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دريافت 1395/12/05 :ـ پذيرش1396/04/27 :

چكيده

در آئين هندو ،براي به دست آوردن ديدگاه و يا حكمي ،راهي بسيار دشوار را بايد طي كرد؛ زيرا ابتدا بايد به متون مقدد
اين آئين ،كه خود از كثرت و تنوعي شگرف برخوردارند ،مراجعه و سپس ،به مكتبهاي فلسفي و مهمي كه در ذيدل ايدن
آئين ساخته و پرداخته شدهاند ،رجوع كرد .سرانجام ،رجوع به ديدگاه انديشمندان ،مصلحان و افراد تأثيرگداار در ايدن آئدين
ضروري است .پس از طي اين مسير ،محقق بايد با بيان تنوع ديدگاه موجود در اين آئين ،اعالن كند كه يافتة او ،بده هده
دوره از ادوار آئين هندو نظر دارد؛ از كدام متن مقد به دست آمده؛ هه مكتدب فلسدفياي از آن حمايدت ميكندد و هده
افراد شاخصي آن را تأييد ميكنند .به طور قطع اين مسير بسيار دشوار و مطلب بهدستآمده نيد فاقدد پدايرش همگداني
است .اين نوشتار ،بر آن است به اجمال ،به اين منابع نظر افكند و تحليلي راجع به آنها ارائه دهد.
كليدواژهها :وده ،براهمنهها ،مكاتب فلسفي هند ،برهماسماج ،آرياسماج.
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مقدمه

در تحليل و بررسي اديان و آئينهاي گوناگون ،اولين نقطة ع يمت ،شناسايي منابع حجيت و وثاقت آنهاسدت.
با به دست آوردن منابع حجيت آنها ،بايد به تحليل محتواهاي بهدسدتآمده از ايدن مندابع پرداخدت .ازايدنرو،
دانستن منابع حجيت در اديان و آئينهاي مختلف ،از اهميدت واايدي برخدوردار اسدت .آئدين هنددو ،يكدي از
عجيبترين آئينهاي موجود عالم است .اين آئين در طول حيات هندد هد ار سدالة خدود ،دورانهدا و مقداطع
گوناگوني را سپري كرده و صورتها و اشكال گوناگوني از خود ارائه كرده است .اين آئين به گونهاي است كده
ميتوان آن را هند آئين خواند .اين تنوع در طول و عرض زمان هشدمگير اسدت .برايناسدا  ،وجدود باورهدا،
اعتقادات ،احكام و شعائر كامالً مخالف هم در هندوئيسم كامالً طبيعي است و رسيدن به يك ديدگاه واحدد در
موارد ذكرشده ،بسيار دشوار و گاه ناممكن مينمايد.
«هندوئيسم ،به آن معنايي كه مسيحيت ،اسالم و يا يهوديت دين شناخته ميشوند ،ديدن تلقدي نميگدردد .ايدن
آئين ،توسط هيچ شخص و يا گروه خاصي از انسانها ،به عنوان يدك واحدد اعتقدادي و عملدي ،بنيانگدااري نشدده
است .اين آئين ،يك اعتقاد و يا آموزة ديني محوري نددارد و داراي هديچ شدخص واجدد مرجعيدت و آتوريتدة ديندي
نيست .هندوئيسم ،داراي يك متن مقد محوري و يا دستهاي از متون مقد
مقد

اصلي مشابه و قابل قيدا

بدا كتدا

و يا قرآن نيست .هندوئيسم بهعنوان يك واژه و اصطالح جامعي كده تقريبداً بدهتازگي مطدرح شدده ،شدامل

اعتقادات متنوع ،سنتهاي مبتني بر ندص ممدتن مTraditions

 ، Textualههرههداي ديندي داراي اعتبدار و گروههدا و

سازمانهاي ديني ،ميشود .ازاينرو ،بسيار دشوار است كه اين اصدطالح را در يدك معنداي قداطع و صدريحي مدورد
استعمال قرار دهيم».موارير ،2006 ،ص . 1

در اين آئين ،براي بهدست آوردن ديدگاه و يا حكمي ،راهي صعب و دشوار را بايدد پشدت سدر گااشدت .در گدام
اول ،بايد به متون مقد

اين آئين كه خود از كثرت و تنوعي شگرف برخوردارند مراجعه كرد .سپس ،ازم اسدت بده

مكتبهاي فلسفي و مهمي كه در ذيل اين آئين ساخته و پرداخته شدهاند رجوع كدرد .در نهايدت رجدوع بده ديددگاه
انديشمندان ،مصلحان و افراد تأثيرگاار در اين آئين ضروري است .هنگامي كه اين مسير طدي شدد ،محقدق بايدد بدا
بيان تنوع ديدگاه موجود در اين آئين اعالن دارد كه يافتة او ،به هه دوره از ادوار آئين هنددو نظدر دارد؛ از كددام مدتن
مقد

بهدست آمده است؛ هه مكتب فلسفياي از آن حمايت ميكند و هه افراد شاخصي پاي آن را امضدا ميكنندد.

به طور قطع اين مسير بسيار دشوار و مطلب بهدستآمده ،فاقد پايرش همگاني است.
با توجه به اين موضوع ،براي بهدست آوردن تعاليم هندوئي ،منابع و مراجع مختلفدي وجدود دارد .در يدك تدوالي
اين منابع عبارتند از .1 :متون مقد

ممن ل و بشري ؛  .2مكتبهاي فلسفي ذيل اين آئين؛  .3جريانهداي تأثيرگداار

در حركت اين آئين ممانند كنارهگيري و ع لتنشيني هندوها در دورة اوپهنيشادها و يدا نهضدتهاي براهمدو سدماج و
آريا سماج ؛  .4انديشمندان ،مصلحان و ههرههاي تأثيرگاار در اين آئين .روشن است تنوع منابع و مراجدع بده دسدت
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آوردن تعاليم در هر آئيني ،موجب بروز تعارضات و آراء مختلف در موضوعات مورد بررسي ميگردد .آئين هندو هدم از
اين قاعده مستثنا نيست .ازاينرو ،در هر موضوعي به دشواري ميتوان بده آراء يكسدان در ايدن آئدين دسدت يافدت.
اف ون بر اين ،اين آئين ،عليرغم تنوع و گستردگي اعتبار منابع خود ،دهار مشكل است .بايسته است پژوهشدگران در
تحقيقات خود به اين مهم توجه خاص داشته باشند.
در اينجا بهصورت بسيار گارا به اين منابع اشداره مديكنيم و بده اجمدال بده بررسدي ايدن مهدم در آئدين هنددو
ميپردازيم.
متون مقدس آئين هندو

عليرغم گستردگي و تنوع متون ديني آئين هندو ،ميتوان اين متون را در يدك تقسديمبندي اجمدالي ،بده دو دسدته
تقسم كرد:
 .1من ل

مشْروتي s’ruti

كه در نظر آنها مبدئي مافوق بشري دارند .همانند ودهها.

 .2بشري و زميني مسْمْرْيتي smrity

كه در ديدگاه آنها ،اين متون ساخته بشر زميني استمر.ك :موحديان عطار. 1384 ،

شروتيها

«شْروتي» واژهاي سنسكريت به معناي «مسموع و شنيده شده» استملوكدفلد ،2002b ،ص  . 645ايدن متدون بده يدك
معنا وحيانياند ،اما طبق آنچه كه با نظام اعتقادي هندو سازگارتر است ،به ايدن معندا كده خددايي آنهدا را گفتده و بدر
پيامبري وحي كرده است ،نيست .به اعتقاد هندوها ،صداهاي كيهاني حقيقت كه از ازل وجود داشته ،به سمع رْشيهدا
يعني فرزانگان و رازبينان باستان رسيده است .آنگاه اين دانش مقد

را رْشيهدا ،نسدل بده نسدل در خانددانهداي

برهمني منتقل كردهاند .بعدها اين آموزهها ،به صورت مكتو درآمدند و در قالب متدون مقدد

سدامان يافتنددمر.ك:

موحديان عطار و رسدتميان ،1386 ،ص  . 25شروتي فقط شامل وِدهها مبه معناي عام كلمه است .امدا ودههدا ،در اصدطالح
سدمْهيتاهام ، Samhitasبْراهْمْندههدام ، BrahmanasآرْنْيكدههدامAranêyakas
عام ،خود شامل ههدار دسدته مدتنانددْ :

و

اوپْهنيشْدهاملوكدفلد ،2002c ،ص . 645
«سمهيتا» ،عنوانِ عامي است كه به متون مجموعهوار اطالق ميگردد .هرهند معمواً وقتي از سمهيتاها سدخن
ميگويند ،مراد ههار متن مهم و اوليه به نامهاي رْيد
 ، Vedaو اْتْهْرْوه ودهمAtharva Veda

ودهم ، Rêg Vedaسدومه ودهم ، Sama Vedaيْجدور ودهم Yajur

است .اين متون را «وده» ني ميخوانند« .وده» ،در لغدت بده معنداي «داندش»

است .ههار وده در پهنه تاريخي وسيعي ،از  1500تا  800ق.م .شكل گرفتهاند تا نيازهاي ديني و آييندي آرياييداني را
كه به هند كوهيده بودند ،برآوره سازند .در حقيقت اين متون انعكاسي از دين و فرهن
اين متون ،به عنوان پايه و اسا

آريايياند.

تعاليم ديني آئين هندو محسو شده ،پايرش آنها به عندوان متدون مقدد

و

ديني مالك هندو بودن و يا نبودن است .يك هندو ،وقتي اعتبار و حجيت اين متدون را پدايرفت ،در زمدرة هنددوها
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قرار ميگيرد .اما اگر اعتبار آنها را ناديده گرفت ،از زمرة هندوها خارج ميگردد .اعتبار اين متون ،به حددي اسدت كده
ريشه همة تعاليم هندو محسو ميگردند .ودهها در شكلگيري الهيات هندوئي نقشي اساسدي دارندد .بدراي نمونده،
انديشههاي هنوتيستي را ميتوان در رگ وده ،كه بيش از  1028سروده را در خود جا داده است ،يافدت؛ افكداري كده
هنوز به نوعي در آئين هندو ديده ميشود و رواج داردمكنستنس و ديگران ،2006j ،ص  . 480و يا در يجدور وده ،سدرودهها
و اشعار و ترانههاي ماهبي ،كه در مراسمات ماهبي خوانده ميشد ،به وفور ديده ميشود و يا در سدومه وده ،هدم در
راه و رسم پرستش خدايان و تهيه و تدارك شرا مقد  ،از اعتبار ويژهاي برخوردار اسدتمهمدان  .اتهدرو وده ،گرهده
بعدها به سه وده نخست اف وده شده است ،اما بخشي از منابع ديني هندو شده و جايگاهي در حدد آن سده وده قبلدي
به دست آورد .در اين وده ،طلسمات و تعوياهائي براي دفع بيمارها و دفع باليدا ديدده ميشدود .اعتبدار ايدن وده ،بده
حدي است كه بعدها ريشة طب سنتي هنديمAyurveda

گرديد .همچنين در اين كتدا  ،اشدعاري در بدا آفدرينش

جهان ديده ميشود كه به نوعي به مفهوم وحدت الوهي در اين سنت اشداره دارد كده ميتدوان انديشدههاي وحددت
وجودي را در آن به گونهاي مشاهده كردمكنستنس و ديگران ،2006j ،ص . 480
بْراهْمَنَههام : Brahmanasبراهمنهها مجموعه نوشتههاي پرحجمي اسدت كده در مددتي طدواني م 800تدا 300
ق.م  ،به هريك از ودههاي ههارگانه ضميمه شده است ،ازاينرو ،ج ء متون ودهاي مدر معنداي عدام كلمده بهشدمار
ميرود .ري

وده ،داراي دو براهمنه و يجوروده ،سامهوده ،و اتهروهوده ،به ترتيب داراي دو ،هشت و يك براهمنهاندد.

براهمنهها ،هنانكه ناميدهاند ،براي راهنمايي متخصصان و متوليان آئين ،در انجام صحيح مناسدك و مراسدم عبدادي
فراهم آمده استمشايگان ،1375 ،ج  ،1ص  . 46در اين متونْ ،با شرح و تفصيل فراوان به ج ئيات مربوط به اين مناسدك
پرداخته و معاني رم ي آنها را توضيح دادهاند .عالوه براين ،در براهمنهها ،كه در ميدان متدون غيرشدعري سنسدكريت
قديميترين محسو ميشود ،نمونههاي مختصر و موج ي از اساطير متون بعدي هندويي ممانند پورانهها  ،به هشدم
ميخورد كه بعدها گسترش يافتهاند .براهمنهها ،خود با دو گروه آرنيكهها و اوپهنيشدادها حمايدت ميشدوند و در پدي
آنها اين دو گروه متن مقد

ميآيدملوكدفلد ،2002b ،ص . 123

واژه «براهمنه» ،از واژهاي مهم در آئين هندو به نام «بدراهمن» گرفتده شدده اسدت .بدراهمن ،اشداره بده دعدا و
نيايش ،بهويژه قدرت منترههاي ودائي و جادوي آنها دارد .همچنين ،اين واژه براي تعيين كسي كه دعا ميكندد ،هدم
استفاده شده است .بر همين اسا  ،به كاهن هم براهمن يا براهمين اطالق شده استمكنسدتنس و ديگدران ،2006j ،ص

ص  . 480براهمنها در آئين هندو و شكلگيري اعتقادات آن نقش داشتهاند .براي نمونه ،داستان انسان جهاني ،كه بدا
قرباني كردن خود عالم را خلق كرد و جهان ديدني و ناديدني را آفريد ،در اين كتب يافت ميشود كده هندوز هدم بده
نوعي در داستان خلقت از منظر هندويان معتبر و مورد استناد استمهمان  .در همين مجموعه ،اعتقاد به عالم ديددني و
ناديدني مورد اشاره قرار گرفته ،در اعتقادات هندوئي مورد استناد واقع شده استمهمان .
آرَنيَكههام : Aranêyakasآرْنيْكه در سنسكريت ،به معناي «متدون جنگلدي» اسدت .گويدا محصدول مجاهددات و
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انديشههاي آن دسته از براهمنان و كْشْتْريههاييمحاكمان و جنگاوران ،طبقه دوم از طبقات ههارگانه هندو است كه ترك دنيدا
كرده ،براي ع لت و آرامش ،به درون جنگل مآرنيه  ،كوچ ميكردهاندمر.ك :شايگان ،1375 ،ج  ،1ص  ، 46كه امدروزه هدم
اين روش وجود دارد .افراد مدتي را به عنوان ع لتنشيني در جنگل ميگارانند و آن را مرحلدهاي از مراحدل زنددگي
معرفي ميكنند .گفته ميشود هريك از متون ودهاي ،به يكي از دورههاي زنددگي اختصداص داشدته اسدت .در ايدن
هينش ،آرنيكهها ،مخصوص دورة ع لت در خلوتِ جنگل بوده استمكنستنس و ديگران ،2006a ،ص  . 42اين نوشدتههدا،
كه سومين ج ء از متون شروتي محسو ميشوند ،تفسيرهاي رم ي و عارفاندهاي از مناسدك و مطالدب وِدههدا بده
دست ميدهندمهمان  .در واقع اين مطالب ،حد فاصل بين فلسفه رايد در براهمندهها اسدت كده اعمدال ودهاي را در
عبارات عملي بيان ميكند و اوپهنيشادها ،كه به بصيرت فلسفي بااتري از ودهها نقب ميزندمهمان .
در متون آرانيكهاي ،شواهدي بر يجنه ودهايمVedic yajna

يا اعمال ديني ديده ميشود كه توسط اهل خبره ،بده

شكلي دروني انجام ميگرفت .اين اعمال اساساً بايد به صورت ذهني صورت ميپايرفت .اينگونه اعمدال ديندي ند د
هندوها بيسابقه نبود؛ هرا كه كاهنهاي اتهروه ودهاي ،اين نوع مراسم را پيشتر انجام ميدادند .آنان ايدن مراسدم را
بهطوركلي ذهني انجام ميدادند و وردي به زبان جاري نميساختندمكنسدتنس و ديگدران ،2006j ،ص 481دد . 482امدروزه
هنوز هم اين سبك عبادت در ميان هندوها رواج دارد و ريشة اينگونه نيايش در همين آرنيكهها است و اعتبدار خدود
را از آنجا گرفته است.
تنها ههار مورد از اين متون براي هندوها باقي مانده است .گرهه در آغاز ،اين كتب براي همه ودهها مطرح بدوده
و تعدادشان بيش از اين مقدار بوده است .برهدارد آرنيكدهم Brhad Aranyakaو تايتاريدا آرنيكدهمTaittariya Aranyaka

كدده تفاسددير عرفدداني و رمدد

ي بددراي يجددور وده هسددتند ،ايتاريدده آرنيكددهمAitareya Aranyaka

آرنيكهمKaushitiki Aranyaka

كه براي رگ وده هستندمكنستنس و ديگران ،2006a ،ص . 42

و كوشددتيكه

اوپهنيشدها :اوپهنيشد در سنسكريت ،به معناي «نشستن پايين پا و ن ديدك»مكنسدتنس و ديگدران ،2006f ،ص 471

است ،اين واژه گويا اشاره به اوضاعي است كه اين متون در آن شكل گرفته است؛ يعني مجالسي كه در آن اسدتادان
مگوروها به شيفتگان دانش و عرفان تعليم ميدادهاندمر.ك :شايگان ،1375 ،ج  ،1ص  . 96ه اران متن در هنددي ،خدود را
اوپهنيشاد خواندهاند تا از اعتبار متون اوپهنيشادي اصلي ،كه تقريباً دوازده عدد هستند ،بهدره گيرنددمكنسدتنس و ديگدران،

 ،2006fص . 471
نيشددهاي اصدلي را ،بده 700
اوپهنيشدها ،مجموعهاي مفصل ناهمگون از متون است كه قددمت برخدي ماوپده ْ
تا 300ق.م .گمانه ميزنند .قديميترين اوپهنيشدها به نثر بوده ،اما هرهه پيشتر ميآيد ،به نظم شبيهتر ميشود .گداه
اوپهنيشادها و آرنيكهها را ج و براهمنهها تلقدي ميكنندد .البتده گداه برخدي آرانيكدهها را در ميدان اوپهنيشدادها قدرار
ميدهند .راز اين تالقي ،آنجاست كه هر دو گروه از اين آثار ،تفسير رمد ي و عرفداني مناسدك و داندش ودههاسدت.
حتي برخي آرنيكهها مهمچون اْيتْرِيه آرنيكه  ،خود را در گروه اوپهنيشدها قرار ميدهند ،براي نمونه ،بريهْدآرنيكه ،ندام
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آرنيكه دارد ،ولي خود را ج و اوپهنيشادها قرار داده است .با اينكه تعداد اوپهنيشادها فراوان است ،ولدي اوپدهنيشددهاي
اصلي را دوازده عدد معرفي كردهاند و بر آن شرحها و تفسيرهاي فراواني نوشته و به بسياري از زبانهاي دنيا ترجمده
كردهاند .اوپهنيشدهاي اوليه عبارتند از :بْرْهدآرنيكه اوپدهنيشدد ،ايشدا اوپدهنيشدد ،تْيْتيدرييده اوپدهنيشدد ،ههاندگگيده
ِتاشدوْتْرْه
اوپهنيشد ،اْيْتْرِيه اوپهنيشد ،كْوْشي تْكي اوپهنيشد ،كِنْه اوپدهنيشدد ،كْتْهْده اوپدهنيشدد ،پْر ْْشدنه اوپدهنيشدد ،شْو ْ
اوپهنيشد ،مونْدْكْه اوپهنيشد ،و مانْدو¨كْيْه اوپهنيشدمهمان ،ص . 472
اوپهنيشدها ،سرشار از تأمالت و انديشههاي دروني هستند كه آئين هندو را از آئيني مبتني بر اعمدال بيروندي ،بده
آئيني با محوريت تأمالت دروني مبدل ساخت و تالش كرد راه نجات را به راهي متكي بر معرفت و شناخت در نظدر
گيرد .شايد مهمترين بخشي كه اين متون در آئين هندو تأثير گااشته ،الهيات و انسانشناسي هندو اسدت .در الهيدات
هندوئي ،نگاه وحدت وجودي و پنتئيستي را ما در اين متون مشاهده ميكنيم .بحث از وجود برهمن ،به عندوان جدان
جهان در اوپهنيشادها ديده شده است .امروزه هنوز اين موضوع از اعتبار واايي در اين آئين برخوردار است .همچندين
در عرصة انسانشناسي ،موضوعات مهمي همچون وجود آتمدن ،كرمده ،سمسداره بده اوج اهميدت رسديدمكنسدتنس و

ديگران ،2006j ،ص 481د. 482
اوپهنيشادها ،ازآنجاكه نقطه اوج دانش ودهاي تلقي ميشوند،

به وْدْنتهمVedanta

يعني «پايان وده» شهرت دارند.

ب .سمرتيها

«سْمْرْتي» در زبان سنسكريت از ريشه  smrêمياد و به معناي «آگاهي بده يداد آمدده» اسدتم ،2011 ،Pattonص . 150
سمرتي ،يعني احاديث و روايات و يا آثاري كه مبدأ انساني دارند و قائم بر شروتي هسدتندمشدايگان ،1375 ،ج  ،1ص . 47
اين اصطالح عامي است براي همه حجم وسيعي از دانش مقد

ديني هندوها ،كده بده خاطرهدا آمدده و در سدنت

هندويي منتقل شده است .شايد بتوان اين متون را با روايات در سنتهاي ديگر مطابق دانست.
اين متون گرهه مسموع و وحياني مشروتي تلقي نميشوند ،امدا از ارزش و اعتبدار ديندي درجده دو برخوردارندد،
برخي ،مانند بهگودگيتا ،حتي محبوبيت و توجهي همارز مهمترين متون وِدهاي كسب كردهاند .ايدن متدون ،از آنجدا
كه توسط انسانها شكل گرفته است ،از نگاه هندوها ،احتمال خطا در آنها وجود داردملوكدفلد ،2002a ،ص 656د. 657
هندوها راجع به اينكه سْمْرْتي ،دراصطالح عامِ خود ،شامل هه متوني ميشود ،اتفاقنظر ندارندمكنسدتنس و ديگدران،
 ،2006eص  ، 419اما همه آنان ايتيهاسههدام ، Itihasasپوراندههدام ، PuranasودْهْرْمدهشاسدترههدامDharma Sastras

را

سْمْرْتي ميشمارند.
ايتيهاسهها« :ايتيهاسه» به معناي «هنين بود در آغاز» اسدتمشدايگان ،1375 ،ج  ،1ص  ، 235و اصدطالح عدامي
است براي داستانهاي باستان در سنت هندو .مهمترين اين داستانها ،دو حماسه مْهابْهارْته و راماينه است.
حماسهنامههاي بزرگ ،مهابهارته و رامايانه ،به نظر ميرسد ارتباط بيشتري با سنتهاي عمومي برقـرار كردهانـد و
نشان ميدهند نظام براهمني ،بسط يافته بود كه ميان باورها و اعمال مردم اتحاد برقـرار نمايـد .باورهـا و اعمـال
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عمومي ،حتي در پورانهها ،بخش وسيعي از متون ادبي كه در بعد از دوره حماسي شكل يافتـه و ممموعـه اشـعار و
ترانههايي كه از حركت سرسپارانة دوره ميانه پديد آمده بودند ،مشهودتر بودند(شاتوك ،1999 ،ص .)34

مهْابْهارته :مهابهارته ،با داشتن تقريباً يكصد ه ار بيت «سْلگكه»م ، S'lokaطوانيترين مجموعة شدعر حماسدي جهدان
شناخته ميشودمهمان ،ص  . 36اين مجموعه ،بين سالهاي  400پديش از مديالد تدا  300پدس از مديالد ،بده تحريدر
درآمده استمهمان ،ص  35و بدر ايدن اسدا  ،نويسدندگان و سدرايندگان مختلفدي در سداختن و پدرداختن آن نقدش
داشتهاند .زبان حماسهنامة مهابهارته سنسكريت كالسيك ،يا حماسدي معرفدي ميشدود كده بدا سنسدكريت ودهئدي
اختالفات فاحشي داردمر.ك :شدايگان ،1375 ،ج  ،1ص  . 236به اعتقاد هندوها ،وياسهمVyasa

سرايندة مهابهارتده ،هرهندد

شواهد بر خالف اين مطلب است وي تنها سرايندة مهابهارته باشد ،كليه امور را در ايدن اثدر مدورد بررسدي قدرار داده
است و مطالب كليدي و اساسياي را در آن ارائه كرده است .ايدن كتدا  ،از نظدر حجيدت از هندان جايگداه واايدي
برخوردار است كه برخي آن را وده پنجم ميدانندمشايگان ،1375 ،ج  ،1ص  . 237اين اثر هم كتدابي جدامع اسدت و هدم
همة مخاطبان هندو به آن عالقه دارند .اساساً دليل اينكه كتا را «مهابهارته» ناميدهاند ،اين است كه در ميدان آثدار
هندو ،هيچ كتابي شايستة نام هند ب رگ نبوده است .جامعيت اين اثر از اين جهت اسدت كده در آن مباحدث فدراوان
فلسفي ،عرفاني ،اخالقي ،شرعي ،اعتقادي و ...ديده ميشود و علما و انديشمندان به مطالدب آن بدراي درك حقدايق
هندو استناد ميكنند و مرجعي معتبر براي معارف آئين هندو ميباشد .داريوش شايگان ،در با اعتبار و حجيدت ايدن
اثر آورده است:
مباني كيش شيوائي و ويشنوئي ،مبحث نزول حق در عالم محسوسـا ،،رريـق عشـق و محبـت ،اصـول مكتـ
سانكيه ،ودانته ،يوگا ،و ويشيشكا در اين حماسه بـزرگ مـنعكا اسـت ،بـدان حـد كـه آن را آئينـة تمامنمـا و
دائرةالمعارف جملة معتقدا ،آن دوره ،اعم از فلسفي و اخالقي و ادبي و اساريري ميپندارند .سـنت هنـدو دربـار
آن ميگويد« :هر آنچه اينما است ،در جاي ديگر نيز تواند بـود .هـر آنچـه در اينمـا نيسـت ،در هـيا جـا يافـت
نميشود»(همان).

رامايَنه« :راماينه» دومين حماسهنامه ب رگ از مجموعة ايتيهاسهها راماينه است .اين اثر ،از جهدت شديوة نگدارش از
مهابهارته متماي است و از نظر حجم ،حدود يك ههارم آن است .قهرمان اين حماسهنامه رامْ است .ايدن نوشدته ،بده
زبان سنسكريت و به نظم سروده شده است .در سنت هندو ،اعتقاد بدر ايدن اسدت كده رامايانده را شخصدي بده ندام
والميكيمVaëlmiki

نوشته كه به نظر ميرسدد ،معاصدر رامده بدوده اسدت .البتده از آنجدا كده سدبك تحريدري ايدن

حماسهنامه ،يكدست است ،نويسندة واحد داشتن آن دور از انتظار نيستمهمان ،ص . 243
يكي از مهمترين آموزههايي كه در رامايانه مورد اشاره قرار گرفدت و تبدديل بده آمدوزهاي مهدم در آئدين هنددو
گرديد ،آموزه «اوتاره» يا تجسد خدا در زمين استمهمان ،ص  . 247اين موضوع مهم بيانگر نقدش و تدأثير ايدن اثدر در
اعتقادات هندو است و اعتبار و حجيت آن را نشان ميدهد.
اين اثر ،در موضوعات اخالقي ني از اعتبار و حجيت باايي برخوردار است« .رامه» ،نموندة انسدان كامدل اسدت.
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«سيتا» الگوي پاكي و عشق است« .بهارته» ،جلوة حقشناسي و مردانگي و لكشمي و «هانومدان» ،مظهدر وفداداري
و خدمت صادقانه هستند.
رامايانه ،در سرزمين هند از ارزش و جايگاه مهمي برخوردار است .هنوز هم مدردم بده داسدتانهاي آن ،بدا همدة
وجود گوش ميكنند و تحت تأثير قرار ميگيرند و حتي ميگريندمهمان ،ص  . 246از شخصديتهاي ايدن حماسدهنامه
الگوبرداري ميكنند و رفتارهاي آنان را براي خود ،آرماني بيبديل تفسير ميكنند .همة اين امور بيانگر ميد ان اعتبدار
و حجيت اين اثر گرانسن

در آئين هندوست.

پورانهها :پورانهها ،بخش ديگري از متون سمرتي هستند كه ن د هندويان از اعتبار ويدژهاي برخدوردار اسدت.
پورانه ،به معناي «باستان» و « قديم» استمشداتوك ،1999 ،ص  . 42در اين اثر ،مباحث مدرتبط بدا آفدرينش عدالم،
جهانشناسي ،الهيات ،شجرهنامة خدايان ،زندگينامه پادشاهان و علماي ب رگ هندو ديده ميشدودمشدايگان،1375 ،

ج  ،1ص  . 277اين اثر ،عموميتر از متون ودهئي به تحرير درآمدهاند .مردم فدار از هدر طبقدهاي ،ارتبداط بهتدر و
بيشتري با آن برقرار ميكند .ازاينرو ،حتي گاه اعتباري بااتر ن د هندوها ،از ودههداي ههارگانده بدراي آن ديدده
ميشودمشاتوك ،1999 ،ص  . 42مطالب پورانهها با داستانها و افسانهها تركيب ميشدود و بده همدين دليدل ،ميدان
هندويان از جاابيت باايي برخوردار است .بهگونهاي كه پورانهها را ميتوان دائرةالمعارف عمومي اين آئدين تلقدي
كردمشايگان ،1375 ،ج  ،1ص . 278
گاه ارزش پورانهها ،برابر با ودهها دانسته شده و پورانهها را وده پنجم معرفيكردهاند .حتي برخي آنها را مقددم بدر
ودهها ميدانندمشاتوك ،1999 ،ص . 42
هر پورانهاي بر يكي از خدايان ،بهعنوان خداي متعالي و خالق عدالم متمركد شدده و عدالم را محصدول كدار او
ميداندمهمدان ،ص  . 43پورانهها ،همانگونه كه مورد اشاره قرار گرفت ،در هندوئيسم پس از دورة حماسي ،از جايگداه و
اعتبار و حجيت قابل مالحظهاي برخوردار است .اين منبع را بههيچوجه نميتوان از مجموعة متدون مقدد

و معتبدر

هندوئي خارج كرد و وجود آن را ناديده انگاشت .تعداد پورانهها هجدده عددد اسدت كده تداري نگدارش آنهدا ،كدامالً
مشخص نيستمشايگان ،1375 ،ج  ،1ص 278دد . 279البته اين نكته در پورانهها مهم است كه اين اثر ،ج و متون شدروتي
محسو نميشود و از متون سمرتي است .از نظر حجم ني اين آثار ،مختلفاند .برخي از آنها ،طواني و مفصدلاند و
برخي از آنها كوتاه و مختصر.
قانوننامهها :در حقيقت قانوننامهها ،راه و رسم زندگي را براي هندوها بيان ميكنند .اين متون ،كده از اعتبدار و
حجيت باايي برخوردارند ،به دو گروه تقسيم ميشوند :قانوننامههاي عمدومي كده بدراي همدة هنددوها ميباشدد و
قانوننامههاي خاص طبقات كه اختصاصي است .قانوننامهها بدا عندوان «درمهشاسدترهها» شدناخته ميشدوند .ايدن
قانوننامهها ،كه در حدود ههار قرن پيش از ميالد تدوين شدهاند ،قوانين و هنجارهاي فردي و اجتماعي را به تصدوير
ميكشدمكنستنس و ديگران ،2006d ،ص . 131
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بيترديد ،قانون مانو) ،(Manava Dharmashastra or Manu-smritiمهمترين قانوننامدة عمدومي اسدتم،Doniger

 ،2014ص  . 23اين اثر ،حدود  100پيش از ميالد تدوين شده است و به خداي مانو ،تدوين آن نسدبت داده شدده كده
مطلبي استعاره و كنايه استمهمان  .امروزه قانون مانو ،مهمترين و معتبرترين منبع براي يافتن احكدام اخالقدي و راه و
رسم زندگي در آئين هندوست .ازاينرو ،از جايگاهي منحصربهفرد برخوردار است.
در زمينة قانوننامههاي اختصاصي ني آثاري بسياري وجود دارد كه براي طبقات اجتماعي هندو تهيه شدهاند كده
با نام «ورنه شرامه درمه»م Varna shrama Dharma؛ يعني نظام وظايف فرد بر اسا

طبقه و مرحلة زنددگي ،شدهرت

يافتهاند .اين متون ،در حقيقت دستورالعملهاي خاص براي هر طبقه اسدت ،نداردا اسدمريتيم ، Nardasmritiاز جملده
اين متون استممنسكي و ديگران ،1378 ،ص . 49 .ناردا در سنت هندو ،فرزند برهما ،خداي خالق در اين آئين اسدت .ايدن
كتا بيشتر به سياست و اداره امور كشور توجه دارد.
مكت هاي فلسفي در آئين هندو

بيترديد مكاتب فلسفي هندو ،كه در دورة هندوي ميانده شدكل گرفتهاندد ،يكدي از مدؤثرترين مندابع در انديشدهها و
ايدههاي اين آئين محسو ميگردند .به اين مكاتب فلسفي ،نام «درشنه» م Dars'anaاطالق كردهانددمشدايگان،1375 ،

ج  ،1ص  . 20هندوها ،با اين عنوان به علوم نظري خود اشاره دارندمهمان ،ص  . 5واژه «درشدنه» بده معندي بصديرت و
درك است كه از ريشة ´ drsبه معناي ديدنمآنا ،2008 ،ص  . 715اين مكاتب ،به موضوع فهم حقيقت غايي ،پديددههاي
هستي و همه مخلوقات عالم ميپردازند .هريك از آنها ،بر موضوعي خاص تأكيد بيشتر تأكيد دارند .بده ايدن جهدت،
گرهه اين مكاتب ،مطالبي در حوزههاي هستيشناسي ،الهياتي ،انسانشناسي و معرفتشناسي دارند ،امدا بدر مبداحثي
كه هريك تأكيد بيشتري دارند ،نظر خواهيم كرد .اسامي اين شش مكتب فكري و پديدآورندگان آنهدا ،عبارتندد از.1 :
مكتب

سانكهيهم Sankhyaكه مؤسس آن حكيمي به ندام كداپيالم Kapilaبدوده اسدت .2 .مكتدب يوگدامYoga

پتانجليم Patanjaliاصول آن را گردآوري كرده است .3 .مكتدب پدوروه ميمانسدامPurva Mimansa
جايمينيم Jaiminiميباشد .4 .مكتب ودنتهم Vedantaكه حكيمي به ندام وياسدامVyasa

كده مؤسدس آن

آن را بندا نهداده اسدت.5 .

مكتب ويششيكام Vaisheshikaكه حكيمي به نام كنْادهم Kanadaبنيانگاار آن بوده است .6 .مكتب نيايهمNyaya

دانشمندي

به نام گاتامامGatama

كده

كده

آن را بنا نهاده استمدونيگر ،2014 ،ص . 47

مكتب نيايه ،مكتبي است كه راه معرفت به عالم و حقايق ديني را از راه شهود محض ،كه تدا آن زمدان تنهدا راه
معرفت ديني تلقي ميشد ،به صورت گسترده بده تصدوير كشديد و گفدت :مدا ههدار راه بدراي ادراك واقعدي داريدم:
احسا  ،استنتاج ،تطبيق و گواهي .وي همچنين ،احسا

را به دروني و بيروني تفكيك نمودمسداتيش هانددرا هداترجي،

دريندراموهان داتا ،1393 ،ص  . 134استنتاج و تطبيق در ايدة وي ،بازكردن راه عقل به معرفت است .پس از ايدن مكتدب،
به تدري استدالهاي عقلي براي وجود خدا در آئين هنددو وارد شدد .در ايدن مكتدب ،امدوري كده متعلدق ادراك و
معرفت قرار ميگيرند ،عبارتند از :نفس ،بدن ،حوا  ،شناخت ،ذهن ،فعاليت ،خطاهاي ذهدن ،تولدد دوبداره ،احسدا
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لات و درد ،رن و رهائي از رن مهمان ،ص  . 136در اين مكتب ،براي اولين بار به طور منظم بدراي اثبدات وجدود خددا،
استدال آورده شده است؛ مطلبي كه تا آن هنگام ،به آن توجه خاصي نشده بودمهمان ،ص . 137
مكتب ويشيشكه ،ني همانند مكتب نيايه ،تحليلهاي عقالني را مدنظر خود قرار داد .در ايدن مكتدب ،موجدودات
عالم به نه گروه تقسيم ميشوند :خاك ،آ  ،آتش ،هوا ،اتر ،زمدان ،مكدان ،روح و ذهدن .آ  ،خداك ،آتدش و هدوا از
اج اي ناديدني و ابدي تشكيل شدهاند و همه اين مطالب ،در اين مكتب با تحليلهداي عقالندي مدورد بررسدي قدرار
ميگيردمهمان ،ص . 139
مكتب سانكهيه ،نگاهي دوگانهانگار نسبت به عالم دارد .در اين مكتب ،دو حقيقدت غدائي وجدود دارد :پوروشده و
پراكتي .پوروشه ،ذاتي هوشمند است كه آگاهي ذاتي آن است و از ازل با او بوده است .پوروشه ،همان نفس است كده
از بدن ،حوا و ذهن متماي است .نكته مهم اينكه ،به تعداد آدميان نفس وجود دارد .اين نفس ،فرا زمدان ،سدرمدي
است كه فراتر از زمان ،تغييرات اين عالم را مورد مشاهده قرار ميدهد بدون اينكه خود فعاليتي انجدام دهدد .پراكتدي،
ذاتي غيرشعورمند است كه همواره در حال تغيير و دگرگوني است .پركتي ،كاري ج ارضاي نفدو انسدانها نددارد.
پراكتي ،از سه عنصر ستوهملات  ،تمسمرن و رجسمبيتفاوتي تشكيل شده است .اين سه ،در كنار هم ،همانند سده
ريسمان اين پركتي را شكل دادهاند.
در اين مكتب ،شكل گرفتن عالم از به هم بسته شدن اين دو حقيقت غائي ساخته شددهاند .بندابراين ،از يكسدو،
داراي نفسي فرازماني بوده كه داراي آگاهي است و از سوي ديگر ،داراي يك مادة ازلي است كه از عنصر لات ،رند
و بيتفاوتي ساخته شده است.
اين مكتب نسبت به خدا ،نگرشي الحادي دارد؛ هراكه اگر قرار باشدد خددايي وجدود داشدته باشدد ،بايدد ثابدت و
ايتغير تلقي گردد .ازآنجاكه خدا نقشي علي دارد ،و علت بودن با پديد آمدن معلول ،مستل م تغييدر اسدت ،پدس خددا
وجود نداردمهمان ،ص 145د. 151
مكتب يوگه ،در اكثر ديدگاهها شبيه مكتب سانكيه است .تنهدا تفداوت مهدم آن ،ايدن اسدت كده وجدود خددا را
ميپايرد و حالت الحادي ندارد .مكتب يوگه ،براي رسيدن بده معرفدت حقيقدي و نجدات از طريدق آن ،بدر ورزش و
فعاليتهاي ورزشي خاص تأكيد داردمهمان ،ص . 152
مكتب ميمامسا ،هدف نهايي خود را دفاع و حمايت از آموزههاي ودهاي ساخته و تالش ميكند آنهدا را مسدتدل
نمايد و به نوعي ،توجيه عقالني براي آنها قائل است .مهمترين اصل اين مكتب ،اعتبدار و وثاقدت ودههاسدت .همده
اين مكتب ،حول محور ودهها قرار گرفته استمهمان ،ص 155د. 156
مكتب ودانته ،بر بنيان اوپهنيشادها شكل گرفته است .بر همين اسا  ،نامش را ودانته نام نهداده كده از يكسدو،
به اوپهنيشادها اشاره دارد و از سوي ديگر ،رسيدن به ودهها را غايت خود قرار داده است .در اين مكتب ،خداوندد همده
حقيقت عالم است .اين حقيقت در همه عالم جاري است .اين وجود متعالي بر تمامي كائنات هيره و قداهر اسدت و در
همه آنها هستمهمان ،ص . 162
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بررسي آراء هريك از اين مكاتب ،دنيايي از مطالب تحليلي و گاه ،عقلي در برابر محقق ميگشدايد .ايدن مكاتدب،
هريك براي عدهاي از هندويان ،بهويژه فرهيختگان اين جماعت از اعتبار و مرجعيت خاصدي برخوردارندد .البتده ازم
به يادآوري است كه اين مكاتب فلسفي ،بيشتر براي باز كردن عرصة انديشه و تعقدل بده آئدين هنددو راه يافتهاندد و
كمتر همانند متون مقد

از اعتبار و حجيت برخوردارند.

نهضتها و جريانا ،تأثيرگذار در آئين هندو

يكي ديگر از منابع حجيت آئين هندو ،نهضتها و جريانات مهمي است كه در سرزمين هندد و در بسدتر آئدين هنددو
ساخته و پرداخته شدهاند .در ادوار گوناگون ،آئين هندو ،نهضتها و جريانات اعتقدادي ،فرهنگدي و سياسدي مختلفدي
شكل گرفتهاند كه به اطوار مختلف ،بر اين آئين و باورهاي آن اثرگاار بودهاندد .بررسدي هريدك از ايدن نهضدتها و
جريانات ،خارج از حوصلة اين نوشتار است؛ اما براي نمونه ،در اينجا دو مورد از آنها را بررسي ميكنيم :براهمدو سدماج
و آريا سماجمر.ك :توكلي. 1392 ،
براهموسماج مانجمن براهمنها يا روحانيون ديني  ،اولين جنبش اصالحطلبانه است كه در  1828به طور رسدمي
شكل گرفت .مؤسس اين جندبش ،رْم موهدان رگيم Ram Mohan Royم 1833 -1772ندام داردمكنسدتنس و ديگدران،

 ،2006bص 92د . 93وي را «پدر هند جديد» ناميدهاند .موهان رگي ،اهدل يدك خدانواده بدراهمن بنگدالي بدود .وي در
دانشگاهي اسالمي تحصيل كرده بود .او ابتدا زبان فارسي و عربي را آموخت .سپس ،بده آمدوختن زبدان سنسدكريت
روي آورد .گرايش زبانشناسي او ،وي را به آموختن زبان انگليسي سوق داد .او در  ،1803براي كدار در شدركت هندد
شرقي به شهر كلكته رفت .رگي حين تحصيالت خود ،با فلسفة اسالمي و فلسفة غر آشنا شدد و بده مطالعدة سداير
اديان پرداخت .با توجه به زندگي و آثار رگي ،ميتوان گفت :وي تقريباً همه زنددگي خدود را بده مطالعده دربدارة سداير
اديان ،بخصوص اسالم و مسيحيت اختصاص داده است .ازاينرو ،وي در بيدان ديددگاههاي خدود ،از مجمدوع كتدب
عرفاني اوپهنيشدها ،مكتب ادويته ودانتة شنكره ،كالم و تصوف اسالمي و توحيدگرايي و خداگرايي منددرج در اسدالم

و مسيحيت بهره ميبرد.
موهان رگي ،اولين نوشتة خود را با نام تحفة الموحدين در  1803و به زبان فارسي منتشر كرد و با اين اثدر ،خدود
را به عنوان متفكّري آزاد از دين معرفي نمود .وي در اين كتا مينويسد:
من به دورترين نقاط دنيا سفر كردم ،به دشتها و كوهها رفتم و دريافتم كه ساكنان آن منـارق ،همگـي بـه يـ
وجودي اعتقاد دارند كه سرچشمة همه هستيهاسـت و فرمـانرواي عـالم اسـت .آنهـا اختاـاص دادن صـفا،
مشخاي به آن وجود مطلق را رد ميكنند .ازاينرو ،بر من آشكار شد كه روگرداندن بـه سـوي وجـودي ابـدي ،در
حقيقت همچون رويكردي ربيعي به ذا ،بشر است؛ چرا كه اين امري معمول بين همه انسـان هاسـت ...هميشـه
در درون ما و در ذا ،بشر قوهاي هست كه صداي ذهن ماست و قبل يا بعد از پذيرش اصل هـر دينـي ،عادهنـه و
بيررفانه ما را به سمت ذا ،اصول اعتقادا ،ديني ملل مختلف فرا ميخواند .جاي بسي اميدواري است كه انسـان
بتواند از اين رريق حقيقت را از بارل و قضيههاي حقيقي را از موضوعا ،سفسطهآميز تمايز دهد .در نتيمه ،از قيـد
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و بندهاي بيهود دين كه منبع تعا ي

انسان عليه ديگري ميشود و مشـكال ،روحـي ــ روانـي و جسـماني

ايماد ميكنند آزاد شود و به يگانه وجود مطلقي كه سرچشمة نظام سازگار عالم است و نيز به آنچه كه خير جامعـه
است معطوف گردد(باكِل ،1991 ،ص .)88

از اين سخنان برميآيد كه آشنايي وي با اديان اسالم و مسيحيت ،تا هه حد بر شدكلگيري ديددگاه وي در توصديف
تن يهي خداوند و الهيات سلبي وي و ني نگرش يكتاپرستي او تأثيرگاار بوده اسدت .همدين آشدنايي و همددلي او بدا
اسالم و مسيحيت ،رم موهان رگي را به نظرية وحدت متعالي اديان سوق داد .او بر يدك مجموعده عناصدر مشدترك
ميان سه دين اسالم ،مسيحيت و هندوئي م تأكيد ميكرد و آن عناصر را حقايق اصيل هندوئي م و ديني جهداني كده
قابل پايرش همگان باشد ،ناميد .موهان رگي ،بيان ميكند كه همة اديان عليرغم آنكه در اعمال و تظاهرات بيروندي
با هم متفاوتند ،در لگبّ و اصل خود ،به خدايي واحد ،همانگونه كه خود معرفي كرده بود ،بداور دارندد .ازايدنرو ،او بدر
تسامح ديني تأكيد ورزيده و همة اديان را در نهايت ،يك دين و طريقه دانستمشاتوك ،1999 ،ص . 90
همچنين ،وي از يكسو ،با خرافات و اعمال غيراخالقي موجود در سنت هندويي مبارزه و از سدوي ديگدر ،بيدان
ميكرد كه حقيقت ،در اسالم و مسيحيت هم مندرج است؛ همانگونه كه در اوپهنيشدها آمدده اسدتمباكِدل ،1991 ،ص

 . 88به اعتقاد او ،تعبد و اخالص نسبت به خداي يگانه ،هستة دين است .در برخي اوپهنيشدها ،به صراحت بيان شدده
كه انجام مراسم ديني امري اختياري استمهمان ،ص  . 89وي به صراحت مراسم پيچيدة عبادي را كه تحدت نظدارت
روحانيون ديني انجام ميشد ،مورد نكوهش قرار داد ،معتقد بدود كده اوپهنيشددها ،درصددد آزادسدازي روح از زنجيدر
عادات و رسوم هستند.
رْم موهان رگي ،اقدام به ارائة تعريفي جديد از هندوئي م كرد؛ كاري كه متفكران ديني هند قرنها انجام ميدادندد.
با اين تفاوت كه اين عمل ،براسا خودآگاهي تاريخي انجام ميشد؛ هراكده او در بسدياري مدوارد ،از جملده مداموم
دانستن پرستش خدايان مختلف و بتها و يا منع انجام مراسم ستي ،با قضاوت دنياي جديد همدراه ميگدردد .وي در
اصالت بخشيدن به عقل ،با دنياي غر همراه و با اصل قرار دادن اين قوه ،پيشتاز خرافدهزدايدي از بسدياري از آراء و
آدا هندويي گرديد .ميتوان گفت :همين عقالنيت بود كه او را از تودة مدردم جددا كدرده اسدت .در عدين حدال ،او
هيچگاه از بستر سنت خود فاصله نگرفت .وي معتقدد اسدت :هنددوئي م از گاشدتهاي درخشدان نشدئت گرفتده و بده
دورههايي پيشين بازميگردد كه حاوي اعمال و اعتقاداتي نا و خدالص اسدت .ازايدنرو ،وي اوپهنيشددهاي اوليده و
توحيد مندرج در آن را بستري مبنايي براي ايجاد هندوئي م جديد قرار داد .وي اسا جنبش خود را بر پايه عناصدري
كه در گاشته موجود بودهاند ،بنا نهاد؛ عناصري كه آغازگر سنت ديني هستند.
جنبش براهموسماج ،بر گوروهاي ماساتيد حكمت ديندي گجدرات تدأثير گااشدت و موجدب پيددايش نهضتددي
فراگيرتر بدا ندام «آرياسماج»؛ به معناي جامعة آريايي يا جامعة اصيل شدد .مؤسدس ايددن فددرقه ،فددردي بدده نددام
سددوامي دايددانْنده سْر ْْسدوْتيم Swami Dāyānanda Sarasvatī, 1824-1883اهدل گجدرات بدوده .سْر ْْسدوْتي ،اسدا
اعتقادات خود را حتي به پيش از اوپهنيشدها و به ريشيهاي ودهاي رساند .وي ،منتقد سنت ديني عصر خود بدود و از
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بازگشت به دين توحيدي كهن ،كه از نظر او در متون مقد
ديگران ،2006c ،ص . 45

عصر باستان وجود داشت ،حمايدت ميكدردمكنسدتنس و

داياننده ،در هند غربي زاده شد .او خانة خويش را ترك كدرد تدا بده رسدم درويشدان بيخانمدان و آوارة آن دوره
زندگي كند ،سرانجام ،بده عندوان «سنياسدين» موااتدرين رتبدة ديندي و عرفداني شدناخته شدد .بدراي مددتي ،ند د
زبانشناسان مشهور به يادگيري قواعد دستوري كهن پرداخت .وي اعتقاد داشت كده تنهدا متدون حقيقدي هنددويي،
همان متون اوليه است كه به وسيلة حكما و آگاهان از غيب ،به ما رسيده و فلسفه و الهيات متأخر هنددويي ،باطدل و
ساختهشدة فرقهها و مكاتب بعدي است .در  ،1875داياننده نهضت آريدا سدماج را تأسديس نمدود .وي دو سدال بعدد
توانست حمايت تاجران و ساير كساني را كه قصد دفع كردن حمالت مسيحيان عليه هنددوها را داشدتند ،بده دسدت
آورد .ازآنجاكه اين حركت راديكال و تندرو بود ،خواهان انجام اصدالحات اساسدي در آيدين هنددو بدود و بسدياري از
بخشهاي سنت هندويي ،از جمله حق و حقوق براهمنان را انكار ميكدرد .آرياسدماج ،جندبش اصدالحگرايانة بسديار
قوياي بود كه ميتوان گفت :اين جنبش از تنة سنت هندويي جدا شده و به شكل يك فرقه در ميان اديان بده هدم
پيوستة هندويي درآمدمشاتوك ،1999 ،ص . 91
بهطوركلي ،آموزههاي ديني آرياسماج را ميتوان داراي ده اصل دانست:
 .1خداوند علت هر معرفت حقيقي و هر آن هي ي است كه به وسيلة معرفت شناخته ميشود.
 .2خداوند موجود ،آگاه و پرخير و بركت است .او بدون شكل و قالبي است .عالم مطلدق ،عدادل ،مهربدان ،نامحددود،
غيرقابل تغيير ،ازلي ،بيهمتا ،حامي همة موجودات ،سرور همه موجودات ،حاضر مطلدق ،بداقي ،بددون نوسدان و
واهمه ،ابدي ،مقد
 .3ودهها متون مقد

و سازندة همه هي است .او زاده نشده ،يگانه شايسته براي پرستيده شدن است.
و منبع هر معرفت حقيقي هستند .برترين وظيفة هر آريدايي ،خوانددن ودههدا ،آمدوختن آنهدا،

قرائت و گوش دادن به اين سرودهاست.
 .4انسان بايد همواره آمادة پايرش حقيقت و اعالن آنچه حقيقت نيست ،باشد.
 .5تمامي اعمال انسان بايد مطابق دهرمهمDharma

انجام شود .البته پس از انديشيدن دربارة اينكه هه هي درسدت و

هه هي غلط است.
 .6هدف نهايي آرياسماج ،خير رساندن به عالم ،از طريق تعالي بخشيدن به خوبيهاي اجتماعي ،معندوي و جسدماني
هر فردي است.
 .7رفتار ما دربارة هر كسي ،بايد با عشق ،درستي و عدالت كنترل شود.
 .8ما بايد اويديا مجهل را از خود دور كرده ،ويديا ممعرفت را اف ايش دهيم.
 .9هيچ كس نبايد فقط با به كمال رسيدن خود خرسند باشد ،بلكه انسان بايد همواره به دنبدال تعدالي و رشدد
ديگران ني باشد.

 94

 ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 1396

 .10انسان همواره بايد از قوانين جامعه ،كه براي پيشبرد و تأمين رفاه همه تنظيم شده است ،پيدروي كندد .در
عين حال ،تبعيت از قوانين مربوط به رفاه فردي همه بايد آزاد باشندمباكِل ،1991 ،ص 94؛ كنستنس و ديگدران،

 ،2006cص . 42
مجموعة اين قوانين و دستورات آرياسماج ،بيانگر پرستش خدايي واحد ،خدمت به نيازمندان و تالش بدراي پيشدرفت
معنوي ديگران است .لبّ دعاوي آرياسماجها و به عبارت ديگر ،گ ارههاي بنيادين اعتقادي آندان را ميتدوان در ايدن
دو جمله دانست :خدا يكي است و ودهها كالم او هستندمباكِل ،1991 ،ص  . 93البته در كنار اين پيوستگي تام بده متدون
مقد  ،جريان آرياسماج اعمال موهوم و خرافاتي ،پرستش بت و تمثال ،اعتقاد به اسدطورههاي رزمدي ،تجسدم خددا،
پورانددهها ،و اعمددالي هددون زيددارت و غسددل را طددرد ميكردنددد و هيچيددك از اينهددا را از آموزههدداي نددا ودههددا
نميدانستندمشاتوك ،1999 ،ص 91د. 92
نكته مهم در مباحث حجيت ،اين است كه ديدگاههاي اصالحي اين دو جريان برخالف شدهرتي كده دارندد ،بده
تمامي هندوها سرايت نكرده و نتوانستهاند آنچنانكه بايد و شدايد ،تحدولي شدگرف در اعتقدادات مدردم آن سدرزمين
برجاي گاارند؛ تنها ايدههاي آنها براي گروهي كوهك از پيروان اين آئين مورد توجه قرار گرفته و بدراي آنهدا اعتبدار
دارد ،.ازاينرو ،نويسندة كتا اديان زندة جهان اينگونه توضيح ميدهد« :آريا سماج ،از برهمدا سدماج بسديار فعدالتر
بود ،بهطوريكه سرانجام حدود متجاوز از نيم ميليون نفر پيرو آن شدند .در حاليكه گروه دوم هرگ و در هديچ زمدان
بيش از شش ه ار پيرو نداشته است»مهيوم ،1382 ،ص . 70
انديشمندان ،مالحان و چهرههاي تأثيرگذار در آئين هندو

در طول حيات آئين هندو ،ههرههاي شاخصي وجود دارند كه با تالش خود ،توانستهاند اثري ماندگار از خدود برجداي
بگاارند .اين عده ،گاه همانند پتانجلي ،ذيل مكاتب فلسدفي هنددو؛ گداه در جرياندات و نهضدتهاي ديندي ،همانندد
ياجينياوليكا مدر نهضت اوپهنيشادها و مهاتما گاندي ،و گاه در دورههاي مختلف ايدن آئدين و البتده مدواقعي هدم بده
صورت منفرد و خارج از همه اين عرصهها شهرت يافتهاند .به هر حال ،بررسي آرا و افكار اين افراد ني در پدي بدردن
به تعاليم اين آئين بسيار مؤثر ميباشد.

بيترديد ،مهندا

گاندي ،كه مردم وي را مهتما گاندي ميخوانند ،از برجستهترين شخصيتهاي تأثيرگداار در

آئين هندوست .وي عالوه بر مبارزات خود در حوزة استقالل هند ،تالش فراواني براي اصدالحات درونديندي هنددو
انجام داد .نمونه بارز اين كار ،در عرصة طبقات اجتماعي است .وي نام «هندالده» را از روي نجسهدا برداشدت و بده
جاي آن اصطالح «هريجن» ،يعني خلق خدا را بهكار بردمموحديان عطار و رستميان ،1386 ،ص . 82
اف ون بر شخصيتهاي مهم ،گاه رفتار گروها و معلمان ديني و يا حتي افدراد بدا ايمدان بده هندوئيسدم ،مدالك
درستي و نادرستي رفتار هندوها ميگردد و نوعي اعتبار و حجيت به آنها ميدهد .نويسندگان كتدا اخالق در شـش

دين جهان در اينباره مينويسند:
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پا چگونه ميتوان هندوئيسم را تعريف كرد و براي ي

هندو چه رفتاري مناسـ

اسـت و در قبـال ايـن

موضوعا ،چه كسي حرف آخر را ميزند؟ بررسي تفاـيلي ايـن موضـوس بسـيار بـا اهميـت اسـت .مـانو
اسمريتي ،كه مهمترين درماشاستره است ،اين منابع را مشخص ميسازد :كل وده منبع اصلي درمه است،
سپا مطال

اسمريتي و سلوك كساني كه به آن عالمند ،بعد رفتار انسانهاي خوب و در نهايـت وجـدان

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

بنابراين ،افراد هم در اين آئين از اعتبار و حجيت برخوردارند و منبع معرفت ديني تلقي ميگردند.
تحليل و بررسي منابع حميت در آئين هندو

اكنون و پس از بررسي اجمالي منابع معرفت ديني در آئين هندو ،به قدر مجال مطالبي در بررسي آنها ارائه ميگردد.
 .1اولين سؤال در با حجيت اين منابع ،اين است كه اين منابع اعتبار و حجيت خود را از كجا بهدست آوردهاندد بده
طور قطع ،اگر منبعي بخواهد آموزههاي يك دين و آئين را عرضه كند ،بايد براي اعتبار خويش ،به منبعدي بدااتر
و معتبرتر استناد نمايد و حجيت خويش را به آن منتسب نمايدد .اكندون سدؤال ايدن اسدت كده متدون مقدد ،
اعتبارشان را از كجا بهدست آوردهاند مكتبهاي فلسفي هطور نهضدتها و مصدلحان ،بده هده منبعدي بدراي
اعتبارشان تكيه كردهاند در آئين هندو ،تقريباً تمام منابع معرفي شده ،فاقد اين نوع اعتبار هسدتند .در جدايي هدم
از تكيه به اعتبارشان سخن به ميان نيامده است.
 .2وجود آموزههاي مختلف و گاه متعارض و متناقض ني در اعتبار اين منابع ترديدد ايجداد كدرده اسدت .ايدن
تعارضها و تناقضها يا بين آموزههاي گوناگون در منابع مختلف است و يا تعارض در داخل يك منبع .به
عبارت ديگر ،براي مثال در يكي از اين منابع ،وحدت وجود ديده ميشود و در منبعي ديگر ،شرك ندوبتي.
همچنين ،گاه تعارض در يك منبع رخ ميدهد .در جايي شرك ،آموزه اصلي است و در جاي ديگدر همدان
منبع ،وحدت وجود .خالصه اينكه در اين منابع ،اختالفات هشدمگيري ديدده ميشدود كده اعتبدار آنهدا را
خدشهدار ميسازد.
 .3بيشك ،اصليترين منبع حجيت در آئين هندو ،متون مقد آن آئين اسدت .در ميدان متدون مقدد نيد
اصليترين متن ،ودههاي ههارگانه .برايناسا  ،اصليترين منبع هندوئي ،ودهها هستند .اما موضوع مهدم
اين است كه نويسنده يا نويسندگان ودهها ،مشخص نميباشد .هرهند گفته شدده فرزانگداني بودهاندد كده
صداهاي كيهاني را دريافت ميكردهاند و به شكل موجود ،آنها را در قالب ودهها قرار دادهاندد .سدؤال ايدن
است كه از كجا اين افراد ،به صداقت سخن گفتهاند و مطالبي را از عالم واقع دريافت نمودهاند و آنها را به
ديگران منتقل نمودهاند در عالم كم نبوده و نيستند افراد درو گويي كه براي منافع خود ،هنين ادعاهدايي
داشتهاند و عده زيادي را به گمراهي كشاندهاند.
 .4ودهها ،قرنها به صورت سينه به سينه نقل شدهاند .سپس ،اين مطالب منقول سدينه بده سدينه ،مكتدو گرديدده
است .سؤال اين است كه اين مطالبي ،كه قرنها نقل شدهاند ،به هه اعتباري ميتوان گفت همان مطالدب اوليده
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هستند كه فرزانگان شنيدهاند آيا مطالب شنيده شده ،تا زمانِ كتابت ،محفوظ ماندهاند ،يدا خيدر ايدن پرسدش و
ترديد اعتبار ودهها را تحت تأثير خود قرار ميدهد و اعتماد به آنها را دشوار ميسازد.
 .5زبان متون مقد  ،يكي ديگر از نقاط حسا

منابع آئين هندوست .اغلب متون مقد  ،به زبان سنسكريت

هستند كه زباني خاص و پيچيده است .اين موضوع اواً ،دسترسي عموم مدردم بده ايدن متدون را دشدوار
ساخته و امكان تفسير به رأي را در ميان آنها اف ايش داده است .وقتي يك مدتن معمدولي را ميتدوان بدا
لحاظ امور مختلف ،تفسيرها و ترجمههاي گوناگون كرد ،متون پيچيدة سانسكريت هم همينگونه هسدتند.
راه براي تفاسير گوناگون آنها باز ميشود و رسيدن به آنچه كه اين متون درصددد بيدان آن بودندد ،گدم و
ناپيدا ميگردد .بنابراين ،آنچه كه از اين متون بهدست ميآيد ،ممكن است با آنچه كده منظدور و مقصدود
اوليه از آنهاست ،متفاوت باشد .وجود اين احتمدال ،اعتبدار مندابع را از بدين ميبدرد ،يدا دسدتكم كداهش
ميدهد.
 .6به نظر ميرسد ،منابع اعتبار و حجيت در آئين هندو ،در طول تاري اف ايش يافته و منبسط شده است .ايدن
سيال بودن ،راه را براي اطمينان كامل به منابع از بدين ميبدرد؛ هراكده ايدن احتمدال وجدود دارد كده در
آيندهاي دور و يا ن ديك ،منابع جديدي يافت شوند كه برخالف منابع پيشتر ،نظر داشدته باشدند و بددين
لحاظ آنها را كماعتبار گرداند .ويژگي آئين هندو در اين است كه اندك اندك ،حتي برخدي تفاسدير متدون
ديني ،وارد منابع حجيت آنها شده ،به شكلي خاص حوزة منابع معتبر آنها را گستردهتر ميسازد؛ هي ي كه
در ساير اديان كمتر شاهد آن هستيم.
 .7ناديده گرفتن اعتبار عقل و عقالنيت در منابع آئين هندو ني موضوعي بسديار مهدم اسدت .همانگونده كده
پيشتر اشاره شد ،تا زماني كه مكتبهاي فلسفي در آئين هندو شكل نگرفته بودند ،اين آئدين بدا عقدل و
عقالنيت سازگاري نداشدت .حتدي بدا آمددن مكتبهداي فلسدفي ،كده بدراي بسدياري از مباحدث ديندي
استدالهاي عقلي فراواني آوردهاند ،هنوز هم در سطح عوام پيروان آئين هندو ،هندان عقالنيت در مندابع
مورد حمايت قرار نميگيرد و اين موضع ،نكتهاي منفي در اعتبار منابع معرفت ديني در آئين هندوست.
نتيمهگيري

اين نوشتار ،به بررسي وثاقت منابع معرفت ديني در آئين هندو پرداخت .منابع حجيت در اين آئدين عبارتندد از:
متون مقد  ،مكتبهاي فلسفي ،نهضتها و جريانات تأثيرگاار و انديشمندان و مصلحان .در بررسي و تحليل
اين منابع ،نكاتي راجع به مشكالت اين منابع بيان شد كه اعتبار آنها را بده هدالش كشديده اسدت .مهمتدرين
مشكالت اين منابع را ميتوان در پايه اعتبار اين منابع دانست .همچنين ،وجدود آموزههداي متعدارض در ايدن
منابع ،كار را در اعتماد به اين منابع دشوار ساخته است .مشخص نبودن صاحبان و گيرندگان پيام در ودهها ني
به اعتبار آنها ضربه ميزند .احتمال كاا بودن آنها و نبود معياري براي تعيين صادق و يا كداذ بدودن آنهدا،
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نقدي جدي بر آنهاست .زمان طواني ميان ارائه ودهها و مكتو شدن آنهدا هدم مشكلسداز اسدت .بده هده
اعتباري بايد گفت :آنچه مكتو شده است ،هماني است كه فرزانگان گفتهاند .راه يافتن تفاسدير گونداگون بدر
اين متون ،موضوع هالشي ديگر است كه راه را براي رسيدن آنچه كه منظور و مراد گوينددگان اسدت ،دشدوار
مينمايد .ناديدهگرفتن عقل هم كار را براي منابع معرفت در آئين هندو پيچيدهتر كرده است.
البته ،ازم به يادآوري است كه بحث منابع حجيت در آئينهدا و اديدان بسديار پيچيدده اسدت و مجدال بررسدي
تفصيلي آنها همچنان باقي است.

1396  تابستان، شماره سوم، سال هشتم،
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. تهران، اطالعات، ترجمة محمدحسين وقار، اخالق در شش دين جهان،1378 ، ورنر و ديگران،منسكي
. قم، طه و انجمن علمي اديان و مااهب، درسنامة اديان شرقي،1386 ، علي و محمد علي رستميان،موحديان عطار
.144د111  ص،25  ش، هفت آسمان،» «متون ديني آئين هندو،1384 ، علي،موحديان عطار
. دفتر نشر فرهن اسالمي، تهران، چ يازدهم، ترجمه عبدالرحيم گواهي، اديان زند جهان،1382 ،. رابرت ا،هيوم
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