که 
نیایش و کرنش در قبال آنهاست، اما نظـر بیشـتر   بشر اولیه و در نتیجۀ ترس آنها از نیروهاي اسرارآمیز طبیعت و 

زمین است و معتقدند که متون ودایـی هـم مقـدمات یـک عبـادت      هندو خالف نظر خاورشناسان باختر محققان
ساختند و هم روشی معنوي جهت خواص منظور داشتند و بدین ترتیب،  ظاهري و ناکاملی را براي عوام فراهم می

، ادیـان و مکاتـب فلسـفی هنـد    (داریـوش شـایگان،    اظ و استعاراتی بدیع آراسـتند سرودهاي خود را به لباس الف
  ).35ـ32ص
داننـد. در ایـن اندیشـه،     (ویشنو پرستان)، اصول وجود (حفظ و بقاء) را تنهـا حقیقـت مـی    متفکران ویشنَوه .83

فناناپذیر است. بدین علّت چیز  شود، بلکه نابودي و آفرینش فقط تغییر صورت است؛ ذات همه چیز نابود نمی هیچ
آنچـه در آغـاز   «گوید:  پورانه می بهاگوته. خدایی که حفظ و نگهداري کائنات را به عهده دارد، خداي اعلی است

گام کیهانی:  سهمقدم، مسعود، (جاللی» بود، من(=ویشنو)ام. پس از آن من آنچه هست و او که باید باقی بماند منم
  ).35، صن هندوییرساله در آیین ویشنوپرستی دی

84. Vāyu Purāna, 4.68. (A history of Indian philosophy. V.3, p. 504.) 
85. Brahma Sutra, translated and commented by Sri Swami Sivananda, p.101,102. 

و قهـره ایاهـا    و ایجاده لألشیاء اختفاءه فیها مع اظهاره ایاها و اعدامه لها فی القیامۀ الکبري، ظهوره بوحدتـه « .86
 ).17، صشرح فصوص(قیصري، » بإزالۀ تعیناتها و سماتها و جعلها متالشیه

یابد. اما غالباً شـیوه و  ها، برهما، ویشنو و شیوه سه خداي برترند. گاهی برهما جایگاهی واالتر می در پورانه. 87
بر گرایش ویشنوي و حمل شده بر آن بردن درجۀ شیوه امري متأخر  ویشنو از این مقام برخوردارند و ظاهراً باال

گذاري به دو خدا به جایی رسید که هر دو را یک خدا با دو شخصیت گرفتند و بوده است. به هر حال، روند ارج
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مقـدم،  هاست (جاللیگانۀ واحد) نظر غالب بر پورانهمورتی (تجلیات سهبا افزودن عضو سوم(برهما) تعلیم تري

 ).30، صگام کیهانیسهمسعود، 
88- Brahma purana, 3. 4.( The Puranas, A compact, English-only version of the Major 18 
Puranas in one document) 
89 - Ibid. p.224,225 
90 - ibid.102.  
91 - Asura Hayagriva 
92 - satyavrata 
93 - Triloka 
94 - a study of bhagavata purana, p.184. 

به تسریع روند تکاملی مفهوم خدا در آیین هندوئیسم کمک کرد، تمایل براي یافتن یـک   از جمله اموري که. 95
این قدرت کیهانی یگانه ها و نیروي آنهاست. ها بود؛ قدرتی که منشأ دوهقدرت جهانی یگانه در وراي همۀ پدیده

ناظر به این ویژگی » پوروشه« یا» پرچاپتی«هایی همچون  براي مثال، عنوان. انگاشتندعظمت را گاه شخصی میو با
رهمن انجامیـد   بودند، اما این روند در نهایت، به اعتقاد به حقیقت مطلق و غیر شخصی یگانه ویـتمن،   اي بـه بـ)

 ).28، ترجمه و تحقیق علی موحدیان عطار، صآیین هندوسیمن، 
 .628و 627، صمبانی و اصول عرفان نظريپناه، یزدان سیدیداهللا. 96
  .110ص  مقدمه قیصرى، ،)قیصرى( وصفص شرح. 97
- عرفا در پاسخ به این پرسش که ظرفیت صعود انسان در مراتب تجلیات به سوي حقّ تعالی تا کجاست، می. 98

تواند تا نخستین مرتبۀ تجلیات صعود کند، و بدین وسیله، در قرب ذات حقّ بر تمامی تجلیـات  گویند انسان می
اي در حـد ذات و  گـاه تجلـی   ذات در توان وي نیست. بنابراین، حقّ تعالی هیچپیشی بگیرد، اما رسیدن به مقام 

 ).324، صمبانی و اصول عرفانی نظريپناه، یزدان (سیدیداهللا فراخور مقام ذات براي هیچ کس ندارد
99. Yoga 
100. The Yoga Upanishad-s, translated by T.R. srinivasa Ayyangar, B.A, L.T, india, Vasanta 
press, 1938, pp.18,19. 
101. A Study of Bhagavata Purana, p.422 

  .186، ص شرح فصوصقاسانی، . 102
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