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Abstract
The oldest written materials existing in India belong to the Vedic Aryans. It is
within these works that Samasāra doctrine appears for the first time. Having lived
with the indigenous people for some time, Aryan people adopted certain religious
themes assimilating them into their own belief system, or substituting them for the
parallel beliefs of their own culture; among those beliefs, doctrines of Fravahar,
Totemism (kinship of humans with plants) and ancestor worship are plays the most
part. These doctrines when is penetrated into India are merged with the ideas of
incarnation and embodiment of the gods (which are themselves rooted in
Mesopotamian and Middle Eastern traditions) and the belief in totemism and are
ultimately manifested as Samsāra doctrine. In this way, Gods like Viṣnu, that is
closest to Samasāra, have somehow been substituted for the Arian Mithra which is
most closely linked to Fravahar (manifestation) doctrine. Although Samsāra was
openly expressed in Upaniṣads, there is some evidence in Vedas of the return of the
soul indicating an earlier belief in Samsāra in the period before writing of
Upaniṣads.
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واکاوی آموزۀ سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در ودهها
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 .1استادیار گروه ادیان ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد گروه ادیان غیرابراهیمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1398/3/1 :؛ تاریخ پذیرش)1398/9/30 :

چكیده
کهنترین بازماندههای نوشتاری در هند مربوط به اریاییهای ودهای است .نخستین بار در این اثار اموزۀ سمساره مطرح
میشود .اریاییها در رویارویی با بومیان ،در طول زمان ،برخی درونمایههای دینی انان را گرفتناد و باا باورهاای خاود
هماهنگ کردند که در این میان اموزههای فروهر ،همتباری یاا توتمیسام (هامتبااری انساان – گیااه) و تجلیال نیاکاان
بیشترین سهم را داشتهاند .این اموزهها وقتی در روند کوچ به دیار هند میرسد با اندیشههای تجسد و تجسم خادایان و
باور به همتباری ،همنشین و سرانجام بهصورت اموزۀ سمساره ملوهگر شده است .خدایانی چون ویشنو -کاه بیشاترین
پیوند را با سمساره دارد  -در این روند بهگونهای مایگزین میترۀ اریایی  -که بیش از ساایر خادایان باا اماوزۀ فروهار
(تجلی) در ارتباط بوده -شده است .هرچند سمساره در اوپهنیشدها ،اشکارا ،بیان شده است ،لیکن در ودههاا شاواهدی
مبنی بر بازگشت دوبارۀ روان ومود دارد که نشان از اعتقاد به سمساره در دوران پیش از نگارش اوپهنیشدهاست.

واژگان کلیدی
اوتاره ،راه نیاکان ،سمساره ،فره ،کرمه ،ویبهوه.
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مقدمه
دو اموزهای که همواره بین محققان ادیان هند اهمیت داشته است و بهنوعی از اماوزههاای
مشترک ادیان و مکاتب فلسفی هند بهشمار میاید ،اموزۀ سمساره( )1و کرمه است .این دو
اموزه با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و بهنوعی کرمۀ هر شخص ،در سرنوشت فرد پس از
مرگ و چرخهای که بعد از ان دچارش میشود ،تأثیر دارد .بر سر اینکه خاستگاه و پیدایش
این اموزه از چه دورهای و به تأسی از چه قوم و فرهنگی در بین اقوام و باورهاای هنادی
رخنه کرده ،همواره بحث و نظر بوده است .برای روشن کردن موضوع نخسات الزم اسات
ریشۀ این دو اصطالح بررسی شوند.
سمسارَه ،واژهای سنسکریت از ریشۀ فعلی  Sŗبه معانی «ماری شادن (ساریان) ،لبریاز
شدن (سرریز شدن) ،دویدن بهسرعت (سَیَران) ،سر خوردن و نرم پریدن» است .این ریشاۀ
فعلی با پیشوند  ،sam-در معانی «همراه باا»« ،باا همادیگر»« ،هام» واژۀ سمسااره را پدیاد
میاورد .ریشۀ فعلی یادشده در پیوند با هر کدام از معانی دادهشده از این پیشاوند ،معناای
خاص و مفهوم ویژهای را از واژۀ سمساره اشکار میکند .در معنای اول و دوم «همراه با» و
«با همدیگر» به مفهوم «ماری شدن» یاا «مریاان باههماراه چیازی» اسات و منظاور از ان
همراهی روح با بنیان (اصل) «کَرمَه» است که چون نیرویی گردونۀ سمساره را به چارخش
وامیدارد

(.)Herman,2000:146 - 147

اما سمساره در پیوند با معنای سوم ،به معانی «ممع شدن» (فرورفتن) و «حلول» است.
با تومه به اینکه در ریشۀ فعلی سمساره ،مفاهیمی چون تندی ،شتاب و سرعت مریان نیاز
مطرح هستند ،بر این اساس سمساره مفهوم «سریع ممع شدن» میدهد.
چرایی نامگذاری این فرایند در مفهوم یادشده را با نگرشی در نوشتههای کهن هندویی
نیز میتوان دریافت .در «بْریهَد ارَنیَکَه اوپَهنیشَد» که دربارۀ کالبد و روح سخن میگوید ،در
ارتباط با مدایی روح از مسم ،که خود اغاز رخداد سمساره است ،بیان میکند« :بدانگونه
که کرم مومود در برگی (کرم ابریشم) چون به انتهای ان برگ رسد ،قرارگاه (برگ) دیگری
را گرفته و پیکر خویش را ممع میکند ،به همانگونه نیز اتمان (روح فاردی) چاون ایان
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مسم را رها سازد ،ان را بی حس و مان میگرداند و قرارگاه (کالبد) دیگاری مایگیارد و
خویش را اندر ان ممع میکند( »...شایگان،1375 ،

.)113 :1

این همسانی برگرفته از پیله بستن کرم ابریشم به دور خود اسات؛ چاون شاکلگیاری
پیله با ممع شدن کرم امکانپذیر است و همانگونه که کرم پس از طی دورهی پیلاهای باه
پروانه دگرگون میشود؛ روح نیز در فرایند سمساره صاورت دیگاری مایپاذیرد (کالبادی
مدید مییابد).
واژۀ کرمه ) (karmaنیز از ریشۀ سنسکریت  kŗبه معانی «عمال کاردن ،سااختن ،انجاام
دادن و رخ دادن» برامااده اساات .کرمااه حالاات فاااعلی «کاارمَن» ) (karmanاساات .حالاات
«کنندگی» این مفهوم را میرساند که فرد با انجاام کاردار (کارمن) سابب پیادایی فرماامی
میشود ).(ibid :261
با ومود تبیین دیدگاههای مداگانه از سمساره در بین ادیان باومی هناد ،چناد دیادگاه
همسان از این پدیده ومود دارد . 1 :سمسااره هماواره باا رناج و انادوه هماراه اسات؛ .2
پدیدهای پایانپذیر است؛ به این معنا که امکاان فناا و نیساتی ان بارای فاردی کاه در ایان
زنجیره گرفتاار اسات ،وماود دارد؛  .3ریشاۀ بازپیادایی در کردارهاای ارادی برخاساته از
تمایالت نفسانی و غفلت از سرشت حقیقی روح نهفته

است(smith,1987, 13: 56).

اما در این بین سمساره و کرمه نیاز باا یکادیگر در پیوندناد .عامال چارخش گردوناۀ
سمساره ،کرمه است .کرمه در واقع کردارهای نیک و بد را دربر مایگیارد .گوناۀ نخسات
باززایشهای مطلوب و اعمال ناشایست ،تناساخ ناامطلوب را باههماراه دارد .کرماه دامناۀ
گستردهای را از ایینها و شعایر دینی ) (ceremonyتا نیتها و اندیشاه و تماایالت روانای
دربر میگیرد ( .)mahony, 1987, 9: 261کرمه بیانگر تفاوتهاای باین موماودات (از نظار
طبقۀ حیاتی) و در عینحاال نظریاهای اخالقای مرباوط باه کیفار و پااداش کاردار اسات
) .(smith:ibidدر متون و تفسیراتی که از سمساره تا به حال بیان شده اسات ،پیادایش ایان
مفهوم را به دورۀ اوپهنیشدها بازگرداندهاند .گفتهاند که نخستین بار این اموزه در این متاون
سربراورد .اما این نوشتار بار ان اسات کاه باه ریشاهیاابی ایان اماوزه باه دوران پایش از
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شکلگیری اوپهنیشدها یعنی دوران ودایی و حتی پیشاودایی بازگرداند و شقوق مختلا ان
را شرح و توضی ،دهد.
خاستگاههای پیدایش اندیشۀ سمساره در هند

دربارۀ خاستگاه این باور ارای متفاوتی ومود دارد:
برخی بر این باورند که باور به انتقال روح باه گیاهاان و حیواناات ،در اقاوام نخساتین
هندی ()2ومود داشته و با اعتقادات اقاوام هنادواریایی ،پاس از ورود باه سارزمین هناد
هماهنگ شده است .عدهای دیگر شکلگیری این تفکر را متأثر از اقوام اریایی دانستهاناد و
پیدایش ان را به انها نسبت میدهند و برخی دیگر نیز تنها خاستگاه نخستین این اندیشه را
سرزمین هند میدانند و ریشههای ان را در انجا مستومو میکنناد (

;Gaugh, 1891: 24

;Garbe,1897: 5; Bashman, 1958: 40؛ الیاسی.)12 :1388 ،
خاستگاه آموزة سمساره در دوران پیشاودهای

اهمیت این گفتار از انروست که با ردیابی سرچشمۀ باورهای بومیان هند در گذشاتههاای
دور ،بهتر میتوان روند پیدایش باورهای مبتنی بر سمساره را بازشناخت .دوران پیشاودهای
دورانی است که به زندگی بومیان سرزمین هند پیش از ورود مهامران هندواریایی به هناد
اطالق میشود.
مامعۀ هند باستان از تنوع قومی بهرهمند بوده است .این تنوع قومی میتواند دربردارندۀ
تنوع اعتقادی هم باشد و با ورود هندواریاییان ای به این سامان ،تأثیر و تأثرات فرهنگی نیز
رخ دادهاند (عدلی.)138 :1394 ،
از ممله اینکه برخی از هندشناسان بر ایان باورناد کاه از خادایان ساهگاناه (تثلیاث)
هندویی ،برهما ،ویشنو و شیوَه ،هایچیاک خادایان اصایل ودهای نیساتند .هنادواریاییهاا
بهتدریج خدایان کهن ودهای را رها کردند و معبودهای ایشان حتای اگار ریشاه در تعاالیم
ودهای داشته باشند ،در عمل خدایانی کاامالً مدیاد و متاأثر از ایاینهاای بومیاان هساتند
(ماللی مقدم.)4 :1380 ،

واکاوی آموزة سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در ودهها 521 

بر اساس این نظریه میتوان گفت که هندواریاییها در کنار پرستش ایزدان ودهای مثال
ایندره ،اگنی و  ...خدایان بومی هند را نیز که راهی به عقاید هنادواریاییهاا پیادا کارده و
ملوهای دیگر یافته بودند را نیز میپرستیدند.
ویشنو یکی از خدایان تثلیث هندویی ،با اینکه در ودهها از خدایان دیگر فروتار اسات،
در دورههای بعد در متون «براهمنهها»« ،پورانهها« و «اوپهنیشادها» فراتار رفتاه اسات و باا
پررنگتر شدن نقش و مایگاه این خدا ،اموزۀ سمساره نیز بیش از پایش مطارح مایشاود
(ماللی مقدم.)27 - 23 :1380 ،
بنا بر نظر دیگری ریشۀ باورهای مربوط به سمساره ،یُگه و اهیمسا ) (ahimsaو نیاز اسااس
ایینهای مینه ،بودا و سانکیه را باید در باورهای بومیان پایشودهای مساتوماو کارد (ناک:
پاشایی )32 - 1 :1369 ،در ودهها و اوپهنیشدها از درویشان دورهگردی به نام شرمنه (ramana

) یاد شده است که بهعنوان «مرتاضان ودهستیز» شناخته میشدند؛ ریشۀ ایینهای مینه و بودا
را نیز در این گروه مستومو میکنند .باور چنین است که اندیشۀ سمسااره از ایان گاروه باه
اریاییهای ودهای رسیده است و این اموزهها ،ریشهای غیرودهای دارند (.)Jain,1991: 8 - 9
عدم تصری ،اشکار باه سمسااره در ودههاا و حضاور ملماوس ان در اوپاهنیشادها را
میتوان قرینهای نسبی بر تأثیر بومیان در این زمینه بار اندیشاۀ اریااییهاای مهاامر باه ان
سرزمین دانست .مطلب مهم و شایان ذکار انکاه از بومیاان پایشودهای هناد تااکنون اثاار
مکتوبی نظیر ودهها یافت نشده و انچه هم که از الواح و سنگنگارهها از انان کشا شاده،
به خط تصویرنگاری (پیکتوگراف) است که تاکنون رمزگشایی نشادهاناد کاه از طریاق ان
بتوان به کیفیت اعتقادی انان پی برد.
نکتۀ شایان تومه انکه تنها از نظر زبانشناسی میگویند که زبانهای دراویدی و تامیلی
مهمترین بازماندههای عضو خانوادۀ زبانهای پیشودهای هستند .بر این اساس نظریاتی کاه
در مورد تأثیر بومیان بر اریاییهای ودهای مطرح میشود ،در حد یک دیدگاه و نظریه است
که بر اساس بررسی اثار فرهنگ مادی انان از سوی باساتانشناساان و هندشناساان مطارح
شدهاند (عدلی.)139 - 138 :1394 ،
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در این نوشتار نخست باورهای پیشاودهای که در پیدایش اندیشۀ سمساره تاا حادودی
مؤثر واقع شدهاند ،بازشناسی خواهد شد.
خاستگاه طبیعی (مبتنی بر توتم)
همتباری گیاه – جانور -انسان

انچه در ارتباط با خاساتگاه پیادایی سمسااره مطارح مایشاود ،پیوناد ان باا زیرسااخت
کشاورزی ان سرزمین است .گفتهاند که بومیاان هناد مردماانی کشااورز بودناد (بارخالف
اریاییهای ودهای که فرهنگشان در ابتدای کوچ به هند بیشتر بر شابانی و داماداری مبتنای
بود) (بهار .)27 - 25 :1380 ،اینان با مشاهدۀ مرگ اشاکار یاک گیااه در پااییز و تجدیاد
حیاتش در بهار به اندیشۀ بازپیدایی اعتقاد یافتند و با مشاهدۀ اینکه زندگی مجدد گیااه بار
اساس سالم یا ناسالم بودن شرایط پیشین گیاه است ،باه «قاانون مهاانیِ کانش و واکانش»
(کرمه) معتقد شدند و این نگاه در دورههای بعد به گمان زیاد با فرهنگ اریاییهای ودهای
امیخته است ( .)Gough, 1891: 24 - 25،Deussen, 1979: 314 - 316افزون بر این در اموزۀ
سمساره ،با اصطالحاتی نظیر بیجه ( )bījaبه معنای «تخم» و پهله ) (phalaبه معناای «میاوه»
برمیخوریم که با فرهنگ کشاورزی مرتبط هساتند .در بااور هنادوان هار گفتاار ،پنادار و
کرداری ،ثمرهای خوب یا بد را به باار مایاورد و بساان داناهای اسات کاه چاون شارایط
ضروری حاصل شد ،میروید و میوۀ خویش را به ثمر مایرسااند .خادایانی هام کاه ایان
بومیان پرستش میکردند ،گونهای با حاصلخیزی و بااروری و افزونای محصاول در پیوناد
بودند ( .)Mahony,1987, 9: 263مشاهدۀ چرخۀ زیستی در گیاهاان و ساایر شاباهتهاای
مومود بین گیاه و انسان ،میتوانسته است سبب ایجاد تصوری مبتنای بار «هامتبااری» یاا
«همذاتپنداری گیاه با انسان» (اعتقاد توتمی) شود؛ به این معنا که یک گیاه حامل روح مد
یک قبیله میشود (فضایی.)32 :1382 ،
مای پای چنین باوری را در رگوده و بعادها در اوپاهنیشادها اشاکارا مایبینایم .در
اوپهنیشد گیاه چون حلقۀ پیوندی در زنجیرۀ سمساره نقش بازی میکند؛ باه ایانگوناه کاه
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پس از اینکه ارتباط روان از کالبد گسسته شد ،به گونۀ کالبد لطیا مادی که «پرِتَه»

)(preta

نامیده میشود ،در حالتی برزخی باقی میماند .پس از ان بهواسطۀ اعمالِ ارادیِ خویش کاه
در زندگانی انجام داده است و فدیههاا و قرباانیهاایی کاه از ساوی بازمانادگانِ او انجاام
میگیرد ،بهسوی سپهر نیاکان رهسپار میشود (این راه ،طریقِ کردار یا همان راهی است که
در ودهها امده و ان قربانی و اداب مربوط به ان است که «کرمه مارگه» نامیده مایشاود) و
پس از اینکه از میوۀ اعمال خویش بهرهمند شد ،دوباره از طریق باران باه زماین و زنجیارۀ
غذایی بازمیگردد و نخست مذب گیاه میشود و از طریاق میاوۀ گیااه وارد نطفاۀ مارد و
سپس رحم زن میشود (بخشی از نطفه خواهد شد) و حیاات دوباارهای را اغااز مایکناد
( .)jaini, 2002: 124این بیان ضمن اینکه گیاه را همچون نمادی از زایندگی و زایش دوباره
نشان میدهد ،نشان از باورهای مربوط به توتم گیاهی (هامتبااری انساان – گیااه) ،ماناای
گیاهی (مان گیاهی) و روان گیاهی منتقلشونده است.
خاستگاه فراطبیعی (خدایان و بانوخدایان پیشاودهای)

الف) برهما و سرسوتی (اندیشۀ تجسد خدا و خدابانوان)
برهما از دو خدای بومی دیگر (ویشنو و شیوه) کهنتر است؛ چرا که زودتار از دو خادای
دیگر اهمیت خود را از دست داد و در واقع پرستش شیوه و ویشنو ،در عمل ماای برهماا
را گرفتند .برهما خدای افریننده و صورتی مدیدتر از «پوروشه» و «ناراینه» است.
در اساطیر ودهای پوروشه (( )puruśaبرهما) با تجسدیابی ) )3( (incarnationبهصورت
افرینش هستی و خدایان و موماودات ،حتای حشاراتی خارد چاون مورچگاان مشاخص
میشود و از تن خویش «ویرا » ) )vīrājرا بهعناوان همسار خاود مایافریناد (در روایات
مربوط به برهما ،ویرا از نیمۀ مادۀ تن برهماا پدیاد مایایاد) (ایاونس50 - 43 :1373 ،؛
 .)Macdonell, 1897پوروشه در نقش افرینندۀ مهان و متجسد در مهاان ماادی ،صاورتی
دیگر از سمساره را نشان میدهد؛ بااور تجساد در پای زمینای کاردن خادایان و ملماوس
کردنشان در شکلگیری اندیشۀ تجسم ) (reincarnationمتبلور میشود؛ تناسخ خدا – انسان
در اصل بر پایۀ همین اعتقاد است .این پدیده را میتوان خاستگاه اعتقاد به تجسمات مکرر
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(سمساره) دانست .در اسطورههای بعدی (مثالً در ها) برهما ماایگزین پوروشاه و نارایناه
میشود و در اوپهنیشدها ( 800پ.م) از اعتبار برهما کاسته شده و بیشاتر نقشای تجریادی
(برهمن) ) (Brahmanپیدا کرده است (مثالً در ویشنو پورانه) و در عوض ،خدای ویشنو بر
مای او مینشیند (نک.)Macdonell, 1897: 11 - 14 ،waid, 1987, 7: 156 - 157.
همسر برهما «سَرَسوَتی» ) (sarasvatiنیز با خدابانوی اب ،پاکی و باروری در نزد بومیان
پیوند دارد .در روایتی همان ویرا است (نیمۀ مادیناۀ تان برهماا) کاه از پیکارش اناواع
حشرات ،گیاهان و مانوران پدید میاید .سرسوتی همسان لکشمی (همسر ویشانو) باوده،
لیکن نقش افرینندگی در مورد سرسوتی پررنگتر است .حضور ایان خادابانو در اندیشاۀ
تناسخ و سمساره نیز نخست به طریق تجسد است کاه بعادها مظهار خالقیات موماودات
تلقی شد .در اسطورهای امده که سرسوتی همسر ویشنو بوده که به برهما داده شده است و
لکشمی مایگزین سرسوتی میشود .این اسطوره مایگزینی لکشمی و اهمیتش را در مقابل
سرسوتی نشان میدهد (ایونس160 - 158 :1373 ،؛ )Macdonell,1897: 73 - 78/ 86 – 87؛
) ویشنو و لکشمی
ویشنو (خدای خورشید و اذرخش) بهمرور مای برهما را میگیرد؛ این تغییر را که براماده
از تومه به خدایی خورشیدی است ،در غالب فرهناگهاای ابتادایی (در تغییار نگارش از
خدای خالق اسمانی به خدای خورشیدی) مشااهده مایکنایم (الیااده .)76 :1376 ،ویشانو
نمونۀ پیشودهای «سوریه» ( )sūryaو «میتره» ) (mitraمحسوب میشود که مانشین ایان دو
ایزد اریایی شده است .تجسم اساطورهای ویشانو در هیاأت مااهی (متسایه) ) (matsiaنیاز
نخست از انِ برهما بود (تجسد برهما) و این باور در روایت منسوب باه ویشانو صاورت
تجسم مییابد .این خود نشاندهندۀ قدمت اندیشۀ تجسد (نسبت به تجسم) اسات (ماللای
مقدم.)42 - 41 :1381 ،
اهمیت ،کارکرد و پیوند ویشنو با اندیشۀ سمساره از چند سو است:
 .1در اندیشۀ اریایی میتره با اعتقاد به «فر ایازدی» و تجلای ان مارتبط باوده اسات .در
موامهۀ اریاییها با بومیان ،ویشنو مای میتره را گرفته و اندیشۀ تجلی یا ویبهوه

)(vibhava
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مایگزین باور به تجساد مایشاود .ایان اعتقااد دوبااره تحات تاأثیر اعتقاادات تجساد و
تجسمانگاری بومیان به اندیشۀ نزول یا اوتاره تغییار شاکل ماییاباد (رک :ماللای مقادم،
)54 - 39 :1382؛
 .2ویشنو خدای چیرۀ نیرومند و فرهمند زماین ،اسامان و عارش اعلای اسات (ماللای
مقدم)24 - 23 :1380 ،؛ پس بهگونهای ،تضمینکنندۀ ماودانگی روح پس از مرگ است و باا
این اندیشه که انسان نیز میتواند در کالبد خادایان زاده شاود (هرچناد باه گفتاۀ رگوده باه
مایگاه ویشنو دست نخواهد یافت) زمینهای برای بیان میال باه مااودانگی و تناساخ روح و
ایجاد قلمروی به نام راه پدران و خدایان (در ودهها و اوپهنیشادها) را فاراهم مایکناد ( -37

،Macdonell,1897:38

1: 113 - 116, Dasgupta, 1997, 1: 53 - 55 Radhakrishnan, 1998:

 . 3ویشنو در کارکرد نگهدارندۀ مهان ،خود عامل پایداری بازپیادایی دوبااره در زماین
است (ایونس )81 : 1372 ،خاصه انکه ویشنو باا تجلیاات خاود تعیاینکننادۀ راه رهاایی
محسوب میشود و رهایی مز از طریق گردشهای متوالی امکانپاذیر نیسات .در حقیقات
ویشنو در نقش نگهدارندۀ مهان ،بر پایدارندۀ قانون سمساره ،باهعناوان پدیادهای مهاانی
است ()Bahulikarand and Hebbar, 2011: 13 - 23؛
 .4ویشنو در نقش خادای خورشاید و اسامان فارازین (صاورتهاای نخساتینش) در
پیدایش اندیشۀ راه خدایان  -که در ودهها و اوپهنیشدها نمودار میشاود -بایتاأثیر نباوده
است .او مایگاهی اسمانی دارد و ارتباطش با زماین در حاد اوتااره و از طریاق لکشامی،
همسرش است (.)Ibid
لکشمی همسر ویشنو نیز از دو منبه با پدیدۀ سمساره در پیوند است :الاا) وابساتگی
لکشمی با خدابانوی گیاهی پیشودهای و ب) ارتباط لکشمی با چرخۀ بخت و سرنوشت.
الف) لکشمی و خدابانوی گیاهی

در بین بومیان پیشودهای ایین بزرگداشت اندامهای نرینه و مادینه ومود داشته که با زایش
در ارتباط است و از دیگرسو نگارههای مربوط به رویش گیااه از زهادان خادابانویی مااده
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بهچشم میخورد که پیکر این خدابانو امیختهای از گاو و انسان است (ایونس- 12 :1373 ،
.)13
لکشمی را نیز میتوان صورت دگرگونشدهای از خدابانوی گیاه دانست؛ بر این اساس،
در اساطیر هندی لکشمی با اب و گیاه ارتباط دارد .از انجا که ویشنو با اسمان و خورشاید
(در نقشی مذکر) ارتباط مییابد لکشمی نیز با زمین (باا صاورتی مادیناه) پیوناد ماییاباد.
افسانۀ پیدایش سیتا (یکی از تجلیهای لکشمی) از شیار زمین بیشتر مؤید این مطلب است
که لکشمی با گیاه برخاسته از زمین و خدابانویی مرتبط با گیاه و کشاورزی در پیوند اسات
(ایونس .)163 :1373 ،بنا بر «سمهیتهها» لکشمی زور و نیاروی (شَاکتی  )śaktiویشانو در
افرینش عالم و «علت مادی عالم» کرّیا شکتی ( )kŗyāśaktiاست .ویشانو سرچشامۀ ماذکر
عالم ومود است و لکشمی سرچشمۀ مادینه (ماللی مقدم.)37 - 36 :1380 ،
افسانۀ زایش سیتا از شیار مزرعه را میتوان صورت اسطوره گونۀ تبیینای دانسات کاه
بعدها در اوپهنیشدها از پدیدۀ سمساره ارائه دادهاند و در ان تبیین ،گیاه نقاش واساطهای را
بازی میکند؛ واسطهای که دارای نیروی باروری (شکتی) است .در این تبیین گیاه با زن نیز
ارتباط پیدا میکند؛ به دیگر بیان گیاه همچون حلقۀ واسطی در فرایند تناساخ ایفاای نقاش
میکند .اهمیت یافتن ویشنو و لکشمی در ودهها با پیدایش اندیشۀ سمسااره در ایان متاون
بیارتباط نیست؛ ارتباط پرتوهای خورشیدی و رویش گیاه زمیناهسااز تصاوری از ارتبااط
خدای گونۀ ویشنو و لکشمی شده است ،با این تفااوت کاه ویشانو در صاورت اولیاهاش
اندیشۀ تجلی را نمودار میکند ،ولیکن لکشمی تجسم خدا – گیاه و گیاه – انسان را نشاان
میدهد .لکشمی بهعنوان خدابانوی گیاهی -و با تومه به قدرت خالقیتش در عرصۀ زماین
 امکان حضور در کالبدهای خاکی از طریق تناسخ را پیدا میکناد .همراهای خورشاید باارویش گیاه در اسطورهها به شکل همراهی اوتارههای ویشانو باا لکشامی ملاوه ماییاباد
(ایونس)162 - 161 :1373 ،؛
) لکشمی و چرخۀ بخت و سرنوشت

سمساره به بیانی دیگر چرخۀ بخت و سرنوشت ارواح در سه زمان تقدیری گذشته ،اکناون
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و اینده است .لکشمی نیز ،به تعبیری ،خدابانوی نیکبختی و بدبختی محسوب میشاود .بار
این اساس در تصویر نگارهها سمساره باا او ارتبااط ماییاباد .در واقاع ،ویشانو باا منباۀ
غیرمادی سمساره ،اتمن (روح) د ر ارتباط اسات و لکشامی باا منباۀ ماادی ان یاا میاوه
(روان)؛ توضی ،انکه ویشنو در گذر زمان ،با اصل برتری به نام «برهمن» کاه اصالی کاامالً
تنزیهی است ،یکی شد .از دیگر سو «میوهاتمن» اتمن یاا ذات پااک وخالصای اسات کاه
متعین و متقید شده و ان مجموع روح (بخش مجارد و غیرماادی وماود) و روان (ماادهای
لطیا که در سمساره منتقل میشود) است ،از انجایی که ویشنو با اصل غیرمادی انسان در
پیوند بوده ،از اینرو با رهایی (مکشه) از چرخۀ سمساره ارتباط پیدا میکند (مثالً در نقاش
کریشنه و نشان دادن طریق رهایی به بشر) ویشنو علت و نیاروی غاایی رهاایی از چرخاۀ
سمساره است ،در مقابل لکشمی سابب (علات) و نیاروی ماادی زایاشهاای پای در پای
محسوب میشود؛ زایشی که باا نیاکفرماامی و بادفرمامی در چرخاۀ سمسااره (تناساخ
مطلوب و نامطلوب) همراه است؛
ج) شیوَه و پاروتی

شیوه در ودهها خدای توفان و اذرخش ،از مشخصههای پیشودهای و مرتبط باا تمادن درۀ
رود ایندوس (سند) است ( .)Pattanaik, 1997: 25در سنگنگارهای که بهدست امده است،
شیوه را در حالت خدایی نشان میدهد که در حالت یگهای نشسته است .ببریناهای بار تان
کرده و بر سرش شاخهایی فراخ دارد ()Macdonell, 1897: 75؛ چهرهای گاو گونه و بادنی
انسانی از او خدایی مانوری ساخته است .سرمان مارشال – باستانشناس -ایان نگااره را
شیوه-پشوپتی ،شیوۀ نگهدارندۀ چارپایان یاا «سارور چارپایاان» مایداناد (در متاون کهان
هندویی نیز شیوه را با شاخهای فراخ و با صفات ریاضتکاش بازرگ و یاوگی بازرگ باا
پوششی از پوست ببر نشان میدهند (پاشایی .)30 - 28 :1369 ،این نگارهها شااید بیاانگر
اعتقادی مبتنی بر تجسم ) (incarnationخدا در مانوران باشد (نمونۀ پیشودهای سمسااره).
از نمونههای همانند ،نگارههایی با پوشش گاو کوهاندار یا سر گوزن یافتشده در غارهاای
پارینهسنگی اروپا نشاندهندۀ تجسم اصلی فراطبیعی در صاورتی ماانوری اسات (

waida,
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 .)1987, 7: 156 - 157نکتۀ شاایان ذکار انکاه شایوه بایش از ویشانو باا زماین و تجسام
پیشودهای مرتبط است (ماللی مقدم.)22 :1382 ،
از دیگرسو همسر شیوه ،پاروَتی ،خاود صاورتی دیگار از «دِوی» ( (deviیاا «مهاادوی»
( )mahādeviاست .مهادوی به معنای «خدابانوی بزرگ» بیانگر کارکرد مهم این خدابانو در
دوران پیشودهای است .لکشمی بیشتر با نقش خدابانوی گیاهی شناخته میشود و پااروتی
در نقش خدابانوی حاصلخیزی (عاروس خارمن) ،بااروری و قرباانی (قرباانی باهمنظاور
حاصلخیزی گیاه) .پاروتی با ببر همراه است (همچنانکه پوشش ویشنو ببرینه است) و ایان
نیز در مهرههای دورۀ پیشودهای دیده میشود .بر این اسااس برخای ببار را نمااد پااروتی
دانستهاند (تجسم پاروتی) .در روایتی شیوه همان پوروشه است و دوی نیمۀ تن او و ماادر
مهان (مگن َمتَه) ) (jaganmataاین روایت تجسد پاروتی به شکل زمین را نشاان مایدهاد
(ایونس.)166 :1373 ،
همچنین گفتنی است که شیوه و پاروتی عالوه بر نشان دادن مفاهیم تجسد ،تجسمهاای
خدا – مانور و ارتباطشان با نیروهای منسی ،به عنوان عامل چرخشهای حیاتی ،با عنصر
زمان و انحالل و مرگ نیز ارتباط مییابند و هر دو چهرۀ دهشتباری را در اسطورهها نشاان
میدهند .چرخش گردونۀ سمساره خود در گرو عنصر زمان و مرگ و زایش دوباره اسات.
این نقشها را دو خدای مذکور در اسطورهها نمایان میکنناد (رک :ایاونس- 162 :1373 ،
)Pattanaik, 1997: 21 - 25 ،171
زمینههای آریایی پیدایش سمساره

همتباری گیاه  -انسان

ریشۀ باور به همتباری گیاه  -انسان را در روایت (اریاایی) «مشای و مشایانه» نیاز اشاکارا
مشاهده میکنیم که این دو ،تجسدی از درخت «ریواس» هستند .این نخستین مفت بشری
از تخمۀ کیومرث پدید امدند که بر زمین ریخته بود .نخست به شکل گیاهی پیوسته به هام
روییدند ،سپس هر دو از گیاهپیکری به مردمپیکری گشتند (نک :بهار.)82 - 80 :1380 ،
ومود چنین زمینۀ فکری ،چه در بین بومیها و چه اریاییها ،میتواند خاستگاهی برای
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پیدایش اعتقاد به تناسخ (از گیاه به انسان) باشد؛ این نظریه را میتاوان ،باا گساترش معناا،
تناسخ مبتنی بر «اصل تشابه انسان – مانور با گیاه» دانست که این تشابه به تجسد گیااه باه
انسان ،سپس همتباری و در نتیجۀ ان اعتقاد به امکان انتقال روان گیاه به انسان (و برعکس)
یا تجسم گیاه – انسان دانست .این بذر اولیۀ اندیشۀ سمساره است که در اوپهنیشدها تبیینی
زیستشناسانه یافته است.
فره (تجلی)

باور دیگر همانند با سمساره در بین اریاییها ،اعتقادشان باه «فاره» ) (farrahاسات کاه باا
اندیشۀ «ویبهوه» یا «تجلی» در هند همسان اسات .واژۀ فاره باا «خاوره» باا واژۀ خورشاید
همریشه بوده و به «خُرّه» نیز نامبردار است .واژههای فرخ به معنای نیکبختای و فرهمنادی
نیز از این ریشه برمیاید .همسانی فره و خورشید در تابندگی بوده و تجلی روح باا تاابش
خورشید مانند شده است .در سنسکریت نیز کلمۀ معادل ان «سولر» به معنای خورشید دیده
میشود که نام ایزد سوریه یا ایزد خورشید نیز از این ریشه است .فره بیشتر با ایزد فاروآ و
روشنایی «میتره» و همسان هندی ان «سوریه» مرتبط اسات .باا مانشاینی ویشانو ،خادای
بومی پیشاودهای ،در مای ورونه و سوریه ،اندیشۀ فاره باا ویشانو و در قالاب تجلیاات او
پیوند می یابد .این تجلیات که «پرادوربهاوه» ( )prādurbhāvaنامیده میشود ،با فارۀ اریاایی
شبیه است .فره ،فروآ ایزدی است بر دل هر که تابد از همگناان برتاری یاباد ،از پرتاو ان
است که کسی به پادشاهی رسد و اسایش گسترد و دادگستر شود و بهواسطۀ ان اسات کاه
فرد برای راهنمایی مردگان برانگیخته میشود .ارزوهایی که در رگ وده مطرح است ،مانند
داشتن گلههای فراوان و ثروت و ستوران در اصل ارزوی اریاییها برای دسات یاافتن باه
نیروی «فر ایرانی=اریایی» است .فر ایرانی ان است که دارنادۀ ان از ساتور ،رماه ،ثاروت،
شکوه و ملوۀ بسیار برخوردار و دارندۀ خرد و دانش و دولت و درهامشاکنندۀ غیرایرانای
میشود .دیگر «فر کیانی» است که نصیب پادشاهان و پارسایان خواهد شد و نمونۀ بارز ان
در هند ،ظهور کریشنه یا تجلی ویشنو است .این فره میتواند در زمان حیاات فاردی بادو
تعلق گیرد و در همان زمان حیات نیز از او مدا شود (مانند مادا شادن فاره از ممشاید و
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کیکاووس) .فره همه ما حاضر است (نک :پاورداوود، 322 - 303 :1377 ،

Gnoli,1999:

 .)312 - 19همچنین گفتنی است که برابر سنسکریت ان برای اتمان «ویبهاو» ) (vibhuباه
معنای «همهما حاضر» است ( .(Jaini , 2002: 124تمام مومودات مهاان ماادی از سانگ،
گیاه و مانور دارای بهرهای از این فروآ ایزدی هستند (فرهوشی .)9 - 8 :1364 ،در اساطیر
هند نیز میبینیم که ویشنو دارای تجلیات مانوری هم هست .اندیشۀ تجلی را بایاد مادای
از سمساره و تجسم دانست .در توصیفات ایرانی از فره هرچند تجلی ان در قالب شااهین،
باز ،عقاب و باد نمایانده شده ،به معناای تجسادیابی و محادود شادن ان نیسات .اندیشاۀ
تجلیات ویشنو را در اصل باید به اریاییهای ودهای مربوط دانست و اندیشۀ تجسم خدایی
و تجسد را که بیشتر در ارتباط باا برهماا و شایوه چشامگیر اسات ،باا باورهاای بومیاان
پیشودهای مرتبط دانست .بهسبب شباهت سه مفهوم ذکرشده؛ یعنی زمینی و ملموس کردن
اصلی الهی ،با یکدیگر همنشین شده ،عنصر چیره در این میان تجسم بوده است ،بهطاوری
که مفهوم تجلی نیز با ورود به شبهقاره ،بعدها به مفهوم «اوتاره» تنازل ماییاباد (اوتااره در
معنای نزول است)؛ در این معنای مدید قسمتی از یاک خادا از اسامان نازول مایکناد و
صورتی مسمانی میپذیرد (تجسم انی) یا در چنین شکلی زاده میشود (تجسام زایشای).
در روایت کریشنه او با نزول خود قانونهای مرباوط باه کرماه و زایاش دوبااره را تعیاین
میکند (همانند نقشی که یک صاحب فر ایفا میکند ،در نقش شاه ،پارسا و پیامبر).
بزرگداشت روان نیاکان و بازگشت آنان

باور به بازگشت روان نیاکان که در فرهنگهای ابتدایی بهچشم میخاورد ،مایتواناد یاک
سرچشمه برای باور سمساره بهشمار اید (برای نمونه رک باه.)waid, 1987, 7: 156 - 157:
این سنت اعتقادی در ایران باستان نیز ومود داشت و معتقد بودند روان نیاکان در پنج روز
اخر سال به زمین فرود میاید و از همینروست که گیاه میروید و گل و برگ بر شاخههاا
پدیدار میشوند .در این مدت باا تمیاز کاردن خاناه ،بازگشات روان را تجلیال مایکنناد
(فرهوشی .)17 :1364 ،مشابه این در ودهها در مورد بازگشت روان ومود دارد .بزرگداشت
نیا را در فرهنگ ودهای در قالب بزرگداشت یمه (yama؛ معادل ممشید در روایات ایرانی)
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نیای بشری میبینیم .یمه در ایجاد اندیشۀ راه نیاکان و حیات پس از مرگ مؤثر است و بناا
بر اتهروه وده )...« :(atharva: vedaنخستین بار گردونهها را تسخیر کرد و راهی برای عموم
مردم یافت( »...کریستینسن .)285 :1377 ،این طریاق ،راه نیاکاان اسات و اسااس تناساخ
دوباره در اوپهنیشدها را همین بازگشت روان از راه نیاکان تشاکیل مایدهاد .بزرگداشات
اموات و بازگشت دوباره به زمین ،راهی را در امکاان بازگشات دوباارۀ روان درگذشاتگان
پس از مرگ فراهم میاورد .در اوپهنیشد بیان شده است« :دو دسته از مومودات راه پادران
را دنبال میکنند :کسانیکه رفتار پسندیدهای داشتهاند در ردۀ اول قرار دارند و پااداش اناان
این است که در وضعیت ارزشمندی همچون یک فرد داناا ،منگجاو ،بازرگاان ،دهقاان یاا
هنرمند به دنیا بیایند وگروه دوم که رفتار ناشایستی دارند ،به شکل پاایینی از حیاات ،مثال
سگ یا خوک یا انسانی پست به این دنیا بازمیگردند» (روحانی)109 :1386 ،؛
کرمه و سمساره در متون ودهای
مفهوم کرمه در دورة وده ای

کرمه در دوران ودهای سه مفهوم کلای را دربار دارد .1 :قرباانی؛  .2قرائات صاحی ،متاون
مقدس (اوراد) و  .3طلب حامات از خدایان (پرستش خدایان) .این سه مفهوم در اصل باه
یکدیگر مرتبط و بهنحوی مکمل یکدیگر بودهاند .عمل قربانی را در صورتیکاه هماراه باا
قرائت صحی ،اوراد ستایشی باشد ،ماؤثر در باراورده شادن حاماات و پرساتش خادایان
میدانستند (ناس .)144 :1382 ،عمل قربانی را دارای سه نتیجۀ مثبت میدانساتند .1 :بارای
قربانیکننده؛  .2برای مانور قربانیشده و  .3برای شخص متوفایی که این قرباانی بارای او
انجام میگرفته است؛
 .1برای قربانیکننده :بنا بر ریگوده ) 1)Rg.10.121.7,10انجام دادن ایان اعماال بارای
فرد در زندگی ثروت وخوشی به ارمغان میاورد (فر ایرانی = تجلی ویشنو بار فارد) .ایان
ثروت شامل گاوان ،اسبهای چابک ،روزی فراوان ،پسران ،چراگاههای خاوب و برطارف
 .1این کوتاهنوشت به معنای رگوده ؛ مندلۀ 10؛ سرودۀ  ،121بندهای  7و .10
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شدن غمهای زندگی بوده که این خود نشاندهندۀ یک مامعۀ شبانی (و نه کشاورزی) است
(ماللی نایینی.)8 - 7 :1348 ،
هدف دیگر قربانیکننده این بوده است که پس از مارگش باه راه نیاکاان (پادران) کاه
مهان یمه (خدای مرگ) است؛ رهسپار شود .این راه غایی همان راه خدایان است که فارد
با انجام دادن عمل قربانی سرانجام به بهشت یمه رهسپار میشد (.)Rg.M10. 14. 10
در اصل عقیدۀ انها این بود که اَگنی (خدای اتش) که واسطۀ رساندن قربانی به خدایان
است ،با برافروختن اتش و انجام دادن قربانی ،گناهان انسان را پاک میکند ،عالوه بار ایان
عمل قربانی قدرت زیادی را به فرد یا افراد میداد (نیروی مانا = فر) تا در مقابل دشمنان از
خود دفاع کنند (ماللی نائینی ،همان )198-63 -22:
 .2برای جانور قربانیشده :اعتقاد داشتند که چاون ایان ماانور قرباانی خادایان شاده
است ،او نیز پس از مرگ به مهان خدایان رهسپار میشود .کاهن قربانیکنناده خطااب باه
قربانی میگفت« :تو نمیمیری و صدمهای به تو نمیرساد ،تاو از راهای دلکاش باهساوی
خدایان میروی» .در واقع این کار حیات دوباارۀ ماانور را تضامین مایکناد (مصاطفوی،
)26 :1369؛
 .3برای شخص درگذشته :انجام دادن عمال قرباانی بارای شاخص درگذشاته و دادن
نذورات وفدیه برای او ،سبب امرزش گناهان مرده و رهسپاری او به مهان نیاکان مایشاد
(ماللی نایینی.)198 :1348 ،
قربانی را بر روی اتش میسوزاندند ،همچنانکه مسد مرده را میسوزاندند و این کار را
در تسریع رهایی روان و ملحق شدن ان به راه نیاکان مؤثر میدانستند .این اعمال همگی ،با
نیایش خدایان همراه بود .مثالً در اتهروه وده ،در سرود الهۀ زمین مایخاوانیم« :ای زماین،
انکه به ما کینه ورزد .... ،تو او را در بند کن ،ارزوی ما را با کردار بر اور» (کریساتینسان،
.)177 :1375
راه نیاکان در ریگوده ،راهی است که هم افراد با اعمال خوب به انجا رهسپار میشوند
و هم افراد شرور و بدکار .این همان راه پدران اسات کاه باه ناام راه خادایان نیاز نامیاده
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میشود .این راه را یمه ایجاد کرده و راهی است که نیاکان ان را طی کردند (ماللی نایینی،
 .)197 - 196 :1348در سرودههای متاأخر ساخن از داوری یماه و بهشات و دورزخ نیاز
مطرح شده است که برای نیکوکاران بهشت همراه باا لاذات وبارای بادکاران عاذابهاای
مانکاه است.)herman, 1965: 147( .
اینگونه برداشت میشود که مطابق با ریگوده ،نیروی حاصل از اعمال قربانی ،اوراد و
اعمال عبادتی در تعیین سرنوشت فرد در مهان دیگر مؤثر بوده است.
نشانههای باور به سمساره در ودهها

در ریگوده اثاری از اعتقاد به بازگشت روان پاس از مارگ وماود دارد .در سارودهای از
ریگوده بیان شده است « :به پدران و به یم ملحق شو ،با پااداش اعماال نیاک خاویش در
عرش اعلی به خانه برگرد ،در حالیکه همۀ ناواقص را دور سااختهای باه تان خاویش باا
نیروی تمام ملحق شو» ).(Rg.X. 14.8
این سرود بیان میکند که روان ،پس از مرگ و رهسپاری به مهان یمه و بهارهمنادی از
پاداش اعمال خویش ،میتواند دوباره به زمین بازگردد .این عقیده در سارودۀ دیگاری نیاز
بیان شده است .)ibid:147( (Rg.I. 154. 5,68) .در مایی دیگر از بازگشت مجادد روان بار
روی زمین سخن و از سفر ان به چهار گوشۀ زمین ،کوهها و دریاها و کشورهای ناشاناخته
سخن گفته شده است.
در سرودهای از مندلۀ دهم چنین میخوانیم« :روح تو (که بهسوی انچه هسات و انچاه
باید باشد رفته است) ،ما سبب میشویم که به تاو باازگردد و تاو زناده باشای و در اینجاا
زندگی کنی» و در مای دیگر بیان شده است« :روح تو که باهساوی یماه رفتاه ،ماا سابب
میشویم که به تو بازگردد و تو زناده باشای و در اینجاا زنادگی کنای»

)(Rg.X. 58. 1,12

(ماللی نائینی  ،همان.)43 :
اندیشااۀ راه پاادران یااا راه نیاکااان باااوری اساات باار پایااۀ احتاارام امااوات یااا
نیاپرستی ) (ancestorismو اصوالً [یکی] از خاستگاههای تقدس و احترام توتم نیاز ،هماین
حلول روح نیا در مانور یا گیاهی خاص است (فضاایی .)34 :1382 ،بررسای هماهمانباۀ
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ریگوده اینگونه باورها را نشان میدهد؛ بازگشت روان از سپهر نیاکاان (یاا راه نیاکاان در
اوپهنیشدها که مبتنی بر بازگشت دوبارۀ روان اسات) ،سافر باه ماهاای مختلاا زماین و
سکونت موقت در گیاهان ،همگی گویای باوری مبتنی بر نیاپرستی است؛ خاصه در هند که
محل برخورد باورهای بومی مختلفی با ریشههای افریقایی و اسایایی محساوب مایشاود،
ومود باورهایی از گونۀ تجسم زمینی نیا دور از ذهن نیست.
در اتهروهوده نیز شواهد بیشتری مبنی بر عقیده باه بازگشات روان از مهاان دیگار باه
زمین ومود دارد .عالوه بر این ،ومود عناصر غیرودهای در ان ،نیرو گرفتن اندیشۀ سمساره
را در ان تأیید میکند .دراین وده هر چند اثری از نکوهش دنیا (برخالف باورهاای باومی)
نیست؛ میل به ماودانگی و گریز از مرگ ومود دارد و البتاه ایان مااودانگی را در هماین
زندگی دنیوی مستومو میکند .راه خدایان راهی دور (بیبازگشات) ،مابهم و هماراه باا
رنج و هراسناک معرفی شده که با خطر همراه است.
نمونۀ روشن در اتهروهوده این است که« :او (ویرا ) به مهان نیاکان صعود کرد ،پدران
او را کشتند ،سر یک ماه او دوباره مومود شد ،این بار به مهان خدایان صعود کرد خدایان
نیز او را کشتند .در عرض نیم ماه او در مهان بشری زاده شد .مردم دوبااره او را کشاتند و
او دوباره مومود شد» ). (At.VIII.10,19,20
ویرا تجسد برهماست و کهنترین مورد مربوط به تجسم و سمساره در ودهها هماین
مورد محسوب میشود؛ چرا که از زایش ویرا در مهاان بشاری پاس از نازول از مهاان
خدایان سخن میگوید .شاید این بیان صورت دیگری از روایت مربوط به تجسد ویارا از
برهما باشد که در اتهروه وارد شده است ،به هر روی این را مایتاوان گویااترین نموناه از
ودهها تلقی کرد .باور مبتنی بر تجسد برهما در کالباد مهاان و ماانوران و اندیشاۀ زمینای
کردن خدایان اسمانی که درونمایۀ کهن باورهاای قبایال کهان و نخساتین اسات (الیااده،
 )95 :1376را باید بذر اولیۀ تناسخ دانست .در عبارت باال بهنظر میرسد بین راه خادایان و
نیاکان تمایزی ایجاد شده که در ریگوده (که پیش از ان نگاشته شده است) مشهود نبود.
بهطور کلی از بررسی اثار دورۀ ودهای دو مطلب مهم بهدست میاید:

واکاوی آموزة سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در ودهها 535 

 .1عقیده به روانی که میتواند از بدن دور شود بدون اینکه بهطور کامل از کالبادی کاه
در ان ساکن است ،قطع عالقه کند؛
 .2این روان میتواند بدن را ترک کند و در درخاتهاا سااکن شاود یاا باه اسامان و
خورشید رود یا میتواند در مهان پدران (یا مهاان یماه) سااکن شاود .باهعباارتی امکاان
بازگشت دوبارۀ روان از مهان خدایان به زمین ومود دارد ،اما با اینحال ،سخن از تناساخ
روان در کالبدهای مختلا بر حسب اعمال مشهود نیست.
همین طرز تفکر سرچشمۀ باور به سمساره را فراهم مایکناد .اریااییهاای ان دوره از
یکسو خواهان رهایی از رنجهای دنیاوی بودناد ) (Rg.M.1.99و از ساوی دیگار در دورۀ
نگارش اتهروهوده میبینیم که خواهان حیات ماودانۀ زمینی بودند .افزون بر این ،هاراس از
مهان دیگر میتواند زمینهساز این اندیشه باشد که روان از یک کالبد به کالبد دیگار منتقال
شود و چون حیات ماودانه لزوماً در یک کالبد محقق نمیشود ،الزماهاش ایان اسات کاه
روان بارها متولد شود .انجام دادن ایینهای نیایشی وقربانیها در واقع تضمینی برای حیات
بهتر در این مهان خاکی بوده و طبیعی است که در شکلگیری این اندیشه ،باورهای بومیان
هند نیز مؤثر بودهاند.
سخن پایانی
 .1سمساره معادل تناسخ است  .تناسخ انتقال روح پس از مرگ از مسمى به مسام دیگار
است .خواه مسم دوم مسم انسان باشد خواه مسام حیاوان یاا گیااه یاا ممااد .در زباان
انگلیسى .واژه  tansmigrationو  metempsychosisکه غالباً درباره انتقال روح به بدن انساان
یا حیوان به کار مىرود و از واژه یونانیِ meta+psyche :روح .نفاس«دوبااره .گرفتاه شاده
است .متداول ترین واژه ها براى اشاره به این مفهوم اسات( .واژه هااى دیگار عبارتناد از
rebirthبه معناى تولد دوباره که بیشتر در ادیان هنادى باه کاار ماى رود , reincarnatioباه
معناى تجسد دوباره , palingenesisاز یونانى : palin+genesisبه معنااى تکاوین« دوبااره و
metensomatosisاز واژه یونانى به معنااى  meta+somaمسام«دوبااره ).در مناابع اساالمى
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عالوه بر اصطالح تناسخ .گاه از واژه هاى دیگرى چون عود .نقل یا انتقال نفس و رمعات
روح (که البته با رمعت اصطالحى در نزد شیعه متفاوت است) استفاده شاده اسات .چهاار
اصطالح نَسخ .مَسخ .رسخ و فسخ معموالً اقسام تناسخ شمرده شاده اناد و باه ترتیاب بار
انتقال روح انسان به مسم انسان .حیوان .گیاه و مماد داللت دارند؛
 .2اندیشۀ همتباری یا توتمیسم هم در بین هندواریاییها نمونۀ عینی دارد و هم امکاان
حضور ان در دوران پیشاودهای در هند مومود است ،و ایان اندیشاه امکاان حضاور روح
نیای یک قوم یا قبیله را در گیاه (که گونهای از تناسخ است) تبیین میکند؛
 .3مورد دیگر احتمال پیشودهای بودن تثلیث هندویی است و موارد مربوط باه تجساد
خدایان .باور تجسد در پی زمینی کردن خدایان و ملموس کردنشان در شکلگیری اندیشاۀ
تجسم ) (reincarnationیا سمساره مؤثر بوده است (ریشۀ پیشاودهای)؛
 .3اندیشۀ فره یا خورنۀ اریایی در موامهه با عقاید بومیان هند باه مفهاوم اوتااره تنازل
مییابد که مبین تناسخ خدا  -انسان است؛
 .4بزرگداشت نیا «بن پدر ساالرانه» در اساطیر اریایی ،در ایجاد بااور باه راه نیاکاان در
ودهها و اعتقاد به بازگشت دوبارۀ نیاا و تجسام ان در تقویات اندیشاۀ سمسااره (تناساخ)
بیتأثیر نبوده است؛
 .5همچنین بر اساس نمونههای بیانشده از ودهها در مورد تناسخ روح درمییاابیم کاه
باور سمساره به یکباره در اوپهنیشدها ظاهر نشده ،هرچند برای نخستین بار در این متاون
اشکارا از این باور سخن رفته ،اندیشۀ مبتنی بار بازگشات روان در اتهاروهوده نزدیاک باه
دویست سال پیش از نگارش کهنترین اوپاهنیشادها ،تحریار شاده اسات 1.در طاول ایان
دویست سال اریاییهای ودهای بیش از پیش تحت تأثیر بومیان قرار گرفتهاند و با امیخاتن
عقاید ایشاان باا باورهاای خاود و انساجام و صاورتدهای باه ان ،اندیشاۀ تناساخ را در
اوپهنیشدها اشکار کردهاند.
 .1تاریخ کهنترین اوپهنیشدها  800پ.م و اتهروهوده 1000پ.م است.
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پینوشتها
 .1معادل اصطالح سمساره ی سنسکریت در فرهنگ اسالمی ،تناسخ به معنای انتقاال روح
پس از مرگ از مسمى به مسم دیگر است .خواه مسم دوم مسم انسان باشد خواه مسام
حیوان یا گیاه یا مماد .در زبان انگلیسى .واژه  tansmigrationو  metempsychosisکه غالبااً
درباره انتقال روح به بدن انسان یا حیوان باه کاار ماى رود از واژه

یوناانیِmeta+psyche :

گرفتااه شااده اساات  .ایاان اصااطالح از پیشااوند یونااانی  metaبااه معنااای انتقااال و
مابجایی ) (webster Dictionaryو  psycheبه معنای روان گرفته شده است .واژه هاى دیگر
عبارتند از  rebirthبه معناى تولد دوباره , reincarnationبه معناى تجسم دوباره و واژه ی

,

 palingenesisاز یونانى : palin+genesisبه معناى تکوین دوباره و  metensomatosisاز واژه
یونانى به  meta+somatoبه معنای مابجایی مسم  .در منابع اساالمى عاالوه بار اصاطالح
تناسخ .گاه از واژه هاى دیگرى چون عود .نقل یا انتقال نفس و رمعت روح (کاه البتاه باا
رمعت اصطالحى در نزد شیعه متفاوت است) استفاده شده اسات .چهاار اصاطالح نَساخ.
مَسخ .رسخ و فسخ معموالً اقسام تناسخ شمرده شده اند و به ترتیب بر انتقال روح انسان به
مسم انسان .حیوان .گیاه و مماد داللت دارند (.مینایی )45:1385
 .2از اقوام نخستین هندی میتوان با عنوان بومیان پیشودهای یا پیشاااریایی یااد کارد،
بدون اینکه به خاستگاه پیشینی انها تومه کنیم .اصطالح بومیان پیش (پیشاا) ای در مقابال
اصطالح هندواریاییهای ودهای (صاحب کتاب ودهها) در این مقاله وضع شاده ،بادون در
نظر گرفتن زمان ورود انان به هند که همواره محل بحث و اختالف نظر بوده است.
 .3بین تجسد و تجسم تفاوت هست .تجسد ناظر به افرینش اغازین هستی و مومودات
زمینی از پیکرۀ یک غولخدای نخستین = انسان کیهانی است .افرینش زمین و مومودات از
برهما و در روایت بابلی از پیکرۀ غولخدای تیامات انجام میپاذیرد (بهاار .)31 :1380 ،باه
این معنا که هستی پیکرۀ یک غولخدای ازلی است ،معادل انگلیسای ان  incarnationاسات
.تجسم خود مبتنی بر تجسد خواهد بود؛ با این تفاوت که تجسم ناظر باه حضاور بخشای از
ومود یک خدا در زمین (مثالً در کالبد مانور یا گیاهی است) و برخالف تجسد کاه نیاروی
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افرینندگی خدا را ملوهگر میکند ،تجسم با نشان دادن راه درست و بنیاان نهاادن احکاام و
ایینهای قبیلهای ظاهر میشود ،به بیان دیگر تجسم ظهور نیروی رهبری و هادایت خادایی
است (نک .)waid, 19877: 156 - 157 :بر این اساس صورت مزییتری میپاذیرد .تجسام
خود بردو گونه است .1« :تجسم انی "یک مومود متعال در قالب کالبدی انسانی یا حیاوانی
با پیکرپذیری بدون واسطۀ زایش حضور مییابد و  .2تجسم زایشی کاه باا تولاد از طریاق
انسان ،ماانور یاا حتای گیااه و زماین پدیاد مایایاد .پساوند  re-در معاادل انگلیسای ان
)(reincarnationنیز بیشتر داللت بر این دارد که خدا یا مومودی ماورایی در کالبادی مرئای
حضور مییابد و باز از ان مدایی میمویاد و در دورهای دیگار دوبااره ایان تجسام انجاام
میپاذیرد .تنازل ) ،(declineهباوط ) (descentو حلاول) (transmigration=incarnationرا
میتوان معادل تجسم دانست .در اندیشۀ هندویی معادل تجسم اصطالح اوتاره بوده و اوتاره
بهمعنای تنزل است .در اینجا باید

بین اندیشۀ تجلی )(manifestation=epiphany=revelation

و معادل هندی ان «ویبهو» در معنای «همهما حاضر» برابر با فروهر با تجسم یا اوتاره فارق
نهاد .تجلی برداشتی کامالً تنزیهی و بیانگر وماود روحای مجارد و غیرماادی اسات عنصار
مشترک تجسم و تجلی ،تکرارپذیری ان در دورههای مختلا زماانی اسات .اناواع تناساخ
(فسخ ،مسخ ،رسخ و نسخ) و سمساره در اصل مربوط به تجسم هستند و هماواره عنصاری
مادی ارتباط بین دو کالبد را برقرار میکند .در اوپاهنیشادها باین روان ماادی و روح مجارد
تمایزی ومود دارد که اولی «اتمن» و دومی «پرِتَاه» نامیاده شاده اسات ). (jaini 2002: 124
بدین روی باید بین روح غیرمادی و روان مادی فرق گذاشات.soul , spirit .معاادل روح و
animaمعادل روان است (شایگان.)832 :1375،
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