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 تحليل و بررسی منابع حجيت در آئين هندو

  akbar.hosseini37@yahoo.comپژوهشي امام خميني مؤسسه آموزشي و دانشياربهمن / سيد اكبر حسيني قلعه
 27/04/1396ـ پذيرش:  05/12/1395دريافت: 

 دهكيچ

 به متون مقدد يد يرا ابتدا باطي كرد؛ زدشوار را بايد بسيار و يا حكمي، راهي  دست آوردن ديدگاهه ، براي بهندو آئين در
ل ايدن همي كه در ذيدمهاي فلسفي و سپس، به مكتبو  راجعهم ،كه خود از كثرت و تنوعي شگرف برخوردارند، اين آئين

ين رگداار در ايدن آئدافراد تأثي رجوع به ديدگاه انديشمندان، مصلحان وسرانجام، رجوع كرد.  ،نداآئين ساخته و پرداخته شده
فتة او، بده هده يا د كهكن اعالن ،محقق بايد با بيان تنوع ديدگاه موجود در اين آئين ،اين مسيرپس از طي ضروري است. 

كندد و هده يماي از آن حمايدت ؛ هه مكتدب فلسدفيدست آمدهه دوره از ادوار آئين هندو نظر دارد؛ از كدام متن مقد  ب
ش همگداني فاقدد پدايرنيد   آمدهدستهكنند. به طور قطع اين مسير بسيار دشوار و مطلب بميتأييد افراد شاخصي آن را 
 دهد.رائه و تحليلي راجع به آنها انظر افكند ، به اين منابع اجماله بآن است است. اين نوشتار، بر 

 ها، مكاتب فلسفي هند، برهماسماج، آرياسماج.براهمنه وده،: هاواژهكليد
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 مقدمه

اسدت. وثاقت آنه ومنابع حجيت شناسايي ، اولين نقطة ع يمت، گوناگونهاي در تحليل و بررسي اديان و آئين

رو، ايدن. ازپرداخدت آمده از ايدن مندابعدسدتهتحليل محتواهاي ببايد به ع حجيت آنها، دست آوردن منابه با ب

ي از هنددو، يكد ي برخدوردار اسدت. آئدينيداز اهميدت وااهاي مختلف، حجيت در اديان و آئين دانستن منابع

 و مقداطعهدا ، دورانة خدودعالم است. اين آئين در طول حيات هندد هد ار سدالموجود هاي ترين آئينعجيب

است كده اي به گونهن ي از خود ارائه كرده است. اين آئيگوناگونها و اشكال صورتسپري كرده و گوناگوني را 

رهدا، باووجدود اسدا ، اين تنوع در طول و عرض زمان هشدمگير اسدت. براين .هند آئين خواندتوان آن را مي

گاه واحدد در يك ديد به الً طبيعي است و رسيدناعتقادات، احكام و شعائر كامالً مخالف هم در هندوئيسم كام

 نمايد.مي شده، بسيار دشوار و گاه ناممكنموارد ذكر

گدردد. ايدن ي نميند، ديدن تلقدشوي كه مسيحيت، اسالم و يا يهوديت دين شناخته مييبه آن معناهندوئيسم، »

گدااري نشدده نيانادي و عملدي، بها، به عنوان يدك واحدد اعتقدتوسط هيچ شخص و يا گروه خاصي از انسانآئين، 

ي ديند آتوريتدة ومرجعيدت د جدشدخص واهديچ داراي است. اين آئين، يك اعتقاد و يا آموزة ديني محوري نددارد و 

تدا  قيدا  بدا ك ابلاي از متون مقد  اصلي مشابه و قمحوري و يا دستهيك متن مقد داراي  ،نيست. هندوئيسم

امل ، شدتازگي مطدرح شددهنوان يك واژه و اصطالح جامعي كده تقريبداً بدهعبههندوئيسم نيست.  مقد  و يا قرآن

هدا و ر و گروههداي ديندي داراي اعتبدا، ههره Textual Traditionsمهاي مبتني بر ندص ممدتن ، سنتمتنوع اعتقادات

ورد مدي ع و صدريحبسيار دشوار است كه اين اصدطالح را در يدك معنداي قداطرو، . ازاينشودهاي ديني، ميسازمان

 . 1، ص 2006وارير، م«.استعمال قرار دهيم

ر گدام در گااشدت. و يا حكمي، راهي صعب و دشوار را بايدد پشدت سد دست آوردن ديدگاههدر اين آئين، براي ب

زم اسدت بده د. سپس، ااول، بايد به متون مقد  اين آئين كه خود از كثرت و تنوعي شگرف برخوردارند مراجعه كر

ديددگاه  ت رجدوع بدهاند رجوع كدرد. در نهايدو مهمي كه در ذيل اين آئين ساخته و پرداخته شده هاي فلسفيمكتب

ق بايدد بدا ي شدد، محقدانديشمندان، مصلحان و افراد تأثيرگاار در اين آئين ضروري است. هنگامي كه اين مسير طد

ام مدتن ظدر دارد؛ از كددنين هنددو ادوار آئ بيان تنوع ديدگاه موجود در اين آئين اعالن دارد كه يافتة او، به هه دوره از

كنندد. ا امضدا ميكند و هه افراد شاخصي پاي آن راي از آن حمايت ميدست آمده است؛ هه مكتب فلسفيهمقد  ب

 آمده، فاقد پايرش همگاني است.دستهبه طور قطع اين مسير بسيار دشوار و مطلب ب

در يدك تدوالي منابع و مراجع مختلفدي وجدود دارد.  ليم هندوئي،دست آوردن تعاهبا توجه به اين موضوع، براي ب

هداي تأثيرگداار . جريان3هاي فلسفي ذيل اين آئين؛ . مكتب2. متون مقد  ممن ل و بشري ؛ 1اين منابع عبارتند از: 

و سدماج و هاي براهمدنيشادها و يدا نهضدتنشيني هندوها در دورة اوپهو ع لتي ريگدر حركت اين آئين ممانند كناره

دسدت ه هاي تأثيرگاار در اين آئين. روشن است تنوع منابع و مراجدع بد. انديشمندان، مصلحان و ههره4آريا سماج ؛ 
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گردد. آئين هندو هدم از در هر آئيني، موجب بروز تعارضات و آراء مختلف در موضوعات مورد بررسي مي آوردن تعاليم

 توان بده آراء يكسدان در ايدن آئدين دسدت يافدت.موضوعي به دشواري ميدر هر رو، . ازايننيست ااين قاعده مستثن

بايسته است پژوهشدگران در . دهار مشكل است خود، تنوع و گستردگي اعتبار منابعرغم علياين آئين، اف ون بر اين، 

 تحقيقات خود به اين مهم توجه خاص داشته باشند.

نددو هدم در آئدين هبده بررسدي ايدن ماجمدال كنيم و بده صورت بسيار گارا به اين منابع اشداره مديبهدر اينجا 

 پردازيم.مي

 متون مقدس آئين هندو

دسدته  بده دوبندي اجمدالي، را در يدك تقسديممتون توان اين رغم گستردگي و تنوع متون ديني آئين هندو، ميعلي

 تقسم كرد:

 ها.فوق بشري دارند. همانند ودهها مبدئي مانظر آنكه در   s’rutiمشْروتي من ل . 1

 . 1384ر.ك: موحديان عطار، ماين متون ساخته بشر زميني است كه در ديدگاه آنها،  smrityمسْمْرْيتي . بشري و زميني 2

 هاشروتي

بده يدك  تدونمايدن .  645، ص b2002 ،لوكدفلدماست« مسموع و شنيده شده»اي سنسكريت به معناي واژه «شْروتي»

ر بدنهدا را گفتده و ه خددايي آاند، اما طبق آنچه كه با نظام اعتقادي هندو سازگارتر است، به ايدن معندا كدمعنا وحياني

هدا سمع رْشي به ،داشته كه از ازل وجودصداهاي كيهاني حقيقت  . به اعتقاد هندوها،يستپيامبري وحي كرده است، ن

هداي اندداننسدل بده نسدل در خ ،هداگاه اين دانش مقد  را رْشيآنست. يعني فرزانگان و رازبينان باستان رسيده ا

مر.ك: افتنددد  سدامان يبه صورت مكتو  درآمدند و در قالب متدون مقدها، . بعدها اين آموزهاندبرهمني منتقل كرده

 هدا، در اصدطالحها ودها مبه معناي عام كلمه  است. امدشروتي فقط شامل وِده.  25، ص 1386موحديان عطار و رسدتميان، 

و   Aranêyakasمهداآرْنْيكده،  Brahmanasمهدا، بْراهْمْنده Samhitasماندد: سْدمْهيتاهاعام، خود شامل ههدار دسدته مدتن

 . 645، ص c2002 ،لوكدفلدمنيشْدهااوپْه

خن ا سدمعمواً وقتي از سمهيتاههرهند گردد. وار اطالق مي، عنوانِ عامي است كه به متون مجموعه«سمهيتا»

 Yajurم، يْجدور وده Sama Vedaم، سدومه وده Rêg Vedaمهاي رْيد  ودهمراد ههار متن مهم و اوليه به نامگويند، مي

Veda م، و اْتْهْرْوه ودهAtharva Veda   داندش»، در لغدت بده معنداي «وده»خوانند. ني  مي «وده»است. اين متون را »

ييداني را اند تا نيازهاي ديني و آييندي آرياق.م. شكل گرفته 800تا  1500است. ههار وده در پهنه تاريخي وسيعي، از 

 اند.د. در حقيقت اين متون انعكاسي از دين و فرهن  آرياييكه به هند كوهيده بودند، برآوره سازن

پايرش آنها به عندوان متدون مقدد  و ، اين متون، به عنوان پايه و اسا  تعاليم ديني آئين هندو محسو  شده

در زمدرة هنددوها و حجيت اين متدون را پدايرفت،  وقتي اعتباردن و يا نبودن است. يك هندو، مالك هندو بوديني 
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به حددي اسدت كده گردد. اعتبار اين متون، ا خارج ميهندوهزمرة از . اما اگر اعتبار آنها را ناديده گرفت، گيردقرار مي

نمونده، يري الهيات هندوئي نقشي اساسدي دارندد. بدراي گها در شكلگردند. ودهتعاليم هندو محسو  ميهمة ريشه 

افكداري كده  ؛سروده را در خود جا داده است، يافدت 1028كه بيش از توان در رگ وده، ميهاي هنوتيستي را انديشه

ها دهو يا در يجدور وده، سدرو.  480ص ، j2006، مكنستنس و ديگرانشود و رواج داردهنوز به نوعي در آئين هندو ديده مي

شود و يا در سدومه وده، هدم در به وفور ديده ميشد، مراسمات ماهبي خوانده مي كه درهاي ماهبي، و اشعار و ترانه

اتهدرو وده، گرهده .  همدانماي برخوردار اسدتاز اعتبار ويژهخدايان و تهيه و تدارك شرا  مقد ، راه و رسم پرستش 

از منابع ديني هندو شده و جايگاهي در حدد آن سده وده قبلدي  بعدها به سه وده نخست اف وده شده است، اما بخشي

بده  ،شدود. اعتبدار ايدن ودهدر اين وده، طلسمات و تعوياهائي براي دفع بيمارها و دفع باليدا ديدده مي دست آورد. به

اشدعاري در بدا  آفدرينش گرديد. همچنين در اين كتدا ،   Ayurvedaمكه بعدها ريشة طب سنتي هندياست حدي 

هاي وحددت تدوان انديشدهميه دارد كده شود كه به نوعي به مفهوم وحدت الوهي در اين سنت اشدارن ديده ميجها

 . 480، ص j2006، مكنستنس و ديگراناي مشاهده كردوجودي را در آن به گونه

 300تدا  800در مددتي طدواني م هاي پرحجمي اسدت كدهها مجموعه نوشتهبراهمنه : Brahmanasمهابْراهْمَنَه

شدمار   بهاي مدر معنداي عدام كلمدهج ء متون ودهرو، شده است، ازاينهاي ههارگانه ضميمه يك از وده، به هر ق.م

اندد. ك براهمنهيدو، هشت و  به ترتيب دارايوده، وده، و اتهروهيجوروده، سامهداراي دو براهمنه و  ،رود. ري  ودهمي

راسدم عبدادي مناسدك و م در انجام صحيحان و متوليان آئين، نمايي متخصصاند، براي راهكه ناميدهها، هنانبراهمنه

 ات مربوط به اين مناسدكبا شرح و تفصيل فراوان به ج ئياين متونْ،  در . 46، ص 1، ج 1375مشايگان، فراهم آمده است

شدعري سنسدكريت تدون غيرن مها، كه در ميدابراهمنهبراين، در  اند. عالوهپرداخته و معاني رم ي آنها را توضيح داده

به هشدم ها ، ورانهپن بعدي هندويي ممانند از اساطير متومختصر و موج ي هاي شود، نمونهترين محسو  ميقديمي

پدي  شدوند و درنيشدادها حمايدت ميها و اوپهخود با دو گروه آرنيكهها، اند. براهمنهها گسترش يافتهخورد كه بعدمي

 . 123، ص b2002 ،لوكدفلدمآيدميآنها اين دو گروه متن مقد  

دعدا و  من، اشداره بدهگرفتده شدده اسدت. بدراه« بدراهمن»اي مهم در آئين هندو به نام ، از واژه«براهمنه»واژه 

هدم كندد، يمكسي كه دعا  ژه براي تعييناين واودائي و جادوي آنها دارد. همچنين، هاي ويژه قدرت منترههبنيايش، 

، ص j2006، و ديگدران مكنسدتنسبه كاهن هم براهمن يا براهمين اطالق شده استين اسا ، . بر هماستفاده شده است

كه بدا اني، ان انسان جهنمونه، داستاند. براي نقش داشتهآن  گيري اعتقاداتها در آئين هندو و شكلبراهمن . 480ص 

كده هندوز هدم بده شود يمكتب يافت  در اينو جهان ديدني و ناديدني را آفريد، قرباني كردن خود عالم را خلق كرد 

ه عالم ديددني و باعتقاد ، در همين مجموعه .مهمان نوعي در داستان خلقت از منظر هندويان معتبر و مورد استناد است

 .مهمان در اعتقادات هندوئي مورد استناد واقع شده است، ناديدني مورد اشاره قرار گرفته

گويدا محصدول مجاهددات و اسدت. « متدون جنگلدي»سنسكريت، به معناي آرْنيْكه در  : Aranêyakasمهاآرَنيَكه
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كه ترك دنيدا است  از طبقات ههارگانه هندو دوم طبقه ، محاكمان و جنگاورانهاييهاي آن دسته از براهمنان و كْشْتْريهانديشه

امدروزه هدم كه  ، 46، ص 1ج ، 1375شايگان،  مر.ك:اندكردهبه درون جنگل مآرنيه ، كوچ مي، براي ع لت و آرامش، كرده

اي از مراحدل زنددگي گارانند و آن را مرحلدهنشيني در جنگل ميمدتي را به عنوان ع لتوجود دارد. افراد اين روش 

. در ايدن هاي زنددگي اختصداص داشدته اسدتبه يكي از دورهاي، شود هريك از متون ودهكنند. گفته ميعرفي ميم

هدا، اين نوشدته . 42، ص a2006، كنستنس و ديگرانم لت در خلوتِ جنگل بوده استع ةمخصوص دورها، هينش، آرنيكه

 هدا بدهاي از مناسدك و مطالدب وِدههاي رم ي و عارفاندهشوند، تفسيركه سومين ج ء از متون شروتي محسو  مي

اي را در ل ودهكده اعمدااسدت ها در واقع اين مطالب، حد فاصل بين فلسفه رايد  در براهمنده .مهمان دهنددست مي

 .مهمان زندها نقب ميكه به بصيرت فلسفي بااتري از ودهنيشادها، كند و اوپهعملي بيان ميعبارات 

بده شود كه توسط اهل خبره، ني ديده مييا اعمال دي  Vedic yajnaماياي، شواهدي بر يجنه ودهدر متون آرانيكه

يندي ند د داعمدال گونه پايرفت. اينيد به صورت ذهني صورت ميبا گرفت. اين اعمال اساساًشكلي دروني انجام مي

ا دادند. آنان ايدن مراسدم رتر انجام مياين نوع مراسم را پيشاي، هاي اتهروه ودهرا كه كاهنسابقه نبود؛ ههندوها بي

امدروزه  . 482دد481، ص j2006، مكنسدتنس و ديگدرانساختنددادند و وردي به زبان جاري نميكلي ذهني انجام ميطوربه

خدود  ها است و اعتبداركهنيايش در همين آرنيگونه اين سبك عبادت در ميان هندوها رواج دارد و ريشة اينهم هنوز 

 از آنجا گرفته است.را 

ها مطرح بدوده اي همه ودهاين كتب بر. گرهه در آغاز، مانده استتنها ههار مورد از اين متون براي هندوها باقي 

  Taittariya Aranyakaمو تايتاريدا آرنيكده  Brhad Aranyakaمه است. برهدارد آرنيكدهبودمقدار اين يش از و تعدادشان ب

ه و كوشددتيك  Aitareya Aranyakaمايتاريدده آرنيكدده، كدده تفاسددير عرفدداني و رمدد ي بددراي يجددور وده هسددتند

 . 42ص  ،a2006، مكنستنس و ديگرانكه براي رگ وده هستند  Kaushitiki Aranyakaمآرنيكه

  471ص ، f2006، انكنسدتنس و ديگدرم«نشستن پايين پا و ن ديدك»به معناي نيشد در سنسكريت، : اوپهنيشدهااوپه

ن اسدتادان سي كه در آيعني مجال است؛ اشاره به اوضاعي است كه اين متون در آن شكل گرفتهاين واژه گويا است، 

خدود را هنددي، متن در  ه اران . 96، ص 1، ج 1375شايگان،  مر.ك:انددادهمگوروها  به شيفتگان دانش و عرفان تعليم مي

، گدرانمكنسدتنس و دييرنددبهدره گند، نيشادي اصلي، كه تقريباً دوازده عدد هستاز اعتبار متون اوپهاند تا نيشاد خواندهاوپه

f2006 ، 471ص . 

 700نيشْددهاي اصدلي  را، بده اوپدهاي مفصل ناهمگون از متون است كه قددمت برخدي ممجموعهنيشدها، اوپه

شود. گداه تر ميبه نظم شبيهآيد، تر ميهه پيشنيشدها به نثر بوده، اما هراوپهترين ميزنند. قديق.م. گمانه مي 300تا

دها قدرار نيشداها را در ميدان اوپهالبتده گداه برخدي آرانيكده. كننددها تلقدي ميها را ج و براهمنهنيشادها و آرنيكهاوپه

هاسدت. تفسير رمد ي و عرفداني مناسدك و داندش ودهاز اين آثار،  آنجاست كه هر دو گروهدهند. راز اين تالقي، مي

ندام  ،نمونه، بريهْدآرنيكهدهند، براي نيشدها قرار ميخود را در گروه اوپهها مهمچون اْيتْرِيه آرنيكه ، يكهحتي برخي آرن
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نيشددهاي ولدي اوپده ،نيشادها فراوان استداد اوپهعكه تا قرار داده است. با ايننيشادههولي خود را ج و اوپ ،آرنيكه دارد

هاي دنيا ترجمده ي از زبانبسيارهاي فراواني نوشته و به ها و تفسيراند و بر آن شرحاصلي را دوازده عدد معرفي كرده

نيشدد، ههاندگگيده يده اوپدهنيشدد، تْيْتيدريوپدهشدا انيشدد، اينيشدهاي اوليه عبارتند از: بْرْهدآرنيكه اوپدهاند. اوپهكرده

نيشدد، شْوِتاشْدوْتْرْه نيشدد، پْرْشْدنه اوپدهنيشدد، كْتْهْده اوپدهنيشد، كِنْه اوپدهنيشد، كْوْشي تْكي اوپهنيشد، اْيْتْرِيه اوپهاوپه

 . 472، ص همانمنيشدكْيْه اوپه¨نيشد، و مانْدونيشد، مونْدْكْه اوپهاوپه

بده ال بيروندي، تني بر اعمداز آئيني مب هاي دروني هستند كه آئين هندو رامالت و انديشهأاز ترشار سنيشدها، اوپه

خت در نظدر رفت و شناآئيني با محوريت تأمالت دروني مبدل ساخت و تالش كرد راه نجات را به راهي متكي بر مع

سدت. در الهيدات شناسي هندو اهيات و انسان، المتون در آئين هندو تأثير گااشته ترين بخشي كه اينشايد مهم گيرد.

ندوان جدان عبه رهمن، ب. بحث از وجود كنيمهندوئي، نگاه وحدت وجودي و پنتئيستي را ما در اين متون مشاهده مي

 است. همچنديندار رئين برخوي در اين آيامروزه هنوز اين موضوع از اعتبار واا. نيشادها ديده شده استجهان در اوپه

 مكنسدتنس وموضوعات مهمي همچون وجود آتمدن، كرمده، سمسداره بده اوج اهميدت رسديدشناسي، نساندر عرصة ا

 . 482د481، ص j2006، ديگران

 شهرت دارند.« پايان وده»يعني   Vedantaمبه وْدْنتهشوند، اي تلقي ميطه اوج دانش ودهكه نقجاآننيشادها، ازاوپه

 هاسمرتيب. 

 . 150، ص Patton، 2011ماسدت« آگاهي بده يداد آمدده»مياد  و به معناي  smrêز ريشه در زبان سنسكريت ا «سْمْرْتي»

 . 47، ص 1، ج 1375، مشدايگاندانساني دارند و قائم بر شروتي هسدتن أسمرتي، يعني احاديث و روايات و يا آثاري كه مبد

ت ه و در سدنطرهدا آمددكده بده خاوسيعي از دانش مقد  ديني هندوها،  اين اصطالح عامي است براي همه حجم

 ت.هاي ديگر مطابق دانساست. شايد بتوان اين متون را با روايات در سنتشده هندويي منتقل 

وردارندد، رجده دو برخامدا از ارزش و اعتبدار ديندي دشوند، و وحياني مشروتي  تلقي نمي اين متون گرهه مسموع

از آنجدا  ،ناند. ايدن متدواي كسب كردهوِده ترين متونارز مهمتا، حتي محبوبيت و توجهي همبرخي، مانند بهگودگي

 . 657د656ص  ،a2002 ،فلدلوكدم، از نگاه هندوها، احتمال خطا در آنها وجود داردگرفته استها شكل كه توسط انسان

، رانكنسدتنس و ديگدمنظر ندارنداتفاقشود، عامِ خود، شامل هه متوني مي كه سْمْرْتي، دراصطالحهندوها راجع به اين

e2006 ، مهداهاسهايتياما همه آنان  ، 419صItihasas مهدا، پوراندهPuranas مهداشاسدتره، ودْهْرْمدهDharma Sastras   را

 شمارند.سْمْرْتي مي

صدطالح عدامي و ا ، 235، ص 1، ج 1375مشدايگان، اسدت« هنين بود در آغاز»به معناي  «هاسهايتي» :هاهاسهايتي

 نه است.ته و رامايدو حماسه مْهابْهارْ ،هاترين اين داستانباستان در سنت هندو. مهمهاي است براي داستان

انـد و هاي عمومي برقـرار كردهرسد ارتباط بيشتري با سنتهاي بزرگ، مهابهارته و رامايانه، به نظر مينامهحماسه

اتحاد برقـرار نمايـد. باورهـا و اعمـال دهند نظام براهمني، بسط يافته بود كه ميان باورها و اعمال مردم نشان مي
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ها، بخش وسيعي از متون ادبي كه در بعد از دوره حماسي شكل يافتـه و ممموعـه اشـعار و عمومي، حتي در پورانه

 .(34، ص 1999 )شاتوك،هايي كه از حركت سرسپارانة دوره ميانه پديد آمده بودند، مشهودتر بودندترانه

ترين مجموعة شدعر حماسدي جهدان ، طواني S'lokaم«سْلگكه»يكصد ه ار بيت  اشتن تقريباًبا دمهْابْهارته: مهابهارته، 

بده تحريدر د، پدس از مديال 300پديش از مديالد تدا  400هاي بين سالاين مجموعه،  . 36مهمان، ص شودشناخته مي

تن آن نقدش داخنويسدندگان و سدرايندگان مختلفدي در سداختن و پدرو بدر ايدن اسدا ،   35مهمان، ص درآمده است

ئدي سدكريت ودهشدود كده بدا سنيا حماسدي معرفدي مينامة مهابهارته سنسكريت كالسيك، هاند. زبان حماسداشته

دة مهابهارتده، هرهندد سراين  Vyasaمبه اعتقاد هندوها، وياسه . 236، ص 1، ج 1375مر.ك: شدايگان، اختالفات فاحشي دارد

 ررسدي قدرار دادهثدر مدورد بندة مهابهارته باشد، كليه امور را در ايدن اشواهد بر خالف اين مطلب است وي تنها سراي

ي يدجايگداه واان از هنداحجيدت نظدر از ه است. ايدن كتدا ، دكراي را در آن ارائه است و مطالب كليدي و اساسي

اسدت و هدم  بي جدامعاين اثر هم كتدا . 237، ص 1، ج 1375مشايگان، دانندكه برخي آن را وده پنجم ميبرخوردار است 

در ميدان آثدار  اين است كهاند، ناميده« مهابهارته»كتا  را دليل اينكه اساساً دارند. همة مخاطبان هندو به آن عالقه 

فدراوان  ر آن مباحدثداز اين جهت اسدت كده هندو، هيچ كتابي شايستة نام هند ب رگ نبوده است. جامعيت اين اثر 

رك حقدايق دب آن بدراي شود و علما و انديشمندان به مطالد... ديده ميوقادي فلسفي، عرفاني، اخالقي، شرعي، اعت

جيدت ايدن ح ا  اعتبار ودر ب، داريوش شايگان. باشدميو مرجعي معتبر براي معارف آئين هندو كنند ميهندو استناد 

 اثر آورده است:

ت، اصـول مكتـ  مبحث نزول حق در عالم محسوسـا،، رريـق عشـق و محبـ مباني كيش شيوائي و ويشنوئي،

نمـا و بـدان حـد كـه آن را آئينـة تمامشكا در اين حماسه بـزرگ مـنعكا اسـت، شيسانكيه، ودانته، يوگا، و وي

ربـار  پندارند. سـنت هنـدو دالمعارف جملة معتقدا، آن دوره، اعم از فلسفي و اخالقي و ادبي و اساريري ميةدائر

 يز تواند بـود. هـر آنچـه در اينمـا نيسـت، در هـيا جـا يافـتهر آنچه اينما است، در جاي ديگر ن» گويد:آن مي

 .همان()«شودنمي

نگدارش از ة يواز جهدت شد، ها راماينه است. اين اثرهاسهتينامه ب رگ از مجموعة ايدومين حماسه «راماينه»: رامايَنه

يدن نوشدته، بده ا. است امْرنامه حدود يك ههارم آن است. قهرمان اين حماسه ،مهابهارته متماي  است و از نظر حجم

ام  ا شخصدي بده ندراعتقاد بدر ايدن اسدت كده رامايانده نظم سروده شده است. در سنت هندو، زبان سنسكريت و به 

حريدري ايدن تبدوده اسدت. البتده از آنجدا كده سدبك  رامدهمعاصدر رسدد، نوشته كه به نظر مي  Vaëlmikiموالميكي

 . 243مهمان، ص آن دور از انتظار نيست دست است، نويسندة واحد داشتنيك ،نامهحماسه

ئدين هنددو آاي مهدم در ي كه در رامايانه مورد اشاره قرار گرفدت و تبدديل بده آمدوزهيهاترين آموزهيكي از مهم

ش و تدأثير ايدن اثدر در نقدبيانگر اين موضوع مهم  . 247مهمان، ص يا تجسد خدا در زمين است «اوتاره»آموزه گرديد، 

 دهد.ست و اعتبار و حجيت آن را نشان مياعتقادات هندو ا

، نموندة انسدان كامدل اسدت. «رامه»ي برخوردار است. ياين اثر، در موضوعات اخالقي ني  از اعتبار و حجيت باا
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، مظهدر وفداداري «هانومدان»لكشمي و شناسي و مردانگي و ، جلوة حق«بهارته»الگوي پاكي و عشق است.  «سيتا»

 و خدمت صادقانه هستند.

همدة بدا هاي آن، سدتانرامايانه، در سرزمين هند از ارزش و جايگاه مهمي برخوردار است. هنوز هم مدردم بده دا

نامه هاي ايدن حماسدهاز شخصديت . 246مهمان، ص گريندگيرند و حتي ميكنند و تحت تأثير قرار ميوجود گوش مي

ميد ان اعتبدار نگر بيااين امور همة . كنندميبديل تفسير آرماني بينند و رفتارهاي آنان را براي خود، كالگوبرداري مي

 و حجيت اين اثر گرانسن  در آئين هندوست.

اي برخدوردار اسدت. هها، بخش ديگري از متون سمرتي هستند كه ن د هندويان از اعتبار ويدژپورانه :هاپورانه

ط بدا آفدرينش عدالم، ن اثر، مباحث مدرتبدر اي . 42ص ، 1999مشداتوك، است« قديم» و « باستان»به معناي  ،پورانه

، 1375مشدايگان، شدودينامه پادشاهان و علماي ب رگ هندو ديده منامة خدايان، زندگيشناسي، الهيات، شجرهجهان

ارتبداط بهتدر و  ،ايبقدهاند. مردم فدار  از هدر طآمدهتحرير درئي به تر از متون ودهاين اثر، عمومي . 277، ص 1ج 

بدراي آن ديدده  هداي ههارگاندهرو، حتي گاه اعتباري بااتر ن د هندوها، از ودهكند. ازاينبرقرار ميبيشتري با آن 

 شدود و بده همدين دليدل، ميدانها تركيب ميها و افسانهها با داستانمطالب پورانه.  42ص ، 1999مشاتوك، شودمي

اين آئدين تلقدي  المعارف عموميةتوان دائرا را ميهكه پورانهي اگونهي برخوردار است. بهيهندويان از جاابيت باا

 . 278، ص 1، ج 1375مشايگان، كرد

دم بدر حتي برخي آنها را مقد. اندكردهها را وده پنجم معرفيها دانسته شده و پورانهها، برابر با ودهگاه ارزش پورانه

 . 42ص ، 1999مشاتوك، دانندميها وده

كدار او  م را محصدولعنوان خداي متعالي و خالق عدالم متمركد  شدده و عدالبه اي بر يكي از خدايان،هر پورانه

ايگداه و از جماسي، ورة حدگونه كه مورد اشاره قرار گرفت، در هندوئيسم پس از همانها، پورانه . 43مهمدان، ص داندمي

و معتبدر  تدون مقدد مجموعة توان از موجه نميهيچرخوردار است. اين منبع را بهاي باعتبار و حجيت قابل مالحظه

 كدامالً، گدارش آنهدانكده تداري   ها هجدده عددد اسدت. تعداد پورانهانگاشتو وجود آن را ناديده  ردهندوئي خارج ك

ي ج و متون شدروتر، ها مهم است كه اين اثرانهالبته اين نكته در پو . 279دد278، ص 1، ج 1375شايگان، ممشخص نيست

اند و فصدلطواني و ما، اند. برخي از آنهن آثار، مختلفحجم ني  اينظر تي است. از و از متون سمرشود نميمحسو  

 آنها كوتاه و مختصر. برخي از

و  كده از اعتبدار د. اين متون،كننراه و رسم زندگي را براي هندوها بيان ميها، نامهحقيقت قانون : درهانامهقانون

و باشدد مينددوها ههمدة هاي عمدومي كده بدراي نامهشوند: قانونمي ند، به دو گروه تقسيمري برخوردايحجيت باا

شدوند. ايدن ه ميشدناخت «هاشاسدترهدرمه»ها بدا عندوان نامههاي خاص طبقات كه اختصاصي است. قانوننامهقانون

را به تصدوير  دي و اجتماعيقوانين و هنجارهاي فراند، قرن پيش از ميالد تدوين شده ههار حدودها، كه در نامهقانون

 . 131ص ، d2006، مكنستنس و ديگرانكشدمي
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، Donigerمنامدة عمدومي اسدتترين قانون، مهم(Manava Dharmashastra or Manu-smriti)مانوترديد، قانون بي

سدبت داده شدده كده نتدوين آن ، مانواز ميالد تدوين شده است و به خداي پيش  100اين اثر، حدود .  23، ص 2014

 راه و اخالقدي و يافتن احكدام ترين و معتبرترين منبع برايمهم ،قانون مانوامروزه  .مهمان استعاره و كنايه است يمطلب

 فرد برخوردار است.از جايگاهي منحصربهرو، رسم زندگي در آئين هندوست. ازاين

اند كده ندو تهيه شدههعي كه براي طبقات اجتمابسياري وجود دارد هاي اختصاصي ني  آثاري نامهقانون ةزميندر 

، شدهرت ة زنددگييعني نظام وظايف فرد بر اسا  طبقه و مرحل ؛ Varna shrama Dharmaم«ورنه شرامه درمه»با نام 

ملده از ج ، Nardasmritiمنداردا اسدمريتياسدت، هر طبقه براي هاي خاص در حقيقت دستورالعملاند. اين متون، يافته

ر اين آئين اسدت. ايدن دناردا در سنت هندو، فرزند برهما، خداي خالق .  49، ص. 1378ممنسكي و ديگران، اين متون است

 كتا  بيشتر به سياست و اداره امور كشور توجه دارد.

 هاي فلسفي در آئين هندومكت 

و ها نديشدهترين مندابع در ااندد، يكدي از مدؤثرگرفته كه در دورة هندوي ميانده شدكلترديد مكاتب فلسفي هندو، بي

، 1375مشدايگان، انددهاطالق كرد  Dars'anaم« نهدرش»نام ردند. به اين مكاتب فلسفي، گهاي اين آئين محسو  ميايده

بصديرت و بده معندي « هدرشدن»واژه  . 5مهمان، ص با اين عنوان به علوم نظري خود اشاره دارند هندوها،.  20، ص 1ج 

هاي پديدده ،ت غاييبه موضوع فهم حقيق، اين مكاتب . 715، ص 2008مآنا، به معناي ديدن ´drsاز ريشة كه است  درك

هدت، . بده ايدن جارنددبيشتر تأكيد تأكيد بر موضوعي خاص از آنها،  كيهر. پردازندمخلوقات عالم ميهمه هستي و 

مبداحثي ر بد شناسي دارند، امداشناسي و معرفتشناسي، الهياتي، انسانهاي هستي، مطالبي در حوزهبمكاتگرهه اين 

. 1ز: رتندد اعبا ،ن آنهدااسامي اين شش مكتب فكري و پديدآورندگا .، نظر خواهيم كرددارندك تأكيد بيشتري كه هري

كده   Yogaممكتدب يوگدا. 2ت. بدوده اسد  Kapilaمكداپيالسس آن حكيمي به ندام ؤكه م  Sankhyaمهمكتب سانكهي

سدس آن ؤمكده   Purva Mimansaمميمانسدا هتدب پدورومك. 3. اصول آن را گردآوري كرده است  Patanjaliمپتانجلي

. 5. هداده اسدتآن را بندا ن  Vyasaموياسداكه حكيمي به ندام   Vedantaمهمكتب ودنت. 4. باشدمي  Jaiminiممينيجاي

كده   Nyayaمهنياي مكتب. 6. بنيانگاار آن بوده است  Kanadaمهادكنْكه حكيمي به نام   Vaisheshikaممكتب ويششيكا

 . 47، ص 2014، دونيگرمآن را بنا نهاده است  Gatamaمگاتامابه نام ي ددانشمن

كه تدا آن زمدان تنهدا راه و حقايق ديني را از راه شهود محض، مكتب نيايه، مكتبي است كه راه معرفت به عالم 

يدم: مدا ههدار راه بدراي ادراك واقعدي داربده تصدوير كشديد و گفدت:  گستردهبه صورت شد، معرفت ديني تلقي مي

سداتيش هانددرا هداترجي، ماحسا  را به دروني و بيروني تفكيك نمودتنتاج، تطبيق و گواهي. وي همچنين، احسا ، اس

ايدن مكتدب، از پس كردن راه عقل به معرفت است. استنتاج و تطبيق در ايدة وي، باز.  134، ص 1393دريندراموهان داتا، 

علدق ادراك و . در ايدن مكتدب، امدوري كده متوارد شددئين هنددو هاي عقلي براي وجود خدا در آاستدالبه تدري  

عبارتند از: نفس، بدن، حوا ، شناخت، ذهن، فعاليت، خطاهاي ذهدن، تولدد دوبداره، احسدا  گيرند، معرفت قرار مي



90    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

ا، به طور منظم بدراي اثبدات وجدود خددبراي اولين بار در اين مكتب،  . 136همان، ص ملات و درد، رن  و رهائي از رن 

 . 137ص ، همانمبه آن توجه خاصي نشده بود؛ مطلبي كه تا آن هنگام، استدال آورده شده است

موجدودات  ايدن مكتدب، نظر خود قرار داد. دردهاي عقالني را متحليل مكتب ويشيشكه، ني  همانند مكتب نيايه،

هدوا از  واك، آتدش خدو ذهدن. آ ،  شوند: خاك، آ ، آتش، هوا، اتر، زمدان، مكدان، روحعالم به نه گروه تقسيم مي

سدي قدرار هداي عقالندي مدورد برربا تحليلهمه اين مطالب، در اين مكتب اند و اج اي ناديدني و ابدي تشكيل شده

 . 139همان، ص مگيردمي

پوروشده و  جدود دارد:وانگار نسبت به عالم دارد. در اين مكتب، دو حقيقدت غدائي مكتب سانكهيه، نگاهي دوگانه

نفس است كده  همانروشه، و از ازل با او بوده است. پوي. پوروشه، ذاتي هوشمند است كه آگاهي ذاتي آن است پراكت

مدان، سدرمدي نفس، فرا ز اين. به تعداد آدميان نفس وجود دارداينكه، از بدن، حوا  و ذهن متماي  است. نكته مهم 

، جدام دهدد. پراكتديانعاليتي كه خود فدهد بدون اينار ميتغييرات اين عالم را مورد مشاهده قراست كه فراتر از زمان، 

نددارد. ها فدو  انسدانشعورمند است كه همواره در حال تغيير و دگرگوني است. پركتي، كاري ج  ارضاي نذاتي غير

انند سده هم ،نار همكدر  ،تفاوتي  تشكيل شده است. اين سهو رجسمبي از سه عنصر ستوهملات ، تمسمرن   ،پراكتي

 اند.مان اين پركتي را شكل دادهريس

سدو، از يك اند. بندابراين،شكل گرفتن عالم از به هم بسته شدن اين دو حقيقت غائي ساخته شددهدر اين مكتب، 

ر لات، رند  ت كه از عنصديگر، داراي يك مادة ازلي اسسوي زماني بوده كه داراي آگاهي است و از داراي نفسي فرا

 ت.تفاوتي ساخته شده اسو بي

ثابدت و  اشدد، بايددبي وجدود داشدته يكه اگر قرار باشدد خددابه خدا، نگرشي الحادي دارد؛ هرا اين مكتب نسبت

اسدت، پدس خددا  ل م تغييدرمست، و علت بودن با پديد آمدن معلول، كه خدا نقشي علي داردازآنجا .ايتغير تلقي گردد

 . 151د145همان، ص موجود ندارد

ا را وجدود خدد ايدن اسدت كده آن، ها شبيه مكتب سانكيه است. تنهدا تفداوت مهدمهمكتب يوگه، در اكثر ديدگا

رزش و بدر و ،آن براي رسيدن بده معرفدت حقيقدي و نجدات از طريدق ،پايرد و حالت الحادي ندارد. مكتب يوگهمي

 . 152همان، ص مهاي ورزشي خاص تأكيد داردفعاليت

سدتدل مكند آنهدا را تالش مياي ساخته و هاي ودهاز آموزهي خود را دفاع و حمايت يمامسا، هدف نهامكتب مي

همده  هاسدت.وثاقدت وده ن مكتب، اعتبدار وترين اصل ايمهم. قائل استتوجيه عقالني براي آنها نمايد و به نوعي، 

 . 156د155همان، ص مها قرار گرفته استحول محور ودهاين مكتب، 

سدو، ز يكاام نهداده كده نبر همين اسا ، نامش را ودانته . فته استنيشادها شكل گراوپهبنيان مكتب ودانته، بر 

ه كتب، خداوندد همدت. در اين مها را غايت خود قرار داده اسديگر، رسيدن به ودهسوي نيشادها اشاره دارد و از به اوپه

ت و در و قداهر اسديره هاين وجود متعالي بر تمامي كائنات . عالم جاري استهمه اين حقيقت در . حقيقت عالم است

 . 162مهمان، ص همه آنها هست
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 ،گشدايد. ايدن مكاتدبمي عقلي در برابر محققي از مطالب تحليلي و گاه، يب، دنيايك از اين مكاتبررسي آراء هر

البتده ازم  رخوردارندد.ويژه فرهيختگان اين جماعت از اعتبار و مرجعيت خاصدي بهباي از هندويان، براي عده كيهر

اندد و افتهين هنددو راه است كه اين مكاتب فلسفي، بيشتر براي باز كردن عرصة انديشه و تعقدل بده آئديي يادآوربه 

 د  از اعتبار و حجيت برخوردارند.كمتر همانند متون مق

 ها و جريانا، تأثيرگذار در آئين هندونهضت

ن هنددو بسدتر آئدي مين هندد و درها و جريانات مهمي است كه در سرزمنابع حجيت آئين هندو، نهضت يكي ديگر از

سدي مختلفدي رهنگدي و سياها و جريانات اعتقدادي، فآئين هندو، نهضتگوناگون، اند. در ادوار ساخته و پرداخته شده

ها و نهضدت از ايدنك هريداندد. بررسدي اثرگاار بودهآن  بر اين آئين و باورهاياند كه به اطوار مختلف، شكل گرفته

: براهمدو سدماج كنيمميا بررسي ردو مورد از آنها اينجا در اين نوشتار است؛ اما براي نمونه،  ةخارج از حوصلجريانات، 

 . 1392توكلي،  مر.ك:و آريا سماج

ور رسدمي به ط 1828 طلبانه است كه دراولين جنبش اصالح، ها يا روحانيون ديني همنامانجمن بر هموسماجارب

، يگدراندكنسدتنس و مداردندام   1833 -1772م  Ram Mohan Royمي، رْم موهدان رگجندبششكل گرفت. مؤسس اين 

b2006،  ر د يو .گدالي بدودهمن بنااهدل يدك خدانواده بدر، يموهان رگاند. ناميده «پدر هند جديد»وي را  . 93د92ص

سدكريت تن زبدان سنبده آمدوخ، سپس. دانشگاهي اسالمي تحصيل كرده بود. او ابتدا زبان فارسي و عربي را آموخت

راي كدار در شدركت هندد ، ب1803شناسي او، وي را به آموختن زبان انگليسي سوق داد. او در ي آورد. گرايش زبانرو

ر سداي ةبده مطالعد وغر  آشنا شدد  ةاسالمي و فلسف ةبا فلسفخود،  حين تحصيالت رگيكلكته رفت. شهر به  شرقي

سداير  ةربدارا بده مطالعده در خدود زنددگيهمه تقريباً وي  :توان گفتمي، رگيبا توجه به زندگي و آثار اديان پرداخت. 

ب ، از مجمدوع كتدخدود هايدر بيدان ديددگاهوي  ،رواين. ازه استاسالم و مسيحيت اختصاص داد خصوص، باديان

نددرج در اسدالم داگرايي مشنكره، كالم و تصوف اسالمي و توحيدگرايي و خ ةنتانيشدها، مكتب ادويته ودعرفاني اوپه

 .بردميهره و مسيحيت ب

كرد و با اين اثدر، خدود  و به زبان فارسي منتشر 1803در  الموحدين ةتحفخود را با نام  ةاولين نوشت، موهان رگي

 :نويسدميرا به عنوان متفكّري آزاد از دين معرفي نمود. وي در اين كتا  

همگـي بـه يـ  ، اكنان آن منـارقتم و دريافتم كه سها رفها و كوهمن به دورترين نقاط دنيا سفر كردم، به دشت

هـا اختاـاص دادن صـفا، نسـت و فرمـانرواي عـالم اسـت. آهاهمه هستي ةوجودي اعتقاد دارند كه سرچشم

بر من آشكار شد كه روگرداندن بـه سـوي وجـودي ابـدي، در  ،روكنند. ازاينمشخاي به آن وجود مطلق را رد مي

كه اين امري معمول بين همه انسـان هاسـت... هميشـه  حقيقت همچون رويكردي ربيعي به ذا، بشر است؛ چرا

اي هست كه صداي ذهن ماست و قبل يا بعد از پذيرش اصل هـر دينـي، عادهنـه و در درون ما و در ذا، بشر قوه

خواند. جاي بسي اميدواري است كه انسـان ررفانه ما را به سمت ذا، اصول اعتقادا، ديني ملل مختلف فرا ميبي

در نتيمه، از قيـد . آميز تمايز دهدهاي حقيقي را از موضوعا، سفسطهن رريق حقيقت را از بارل و قضيهبتواند از اي
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 جسـماني و روانـي ــ شود و مشـكال، روحـيدين كه منبع تعا  ي  انسان عليه ديگري مي  و بندهاي بيهود

است و نيز به آنچه كه خير جامعـه  نظام سازگار عالم ةكنند آزاد شود و به يگانه وجود مطلقي كه سرچشممي ايماد

 .(88، ص 1991، لاكِب)است معطوف گردد

ر توصديف دگيري ديددگاه وي تا هه حد بر شدكل، نايي وي با اديان اسالم و مسيحيتآيد كه آشاز اين سخنان برمي

لي او بدا همدديي و شدناهمدين آ تأثيرگاار بوده اسدت.و الهيات سلبي وي و ني  نگرش يكتاپرستي او تن يهي خداوند 

شدترك عناصدر معده مجمو . او بر يدكسوق دادوحدت متعالي اديان  ةرا به نظري يرم موهان رگ، اسالم و مسيحيت

جهداني كده   م و دينيكرد و آن عناصر را حقايق اصيل هندوئيميان سه دين اسالم، مسيحيت و هندوئي م تأكيد مي

ات بيروندي عمال و تظاهركه در ارغم آناديان علي ةكه همكند ميبيان ، يموهان رگناميد. ، قابل پايرش همگان باشد

او بدر  ،روندد. ازايدنبداور دار، گونه كه خود معرفي كرده بودهمان، بّ و اصل خود، به خدايي واحددر لگ ،با هم متفاوتند

 . 90 ، ص1999مشاتوك، يك دين و طريقه دانست، اديان را در نهايت ةتسامح ديني تأكيد ورزيده و هم

بيدان  ي ديگدر،ز سدواخالقي موجود در سنت هندويي مبارزه و ابا خرافات و اعمال غير، سويكوي از  همچنين،

، ص 1991، لكِدبامسدتنيشدها آمدده اگونه كه در اوپههمان؛ در اسالم و مسيحيت هم مندرج است كه حقيقت،كرد مي

حت بيان شدده به صرا، نيشدهادر برخي اوپه. دين است ةبه اعتقاد او، تعبد و اخالص نسبت به خداي يگانه، هست . 88

كه تحدت نظدارت  عبادي را ةوي به صراحت مراسم پيچيد.  89، ص همانمكه انجام مراسم ديني امري اختياري است

ز زنجيدر اسدازي روح ددرصددد آزا، نيشددهاكده اوپه، معتقد بدود شد، مورد نكوهش قرار دادروحانيون ديني انجام مي

 سوم هستند.عادات و ر

. دادنددها انجام ميي هند قرنه متفكران دينك كاري؛ كرد هندوئي م از جديد ئة تعريفياقدام به ارا، رْم موهان رگي

ملده مداموم از ج وارد،كده او در بسدياري مدشد؛ هراآگاهي تاريخي انجام مي، براسا  خودتفاوت كه اين عملبا اين 

گدردد. وي در مدراه ميبا قضاوت دنياي جديد ه ،ستيا منع انجام مراسم ها و يدانستن پرستش خدايان مختلف و بت

 آراء واز زدايدي از بسدياري پيشتاز خرافده ،با دنياي غر  همراه و با اصل قرار دادن اين قوه اصالت بخشيدن به عقل،

ال، او حددر عدين . سدتمدردم جددا كدرده ا ةهمين عقالنيت بود كه او را از تود: تتوان گف. ميگرديدآدا  هندويي 

ه گرفتده و بد تئاي درخشدان نشدهنددوئي م از گاشدتهمعتقدد اسدت: ي و .گاه از بستر سنت خود فاصله نگرفتهيچ

نيشددهاي اوليده و وي اوپهرو، ازايدنگردد كه حاوي اعمال و اعتقاداتي نا  و خدالص اسدت. ميهايي پيشين بازدوره

خود را بر پايه عناصدري  وي اسا  جنبش .د هندوئي م جديد قرار دادتوحيد مندرج در آن را بستري مبنايي براي ايجا

 .گر سنت ديني هستندعناصري كه آغازبنا نهاد؛  اند،كه در گاشته موجود بوده

نهضتددي پيددايش ، بر گوروهاي ماساتيد حكمت ديندي  گجدرات تدأثير گااشدت و موجدب هموسماجابرجنبش 

فددردي بدده نددام  ،اصيل شدد. مؤسدس ايددن فددرقه ةآريايي يا جامع ةجامع به معناي؛ «آرياسماج»فراگيرتر بدا ندام 

اسدا   سْرْسْدوْتي، .بدوده اهدل گجدرات  Swami Dāyānanda Sarasvatī, 1824-1883مسْرْسْدوْتيسددوامي دايددانْنده 

و از بدود ر خود سنت ديني عصمنتقد  رساند. وي، ايهاي ودهنيشدها و به ريشياعتقادات خود را حتي به پيش از اوپه
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كنسدتنس و مكدردحمايدت مي ،كه از نظر او در متون مقد  عصر باستان وجود داشت، بازگشت به دين توحيدي كهن

 . 45ص  ،c2006، ديگران

آن دوره  ةرخانمدان و آواخويش را ترك كدرد تدا بده رسدم درويشدان بي ةدر هند غربي زاده شد. او خان، داياننده

 ند د، راي مددتيبدو عرفداني  شدناخته شدد. ديندي  ةموااتدرين رتبد «سنياسدين»ندوان بده ع، سرانجام، زندگي كند

 قيقدي هنددويي،حتنهدا متدون كده اعتقاد داشت وي شناسان مشهور به يادگيري قواعد دستوري كهن پرداخت. زبان

نددويي، باطدل و هات متأخر به ما رسيده و فلسفه و الهي، حكما و آگاهان از غيب ةهمان متون اوليه است كه به وسيل

دو سدال بعدد  يو. نهضت آريدا سدماج را تأسديس نمدود هدايانند، 1875ها و مكاتب بعدي است. در فرقه ةشدساخته

دسدت  بده، داشدتند ت مسيحيان عليه هنددوها راكساني را كه قصد دفع كردن حمالساير توانست حمايت تاجران و 

از سدياري ب و بدودنددو در آيدين هاهان انجام اصدالحات اساسدي خوو تندرو بود، كه اين حركت راديكال آورد. ازآنجا

بسديار  ةگرايانحجندبش اصدال، د. آرياسدماجكدرانكار مي را همنانااز جمله حق و حقوق بر، هاي سنت هندوييبخش

هدم  يان اديان بدهمو به شكل يك فرقه در  هسنت هندويي جدا شدتنة از اين جنبش : توان گفتاي بود كه ميقوي

 . 91، ص 1999مشاتوك، آمدهندويي در ةتپيوس

 اصل دانست: دهتوان داراي هاي ديني آرياسماج را ميآموزه، يطوركلبه

 شود.ميمعرفت شناخته ة كه به وسيل ي ي استه خداوند علت هر معرفت حقيقي و هر آن. 1

ن، نامحددود، ل، مهربداق، عدادطلدخير و بركت است. او بدون شكل و قالبي است. عالم مخداوند موجود، آگاه و پر .2

وسدان و ن، بددون قيت، حاضر مطلدق، بداات، سرور همه موجوداموجود ةهمتا، حامي همقابل تغيير، ازلي، بيغير

 ه شدن است.يگانه شايسته براي پرستيد، همه هي  است. او زاده نشده ة  و سازندواهمه، ابدي، مقد

 هدا، آمدوختن آنهدا،دههر آريدايي، خوانددن و ةند. برترين وظيف  و منبع هر معرفت حقيقي هستها متون مقدوده. 3

 ست.قرائت و گوش دادن به اين سرودها

 باشد.، ش حقيقت و اعالن آنچه حقيقت نيستپاير ةآمادهمواره انسان بايد . 4

  درسدت و كه هه هياين ةراز انديشيدن درباپس البته . انجام شود  Dharmaمتمامي اعمال انسان بايد مطابق دهرمه. 5

 هه هي  غلط است.

جسدماني  وهاي اجتماعي، معندوي از طريق تعالي بخشيدن به خوبي، يي آرياسماج، خير رساندن به عالمهدف نها. 6

 هر فردي است.

 بايد با عشق، درستي و عدالت كنترل شود.، هر كسي ةرفتار ما دربار. 7

 رفت  را اف ايش دهيم.ويديا ممع ،ما بايد اويديا مجهل  را از خود دور كرده. 8

و رشدد  نبدال تعداليدبه واره هيچ كس نبايد فقط با به كمال رسيدن خود خرسند باشد، بلكه انسان بايد هم. 9

 ديگران ني  باشد.
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در . ي كنددده است، پيدروكه براي پيشبرد و تأمين رفاه همه تنظيم ش، بايد از قوانين جامعهواره انسان هم. 10

كنستنس و ديگدران،  ؛94 ص، 1991، باكِلمنين مربوط به رفاه فردي همه بايد آزاد باشندتبعيت از قوا، عين حال

c2006 42، ص . 

پيشدرفت اي بدرو تالش  پرستش خدايي واحد، خدمت به نيازمندانگر اين قوانين و دستورات آرياسماج، بيان ةمجموع

تدوان در ايدن آندان را مي هاي بنيادين اعتقاديگ اره، ديگرعبارت به و ها معنوي ديگران است. لبّ دعاوي آرياسماج

ين پيوستگي تام بده متدون االبته در كنار .  93، ص 1991، باكِلمها كالم او هستنددو جمله دانست: خدا يكي است و وده

جسدم خددا، هاي رزمدي، تمقد ، جريان آرياسماج اعمال موهوم و خرافاتي، پرستش بت و تمثال، اعتقاد به اسدطوره

هددا هدداي نددا  ودههددا را از آموزهيددك از اينكردنددد و هيچها، و اعمددالي هددون زيددارت و غسددل را طددرد ميپوراندده

 . 92د91، ص 1999مشاتوك، دانستندنمي

 ، بدهدارندده كدهاي اصالحي اين دو جريان برخالف شدهرتي اين است كه ديدگاهدر مباحث حجيت، نكته مهم 

ن سدرزمين دات مدردم آتحدولي شدگرف در اعتقداكه بايد و شدايد، چنانند آناتمامي هندوها سرايت نكرده و نتوانسته

ر راي آنهدا اعتبدابدر گرفته و هاي آنها براي گروهي كوهك از پيروان اين آئين مورد توجه قراتنها ايده؛ برجاي گاارند

تر بسديار فعدال برهمدا سدماج آريا سماج، از» دهد:گونه توضيح مينويسندة كتا  اديان زندة جهان اينرو، .، ازايندارد

و در هديچ زمدان  كه گروه دوم هرگ در حالي. ليون نفر پيرو آن شدنديكه سرانجام حدود متجاوز از نيم مطوريبود، به

 . 70، ص 1382هيوم، م«بيش از شش ه ار پيرو نداشته است

 هاي تأثيرگذار در آئين هندوانديشمندان، مالحان و چهره

د برجداي خدو اند اثري ماندگار ازكه با تالش خود، توانستهوجود دارند هاي شاخصي و، ههرهدر طول حيات آئين هند

همانندد هاي ديندي، ت، ذيل مكاتب فلسدفي هنددو؛ گداه در جرياندات و نهضدپتانجليگاه همانند ، بگاارند. اين عده

مدواقعي هدم بده  ن و البتدهلف ايدن آئديهاي مخت، و گاه در دورهگاندينيشادها  و مهاتما مدر نهضت اوپه ياجينياوليكا

در پدي بدردن  ني ين افراد اال، بررسي آرا و افكار اند. به هر حشهرت يافته هااين عرصههمه صورت منفرد و خارج از 

 باشد.ميثر ؤبه تعاليم اين آئين بسيار م

هاي تأثيرگداار در شخصيتترين خوانند، از برجستهمي مهتما گاندي، كه مردم وي را دا  گانديمهنترديد، بي

و ديندي هنددحات دروندر حوزة استقالل هند، تالش فراواني براي اصدالخود  آئين هندوست. وي عالوه بر مبارزات

هدا برداشدت و بده وي نجسرا از ر «هندالده»در عرصة طبقات اجتماعي است. وي نام انجام داد. نمونه بارز اين كار، 

 . 82، ص 1386مموحديان عطار و رستميان، كار بردهخدا را ب يعني خلق ،«هريجن»جاي آن اصطالح 

، مدالك ه هندوئيسدمهاي مهم، گاه رفتار گروها و معلمان ديني و يا حتي افدراد بدا ايمدان بدشخصيتاف ون بر 

خالق در شـش اكتدا   . نويسندگاندهدميگردد و نوعي اعتبار و حجيت به آنها درستي و نادرستي رفتار هندوها مي

 نويسند:باره ميدر اين جهان دين
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توان هندوئيسم را تعريف كرد و براي ي  هندو چه رفتاري مناسـ  اسـت و در قبـال ايـن پا چگونه مي

زند؟ بررسي تفاـيلي ايـن موضـوس بسـيار بـا اهميـت اسـت. مـانو موضوعا، چه كسي حرف آخر را مي

سازد: كل وده منبع اصلي درمه است، ترين درماشاستره است، اين منابع را مشخص مياسمريتي، كه مهم

هاي خوب و در نهايـت وجـدان بعد رفتار انسان سپا مطال  اسمريتي و سلوك كساني كه به آن عالمند،

 .(47، ص 1378)ورنر منسكي و ديگران، هر كا

 گردند.ميي بنابراين، افراد هم در اين آئين از اعتبار و حجيت برخوردارند و منبع معرفت ديني تلق

 تحليل و بررسي منابع حميت در آئين هندو

 گردد.ارائه مي ررسي آنهاباكنون و پس از بررسي اجمالي منابع معرفت ديني در آئين هندو، به قدر مجال مطالبي در 

اندد  بده هآورد دستهز كجا باين است كه اين منابع اعتبار و حجيت خود را اسؤال در با  حجيت اين منابع، اولين . 1

بعدي بدااتر به منويش، خاي اعتبار ، بايد بركندهاي يك دين و آئين را عرضه اگر منبعي بخواهد آموزهقطع،  طور

 ، متدون مقدد ال ايدن اسدت كدهؤو معتبرتر استناد نمايد و حجيت خويش را به آن منتسب نمايدد. اكندون سد

نبعدي بدراي مبده هده و مصدلحان، ها اي فلسفي هطور  نهضدتهاند  مكتبدست آوردههاعتبارشان را از كجا ب

 هدمي يدر جدا. سدتنداعتبار هع نوفاقد اين ام منابع معرفي شده، تم ند  در آئين هندو، تقريباًاهاعتبارشان تكيه كرد

 اعتبارشان سخن به ميان نيامده است.به  تكيهاز 

. ايدن ده اسدتكدرد يجدااهاي مختلف و گاه متعارض و متناقض ني  در اعتبار اين منابع ترديدد وجود آموزه. 2

بع. به اخل يك منهاي گوناگون در منابع مختلف است و يا تعارض در ديا بين آموزهها ها و تناقضتعارض

. وبتينديگر، شرك شود و در منبعي دوحدت وجود ديده ميعبارت ديگر، براي مثال در يكي از اين منابع، 

همدان يگدر دآموزه اصلي است و در جاي رك، ي شيدهد. در جايك منبع رخ مي گاه تعارض درهمچنين، 

ا را شدود كده اعتبدار آنهداختالفات هشدمگيري ديدده مين منابع، كه در ايمنبع، وحدت وجود. خالصه اين

 سازد.ميدار خدشه

قدد  نيد  مدر ميدان متدون . ترين منبع حجيت در آئين هندو، متون مقد  آن آئين اسدتشك، اصليبي. 3

وع مهدم اما موض. ها هستندترين منبع هندوئي، ودهاسا ، اصليي ههارگانه. براينهاترين متن، ودهاصلي

اندد كده ي بودهگفته شدده فرزانگدانهرهند باشد. مشخص نميها، كه نويسنده يا نويسندگان وده اين است

ؤال ايدن سد اندد.ها قرار داده، آنها را در قالب ودهموجود اند و به شكلكردهصداهاي كيهاني را دريافت مي

 اند و آنها را بهت نمودهاند و مطالبي را از عالم واقع دريافبه صداقت سخن گفتهاست كه از كجا اين افراد، 

ي يين ادعاهداهنع خود، ي كه براي منافيگوراد درو افو نيستند  اند  در عالم كم نبودهديگران منتقل نموده

 .اندكشاندهاند و عده زيادي را به گمراهي داشته

 مكتدو  گرديددهمنقول سدينه بده سدينه،  مطالبپس، اين ساند. ه صورت سينه به سينه نقل شدهها بها، قرنوده. 4

توان گفت همان مطالدب اوليده اند، به هه اعتباري ميها نقل شدهكه قرنال اين است كه اين مطالبي، ؤس است.



96    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

يدا خيدر  ايدن پرسدش و ، اندمحفوظ ماندهكتابت،  انِاند  آيا مطالب شنيده شده، تا زمهستند كه فرزانگان شنيده

 سازد.دهد و اعتماد به آنها را دشوار ميها را تحت تأثير خود قرار ميترديد اعتبار وده

ريت زبان سنسك زبان متون مقد ، يكي ديگر از نقاط حسا  منابع آئين هندوست. اغلب متون مقد ، به. 5

ر ون را دشدوادسترسي عموم مدردم بده ايدن متداين موضوع اواً، اص و پيچيده است. هستند كه زباني خ

تدوان بدا لي را ميوقتي يك مدتن معمدو. ي را در ميان آنها اف ايش داده استأساخته و امكان تفسير به ر

گونه هسدتند. نهاي گوناگون كرد، متون پيچيدة سانسكريت هم هميمختلف، تفسيرها و ترجمه امورلحاظ 

گدم و ندد، آن بود صددد بيدانه اين متون درشود و رسيدن به آنچه كوناگون آنها باز ميراه براي تفاسير گ

مقصدود  وه منظدور آيد، ممكن است با آنچه كددست ميهگردد. بنابراين، آنچه كه از اين متون بناپيدا مي

كم كداهش تيدا دسدبدرد، اعتبدار مندابع را از بدين مي آنهاست، متفاوت باشد. وجود اين احتمدال،اوليه از 

 دهد.مي

است. ايدن  منبسط شده رسد، منابع اعتبار و حجيت در آئين هندو، در طول تاري  اف ايش يافته وبه نظر مي. 6

كده در  جدود داردوكده ايدن احتمدال بدرد؛ هراامل به منابع از بدين ميسيال بودن، راه را براي اطمينان ك

 بددين ونظر داشدته باشدند ر، تكه برخالف منابع پيش يا ن ديك، منابع جديدي يافت شوندو اي دور آينده

ير متدون رخدي تفاسداعتبار گرداند. ويژگي آئين هندو در اين است كه اندك اندك، حتي بلحاظ آنها را كم

هي ي كه ؛ سازدتر ميبه شكلي خاص حوزة منابع معتبر آنها را گسترده ،ديني، وارد منابع حجيت آنها شده

 يم.هستشاهد آن كمتر در ساير اديان 

گونده كده . همانتاسد ناديده گرفتن اعتبار عقل و عقالنيت در منابع آئين هندو ني  موضوعي بسديار مهدم. 7

قدل و ئدين بدا عآاين ي در آئين هندو شكل نگرفته بودند، هاي فلسفتر اشاره شد، تا زماني كه مكتبپيش

ندي بدراي بسدياري از مباحدث دي كدههداي فلسدفي، اشدت. حتدي بدا آمددن مكتبعقالنيت سازگاري ند

ت در مندابع ن عقالنياند، هنوز هم در سطح عوام پيروان آئين هندو، هنداهاي عقلي فراواني آوردهاستدال

 ندوست.ر آئين هاي منفي در اعتبار منابع معرفت ديني دنكته ،گيرد و اين موضعمورد حمايت قرار نمي

 گيرينتيمه

ابع حجيت در اين آئدين عبارتندد از: نابع معرفت ديني در آئين هندو پرداخت. منماين نوشتار، به بررسي وثاقت 

و مصلحان. در بررسي و تحليل و انديشمندان ها و جريانات تأثيرگاار هاي فلسفي، نهضتمتون مقد ، مكتب

تدرين مشد كه اعتبار آنها را بده هدالش كشديده اسدت. مهبيان نكاتي راجع به مشكالت اين منابع  ،اين منابع

هداي متعدارض در ايدن د آموزهوجدواعتبار اين منابع دانست. همچنين،  توان در پايهمشكالت اين منابع را مي

ها ني  . مشخص نبودن صاحبان و گيرندگان پيام در ودهساخته استكار را در اعتماد به اين منابع دشوار منابع، 

تعيين صادق و يا كداذ  بدودن آنهدا،  و نبود معياري برايد. احتمال كاا  بودن آنها زنبه اعتبار آنها ضربه مي
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سداز اسدت. بده هده آنهدا هدم مشكل ها و مكتو  شدنست. زمان طواني ميان ارائه ودههانقدي جدي بر آن

تفاسدير گونداگون بدر يافتن اند. راه هماني است كه فرزانگان گفتهاعتباري بايد گفت: آنچه مكتو  شده است، 

دشدوار چه كه منظور و مراد گوينددگان اسدت، راه را براي رسيدن آنكه  استديگر ي الشه موضوع ،اين متون

 است. تر كردهگرفتن عقل هم كار را براي منابع معرفت در آئين هندو پيچيدهنمايد. ناديدهمي

 سديو مجدال بررت هدا و اديدان بسديار پيچيدده اسداست كه بحث منابع حجيت در آئينبه يادآوري ازم البته، 

 تفصيلي آنها همچنان باقي است.
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 منابع

 .70د 51ص  ،16، ش مطالعا، شبه قاره« ا سماجيني هند: برهمو سماج و آرين ديهاي نوجنبش»، 1392توكلي، طاهره، 
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