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  چكيده
 بـه  ،بسـیط هـومی  مف شـکل  از، گـاهی  سرگذاشـته  پشت را مراحلی ،آیدبه وجود می آن در که بستري در دینی آموزة هر

سیر خـود   وداها یعنی آن منابع ترینکهن از »اوتاره« ةآموز نیز هندویی سنّت در کند.می سیر فلسفی پیچیدة تعالیم سمت
 بـاب  در اينظریـه عنـوان  بـه  و رسیده خود یافتۀتکامل و نهایی شکل به ،بزرگ هايپورانه در، نهایت در و کرده شروعرا 

 گرفتـه  قـرار  آیـین  این در موجود پرستیچندگانه به دهیجهت و هندویی خداشناسی نظام خدمت در ،خداوند ظهور نحوه
 در آن یافتـه تکامـل  صـورت  ،آن خاسـتگاه  بررسـی  نیـز  و آمـوزه  ایـن  ابتـدایی  مفهـوم  بهعنایت  با، نوشتار این در است.
 عـالوه  ،متـون  این در آموزه این کهدهد نشان می هاپورانه این فقرات مرور است. شده بررسی پورانهبهاگوتَه و پورانهویشنو

 متکثّـر  خـدایان  ةچهـر  در برهمن ظهور به ،خود یافتهتکامل شکل در ،شده اطالق ویشنو چندگانۀ تجسدهاي بر اینکه بر
  است. شده تفسیر نیز عالم موجودات تمامی بر الهی انرژي فیضان نیز و فرعی و اصلی

  اسطوره، روند تکامل اوتاره.ها، انرژي الهی، پورانهاوتاره،  ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 تفسـیر  ارائـه  بـا  توانسـتند  اگرچـه  ،دارنـد  رفیعـی  جایگـاه  هندویی مقدس منابع بین در که، هااوپانیشده
 گونـۀ وحـدت  تفسیر در را ودایی دورة تکثرگرایی ،برهمن ذات با آن حادات و هستی نظام از گونهوحدت

کـه   دادنـد  قرار مردمی عموم دسترس از دور را برهمن ذات اندازه همان به اام ،کنند هضم هستی از خود
 ،بـرهمن  ذات بـا  ودرك  را هـا اوپانیشَـده  عمیـق  معـارف  بتواننـد  که نبودند دیدهتعلیم و هتفرهیخچندان 
 محبـوبی  اياسـطوره  هـاي شخصـیت  ،حماسـی  متون و هانامهرزم ظهور با سازند. برقرار عقالنی ارتباط
 بـا ، کـرده  جلـب  خود سوي به را هندویی مختلف طبقات دلدادگی و عشق توانستندمی که کردند ظهور
  سازند. فراهم بعد ادوار دررا  خود پرستش حتی و ستایش زمینۀ ،انسانی صفات ترینعالی ارائۀ

 از تمجیـد  و سـتایش  بـه هریـک   و درآمـد  تحریـر  رشتۀ به هاپورانه، میالدي اولیه قرون دررو، ازاین
، متـون  ایـن  در امـا . نبودنـد  غریبـه  هنـدوها  براي عمدتاً که یافت اختصاص حیوانی یا انسانی شخصیتی

 هـاي اوتـاره  دکتـرین  بسط با هاپورانه گشتند. فیمعر برتر خداي از مظاهريعنوان به و یافته درجه ترفیع
 بطـن  در کـه  برهمنـی  تـا  سـاختند  فـراهم  را امکـان  ایـن ، خـدایان  سلسله از طولی نظامی ارائه و ویشنو
 مظـاهر  که، کوچکتري خدایان قالب در را خویشتن ،بود ساخته پنهان را خود ،عالم موجودات و هاپدیده

  کند. شهرنشین و روستایی هندوي هر خانۀ مهمان را خود و ساخته نمایان ،شدندمی پنداشته او
 در صـعود  قـوس  را اوپانیشـدها  تـألیف  زمـان  تا ودایی دوره ابتداي از، خدا مفهوم تکاملی مسیر اگر

 خـدایان  و هـا دوتـه گرامـه  بـه  کـه  بود خواهد نزول قوسی ،بعد به هاپورانه از روند این ادامه ،گیریم نظر
 و آمـده  پدیـد  ودایـی  خُـرد  خـدایان  ترفیـع  از که برهمنی که معناست بدان این. شد خواهد ختم روستا

 قالـب  در دیگـر  بـار  ايپورانـه  متـون  با ،بود داده اختصاص خود به وجود مرتبه ترینعالی در جایگاهی
 و ارضـی  خـدایانی عنـوان  بـه  نـه  بـار  این اام. بازگشت هندوها ةروزمر زندگی و طبیعت دامن به هادوته

 کـرده  جلـب  را خود مریدان و پیروان دلدادگی و عشق که، برتر خداي از مظاهريعنوان به بلکه ،سماوي
  کنند.می نثار برین خداي یا بهگوان پیشگاه به را آن و

 عهـده  بـه  بسـزایی  نقـش  ،هندوئیسـم  خداباوري تاریخ در عظیمی تحول چنین در هاپورانه ،شکبی
 و ،هـا دوتـه  و هـا دوه حقیقـت  از خـود  پیروان فهم تصحیح در ناکامی جهت به گرچه که نظامی داشتند؛
 هـاي پیکـره  انواع پرستش ،درك(برهمن) غیرقابل و نشان نامبی خداي طولی مظاهرعنوان به هاتهدوگرامه

 از ايمجموعـه  بـه  بزرگـی  خـدمت امـا   ،زدنـد  رقـم  هنـدوها  بین در را طبیعی مظاهر و حیوانی ،انسانی
بسـیاري از   دلـدادگی  نبودنـد  قـادر  و بردنـد مـی  سـر  به یکدیگر با نامعلومی ارتباط در که کردند خدایان
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، هـا پورانه خداشناسی نظام در مهم عناصر ازجمله کنند. هدایت واحدي مجراي سمت به را خود مریدان
 بـه  خـود  بسـیط  مفهـوم  در اَوتـاره  اسـت.  »اَوتـاره « آمـوزة  ،دارد بسـزایی  نقش فوق اهداف قتحق در که

امـا   ،شودمی معنا خطرات از عالم دارنگینگه یعنی، خود ذاتی وظیفه راستاي در ویشنو مکرّر تجسدهاي
  سازد.می آشکار را آموزه این از تريعمیق معنایی ،بزرگ هايپورانه فقرات مرور

 ،هنـدویی  کهن متون در آن خاستگاه بررسی و واژه این عام مفهوم به اياشاره از پس، نوشتار این در
 و ویشـنوپورانه  یعنـی ، بـزرگ  پورانـۀ  دو صمشـخ طور به و هاپورانه در آن فلسفی عمیق معناي شرح به

  است. شده پرداخته ،پورانه بهاگوتَه
 کـه  هـدفی . اسـت  پدیدارشناسـانه  رویکـرد  ،پـژوهش  ایـن  رویکرد که است ضروري نکته اینبیان 

 منـابع  در آن لتحـو  سـیر  از روشـن  تصـویري  ارائه و آموزه این مفهوم بررسی ،بوده آن دنبالبه نگارنده
 رویکـردي  با توانمی ،آموزه این از روشن تصویري داشتن دست در از پس است روشن است. هندویی
 رسـالت  توانـد مـی  خـود  ایـن . پرداخـت  آمـوزه  ایـن  کور نقاط و احتمالی هايکاستی بررسی به انتقادي

    باشد. حوزه این در دیگري پژوهش

  اَوتاره مفهوم. الف
ـایین معناي به، )ava( اضافۀ حرف و کردن عبورمعناي به، )tri( جزء دو از »Avatāra« سنسکریت لغت  تشـکیل  پ
 بـا . )Grimes, 1996, p. 73( باشـد مـی  »تنزّل« همان یا و پایین سمت به حرکتمعناي به واژه این لذا. است شده
معنـاي  بـه  تنها اَوتاره که اندکرده اظهار ،نمایش واژه با واژه این ساختن مرتبط با ناقمحق برخی، حال این

 شـکلی  و قیافـه  بـا  دیگري سطح در شدن وارد بلکه ،نیست پایین به باال مکانی ازیئی ش یک مکانی تنزل
 نمـایش  صـحنۀ  روي بـر  رفتن هنگام هنرپیشگان که کاري شبیه. است شده تضمین واژه این در متفاوت

 بـا  مسـاوق ، مفهـومی  لحـاظ  از کـه  دیگـري  کریتسسن واژة. )Coutor, 2001, p.313-326( دهندمی انجام
 در و )Grimes, 1996, p. 345( باشـد می »دادن شکل تغییر«معناي به لغت در که است »Vikāra« است اوتاره
 است. رفته کار به دیگر امور از امور برخی ظهور و تجلّی مفهوم رساندن براي هاپورانه

 در ،هنـدو  اصـلی  خدایان از یکی شدن متجسدمعناي به خودجدید  کاربرد در واژه این ،اصطالحدر 
دهاي  بـراي  ویشنوپرسـتان  توسـط ، همـه  از بیش و است يماد دنیاي در محسوس و طبیعی قالبی تجسـ 

 یک پیروان یا و شاگردان توسط که است عنوانی واژه این ،ترعام کاربردي در هرچند رود.می کار به ویشنو
  .)Constance&James, 2007, p. 57( گرددمی عطا مکتب آن یافتۀروشن و متکامل استاد به مکتب
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 اصـلی  زبـان  کـه ، سنسکریت زبان در چراکه ؛نیست مسیحی الهیات در تجسد معناي همان به اَوتاره
د « واژة بـراي  دقیقی معادل ،رودمی شماربه هندو الهیاتی واژگان اصلی خاستگاه و هندو دین کـه ، »تجسـ 
 ،شـود مـی  داده قـرار  او معـادل  کـه  رایـج  اصطالحی و ندارد وجود، است رایج مسیحیت مثل ادیانی در
  .)Wiliams, 1891, p. 62( باشدمی )descent(تنزلمعناي به که است »اوتاره«

 مـا  متون اليالبه در هرچند است. هندوئیسم تاریخ کالسیک دورة به متعلّق »اوتاره« فلسفی اصطالح
 در، بـراي نمونـه،   باشـند مـی  ارتبـاط  در اوتـاره  مفهـوم  با که یافت توانمی را اصطالحاتی، ايپورانه قبل

ه  همچمـون  واژگـانی  کریشـنا  تجسد براي ،بهاگودگیتا نمـج »janma«  ویبـوتی  ،تولّـد معنـاي  بـه»vibhuti« 
 از اجزایـی  تواننـد مـی  همگی که است رفته کار به يماد بدنمعناي به »tanu« تَنو و بزرگ تجلّیمعناي به

  .)Malinar, 2007, p.99( باشند بعدي هايدوره در اوتاره مفهوم
 هـاي فـه مؤل و معنـایی  گسـترة  تمـام  بـا  آن امـروزي  اسـتعمال  در اوتاره واژة که بود هاپورانه در« اما

  .)Rocher, 1986, p. 107( »گردید مطرح ضروریش
 هـایی اوتـاره  نیز ویشنو از غیر ديمتعد خدایان براي هندویی متأخر متون در اگرچه، آنکه دیگر نکته

 ،هـا پورانـه  در یحت رود.می کار به ویشنو هايتجسد مورد در، خود خاص معناي در اوتارهاما  ،شدهبیان 
 را واقعیـت  ایـن  گسـترده طـور  به هاپورانه مروراما  ،شده فیمعر تجسداتی و مظاهر نیز شیوا براي اگرچه

 بـه  اعتقـاد کـه  ايگونـه ، بهباشندمی ویشنو هاياوتاره اوتاره ،نوعی هندوي یک دید از که کندمی منعکس
  .)Ibid, p. 106( شودمی شمرده شخصی و باطل اعتقاد ،غیره و کالی ،شیوا ةاوتار

 یرسـا  و هنـدویی  بـزرگ  هـاي پورانه در آنان تعداد مورد در: گفت باید ویشنو هاياوتاره مورد در اما
 .3 .1( پورانـه بهاگوتـه  در و ویشـنو  اوتـاره  ده بـه ، )8ـ9 .15(پورانه وراهه در ندارد. وجود نظرياتفاق ،متون

 اسـت  شـده  اشـاره  اوتـاره  نـه  و سـی  بـه ، )57ــ 50 .5(اهیدبورنیاسـمهیته  در و اَوتـاره  ودوبیست به، )25ـ6
)Danielou, 1985, p. 165(.  

 حکـیم  .3 گراز)؛(وراهه. 2 جاوید)؛ جوان( کماره. 1 از: عبارتند ویشنو هاياوتاره ،پورانهبهاگوته بر بنا
 رشاباي(پادشـاه  .8 قربانی؛ یجفیاي .7 جادوگر؛ دتاتریاي. 6 کپیلَه؛ حکیم .5 ناراینَه؛ و نرَه قدیس .4 نارده؛

  دنونتَري(پزشــک)؛ .12 کورمه(الکپشــت)؛ .11 (مــاهی)؛ متســیه .10 فرمــانروا)؛ پرســو(اولین .9 عــادل)؛
  کوتولـه)؛  وامنه(انسـان  .15 شـیر)؛  نیمـه  و انسـان  نیمـه  نریسـیمهه(موجود  .14 جادوگر)؛ زن(مهینی .13
ـاهانه)؛  عفّـت  رامه(تجسم بله .19 دستکاري)؛ تجسم(رامه ؛.18 وداها)؛ مؤلف(ویاسه ودا .17 رامه؛ پرَشو .16  ش
  .)Ibid, p. 165( آمال) کننده(محقّق کلکی. 22 اغواگري)؛ (تجسم بودا. 21 عشق)؛ کریشنَه(تجسم. 20
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 بـه  را آنهـا  ویشـنوه  فرقـه  و برخوردارند بیشتري شهرت از اوتاره ده ،فوق اوتاره دو و بیست میان از
    از: عبارتند که شناسدمی رسمیت

 بـه  کـه ، وداهـا  و حکـیم  مـانوي  و درآمـد  ماهی یک شکل به، تجسد این در ویشنو :)Matsya( متسیه. 1
  داد. نجات را ،بود شده پنهان آبها زیر در عظیمی سیل جهت

 جـاودانگی  و مرگـی بی موجب که را اکسیري ،موقتطور به خدایان عظیم سیلی در :)Kurma( کورمه. 2
 آن تـا  رفـت  فـرو  اقیانوس اعماق به و درآمد پشتیالك شکل به ویشنورو، . ازاینکردند گم بود آنان

  آورد. دست به را آسامعجزه نوشیدنی
 بـه  ویشـنو  ،فرسـتاد  دریـا  قعـر  بـه  را زمین »هیرانیاکشا« نام به دیوان از یکی کهزمانی :)Varāha( وراهه. 3

  باشد. شناور دریا روي بر تا آورد باال را زمین و رفت دریا عمق به و درآمد گرازي شکل
 زنـدگی  آن در و بـود  درآورده خـود  تصـرف  بـه  را روسـتایی  ،دیـوان  از یکی :)Narasimha( نَرَسیمهه. 4

 خـارج  در نـه  و داخـل  در نـه  ،شـب  در نـه  و روز در نه ،حیوانی و انسان هیچ کهايگونهبه ،کردمی
 غـارت  بـه  و کـرد مـی  تجـاوز  خواسـت مـی  که هرجا به، روستا این در وي بکشد. را او نتواند ،خانه
 آسـتانه  در را دیـو  ایـن  و آمـد  در شـیر نیمه و انساننیمه موجود شکل به ویشنو اینکه تا پرداختمی

  رساند. هالکت به منزلش درب
 او بـر  غلبـه  بـراي  ویشـنو  بـود.  شده طمسل زمین روي بر »بالی« نام به دیوان از یکی :)Vāmana( وامنَه. 5

 را فضـایی  خواسـت  بـالی  از و شد متجسد کوتوله انسان یکصورتبه کهايگونهبه ،اندیشید تدبیري
 بـالی  ،وامنـه  جثّـۀ  بـودن  کوچـک  بـه  نظـر  دهـد.  اختصاص او به ،بردارد گام سه بتواند که حدي تا

 تمـام  توانسـت  کـه  نحوي به ،شد پیکري غول انسان به تبدیل خود گام هر با ویشنواما  ،کرد موافقت
  درآورد. خود تصرف به و بپیماید را آسمان و زمین

 کـه  کردنـد  تهدیـد  را هـا بـراهمن  ،کشَـتریه  طبقۀ زمانی دست): به تبر (رامه )Parashurāma( پرَشورامه. 6
 نـام  بـه  بـراهمن  یـک  شـکل  بـه  ویشـنو ، نتیجـه  در سـاخت.  خواهند خارج آنان چنگ از را قدرت

  کند. دفاع و حمایت طبقاتی نظام تقدس از تا شد متولد پرشورامه
 جنـگ  بـه  توانسـت  که است مهابهاراتَه رزمنامۀ قهرمان ،رامه همان تجسد این در ویشنو :)Rāma( رامه. 7

  سازد. مغلوب را او و برود راونه ،سرده دیو
 یکـی  ،اسـت  هندوها نزد در خدایان و هاشخصیت ترینمحبوب از یکی که کریشنه :)Krshna( کریشنه. 8

 جنـگ  در بـزرگ  فرمانـدة  یـک عنـوان  به سالیمیان در هکریشن شود.می قلمداد ویشنو تجسدهاي از
    باشد.می اُرجونه با او گويوگفت دربردارندة بهاگودگیتا متن و کرد شرکت مهابهاراته بزرگ
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 در ویشـنو : معتقدند هندویی متون برخی است. شده انگاشته بودا ،ویشنو اوتارة نهمین :)Buddha( بودا. 9
 از دیگـر  برخـی  هرچنـد  بیـاموزد.  شـرور  هـاي انسان به را دینی غلط تعالیم تا شد متجسد بودا قالب
 بـه  رسـاندن  آزار عدم آموزة قالب در، حیوانات از حمایت را بودا قالب در ویشنو تجسد علّت ،متون

  دانند.می زنده موجود هر
د  ،اسـت  نشده قمحق هنوز که ،ویشنو اوتارة دهمین :)Kalki( کلکی. 10 انسـانی  شـکل  بـه  ویشـنو  تجسـ 

 بـر  حاکم فساد و کندمی ظهور کنونی دورة پایان در که است دست به شمشیر و سفید اسور بر سوار
  .)Wango, 2009, p. 57-59( چیندمی بر را عالم

 انـد شـده  گـذاري نام ویشنو اَوتارة چهار نام به بزرگ هايپورانه از پورانه چهار که استالزم به یادآوري 
 ،ویشـنو  هـاي اوتـاره  میان از همچنین پورانه.وامنَه و پورانهوراهه ،پورانهکورمه ،پورانهمتسیه: از عبارتند که

 خـداي  مظاهرعنوان به گاهی و بوده موجود اولیه متون در، پشت)کورمه(الك ،وراهه(گراز) متسیه(ماهی)
 بـا  نیـز  کوتولـه)  وامنه(انسـان  اوتـارة . انـد شده کشیده تصویر به خالق(برهما) خداي یا و توالد(پرَجاپتی)

 خـدا  تـرین برجسـته  ویشو نیز مهابهارتَه در است. شده ساخته مرتبط ودهریگ در ویشنو گام سه اسطورة
 تفصـیل  بـه  هـا اوتـاره  این که هاستپورانه در تنهااما  ،است شده اشاره او تجسدهاي از برخی به و بوده

  .)Danielou, 1985, p. 165( اندشده توصیف

  اوتاره آموزه خاستگاه ب)
 اندیشـمندان  اندیشـی ژرف بـا  و کرده طی را مراحلی ،نهایی تکون براي ،فلسفی مفهوم و دینی آموزه هر
  است. شده تبدیل ايیافتهتکامل حالت به بسیط حالتی از، فکري مکتب و دین آن

 اگرچـه  ،دهـد مـی  نشان ايپورانه ماقبل متون بررسی. نیست امستثن قاعده این از نیز »اوتاره« اصطالح
 ازروشـنی  بـه  فقراتـی امـا   ،نیسـت  موجـود  متـون  آن دري امـروز  معنـایی  قلمـرو  بـا  اصـطالحی  چنین

 و مفهـوم  بهتـر  فهـم  به، اوتاره خاستگاه بررسیرو، . ازاینکندمی حکایت مفهوم این ابتدایی هايصورت
    کرد. خواهد فراوانی کمک هاپورانه در آموزه این کارکرد
دهاي  نظریـه  شـده پذیرفته و شایع نظریه یک اساس بر متـون  اشـعار  از متـأثر ، ویشـنو(اوتاره)  تجسـ 

د  نظریـه  ،هنـدو  عالمـان  و هابراهمن که منابعی است؛ مهابهاراته و رامایانه همچون بزرگی حماسی تجسـ 
 موضـوعات  کـه  بـود  مهابهاراتـه  ویژهبه، متون همین اساساً و کردند مطرح آنها در را يماد قالب در خدا

  .)Williams, 1878, p. 109( آورد فراهم را بعدي هايپورانه اصلی
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 و یافتـه  دسـت  اوتـاره  آموزه به چگونه و کجا از، حماسی متون نامؤلف و هندویی هايبراهمن اینکه
 کـرد.  جـو وجست متون این حجیت منشأ اصل در را آنپاسخ  باید که است سؤالی ،اندکرده مطرح را آن

 در »سـمرتی « گیرنـد. مـی  قـرار  سمرتی متون بخش در هندویی منابع بنديدسته در، هاپورانه و مهابهاراته
 گرچـه  سـمرتی  متون باشد.می شدهشنیدهمعناي به »شروتی« مقابل در و است »آمده یاد به«معناي به لغت

 و هـا براهمنَـه  ،وداها همچون شروتی متونی پاي به اعتبار درجۀ حیث ازاما  ،برخوردارند دینی حجیتی از
 رازبینـان  قلب در ازلی حقایق انعکاس را آنها هندویی سنّت ،شروتی متون مورد در رسند.نمی اوپایشدها

r(رشیها ،باستان is(، باشـند. می متون این بخش حجیت ،الهام و شهودي دریافت نوعیرو، . ازاینداندمی 
 غالبـاً امـا   ،انـد شـده  ایجاد بشري افراد و هاانسان توسط که است این بر اعتقاد سمرتی متونی مورد دراما 
 انـد شـده  منتقـل  و شـده  سـپرده  خـاطر  به شفاهیصورت به سینه به سینه ،درآیند کتابت به اینکه جايبه
)Constance&James, 2007, p.419(.  

 آنکـه  از بـیش  بایـد  را مهابهارتـه  ازجملـه  و حماسـی  متـون  در موجود هايآموزه و تعالیم، روازاین
گونـه  همـان  دانسـت.  هندویی نگانافرز عقالنی تأمالت از ناشی باید ،کرد قیتل شهودي یا الهام محصول

 و گیتـا  هنـدویی  سـنّت  کـه  کنـد می بیان آن حجیت منشأ مورد در ،گیتا ترجمه مقدمه در مولر ماکس که
. )Muler, 1898, p. 6(دانـد مـی  متـون  ایـن  مؤلف را او و کندمی ویاسه به منتسب را مهابهارته، کلیطور به

 یعنـی ، هندویی پراعتبار و اعتنا قابل منبع هايسطوره يالالبه از بتوان را اَوتاره آموزة از تقریر لیناو شاید
  کرد. استخراج بهگودگیتا

 از پـس  کریشـنه  ،رودمـی  شـمار به مهابهاراتَه بزرگ حماسه از بخشی که، گیتابهگود چهارم بخش در
 سـؤال  ایـن  بـا  ،کنـد مـی  تشـریح  را هنـدویی  حکیمان از ايسلسله به نجات راه اسرار انتقال طریق آنکه

 قبـل  و آمده دنیا به تو از پیش که کردي منتقل کسانی به را معارف این چگونه که شودمی مواجه اُرجونه
 در هسـتند.  او گذشتۀ هايزندگی اُرجونه خود ازجمله و آنها همه: گویدمیپاسخ  در کریشنه اند؟بوده تو

  گوید:می و کرده اشاره عالم در خود ظهور و تجسد نحوه به کریشنَه، ادامه
 از تـا  فرستاد خواهم را خودم من ،کرد رشد تقواییبی و گذاشت انحطاط به رو درستکاري و تقوا جا هر

 وارد دیگـر  عصـر  بـه  عصـري  از من سازم. برقرار را درستکاري و سازم نابود را شر و کنم حفاظت خیر
  .)RadhaKrishnan, 1971, p. 153-159( شد خواهم

 بـه  ،بـوده  چـه  محسوس قالبی در خدایان تجسد نظریه طرح از حماسی متون گردآورندگان انگیزه اینکه
 مـیالد  لاو قـرن  بـه  منتهـی  قـرون  در حـاکم  نظـري  و فلسـفی  فضـاي  در بایـد  راآنپاسخ  رسدمی نظر
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 عنصـر  دو و انداخت راه به برهمنی دین قبال در اعتراضی جنبشی بودا ظهور که قرونی کرد؛ جووجست
    کشید. چالش به را آتمن و برهمن وجود یعنی ،آن تعالیم محوري
 نفـی  را انسـان  و جهـان  در جاویـد  و ثابت اصلی وجود ،کس همه و چیز همه خواندن متغیر با بودا

 همـراه  در بـودا  موفقیـت  آنچه، فضا این در دانست. فهم غیرقابل الاقل یا و غیرممکن را خدا وجود. کرد
 اوپانیشـدي  حکیمـان  کـه  بود خدایی بودن دسترس از دور ،کردمی تسهیل را خود با مردم عموم ساختن

 مریـدان  دلـداگی  و عشـق  مقابـل  در نـه  و بـود  رؤیـت  قابـل  نـه  کـه  خـدایی  بودنـد؛  کشـیده  تصویر به
 گذشـت؛ مـی  فلسـفی  عمیـق  هـاي قتعمـ  خـم  و پیچ از ،او شناخت راه تنها و دادمی نشان العملیعکس
 از تـر راحـت  بسی، خدایی چنین رد که است طبیعی نبودند. آن پیمودن به قادر مردم هايتوده که طریقی
    بود. هندوها از بسیاري براي آن آمیزتکلّف پذیرش
 بـه  بخشیالوهیت با تا شدند آن بر هابراهمن، آفرینیشک نهضت و سهمگین موج چنین با مقابله در
 بـرده  را استفاده بیشترین بودا هايآموزه در موجود خداییبی خأل از، سویک از ،حیوانی و انسانی مظاهر

 میـان  در ،بـرین  خـداي  از مظـاهري  دادن قرار دسترس با، دیگر سوي از و بفشارند پاي خدا وجود بر و
    کنند. بنا خود خداباور دین براي مستحکمی هايپایه ،هندو مردم تودة

 در را شـیوه  ایـن  نهایـت  در بـودا  ايناسـتیکه  نوظهور جنبش کنترل و مقابله در هندویی هايبراهمن
 کـه  شـکل  این به ،گذاشتند اجرا به را ايمصالحه آریایی باورهاي و بومی هايآیین بین آنها گرفتند: پیش

د  نظریـه ، اسـاس  این بر. ورزیدند تأکید الوهی] جنبه کنار [در بشري جنبه بر مطـرح  را تجلـی  یـا  تجسـ 
 شاخصـه تـرین  مهـم . بخشـیدند  ايویـژه  اهمیـت  شـیوه  و ویشنو خداي دو به آنها، راستا این در کردند.
 از ايجامـه  آنهـا  جنسـی.  عمـل  پرسـتش  با او ارتباط شیوه ویژگیترین مهم و بود او هايتجسد ویشنو
 پورانـه  و هـا رزمنامـه  در و کردنـد  خـدا  دو ایـن  تـن  بر را ودایی و بومی دین دو هر نزد در آشنا صفات
 و کننـد  تسـخیر  را قلـوب  کـه  داشتند را این توانایی که، خدایان هايداستان از انواعی با را ایشان اطراف

 بنـا  شـود مـی  شـناخته  هندویسـم  امـروزه که  آنچه تدریجبه و کردند تزیین ،سازند ورشعله را احساسات
  .)Fillips, 1903, p. 46( کردند
 اقـدامی  را اوتـاره  نظریـه  کـل و  کـرد  خلط نظریه یک طرح خاستگاه و انگیزه بین نباید، حال این با

 نامؤلفـ  و هنـدویی  هـاي بـراهمن ، حقیقـت  در کـرد.  تبیـین  رقیـب  دینی با مقابله راستاي در و منفعالنه
 بـا  تـا  داشـتند  را امکـان  این و بوده موجود قبلی کهن متون در که کردند استفاده هاییظرفیت از هاپورانه
آن هسـتند.   کنندهمنعکس هاپورانه که کنند گذاريپایه را نظامی شالوده ،نو هايتبیین ارائه و شرح و بسط



   ۱۰۱ اي در حال تحول و تكامل در منابع هندويياَوتاره، آموزه

 مـورد  در، رودمـی  شـمار بـه  هنـدویی  منبـع  تریناصیل و ترینکهن که، ودایی متون در حتیبراي نمونه، 
 و هـا شـباهت  شـود  مقایسـه  ،اوتاره نظریه نهایی شکل با اگر که شده مطرح هاییاسطوره ،خدایان برخی
 مـتن  تـرین قـدیمی  وترین مهم ،ودهریگ به توانمیزمینه،  این در گردد.می آشکار فراوانی مشترك نقاط

 منسـوب  هـاي اسطوره در را اوتاره بحث هايخمیرمایه توانمی نوعی به ،وده این در کرد. اشاره هندویی
 اسـت.  »ادیتـی « ،ودایی خدایان ازجمله کرد. جووجست ویشنو و )Aditi( ادیتی یعنی، ودایی خداي دو به

 ودهریـگ  در، خـدا  ایـن  اسـت.  محدودمعناي به »diti« واژة شده منفی و نامحدودمعناي به لغت در ادیتی
 هرگونـه  از کـه  اسـت  ییخـدا  او است. شده فیمعر حديبی و کرانگیبی خداي و مادر خدايعنوان به

 زمـین  وراي او انتهايبی ساحت. مبرّاست مادي و جسمی نقائص نیز و مکان و زمان بعد در محدودیتی
  .)Muler, 1964, p. 241( ابرهاست و آسمان و

 بـه  پسرانش و ادیتی خلقت و خدایان پیدایش مورد در سرودي ،دهم مندلۀ از 72 منترة ،ودا ریگ در
  است: موجود شرح این

 شما هايقدم از کنانرقص ،غبار از متراکمی ابر ،بودید ایستاده سخت ازدحامی در شما زمانیکه ،خدایان اي
 موجـودات  دیگر تا شدیدموجب  انگیز]ت[مرتاض شگفهایاتی مانند ،خدایان شما کهزمانی خواست. پا به

 ادیتی فرزندان که هشت[خدایی] آمد. پیش ،بود آرمیده پنهانطور به دریا در که سوریا ،آن از پس کنند. رشد
 بـه  را مارتنـده  و پیوست خدایان به پسرش هفت با ادیتی شدند. پدیدار و یافته حیات ،هستند او بدن از و

 بیاید دنیا به تا گذاشت آنجا در را مارتنده و پیوست ازل به ادیتی شکل همین به پسرش هفت با نهاد. کناري
  .)Dharmanic Scriptures Teams, 2002, p. 473(برود دنیا از دوباره و

 دسـته  یک نام، )ādityasها(آدیتیه شد. هاآدیتیه نام به ودایی خدایان برخی نامیدن منشأ خود، اسطوره این
 منـزل  آسـمان  مرتبـه  بـاالترین  در هندو اساطیر بنابر. باشندمی »ادیتی« فرزند که است آسمانی خدایان از

 ،میتـرا  ،ویشـنو  آنهـا  ازجملۀ. اندکردهبیان عدد دوازده تا هفت از را آنها شمار و کنندمی حکومت و دارند
 و مسـئول  کدام هرو  اندشده ناشی خورشید از همگی که باشندمی تواشتري ،باگا ،پوشن ،آریامن ،وارونَه
  .)Pike, 1930, p. 44( باشدمی شمسی سال هايماه از یکی متولی

 ،ادیتـی  خـود  مـادر  از را جاودانگی و اندشده منشعب ادیتی از که هستند فناناپذیري خدایان هاآدیتیه
 نیـز  آنهـا  و هاسـت آدیتیـه  دارنـدگی نگـه  اساس، ادیتی اند.برده ارث به، است ابدیت و نامرگی مظهر که

. باشـند مـی  روشـن  حیات این در روشنایی مظاهرسایر  و دم سپیده و ستارة و ماه و خورشید نگهدارنده
ـائینی  جاللـی ( پنداشـت  یکی هاپدیده این با را آنها نباید و شوندمی شناخته هاپدیده این مافوق، سانبدین ، ن
  .)107ـ105 ص ،1372
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 نظریـۀ  بـا  نیـز  وده ریـگ  در ویشـنو  کیهانی گام سه ،واحد ادیتی از متکثّر هايآدیتیه ظهور بر عالوه
 چنـدان  نـه امـا   ،ممهـ  خـدایان  از یکـی  ویشـنو  ،ودهریگ در است. شده دانسته مرتبط ویشنو هاياوتاره
 ،زمـین  پهنـۀ  ،خـود  بلند گام سه با وي که شده بیان ویشنو مورد در ،وده این در است. آسمانی و متعالی
 کـل  بـر ، طریـق  ایـن  بـه  و گذاشت اعال عرش بر را خود مسو گام و نوردید در را آسمان و زمین فاصله
  کرد. پیدا سیطره عالم

  است: موجود شرح این به ویشنو ستایش در سرودي )54ـ1( وده ریگ در
 بلنـد  هـاي گام در و نگهداشت را مجموعۀ(خدایان) که او کرد. خواهم اعالم را ویشنو نیرومند اعمال من

ـتوده  نیرویش علّتبه، ویشنو آورد. فرود را خود پاي نوبت سه ،خویش  جـانوري  ماننـد  او. شـود مـی  س
 قـدم  سـه  فواصـل  در چرخـد. می اطراف در و کندمی زندگی هاکوه در ،است شکار کمین در سهمناك
 را طویـل  منزگـاه  ایـن  خـود  گانـۀ سه هاگام با تنها که او اند.گزیده سکنی زنده موجودات همه وسیعش
  .)209 و 208ص ،1372 ،نائینی (جاللی است پیموده

 دانسـت؟  بعـدي  هـاي دوره در او هـاي اوتـاره  نظریـۀ  بخشالهام توانمی را ویشنو کیهانی گام سه آیا اما
 سـه  ودهریـگ  اولیـه  نامفسـر  اند.کرده تفسیر مختلفی امور به را ویشنو کیهانی گام سه، ودهریگ نامفسر
 در ویشـنو  که کردندمی بیان و دانسته آسمان و جو ،زمین، کرد طی خود گام سه با ویشنو کهرا  ايمنطقه
 بـه  تريفلسفی شکل کیهانی گام سه، تدریج به خورشید. نور آسمان در و صاعقه جو در ،بود آتش زمین
 بـه  را ویشـنو  کیهـانی  گـام  سه ،ودا ریگ برجسته نامفسر از یکی، )Aurnavābha( اورنَوابه و گرفت خود
 کیهـانی  گـام  سـه  بین ارتباط اولیناما  کرد. تفسیر غروب و باالآمدن ،طلوع هنگام خورشید وضعیت سه

 کیهـانی  گـام  سـه  کـه  بـود  کسی وي کرد. ایجاد مشهور محقق ،)Sāyana( ساینه را اوتاره مفهوم و ویشنو
 تطبیـق  ،کوتولـه  موجـود  قالب در ویشنو تجسد وامنه یعنی، ویشنو هاياوتاره از یکی گامسه با را ویشنو

 ایـن  در گرفت. صورت ویشنویی هايسمهیتَه از یکی در مفهوم دو این از دیگري ارتباط، نهایت در. کرد
 گرفـت  خـود  بـه  را ماده شغال یک شکل وي. رفت کار به ایندره مورد در ویشنو کیهانی گامسه ،سمهیته

  .)Dowson, 1998, p. 35-36( کرد طی گام سه با را زمین پهناي و
 تقویـت  را پنداشـت  ایـن  هـا پورانـه  در او رفیـع  جایگـاه  تا ودهریگ در، ویشنو معتدل جایگاه مرور

 دیگـر  موجـودات  از او حمایت و دارنگینگه کارکرد جهت به، ویشنو هاياوتاره طرح اساس که کندمی
 حــامی یـا  حـافظ  ویشــنو ودهریـگ  در«اسـت   کـرده  بیــان ناقـ محق از یکـی  کــههمچنـان  اسـت.  بـوده 

 حمایـت  و حفـظ  قـدرت  بعـدها  که است گردیده موجب صفت این و است شده فیمعر ناپذیرشکست
 حـد  تـا  توانـد مـی  ذیـل  قول نقلرو، . ازاین)94ص ،1372 ،نائینی (جاللی »شود داده نسبت او به ايالعادهفوق

  باشد: هاپورانه در اوتاره نظریه خاستگاهبیانگر  و واقعیت با منطبق زیادي
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 ودایـی  دوره از اسـت.  نبوده بیگانه داشته هاوده زمان از ویشنو که شخصیتی با وجه هیچ به اوتاره آموزة
 بـه  کردن تنزل یا اوتاره ایدة بود. مطرح، دهدمی نجات را جهان که خدایی و لطف خدايعنوان به ویشنو
 رفـاه  و سعادت وقف را خود که خداییعنوان بهو ویشن تصویر با کامالً ،بخشنجات اهداف برخی منظور
  .)Macnicol, 1915, p.40( است هماهنگ ،کنندمی جهان

  تكامل روند در اوتاره آموزه. ج
 هـا پورانه از پیش که بود مکاتبی فلسفی تعالیم وامدار، هندویی خداشناسی در اوتاره مفهوم تکاملی روند

 هـا پورانـه  کـه  فلسفی مکاتبترین مهم ازجملهبودند.  پرداخته آن منشأ و هستی مورد در پردازينظریه به
  باشد.می ودانته مکتب و سنکهیه مکتب ،هستند آنها وامدار ،خداشناسی نظام در

 در سـوتره  براهمـه  و اوپانیشـدها  فلسـفه  از مکتب یک اقلحد: است معتقد ،هند فلسفه تاریخ در داسگوپتا
ـات  بـراي . کندمی قیتل آندو از گرایانهواقعنیمه تفسیر را هاپورانه و است موجود ايپورانه تسن ، عامـد  ایـن  اثب
ـالت  اثبات براي که کندمی استناد ودانته مکتب از نیاشارح عمل به ـا  آن قرابـت  و ودانتـه  مکتـب  اص  فلسـفه  ب

 بـر  نیـز  ودانتـه  فلسـفه  خـود  هرچند، کردندمی کتمس کرهنش قبل ما هايپورانه از زیادي فقرات به ،اوپانیشدي
 سـوي  از. )Dasgupta, 1952, v3, p. 496( است بوده تأثیرگذار بهگودگیتا بر نیز و خود از متأخر هايپورانه
 و انکـار  غیرقابـل  ايمسـئله  نیز آن شناختیجهان و سنکهیه مکتب از هايپورانه الهیات پذیريتأثیر، دیگر
 .)487 ص ،1384 ،و دیگران (چاترجی است شده قلمداد مشهود ايپدیده
 و بـرهمن  ماهیـت  تبیـین  بـه  کـه ، پورانهبهاگوتَه و ویشنوپورانه ویژهبه و، بزرگپورانه فقرات مرور با
 بـا  هـا پورانـه  ایـن  نامؤلفـ  و هنـدویی  فرزانگـان  گفت: توانمی ،اندپرداخته جهان و خدایان با او ارتباط
 تمثیلـی  زبـان  از گـرفتن بهـره  بـا  نیز و ودانته و سنکهیه فلسفی مکتب دو شناختیجهان مبانی از استفاده
 چینشـی  ،خـدایان  مجموعـۀ  بـراي  ،طریق این از و داده توسعه و بسط را اوتاره مفهوم توانستند ،اسطوره
 بـه  ،کثـرات  پـذیرش  ضـمن  تا کنند احداث پلی خلق عالم و خدایان عالم بین و کرده پا و دست منطقی
  نگردد. وارد خللی نیز اوپانیشدي خداییهمه نظریه

 ارتبـاط  ایجـاد  و خـدایان  دادن قـرار  به گرایش دارد. دیرینه تاریخی، هندویی سنت در تثلیثی الهیات
 در بـار  اولـین امـا   ،اسـت  مشاهده قابل ودایی هايسروده برخی در اگرچه، گانهسه گروه یک در آنها بین

 ،آتـش  و زمـین  خـداي  اگنـی  سوریا. و وایو ،اگنی: دارد وجود خدا سه کهشد  مطرح ایده این هابراهمنه
 کـه ، معـروف  شـناس لغـت  یاسـکا  آسـمان. و  خورشـید خـداي   ،سـوریا  و جو خداي و باد خداي وایو

 تمـام  ،داده انجـام  وداهـا  غیرمتـداول  و متروك اصطالحات و لغات ریشۀ مورد در را تحقیق ترینقدیمی
  .)Fillips, 1903, , p. 51( است برده تحویل گانهسه خدایان از یکی به را ودایی خدایان
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 امـر  ،بـود  شـده  مطـرح  اوپانیشدها در که، وجودي وحدت االهیات در الهیات این هضم ،حال این با
 دیگـري  و سـنکهیه  مکتب گانهسه هايگونه یکی ،فلسفی عنصر دو از استفاده با هاپورانه که است مهمی
    گذاشت. نمایش به را اوتاره از بدیعی تفسیري و رساند انجام به شکل بهترین به ودانته مکتب مایاي

 نحــوه و آن خداشناســی نظــام و ايپورانــه الهیــات در فلســفی عنصــر دو ایــن نقــش بــه، ادامـه  در
    کرد. خواهیم اشاره اوتاره مفهوم بسط جهت آنها از برداريبهره

  اصلي خدايان و گانهسه هايگونه. الف
 مکتـب  گانـۀ سـه  هـاي گونـه  آموزه از گیريبهره ،ايپورانه فرزانگان و حکیمان مهم دستاوردهاي ازجمله
 تطبیـق  اسـت.  بـرهمن  ذات بـا  آنهـا  ارتباطچگونگی  و هندویی اصلی خدایان ماهیت تبیین در، سنکهیه
 در جملـه  از و هـا پورانه در که بود امري، پراکرتیدر  مندمج گانهسه هايگونه بر، هندویی اصلی خدایان
نکهیه  مکتـب  شـناختی جهـان  مفاهیم ،آن طریق از و رسید انجام به پورانهبهاگوتَه پشـتوانۀ عنـوان  بـه ، سـ 
ـ  رفـت.  کـار  بـه  واحد(برهمن) خداي از خدایان ظهور نحوة تبیین براي فلسفی  را هـا تـالش  ایـن ۀ نمون

 از اياسـطوره  ،ویاسـه  بخش این در کرد. مشاهد ،پورانهبهاگوتَه اول اسکندة از شانزدهم فصل در توانمی
  گوید:می ویشنو به خطاب لکشمی آن در که کندمی نقل شکل این به را ویشنو و لکشمی مکالمه

 نیـز  را مـن  ،شناسیمی را شکتی که گونههمان هستیم. هاگونه با تو و مناما  .هاستگونه همه وراي ،بزرگ شکتی
، برهمـا پراجـاپتی  ،این از پس شوم.می شناخته لکشمی نام با جاها بسیاري در و هستم ستوه گونۀ کل من بشناس.

 مـرد  ايتـو  و اسـت...  رجـس  گونۀ کل ،بود خواهد گانهسه عوالم خالق و آمد خواهد پدید تو ناف نیلوفر از که
  .)Vijnanananda,v.1, p.57( بود خواهی عالم آن محاظ سعادتمند(ویشنو)!

نکهیه  شـناختی جهـان  فلسـفه  تلفیـق  و ترکیب توانمیروشنی به، فوق فراز در کهـن  هـاي اسـطوره  و سـ 
 داده نسـبت  شـکتی  بـه  اسـطوره  این در که، متعال خداي براي، فراز این در کرد. مشاهده را هند خدایان

س  ،ستوه گانهسه هايگونه از هریک گاهآن و رسیده اثبات به ايگونهفوق مقامی، شده بـه  ،تَمـس  و رجـ 
  است. شده منطبق، شیوا اولیه شکل، رودره و برهما ،است ویشنو با متّحد که، لکشمی بر ترتیب

 تـوان می نیز پورانهبهاگوته اول اسکنده از هفتم فصل در را متعال خداي براي ايگونهفوق مقام اثبات
  است: شده گفته چنین مادر(شکتی) الهۀ ستایش در، قسمت این در کرد. مشاهده

 ،اسـت  آرمیـده  جـان بی ،تو قدرت با هري(ویشنو) بهاگوان وقتی ناتوانم. تو حقیقت فهم از شدت به من مادر! اي
 درك را تـو  مایـاي  ازسرشـار   )يLila( لیال و سرگرمی بتواند که کسی دارد؟ وجود حکیمی انسان کدام گاهآن

 تـو  و اسـت  شـعور  محـض  و خالص پوروشه که گویندمی سنکهیه فالسفه هستی. هاگونه وراي که تواي کند؛
 گونـه ایـن  تو واقعاً آیا مادر اي اما جهان. خالق و مادي جانبی موجود هستی؛ آگاهی و شعور هیچ بدون پراکرتی
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ـتن  اجـرا  به حال در ،هستی هاگونه وراي درحالیکه تو بهاوانی! اي نیستی... گونهاین هرگز ساکنی؟ و خمود  گذاش
  .)Ibid, v1, p. 24-25( هستی گانهسه هايگونه ترکیب با مختلف هاينقش از مهیجی نمایش

 جاویـد  حقیقتـی  ،پوروشه و پراکرتی وراي ،سنکهیه مکتب هايگونه از استفاده ضمن نیز فوق عبارت در
 متعـال  خـداي  که، پورانه این در کرد. مشاهده نیز ویشنوپورانه در توانمی را آموزه این است. شده اثبات

  است: آمده چنین او ستایش در ،است ویشنو
 از را وحشـت  و تـرس  کـه  ايتـو  داري. نیلـوفري  چشمان که خدایی اي ،باد مستدام تو شکوه و جالل

 منشـأ  کـه  اي تـو  جاویدي؛ و حی روح و شمولجهان ،جاودان که ايتو زدایی.می خود کنندگانعبادت
ـ  کیفیـت.  سـه  با هستی واحدي موجود ،باشیمی حسی قواي و ذهنی قوه محرك ،موجودات تمامی  ا][ام

 فـارغ  قلـوبی.  همه در موجود و خالص هستی. تناقض و تضاد از فارغ ،باشیمی گانهسه هايگونه از برتر
 بیداري و خواب و مرگ و تولد دگرگونی و تغیر از کسی باشی؛می ناپایدار ویژگی هر و امتداد و رنگ از

  .)Wilson, 1840, Book 5, Chapter 30( شودنمی متأثر
 سـؤالی  اینجـا  درامـا   اسـت.  شده معرفی گانهسه هايگونه از برتر، متعال(ویشنو) خداي نیز فراز این در

 از مظهـري  کـدام  هـر  کـه  خـدایانی  با هاستگونه وراي که خدایی ارتباط کهاینکه  و شودمیطرح  مهم
 بـین  آشـکار  تناقضـی  کـه  است اهمیت داراي جهت این از سؤال این چیست؟ ،هستند گانهسه هايگونه

 الهیـات  و آننـد  اثبـات  پـی  در ايگونهفوق مقام اثبات با هاپورانه که، اوپانیشدي وجودي وحدت الهیات
 خـدایان  از ايمجموعـه  نمایشـگر  و اسـت  منعکس هاپورانه جاي جاي در که شودمی مشاهده اسطوري

  باشد.می درشت و ریز
 در نخسـتین  نیروي و انرژي اثبات طریق از واحد خداي به اصلی خدایان ارجاع: گفت بایدپاسخ  در
  رسید. انجام به موجودات تمامی و مادون خدایان در آن سریان و متعال خداي

 انـرژي  از فرعـی  و اصلی خدایان همه منديبهره و نخستین نیروي و انرژي مظهرعنوان به، »شکتی« معرفی
 تنـزل  بـه  خـود  بسـیط  معناي در که ستا اياوتاره مفهوم توسعه جهت درو  جلو به رو گامی حقیقت در ،وي

ـات  وامـدار  اگرچـه  ،واحـد  خـداي  در خلقـی  کثرات هضم شد.می تفسیر تجسد حداکثر یا و  و ايودانتـه  الهی
 دهـی سـامان  و متکثـر  خـدایان  وجـود  تبیین براي آن از استفادهاما  ،ستا ايپورانه ماقبل دوران به متعلق

  است. بدیعی امر ،اوتاره مفهوم توسعه طریق از الوهی هايشخصیت و هندویی رمتکث خدایان پرستش

  خداوند انرژي از منديبهره و اوتاره. ب
، آن طـی  در کـه  اسـت  یافتـه  اختصاص اياسطورهبیان  به، پورانهبهاگوتَه چهارم اسکندة از نوزدهم فصل

 ایشـان  کننـد. مـی  کمک طلب و استمداد ،شرّ موجودات و دیوان بردن بین از براي برتر خداي از خدایان
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 ،ندهـد  قـرار  خـود  مرحمـت  و لطـف  مشـمول  را خـدایان  اگـر : گوینـد می مادر(شکتی) الهه به خطاب
 عجـز  اظهـار  بـا  خدایان ،ادامه در بزنند. دشمن به ايضربه کارزار صحنۀ در خود هايسالح با توانندنمی
 در داننـد. مـی  او فعـال  انرژي و نیرو با مادر(شکتی) الهه جانب از حمایت را خود موفقیت راه تنها ،خود
  گوید:می شکتی به خطاب ایندرا، میان این

ـیوه  آیـا  کند. خلق را جهان توانستمی ،سروتی کمک بدون برهما آیا بهاگوتی! اي  ،خـدایان  خـداي  ،ش
ـیوا)  آیـا  کنـد.  حفظ را جهان توانستمی لکشمی کمک بدون  اوما(پـاروتی)  کمـک  بـدون ، مهشوره(ش

 جهـان  در خـود  نقـش  ایفـاي  به قادر گانهسه خدایان این اگر هرگز!، نه کند. ویران را جهان توانستمی
 کـرده  تجلی پاروتی و لکشمی ،سروتی در که اندکرده پیدا حادات نیروهایی با که است جهت آن از هستند
  .)Vijnanananda,v.2 p. 321( باشندمی تو از یئجز که نیروهایی است؛

 و حـاکم  را او و دانسته برین خداي نیروي محتاج را شیوه و برهما و خود نیز ویشنو خود ،ایندرا از پس
 مادر(شـکتی)  الهـه  ،خـدایان  تقاضاي شنیدن از پس داند.می نابودگري و حفاظت ،خلق قدرت سه اصل
 مشـکل  شـنیدن  از پـس  و است کمک به حاضر ،مایلند بدان خدایان که کاري انجام براي که کندمی بیان

  گوید:می خدایان به خطاب ،دیوان دستبه زمین روي بر آمده پدیدار
 ،ایـد کـرده  اشـباع  مـن  نیـروي  بـا  را خـود  درحالیکه و روید زمین روي به شما خدایان! جمع اي
 لوث(وجـود  از زمـین  پاکسـازي  در ،سـان  بـدین  و سازید متجسد را خود ،من از بخشیعنوان به

  .)Ibid, p. 322( کنید کمک دیوان)
 قالـب  در تـا  خواهـد مـی  آنهـا  از ،خـدایان  ازهریک  وظایف شرح با، مادر(شکتی) الهه ،آن از پس
 جاي مادران رحم در هاییانسان قالب در و شوند متجسد يماد موجودات شکل به خود اوتارةنیمه

 بردن بین ازبراي  تاریخ تحوالت روند در ،يماد تکون مراحل کردن سپري باو  شوند زاده و گرفته
  شوند. اثر منشأ دیوان شرّ

 میـزان  بـه  و دانسـته  او انـرژي  و نیـرو  محتـاج  را خـود  دیگـر  خـدایان  ،اسـطوره  این در که، شکتی
 ازجملـه  ثمؤنـ  خـدایان  یرسـا  کـه  اسـت  مـادري  الهـه  ،گردنـد مـی  او اوتاره ،وي انرژي از برخورداري

  باشند.می او مظهر ویشنو) لکشمی(همسر و پروتی(همسرشیوه) ،سرَسوتی(همسربرهما)
 شده شناخته صغیرمتشخ برهمن سمبلعنوان به، اوپانیشیدي فقرات برخی در، مادر الهه گرچه

، ششـم  قـرن  در پورانـه  مارکندیده دراما  ،)Danielou, 1985, p. 257( بود شده دفاع او پرستش از و
 امـروزه . )Wango, 2009, p. 68( یافـت  رسـمیت  بـزرگ  الههعنوان به شکتی پرستش ،میالد ازپس 

 ویشـنو  و شـیوه  همچـون  دیگـري  خـدایان  از برتر و اعال خداي را شکتی هندوها از زیادي بخش
 شـکل  بـه  مؤنـت  خـدایان  پرستش که نیز مناطقی در مشغولند. مظاهرش و او پرستش به و داندمی



   ۱۰۷ اي در حال تحول و تكامل در منابع هندويياَوتاره، آموزه

 ایـن  ،کننـدگان عبادت باور در ،دارند محلی شهرت تنها آنها از بسیاري و است مشاهد قابل ابتدایی
 الهیـات  در شـکتی امـا   .)Ibid, p. 68( باشـند مـی  شـکتی  یعنـی  ،بـزرگ  الهۀ با مرتبط همگی هاالهه

 اسـت  هندویی کهن متون در اياسطوره ايپیشینه فاقد ،خدایان از دیگر بسیاري برخالف، ايپورانه
 هاسـت. پورانه خداشناسی نظام در او فلسفی کارکرد از برخاسته عمدتاً او الوهی ممتاز شخصیت و

 در ،شـود می یاد اعال خدايعنوان به او از، پورانهبهاگوتَه دیگر هايبخش و فوق فراز در که، شکتی
 کـه  القـابی  از یکـی رو، . ازایـن )Pinchman, 1994, p. 128( است وادنته مکتب مایاي همان حقیقت
  باشد.می مهامایا ،گیردمی قرار خطاب مورد آن با شکتی

ـا پورانـه  دارد. ايبرجسـته  جایگاه هندي هايپورانه در »مایا« نظریه ـان  ه ـان  ایـن  کـل  کـه  کننـد مـی  بی  ،جه
 .)Mani, 1975, p. 496(مایاسـت  وعمـل  کار جهت به این ،بپنداریم واقعی را آن ما اگر، است وهمی و غیرواقعی

 که است نامتعینی اصل از عبارت »مایا«، مکتب این در باشد.می ودانتهادویته مکتب کلیدي مفاهیم از »مایا«
 کندمی تبیین را مسئله این ،»مایا« مفهوم واسطه به مکتب این شود.می جهان آمیزوهم ظهور ایجادموجب 

 معرفـت  بـا  نـدارد؛  ابتدا است: جنبه شش داراي »مایا« شوند.می ناشی واحد موجود از چگونه کثرات که
 از است؛ دنینشتوصیف افکند؛می آن بر را خود طرح و انداخته حجابی حقایق بر پذیرد؛می پایان صحیح
  .)Grimes, 1996, p. 189, 190( است مطلق حقیقت یا و انسان او جایگاه و است فعال وجود جنس
 و خالقیـت  کـه  شـود مـی  خصمشـ ، ودانتـه  مکتـب نظر مورد معناي و »مایا« مفهوم مفاد مالحظه از
 او خلقـت اما  ،زندمی رقم را خلقت، سویک از »مایا« که معناست بدان این است. »مایا« نیروي دو ،استتار

 وحـدت  بـر  ،»مایـا « نیـروي  توسـط  پدیدآمـده  کثـرات ، نتیجـه  در و آفریندنمی واقعی و حقیقی موجود
 هنـر  لفـظ  بـه  باید را »مایا« ،هندو نامی دانشمند کومرَسومی تعبیر به سازد.نمی وارد خللی مطلق حقیقت

 نمایشـی  صـحنۀ  منزلۀبه جهان و آفریندمی خود هنري تجلیات نیروي به را کثرات الهی معمار کرد. تعبیر
 لغـوي  وضـع  با برداشت این. )848 ص ،2 ج ،1386 ،(شایگان پیوندندمی ظهور به الهی صفات آن در که است
 ،»گیـري انـدازه «معنـاي  بـه  )mā( از مشـتق  ،لغـت  اصـل  در »مایـا « چراکـه  اسـت؛  سازگار نیز »مایا« واژه

  .همان)( »است »بخشیدنصورت« و »ظاهرساختن« ،»تناسب«
 خداشناسـی  نظـام  در مفهـوم  ایـن  جایگـاه  ،اسـت  تأمل درخور آنچه، »مایا« مفهوم با آشنایی از پس

 و شـده  تعبیـر  خـدا  انـرژي  به خالقه نیروي از ،است برتر خداي شکتی که هاییپورانه در هاست.پورانه
 زایش منشأ که جهت نای از، نیرو این است. شده دانسته آن مظهر، بودن) توانامعناي به Sak مادة شکتی(از

 و اسـت  قـدرت  صاحب ازآنجاکه و شودمی کشیده تصویر به مؤنت شکل به، است موجودات خلقت و
  .)Danielou, 1985, p. 253( است رسیده الوهیت مقام به ،هستند قدرتمند که هستند خدایان تنها این
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 فعالیـت  نـوعی  واجـد  کـه  موجودات سایر و خدایان ،است مطلق انرژي مظهر شکتی ازآنجاکه
 محسـوب  شکتی یتجل ،انرژي این از منديبهره میزان به و دارند شکتی انرژي از ايبهره ،باشندمی
 الهـی  انـرژي  مظهـر  و مـادر  االهـۀ  ،پورانـه بهگوته مانند هاپورانه برخی در شکتی اگرچه گردند.می

سـایر   در برتـر  خـداي  بـه ، الهی انرژي آموزة طریق از موجودات و خدایان انتساب اصلاما  ،است
 شـناخته  رسـمیت  به پورانه آن که برتري خداي به انرژي این هرچند. شودمی مشاهده نیز هاپورانه

  شود.می منتسب ،شودمی
 خـداي  ماهیـت  و کیفیـت  تشـریح  بـا ، ویشـنوپورانه  اول کتـاب  از مودوبیست فصل دربراي نمونه، 

 از منـدي بهـره  و وي از موجودات ظهورچگونگی  ،خدایان دیگر با او ارتباطچگونگی  و متعال(ویشنو)
  است: شده توصیف گونهاین وي انرژي

 دیگري و صورت با یکی: دارد وجود موجودات همه در که است وضعیت دو داراي متعال) برهما(خداي
 کـه  گونههمان است. متعال موجود نابودنشدنی جنبه آن و نابودنشدنی دیگر و نابودشدنی یکی صورت.بی

 نیز جهان شکل همین به ،کندمی گرم را خود اطراف و پراکندمی اطراف به را نور ،محل یک در مشتعل شعله
 و شدن نزدیک با گرما و نور که زمانی که است جهت بدان این نیست. متعال خداي انرژي ظهور جز چیزي

 بسته نیز موجودات در متعال خداي انرژي ،شکل همین به ،شودمی ترضعیف یا شدیدتر ،آتش به شدن دور
 هايانرژي شدیدترین شیوه و ویشنو ،برهما رو][ازاین شود.می زیاد یا کم ،وي به آنها بودن نزدیک یا دور به

 ،خدایان مصاحب ارواح ترتیب به، آنها از پس و دارند قرار ترکوچک خدایان آنها از پس. هستند خداوند
 اولیه منبع از اندازه هر ،موجودات ازهریک  گیرند.می قرار گیاهان و حشرات ،پرندگان ،حیوانات ،هاانسان
  .)Wilson, 1840, Book1, Chapter 22( شوندمی ترضعیف ،شوندمی دور

 تـرین نـازل  بـه  و شـده  آغـاز  بـرهمن  ذات از کهرا،  هستی مراتب چینش توانمی خوبی به، فراز این در
 یـا  انـرژي  ظهـور  فراینـد  طریـق  از خلقـت  ،سلسـله  این در کرد. مشاهده، شودمی ختم يماد موجودات

 و مظهـر  ،خداونـد  انـرژي  از برخـورداري  میـزان  بـه هریک  پدیدآمده موجودات و شودمی محقق تجلّی
 اوتـاره  هستیم. روهروب اوتاره از جدیدي مفهومی گستره با ما، اساس این بر گردند.می محسوب او اوتارة

 خالصـه  حیـوانی  و انسـانی  موجودات از محدود مورد چند در ویشنو خداي تجسد به تنها، معنا این در
 ،موجودات همه بلکه، الوهی هايشخصیت همه و فرعی خدایان همه ،اصلی خدایان حتی بلکه ،شودنمی
دلیل،  همین به شوند.می محسوب جزءاوتاره و اوتارهنیمه ،اوتارهتمام آنها در خداوند حضور میزان به بسته

 در. )Narayana Sinha, 1901, p. 18( اسـت  شـده  قلمـداد  ویشـنو  تـام  اوتـارة  ،کریشـنَه  ،پورانـه بهاگوتَه در
 در و شـده  فـی معر ویشنو یئجز اوتاره ،هارزمنامه در آشنانام حماسی هايشخصیت برخی ،ویشنوپورانه

  است: آمده چنین آنها مورد



   ۱۰۹ اي در حال تحول و تكامل در منابع هندويياَوتاره، آموزه

 نجات بدطینت دیوان سلطه از را جهان تمام ،متفاوتشان قدرت و نیرو با، ساتروگنَه و بهارتَه ،لکشمنه ،رامه
، کوشاله مردم از گروهی با ،بودند ویشنو یئجز اوتارة که اینان کردند. صعود آسمان به مجدداً گاهآن و دادند

  .)Wilson, 1840, Book 4, chapter 4( شدند متابعت ،بودند آنها پرشور دلدادگان که
 و تکریم و احترام مورد که طبیعی مظاهر و هامکان ،هاانسان برخی بلکه ،خدایان و الوهی موجودات تنهانه

 از مراتبـی  و یابنـد  ستقـد  توانندمی ،هستی مراتب تمامی بر الوهیت فیضان مالك با ،دارند قرار هندوها
 سمقـد  شـهرهایی  ،پورانـه نـارده  و پورانهاسکنده در، اساساین  بر بگذارند. نمایش به را خداوند حضور
 در و شـده  شـمرده  سمقـد  رودهـایی  نیز ،پورانهشیوه و پورانهگَروده در اند.شده توصیف و شده شمرده

  .)Matchett, 2003. p. 140-141( است شده ارائه هاییدستورالعمل هازیارتگاه ساخت براي هاپورانهوایو

  گيرينتيجه
 فراینـد  قاعـده  مشـمول  آمـوزه  ایـن ، هندویی سنت در »اَوتاره« مفهوم لتحو سیر و خاستگاه به نگاهیبا 

 بـه  ايیافتـه تکامـل  صـورت  ،هند فلسفی مهم هايمکتب تعالیم با شدن آمیخته نتیجۀ در و گشته تکاملی
دهاي  بـه  عـام  معنایی در اگرچه ،اوتاره است. گرفته خود موجـودات  قالـب  در ویشـنو  چندگانـۀ  تجسـ 

 ایـن  از ايپورانـه  حکیمـان  و هنـدویی  هـاي بـراهمن  که اياستفادهاما  ،شودمی فهمیده انسانی و حیوانی
 آن بـه  ،آورنـد  عمـل  بـه  دین این خداشناسی نظام در موجود مرج و هرج به دهیسامان جهت در آموزه

 ،رمتکثـ  خـدایان  از واحدي تبیین ییتوانا ،اوتاره همچون ايآموزه هیچ شاید است. بخشیده عمیق معنایی
 ،خـود  متکامـل  مفهـوم  در اوتـاره  آمـوزة  را نداشـته باشـد.   هنـدوها  سمقد امور و الوهی هايشخصیت

 بـه  موجـودات  همه. است هستی مراتب تمامی بلکه و، خدایان قالب در خداوند ظهور و یتجلمعناي به
 توانـد مـی  اوتاره از اخیر معناي فهم شوند.می محسوب او اوتارة ،متعال خداي انرژي از منديبهره میزان
    بنماید. دین این در رایج پرستیچندگانه و هندوئیسم متأخر خداباوري فهم جهت در فراوانی کمک
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