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بررسی اسطورههای مرگ در بینش هندی
دکترزهرا حسین

آبادی*

چکیده
مرگ به عنوان یکی از بزرگترین رازهای وجود انسان ،موضوعی استت هته در ادیتان سراستر
جهان مورد توجه قرار گرفته است .نگرش بیشتر این مکاتب به مرگ نگرشی دوگانه است هه یا به
جهان پس از مرگ اعتقاد دارد و یا اینکه مرگ را پایان زندگی انسان قلمداد متیهنتد .امتا در تفکتر
هندی هه بر پایهی تناسخ بنا شده است ،انسان با مردنهای پی در پی هه به زنجیرهای از حیاتهتای
مداوم پیوسته است ،همواره در رنج بوده و تنها راه رهایی او از این پدیده رسیدن به نیروانتا استت.
اسطورههای متعددی هه در زمینهی مرگ در سرزمین هند رواج دارد ،بازتاب بخشی از تفکرات آن-
ها در مورد مرگ است .با توجه به اهمیت بینش اساطیری در تفکر هندوان در این پتووهش هته بته
شیوهی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع هتابخانهای تدوین شده است ،بته موضتوم مترگ در
اساطیر هندی پرداخته شده است.
کلیدواژهها :مرگ ،اسطوره ،فلسفه هندی.

مقدمه
اسطورههای بزرگ مرگ و رستاخیز ،از عمومیترین اسطورههایی است هه در بین ملل مختلت
جهان دیده میشود .چرا هه مرگ به عنوان بزرگترین راز هستی انسان ،سرچشمهی هترا هتای او
بوده و تفکر دربارهی آن یکی از مباحث عمدهی مذاهب گوناگون است .باورهایی هته حتول مترگ
ریشه دوانیدهاند ،معموالً با زندگی پس از مرگ مربوط بوده و تالش دارند تا از دهشت ایتن پدیتده
غیر قابل درک و بیان بکاهند (رضایی.)06 :4931،
نگرش بیشتر این مکاتب به مرگ ،نگرشی دو گانه است .به طوری هه یا همه چیز را با مرگ
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تمام شده مییابد ،یا به جهان پس از مرگ اعتقاد دارد .اما نظام فلستفی هنتد ،یکتی از معتدودترین

نظامهایی است هه برای این پدیده ،راه سومی را در نظر
7

میگیرد .اعتقاد به زندگیهای پی در پتی

این جهانی ،همچون شرابی هه از جامی به جام دیگر ریخته متیشتود ،یکتی از مهتمتترین مباحتث
فلسفه هند است .هر چند در وداها حکم روشنى درباره تناسخ دیده نمىشود .اما باور به تناستخ در
مکتوبات دوران بعد از وادها تأیید مىشود .این نظریه هه به نحو پایداری در باورهای هندوان تکرار
شده است ،پیوندی ناگسستنی با هارما دارد .هارما به معنای عمل و عکتسالعمتل استت .یعنتی هتر
عملی چه خوب و چه بد دارای عکسالعملی است .طبق نظریه هارما ،روح انستان تتا هنگتامى هته
همهی آثار هارما نفى و زایل شتود ،از بتدنى به بدن دیگر هوچ مىهند و این جابهجایى تا زمانى هه
روح به طور هامل از ماده ،جدا شود ،ادامه مییابد .نظریه هارما و باور به تناسخ درهم تنیتده و الزم
و ملزوم یکدیگرند .به نظر میرسد یکی از مهمترین اهداف هارما ،رسانیدن آزار همتر به دیگتران و
زیست بهتر در جهان است تا بتدریج رهایی از همند سامسارا صورت گیرد .قیامت و معاد جستمانی
هه مستلزم اسارت مجدد جان در تن است برای هندوان دردناک است (لطفتی .)444 :4939،از ایتن
رو در مکاتب فلسفی آنها ،اسطورههای زیادی پیرامون مرگ وجوددارد .با توجه بته آنهته یکتی از
هارهردهای اسطوره ،آشتی دادن تضادهای انسانی است .انسان نمیتواند از زندگی لذت ببترد مگتر
آنکه از مرگ در هرا

باشد (اسماعیل پور ،)26 :4934،لذا در ایتن پتووهش هته مبتنتی بتر شتیو

توصیفی و تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع تاریخی تتدوین گردیتده ،موضتوم استاطیر مترگ در دو
مبحث هلی یعنی :سطوره و اهمیت جایگاه آن در هند و اساطیر مرگ در این سرزمین مورد بررستی
قرار میگیرد.
هدف تحقیق
هدف از انجام این پووهش معرفی باورهای مربوط به مرگ در میان هندویان و نقتش استاطیری
خدایان هندو در این زمینه است .این پووهش به بررسی اساطیر و باورهای مربوط به مرگ در هنتد
پرداخته است.
سواالت تحقیق
مهمترین سؤاالتی هه در این زمینه مطرح گردید ،بدین قرار است:
 اسطورهها در هند چه جایگاهی دارند؟ چه باورهایی در زمینه مرگ در سرزمین هند رایج است؟ -مهمترین افراد اسطورهای مرتبط با موضوم مرگ در هند ،چه هسانی هستند؟
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پیشینۀ تحقیق
در بررسی به عمل آمده ،پووهشی مشابه در این زمینه مشاهده نشتد و مشتخص گردیتد هته در
اهثر تحقیقهای صورت گرفته در مورد اسطورهها و باورهای مربوط به مرگ در تمدن هند ،بیشتتر
به باورهای مذهبی رایج در این زمینه پرداخته شده و موضوم اساطیر هندی مرتبط با مرگ ،به طتور
خاص و مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است .برخی از مهمترین پووهشهای انجتام شتده در ایتن
عرصته هته موضتتوم استاطیر یتتا مترگ را در میتتان هنتدوان متتورد توجته قتترار داهانتد عبارتنتتد از:
ایونس( ،)4934در هتاب "شناخت اساطیر هند" به صورت هلی اساطیر هند را متورد بررستی قترار
داده است .همبل( ،)4933در هتاب "اساطیر مشرق زمین"در این هتاب همبل جایگتاه و ستیر تطتور
اندیشه آدمی را نشان می دهد .شایگان( ،)4933در هتاب "ادیان و مکاتب فلستفی هنتد" بته شترح
ادیان و مکتب های فلسفی هند و تاریخ تطور آن از دوره ودایتی تتا عصتر حاضتر پرداختته استت.
عبدالحسین لطیفی( )4939در مقاله خود تحتت عنتوان "آداب و شتعارر مربتوط بته مترگ در دیتن
هندویی" ،مسئله مرگ و مراسم آن از بُعد آرینی را بررسی می هند .فریده وجدانی( )4936در مقالته
ای ،تحت عنوان "سیمای مرگ در شعر فردوسی و ناصر خسرو" ،به مرگ هراسی و مترگ گریتزی
در شعر حکیم فردوسی و برخورد متعادل ناصر خسرو با آن پرداختته استت .جهتت گشتوده شتدن
بحث ابتدا ضروری است تا به جایگاه اساطیردر میان هندوان و نوم نگاه اساطیری آنها به زندگی و
مرگ بپردازیم:
 )4اسطوره و اهمیت و جایگاه آن در هند
پیش از پرداختن به جایگاه اسطوره در هند ،به جهت گشوده شدن بحث ،به تعریت
ویوگیهای آن پرداخته میشود :تعاری

استطوره و

متفتاوت و متعتددی از استطوره وجتود دارد .امتا ویوگتی

مشترک همهی این تعری ها ،تأهید بر هارهرد تاریخی و واقعیتت استطورههاستت (شتایگان:4936،
( .)40رضایی .)40 :4931،هه در زمانی ازلی رخ داده و به گونهای نمادین به ما میگوید هه چگونته
چیزها پدید آمده ،هستی یافته و یا از میان خواهند رفت .اسطوره بینش شتهودی جوامتع ابتتدایی و
تفسیر آنها از جهان است هه هر چند در ردی

حماسه  ،افسانه و قصههای پریان قرار میگیرد امتا

با آنها تفاوت دارد (اسماعیلپور .)49 -41 :4934،اسطوره الگویی از باورهاست هه به زندگی معنتا
میدهد (بیرلین.)3-44 :4934،
طبق این تعاری  ،هرچند ساختار اسطوره هتا از نتوعی بیتان داستتانی برختوردار استت ،امتا در
بسیاری از مواقع بیانگر روایتهایی واقعی نیز هست .مثل اسطوره آفرینش هیهتان هته وجتود عتالم
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خود واقعیت آن را اثبات میهند و اسطوره مرگ هه میرایی و مترگ انستان اثبتات هننتده آن استت

(7ایلیاده.)42 :4934،محتوای اسطورهها ،اغلب مربوط به بعضی هارویوههتای اجتمتاعی ختاص متی-
شوند و با بررسی محتوای برخی از آنها معلوم میشود هه اسطوره داستانی نیستت هته فقتط بترای
داستانگویی نقل شود ،بلکه داستانی است هه بعضی خصایص جامعهای را هه استطوره بتدان تعلتق
دارد گزارش میهند .اسطوره توضیح میدهد هه چرا در آن جامعه بعضی آیینها معمول بتوده و در
بسیاری از موارد ،منشأ قانون ،توتمها و طبقه حاهم و ساختار اجتماعی را توجیه متیهنتد .استطوره
گزارش داد و ستد میان خدایان و بشر و یا تعری

تکامل بعضی پدیدههای طبیعی استت (ستتاری،

 .)464 :4936همچنین اسطوره آشکار میسازد هه دنیا ،انسان و حیات منشأیی فوق طبیعی دارنتد و
این سرگذشت؛ پرمعنی ،آموزنده و بسان سرمشتق استت .برونیستالو مالینوستکی بتر آن استت هته
اسطوره واقعیتی اصیل را زنده میهند و برآورنده نیاز عمیق دینی استت .استطوره بتا گترایشهتای
اخالقی و احکام اجتماعی مطابقت داشته و جوابگوی آنها است .بهطوریهته متیتتوان استطوره را
تالشی در جهت حفظ اصول اخالقی و حاهمیتت آنهتا در جامعته دانستت .اثتر بخشتی مراستم و
تشریفات آیینی بخش دیگری از هارهرد اسطوره است .گستردگی باورهای اسطورهای سبب گردیده
هه در طی اعصار ،اسطوره به عنصری اساسی در تمدن انسانی تبدیل شود .و از اینرو نمیتتوان آن
را افسانهسازی و قصهپردازی بیهوده دانست (ایلیاده .)43 :4934 ،هر چند پدیتد آورنتدگان استاطیر
به خیالی بودنشان آگاه بودند ،اما بررسی ساختار اسطورهها حاهی از آن است هه ،آنها در ساختن و
پردازش این اسطورهها ،اهدفی بسیار بزرگتر و مقد تر از اهدافی را دنبال میهردنتد هته افستانه-
سرایان از ساختن افسانه دارند .مضامین نهفته در اسطوره هه برای پاسخگویی به نیازهتای روحتی و
روانی انسان ساخته شده به هلی از افسانه هه نوعی سرگرمی به حساب میآیتد جداستت .استطوره
توجیه پدیده هاست در حالی هه افسانه خیالپردازی محض بوده و هیچگاه مرجع ایمان هیچ ملتتی
نبوده است (رضایی .)90 :4931،بررسی اسطورهها در جوامع بدوی نشتانگر آن استت هته؛ در ایتن
جوامع هه اسطوره به صورت زنده و خود جوش حضور داشته و مراد از آن ،فقط داستانی هته نقتل
میشود نیست .بلکه واقعیتی زنده و در هار است یعنی؛ حقیقتی حی و حاضر هه افراد جامعته آن را
باور دارند .حقیقتی هه در ههنترین ادوار ظهور هرده و از همان دوران تا هنون همچنان بر جهتان و
مقدرات انسان اثر میگذارد  .از اینرو شناخت آنها نه تنها موضوم اعمال آیینی و مرستوم استت،
بلکه به انسان میآموزد هه چگونه باید آن آیینها را برپتا هنتد (ایلیتاده و دیگتران .)3-3 :4933،بتر
خالف قصههای قومی متداول در این جوامع هه فقط در حد سرگرمی هستتند ،استطوره هتارهردی
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معنوی دارد .در هند درباره این مراتب دوگانهی اسطوره و اندیشه قومی تقسیمبندی زیبتایی وجتود
دارد .وجه قومی «دزی» نامیده میشود هه به معنای والیتی است و با جامعهی ختود شتخص ستر و
هار دارد  .این بخش برای جوانان است .از این طریق افراد جوان وارد جامعه شده و یاد متیگیرنتد
هیوالها را بکشند .اما نوعی مثل ابتدایی نیز وجود دارد هه نام سانسکریت آن «مارگتا» بته معنتی راه
بوده و آزمونی است هه به خود شما باز میگردد .درهم تنیدگی اسطوره با زنتدگی متردم هنتد ،بته
اندازهای است هه میتوان گفت؛ جامعه به افراد میآموزد هه اسطورهها چه هستند و سپس آنهتا را
چنان فارغ میهند هه در مراقبههایشان میتوانند راه را مستقیماً دنبال هنند (همبل .)30 :4934،بنا بتر
نظر جوزف همبل ،فیلسوف و اسطورهشنا

آمریکایی ،دریافت بزرگ اوپانیشادهای هندی از فلسفه

حیات ،همهی خدایانِ بهشت و جهنم را در درون انسان متیدانتد .استطورههتای هنتدی ،رویاهتا و
حوادث بزرگ شدهی آنهایند .تجلیات انگارهای شکل انرژیهای بدن در هشتمکش بتا یکتدیگر (
همبل  .) 74 : 4934 ،افسانهها و داستانهای ژرف و خردمندانه هندوان هه در قالتب حکایتت بیتان
شدهاند ،اشارههای صریح و نافذی نیز به اسرار ازلی دارند .موضوم مرگ و استاطیر مربتوط بته آن،
بخشی از این گنجینهی خرد است هه در ادامه به آن پرداخته میشود:
 )2اساطیر مرگ در فلسفهی هندی
مرگ در اساطیر هندی به معنای نابودی نیست چرا هه هر مردن ،آغازی دوباره را به دنبتال دارد
بهطوریهه حتی خدایان نیز از این قاعده مستثنی نیستند .اسطورههای مرگ هه به تبیین ایتن مستأله
در تفکر هندیان میپردازند ،گستردگی قابل مالحظهای دارند و آفرینش جهتان نیتز بتا مترگ و زاده
شدنهای پی در پی درارتباط است.
 )1-2اندیشه مرگ در فلسفه هند
مبحث اساسی در فلسفهی هندی هه به افسانه شبیه است ،آفترینش ایتن جهتان بوستیله «ختود
قربانی» هردن ربالنوم است .در این عمل ربالنوم جهانی میشود هه در پایان دوباره خود به رب-
النوم باز میگردد .این عمل خالقهی خدایی «لیال» یعنی نمایش خدا نامیده میشود و بته نظتر متی-
رسد مراد از آن ،نشان دادن جهان به مثابه صحنهی نمایش الهی است .در این حادثه ،بترهمن یعنتی
حقیقت مطلق ،خود را به شکل این جهان در میآورد و این فتح نمایان را با قدرت خالقتهی ختود
هه معنی اصلی «مایا» است انجام میدهد .درک این قدرت خالقه ،هلید دستیابی به حقیقت است بته
طوریهه انسان تا زمانی هه شکلهای بسیار زیاد لیالی خدایی را بدون درک وحدت برهمنی هه در
برگیرندهی همه این شکل هاست با حقیقت اشتباه هند ،در طلسم «مایا» گرفتار استت (هتاپرا:4932،
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 .)31حجاب مایا یا توهم در بسیاری از روایات هندی باعث میشود هه انستان خاستتگاه و هتدف

راستین خود را به یاد نیاورد و فراموشی سرچشمهی خویش ،بته منزلته هبتوط در ظلمتت و مترگ
7
است (اسماعیلپور.)76 :4934،
تولد و مرگ چنانهه پیش تر نیتز گفتته شتد ،بحثتی مهتم در فلستفه هنتدی استت .واژههتای
سانسکریت «جانما و یودپاتی» اسرار تولد و مرگ را توضیح میدهنتد« .جانمتا» یعنتی قتبالً پشتت
پردهای پنهان بودهای و اهنون به جهانی وارد شدهای« .یودپاتی» یعنی اینهه قبالً به صتورت دانتهای
وجود داشتهای و اهنون به جلوهی گیاهی درآمدهای (هاماث .)44 :4934،ایتن عبتارتهتای ستاده و
زیبا ،تنها عبارات بههار رفته در مورد ،تغییر هالبدی انسان در فلسفه هند نیستت .دیتدگاهی در هنتد
وجود دارد هه معتقد است؛ انسانها درگیر در چرخهی بیپایانی از مرگ و تولد دوباره هستند .ایتن
چرخه هه «سمسره یا سامسارا» نامیده میشود ،نوعی بیان رمزی از دامی است هه آدمی درآن گرفتار
آمده است .بنابر این نگرش هسانی هه در طول عمر هارهای خیر انجتام دادهانتد ،پتس از مترگ راه
نیاهان را در پیش میگیرند .روح در این مسیر ،پس از عبور از آتش به ماه میرسد و تتا زمتانی هته
آثار اعمال او برجاست در آنجا میماند .این توق

تا هنگامی است هه از طریق باد و باران و بذر به

زمین باز میگردد و دوباره از طریق غذا وارد بطن مادر شده ،بار دیگر زاده میشود .اما هستانی هتم
هستند هه با در پیش گرفتن راه زهد و ایمان ،پس از مرگ به راه خدایان میروند .این افتراد بعتد از
گذر از شعله به برهمن رسیده و دیگر به جهان باز نمیگردند .بدین ترتیب مالحظه میشود هته در
باور هندوان ،اعتقاد به تناسخ راهی برای گریز از مرگ است (همان  .)431-439 :اندیشهی گریتز از
زمان و گسستن از بند باز پیداییهای مکرر و پیوستن به حیات واقعی از آرزوهای دیرینه در فلستفه
هندی بوده و تمام همت اندیشمندان هندی مصروف این امر گردیده هه آدمی را از بند سامستارا یتا
چرخ زایش دوباره هه به علت هارما یعنی آثار اعمال پیشین ،بته گتردش در آمتده استت برهانتد و
بدین ترتیب او را به ساحل آرامش ابدی هدایت هنند (شایگان .)424 :4934،رسیدن به این آرامتش
تنها با خاموش هردن چراغ آرزو در اعماق وجود آدمی امکان مییابد .چرا هه آرزو انگیتزهای بترای
تولد دوبارهی انسان است .انسانها جسم فانی خود را با آرزوهای بسیار در ضمیر پنهان تترک متی-
هنند و همان آرزوها موجب آمدن پی در پی آنان به صحنهی زندگی میشتود (هامتاث.)44 :4934،
نتایج اعمال انسان در لحظه مرگ به صورت دانههایی باقی میمانند .این دانهها پرورش مییابنتد و
زندگی دوبارهی انسان را شکل میدهنتد .ریشتهی زایتش دوبتاره ،تمایتل روح جهتت انجتام دادن
هارهاست .میل هرآنگونه هه باشد ،اراده نیز بدان گونه است .یعنتی متا افعتال را هشتیارانه و بنتابر
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ارادهی شخصی خود انجام میدهیم .هرداری هه مرتکب میشویم نیز متناسب با نیت و میلتی استت
هه داشتهایم .در نتیجه میتوان گفت؛ بازپیدایی دوباره در گردونهی مرگ و حیات ،هرداری است هه
هوشیارانه صورت پذیرفته است .یعنی هرگاه روح متمایل به انجام دادن اعمال باشد محصتول آن را
درو هرده و دیگر بار به این جهان باز میگردد تا هارهتای نتویی را صتورت دهتد (شتایگان:4933،
.)441هسی هه از دریای سامسارا میگذرد با ترک آرزوها و خواستهای انسانی ،ماننتد خورشتیدی
جاودانه میشود .زیرا در دنیای ابدی «برهمن» خورشید نه طلوم میهنتد ،نته غتروب و در مرهتزی
ابدی قرار دارد .با این نگرش ،مالحظه میشود هته اولیتای اوپانیشتادها بجتای آنهته آرزوی تولتد
دوباره و خوب را در سر بپرورانند ،از هل فرآیند سمسره اظهار تأس

هرده و به امید زنتدگی بهتتر

پس از مرگ ،در پی نجات «مکشه یا موهشا» از چرخهی مترگ و حیتات بودنتد (چایدستتر:4936،
 .)403روایتی مشهور از زندگی بودا ،بیانگر تالش او برای رهایی از چرخهی مرگ و حیات استت.
بنا بر این روایت ،سیدارتا گوتاما برای رسیدن بته هتدف ختویش یعنتی روشتنیدگی ،زیتر درختتی
نشست و تصمیم گرفت از جای خود برنخیزد مگر آنکه به روشنایی نجتاتبختش دستت یابتد .در
حالی هه او غرق در سکوت و تأمل بود «مارا» ،اهریمن پلید مرگ ،بر وی ظاهر شد .مارا هوشید بتا
لذتهای دنیوی بودا را وسوسه هند .سیدارتا آن شب با اهریمن مرگ هلنجار رفت و سرانجام مرگ
را مغلوب هرده و به روشنشدگی دست یافت (چایدستتر .)470-477 :4936،بتدین ترتیتب بتودا
نشان داد هه غلبه بر مرگ تنها به واسطه رو به رو شدن آگاهانه با آن امکانپذیر است و شتخص بتا
ترک لذتهای دنیوی قادر به رسیدن به نیروانا است .پیوستن به «نیروانا» یا دست یتافتن بته موهشتا
نیز تنها راه رهایی از گردونه تناسخ است .این هلمه به خاموشی و آرامش روحی و در اصتطالح بته
چیزی همچون «فناء فی اهلل» داللت دارد (توفیقی .)97 :4933،مردن در این جهان نیتز بتا تصتمیم و
اراده خدایان در ارتباط است .بنابر اساطیر یمه ،خدای مرگ در آیتین هنتدو ،هتتابی دارد هته هتتاب
بزرگ سرنوشت است .در این هتاب طول زندگی و چگونگی سرنوشت هر انسانی ثبت شده و هتر
وقت زمان مرگ وی فرا میرسد ،یمه فرستادگان خود را برای فراخواندن او به قلمرو مردگان اعزام
میدارد .گاهی یمه خود نیز به این امر اقدام میهند .وی بدین منظور بتر گتاوی نشستته و قربانیتان
خود را با همندی به بند آورده ،به قلمرو مرگ میهشتاند (ایتونس .)499 :4934،بتاور هنتدوان بته
دنیای پس از مرگ ،در آیین مردهسوزی نیز مشهود است .به عقیتده متردم هنتد ،آتتش نیتب و بتد
مردگان را از هم مجزا میهند .به این ترتیب آنچه بد و ناهامل است ،میسوزد و خاهستر میشتود و
آنچه پاک و بیعیب است به باال صعود میهند .بترای دستتیابی بته جایگتاهی بهتتر پتس از مترگ،
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بازماندگان متوفی به خواندن دعا و نیایش میپردازند و از خدای مرگ میخواهند هه به مرده مکانی

مناسب در میان نیاهان اعطا هند (رضایی .)402 -400 :4931،این آیین اگرچه بر تطهیر بتدن متتوفی
7
با آتش استوار است ،اما نوعی آیین قربانی نیز به حساب آمده مرده سوخته شده به«آگنتی» خداونتد
آتش پیشکش میشود .عالوه بر آگنی ،مارا و یمه هه تتا اینجتا از آنهتا کهتر شتد ،ختدایان متعتدد
دیگری نیز در آیین هندو حضور دارند هه نقش مؤثری را در فرآیند زندگی و مرگ ایفتا متیهننتد.
نقشآفرینی این خدایان در عرصهی حیات ،آمیخته بتا افستانههتای عجیبتی استت هته بتر حضتور
اسطورهای آنها تأهید دارد .در ادامه برخی از مهمترین ختدایان استطورهای مترگ همترا بتا نقتش-
آفرینیهایشان در این عرصه معرفی میگردند:
 )2-2اسطورههای مرگ
بررسی اولین اسطورههای آفرینش حاهی از پیوستگی تولد و مرگ بتا یکتدیگر استت .در میتان
دهکدههای جنگلی مناطق استوایی هه از آفریقا به سوی شرق گستترش یافتته و منتاطق وستیعی از
هند ،آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه تا برزیل را در برمیگیرد ،سنتی رایج استت هته در آن نتور و
ظلمت در یب سایه بازی با هم میرقصند .این سنت هه بازمانده ی آیینهای ههتن ایتن سترزمین-
هاست ،یادآور دورانی است هه در آن نه مرگ بود و نه زندگی .اما بتا وقتوم یتب قتتل ایتن دوران
پایان یافت .بدن قربانی تکه تکه گردیده و به خاک سپرده شد.آنگاه گیاهان ختوراهی از ایتن تکته-
های مدفون سر بر هشیدند و روی بدن همه ی هسانی هه از این گیاهان خوردند ،انتدامهتای تولیتد
مثل ظاهر گشت .بدین ترتیب مرگ هه خود از طریق قتل به جهان پا نهاده بود ،با ضتد ختود یعنتی
تولد روبرو گشت و پدیده ای به نام زندگی سیر پایان ناپذیر ختویش را آغتاز هترد (همبتل:4933،
 .)40در روایتی دیگر ،خلقت جهان پیامد یب مرگ در دورانهای آغتازین استت .ختدایان ،ختدای
انسانگون یعنی «پروشه» را قربانی میهنند تا جهان را از آن بسازند .از ایتن قربتانی چهتار طبقتهی
سنتی جامعهی هند ستاخته متیشتود بتدین ترتیتب هته ازدهتان پروشته ،روحتانیون ،از بتازوانش
جنگجویان ،از رانهایش سوداگران و از پاهایش هارگران به وجود آمدند .یعنی خلقت در هشتتاری
آیینی ،در مرگ و از هم گسیختگی انسان هیهانی یعنی «پروشه» تکوین یافت .در بستیاری از متوارد
نیز آیین مرگ ،تأهیدی برخود بسندگی زندگی و حیات است .چنانهه بنا بر یب اسطورهی هنتدی،
خدای بزرگ شیوا هه هل هاینات چیزی جز رقص او نیست ،الهه پرواتی ،دختتر شتاه هوهستتان ،را
به همسری برمیگزیند .در این هنگام هیتوالیی نتزد او متیآیتد و متیگویتد :میختواهم همستر تتو
معشوقهام باشد .شیوا یکی از سه چشم خود را میگشاید و زبانهای از آکرخش پدید میآید .از ایتن
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زبانه ،هیوالی دیگری پدیدار میشود هه الغر است .هیوالی اول با نگاه به وی ،متوجه میشتود هته
هیوالی الغر در صدد خوردن اوست .لذا چارهای اندیشیده و به شتیوا متیگویتد :متن ختود را بته
مرحمت تو میسپارم .شیوا نیز عذر او را پذیرفته و میگوید :من رحمت میآورم ،هیتوالی الغتر او
را نخور .هیوالی الغر میگوید :بسیار خوب ،پس چه هنم؟ تو مرا گرستنه هتردی تتا او را بختورم.
شیوا میگوید  :بسیار خوب ،خودت را بخور .در پی این فرمان ،هیتوالی الغتر شتروم بته ختوردن
خویشتن از پاهای خود میهند و تا جایی ادامه میدهد هه چیزی جز صورتش باقی نمیماند .شتیوا
به صورت او نگاه هرده و میگوید :من درباره اینکه زندگی چیست هرگز تظاهری بزرگتتر از ایتن
ندیدهام .من تو را «هرتی موخا» به معنی چهرهی افتخار مینامم .این نقاب یا چهرهی افتخار بتر ستر
در معابد شیوا و نیز بودا قرار دارد (همبل.)463-463 :4934،
این داستان تمثیلی از تغذیه زندگی از خود زندگی است.نقشآفرینی خدایان در پدیده مرگ هه
اهثر اوقات به آنها چهرهای مهیب و دهشتناک میبخشتد ،بتا جایگتاه و موقعیتت ختدایان ارتبتاط
مستقیمی دارد .قدرتطلبی خدایان در قلمرو خویش ،سرچشمه بسیاری از منازعات و جنگهاستت
هه در ادامه به شرح تعدادی از آنها پرداخته میشود:
 )1-2-2شیوا
شیوا یکی از قدیمیترین ربالنوم های هندی استت .وی ختدای آفریننتده ،نگهتدار آستمان و
زمین ،نابود هنندهی اهریمنان ،بخشنده گناهان و زیاد هنندهی روزیست .نقشهتای متعتدد و متنتوم
شیوا در میان خدایان برتریهای قابلمالحظهای را برای وی به ارمغان آورده است .اما یکی از مهم-
ترین و مشهورترین مظاهر وی« ،ناتاراجا» یعنی پادشاه رقاصان است.
شیوا به عنوان رقاص هیهانی ربالنوم آفرینش و نابودی است هه از طریق رقصش توازن بتیپایتان
جهان را حفظ میهند (هاپرا .)30 :4932،شیوا در این مظهتر ختویش ،یعنتی رقتاص هیهتانی ،پتنج
قدرت متعال را بازگو میهند یعنی آفریننده ،ویران هننده ،نگهدارندهی هاینات ،اعطا هنندهی رحمت
و عامل تأیید و افشای حقیقت .همانطور هه در آغاز ،چرخهای از آفرینش جهان با رقص او هستی
مییابد ،درپایان نیز با رقص ویرانی خود جهان را خاهستر میهند (داالپیکوال .)42 :4936 ،بته دلیتل
اینکه شیوا دایما برای ویرانی و نابودی جهانهایی هه هثرت بر آنها حکم فرماست اقتدام متیهنتد،
این امکان را نیز فراهم میآورد هه جهان دایماً آفریده و باز آفرینی شود .بدین ترتیتب شتیوا امکتان
انجام بازسازی یا نوسازی
دارم آفرینش را فراهم میآورد (عبدلی و گرهنی.)32 :4934،
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 )2-2-2ویشنو

 7دومین ایزد از ایزدان بزرگ هندو هه بتا برهمتا و شتیوا ،تثلیتث آیتین هنتدویی «تریمتورتی» را
تشکیل میدهند .این ایزد توانایی آن را دارد هه در دورههای مختل به صورتهای متفاوتی تجلتی
یابد .یکی از این تجلیات ،ظاهر شدن به هیأت رودری یا شخصیت ویرانگر شیوا است هته تصتمیم
میگیرد جهان را به آتش هشد .این آتش سوزی با یب سیل و دورانتی از ستکون و بتاززایی دنبتال
میشود .بدین شرح هه؛ در پایان یکی از دورههای برهمایی ،قحتط ستالی هولنتاهی پدیتد متیآیتد
وهمهی موجودات جان میسپارند .ویشنو در هیأت رودری ویرانگر هبوط میهند .سپس وارد هفت
پرتو خورشید شده و همهی آبهای زمین را چنان میخورد هه زمین خشتب متیشتود .هفتت پرتتو
خورشید بر اثر رطوبت به هفت خورشید تبدیل میشوند هه نورشان هر سه جهان را میسوزاند .در
نتیجهی آن ،زمین به پوست یب الک پشت شباهت پیدا

میهند .ویشنو پس از ستوزاندن جهتان

در هیأت رودری ،از بازدم خود ابرهایی بیرون میدهد هه میغرند و آکرخش پرتاب میهننتد .ایتن
ابرها به مدت یبصد سال با فرو ریختن رودها ،آتش هولناک را خاموش میهنند بهطتوریهته هتل
جهان را آب فرا میگیرد .جهان در تاریکی فرو میرود و هیچ موجتود جتاندار و بتیجتانی وجتود
ندارد .پس از این واقعه ،ویشنو دیگر بار در هیأت برهما بیدار شده و هاینات را از نو خلق متیهنتد
(داالپیکو.)76-74 :4936،
تصویر شماره  -4ویشنو بر چنبرهی ششا ،تندیس معاصر از یکی از معابد هند .مأخذ( :کهرگو)2 :4934،
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پیوستگی وجود ویشنو با نور و روشنایی ،حضور هستیبخش او را همواره در هاینات ایجتاب متی-
هند .چنانکه با به اوج رسیدن خشم شیوا و فرو رفتن جهان در قعر نتابودی در انتهتای هتر دوره از
ادوار بیشمار هستی ،ششا مار هیهانی ،هستی را خواهد بلعید و ویشنو نیتز بتر چنبترهی او خواهتد
خفت و جهان را از حضور نورانی خود محروم خواهد ساخت .وی تا آغاز دورهای دیگتر همچنتان
در خواب خواهد بود .در دوران خواب ویشنو ،ظلمت بیکتران در عتالم فراگیتر خواهتد شتد .ایتن
جوهره در کات خود به سر خواهد برد تا ویشنو دوباره برخیزد و جهان را یکبار دیگر در مایا تخیل
هند (کهرگو .)49 :4934،حلقه های این مار غول آسا هه آن را «پایان ناپذیر» نیز گفتهاند ،همانا ادوار
پی در پی آفرینش و انحالل عالم است .هلمه «ششا» به معنی «آثار» و «بقایا» است هه مقصتود از آن
بقایای آفرینشهای پیشین نیز است (شایگان( ،)402 :4933،تصویر شماره  .)4حضور نورانی ویشنو
محدود به عالم نمیشود ،بلکه اعماق فکر و اندیشهی آدمیان را نیز درمتینتوردد .افستانهای وجتود
دارد هه در آن ،ویشنو با اهریمنی به نام «هرن هشیپو» به نبرد بر میخیزد .در این افسانه هرن هیشتو
نماد اهریمن جهل و نادانی و دیو تعصب و تاریکی استت هته متانع عبتادت فرزنتد ختویش متی-
شود(شایگان .)403 :4933،برطبق آنچه در افسانه آمده است:
ویشنو در چهارمین تجلی خود برای رهایی جهان از ستم و تهاجم اهریمنی به نام شهریار «هی رانیا
هشیپ» اقدام میهند .این اهریمن با اغوای برهما رویین تن شده بود و هیچ هس را چته از ختدایان
و چه از انسانها ،یارای هشتن او نبود (دادور .)423-423 :4936،بنابر این اهریمن با اتکا به آسیب-
ناپذیری خود ،نیایش خدایان را ترک گفته و خویشتن را برتر از همه و درخور نیتایش خوانتد .امتا
پسر وی بته نتام «پتراهالد» هته بته
ویشنو مهر میورزید ،با وجتود آزار
پدر از نیتایش ویشتنو چشتم نمتی-
پوشید .در آستتانه شتبی اهتریمن از
سخن پسر هته ویشتنو را همته جتا
حاضر میدانست خشمگین شتد .در
حالیهه به ستون هاخ خویش اشتاره
میهترد گفتت :آیتا ویشتنو در ایتن
ستون نیز هستت؟ و پتراهالد پاستخ
تصویر شماره-4ویشنو در هیات«ناراسینهه»با دوازده دست«هرن هشیپو» را از هم می درد  .ماخذ(:داالپیکوال)36 :4932،
تصویر شماره  -4ویشنو در هیأت ناراستینهه ،بتا دوازه دستت هترن
هشیپو را از هم میدرد .مأخذ( :داالپیکوال.)36 :4932،
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داد بی شب چنین است .اهریمن با لگد بر ستون هوبید اما ستون به حرهت درآمتده و از درون

آن ویشنو به هیات «ناراسینهه» یا موجودی نیمه انسان و نیمه شیر متجلتی شتد(تصتویر شتماره ،)4
7
(ایونس .)32 :4934،ناراسینهه با چشمانی چون طالی مذاب ،چهرهای شاهانه با موهای ستیخ شتده،
دندانهایی هولناک ،زبانی به تیزی یب تیغ و همانند یب شمشیر ،ابروهای هرا آور ،دهانی عمیق و
تاریب و آرواره های گشوده با صدها دست ،هترن هشتیپو را بته چنتگ گرفتت ،روی پاهتای ختود
خواباند و او را از هم درید .بدینسان در شرایطی هه نه درون هاخ بود و نه در بیرون هاخ در زمانی
هه نه روز بود و نه شب و توسط هشنده ای هه نه انسان بود ،نته حیتوان و نته ختدا تکته تکته شتد
(داالپیکوال .)33 :4936،این سرانجام هرن هشیپو به عنوان نماد جهل و نادانی بود.
 )9-4-4هالی
هالی یا هالیکا ،ایزد بانوی مرگ و ویرانی در آیین هندو است .وی به عنتوان همستر ایتزد شتیوا
نیزشناخته میشود .ایتن الهتهی بتزرگ جلتوههتای بتیشتماری دارد ،وی تغذیته هننتده ،بخشتنده،
نگهدارنده و از طرفی ترسناک ،بدهنش و ویرانگر است .هالی به عنوان همسر ایزد شیوا نیز شتناخته
میشود .امروزه هندوان وی را ایزد بانوی زمان و دگرگونی میداننتد .هتالی از ایتزد بتانوان تتودهی
مردم است هه همچون نیروی مادری جهان ظاهر میشود .وی دارای چهرهای هرا انگیز بوده و بته
صورت غولی با سر اسب مجسم میشود هه عصر هالی یوگا را خاتمه داده و شریران را از بین می-
برد (عبدلی و گرهنی .) 34-34 : 4934 ،

تصویرشماره-9الهه ی هالی با موهایی آشفته و زبانی آویزان.ماخذ(داالپیکوال)40 :4932 ،

تصویر شماره  -9الهه هالی بتا موهتایی آشتفته و زبتانی
آویزان مأخذ( :داالپیکوال.)40 :4932 ،
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هالی در تجلی ترسناک و ویرانگرش بتا زبتانی آویتزان ،موهتایی ژولیتده و چشتمانی وق زده
تصویر میشود هه بیانگر ناپایداری زندگی انسان است (داالپیکو .)40 -47 :4936،او دارای پوستتی
سیاه ،دندانهایی بلند و سیمایی وحشتبار و آلوده به خون است و همچون شتیوا ،سته چشتم دارد.
هالی چهار دست دارد وی با دستی سالح و با دستی دیگر سر خونچکان یم غول را بدست گرفتته
است .دو دست دیگر خویش را نیز برای تبرک نیایش هنندگان برافراشته است(تصویر شماره .)9
الهه هالی در تصاویر و تندیسها عریان بوده ،بتا آرایتههتایی همچتون گوشتوارهای از هودهتان،
گردنبندی از ماران ،گردنبندی دیگر از جمجمهها ،گردنبندی از سر پسران خویش و همربندی هه از
آن دستهای اهریمنان آویزان است ،زینت داده میشود .نیایش این الهه با هشتتن قربتانی –دریتب
مورد قربانی انسانی -انجام میشود .در روایتی هالی عطش خون آشامیاش را با هشتن اهریمنی به-
نام «راهتاویر» فرو مینشاند .برهما به راهتاویر این موهبت را عطا هرده بود هه با چکیدن هر قطره از
خونش بر زمین ،از آن قطره هزار راهتاویر پدیدار شود .از اینرو ،تنها راه نابودی او آن بود هه هالی
پس از هشتن او ،تمام خونش را بمکد و هالی نیز چنین هرد .به این دلیل در بستیاری از تنتدیسهتا
هالی با زبانی بیرون آمده و دهانی خونچکان دیده میشود .قدرت ویرانگتری و ختونریتزی هتالی
چنان وسیع است هه وقتی شور هور او به ویرانگری متمایل میشود هتیچ چیتز نمتیتوانتد او را از
ویرانگری باز دارد .افسانهای در اینباره وجود دارد بدین شرح هه؛ یکبار شتیوا بترای جلتوگیری از
هشته شدن اهریمنان ناچار شد خود در میان اهریمنان قرار گیرد تا به هنگام رقص پیروزی هالی بتر
الشهی اهریمنان از نابودی هامل آنان جلوگیری هند (ایونس.)474 :4934،
 )4-2-2ایندرا
ایندرا خدای توفان و پدید آورندهی رعد است .او را میتوان نیروی متحرک زندگی نیتز نامیتد.
ایندرا اگرچه دارای سرشتی خشن است اما بتزرگتترین دشتمن وریتتره در حمایتت از ختدایان و
انسانها است (ایونس .)47 -43 :4934،یکی از ارزندهترین شاهکارهای او هشتن وریترا یا اژدهتای
قحطسالی است .ماری اهریمنی هه با ایزدان به دشمنی برخاسته و آبهای زمین را فرو بلعید .ایندرا
پادشاه سلحشور خدایان برای نابودی این اژدها و نجات آبها سپاهی آراسته و به وریترا حمله برد.
اما حاصل این جنگ شکستی سخت بود .شرط وریترا برای رهایی ایندرا این بود هه پادشاه ختدایان
سوگند یاد هند هه هیچگاه ،نه روز و نه شب ،با هیچ سالحی اعم از فلز یا چتوب و ستنگ ،و هتیچ
ابزار خشب یا تری به او حمله نکند .ایندرا برای رهایی سوگند خورد اما با ایتن ستوگند ،وضتعیت
ایزدان در حالتی بحرانی قرار گرفت .سرانجام گره هار بدست ویشنو گشوده شد .به تدبیر ویشنو در
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وقتی از روز هه هوا گرگ و میش بود (نه صبح و نه شب) ایندرا سالح آسمانی خود (آکرخش) هته

از 7چوب و فلز و سنگ نبود را در لفافی از (ه ) هه نه خشب بتود و نته تتر پیچیتده و بته وریتترا
حمله برد .با قتل وریترا آبهای آسمانی آزاد گشت (کهرگو .)49 :4934،منظور از احتکار آبهتای
هستی بخش حیات ،اشاره به دگرگونی تعادل جهان است و ایندرا هه نیروی متحرک زنتدگی استت
نظام بر باد رفته را استوار میسازد (شایگان.)00 :4933،
 )5-2-2رودرا
رودرا از خدایان ریگ وداست هه نامش در هالهای از غضب میدرخشد .هلمهی رودرا به معنی
هشنده و فریاد زننده است .رودرا خدای طوفانهای مخوف ،زمان و ربالنتوم مترگ استت .او دود
سیاهی است هه از سوختن هیزمها برمیخیزد .وی خونخوار و خشمگین بوده ،حرهاتش زمین را به
نابودی میهشاند .اما تناقضهایی در شخصیت وی دیده میشود بهطوریهه رودرا در عین حال هته
دستور ابتال به بیماریها را صادر میهند ،شفا دهنده نیز هستت .وی در بختش دیگتری از زنتدگی
اساطیری خود ،به جلوهای از شیوا تبدیل میشود .به نظر میرسد ایتن هویتت جدیتد بترای تعتادل
بخشیدن به وجود مخوف او پدید آمده باشد (دادور .)92 :4936،قدرت رودرا بر ضد همهی تباهی-
ها به هار می افتد و از آنجتا هته او هتیچ نقتص و درنتگ و تردیتدی را تحمتل نمتیهنتد ،یکتی از
وحشتناکترین خدایان و تنها خدایی است هه ریشیهای ودایی واقعاً از او در هرا انتد (عبتدلی و
گرهنی.)34 :4934،
 )6-2-2دوی یا مهادوی
دوی یا مهادوی (خدابانوی بزرگ) یکی از قدرتمندترین خدابانوان است هه از نامهای متفاوتی
برخوردار بوده و متناسب با هر نام ،نقشهای متنوعی را نیز عهدهدار میگردد .از این نظتر ،وی هته
همسر شیوا به نام «شاهتی» است ،آیینهی تمامنمای شوهر خویش در داشتن نقتشهتای متعتدد نیتز
میباشد .ستی ،پارواتی ،دورگه و هالی تعدادی از نامهای این خدابانوست .ستی و چتاراواتی دارای
سرشتی مالیم و دورگه و هالی دارای سرشتی تندخو و مرگبتار هستتند .دوی از آتتش هتام برهمتا،
ویشنو ،شیوا و دیگر خدایان و همچنین آتشی هه برای نتابودی اهریمنتان و بته ویتوه بترای هشتتن
«مهیشه»ی گاومیش به هار رفته زاده شده است (ایونس .)404-400 :4934،مشهورترین نام دوی بته
عنوان خدا بانویی خشن «دورگه» است ،وی دراین نقش زنی زیبتا امتا حستود استت هته دارای ده
دست بوده ،سیمایی تهدید هننده دارد و برای هشتن تولد یافته است .در متورد چگتونگی تولتد وی
روایتی افسانهای بدین شدح وجود دارد :اهریمنی به نام مهیشه هه هیأتی شبیه به گاومیش داشت ،با
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انجام ریاضتهای شدید مورد لط

برهما قرار گرفت و برهما مقرر هرد هتیچ هتس جتز یتب زن

نتواند او را به قتل برساند .این موضوم مهیشه را دچار غرور هرد تا جایی هه سهم خدایان از قربانی
را دزدیده و به آنها تعرض میهرد .تا آنکه خدایان خسته شده و تصتمیم گرفتنتد نیتروی ختود را
برای مقابله با او روی هم بریزند .آتشی از چهره برهما ،شعلهای از پیکر شیوا ،نوری خیره هننتده از
ویشنو و زبانههای آتش از آگنی و ایندره بوجود آمد .حاصل در هم آمیختگی این توده نتور الهتهای
زیبا بود هه بعدها به دورگه مشهور شد (دالپیکوال .)07 :4936،دوی به هنگام زاده شتدن بتیدرنتگ
با سالح خدایان مسلح و به جنگ «مهیشه» اعزام شد .وی در این نبرد در هر یب از ده دست ختود،
یکی از سالحهای خدایان را هه نماد قدرت آنان است حمل هرد .سالحهایی نظیر؛ دیسب ویشتنو،
نیزه سه شاخهی شیوا ،صدف حلزونی وارونا ،شعله آتش آهنی ،همان وایتو ،تترهش و تیتر ستوریا،
عصای آهنین یمه ،آکرخش ایندرا ،گرز هبرا ،حلقهای از ماران ششتا ،و ببتری بته عنتوان مرهتب از
هیمالیا .با ورود دوی «دورگه» به قلمرو مهیشه ،مهیشه به سرعت به شکلهای مختلفی درآمتده و بتا
او به نبرد برمیخیزد .مهیشه به هیأت شیر درآمده و دوی را چنگ میزند ،سپس در هیتأت حیتوانی
جادویی بنام شربهه ظاهر شده و روی دوی میپرد ،پس از آن در هیتأت گتاومیش بته دوی حملته
هرده و او را با شاخ زخمی میهند ،ولی سرانجام دوی نیزه سه شتاخهی ختود را از نیتام هشتیده و
مهیشه را از میان برمیدارد (داالپیکوال .)03 :4936،دوی پس از هشتن مهیشه بته نبترد بتا اهریمنتی
دیگر به نام «دورگه» برمیخیزد .دورگه اهریمنی است هه بر سه جهان تستلط یافتته ،انجتام مراستم
مذهبی و خواندن وداها را منسوخ و خدایان و زنان آنان را به نیایش خویش ناچار هرده استت .وی
همچنین با سلطه بر عناصر طبیعی ،مسیر رودها را تغییر داده و نیروی آتش را نتابود ستاخته استت.
اقدامات هولناک دورگه ،خدایان را به چارهجویی وامیدارد و خدایان برای رفع این مشکل از شتیوا
همب میخواهند .شیوا به آنها میگوید هته از همستر او یتاری جوینتد .در نتیجته دوی بته یتاری
خدایان برمیخیزد .وی با ده دست همهی سالحهای خود را بههار میگیرد و در نبردی دشوار بتر
دورگه غلبه یافته و در پایان نام دورگه را بر خویش مینهد (ایونس.)407 -476 :4934،
نتیجه
این بررسی حکایت از آن دارد هه موضوم مرگ یکی از مهمترین مباحث در اندیشهی هندویان
بوده و در اساطیر آنها نیز بازتاب وسیعی پیتدا هترده استت .گستتردگی اندیشتهی مترگ در بتاور
هندوان هه همهی پدیدههای حیات حتی خدایان را نیز در یب فعالیت مداوم با هم پیوند داده است،
سبب شکلگیری اسطورههای متعددی در این مورد گردیده است .اسطورههایی هه در آنها مرگ به
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معنای نابودی نیست .چرا هه هر مردن ،آغازی دوباره را به دنبال دارد .در این استطورههتا حیتات و

آفرینش جهان و انسان نیز با مرگ و زاده شدنهای پی در پی در ارتباط است .این موضوم هه سبب
7
ایجاد درد و رنج فراوانی برای انسان میشود ،هندویان را به جستوجتوی یتافتن راه حلتی ختاص
برای رهایی از این فرآیند واداشته است .پیوستن به نیروانا مهمترین و تنها راه حل اراره شده توستط
آنان از گردونه تناسخ است هه سعادت واقعی آدمی را به همراه دارد.
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بررسی اسطورههای مرگ در بینش هندی
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