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  مقدمه
سـند و   ةبر اهالی درآن را ها  ایرانی ،بار نخستیناي فارسی است که  در اصل واژه هندو ةواژ

  1کردند.شدند، اطالق  نامیده می »سندو«ساکنان آن سرزمین که 
که از چند هزار سـال پـیش    حکایت دارد  اي پیچیده دینی و فرهنگ هندوئیسم از سنّت

 دیگـر،  ندوئیسـم را در مقایسـه بـا ادیـان    شاید بتـوان ه  د.داراکنون نیز ادامه  شده و هم آغاز
گی اي پیچیده با گسـترد  برخی هندوئیسم را پدیده 2داراي بیشترین تسامح و تساهل دانست.

یـک  پیش از آنکه  ،یسمئدهد هندو نشان می وجود دارد کهالبته شواهدي  3؛اند فراوان دانسته
متعـارف   ویژگـی اینکـه   شاهد مدعانوعی فرهنگ، آداب و سنن اجتماعی است.  باشد،دین 

مطـرح اسـت کـه    در این آیین دي مثالً خدایان متعد ؛شود می دیدههندو کمتر آیین دین در 
 »متعـدد  خدایان«یا  »خدا« مجبور نیستفرد هندو از سوي دیگر،  کند؛ می جایگاه آنان تغییر

 ،یسـم ئدیگـر اینکـه هندو   ؛شـود  گونه نبوت وحیانی در این آیین دیده نمـی  هیچ و را بپذیرد
  ار دارند.ذگ که بنیان دیگر برخالف ادیان 4؛ار خاصی نداردذگ بنیان نیز ونبوده محور  ةعقید

گونـاگون  هـاي   در دوره فراوانـی  رنگـارنگی ع و تنـو  ،دیگر اینکه در آیین هنـدو  شاهد
 ،بعـد  ةدر دور ،اسـت  تکیه شـده بر آیین قربانی  ،اي شود. در دوره می دیدهامروز  تاریخی تا

در  .شـود  محبت و مباحث عرفانی متمرکز مـی  ،بر اخالصشود که  می دیگر تبدیل به آیینی
بسـیار   پرسـتیِ  بـت  ،هـا  دوره برخیدر  و اصالً بت مطرح نبوده ي)ا (مانند دورة وده اي دوره

  5شود.  اي مطرح می گسترده
ة یـد یـک دیـن بـدانیم یـا آنـرا یـک فرهنـگ پیچ        ۀبه هر حال چه آیین هندو را به مثاب

ما در این مقاله بـرآنیم کـه نخسـت    ساله به شمار آوریم، تأثیري در بحث ما ندارد. چندهزار
هـاي تـاریخی آیـین هنـدو را بررسـی کنـیم؛ سـپس         ها و دوره صورت فشرده، دگرگونی به

تحوالتی که آیین هنـدو بـه خـود    و تأثیر  وار ارائه دهیم تصویري از نظام خدایان را خالصه
  نشان دهیم.نیز را نظام خدایان در ل تحوبر  دیده است

شناسـی کـرده و نظـام     گفتنی است که ما از نظر تاریخی، پنج دوره را در این آیـین بـاز  
  ها، تغییراتی کرده است، بررسی خواهیم کرد. خدایان را که در این دوره

  ٦.آيين هندوي باستان يا هندوي پيش از تاريخ۱
شـود کـه در چنـد هـزار سـالی کـه از        وشـن مـی  ایـن نکتـه ر   ،با بررسی تاریخ هندوسـتان 
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ها نبوده  اي خالی از نوعی اعتقاد به خدایان و الهه گذرد، هیچ برهه گیري آیین هندو می شکل
  شود. هاي آیین هندو روشن می این نکته با بررسی دوره ؛است

سال پـیش   1750تا  4000است که به مربوط اولین دوره به آیین هندوي پیش از تاریخ 
از ایـن دوره نـداریم.    اي شـده  نوشـته  گونه آگاهی تاریخیِ ما هیچاختصاص دارد و میالد از 

اي اسـت کـه در دو    شناسـانه  هاي باسـتان  ، حاصل کاوشرسیده از این دوره اندك اطالعات
ـ 7»موهنجودرو«هاي  مرزي میان پاکستان و هندوستان به نام ۀمنطق  8»ههرپـ «ۀ مردگـان) و  (تپ

از این دو منطقه کشـف شـده کـه     )هایی از جمله مجسمه( متعدد آثار 9صورت گرفته است.
مـردم آن زمـان آنهـا را    داننـد کـه    اي مـی  مادینه هاي خدایان نرینه و محققان آنها را مجسمه

 شـبیه  آن چیزي به هاي او و ویژگی 10اي که به حالت یوگا نشسته نرینه. خداي پرستیدند می
از پرسـتش   يشـود و نیـز آثـار    خوانده می خداي شیوههندوئیسم متأخر به نام  است که در

اي از حیوانـات و درختـان خـاص حکایـت      خدایان مؤنث(الهه)، نمادهـاي جنسـی و پـاره   
شو بـا آب و پـاکیزگی   و رسد که شست ها به نظر می با توجه به برخی آثار و نشانه 11کند. می

سـازد   مـی  آشکارنکته را این  ،ها بوده است. حاصل این کاوش ي مهمعنصردر میان ایشان، 
اما از چنـد و چـون    ؛بوده رایجکه پرستش خدایان گوناگون (الوهیت چندگانه) در آن دوره 

  12اطالعات بیشتري در دسترس نیست. ،اعتقادات آنها

  يا هود ة. آيين هندو در مرحل۲
دوم  ةهـزار  ۀي اسـت کـه از حـدود نیمـ    ا تاریخی هندوئیسم، مرحلۀ دین وده ۀدومین مرحل

ن م) ادامه داشـته اسـت. ایـ   .ق 500ـ  م.ق 1500( پیش از میالد تا سال پانصد پیش از میالد
شـود.   نشین آریایی به سرزمین هند آغاز می بادیه نیمه هاي هیلمرحله از آیین هندو با ورود قب

در سراسر شـمال   ها ن، در خالل این قرهاي هند و سکونت در آنها ها با فتح سرزمین آریایی
توانـد نشـانگر    مـی  رود و شـمار مـی   بـه  ندوستان پخش شدند. آنچه منبع دینی ایـن دوره ه

هاي مذهبی شفاهی است که در طول زمان  اي از سرود برجسته ۀباورهاي آنها باشد، مجموع
 ۀکه به معناي دانش اسـت. مجموعـ   نام دارد »هود«صورت مکتوب درآمده. این مجموعه  به
 نیشـدها  تـا اوپـه   و شروحشـان  ملحقـات  ،به آنهـا  کهشده است تشکیل  هها از چهار ود هود
تـرین   مهـم  داننـد.  وحیـانی مـی   گویند و آنها را به نوعی، علوم شبه می »شده شنیده: شروتی«

یـا   ،سرودهاي مذهبی در ستایش خدایان قوم آریایی ۀنام دارد و مجموع 13»وده ریگ«ها  وده
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هاي آنهـا   شده است. آیین رسمی خوانده می هاي دینیِ نیروهاي الهی است و در هنگام آیین
سـاختند   نی مینوعی نوشید ،بوده که از آن 14هاي آتش و استفاده از گیاه سومه شامل قربانی

هاي مذهبی کـه   این مراسم و آیین ةبارکند. در و معتقد بودند که هشیاري معنوي را زیاد می
یجـور  «هـاي   دو ودة دیگـر بـا نـام   را انجام دادنـد،   خصصان دینی آنبسیار پیچیده بود و مت

 ا) نوشته شد. چهارمین و آخرین ودهسروده ة(ود16»سامه وده«(ودة مراسم قربانی) و 15»وده
پسـر   ،ت هنـدویی است کـه بنـا بـر سـنّ     (اتهروان، نام نویسندة این وده17»هاتهروه ود«با نام 
و خـانگی   رود بـراي اسـتفاده در مراسـم محلـی     ست) نوشته شد و گمان میتر برهما بزرگ

ـ     ترتیب یافته است و شامل تعدادي افسون و طلسم رو شـدن بـا    ههایی اسـت کـه بـراي روب
  18اند. طبیعی فراهم آمده هاي طبیعی و فوق از موقعیت گسترده طیفی

آمـده اسـت و در ضـمن     در ریگ ودهها و اعتقادات مربوط به خدایان  ترین آموزه عمده
سی و سه خدا پرستش شـدند و بـراي ایـن     »وده ریگ«در اند.  کرده ستایش میرا سرودهایی آنها 

گرفتنـد. ایـن    هاي ویـژه هسـتند، کارکردهـایی خـاص، در نظـر مـی       گانه که نام خدایان سی و سه
اي، عـالم بـه سـه      شناسـی وده  خدایان را براساس امتیاز و موقعیتشان (با توجه به اینکه در کیهـان 

  19.اند بندي کرده هاي متعددي تقسیم شود) به گونه یاقلیم آسمان، فضاي میانه، و زمین تقسیم م

  تقسيمات خدايان ودايي
  .. خدایان زمینی3 ؛ي. خدایان جو2 ؛خدایان آسمانی .1تقسیم اول: 

به ایـن   ؛اول از نظام طبقاتی و اجتماعی هندویی انطباق دارد ۀبندي با سه طبق این تقسیم
اصـل و حقیقـت روحـانی نظـام کائنـات هسـتند، بـا طبقـۀ          صورت که خدایان آسمانی که

. خدایان جوي که نیروهاي حـاکم  اند منطبق آیین هندو ها و رهبران دینی و روحانی براهمن
اشـراف و فرمانروایـان و نیروهـاي     ۀها و طبق کشتریه ۀو قواي اجرایی قوانین هستند، با طبق

 ،ها ویشیه ۀ، با طبقاند دنیاییهاي  نعمت یفراواننظامی، و در نهایت خدایان زمینی که ضامن 
  20شوند. کشاورزان و بازرگانان، منطبق می

  .. خدایان پایین3 ؛. خدایان متوسط2 ؛. خدایان ممتاز1: تقسیم دوم
 خـدایان ممتـاز   کند. بندي می همان خدایان ودایی را با نام دیگري تقسیم ،این تقسیم نیز

قضایی و اخالقـی   ،قانونی ۀرت و فرمانروایی است، جنباعمال قد ،آنها ۀترین وظیف که عالی
نیـروي سـحر و جـادو، بـه خـدایی بنـام        ۀشود. جنبـ  می مربوط »میترا«و به  گیرد را دربرمی
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کننـد.   ها هماهنـگ مـی   براهمن ۀاست. این دسته از خدایان را با مفهوم طبق مربوط »هوارون«
هـا   کشـتریه  ۀبـا مفهـوم طبقـ    انـد،  عـالم ی و طبیعـی  اینیروي دنی ةخدایان متوسط که نمایند

 ،فراوانـی  ۀکـه نمـودار جنبـ    هـم  شوند. خدایان پـایین  منطبق می )فرماندهان و جنگجویان(
کشـاورزان و بازرگانـان تطبیـق داده     ۀزمـین هسـتند، بـا مفهـوم طبقـ      ۀنعمت و قدرت نامی

اي (  مان اسـت خدایی که جایگاهتـان در آسـ  گوید: اي یازده  ودا می مثالً در ریگ ؛شوند می
 این قربانی را با مسرّت بپذیرید. )کنید ها زیست می خدایی که در آب  یازده

  21اند. شفاف و کدر تقسیم کرده شفاف، نیمه ۀهمان خدایان را به سه دست: تقسیم سوم
  :تقسیم چهارم

جمعی اشاره شـده اسـت    ن دستهبه گروه خدایا ،يا در برخی سرودهاي ودهخدایان گروهی: 
  .»واسوها«ها) و (ماروت»رودراها«  ،»تیاها آدي«اند:  ا سه قسمهو این

 ، شـش خـدا و در  »وده ریـگ «وا هستند. تعداد آنها در خدایان فرمانر ۀدر مرتبتیاها:  آدي
کنند و بر عناصر عـالم تسـلط دارنـد.     می زندگیها در آسمان هشت خداست. این وده  اتهروه

حـد و   بـزرگ را بـه آسـمان بـی     ۀبزرگ هستند. این االه ۀااله »تی آدي« فرزندان »تیاها آدي«
هـایی کـه بـه     داننـد. عنـوان   و او را مادر خـدایان مـی   کنند میپایان منتسب  حصر و شب بی

» ریتـا «ة پاك و گرداننـد   گناه، ژرف، بی ،اند، عبارتند از: درخشان، زرین هها نسبت داد تیه آدي
  .گرفت ق میتعلّ »وارونه«(نظام جهان) که به 

 انـد. رودره  و آسمانخدایان فضاي بین زمین  ،ها ها و ماروت رودرهها:  ها و رودره ماروت
 »تمـارو « به معناي گریستن مشتق شده است. رودره یعنی بانگ برآوردن. نام Rudۀ از ریش

ل جلـوه  اي متشـک  صـورت دسـته   به بیشترذکر شده و  وده و دو سرود ریگ در بیش از سی 
گوینـد.   مـی  »رودره«خواننـد و گـاهی نیـز     ها مـی  پسران رودره »وده«کرده است. آنها را در 

ها  اند و متحدالفکرند. ماروت سن و برادرند و با یکدیگر بزرگ شده گر همیها با یکد ماروت
هاي آسمان فروزان هسـتند. آنهـا    چون خورشید و آتش با رعد و برق پیوستگی دارند و هم

اند و از دوستان شریک او  هاي ایندرا شرکت کرده چون رعد دارند و در بیشتر جنگغرّشی 
از » مـاروت «انـد. ممکـن اسـت     گاهی نیز آنها را برادران ایندرا خوانـده  .آیند شمار می نیز به

  معناي مردن یا درخشیدن باشد. ) بهMarریشۀ مار(
  انی هستند.نعمت و فراو ،سالمتی ةخدایانی هستند که بخشندواسوها: 
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اي را کـه در آن، جایگـاه خـدایان     مراتب خدایان وده پژوه آلمانی، نام سلسله دین، ماکس مولر
  24گذاشته است. 23یا کاتنوتئیسم 22تئیسم و مقام آنها تغییر صعودي و نزولی دارد، هنو

مرحلـه یـا   سرزمین هند آغاز شد، شـاهد دو زیر ها به  ي که با ورود آریاییا هود ةدر دور
روحـانیون هنـدو    ،است. در ایـن دوره  25»ها براهمنه« ةیکی دور ؛جریان دیگر نیز هستیمدو 

 ي را تعدیل کردنـد و نـام  ا هري آیین ودیمناسکی و شعا ۀها نوشتند و جنب روحی را بر ودهش
 26»هـا  براهمنه« ةدور ،آمدن این متون پدید ۀرا بر آن نهادند. به آن دوره به واسط »ها براهمنه«

طبیعـی   27شـد.  فـراوان . در این دوره بر اجراي درست مراسمی مانند قربانی تأکید گویند می
تـر   رنـگ  هرچند حضـور آنهـا کـم    ؛ي حضور دارندا ست که در این مرحله نیز، خدایان ودها

یعنی خدایان گروهی(که تا حدودي بـا خـدایان گروهـی     ،تقسیم چهارم خدایان .شده باشد
واسـوها در ایـن دوره حضـور     و ها تیاها، ماروت نی آديیع ،تفاوت دارند) پیشین ۀدر مرحل

امـا در   ؛هشـت تـا   »وده اتهـروه «شش تاست و در  »وده  ریگ«تیاها در  اد آديمثالً تعد ،دارند
هـا در آسـمان   کنـد. این  وازده ماه سـال تطبیـق مـی   تاست که با د تعداد آنها دوازده ،ها براهمنه
بهاگـه، از ایـن خـدایان هسـتند.      اند. میترا، وارونه و طر عالم مسلکنند و بر عناص می زندگی

تمایلی براي یافتن یـک   ،ها براهمنه ةاما در دور ؛هفت خدا هستند ،ها واسوها نیز در براهمنه
ایـن   ۀنشـان  ؛ي شـکل گرفـت  ا هها و حتی وراي خدایان ود پدیده ۀقدرت برتر در وراي هم
شخصـی  باور به یک امـر غیر  ،سرانجام کهد توان مشاهده کر می هود تمایل را در اواخر ریگ

  شکل گرفت. 28برهمنبه نام 
نیشـد بـه معنـاي نشسـتن در      است. اوپه 29»اوپه نیشدها« ةمرحله یا جریان دوم، دورزیر

ن و اهاسـت کـه روحانیـ    نیشـدها، شـرح و تفسـیر عرفـانی بـر وده      م است. اوپهحضور معلّ
بـرخالف   ،آنهـا  پیـداییِ  ةیـن متـون و دور  . ویژگی ااند نوشته ، آنراهاي اهل ریاضت براهمن

  30رگروي و تمایل به تجارب عرفانی شخصی است.ئپیشین، دوري از شعا ةدور
 بسـتگی  هـا  امـا چـون بـه وده    31؛نیشدها بر اتحاد برهمن و آتمن است تمرکز اصلی اوپه

 هـا  رودرهتیاهـا،   ایان گروهی (آديدارند، برخی خدایان دیگر در آنها مطرح هستند؛ مثالً خد
جانشـین همـۀ خـدایان     »بـرهمن « نیشـدها  در اوپه اند. نیشدها مطرح شده در اوپه )واسوها و

عنـوان مطلـق    صـورت خـداي برتـرین و در برخـی بـه      که در برخی متون به شود ي میا وده
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هسـتی و   ةهستی مطلق در عالم خارج و جوهرتجلی  ،شود. برهمن نامتشخص از او یاد می
  32.روح عالم کبیر است

  آيين هندوي كالسيك.۳
تـا   .م ق. 500از سـال   هندوي کالسیک است که ۀتاریخی هندوئیسم، مرحل ۀسومین مرحل

 .ادامه داشـته اسـت  حدود هزار سال  ،کالسیک ةبنابراین دور ؛ادامه داشته است. م 500سال 
این هزار سال دیگر سپري شد و البته فلسفۀ عام هندویی شکل گرفت و  دورة کالسیک،در 

هاي نظري آنهـا بسـیار    روش .م به خود گرفتتلطیف گردید و شکل منظ تصفیه و ،مکاتب
چـون   ؛انـد  دهکـر را در این شش مکتب محصور فلسفی  مکاتب ،ا دانشمندان هندوام ؛است

آن  ۀا همـ امـ  ؛وجـود دارد  آشکار یاختالف ،ها با پنج مکتب دیگر مابین هر یک از آن مکتب
دارند و آن عبارت است از اینکه فرد هندو باید اعتقـاد   اشتراكیک وجه  ،گانه مکاتب شش

دو شـرح  با همراه  ،هاي چهارگانه هوِد رو ؛ از اینمنتهاي ایمان خود بداند ها را مبدأ و هبه وِد
  دهند. هندوها را تشکیل می ۀرکن اساسی دین و فلسف )دهانیش هپها و او براهمنه(آن 

ها،  نامه  هاي دینی، حماسه نامه قانون مانند ؛آمد پدیدی یک سلسله منابع دین ،در این دوره
هاي  ویژگی. از جمله ها پورانه و آستیکه یا خداباور فلسفی ۀگان گیتا، آثار مکاتب شش دوگَهبِ

 يا  ه هـاي غیـر ود   ي، ظهور آیـین ا ههاي ود رو به افول نهادن آیین ، عبارتند ازکالسیک ةدور
د بـه  رویکـرد مجـد   ،گویند گو) می (نیست هاي ناستیکه آنها آیین(بودیسم و جینیسم) که به 

  هایی هم براي آن پدید آمد. نامه که قانون جهانی زندگی این
 ،(دهرَمـه)  درمـه  .1شـود:   چهار هدف براي زندگی در نظر گرفته می ،کالسیک ةدر دور

 مکشـه  .4 ؛تلذ ]کسب[یعنی  ،کامه .3 ؛ثروت ]کسب[یعنی ، اَرثه .2 ؛فضایل ]کسب[یعنی 
  33نجات و رستگاري. ]کسب[(موکتی) یعنی 

یعنـی بـراي    شد؛هاي ملموس و شخصی مطرح  خداي شخصی با ویژگی ،در این دوره
ي ا هخدایان ود تجلیاتی را مطرح کردند و برخی متشخص بود،ن که حقیقت غیرهمان برهم

خـدایان دیگـري نیـز پرسـتش      . هرچندکه اهمیت چندانی نداشتند، نمود زیادي پیدا کردند
  بحث آنها را شرح خواهیم داد. ۀشدند که در ادام می

  ميانه يآيين هندو. ۴
 یا قرون وسطاي هندوئیسم اسـت و  خی آیین هندو، آیین هندوي میانهتاری ۀچهارمین مرحل
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ن نامند، ایـ  دلیل اینکه این دوره را دورة میانه می م ادامه داشته است.1800تا  .م 500 سال از
  روي هستیم. ها، شاهد نوعی میانه است که در همۀ زمینه

ات مذاهب ادبی و آثار مکاتب فلسفی :عبارتند از ،آمدند پدید دوره دینی که در این منابع
  کنند. پرستش را بیان می ةگانه که عقاید و نحو سه

 ۀزمینـ از جملـه در  (هـا   زمینه ۀر در همتنوع و تکث عبارتند از ،چهارم ۀهاي مرحل ویژگی
اجتماعی افـزایش یافـت و    ۀطبقات چهارگان ،. در این دوره)ها فلسفی، فکري، آداب و آیین

کـه   پیشـین بنـدي   بـرخالف تقسـیم   ؛عبارت شد از تبار و دودمان ،بندي جدید مالك تقسیم
بنـدي   . طبقهنامند می »جاتی« راها  گروه پیشه و کارکرد اجتماعی بود. این دسته و ،مالك آن

هاي بودایی و  آیین ،نوعی ثبات و امنیت اجتماعی نیز شده است. در این دوران باعثجدید 
  .کم رو به افول گذاشت کم ،جینی از سمت جنوب هند

م اي که خـدایان دیگـر را مایـا و تـوه     به گونه ؛در این دوره توجه به برهمن وجود دارد
ـ   ،یا برخی از هندوها پنداشتند می چنـین مظـاهر او   تند. همدانسـ  رهمن مـی آنها را تجلیـات ب

هــاي متعــددي از ویشنوپرســتی،  و گــرایش شــده مــیپرســتش  )و شــکتی  هویشــنو، شــیو(
 )جاي پرستش برهما که یکی از اضالع تثلیث هنـدویی بـود   (به پرستی پرستی و شکتی هشیو

  34یم.بین را در این دوره می

  . آيين هندوي مدرن۵
 ،داننـد. در ایـن دوره   مدرن آیین هنـدو مـی   ةرا دور کنونتا از سال هزار و هشتصد میالدي

سیاسـی و   ۀمیان هنـدوها و غـرب شـکل گرفـت کـه همـراه بـا سـلط         فزونیارتباط رو به 
ـ  واقتصادي انگلستان بر سرزمین هند بود  ادامـه   ۀ قـرن بیسـتم  از اواسط قرن نوزدهم تا میان

  مدرن فراهم کرد: ةسه تحول مهم را در دور ۀزمین ،این ارتباط داشت.
  ؛تجدید حیات هندویی در قرن نوزدهم .1
  ؛قرن نوزدهم و بیستم خواهی در . جنبش استقالل2
  35در اشکال گوناگون. ـ شمالی مریکايـ ا ویژه به. ورود هندوئیسم به جهان غرب 3

و  انتقـاد کردنـد  ت هندویی پیروان آیین هندوئیسم به سنّ ،ها و برخی در این دوره غربی
عناصـر   ۀت هندو را از بقیـ عناصر اصلی سنّ کوشیدند ،ن انتقاداتبا ای رویاروییدر  هندوها
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بـه   »براهمو سـماج «: یکی جنبش یافتندشهرت بیشتري  ،دو جنبش ،. در این راستاجدا کنند
بـه   »آریـا سـماج  «) و دیگري جنبش م.1833ـ1774(رام موهان رويرهبري شخصی به نام 

و یــک  از شــهروندان بنگــال رويرام موهــان ). م1883-1824(ســوامی دایاننــده«رهبــري 
بـا میسـیونرهاي مسـیحی     ی چشمگیرارتباط ،بود و پیش از تأسیس این جنبش زاده  براهمن

پس از سفر به انگلستان و آشـنایی بـا    . ويگراي غربی آشنا شد هاي انسان داشت و با سنت
 صـدد انجمـن بـراهمن) را تأسـیس کـرد و در    ( براهمو سـماج  م.1828سال  افکار غربی در

هـا یافـت    نیشـد  هندوئیسـم در اوپـه   ةاصالح آیین هندو برآمد. او بر این باور بود که جوهر
کنـد کـه از راه تفکـر و     ها معرفی مـی  انسان ۀنام را براي هم شود که یک خداي مطلق بی می

هندوها براي خدمت به این عبادت  هاي دیگر صورتشود و  ارانه عبادت میکزندگی پرهیز
رویکرد وي   36.نیافتمحبوبیت چندانی  ،. این جنبش در میان هندوهااستضروري خدا غیر

ماننـد سـوزاندن   (اي باورهـاي هنـدویی    گرایانه بود. او با پاره رویکردي عقل ،به آیین هندو
رام «پـس از   نیـز مبـارزه کـرد.    )پرسـتی  زنان هندو به همراه جسد شوهرشان، تناسخ و بـت 

کـه بـه ایـن     »چندره سـن « این انجمن متحول شده و به دو شاخه تقسیم شد. »موهان روي
  کلیساي مدیریت جدید را بنیان نهاد. نیز، انجمن پیوسته بود

هندوئیسـم را بـه حالـت     کوشـید تأسـیس شـد و    .م 1875جنبش آریا سماج در سـال  
ها یافـت کـه از    اساس و بنیان هندوئیسم را در وده سوامی دایانندهخلوص اولیه بازگرداند. 

 :ویژه تمرکز خاصی بر روي دو مسئله داشت . او بهگفت مییگانگی الوهیت و اخالق سخن 
هـاي غربـی    ها و دیگري حذف تبعـیض طبقـاتی. او بـه ایـده     یکی برانداختن عبادت تمثال

 37هـا باشـد.   شامل بازگشت بـه وده شده باید  بدگمان و بر این باور بود که هندوئیسمِ تصفیه
ودند که هاي شمال هند ب پنجاب و دشت ةکرد افراد تحصیل ،داران آریا سماج ن طرفبیشتری

و تالش وي براي اصـالح   گانديالبته ظهور  38.هاي باستان بودند هاي ناب وده در پی سنّت
ها و ایجاد صلح میان هندوها و مسلمانان نیز، در این  جامعۀ هندو و باال بردن جایگاه نجس

  پوشیم. ت که جهت رعایت اختصار از آن چشم میدوره قابل بررسی اس
 .هایی که بر آیین هندو گذشته است، دسـت یـافتیم   تا اینجا به تصویري اجمالی از دوره

ه کـردیم. اکنـون   ها اشار صورت گذرا به وجود اعتقاد به خدایان نیز در این دوره در ضمن به
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تا بتـوانیم بـه هـدف     کنیمه ئارا هندویی خدایانمنسجم و جامع از نظام باید تصویري نسبتاً 
آوري این نکته ضروري است که به دلیل وجود خـدایان متعـدد و    یاد .برسیم دوم این مقاله

را نیـز بـه    پژوهشـگران و  را داردهـاي خـاص خـود     دشـواري  ،این کار ،تغییر و تحول آنها
  زحمت انداخته است.

ة هـم بـا پدیـد    رویـیم.  روبـه هـا   الوهیت با طیفی از گرایش ةبار، دردر نظام الهیات هندو
را  داند و آن خدایی میخدایی را شکل خاصی از چندین چندا ماکس مولر(که  39خداییچند

خدایی و اعتقاد به یگانگی الوهیت و حقیقـت مطلـق.    تک ةنامد) و هم با پدید هنوتئیسم می
مـثالً   ؛درآمده اسـت  ،خاصی یبه شکل  رهدي در نوسان بوده و در هر دوالبته این طیف اعتقا

شـود و در   دیـده نمـی   اي از اعتقـاد بـه بـرهمن    نشانه ،پیش از تاریخ در آیین هندو ةدر دور
ات هنـدو  حال بـرهمن در رأس الهیـ  هر اما به ؛آید سخن از برهمن به میان می هاي بعد دوره

جـاي   این بـه روییم. بنابر وبهرخدایی  خدایی و هم با تکهم با چند »ها وده«گیرد. در  قرار می
اسـاس  حـث از خـدایان را پیگیـري کنـیم، بر    ب ،هاي هندویی اساس سیر زمانی دورهآنکه بر
  .کنیم میآنها بحث  ، ازخدایان ۀشأن و مرتب ،جایگاه

 ،اي سانسکریت و از نظر ادبـی  واژه ،در رأس الهیات هندو قرار دارد. برهمن 40»برهمن«
عبـارت اسـت از نمـو،     ،اي خنثی است. معناي لغوي برهمن نه مذکر و نه مؤنث، بلکه واژه

مرور زمان این واژه به معناي پایه و  تطور، گسترش، توسعه، اتساع روح و دعا یا نماز، اما به
صـورت   بـه  وده  هیت به کار رفتـه اسـت. در ریـگ   اساس جهان یا روح کیهانی یا جوهر الو

عنوان حقیقتی کیهـانی و پشـتیبان نیـروي     وضوح از برهمن به ها به براهمنه برجسته و درغیر
پدید اسـت کـه خـویش را در مخلوقـات و     ن به میان آمده است. او امري خودخدایان سخ

  مخلوقات تسلط و برتري دارد. ۀکند و بر هم مخلوقات را در خود عرضه می
ي اسـت، آن اسـت کـه در پـس     اولیه جار 41نیشدهاي تصور بنیادینی که در سراسر اوپه

یکی اسـت. در   ،تغییرات جهان خارجی، واقعیتی ثابت نهفته است که با واقعیت ذاتی انسان
. ایـن  آمـد  پدیـد سمهیتا، تصور یک آفریدگار واحد کـه بـر عـالم تسـلط دارد،      ةاواخر دور

ک هنـوز یـ   ،امـا ایـن حـاکم الهـی     ؛از جمله برهمن نامیـده شـد   هاي متعدد آفریدگار به نام
نیشد آغاز شد. براي بیان ایـن مقصـود،    النوع بود که تالش براي کشف ماهیت او با اوپه رب

 ؛کار گرفته شد هروان آدمی ب گوناگونو شئون  )مانند خورشید و باد(امور طبیعی محسوس 
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(دم  یک براي بیان ماهیت اصل یا ذات نخستین، کافی نبـود. تأمـل در فضـاي پرانـا     اما هیچ
بیـانگر اشـکال گونـاگون     ،برهمن ۀجاودانگی به منزل بارةبرهمن یا تأمل در ۀمنزلحیاتی) به 
مادي بـرهمن، انـواع گونـاگون تأمـل و      مادي و غیرتجلیات  جو است. در کنارو این جست

هنوز در بنـد   ها، این قدیس 42،داسگوپتااما به قول  ؛دشجانشین واقعی مراسم قربانی  ،تعمق
چند تأمل، جاي قربـانی را  ها و مناسک مذهبی بودند و هر نییحجاب تصورات مربوط به آ

ي کـه بـه پرسـتش    ا هاما این تأمل براي رسیدن به بـرهمن کـافی نبـود. ذهـن ود     ،گرفته بود
؛ امـا راه بـه   دانسـت  النـوع مـی   خدایان با تجلی مرئی خو گرفته بود، برهمن را نیز یک رب

یعنـی او را نادیـدنی،    ؛منفی روي آوردند وصفنیشدها به  متفکران اوپه رو جایی نبرد؛ ازاین
نیشـد در ایـن نکتـه     کردند. شاید بتوان گفت که تعـالیم اوپـه   وصفبدون آغاز  و نابوییدنی

سو ذات عـالم و از   آتمن از یک ه،ود همان آتمن است. در ریگ ،شود که برهمن خالصه می
صورت کلی به مفهوم اولی  برهمن به ،نیشدها دم حیاتی در انسان است. در اوپه ،سوي دیگر

اما  ؛شود تأکید می رود و بر یگانگی این دو بسیار کار می هو آتمن براي معرفی ذات درونی ب
همین آتمـن   ،چیزهاي عالم حضور دارد و برهمن ؛ بلکه در تمامآتمن فقط در انسان نیست

هر  ،مناست که چیزي خارج از آن نیست. ذات انسان و ذات عالم یکی است. آتمن و بره
شمار  گونه تجلی و دیگري حاضر در تجلیات بییکی ماوراي هر ؛گانه دارند اي دو دو چهره

کنند.  یگانگی این دو جنبه اشاره می نیزوحدت و کثرت و  ۀبه دو جنب ،است. این دو چهره
نفس نـاب کلـی و نفـس حاضـر در نفـوس       ۀدر مورد آتمن، این دوگانگی صورت دو جنب

عالوه بر اینکه جاودانی و نابود ناشـدنی اسـت، حقیقـت آن بـا      ،فرديفردي را دارد. نفس 
  43یکی است. ،با برهمن یا بنیان اصلی عالم نیزآتمن کلی و 

موجـودات از او صـادر    ۀاصل ممتاز عالم عینی و حقیقـت عـالم اسـت و همـ     ،برهمن
سـت کـه   ص یا روح جهانی ابرهمن، مطلقِ فاقد تشخ 44گردند. می سوي او باز شوند و به می
بناي تنوع پدیداري عالم وجود است و در آنِ واحـد هـم درونی(ذاتـی) و هـم متعـالی      زیر

 :مشخص فـرض شـده اسـت    ۀدو جنب ،برهمن ةبار: درگوید هندو می ۀاست. یکی از فالسف
منزه است و به هـیچ وهمـی    45گونه اعراض و صفاتکه از هر کمال مطلق بودن ۀیکی جنب

وجود مطلقی اسـت کـه مظهـري از     ،دیگر ۀم است و جنبئدر نیاید و تنها به وجود خود قا
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 ۀمحکوم به قضا و قدر و تحت سلط ،آورد و در این جنبه می پدیددنیاي موجود براي خود 
  ش است.یاول خو ۀجنب

برهمن نـه   ؛است شده وصف هاي گوناگون صورت  نیشدهاي مختلف، برهمن به در اوپه
رنگ و خـالص   جسم، بی سایه، بی بی ،ابتدایی دارد و نه انتهایی، نه داخلی دارد و نه خارجی

در زمـان و   : زمـان و بـی  داردنیشد دیگري آمده است که برهمن دو صـورت   است. در اوپه
سـت و  ناپذیر و جاودانی است و از بودن و شـدن مبرا   آغاز این جهان، برهمن بود و برهمن تغییر

علل در او راه ندارد. حضور و ساري بودن او را در اشیا به نمک محلول در آب یـا کـرة در شـیر    
 رو منزه و باالتر از هر چیـز  اند. او را ازآن و یا وجود بالقوة درخت در مغز هسته تشبیه کرده

ر موجودات اسـت کـه د   ۀاند که از دنیاي آفرینش برتر است. برهمن سرِّ سویداي هم دانسته
 در برخـی  46نهفته و در همان حـال از همـه جـدا و منـزه اسـت.      ها لها و شک تتمام صور

شوند، انکـار   ی را که در جهان دیده مییواقعی بودن اشیا )،مانند ودانته(مکاتب فلسفی هند 
 47کننـد.  تأکیـد مـی   )بـرهمن (کرده و بر وحدت و یگانگی اشیاي عالم با این واقعیت یگانه 

  48واقعی بپنداریم. ،جاي او اشیاي متکثر را به شود که بب میبنابراین جهل ما س
شـود)،   اي شمرده مـی   ه(یعنی پایان عصر ود اي است ودانته ۀمفهوم برهمن که اوج فلسف

است که مفهوم بـرهمن   »ها شاتاپاتها براهمنه«اما تنها در  ؛شود ظاهر می وده نخست در ریگ
 ،همین کتـاب  ۀشود. به گفت است، مطرح می ي اصل برتري که نیروي محرك خدایانابه معن

 ــ  به کمک شکل و نـام  و عالم همان برهمن بود. برهمن خدایان را آفرید ،راستی در آغاز به
بدین جهان نزول کرد و اینها دو نیروي عظیم او هسـتند. در   ـ که اجزاي اصلی عالم هستند

  49شود. فرض می غایی عالم است و با پراجاپاتی یکی عنصرِ ،برهمن ،جاي دیگر
بـرهمن  تجلیـات   آنهـا را  دیـدگاه، شوند که از یک   خدایانی مطرح می ،در مراحل بعدي

اما هنگامی کـه   ؛نهایت است غیرمتشخص و مطلقِ بی ،. برهمن در مقام ذات خودشمرند می
او را  خواننـد.  ) میخالق و پروردگار( 50»ایشوره«او را  هویدا شود،عنوان خالق  خواهد به می
ویشنو را تجلی بـرهمن در مقـام    ،گرچه در برخی موارد ست؛ 51»برهما« ین مقام، هماندر ا

  آورند. خالقیت به شمار می
ـ نیشدها مورد توجه بوده و تبیین خاصـی کـه ارا   برهمن با جهان هستی در اوپه ۀرابط ه ئ

، جهـان را  اسـت  جوهر هستی کههاي فلسفی هند دنبال شده است. برهمن  در مکتب ،دهش
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علـت   ،هم علت فاعلی و هم علت مادي عالم است و خود او ،یعنی او ؛خود پدید آوردهاز 
  .هستغایی آن نیز 

برهمن هم به اصل اعلی یـا واقعیـت مطلـق اطـالق      ةواژ ،در مکتوبات متأخر ودانته نیز
شده و هم به خالق جهان که همو معبود و محمود و موضوع ثنا و ستایش است. در ادبیات 

  52براي نامیدن خداي خالق به کار رفته است. »ایشوره«گاهی واژة  متأخر نیز،
خـدایان را در   ۀبرهما که همان برهمن در مقام خالقیت است، یکی از اضالع تثلیث اولی

 .جاي خود را به شکتی داده اسـت  ،چه در دوران بعديگر ؛داده است آیین هندو تشکیل می
شماري به نام او در سرزمین هند   دك و انگشتو معابد ان رایج نیستپرستش او  نیز امروزه

آفـرینش،   53هـا  شناسی پورانـه  است. در جهان »پوشکار«آن در شهر ترین  مهم وجود دارد که
 54،پورانـه  متْسـیه را ایجـاد کـرده اسـت. بنـابر      حرارتی اسـت کـه ریاضـت برهمـا آن     ۀنتیج

از خود پرسید: من کیستم؟ این گـل نیلـوفر    ،که برهما از جام گل نیلوفر سر برآورد هنگامی
غلطـد،   یتنـاهی مـی   هـاي ال  پهنـاور آب  ۀکه در خلوت آفاق بیکران پدید آمده و روي عرص

 نیلوفر شد تا شاید انتهـاي آن  ۀگاه داخل ساق آن .دارد را نگه می چیست؟ شاید موجودي آن
ی ندارد. پس از راهی کـه رفتـه   پایان ،ولی چون مسافتی را پیمود، دانست که آن راه ؛ا بیابد ر

سـبب   ،شـده از او سیار ریاضت کشید و حـرارت تولید ب .بازگشت و در خود فرو رفت ،بود
  بیانی تمثیلی است. ،روشن است که این عبارات 55د.شپیدایی کائنات 

صورت انسانی که داراي چهار سر است و هر یک از سـرهاي   معموالّ تصویر برهما را به
یکـی از وداهـاي    ،کننـد. در هـر یـک از دسـتان برهمـا      می رسماست،  او نیز به یک سمت

در دسـت   ،چنـین در برخـی تصـاویر   ۀ آنهاسـت. هم چهارگانه قرار دارد و او مشغول مطالع
جهان از آن اسـت   آفرینشنشان اهمیت آن و  ،برهما ظرف آب و تسبیح وجود دارد که آب
ة عالم به دسـت  تدبیر و ادار ۀنشان ،یزتسبیح ن .و قوام جهان از نظر مادي به وجود آب است

  ست.برهما
یـا خـداي    که به معناي خداي برگزیده شود مطرح می» دوه ایشته«مفهوم  ،بعد ۀدر مرحل

 توانـد همـان برهمـا یـا ویشـنو، شـیوه       هر شخص هندو می ةمحبوب است. خداي برگزید
 داننـد.  مـی یکی از این خدایان را خداي برتر  ،هر یک از هندوها باشد. 56(شیوا) و یا شکتی

  دهند. در نتیجه صفات کمالی را هم به آن خداي برگزیده نسبت می
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خـوریم کـه انبـوهی از خـدایان      ها برمـی  هۀ بعد، به خدایان فرعی با عنوان دوتدر مرحل
برد که  فرزند شیوه نام ،توان از گنشه می ودارند ریشه گوناگونی هستند که در اساطیر هندو 

خـورد و   شم مـی او به چ ۀمجسم گوناگونهاي  خدایی با سر فیل است که در معابد و مکان
تـري بـه نـام     بعـدي بـا خـدایان فرعـی     ۀ. در مرتبشود می... پرستش براي طلب تندرستی و

 ،شویم که خـدایان روسـتاها هسـتند و در مبـادي ورودي روسـتاها      می رو روبهها  دوته گرامه
کنند تا روستا و اهـالی آن را از آفـات    صورتگري می زشتهاي  را با چهرههاي آنها  مجسمه

  و شرور حفظ کند.
هـاي   مربوط است که به توضـیح ویژگـی   از برهمن پس ۀبحث ما به خدایان مرتب ةعمد
 .نکاتی را بیان کـردیم  است، تجلی برهمن در مقام خالقیت کهبرهما  ةپردازیم. دربار آنها می

  ه کنیم.ئویشنو، شیوه و شکتی ارا ةدربار اکنون باید مطالبی

  ويشنو
ویشـنو را   ،اي در برخـی مکاتـب ودانتـه    کی از خدایان بزرگ در آیـین هندوسـت.  ویشنو ی

حتی او را علت مـادي عـالم نیـز بـه      .دانند تجلی برهمن در مقام خالقیت می ،جاي برهما به
ویشنو را خـداي یگانـه و خـالق و حـافظ جهـان       ،هاي متقدم نیز آورند. در پورانه شمار می

دارنـده و نیـروي    وده اسـت کـه او را خـداي نگـه     . ویشنو از خدایان اصلی ریگشمرند می
دانند. او خدایی مهربان و محافظ کائنـات اسـت و تـداوم هسـتی را      اتصال اجزاي عالم می

 ،وده در ریـگ  57.دانند میدارنده  اصل نگه رااو  ، هموارهدر آیین متأخر هندو .کند تضمین می
 کـه  گویـد  از جملـه مـی   ؛سرودهاي متعددي در وصف ویشنو و ذکر عظمت او وجود دارد

طی  را رقم زدند، سه گام برداشت و ویشنو از همان مکانی که خدایان خیر و صالح آدمیان
 ها و فوق آسمان ،عمل پوشید و گام سوم او ۀجامرا واقعیات زمینی و آسمانی  ۀهم ،دو گام

 وراي ادراك و بینش جهان ماده و مافوق سیر حرکت پرندگان اسـت کـه از ایـن سـه گـامِ     
  شود. با عنوان سه گام کیهانی یاد می ،ویشنو

گزینـد و همـان خـداي برگزیـدة      گفتیم کـه هـر یـک از هنـدوها، یکـی از خـدایان را برمـی       
 ،دینـی  دهد. بنابراین در متون رو صفات کمالی را نیز به او نسبت می شود؛ ازاین دوه) او می (ایشته

مانند ازلی و ابدي بودن، قادر مطلق بودن، پاك و منزه بودن، علـم الیتنـاهی   (صفات کمالی 
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صـورت   ویشـنو را بـه   هـا،  بیشتر تصویرها و تمثالدر  به ویشنو نسبت داده شده است. )و...
  58.بی استدارد و با رنگ آ و چهار دست اشاي بشّ دهند که چهره نشان می ي جوانمرد

است. در آیین هندو  مربوط ویشنو، به تجلیات ویشنو ةیکی از مباحث بسیار مهم دربار
به معناي نزول و هبوط  ،شود. اوتاره از نظر لغوي یاد می 59»اَوتاره«از تجلی ویشنو با عنوان 

منظور ارتباط، هـدایت و   و تجسم خداوند بهتجلی  به معناي ،است و در فرهنگ دینی هندو
مهم مطرح شده است. تجلی  ده ،بندگان از گمراهی است. براي ویشنو در طول زمان نجات

تـرین   مهـم  داننـد؛ امـا ایـن ده تجلـی را     هاي او را بیش از این تعـداد مـی   تعداد تجلیات و اوتاره
انـد یـا    هاي هندویی، در هر زمان که فضیلت و تقوا تهدید شـده  شمرد. براساس آموزه تجلیات می

و تجلـی   صـورتی  اند، ویشنو به ها جهان را تهدید کرده پاك تهدید شده و شیطان نفوس شریف و
دهم بـاقی مانـده   تجلی  از این تجلیات رخ داده وتجلی  کنون نُهتا مشکل را برطرف کرده است.

معموالً هر مؤمن هندو  ست.ویشنو پرستش ۀمنزل به ،ها پرستش هر یک از این اوتاره 60است.
  دهد. دل میتجلیات  به یکی از این ـ هایش یازها و خواستهن ـبنا بر روحیات ـ هندو 

  شيوه
پرسـتش او در میـان    ،ست که امـروزه نیـز  ) یکی از خدایان بزرگ آیین هندو(شیوا61»شیوه«

بسیاري از هندوها رواج دارد و معابد بسیاري در هند به نام او ساخته شده و محل عبـادت  
محبت است که لطف سرشاري به بندگانش با، خدایی بسیاري از هندوهاست. او تا حدودي

گیرد. او با  کند و قالب خاصی به خود می دارد و این تصور وجود دارد که به زمین نزول می
نقـش   ،اما شـیوه  ؛کند کنند، به آنها کمک می شفاعت کردن براي کسانی که او را پرستش می

 ةي بـازآفرینی و تولـد دوبـار   معتقدند که ایـن ویرانـی بـرا    هندوها البته دارد؛ویرانگري نیز 
دانسـتند   خیزي و باروري می شیوا را خداي حاصل ،موجودات است. در دوران ماقبل تاریخ

 گونـاگون هـاي   صـورت  . تصاویر او را بـه پرستیدند میاو را  اش، و به دلیل قدرت ویرانگري
تـرین   روفهاي دیگري نیز براي او وجود دارد که معـ  نام ،اند و بر همین اساس ترسیم کرده

معمـوالً چشـم    ،ه شـده ئـ است. در تصاویر و تماثیلی که براي شـیوه ارا  »شیوة رقصان«آنها 
باز است و پیروان او اعتقاد دارند  سومی نیز در وسط پیشانی او تصویر شده که همواره نیمه

 62که این چشم سوم در روز معینی گشوده خواهد شد و جهـان را زیـر و رو خواهـد کـرد.    
  دانند. ن، سرچشمۀ رود مقدس گنگ را گیسوان شیوه میپرستا شیوه
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 امـا پیـروان او معمـوالً    ؛مهمی مانند آنچه براي ویشنو مطرح است، نـدارد  ةاوتار ،شیوه
کننـد.   عنوان نماد باروري و قدرت آفرینندگی ستایش مـی  (لینگام) یا غضیب را به 63»لینگا«

صـورت یـک    آلت تناسلی مادینه که بهیا 64»یونی«صورت ستونی سنگی در  آنها لینگام را به
دهند و در مراسم مذهبی بر روي آن روغن یـا آب   شود، قرار می یا ساخته می کاسه تصویر

 .نمادي از بعد غیرشخصی شیوه نیـز هسـت   ،کنند. لینگا را تقدیس می ریزند و آن و گُل می
  تناسلی در هستی است.گونه نیروي توالد و هر أگویی شیوه منش ،اي که در آن همان جنبه

  شکتي
شـمرده شـده و   از خـدایان هنـدو    عنوانی براي همسران شیوه و ویشـنو اسـت و    »شکتی«

مادر است. ایـن مـذهب در    ۀمذهب اله ،. مذهب شکتیپرستند ، او را میبسیاري از هندوها
ایـن   هاي تنتـري در هنـد رواج یافـت کـه     هاي هفتصد تا هزار میالدي در بستر اندیشه سال

فعـال آن بـا نیروهـاي     رویکردي به نیروهاي نهفته در درون بدن انسان و ارتبـاط  ها، مذهب
سـت.  و ویشنونماد نیروي باروري و عنـوانی بـراي همسـران شـیوه      ،. شکتیکیهانی داشت

شـود.   پرسـتش مـی  یا ویشنوسـت کـه   شکتی خدابانوي مادري و آفرینندگی و همسر شیوه 
 دارد. همسر ویشنو نیـز در ایـن جمـع    ن متعددهمسرا ،وستانهند گوناگونشیوه در مناطق 

ماننـد طلـب فرزنـد،    ( هـاي متعـددي   را بـا انگیـزه   »خدابانوها«حضور دارد. این  ها) (شکتی
ها کـه همسـر شـیوه اسـت،      . یکی از شکتیپرستند می )درخواست محصول و شوهر خوب

نام دارد  66»پارواتی« گر شیوهرحم دارد. همسر دی اي خشن و بی که چهرهنام دارد  65»دورگا«
دانند و ایـن   نیافتنی می شیوه را متعالی و دست ،پرستان . شکتیدارداي جذاب  دارد که چهره

آورند که اگـر آنهـا نبودنـد،     (همسران شیوه) را نیروي فعال درونی شیوه به شمار می ها الهه
  کسی به شیوه دسترسی نداشت.

منـدي و   بهـره  ،کـامروایی  ۀالهـ  کـه همسر ویشنو است  و ها نیز یکی از شکتی» لکشمی«
  67خوشبختی است.

  تثليث هندويي
، تحـول  آنها ۀرو هستیم که جایگاه و مرتب هما در آیین هندو با خدایان متعددي روب گفتیم که

شود. در درون نظام الوهیـت در   از این ویژگی با عنوان هنوتئیسم یاد می و تغییرپذیر است.



   ۱۰۹ انيهندو و تطور در نظام خدا نييآ يخيادوار تار

هستیم که در اینجا به آنها اشاره  رو روبهاز تثلیث خدایان  گوناگون یهای کلبا ش ،آیین هندو
بسـا در   تثلیث خدایان پیش از مسیحیت سابقه داشته و چـه  ۀکنیم تا نشان دهیم که مسئل می

  گیري تثلیث مسیحی نقش داشته است. شکل

  تثليث اول
سـه   ،ها در یکی از این تثلیثتوان در دوران ودایی مالحظه کرد.  اولین تثلیث هندویی را می

اند. ورونه از خـدایان   قرار گرفته) 70مان آریه (میترا) و69میتره (وارونا)،68اي (ورونه خداي وده
قـوانین   ةدارنـد  نگـه ه برپامیتـر  بـا  . او همـراه اند کردهوده از او یاد  در ریگ آسمانی است که

ي بـا نظـام کیهـانی    بـیش از هـر خـداي دیگـر     رو ؛ ازایـن روحانی و فیزیکی جهان هسـتند 
در اوایـل عهـد    71به او اختصاص یافته اسـت.  ی اندكسرودهای ،وده البته در ریگ اند؛ مرتبط

بـاران کـه بـا سـپري      ةکنند ورونه پادشاه جهان بود و سلطان آسمان پرستاره و نازل ،اي هود
مـرور ورونـه بـه     صفت نزول رحمت را از او گرفـت و بـه  شدن ایام، خداي رعد ( ایندرا) 

 ؛برترین خـدا بـود   ،ي در این تثلیثا ورونه در عصر وده 72ها نزول کرد. مقام خداي اقیانوس
  73تدریج قلمرو فرمانروایی او رو به افول نهاد و محدود شد. اما به

همـواره همـراه بـا    ـ جـز یـک مـورد      ـخدایان ودایی است که نام او  ترین  مهم میتره از
هـا   دانند. میتره را حـافظ عهـد و پیمـان    مان ورونه میپی او را هم رو ازاین ؛ورونه آمده است

ترین و اسرارآمیزترین خدایان آریایی است کـه پرسـتش او در ایـران     اند و او از کهن دانسته
  74باستان نیز رواج داشته است.

ف صفت جوانمردي و سلحشوري و مسئول نیز از خدایان آسمانی است و معرمان  آریه
  75.است نوازي و... ، رسوم مهمانهاي ازدواج تنظیم معاهده

  تثليث دوم
و  77»اینـدره « 76،»آگنـی «تثلیث دیگري از خدایان وجود دارد که عبارتند از  ،يا در دورة وده

بنـدي   و در طبقـه  79خداي آتش است ،در توضیح این تثلیث باید گفت که آگنی 78».سوریه«
نـام او آمـده اسـت.     وده، ریگدر بیش از دویست سرود  جزء خدایان خاکی است. ،خدایان

کنـد. او بـا    هاي متضادي را ایفـا مـی   اوصاف مهمی دارد. او نقش ،آگنی مانند خدایان دیگر
پیماید. آیین نیـایش و قربـانی متوجـه     مراتب هستی را می ۀاما هم ،آنکه خداي خاکی است

هـدایا و   دانستند کـه در آن  این خداي قربانی بوده و دهان آگنی را محراب مقدس آتش می
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ریختند. او فرزند زوج آسمان و زمین است و از آسمان هفتم پدیـد   نذورات قربانی فرو می
شـده کـه او را    باعـث هستی  ۀبه زمین آورده شده است. ظهور او در سه مرتب و سپسآمده 

در زمـین و فضـاي میانـه و     رو ؛ ازایـن گذارند. او مانند پیامبرِ خدایان است  نام »اي گونه سه«
یعنـی آگنـی بـین     ،»آگنی ویشوا نـارا « صورت هر آریایی به ۀی است. او در خانان متجلّآسم

سه عالم را بـه هـم    ،اي نامرئی همه، موجود است. آگنی موجودي الهی است که چون رشته
 همچون رعـد و  ،دهد و در آسمان چون خورشید درخشان است و در فضاي میانه پیوند می

هـاي آتـش را بـه هـم      (که چـوب  زمین از دو دست آدمی افروزد و در روي برق، آتش می
آید. او همان پیوند و میثاق است که از ازل بین خدایان و آدمیان موجـود   می پدیدمالند)  می

  .رساند سوي بارگاه ایزدي می بوده است. اوست که نیایش آدمی را به
ترین خـدایان   بترین و محبو(ایندرا) یکی از خدایان برزخی است و از قدرتمند ایندره

آمـده اسـت. او را    هود است که نام وي در بیش از دویست و پنجـاه سـرود ریـگ    وده ریگ
بـارانی   ۀواسـط  حیات گیاهی و انسانی را به ۀاند و رشد گیاهان و ادام خداي باران لقب داده

کننـد کـه    مـی  وصـف صورت جنگاوري جسـور   اند. او را همواره به فرستد، دانسته که او می
بین عالم بـاال   يوۀ ارتباط و وساطت واسط به ،نبرد است. شاید اهمیت بیش از حد او ةآماد

نزول برکات عالم بـاال و   ۀو پایین باشد که هم موجودات خاکی به او نیازمندند و هم واسط
دهـد کـه او از    نام ایندره در اوستا نیز آمده و نشـان مـی   80عامل ارتباط میان دو عالم است.

  نژاد بوده است. خدایان آریایی
سـومین خـدا در تثلیـث دوم اسـت و او را یکـی از خـدایان آسـمانی         ،(سوریا) سوریه

سـو بـا    ي است که از یـک ا هو مشهورترین خدایان ودترین  مهم آورند. سوریه از شمار می به
(آگنی) اسـت، انطبـاق دارد و از سـوي     عظمت آتش الهیتجلی  کالبد فیزیکی خورشید که

  نور، گرما، حیات و معرفت است.أ منبع و منش ،دیگر

  تثليث سوم
عبارتند از سه  ،آن ةدهند رو هستیم که اجزاي تشکیل هبا تثلیث مهمی روب ،کالسیک ةدر دور

در مقـام خالقیـت و    اسـت،  بـرهمن تجلی  کهبرهما . »شیوه«و  »ویشنو«، »برهما«خدا؛ یعنی 
مظهر نابودي و ویرانگـري اسـت کـه پـیش از ایـن       ،خداي خیر و مهربانی و شیوه ،ویشنو

جـزو خـدایان آسـمانی بـوده      ،يا هه کردیم. ویشنو در عهـد ود ئآنها ارا ةتوضیحاتی را دربار
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مباحثی وجود داشـته و هـر یـک از ایـن اضـالع       ،برتري یکی از این سه خدا ةاست. دربار
ابتـدایی   ةآفریننـد  کهاما محبوبیت ویشنو بیشتر بوده است. برهما  ؛اند پیروانی داشته ،هگان سه

 ،هسـتی  ياما دوام حیات و اتصال اجـزا  ؛تنها نقش اولیه را بر عهده داشتهاست، موجودات 
 آفـرینش اي است که پس از  برهما همچون معمار بازنشسته رو ؛ ازایناست وابسته به ویشنو

بر همین اساس است که امروزه دیگـر   ة ویشنو گذاشته است.را بر عهد نجهان، تحوالت آ
تـرین   مهـم  تنها چند معبد برهمایی باقی مانده که ،و در سراسر هند شود نمیبرهما پرستش 

  آن در شهر پوشکار است.

  تثليث چهارم
از دوران کالسـیک اسـت، برهمـا جـاي      پسآخرین تثلیث هندویی که تثلیث مربوط به  در

که نماد نیـروي بـاروري   ه دهد. شکتی عنوانی است براي همسران شیو را به شکتی میخود 
ایـن بـانوان    ؛آورنـد  مـی  شـمار  شـکتی بـه   و یـک  لکشمی را نیز همسر ویشنو ؛شیوا هستند

  شوند. پرستیده می 81»ماتا«عنوان الهۀ مادر،  به

  انیينکات پا
 ،هـا  نکته این اسـت کـه خـدایان در وده   ین در پایان این بخش باید به نکاتی اشاره کنیم. اول

 ،مـرور  امـا بـه   ؛محسوس و مشخص برخوردارنـد  ویژگی ولی کمتر از ؛اندکی فردیت دارند
تر در صورت  مفهوم کلی خدا در فکر متأخر هندو تغییر پذیرفت. به سبب ماهیت محسوس

 ۀفـ آمـد. وظی  پدیـد خدایی، وضوح بیشتري یافتند و در وظـایف خـدایان، تمـایز بیشـتري     
او همچنـان مقـامی    .صورت ذهنی باقی مانـد  ولی این مسئله به ؛برهما بود ةآفرینش به عهد
و ویشـنو   هشـیو  ،از سـوي دیگـر   .ولی پایگاهش در دین فروتر آمـد  ؛داشت واال در اساطیر

محسوس و مشخص شدند و شخصیتی کامالً نمایـان یافتنـد و بـاالترین مرتبـه را در فکـر      
  کردند. کسبهندو 

جسمانی و تجریدي بوده و حتی به هیئـت بـت هـم    غیر ،يا دوم اینکه خدایان ودهنکتۀ 
شوند؛ البته مـا   صورت بت نیز مشاهده می ي بها اما پس از آن، خدایان وده 82؛شدند دیده نمی

را  گونـاگون اي کـه خـدایان    گونـه  بـه  رویـیم؛  روبـه با گرایش توحیـدي    وده در اواخر ریگ
  آورند. می شمار ظهورات همان یک خدا به
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ي ا ودهاز تأثیراتی است کـه منـابع غیـر   یکی  ،سومین نکته این است که خدا شدن انسان
  83بر آیین هندو داشته است. )سند ةدراویدي و در(

امـا   ؛خدایان خاصی را با برهمن یکی دانسته بودنـد  ،نیشدها اوپه ،آخر اینکه برخی ۀنکت
اسـت.   ، کریشـنه   کنـد  خداي منجی، خدایی که عالم را آفریـده و اداره مـی   ،در بهاگاواد گیتا
من بـراي خـاطر بنـدگانم بـه      :گوید شود که می عنوان منجی، آنجا ظاهر می نقش کریشنه به

  آیم: جهان می
ـ  آن ،چون درستی کاستی پذیرد و نادرستی فزونی گیرد مـن خویشـتن را    اگاه اي ارجون

داري نیکوکاران و نابودي بدکاران، براي استوار گردانیدن راسـتی،   سازم. براي نگه نمایان می
  84آیم. من در هر زمانه به دنیا می

  توان به نتایج ذیل دست یافت: می ،این با توجه به این نکاتبنابر
  ؛پیش از ظهور آیین مسیحیت وجود داشته است ،تثلیث خدایان در آیین هندوۀ . مسئل1
بـراي نجـات    شدن خدایان و به جهـان آمـدن آنهـا    سمانیسخن از ج ،. در آیین هندو2

  جهان نیز وجود دارد؛
اي کـه   گونـه  به ،همکاري و تقسیم کار وجود دارد ،. در آیین هندو میان برخی خدایان3
ـ  تـوان بـه   چند خداست. بـرهمن را مـی   ةبرخی کارها بر عهد دادن انجام خـداي برتـر    ۀمنزل

بـرهمن در مقـام   تجلـی   برهمـا  85دهنـد.  ا انجام مـی او را گویا سه خد ۀدانست که سه وظیف
نوبـت بـه شـیوه و     ،بعـد  ۀبرهماست. در مرحلـ  ةخالقیت است و کار خلقت جهان بر عهد

ة شیوه و حفـظ و تـدبیر جهـان بـر عهـد      ةرسد که کار ویرانی و بازسازي بر عهد ویشنو می
حاجات  ةحال برآورند عینو درمظاهر نیروي توالد و تناسل شیوه  ،ها نیز ست. شکتیویشنو

  .قرار دارنددر عرض هم  ،گانه ند. این خدایان سههست پرستندگانشان
. با تطورات تاریخی آیین هنـدو، نظـام خـدایان هنـدویی نیـز تغییـر یافتـه و اشـکال         4

  گوناگونی به خود گرفته است.
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