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 بر استاد فرزانه، جناب آقاي دكتر راشد محصل كه همواره، و به ويژه در اين پژوهش،                 درود فراوان 

  .اندمند ساختهي خود بهرهمرا مورد لطف قرار داده، از نظرات عالمانه
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شناسي، استاد گرامي خانم دكتر زرشناس كه زحمات بـسياري          ي زبان از رياست محترم پژوهشكده   
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  .نيز بسيار سپاسگزارم
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  .ي پژوهشي حكمت و فلسفه هستممطالعات فرهنگي و موسسه
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، و البته با حفظ اصالت خود به مـا رسـيده             مهابهارته ي بزرگ  بخشي از منظومه   آن به صورت  . دانست

  .است
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 از خدا، جهان و انسان، و براسـاس آن درسـت انديـشيدن و درسـت عمـل           تداشتن دانش درس  : دهد
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  نگاهي اجمالي به تاريخ ادبيات كهن هند. 1
 600ــ   1500(ي نخـست      دوره: شود  از نظر زباني، و سنتي، ادبيات كهن هند به دو دوره تقسيم مي            

هـا    بـه ايـن آثـار شنيدنوشـته        1.گيـرد   ها را در برمي   اوپنيشدها و     آرنيكهها،    براهمنهها،   ويدهاي،    ويده،  .)م. ق
 و به باور هندوها در مبدأ      2دادن، از آموزگار به شاگرد منتقل شده است       ها از طريق گوش       گويند؛ آن   مي

  3.ي دوم از مرجعيت بيشتري برخوردار هستند از اينرو، نسبت به آثار دوره. رسد به خدا مي
، مهابهارتـه هاسـت و عمـدتاً شـامل          نوشـته   موسوم به يـاد   .) م. پ200ـ  . م. ق600(ي دوم     آثار دوره 

  .شود مي) سوتره يوگهمانند (ها  سوترها و ه پورانهها،  راماينه
  :توان چهار دوره در نظر گرفت از نظر فكري براي ادبيات كهن هند، مي

مدارانـه هـستند،      ها، كه معرف باورهاي چندخـدايي و طبيعـت          ها؛ در اين نوشته    براهمنهها و     ويده. 1
  .گرايي بسيار پررنگ است مسائل آيين

اي خواهان دست يافتن به خير و  ويـده بيني هستيم؛ انسان  ني جهانپس از اين دوره ما شاهد دگرگو   
، اما از آن پس پي بردن به راز آفرينش، شـناختن آفريـدگار، رسـتن از دنيـا و                    ]1[هاي دنيايي بود    نعمت

  4.رسيدن به واقعيت مطلق ذهن انديشمندان هندي را به خود مشغول كرد
 5ها دانـست؛  براهمنـه گرايي افراطي  توان واكنشي در برابر آيين  ها؛ اين آثار را مي    اوپنيشدها و     آرنيكه. 2

شناسـي را     شناسـي و انـسان      ها براي مسائل آييني اهميت كمي قائلند و خداشناسـي، جهـان             اين نوشته 
  .اند مباحث اصلي خود قرار داده

 .مردم قابل فهم نبودنـد ي  ها براي همهاوپنيـشد ها و    آرنيكههاي    ها؛ آموزه  پورانهها و     راماينه،  مهابهارته. 3
 پرداختن به داستان و اسطوره، بـا مـذاق          اما اين ادبيات، با آنكه از مسائل فلسفي خالي نيست، به دليل           

  6.مردم سازگاري داشت
ي    مطرح بودند، به گونـه     مهابهارتهها و   اوپنيشدها باورهاي گوناگوني را كه در         ها؛ اين نوشته   سوتره. 4

  .دهند ارائه مي) سوتره(تاه و موجز بندهاي كو مجزا و در قالب
  
  

                                                 
 .1. 3. 1. 3، .1. 1. 3، بخش سوم، گفتار سوم. نك. 1



 II

  گيتا. 2
  نام. 1. 2

بهگـود گيتـا    ي    عنـوان غالـب رسـاله     ) سرود ستودن سرودن، با   ( gaiي     سرود، از ريشه    به معناي  گيتا
bhagavadgita هاي هندي ايـن   ر نوشتهد .است) كرشـنه = سرود خدايي يا سرود سرور پرستيدني   (−

anatagita: ديگري نيز خوانده شده است    هاي    رساله با نام   is،  )پايان  سرود بي  (− varagita′ سرود  (−
gitopanisad و )كرشنه= سرور     ).اوپنيشد گيتا (−
  تاريخ، مؤلف. 2. 2

 8/7ي  سـده (اي كهـن  هـ اوپنيشد، نزديك به  گيتاهاي زباني، ادبي و اعتقادي        با توجه به اينكه ويژگي    
، بنـابر  گيتـا  و با توجه بـه اينكـه          ]1[، خاموشي اي  بوددهه است، با توجه به كاربرد اصطالح آيين         7.)م. ق

 تأليف شده   ) .م  .پي دوم     از سده (گانه    هاي شش   گيري نظاممند بينش    بايست پيش از شكل     مطالبش، مي 
اما نگـارش آن، ماننـد      . 9تخمين زد . م. سوم ق  ي پنجم تا    توان زمان تأليف اين رساله را سده         مي .8باشد

  10.ديگر آثار كهن هندي بسيار پس از زمان تأليف، صورت گرفته است
 نسبت داده است، اما آمدن نام ايـن  وياسهسنت هندي تأليف آن را به      .  مشخص نيست  گيتا مؤلف    

  11.، نافي اين انتساب است]2[گيتاحكيم در 
  ساختار. 3. 2

  14. تدوين شده است13 در هجده فصل12 بنديي هفتصد اين رساله
ــ  25هـاي    دست ما رسيده است؛ آن فصل به 15مهابهارتهي بزرگ      به صورت قسمتي از مجموعه     گيتا

  16. را به خود اختصاص داده استبهيشمه پرون بخش 42
samvada(مطالب اين رساله در قالب گفتگو      ايـن  . اسـت  بيـان شـده   كرشـنه  و ارجونـه  ميـان  17)−

  .]3[ نقل كرددهرته راشتره آن را براي شاه   و شنيدكرشنه از وياسه به لطف سنجيهگفتگو را 
 در اصـل صـفت، بـه معنـاي          ارجونهي     است؛ واژه  ارجونه يكي از دو شخصيت اصلي اين داستان          

                                                 
 . 1. 6. 8بخش سوم، گفتار سوم، . نك. 1
 .  3. 2. نك. 2
  .7ـ 75، 18؛ 9، 11؛ 2ـ 1، 1. 3



 III

ارجونـه سـومين     مهابهارتـه  در   18. است ايندره اين واژه عنوان     شته پتهه براهمنه  در  . سفيد و درخشان است   
ها به پدري آسـماني     پاندوآنكه هر يك از     توضيح  .  و كونتي است   ايندره از ميان پنج برادر و فرزند        پاندو

  19.توان علت انتساب او به اين خدا دانست  را ميايندره براي ارجونهمنسوبند، و عنوان 
kiritin(هاي تاجدار     ي سپاهي، و از اينرو، داراي عنوان         متعلق به طبقه   ارجونه ي   دهنـده   ، عـذاب  )−
paramtapa(دشمنان   mahabahu(بازو    و قوي ) − dhanurudhara(صفت كمانـدار    / و لقب ) − − (

  .است
 بـرهمن  او را در مقـام       گيتـا ، كـه    كرشـنه  20 خداست و هم داراي شخصيت انـساني؛        هم گيتا در   كرشنه
  21. استويشنوترين فروآيي  هشتمين و كاملويشنو پورانه ها قرار داده، در اوپنيشد

vasudeva (وسوديوه، پسر   ]1[ در مقام انساني قهرمان سپاهي     كرشنه madhava (يـدو و از تبار    ) − − ،
yadava   .ها ارتباط داردكورو ها وپاندواست و با هر دو خاندان ) −

  در هـاي هنـدي بـراي نخـستين بـار           در نوشـته  .  صفت به معناي تيره است     كرشنهي    ها واژه   ويدهدر  
  22. سخن گفته شده استكرشنهاست كه از شخصي به نام اوپنيشد  چهاندوگيه

  آموزه. 4. 2
هـا    هـا و مكـان      ي زمـان   اي، كه در همه     فرقه  اي فراديني و حتي فرا       كوشيده است تا آموزه    گيتامؤلف  

از اينرو، آگاهانه و هوشمندانه براي رسيدن به اين هدف خـود ايـن              . زنده و ارزشمند باشد، ارائه دهد     
  : تدابير را انديشيده است

  . از بياني ساده، و در عين حال در مواردي استعاري يا دوپهلو، استفاده كرده است. 1
 همچنين با پـذيرفتن برخـي از        23.]2[تخاذ كرده است  نسبت به باورهاي سنتي موضعي محتاطانه ا      . 2

   24.باورهاي رايج كوشيده است تا با همه ارتباط برقرار كند
هـا    ي آن   هاي بـسياري دربـاره       ديدگاه  كه ،26ها و آداب     و آيين  25به مسائل ريز و جزئي در باورها      . 3

  .وجود دارد، نپرداخته است
اي    آزاد، و مانند اوپنيشدهاي كهن رها از تعلق به فرقه          يشي بين   دهنده   را بايد ارائه   گيتابدين ترتيب،   

                                                 
1 .11 ،10 /17 /46. 
  . 3ـ 11، 17؛ 21، 11. سنج. 2
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  .خاص، دانست
 بـا بيـان     گيتـا ي رسيدن به رهايي دانسته است؛ مؤلف          ها را شايسته    ي انسان   برخالف سنت، همه  . 4

اين باور، به خودخواهي طبقات باالي جامعه اعتراض كرده، بـراي مردمـان تحقيـر شـده ارزش قائـل                    
  .شود مي

خـدايي   ي واالي خود را، كـه مبتنـي بـر يـك      آموزهگيتا كه ، با اين تدبيرهاي زيركانه است    بنابراين
هـا و     ي زمـان     اصول خود قـرار داده اسـت، بـه مردمـان همـه              را است و شناخت خدا، جهان و انسان      

  .كند ها ابالغ مي مكان
  تفسير. 5. 2

 27ي مقدس ديگـري  ش از هر نوشته، در سرزمين هند و بيرون از آن، تفسيرهاي بسياري ـ بي گيتابر 
   28.توان مشخص كرد ها را نمي آناي كه شمار  ـ نوشته شده است، به گونه

اما پـيش از ايـن حكـيم نيـز تفـسيرهايي          .  است شنكرهترين تفسيري كه به دست ما رسيده، از           كهن
  29.نوشته شده بودند كه امروزه در دست نيست

  30.شود كه اين اثر تفاسير گوناگوني را برتابد جب مي موگيتازباني   به اعتقاد پژوهشگران سبك
  جايگاه. 6. 2

همچنـين از   ، بلكـه    31 از نظر ادبي از جايگاهي ممتاز برخـوردار اسـت          ، در سرزمين هند نه تنها     گيتا
  . مقدس بوده است33 و عوام32ديرباز تا كنون براي خواص

 مقدس، جاويد و رسمي دين هندو       ابها قرار دارد، اما سنت آن را كت          اگرچه در گروه يادنوشته    گيتا
  34. قرار داده استسوتره برهمهها و اوپنيشدرديف  و هم

هـا، بـدون محـدوديت زمـان و      ي انسان  هميشه زنده و نو، و براي همهگيتا پيام   ]1[چنانچه گفته شد  
، در   را گيتـا ي تأثير اين رساله به سـرزمين زادگـاهش محـدود نـشد؛ تـأثير                  از اينرو، دامنه  . مكان، است 

  35.توان پي گرفت هاي غرب مي گذشته تا چين، و امروزه تا سرزمين
ي    نوشته گيتا بنابراين،   36.ا را به خود اختصاص داده است      ه  پس از كتاب مقدس بيشترين ترجمه      گيتا

هاي مقدس جهان دست يافتـه،        ها نيست؛ اين رساله به جايگاهي واال در ميان نوشته           مقدس تنها هندي  
                                                 

 . 4. 2. نك. 1
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  37.ن اثري ژرف و سترگ در ادبيات ديني جهان معرفي كرده استخود را به عنوا
  زبان. 7. 2
  سادگي و شاعرانگي. 1. 7. 2

هـاي    وي، و اسـتفاده از جملـه      ي نحـ    به كار نبـردن سـاختارهاي پيچيـده       (در عين سادگي     گيتازبان  
ي   ان آمـوزه   در بيـ   گيتـا  است؛ اين سادگي و زيبايي كه مؤلف         38هاي شاعرانه   سرشار از ويژگي   )]1[كوتاه

  39.مانند كرده است ي آثار ادبيات هند بي  را در همهگيتاواالي خود به كار برده است، 
هاي فعلـي بـه       ي نام فعل و صفت      مانند كاربرد گسترده  ( خود را     زمان هاي زباني    ويژگي مؤلف گيتا 

 در  بـه ويـژه   ي خـود را       ، رعايت كرده، و بيان خاص شـاعرانه       ]2[جاي فعل و نيز استفاده از دري مطلق       
 و پرهيز كـردن از جـدل در رد          ]4[ توجه داشتن به دليل     حال در عين و   ]3[گويي، استدالل نكردن    پراكنده

  .ديگر باورها به نمايش گذاشته است
  . اشاره خواهيم كردگيتاهاي زباني و ادبي  ما در ادامه به تعدادي از ويژگي

  وزن. 2. 7. 2
s (شلوكه داربر از وزن پر ك    گيتا هشت هجايي    در بندهاي  loka′ استفاده كرده اسـت؛ هـر بنـد از     ) −

تشكيل ) خط اول با دوم، خط سوم با چهارم       (هر دو خط    . چهار خط هشت هجايي تشكيل شده است      
در . شـود   بند شانزده هجايي بـه چهـار بخـش چهـار هجـايي تقـسيم مـي                  ايم نيم . دهند  بند مي   يك نيم 
. اي خاص در ترتيب هجاهاي كوتاه و بلنـد نيـست            عر مقيد به رعايت قاعده    هاي اول و سوم شا      بخش

− اما بخش دوم به صورت     −∪ ∪− و بخش چهارم به صورت       ∪ براي مثال يك بنـد و      . آيد   مي ∪∪
  :كنيم نيم را در زير تقطيع مي

, ) pa ram brah ma10 12    pa ram dha ma  

           − −∪ ∪                  بخش دوم

                                                 
  .1، 8؛ 14، 3: مانند. 1
 .3ـ 12، 8؛ 5ـ 24، 6؛ 20، 4براي نمونه، در . 2
 . 4، 13. سنج. 3
 . 22، 18. جسن. 4
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          pa vit ram pa    ra mam bha van  

           
− −∪ ∪ چهارم             بخش 

    
         pu ru sam s as′ ′   va tam div yam  

           
− − −∪                  بخش دوم

   
          a di de va    ma yam vi bhum  

           
− −∪ ∪ چهارم             بخش 

    
, ) sar va me ta10 14    dr tam man ye  

          − − −∪                     بخش دوم

         yan mam va da    si ke s a va′  

           −∪ ∪ ∪ چهارم                بخش   

upajati(وزن اوپجـاتي    در بندهاي يازده هجـايي       − (− − − − −∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ار بـرده    را بـه كـ     ∪
  :كنيم  تقطيع مي رابراي مثال دو خط. است

, ) pas ya mi vis ves va ra vis va ru pa′ ′ ′ ′

− − − − − −
11 16

∪ ∪ ∪ ∪ ∪
  

, ) ma nan ta ba hum s a s i sur ya net ram′ ′

− − − − − −
11 19

∪ ∪ ∪ ∪ ∪
   

  اصطالحات. 3. 7. 2
گيتـا  مؤلف  . هاي خود نيازمند اصطالحاتي بوده است       ، مانند هر دانش و بينشي، براي بيان آموزه        گيتا

  :استاصطالحات مورد نياز را از دو طريق تأمين كرده 
anavrtti(بازنگشتن  : مانند. ي معمولي زبان در معناي اصطالحي       به كار بردن واژه   . 1 به معناي  ) −

yoga( روش كردار دوباره زاده نشدن؛ buddhi(؛ عقل )− − .(  
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nirvana(ماننـد خاموشـي     .  در بـاوري ديگـر     وضع معنايي جديد بر اصـطالح رايـج       . 2 ؛ ايـن   )−
 كـامالً متفـاوت اسـت از        گيتـا معنـاي آن در     . اي ديده شده است     بوددهههاي    اصطالح نخست در نوشته   

  ]1[.معناي آن در اين آيين
  ابهام. 4. 7. 2

 واداشـتن    اين فن ادبي را به منظور جلب نظر شمار بيشتري از خوانندگان، و يا              گيتارسد    به نظر مي  
ما در ايـن بـاره بـه ذكـر دو نمونـه          .  به تأمل بيشتر، به دليل اهميت موضوع، به كار برده است           خواننده

  :كنيم بسنده مي
 اين نوع بيان كمـي    .  را با دو صفت و در دو معناي متفاوت به كار برده است             پركرتياصطالح   ]2[گيتا
  ]3[.انب پژوهشگران ارائه شودني از ج و تفسيرهاي گونĤگو موجب شده است تأويالتمبهم

داند    هم موجودات را قرار دارنده در خود مي        كرشنه است؛   6ـ  4،  9نماي    مورد دوم عبارات متناقض   
  ]4[.گويد كه موجودات در من قرار ندارند و هم مي) دو بار(

  تكرار. 5. 7. 2
  شـش بـار    tاج   و 3،  7 و در خط چهـارم       m واج   1 ،7براي نمونه، در خط سوم      . واج. 1. 5. 7. 2

  . تكرار شده است
مانند نام خود   : ي موارد به صورت ساده آمده است        ي تكرار شده يا در همه        واژه .واژه .2. 5. 7. 2

)atman ماننـد  : ي موارد در تركيـب آمـده اسـت     يا در همه  .  شش بار تكرار شده است     5،  6 كه در    )−
و يا در يك مورد به صورت سـاده و  .  چهار بار تكرار شده است 23،  11كه در   ) bahu(صفت بسيار   

dipta(مانند صفت درخشان    : در يك يا چند مورد در تركيب آمده است          و نام موجود    24،  11در  ) −
)bhuta   .5، 9در ) −

  تنوع بيان. 6. 7. 2
atmanهـاي     ماننـد واژه  : ر رفـتن دو يـا سـه واژه بـه يـك معنـي              به كا . 40واژه. 1. 6. 7. 2  و  −

                                                 
 .465و يادداشت . 1. 6. 8بخش سوم، گفتار سوم، . نك. 1
 .6ـ 4، 7. 2
  .2. 5. 2، .2. 1. 5. 2بخش سوم، گفتار اول، . نك .3
  .2. 4، .1. 4بخش سوم، گفتار اول، . نك. 4
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manas vrataهاي    و واژه . 14،  6 به معناي ذهن در      − −  ،ijya yajin و   −  به معنـاي پرسـتنده      −
   .25، 9در 

yajna(هـاي قربـاني       براي نمونه، واژه  . عبارت. 2. 6. 7 .2 dana(، انفـاق    )− و رياضـت   ) −
)tapas  بخش نخست تركيب هستند، امـا در خـط سـوم بـه صـورت سـاده                  5،  18در خط اول    ) −

  . اند آمده
فعـل  ( اسـنادي    ي نخـست    ي هم بسته دارد؛ جمله       سه جمله  3،  8ي نمونه،    برا .جمله. 3. 6. 7. 2

در نقـش فعـل مجهـول    ي سوم صفت مفعولي  ي دوم فعل مجهول و در جمله  ، در جمله  )asمحذوف  
  . آمده است

 براي بيان مفهوم رهايي از بيست و هشت تعبير استفاده كـرده        گيتـا  براي نمونه،    .تعبير. 4. 6. 7. 2
   ]1[.است
ي نيرومنـد     واژهي نخـست       دو جملـه دارد؛ در جملـه       11،  7 براي نمونـه،     .دستوري .5. 6. 7. 2

)balavant bhuta(ي مطابق آن، موجود       ي دوم واژه    در حالت وابستگي و در جمله     ) − در حالـت   ) −
ار هجـدهم سـاختاري مـشابه دارنـد؛          گفتـ  71 و   70،  68ي ديگر اينكه بندهاي       نمونه. دري آمده است  

 71ي سـاده و تمنـايي و در بنـد              آينـده  70ي ساده، در بند        آينده 68جمله پايه و پيرو در بند       هاي    فعل
  .تمنايي هستند

  حذف. 7. 7. 2
  . هاي بسيار زيادي وجود دارد نمونه): ca( حذف حرف ربط و .1. 7. 7. 2
nara(سان  حذف فاعل نامعين، شخص، كس، ان.2. 7. 7. 2 − ،purusa − ،ya −(.]2[      
  ]3[.ي لفظي  حذف نام به قرينه.3. 7. 7. 2
   ]4[.ي لفظي  حذف عبارت به قرينه.4. 7. 7. 2
   ]5[.ي معنوي حذف عبارت به قرينه .5. 7. 7. 2

                                                 
 .1. 6. 8بخش سوم، گفتار سوم، . نك. 1
 .25، 6مانند . 2
 .17، 8؛ 12، 3: مانند. 3
 .23، 8: مانند. 4
   .60، 2: مانند. 5
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  ايجاز. 8. 7. 2
بـراي نمونـه    . مرتبط با دو واژه يا دو جمله؛ اين واژه در هر بافت يـك معنـا دارد                آوردن يك واژه    

samaصفت   caksus( با موصوف نگاه     27،  5 در   − به معنـاي ثابـت و بـا موصـوف دم و بـازدم              ) −
)pranapana sam اينكـه فعـل      ي ديگـر    نمونه. منظم است به معناي   ) − hr−   ي    در جملـه   58،  2 در

هـا   ي انـدام   ي دوم، با وابسته     ي حواس و محسوسات به معني بيرون كشيدن، و در جمله            اول، با وابسته  
  ]1[.به معناي گرد آوردن است

  همگوني. 9. 7. 2
atmanي    مانند واژه : آوردن يك واژه دو بار، در دو معني       . 1. 9. 7. 2  بـه معنـاي     10،  6 كه در    −

sي     واژه  به معاني خود و روان است؛      28،  13ذهن و تن، و در       reyas′  در يـك مـورد      25،  3 كه در    −
  بختي است  صفت تفضيلي به معناي بهتر، و در مورد ديگر نام به معناي نيك

ماننـد نـام فعـل و نـام از          : اند  ه از يك ريشه مشتق شده      آوردن دو، سه يا چهار واژه ك       .2. 9. 7. 2
sي    ريشه ru′]2[  ي    صفت الزامي، فعل و نام از ريشه      ؛yaj]3[،  ي    از ريشهda]4[،ي   از ريشهkr]5[نـام،  ؛ 

   . ]kr]6ي   از ريشهصفت الزامي، فعل و صفت
 و  sarva: ماننـد : كه يكي بـا پـسوند از ديگـري مـشتق شـده اسـت               آوردن دو واژه     .3. 9. 7. 2

sarvatha]7[؛ bala balavant و   − para ؛]8[− parama و −  deha؛ ]10[sarvatra و sarva؛ ]9[−
dehinو  guhya؛ ]11[− guhyatara و − −]12[ .  

                                                 
  .32، 18؛ 27، 14؛ 17، 11؛ 67، 2؛ 38، 1. هاي ديگر، نك براي نمونه. 1
2 .13 ،25  
3 .17 ،11.  
4 .17 ،20.  
5 .18 ،9.  
6 .6 ،1.  
7 .6 ،31.  
8 .7 ،11.  
9 .11 ،18.  

10 .12 ،4.  
11 .14 ،20.  
12 .18 ،63.  



 X

ــشوند  .4. 9. 7. 2 ــا پي ــي ب ــشوند   آوردن دو واژه يك ــدون پي ــري ب ــد :  و ديگ jnanaمانن  و −
ajnana atman؛  ]1[− anatman و   − sthita؛  ]3[apamana و   mana؛  ]2[− asthita و   − ؛ ]4[−

yati و prayati]5[ ؛jnana vijnana و − moha؛ ]6[− sammoha و − −]7[.  
 prana؛  ]uttistha]8 و   atisthaماننـد   :  با پيشوندهاي مختلف    آوردن دو يا سه واژه     .5. 9. 7. 2

apanaو  abhirata؛ ]9[− nirata و −   .]11[abhijayate و upajayate ،sanjayate؛ ]10[−
siddhi: در بـــن، ماننـــد : آوردن دو واژه كـــه در يـــك واج تفـــاوت دارد  . 6. 9. 7. 2  و −

siddha   . ]13[yajanti و yajante: ؛ در صورت صرفي، مانند]12[−
: انـد، ماننـد   دو واژه هـم ريـشه  : ن دو واژه كه در بن يكـي يـك واج بيـشتر دارد       آورد .7. 9. 7. 2

veda vedya و − yati و yat:؛ دو واژه هم ريشه نيستند، مانند]14[− −]15[.  
  
  41تشبيه. 10. 7. 2
، yathaربـط   ي پيـرو، بـا حـرف          اي كامـل در نقـش جملـه         به جملـه     مشبه .ملهج. 1. 10. 7. 2

                                                 
1 .13 ،11.  
2 .6 ،6.  
3 .14 ،25.  
4 .6 ،31.  
5 .8 ،13.   
6 .18 ،42.  
7 .7 ،27.  
8 .4 ،42 .  
9 .5 ،27.  

10 .18 ،45.  
11 .2 ،62.  
12 .7 ،3.  
13 .9 ،23.  
14 .15 ،15.  
15 .8 ،11.  
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yavant 1[ است[ بـا قيـد   ،)ي معترضه جمله(اي كامل و مستقل  ؛ جمله iva اسـت ]اي نـاقص   ؛ جملـه ]2
، بـا پـسوند     ivaقيـد   بـا   ) اي كه اجزايش حذف شده است و تنها يـك نـام بـاقي مانـده اسـت                   جمله(

vant −]3[ .  
...(نـور دانـش     : هـستند به نام و بـدل         مشبه و مشبه   .واژه. 2. 10. 7. 2 jnana − prakas a′ ؛ )−
: تركيب اضافي است  ) آخر(به بخش دوم      مشبه بخش نخست و مشبه     ؛   ]4[آمده است  ivaبه با قيد      مشبه

atmasamyamayogagni(آنش اجراي تسلط بر خـود        indriyagani(، آتـش حـواس      )− ، آتـش   )−
samyamagni(داري    خويشتن jnanatapas(، آتش دانش    )− −  ،jnanagni ي   مانـده  ، انوش باقي  )−
yajnas(قرباني   istamrta′ dharmamrta(، انوش قـانون     )− jnanadipa( دانـش    ، چـراغ  )− ، دام  )−

jnanasin(، شمشير دانش    )mohajala(گمراهي   asangas(، شمشير عـدم دلبـستگي       )− astra′ −( ،
jnanaplava(قايق دانش  as(، كمند اميد )− apas a′ ′.(  

  منابع اصلي بررسي. 8. 2
  ها نوشته. 1. 8. 2
  ها ويده. 1. 1. 8. 2

اي  ويـده  ديـن  43هـاي آريـايي هـستند؛     معرف دين و فرهنگ هنـدي ترين اثر هندي و      كهن 42ها  ويده
له خدايان به پرستنده لطف كرده، بـه        ، تا به اين وسي    هاست  ي آن نيايش خدايان و انجام دادن قرباني برا      

از اينرو، تفكـر ايـن ديـن طبيعـي، ملمـوس، سرشـار از               . ببخشند... بختي، تندرستي، ثروت و       او نيك 
  .هاي فلسفي است پردازي اسطوره و به دور از نظريه

 را بـه دليـل      45ي شـعري     اين مجموعـه   44.تر است   تر و مهم     كهن ويده  رچهاي چهارگانه،    ويدهاز ميان   
ست منسجم و داراي انديشه كه ماهرانه         اي   مجموعه ويده  رچتوان عاميانه و ابتدايي دانست؛        دمتش نمي ق

   46.تأليف شده است

                                                 
   .3ـ 32، 13؛ 9ـ 28، 11؛ 6، 9؛ 37، 4؛ 38، 3؛ 70/ 46/ 22، 2. 1
  .48، 18؛ 8، 15؛ 7، 7؛ 10، 5؛ 67/ 58، 2. 2
  .34، 6؛ 16، 5. 3
4 .6 ،38.  


