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 11/11/1395ـ پذيرش:  02/07/1395دريافت: 

 دهيكچ
ات هنددو يدالههداي ن بخشيتدراز مهم يكديگدردد  يم ن هنددو مردر ييخلقت در آ يان چگونگيببراي ه كا يماة آموز
بدرهمن و ة يعنوان سدابه برهمن است و جهان يتجل يند خلقت در واقع نوعيه فراكن است يابيانگر ن آموزه  ي. اباشدمي
ده يدرر  گردشادها ميوپانتاب اكشتر در ياست  ب ينگاه وحدت وجود كية دييه زاك  ايماة ياو صادر شده است. نظر يايرؤ

افتده يو گسدتر     بسد يياوكدارا واكشانيعني تب كم نير برجستة اكبخصوص متف  ييتب ودانتاكعارفان م يو از سو
ه كد  «وداهدا» ةعددر مجمو  مفصدل يلكهرچند نه به شد  ايه مايآن است تا نشان دهد اصل نظر بر  ن پژوهشياست. ا
شناسي لغتهاي او كبه   منظوربدين وجود داشته است.  روند يم رشمان هندو بهييجهان و آ يمتون مذهبترين يميقد

تدش  در   «روشاپ» و« نشيرآف» از جمله دو سرود  وداها يا پرداخته و با نظر به سرودهايماة يدر باب نظر ياشناسو معن
 ن مرلب صورت گرفته است.ياثبات ا

 ز.ي  وهم  قدرت اسرارآمي  وداها  تجلايما :هاكليدواژه
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 مقدمه

آن،  يالحاص   ية دانستن است و معن شياز ر، «ودا» واژه. ار هندو استكافأ ن منشينخست ييودا يهاتابك

 ةواژدر مقابل  دانش مسموع يبه معنانامند؛ يز مين« يشروت» را ييتب وداك باشد.يا علم منزل مي يدانش اله

 ه مب د  آنكست ا يميعلم مستق، «يشروت» ا علم محفوظ. منظور ازي ،دهاد مانيدانش در  يبه معنا، «يرتيسم»
ه دس ت ب ه ك اس ت  يدانش، «يرتيسم» امده باشد. منظور ازير به دست نكتف جةيخارج از بشر بوده و در نت

 ،وهكش ا)داراست يان باستانيشواين و پاراث معلميگر منتقل شده و ميبه نسل د ياز نسلنه، ينه به سيدست و س

دة يقود به عن سريرا ايزدانند؛ يم يا مافوق انساني« اياوپاورش» ن منظور، هندوها ودا رايبه هم. (277، ص 1356

. (32  31 ، ص1362 گان،ي)ش اشده اس ت يوح يانسانريه از مبد  غكبل ،ستين يچ شاعريدة طبع هييهندوها زا

اجرت ه راجع ب ه مه ك يغالب اطالعات .(58، ص 1384 ،ي)چاترباشنديجهان م ينيتوبات دكن ميترهنكوداها 

 .(3، ص 1316 )دوالفوز،باشديگ ودا مير يهامأخوذ از سروده ،ستهاييايآر
اده، آم  يب ه معن « تيركسانس » ت نگاشته ش ده اس ت. واژةيركبه زبان سانس ،ييايآر ييراث ودايم

گروه  يهان زبانيترهنكاز  يكي ،تيركزبان سانس. (100، ص 1365 )دوران ت،امل و مقدس استكخالص، 

ار يو بس  ين يتر از التدامن هپرو  يون انيتر از زبان املكآن را  ام جونزيليو سراست.  يهند و اروپائ يزبان

 .(470)همان، ص تر از هر دو دانسته استمنحصر به فرد

 ياس ت ب حمكو  دهاماش ترا ش امل يتيسمرتب كشادها و يشامل وداها، براهمنا و اوپان يشروتتب ك

ن يوانق ه ش امل ك تاب قانون منو اس ت ك ،ه از جملة آنكاست  ين شرعيدهاماشترا شامل قوانشوند. يم
ش امل  يت ب حماس ك. ت اب اس تكن يتراز وداها مق دسپس  ،است و در نزد هندوها يزندگ ياخالق

 .(159، ص 1337 مت،ك)حستهاافسانه يه حاوكشود يانا و مهابهاراتا و پورانا ميراما

، ه ر بهت ر يانين به بيدانند بنابراير وداها ميرا تفس يتب شروتك شنانيركراداران از جمله كمتف يبرخ

م ياست، تقس  ودا ير سرودهايه شامل تفاسكمجموعة سرودها و براهماناها  يعنيتا يو گروه سامهودا به د

ه ك ش اد ياوپان وش و مناجات است يايه مربوط به عبادت و نك« اكنايآر» شود. هر براهمانا، به دو گروهيم

 ا رابراهمان تا و يش ود س امهيم ميقة وصول به معرفت خداوند است تقس يو طر يمت الهكمربوط به ح
ط ب ه ا فصل مرب وي« انداكاوپاسانا» ا راكايو آرن يمراسم عباد ياجرا يا فصل مربوط به نحوي« انداكارماك»

 ييمت از و دان اا فصل مربوط ب ه معرف ت مي« انداكانايجن» شاد رايو اوپان يش درونياير و نكمناجات و تف

و  خ ظه ور مباح و و پرس شيت ار :د اس تداس گوپتا معتق . (44، ص 1362 گان،ي)ش ام لق نام نهاده اند

 .(68، ص 1، ج 1969 ،داسگوپتا)شادها بوده استيدر دورة اوپان يفلسف يهاپاسخ
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 شود: يم تابكوداها شامل چهار ة مجموع

 ؛هاستهندو ينيد يهاها و نغمهن مجموعه سرودهيتريميقد :گ وداير. 1

 ؛گ ودا نقل شده استياز ر ينيمعه بر طبق مقاصد كاست  ياتيدر واقع اب :سامه ودا. 2

 ؛دارد ية قربانيمنثور دربارة ادع يگ ودا عباراتياز ر ياتيعالوه بر اب :جور وداي. 3

 .(14 ص، 1367 ،ينينائ ي)جاللر آنيار و اعمال و نظاكعبارت است از اوراد و اذ :اتهرو ودا. 4

 .(92، ص 1389 )ش مس،ان ددهينام« هاكشا» يلكطوررا بهآنها  هكارائه شده  ياريبس يهاتيروا ،از چهار ودا

 1017 ش امل له اس ت وكتب شاكمربوط به مآنها  نيتره مهمكت موجود است ين روايچند ،گ وداياز ر

ز از ي ر نگ يت دي نامن د. دو روايز مي ن« تهكسو» ن سرودها راياز ا كيباشد. هرشامل ميسرود  1027ا ي

 يس  يه داراكه لكازده سرود است و باشي يه تنها داراكه، يل يهكواله عبارتند از: كگ ودا وجود دارد ير

امه س است. « مانداال» ا قسمت به ناميده جزء  يدارا ،گ وداير. (92، ص 1389)شمس، و شش سرود است

دا گرفت ه وگ ي آن از ر يشتر س رودهاياما چون بدارد.  ياژهيگاه ويجا ،م شراب سومهير مراسم تقد ودا
 ب آني ام ترتو نظ يامل به موضوع قربانكبه طور  ،جور وداياند. آن قائل نشده يراب يارزش مستقل ،شده

، هم ان)ديس ف يجوروداي. 2 ؛اهيس يجوروداي .1ت در دست است: يز دو رواين ودا نياز ااختصاص دارد. 

ج انس گون ه تچيگ ودا هيبا ر ،اد شده استيز از آن يعام ن يه از آن به عنوان وداك ،اتهروه ودا. (95 ص

 .(96 ص ،همان)ز استيآمثر سحرؤم و مكقواعد مح ين ودا داراياندارد.  يو همگون

 ييهاس رود :ن ق عات، عبارت ازيش است. ايا ق عة منظوم ستاي، «گير» 1028گ ودا مشتمل بر ير

م يال تقس ان دلفان آن به ده ماؤگ ودا را ميش آنان سروده شده است. ريايان و نيش خدايه در ستاكاست 
 ن مق دسالفؤما يمختلف  يهايبه رش كيه هريآخر بق يالااول و دو ماند يالاماند يبه استثنااند. ودهنم

 ان د و معم والًخوانده« اي ليكوال» ان، هفده س رود راين مياز ا. (5 ص ،1316 )دوالفوز،نسبت داده شده است

« ودا» واژة يربه گزارش ساس ت .(51 ص ،1367 ،ينينائ ي)جاللدهنديهشتم و نهم قرار م ين ماندااليرا بآنها 

 ،1375 ،يانيش ت)آش ده اس ت استنباط يلكطوردانش به يمعنا ،ار رفته است و از آنكگ ودا به يبار در ركي

 كي ز ري ت ش عر ني ب كيبه  ،ا ق عة شعر استيبند  يبه معن ،(Rik) كيت ريركدر زبان سانس .(19 ص

دا گ وي ن جه ت ريشود به هميل ميتبد« گ» به« و» ش ازيپ« ك» ت حرفيركند. در زبان سانسيگويم
 .(22 ص ،1375 ،ياني)آشتهاستبه مفهوم دانش اشعار و سروده

ادها ب ه تخص يص رخ د)يرونولوژكه با كبود  ين پژوهشگرياول س مولركماف وداها يدربارة زمان تصن

 د: ركم يتقس را به چهار دوره ف متون وداهايزمان تصن يعلم (علم قرار دادن وقايع در زمان ؛هاي زمانيتاريخ
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 ق.م 1200 1000 دوران چانداها. 1

 ق.م 1000 800دوران مانتراها . 2

 ق.م 800 600ها دوران براهمنه. 3

 .(3ص  ،1964مولر، )ق.م 600 400دوران سوتراها . 4

ن د داي.م مق 2000م وداه ا را يآغ از تنظ  لس ونيومورد انتقاد دانشمندان قرار گرفت.  مولرات ينظر
اش ارات  ب ا اس تفاده از. (61 ص ،1375 ،ياني)آش تدان ديم 1400  2000ن يخ را ب ين تاريز اين ن هاگيمارت

قل از گر و مس تيدك يزم ان ب ا هم يوبكاي و  كاليت شناسان مانند از شرق يدر متن وداها، برخ ينجوم

س ز ب ر اس اي ن يوبك ژا .(34 ص ،1382 ش نان،يرك)رادادنديق.م رس  4500  2500جه واح د يگر به نتيدكي

ب ل از قگ ودا در ه زارة پ نجم ي ر يخ دو ت ا از س رودهايه تاركرد يگيجه مين نتيچن ياطالعات نجوم

 .(50 ص ،1367 ،ينينائ ي)جاللالد استيم

ه ن مقدم ي ز در اي ت ه نكن ني شد، توج ه ب ه ا ييه از متن قدس هندوك يح مختصريعالوه بر توض
رچش مه هند از دو مبد  س يو فرهنگ ينيو د يراث فلسفيان مشناسه بنا بر گزارش شرقكاست  يضرور

س ت و ان م رتب  اي يهند و اروپا يمعنو يهاه به سنتكاست  يائيآر يراث ودائيگرفته است. نخست م

 .(632 ص ،1362 گان،ي)شا( استيديهند )دراو يائيماقبل آر يراث بوميدوم م

 ايماة برهمن و آموزة رابط

ه، ي ن نظري ات هندو م رح است. ب ر اس اس ايت خلق در الهيفيكدر باب  ياهيرا، به عنوان نظيماة آموز

 مختص ر در ب اب مفه وم يحين م لب الزم است توض يا كدر يال برهمن است. برايو خ يجهان تجل

 ان گردد.يا بيماة برهمن و ارتباط آن با آموز
دن، يي رو يه ب ه معن اك ته است افيانشقاق  brihا ي brhة شيبرهمن از رة ران هندو واژكدگاه متفياز د

ات ، ذيبرهمن را اصل متع ال يبه لحاظ اص الح .(153 ص ،1389 )شمس،افتن استيردن و توسعه ك درش

 .(808 ص ،1362 گان،ي)شااندو وجود نامحدود دانسته يازل

ت و آن و منزه از صفات اس يه عارك يذات ،يكيد: يگويم از دو صورت برهمن سخن ،ات هندويدر اله

ه كراوان است صفات و اسماء ف يرده است و داراك يه تجلك يبرهمن ،يگرينامند و ديم« رگونايبرهمن ن» ار

ب ا  ماًينچ ه مس تقآانگر دو مرتبه از برهمن اس ت. يه در واقع بكشود. يم ادي« برهمن ساگونا» از آن با عنوان
 .(815 ص ،1362 گان،ي)شاه استشد يا برهمن متجلين برهمن ساگونا يهم ،ا در ارتباط استيما ةلئمس
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ج ود ب ه ست. آنچه ص ورت وين هندو م رح نيينش به عنوان خلق از عدم در آيآفرة لئمس ،نيبنابرا

ن در مق ام ب رهم رگونا،ينة اوست. برهمن در مرتب يايا مايه برهمن يسا ال برهمن،يخود گرفته است، خ

اگونا ن ام ظهور برهمن سة افته در مرتبي ياست. برهمن تجل يظهور و تجلة ش از مرحلياطالق است و پ

 شود.يم گفته« ايما» زين ين تجليه به اك (158 ص ،1389 )شمس،دارد

 اين آموزة ماييتب

وج ب آن ه ب ه مك اس ت  ياش ود، آم وزهياد مي« يجهان يايرو» ر هندو از آن با عنوانكه در تفك ،ايما
س ت. ا يب رهمن در جه ان هس ت يانگر تجليب ،ايند. در واقع ماكيبرهمن، جهان و موجودات را خلق م

گس ترش و  ج ةيا، نتي ه ماي نظر هك ن باورند يبر ا بويتو  ويرن، سنيدوهمچون  ،از هندوشناسان ياريبس

ا اوپ  اوپ ا و چان د ،ه اديبخص وص در بر ،ش ادهايو خودج وش اص ول موج ود در اوپان يعياربرد طبك

الع ادة رقخا ياوكون واي، مديحدودا تايه مايم نظريظت عيموفق ،ن حاليبا ا. (61 ص ،1382 گان،ي)شااست

 .بل طرح استتب ودانتا قاكشتر در بستر مين آموزه بيا .(همان)ر هندو استيلسوف شهيف اراكشانشة ياند

ب ه  ،ر آغ ازدادن و ساختن مشتق شده و دل كش يبه معن ،maشة يا از ريما :معتقد است شنانيركرادا 
ه ب ود يورك  پوشاندن چش م و منب ع أمنش ين به معنيا همچنيشود. مايبرده م اركهجاد بيت ايمفهوم قابل

 .(5 ص ،1999 ،ليمن)ز آمده استين ينادان ين به معناين واژه همچنيا. (160 ص ،1375 ،ياني)آشتاست

ان د، در ردهك ريا تفس يرو يا نوعي ،يخالق )جوهر خالق(، و گاه به توهّم جهان يرويا را گاه به نيما

منزل ه ظ ل خلق ت به .اس تيهم ان ما ن،( از ب رهميواقعريثرت غكچند ثرت )هركمصححِ ظهورِ واقع 

 ا را ب ري در ه امواج فراوان، وح دتكطور همان از او صادر شده است. در واقع، ييايو مانند رو ن،برهم

 آورند.يوارد نم يال مه يز بر وحدت هستين يثرات وهمك زنند،يهم نم
رو ي ن ني ش ود. ايمتحد م« ايما» به نام يزيسحرآم يروي، با نيادهين جهان پدندكاف يپ يبرهمن برا

 ،س تين يا واقع ي رد اس ت. ماك عمل يدارا يادوره يه انشيها و آفرندارد. در راب ه با انحالل يآغاز

 ياي ه دنك  يبرقرار است. هنگام يه ناآگاهكگاه است تا آن يواقع يتجرب يايست. در دنيهم ن يرواقعيغ

. (63 ص ،1382 گان،ي)ش ااس ت يواقع ريغ   يپس واقعشود. يم يواقعريغ ،شوف گرددكموجود م يقعوا

 يقت يت. حقسيوجود دارد و موهوم ن يمان هندو، عالم خارجيكه به نظر حكاست يادآوري البته الزم به 

س ت. ا يياز وج ود نه ا يري و تعب يه ص ورتك ن جه ت يه از اك، بليينه از جنبة وجود نها يول ،است
 .(35 ص ،1357 شنان،يرك)رادااست يدانستن، وهم ييت نهاين عالم را واقعيت ايواقع
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تس ب ا مني رو ب ه ماي دو ن ،خالق ه م هس ت يليتخ ،(يتكشپا شاكيخالق )و  يرويا به عنوان نيما

در  ،يادم و عل ت  ي: علت فاعليعلّ يروين دو قدرت با دو نياستتار. ا يرويخالق و ن يرويگردد: نيم

 يروي ا نه ب ك آنج ا  ياست. وليدن يخالق علت فاعل يرويهستند. برهمن به عنوان ن يوستگيباط و پارت

ا رد م ا ي ه دك دهد يگسترش متر و فشردهتر چه سختهر ،ي ياز شرا ياهكا خود را به صورت شبيما

 ص ،1382 گان،ي)ش اس تايدن يگردد، عل ت م اديامل وجود مكت يند و مانع از مشاهدة واقعكيم كيتار

 را ب هي ز؛ ستاينه ا است،يپو ينديفرا ،ايتوس  قوه ما ينش هستيند آفريفراه كاست يادآوري الزم به . (64

ر ذات را ب ه منش أ خ ود د يند و هستكيدهد، بازدم هم ميه برهمن عمل دم را انجام مكهمان صورت 

 .(116ص  ،1987 ،الياده)گردانديمگانه بازي

ر يثأت  ه ب ه واس  ةك ت ي نياص ل ع ين برايا همچنيده شده است. ماينام« ايما» ز،يذات ن ياصل تجل

 يداتي تمهها، وش شكن ي رود. اما ايار مكبه باشد، يش خود ميمتقابل با آن خودش قادر به ظهور و نما

 يت يقعه واك ب رهمن  ،ج هيدر نت. (68 ص ،1379 ش نان،يرك)رادات ارتباط خدا با جهان استيماه كدر يبرا
ن ي ا اركش اند؟ پاس خ ي ا انجاميگر اشيثر شد و به ظهور دكچگونه متاست،  يا از دوگانگل و جدكشيب

 .(7ص  ،1999 ،ليمن)ايلة مايه به وسكاست 

افكن د و ب ر ابهامي است كه بين خالق و مخلوق سايه مية مايا حجاب و پردتوان گفت: يدر واقع م

. (784 ص ،1362 )ش ايگان،كن دواقعي ت مي ةذهني و عين ي غي ر واقعي ت را ض ميمهاي اثر تكثر واقعيت

 ،ل يمن)ه اس تردكر ظهور يثكب و كمر امالًك يه به صورتكست ا ياگانهيقت يشتر ناظر به حقيبن، يبنابرا

 .(199ص  ،1999
 ص فات موص وف ةآيد و ب ه كلي ميصفتي دربرهمن به بركت نيروي مايا، از بعد تنزيهي وصف بي

 هن ان را ب آگونه كه شعاع نوري بر اثر تابش ب ه اش يا رن گ كند. بدانيفاعل و منفعل جلوه م و گرددمي

وي ايي از گونه نيز اين خلقت ظل برهمن است و مانن د رهمان ،كندگيرد و خود هرگز تغيير نميخود مي

ه ك آن يب را گ ر،يان ديبه ب .(785 ص ،1362 )شايگان،يايي نقش بر آب استؤاو صادر شده است و مانند ر

ن ي ا ،آن ياري ه ب ه ك اس ت  يضرور ياوجود واس ه، ديثرت بگراكد بتواند از وحدت به وجود واح

ن ي رفع ا يبرساند. برا يال مه ،ر وجود واحديناپذرييه به وحدتِ تغكنيبدون ا .رديصورت پذ يدگرگون
 .(6، ص 1391، انيمي: رحك)ر.گردديم رح ما يه مفهوم ماكتناقض است 

ا ب رهمن يرگونا ياز دو س ح از برهمن سخن گفته شده است: برهمن ن ،ن هندوييه، در آكنيح ايتوض

ا در ارتب اط ي با آم وزة ما صفات. آنچه مشخصاً يا برهمن داراي ،از همة صفات، و برهمن ساگونا يعار
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ا ي ا ي ماام ا  .نامن ديز مي )خالق( ن« شوارايا» آن را ن لحاظ،يبد صفات است. ين برهمن دارايهم ،است

 .(281ص  ،1967 ،ادواردز)دندار يصفات( ارتباط يرگونا )نفيو اعتبار ن يهيبا جنبه تنز، يهانيك يايرو

 وحدت وجود در وداها ياوكوا

ش تر يزه بن آم وي ا ،اس اسنيبراس ت. برهمن در عالم ا يتجل يانگر نحويا بية ماينظر ،ان شديه بكچنان

نظ ام  كي ب ا  ،م رح باشد. در وداه ا ا وحدت وجودي يگانگي ،ه در آنكاست  يركف يهاناظر به نظام

 يب را گ ودا ه م زم اني ر يسرودها يبرخ ،عنوان مثالم. بهيستيرو نهروب ينواخت كيو پرستش  ينيد
ل، او يان داالدر مان نام برده شده است. يز از تعداد خدايسرودها ن يدر برخاند. ن خدا سروده شدهيچند

 ،خ دا 3339ن ياند و گفته شده ادانسته 3339سوم  يمانداالو در  33ان را يسوم، هشتم و نهم تعداد خدا

سه خ دا در  و يه سكباشد » ن آمده است:يهشتم چن يالادر ماند ،اند به عنوان مثالهردكخدمت  يبه آگن

، س ه و يع دد س . (315 ص ،28 هشتم س رود ي)مانداال« رنديه ما را به پذكنند باشد يچمن مقدس بنش يرو

ن ي د. اج و دار يازده خ داي ن و يزم  يازده خدايآسمان  يازده خدايان يروه خداد اشارة به سه گيشا

 ،ني وه ب ر اع ال. (70 ص ،1367 ،ينينائ ي)جاللاندان نمودهيز بين يگريد يهابيگانه را به ترتسه يهاميتقس
 گانه سخن گفته شده است. ي يدهم از خدا يدر مانداال

ر ك ودا از لح اظ تف يس رودها :ت وان گف تيم ،دهي گرده م  رح ك يمختلف يهادگاهيبا توجه به د

 اند:مودهيچهار مرحله را پ يمذهب

ا در آن ري ز ؛ب وده اس ت يپرس تعتيطب يوداها در ابتدا در واق ع ن وع ينينظام د :معتقدند يبرخ. 1

اس ت  نيا ،انين خدايوجه مشخصة ااند. افتهيده دم تشخص يهمچون چون آتش، باد و سپ يعيطب يقوا

از  ان لد كم و  ل ويآل ن دانزن د. يج دا و قاب ل تماآنه ا  از يع يطب يهادهي بودن با پد يكين يدر عه ك
 .(25 ص ،1ج  ،1362 ،فيشر)اندهين نظريداران اطرف

زم يا هن وتئي  يرا رب االرب اب ييودا ينداريه ديصورت اول ،داسگوپتاو  س مولركمامانند  يگروه. 2

ه ك  يد واقع ي ا توحي ،زميدر برابر مونوتئرد. كد به زمان معنا يوحدت مق د بتوانيزم را شايهنوتئ ،داننديم

ان ي ن م ل ب بيح ايدر توض ،س مولركماقادر و متعال بر همة جهان مسل  است.  يخدا كيدر آن فق  

ت ي موقع كي از  .پردازديه به وصفش مكرا  يمشخص يرسد خدايبه نظر م ييه هر شاعر وداكند كيم

را  ييه اف راوان ودا بخش يت وان در س رودهايم يسازد. به راحت يبرخوردار م يرو برت يخاص تعال
ت اب ك ،ن س روديش ود. در اول يان به صورت اعال و م لق ارائه مياز خداهريك  باًيه در آنها تقركافت ي
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ب ه ص ورت  ن درايا ،هااز س رودها و براهمن ه ياريع الم اس ت. در بس  يفرم انروا يگ ودا آگنيدوم ر

س ت ا ياسومه بزرگزاده ،سرودها يدر برخ ان بزرگتر است.يو از همة خدا شودين ستوده ميندترقدرتم

ن و خ الق ياو س ازندة آس مان و زم  يحت ييدر جا شود.يده مينام« شاه عالم» ند وكيه بر همه غلبه مك

هم ان  ني ه اك گ ردد يم يوارون ا متع ال يبع د يگ ردد. در س رودهايش نو ميا و ويندرا سوريا يآگن

ن م ل ب در ي ا يق يه حقي توجاز محقق ان معتقدن د:  ياما برخ. (182 ص ،1375 ،ياني)آشتهونوتئسم است
ج ي شتر در اعتق اد رايا به احتمال بيجلب توجه موقن او، و  يش آن خدا برايمنان به ستاؤم يعيل طبيتما

 .(36 ص ،1382 شنان،يرك)راداوحدت آنان نهفته باشد يو حت يبه تساو

گ ي ه در رگان ي ياز خداهندوها در وداها موجود بوده است.  يتاپرسكينظام ز معتقدند: ين يبرخ. 3

در  يش ود. ول يماد ي ه( كي)ا كي( و يروح )اسوره( پدر )پنتر ،ن گوناگون مانند نزاده )اجه(يودا با عناو

نن ده يان آفرعن وت او را به يشخص ،ه گربههيرنيدربارة ه يكياره( و كرمن )همه كشو يدو سرود دربارة و

داس گوپتا . (38 ص ،1382 شنان،يرك)رادا نندكيان ميب يجهان به روشن يز و ناظر و حاميدارندة همه چو دربر
دان د معتق د يامل آن م كجه تيو نت يا رب االربابيزم ياز هنوتئپس  يارا مرحله يپرستگانهيه كنيضمن ا

ر رش د و يناپ ذو اجتناب يض رور ياه مرحل هك بل ،م نب وديتعم يآگاهانه برا ين مرحله رونديا: است

ق درت  و يه منبع و سرچشمة اخالق متعالكند كرا تصور  ييه توانست خداكشه بود يامل ذهن و اندكت

عوام ل  ،ن عام لي هم ع الوه ب ر ا شنانيركرادا  .(23ص  ،1969 ،داسگوپتا)است يو ماد يكيزيف ييو توانا

ه وم خ دا و ه از آن جمل ه تجرب ة مفكداند يثر مؤم ييد ودايحشه تويز در ظهور و رشد انديرا ن يگريد

، ص 1966 ،رادان ا كريش نان)ل دارن دي تما يگ انگيد و يتوح يبه سو ،تيه در نهاكست هانيهمة د يژگيو

 .س تندهتاپرستانه كين يمضام يه حاوكم يخوريمبر يگ ودا به عباراتير يسرودها ي. در خالل برخ(91

ه ك  يپرس م بس ان ن ادانيم ان ميكدانن د از حيه مك پرسم از آنان يندانسته م» عبارتنمونه، به عنوان 

اح د ونامن د ب ه آن چ ه يم يترا، وارونا و آگنيندرا، ميگانه آنان او را ايمعرفت است چه بود آن  يايجو

 پ نجم ياالماند ،ن عبارت ازيا اي. (231 ص ،1372 ،و همك اران ي)اباذر« دهنديار ميبس يهامان ناميكاست ح

ت را يم يه براف روزك  يو هنگ ام ي، هنگام والدت وارونا هستيآگن ياتو» ن آمده است:يه چنكگ ودا ير

 وه،كاش )دار« يباشيندرا ميدر نظر پرستندگان تو ااند. ان جمعيرو، همة خدايزادة ن يادر تو ي، آريشويم

د هرن خداوند دو سرو يگانگياز  در بحو ،نياوجود گانه مشهود است. با ي يخدا. (284  283 ص ،1356

 هستند. ياژهيت ويرما حائز اهمكشوا يگربهه و و

ب ه « پرج ا» مش تق از ،ينام برده شده است. پرج اپت« يپرجاپت» با نام ييدر سرود هرن گربهه از خدا
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گ ار پرورد يبه معن ا يپروردگار و فرمانروا است و پرجاپت يبه معنا، «يپت» مثل و زاد و ولد وديتول يمعن

اس ت. ص فت  ينش باستانيز مظهر آفرين نيا هستة زري ،هرن گربهه. (117 ص ،1389 )شمس،نش استيآفر

ننده اس ت ينده و آفرياست. نور در هند زا يجلوة نور كيه، مظهر يا ن فة اولين هسته يا ييا طالين يزر

 ينش و نمون ة مث اليجه ان آف ربا افس انة  ،ا نمادي ،ن مظهريآورد. ايد ميه عدم پديا را از ظلمت اوليو دن

آم د و د دريه ن ور خورش ين شبيزر يان هسته به صورت هستهيا ،نيز مرتب  است. بنابرايه خلقت نياول
 ،بي ن س رود ب ه ترتيدر ا. (74 ص ،1382 گان،ي)شاآورندة جهان است. برهمن از آن زاده شدديپد نده ويزا

ل از يز به تفص يهه به وجود آمدند. در اتهروا ودا نه چگونه از هرن گربكبرد يموجودات را نام م كتكت

 ،اف تيرد و چون ظهور كه در آغاز هرن گربهه رشد و نمو كان آمده و گفته شده يهرن گربهه سخن به م

ن و آس مان را اس توار يهم ة موج ودات دانس تند و او زم  يو فرم انروا يات و زن دگي او را سرور ح

ارما كش وايه خ اب ب ه وكاست  يسرود يپرستتاكيمتضمن  ،گريسرود د. (119 ص ،1389 )شمس،ساخت

ارم ا كاس ت و « هم ه» يشوا ب ه معن يگ ودا آمده است. ويپنج بار در ر ،ن خداينام ا ،سروده شده است
. (78 ص ،1362 گان،ي)ش از اس تيبه وجود آورندة همه چ يبه معنا ،ارماكشوايو و« به وجود آورنده» يعني

 ن آمده است:يچن يربارة ود 82دهم سرود  يدر مانداال
 ه مدا را هدهكد ين حضرت است... پددرياست سازنده و دهنده و واالتر يرو قوير و نكرمن در فكشوا يو

 تنهدا او  يشناسدد. حتديموجود را م يزهايهمة نژادها و همة چ يادهندهتيه چون تمشكوجود آورد آن 
و  نين زمديش از ايه پكند... آنياو يجووتسب اطالع در جسك ير موجودات هرايسا ان يگذارندة خدانام

  82دهد،  سدرود  يند)مانددااليان هده وجدود آيهدا و خددا« اسورا» هكش از آن يآسمان وجود داشت پ
 (.333و332ص

 ن آمده است:ين خدا چنيدربارة ا 81دهم سرود  ين در ماندااليهمچن
ها را آسدمان يمديعظ يديرويآورد هده نين را هه وجود ميد و زميديرما همه را مكشوا يه وكدر آن هنگام 

 يهادارد و دسدت يدهان كيچش، است. و در هر سو  يش دارايه در تمام اطراف خوكار ساخت. آنكآش
ن و آسدمان را هده وجدود آورد و آنهدا را هدا يگانده اسدت و زمدي يه خداكاو در همة جوانب است. او 

 .(395ص   81رود سهمان  )وندديپيگر ميدكيهال مانند خود  هه  يهادست

ه ي ت وان آن را نظرينمهرچند  ،گ ودا موجود استيوحدت وجود در ر يهارگهز معتقدند: ين يبرخ. 4

ه تنه ا ك يليافت. از تمثيدا گ ويوحدت وجود در ر يتوان برايرا م يگ ودا دانست. اما اشاراتيغالب ر

اص ل در  كي ه كآيد دست مي بهجه ين نتيا ،فجر در همه جا وجود دارد كيد و يخورش كيآتش  كي
ه هم ة ك د ي گوينپ ات )پس ر آبه ا( م   اپام يدربارة خدا ،بين ترتيبه همافته است. يها تنوع نيهمة ا

از  ييهارگ ه. (38، ص 1382 ش نان،يرك)ستندياو ن يهاجز شاخه ،ده استيه اوخود آفرك يگريد يهايهست
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 يه برخ ك ان اس ت. چناني نما يز به خوبيننش يپروشا و سرود آفر يمفهوم وحدت وجود در سرودها

ان ش ده و جنب ة ي گ ودا بي در ر ينينو امالًكنش عالم به زبان ين سرود آفريدر ااند. ردهكران اذعان كمتف

 امالًك گ ودا ي ر ير س رودهاين س رود ب ا س ايتفاوت نظرگاه در ا. (168 ص ،1375 ،ياني)آشتدارد يفلسف

خر ب ه جه ان نگ اه ش ده أمت  يش ادهايد اوپاني ن س رود از دي در ا :معتقد است سنيدومشهود است. 

 .(18ص  ،1966 ،دويسن)است
 ش نانيركرادا، «يس تيب ود و ن ه ن يدر آغاز نه هس ت» ن آمده است:ين ق عه چنين ايدر عبارت نخست

نش ده  يمتجل  ين واژه اش اره ب ه هس تيه اكبل ،ستيرا به مفهوم عدم ن asab ،ن سروديدر ا :معتقد است

 ،1966 ،يش ناهراداكر)رده اس تكل ظهور نكه هنوز نام و شكاست  يحال asad :ز معتقد استين اراكشاندارد. 

 هك  ل ب دارد ن مياشاره به ا، «يستيبود نه ن يدر آغاز نه هست» عبارت :توان گفتيم ،نيبنابرا. (549ص 

ف ينبودن توص ا يتوان آن را بر حسب بودن يه نمكوجود داشت  يزياز ظهور جهان محسوس، چپيش 

 ،رهنم ون باش د ه به تصور آنك ياچ واقعهيهتنها نه رايز؛ ردكتوان آن را به زمان منسوب ينم يعني؛ ردك
ودن د. و بن يهنوز در مرحلة آغاز هادهيجهان پد ير و حواس به همراه تمامكف يه حتكبل ،وجود نداشت

در . (41 ص ،1382 ش نان،يرك)راداردك اض ت، ح رارت( ظه ور ير ،يزة ف ريانگ يبه معناق تپس)ياو از طر

ه ب « نبودن» هكنآان باشد. حال كتواند اشاره به زمان و ميه مكن است يجهان آغاز يبه معنا« بودن» جانيا

ش اره اان ك ت وان در آن ب ه زم ان و مينم .امل بر بودن مقدم اس تكر تيه در سكاست  يامرحله يمعنا

 .رده استكه ظهور كاست  ين سرود متضمن اصل واحديا ،نيبنابرا. (42 ص ،1382 ان،شنيرك)راداردك

دانن د، س رود پروش ا اس ت. يم يعناص ر وح دت وج ود يآن را ح او يه برخ ك يگريسرود د
ب ه  ،ودن س ري ز گفت ه ش ده در اي ن يمن درون يانسان است. به معنا يدر لغت به معنا ،(purusha)پروشا

ده د. تم ام يل مكرا ش  يشدن همة هس ت يشا با قربانن سرود پوروياست. م ابق ا يهانيكانسان  يمعنا

ج ود ائنات و موجودات از اعض ا و ج وارح پوروش ا ب ه وكهمة ن و يآسمان و فضا و زم يمراتب هست

ن س رود ي ر اه دك اينته قاب ل توج ه كاما ن ،ر شدن واحد اشاره دارديثك يبه چگونگ ،ن سروديا اند.آمده

جنب ة  د اش اره ب هيه ش اكماند يم يسه چهارم او پنهان و مخف شود ويچهارم پوروشا ظاهر م كيفق  

 .(123 ص ،1389 )شمس،ده بودن ذات باشديو نامحدود و پنهان و پوش يتناهيذات و ال
تحق ق  ينند تا عالم هستكيان از هم جدا مياو را خدا يشود و اعضايم يپروشا قربان ،ن سروديدر ا

ه ك  يزدي ه ذات نامح دود اك ن م لب دارد ين اشاره به ايهمچند. يد آيپد يمراتب هسترد و سلسلهيپذ

ه ك ه ص فات ع الم ي لكرد و به يپذيت ميبه واس ة صفات خود، محدود ،هادهيزه است از نشان آفريكپا
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ان ات كامهمة بخشد و ياست مصداق م ي، غم و شاديو گرم ي، سرديو بد يكيچون ن يشامل اضداد

در  :معتق د اس ت لومل. (83 ص ،1362 گان،ي)شاآورديمه به فعل درش را از قويحد و حصر وجود خو يب

هم  ة موج  ودات عرض  ه  يه  انيكو  ين ب  ار پروش  ا ب  ه ص  ورت گ  وهر اص  لياول   يب  را ،ن س  رودي  ا

 يگ ودا آمده است متضمن ن وعيه در ركتا يمفهوم رز معتقدند: ين يبرخ. (148 ص ،1375 ،ياني)آشتشوديم

 ااس ت.ياش يمش آن خ  يلغ و يه معن اك اس ت  يا نظم جهانيانون ق (rta)« تاير» وحدت وجود است.
در  يچ س رود مس تقليه ،گ ودايدر ر. (58 ص ،1367 ،ينينائ ي)جاللجهان است يانگر قانون جاودانيب« تاير»

ن ي ب ه ا يمختص ر يهاوها اشارهيو وشود يخ اب به وارونا و آگن يدر سرودها يول ،ستيتا نيمورد ر

 .(68همان، ص )تشده اس يقانون جهان

 ا در وداهايما

 يرده اكراكب ا  ،ن آم وزهي ه اك اس ت ي ادآوري الزم به  ،ا در مجموعة وداهايه ماينظر ياوكش از وايپ

داه ا وج ود آنچ ه در و ،نيبن ابرااست.  يية ودانتاينظر كيشتر يب ،گردديآن م رح م يه براك يگوناگون

ل يب ديب راتك مره ون تف ،ر ش دكذ ه قبالًكچنان ،است و توسعه و رشد آنن آموزه يه ايل اولكش ،ددار
ه ا ب ا مراجع ه ب ه مجموع ة ودا اس ت. يالديمتعلق به ق رن هف تم م  يلسوف برجستة هنديف اراكشان

آم ده  mayahب ه ص ورت  ،گ وداي در ر« اي ما» ل واژهكن شيترجي، رايشناسه به لحاظ لغتكم يابييدرم

ب ه  ،ني ز ااپ س ار رفت ه اس ت. كگ ودا به يدر ر ،لكن شيبه است و چهار بار يب باًين واژه تقرياست. ا

 اف تيده ب ار  mayinamزده ب ار يس  mayabhihپ انزده ب ار  mayinahنوزده بار  mayaya يهالكب به شيترت

 .(6ص  ،1911 ،ساستري)شوديم

 ب ار سه، mayam, mayi, mayinam يهالكاز ش كيهر. گ ودا آمده استيسه بار در ر ،mayaخود واژة 
mayim  دو بار وmayina  يودهاس رود از س ر 75در  مجموع اً .(7هم ان، ص )ان دار رفتهك بار به  كيتنها 

رد اربك ن م ورد يش تريش ود. بيافت ميب كن واژه چه به صورت ساده و چه به صورت مريا ،گ وداير

در اند. هسروده ش د يان هندين خدايتراز بزرگ يكيندرا يش ايه در ستاكاست  ييدر سرودها ،ن واژهيا

در  ،از آن پ س. ار رفت ه اس تكا به يواژة ما ،ندرايمربوط به ا يو پنج سرود از سرودها يدر سمجموع، 

ر چه ار م ورد د نس،يآش و يچهار مورد در س رودها ،نيآمده است. همچن يهشت سرود متعلق به آگن

ار ك ر ب ه ب ا كي ز يگر نيد يدهاسرو يوا، دو مورد در وارونا و در برخيشو ديها، سه مورد در وماروت
 .(8همان، ص )رفته است
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 واژة ،يلكطورار نرفت ه اس ت. ب هكمعنا به  كيه يگ ودا يدر سراسر ر« ايما» ، واژةيشناساز نظر معنا

 ار رفته است:كگ ودا به چهار معنا به يدر ر« ايما»

 ؛رنگيله و نيح ب،يفر. 1

 ؛زيآمقدرت اسرار. 2

 ؛ن مقدسييآ. 3

 .(1367ر.ك: جاللي نائيني، )زن جوان. 4

ن ي ا 31س رود  ،پ نجم ين مقدس اس ت. در مان داالييدانش آ يا به معنيما 27سرود  ،سوم يدر مانداال

 يدو معن ا ه ات خ اص خ ود را دارد و ب ايز توجين معنا نيار رفته است. اكزن جوان به  يواژه به معنا

 .ش وديفت ه مسخن گ شنوينارادا با وبه نام  يصدار شخياز د ،يهند يهادر افسانه ست.يارتباط نيگر بيد

ب ه خ ود  شنو رايتوجه و ،فرساطاقت يهااضتيه پس از ركاست  ير هندياز قهرمانان اساط يكي، نارادا

رآورد. د ت ا آن را ب ي را بگوخ ود ه حاجت كخواهد يشود و از او ميشنو بر او ظاهر ميند. وكيجلب م
و ش نيه وك  يمداس تان هنگ ا ،نشان بدهد. در ادامه يخود را به و يايما يرويه نكخواهد ياز او م نارادا

 يرا ب از يدي لكزن ج وان نق ش  كي  ،ا را ب ه ن ارادا نش ان ده دي ز مايآمند قدرت اس راركيتالش م

 .(158 157، ص 2535گان، ي)شاندكيم

ا ي ما 61د س رو ،سوم ين است. در مانداالينخست يگ ودا دو معنايا در ريما يعمده و اصل ياما معنا

 ا در غال بي ام ين معنايبه ا ،الان مانديدر ااند. ردهكف يتوص يوه همراه با درخشندگكا شيرا به قدرت 

ود را خ رت ه با درخشش، جالل و قدكترا يوارونا و م يرويبزرگ است ن» ن عبارت اشاره شده است:يا
ب ه  داًك ؤما ي ز ماي ن 30س رود  ،پنجم يالدر ماندا. (37ص  ،61سوم سرود  ي)مانداال« انددر همه جا گسترده

 قدرت است. يمعنا

دوم  يم، در مان داالينار بگذارك ،گ ودا هستندير ين ماندااليترخرأه متكاول و دهم را  ياگر مانداال

شش م س رود  يو در مان داال16چهارم سرود  يودر مانداال 34سوم سرود  يازدهم و در ماندااليسرود 

 و« ق درت» ه واژةك يحالار رفت ه اس ت. دركب به يفر يا به معنايما 104سرود هفتم  يو در مانداال 20

 ،ب ه عن وان نمون ه. (10ص  ،1911 ،ساستري)شونديمترادف شمرده م 30سرود  ،پنجم يالادر ماند« بيفر»
ت را، يه ب ا آن ورك را  ي يرويقهرم ان، ن ياندرا يا» ان شده است:ين بيازدهم چنيدوم سرود  يدر مانداال

دوم،  ي)مان داال« ا بگش اي آر يرا به س و يينگاهدار و روشنا ،يبوت مانند دانوه را مقهور ساختكند عنفرز

 يه اندرا ب ا س الحكباشد » ن آمده است:يچن 104سرود  ،هفتم ين در ماندااليهمچن. (63صازدهم، يس رود
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 خ  اب كود را پ اه خ ك  يتيسازد. آن عفر كدگان را هاليآفرة همترين شد و آن پستكروند او را بين

 .(479ص 104هفتم سرود  يمانداال)« هستم يبر يويه من از ف رت دكخواند و حال آنيم ويند و مرا دكيم

ظ ور ق درت من ،ار رفته استكقدرت به  يا به معنايه ماك ييه در همة سرودهاكاست يادآوري الزم به 

 ،ان مث البه عن و .(10ص  ،1911 ،ساستري)آلود استز و رازيآمقدرت اسرار يه منظور نوعكبل ،ستين يجسمان

ه خ ود ب  ياري)وج وه( متف اوت بس  يهاه صورتك يسك» به عنوان: ،ندراياز ا 53سوم سرود  يدر مانداال
ال و كب ه اش  ،ز ارادة خ وديآمه با قدرت اسراركاست  يسك ندرايا ،نيبنابرا سخن گفته شده است.« رديگيم

خوان ده  اي ب ا ن ام ما رراًك گ ودا مير ين خدا در سرودهايا ،لين دليبه هم ،ديآيممختلف در يهاصورت

ا ي ا ي ون به ماندرا در صور گوناگيات مختلف ايه تجلكند كيز اشاره مين شنانيركرادا . (11ص  ،)همانشوديم

ز ي ب ني فر يمتضمن ن وع ،زين قدرت اسرارآميا .(37 ، ص1382 شنان،يرك)رادا گردديمن خدا بريژة ايقدرت و

ر ده ك  ،خالق ه يروين يبه معنا، «شهكد» ن واژةيهمچن .بر دارندگر را دريهمد ين دو معنيا ،نيبنابراهست. 

 .(39همان، ص )استيما يمتضمن معنا ،ار رفته استكبه  89 اول سرود يماناال
س رود  1028از  وارونا اس ت. ،گردديا م رح ميه مايگ ودا در ارتباط با نظريه در رك يگريد يخدا

 ي)جالل ش وديش مين درا س تايترا و گاه ايه اغلب به همراه مكسرود خ اب به وارونا است  24 گ وداير

در  ،ه در وداه اك دانن د يم يياي ان آرين خدايتريمين و قديتراز مهم يكي ،وارونا. (119 ص ،1367 ،ينينائ

ن يدر ب  :س دينويم يس يش ناس انگلشرق زهن ربرخ وردار اس ت.  يات برجس تهي ن درا از اهمينار اك

و  ييدوق درت ج ا ،اي اس ت و ما يهانيكن و نظام يها و حافظ قوانآسمان يهن وارونا خداك يهاييايآر

« اي ما» ين عي ،ق درت وارون ا .(106 ص ،1375 ،ياني)آش تردكيت ميه با آن جهان را هداكز او بوده يآماسرار
 خ ود يروي ب ا ن ،ش وديش ميترا ستايندرا و گاه با ميه گاه با اك ،ن خداينش است. اياست آفر يالهيوس

ده د و يل مكها را ش دهي فرآ خ ود ياي ب ا ما ،ن ديآفرين و فضا را ميا سه جهان آسمان و زميما يعني

 ص ،1389 )ش مس،رس انديم ياري ز او را ي ن دره نيش ود و ايشدن رودها م يموجب نزول باران و جار

. (395 ص ،1382 گان،ي)ش انامن ديز مي ت اوان نيآن را ر تا اس ت ويوارونا نگهبان ر ،نيعالوه بر ا. (127 126

 يجل به معن ا ت قاًيدق ،شوديم نجا به وارونا اطالقيه در اك ييايه در عبارات باال مشخص است، ماكچنان

 ند.كيم نش و خلق موجودات استفادهيآفر يا برايما يرويرا وارونا به عنوان خدا از نيز؛ است
 گس تراند وين را ميه زم ك اس ت  ييه وارونا همان خداكشود يان ميب 85سرود  ،پنجم يدر مانداال

را ب ا اب ر و آنه ا  سازد ويها را راست موهكبخشد... ير ميرساند و گاوان را شيدرختان م كهوا را به نو

مند و وهكش  يز( وارون ايآمس حر ي)توان ا ياي ن عم ل ماي من ا ،دهدي. سپس ادامه مپوشانديباران م
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م وده يپ يامانهيد چون پين را با خورشيستاده و زميا كه در فلكآند را اعالم خواهم نمود. يجاوخداوند 

 .(330ص  ،85پنجم سرود  ي)مانداالاز همه نشده استتر دانا يآن خدا يتوانا يايس مانع ماكچ ياست. ه

س رود هم ان، )ندكيجدا م يقيحقريرا از غ يقيوارونا موجودات حق 84هفتم سرود  يدر مانداال ،نيهمچن

 .(267ص ،24سرود همان، )دانديمقدس م يرويوارونا را صاحب ن 24سرود  ،اول يو در مانداال (186ص  ،84

دا گ وي فته از رتاب اغلب برگركن دو يرا ايزار نرفته است؛ كا به يلغت ما ،اجور ودا و سامه ودايدر 
پ ردازد و يها مو مراس م و جش ن يقرب ان لةئشتر به مسياجور ودا بيخاص خود.  يردهاكاركبا  ،هستند

 خوانند.يه سرودها را مكاست  يسانكف يسامه ودا دربارة وظا

ده و ودا و ش انزت اب از اته ركدر ده « اي ما» در مجموع واژةار رفته است. كا به يدر اتهرو ودا واژة ما

تنه ا ، mayaل كفته است. شار ركتاب به كلمه در سراسر كن يست بار ايب ،يلكطورشود. بهيده ميسرود د

هش ت ب ار  mayayaش ود ياف ت مي رراًك گ ر ميد يهالكاما به ص ورت ش  ،ار رفته استكبار به  كي

mayinah س ه ب ار و mayam  وmayah  يهالكدو ب ار و ب ه ش  كهريmaye, mayayah, mayabhih, mayi، 
 .(13ص  ،1911 ،ساستري)اندار رفتهكبار به  كي كيهر

ت. در گ ودا اسياز رتر ار آسانيدر آن بس« ايما» واژة يسخن گفتن از معنا ،اتهرو ودا يوابا توجه به محت

ند و كيد ميكأت اريبس ،گ ودا از آن سخن گفته شديه در رك ،در قدرت ياليا خيز يآمنجا وجود عناصر اسراريا

ه از كست اال يخ يه معناا بيما ،تابكن ي. در سراسر ا(14)همان، ص ردك كآن ش يتوان در معنايم يبه سخت

 به نام ييش خدايه در ستاك يز ترجمه شده است. در دو عبارتين( به وهم نان )و مفسرامترجم يبرخ يسو

و س رود در اتهر. ن()هماديز بودن و رازگونه بودن را فهمياسرارآم يتوان معنايم يبه خوب ،ارائه شده« رسژيو»
ت در عب ارا ،بي ن ترتيبه هم . « ايوهم( خواند و گفت ب يمعنا ا )بهيآشورا او را ما» ن آمده است:يدهم چن

ت ق در يمعن ا گ ودا ب هيا در ريه ماكن است يا ،مينكيآنچه ما مشاهده م ،نيبنابرا ن معناست.يگر به هميد

ر اته رو دبودن  يعين عنصر مافوق طبيا .است يعادريمهارت غ كين يو همچن يعيو ماوراء طب العادهخارق

 يگ اه ،يع يبودن اس ت. از ق درت م افوق طب يو وهم ياليخ ين به معنايه اكد شده است يكأار تيودا بس

 .(16ان، ص )همد شده استيكأتاب براهمانا تكشتر در ين معنا بيالبته ا .شوديز مين يبرداشت قدرت اله

 يريگجهينت

 ين ين من ابع ديت رهنكن ه به عنواكدر مجموعة ودا  ،اية ماينظر ياوكوا يبود در راستا يتالشاين مقاله 
 د: ير حاصل گرديج زيو نتا يمختلف مورد بررس ياز منظرها ،ن بحوير هند م رح هستند. اكدر تف
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ن مجموع ه از ياباشد. يم جور ودا و اتهرو ودايگ ودا، سامه ودا، يتاب ركوداها شامل چهار ة مجموع. 1

در  ،گ ريد يس ور هندوس ت و از اك اف أن منشيجهان و نخست يمذهبهاي تابكترين هنكسو، كي

س تند. همن زل  يندارند و وح يبشر أه منشك ييهاتابك يبه معناقرار دارد.  يشروتهاي تابكگروه 

 ت است.يحائز اهم يقاتيبه لحاظ تحقها تابكن يا در ايماة ينظر ياوكوا ،رونيااز

س ت و او منزه از ص فات  يه عارك يذات ،يكيد: يگويم ات هندو از دو صورت برهمن سخنيدر اله. 2
ماء ص فات و اس  يرده اس ت و داراك  يه تجل ك  يبرهمن ،يگريدنامند. يم« رگونايبرهمن ن» آن را

از ب رهمن  انگر دو مرتب هي ش ود. در واق ع بيم ادي « برهمن ساگونا» ه از آن با عنوانكفراوان است 

 است. شده يا برهمن متجليبرهمن ساگونا  ،ا در ارتباط استيماة لئماً با مسياست. آنچه مستق

نچ ه ص ورت ست. آين هندو م رح نييبه عنوان خلق از عدم در آ ،نشيآفرمسئلة  ايماة بر اساس آموز. 3

 اوست. يايبرهمن و ما يوجود به خود گرفته است، تجل

از  ييهاگ ودا دانس ت، ام ا رگ هي ه غالب ريتوان وحدت وجود را نظرينمهرچند  ،هايم ابق بررس. 4
وح دت « نشيآف ر» و س رود« پروشا» گ ودا موجود است. بخصوص در دو سروديدر ر ،هيظرن نيا

 ان است.ينما يوجود به خوب

 واژة ،يلكطورهب ار نرفت ه اس ت. كمعنا به  كيه يگ ودا يدر سراسر ر« ايما» ، واژةيشناسبه لحاظ معنا. 5

ن ي يآ ؛زيآمق درت اس رار ؛رن گين له ويح ب،يار رفته است : فركگ ودا به چهار معنا به يدر ر« ايما»

 .زن جوان ؛مقدس

دا گ وي رفت ه از رتاب اغلب برگكن دو يرا ايز ؛ار نرفته استكا به ياجور ودا و سامه ودا، لغت مايدر . 6
پ ردازد يها مو مراسم و جش ن يقربانمسئلة  شتر بهياجور ودا بيخاص خود.  يردهاكاركبا  ،هستند

 خوانند.يه سرودها را مكاست  يانسكف يو سامه ودا دربارة وظا

زده رو ودا و ش انت اب از اته كدر ده « اي ما» واژة ،ار رفته است در مجم وعكا به يدر اتهرو ودا واژة ما. 7

سراس ر  ار رفت ه اس ت. دركتاب به كلمه در سراسر كن يست بار ايب ،يلكطوربه .شوديده ميسرود د

 ال است.يخ يا به معنايما ،تابكن يا

ت ب كما در درون ي ه ماينظر يه گسترش اصلكاست،  يته ضروركن نيا يادآوري يبندوان جمعبه عن. 8
راء آت ب و ك د ب ه س را ي ه، باي ن نظري جانبه از اهمه يداشتن برداشت يافتد. لذا برايودانتا اتفاق م

 تب رفت.كن ميران اكمتف
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 منابع
 .يات فرهنگقي، تهران، موسسه م العات و تحقهاستان اديان جهان ،1372 ،يپور، وهاب ولمراد فرهاد وسف،ي ،ياباذر

 انتشار. يت سهامكشر تهران، ،عرفان گنوستي سيزم د ميستي سيزم مذاهب هندي، 1375ن، يالدجالل ،يانيآشت

 نقره. ، تهران،گزيده ريگ ودا ،1367رضا، يدمحمد، سينينائ يجالل

، ق م، يرم انكت ر فرن از ن اظر زاده كهند، مترجم د يفلسف يهاتبكم يمعرف ،1384 ندرا موهان راتا،يس،دري،ساتيچاتر

 ان و مذاهب.يقات اديز م العات و تحقكمر

 دانشگاه تهران. تهران، ،سرزمين هند ،1337اصغر،  يمت،علكح

 .يتابخانه طهورك تهران، بر،كسر ا ،1356محمد،  وه،كدارا ش

 اپور،ي رآن ير حس ي ام ،ييع.پاش ا احم د آرام،ترجم ة  ،تاريخ تمدن  )مشرق زمين گاهوارة تمدن( ،1365 ل،يدورانت، و

 .يسازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالم تهران،

 .يون معارفمسكتهران،  ،يالنيگ يفخر داع يتقيدمحمد، ترجمه ستاريخ هند ،1316 ث.ف، دوالفوز،

 مختار. ،تهران زاده شفق،تر رضاترجمه دك، اديان شرق و فكر غرب ،1357 ،رادا كريشنان،سروپالي

 ان.كما ، تهران،يدشت يآه ينيد رضا حسيهندو،ترجمه س يوه زندگيش ،1379،       

خس رو  ةم ترج ش نان،يركر نظ ر رادا يسندگان زيئت نويه ،تاريخ فلسفه شرق تاريخ فلسفه شرق و غرب  ،1382،       

 .يفرهنگ يعلم تهران، ،، چ دوميجهاندار

 كمت.،تهران، حوهاي روهرآينه ،1391 ،يد، سعيانميرح

 .روز نشر و پژوهش فرزانتهران، ترجمة جمشيد ارجمند،  ،آيين هندو و عرفان اسالمي ،1382وش، يگان، داريشا

 ر.امير كبي تهران، ،هاي فلسفي هنداديان و مكتب ،1362      ، 

، بخ ش يپور ج واداهللر نظر نصريز يترجمه فارس يه و گردآوري، تهتاريخ فلسفه در اسالم ،1362 ان محمد،يم ف،يشر
ز ك مر ان،، تهريتبائتر فتح اهلل مجكر، ترجمه ديش از اسالم، نوشته س.ا. قديدر هند پ ير فلسفكاول از باب اول، تف
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