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 هاي هندي با تأکید بر دیدگاه ویویکاناندا نقش دین در اندیشه

  ∗نقی باقرشاهی علی
  المللی امام خمینی استادیار گروه فلسفه، دانشگاه بین

  چکیده
هاي دیگـر   انفصالی که در غرب میان دین و دانش .نقش دین در اندیشه هندي همواره مهم بوده است

هـاي   تـوان در عرصـه   حتی امروزه نیز نقش دین را می .نکرد بشري ایجاد شد هرگز در هند تحقق پیدا
در میـان  . ها و تعلقات دینی در آثار متفکران معاصر هندي مشهود است مختلف مشاهده کرد و گرایش

کـه   طوري هویویکاناندا بیشتر و پیشتر از دیگران به عنصر دین توجه کرده است، ب ،متفکران معاصر هند
ثیر او أقبیل رابیندرانات تاگور، اوروبیندو، گاندي، و راداکریشنان و دیگران تحت تخر هندي از أمتفکران مت

به نظر او . او مرید راما کریشنا بود و اعتقاد داشت همه ادیان حقیقت واحدي را تعلیم می دهند. اند بوده
وتی قائل دانند بین حقیقت دین و یکی از وجوه آن تفا کسانی که وجود دین را در زندگی ضروري نمی

ثیر أبوده و تحـت تـ   »ودانتا«او همچنین از پیروان مکتب . نیستند، یعنی دچار خلط کنه و وجه شده اند
اشاره به نقش دین در اندیشه هندي، به معرفی آراي  در این مقاله با. قرار داشته است 1هاي شانکارا اندیشه

  .شود دینی او پرداخته می
    . ، خدا، دین، ویویکاناندا، یوگااندیشه هندي، حقیقت: واژگان کلیدي

                                                             
∗. abaqershahi@yahoo.com 

 21/8/1390: تاریخ پذیرش  1/3/1390: تاریخ دریافت
1. Shankara 
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  مقدمه
دین در تاریخ اندیشه فلسفی، هنري، ادبی، و اجتماعی هندي همواره از جایگاه خاصـی  
برخوردار بوده و آن وضـعیتی کـه در غـرب بعـد از دوره قـرون وسـطی بـین دیـن و         

از این امـر دالیـل بسـیاري دارد    . هاي دیگر بشري رخ داد هرگز در هند رخ نداد حوزه
و  3، و بهاگـاوات گیتـا  2، اوپانیشـادها 1جمله اینکه در هند منابع مقدس دینی مانند وداها

تنها منـابع   نه 6و رامایانا 5هاي بزرگی نظیر مهابهاراتا و حماسه 4منابع دیگر مانند سوتراها
هاي فکري، هنري و ادبـی آنهـا نیـز     شدند بلکه منبع اندیشه ها محسوب می دینی هندي

                                                             
1. Vedas 

2. Upanishads 
3. Bhagavad Gita 

4 .Sutras از آنها یاد ) شروتی(ین هندو عالوه بر منابعی مانند ودا و اوپانیشاد که به عنوان منابع اصلی دینی یدر آ
شود و از نظر هندوان از سندیت آسمانی برخوردارند، منابع دیگري نیز وجود دارد که به آنها سوترا گویند که  می

مختلف  يالبته سوترا از نظر لغوي به معناي ریسمانی است که اجزا. و ابیات بسیار کوتاه استها  به معناي سوره
در این سوتراها مراسم عبادي، آداب نیایش، نحوه قربانی، و مراسم چیدن محراب آتش و . دهد را به هم پیوند می

اي از احادیـث و   ها مجموعـه به طور کلی، سـوترا . فنون ساختن و نگاهداري آن به طور اختصار بیان شده است
درباره سوتراها تفسیرهاي متعدي نیـز  . بر اساس وداها و اوپانیشادها هستندو هاي مختلف  در زمینه هایی روایت

نگاشته شده است، براي مثال یکی از سوتراها، برهما سوتراست که منبع اصلی مکتب ودانتا بوده و توسط فردي 
کرده که هریک از حکمـاي مکتـب ودانتـا     میالد زندگی می در سده پنجم پیش ازبه نام بادارایانا نگاشته شده که 

مانند شانکارا، رامانوجا، و دیگران براساس سلیقه فکري خود تفسیرهایی مختلفی نگاشته و مکتب فکري خود را 
نیز منـابعی شـبیه   در آیین بودا و آیین جین . نگاشته شد پاتانجالیو یا یوگا سوترا توسط فردي به نام  ؛بنا کردند

ا گویند   .اند هاي بلندي تشکیل شده با این تفاوت که آنها از ابیات و سوره ؛سوتراها وجود دارد که به آنها سوتّ
5 .Mahabharata ی دریی و ویشنویترین اثر حماسی جهان است که مبانی آیین شیوا مهابهاراتا بدون تردید بزرگ 

. دانند ، ادبی و اساطیري مییمعارف اعتقادات هندوان اعم از فلسفی، اخالقال ةاین اثر را دایر. آن مطرح شده است
نویسان و هنرمنـدان   سرایان، نمایش بخش بسیاري از شاعران، قصه الهام أاین اثر داراي صدهزار بیت است و منش

عران شـا دهـد   نشان مـی این اثر به زبان سانسکریت است و شیوه نگارش آن نیز یکدست نیست که  .بوده است
  .متعددي در نگارش آن دست داشتند

6 .Ramayana از نظر حجـم رامایانـا   . دهند رامایانا همراه با مهابهاراتا ادبیات بزرگ حماسی هند را تشکیل می
سبک نگارش این اثـر بـر خـالف    . هایی با مهابهاراتا دارد چهارم مهابهاراتا است و از نظر نگارش نیز تفاوت یک

طبـق  . و یکدست است و بیانگر این است که شخص واحدي آن را به نگارش درآورده است مهابهاراتا یکپارچه
که معاصر قهرمان این حماسه یعنی رامـا بـوده    والمکیاین اثر شخصی است به نام  ةسرایند ،نظر محققان هندي

 .نوشته شده است خرتر از مهابهاراتاست، یعنی حدود دو قرن قبل از میالد مسیحأتاریخ نگارش این اثر مت. است
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برگرفتـه از چنـین منـابعی بـوده و      1و مکاتب فلسفی مهمی چون مکتب ودانتااند،  بوده
، 2خود نیز سرچشمه فکـري بسـیاري از متفکـران متـأخر هنـدي از جملـه ویویکانانـدا       

زمـین، بـراي مثـال     که در مغرب بوده است؛ درحالی 5راداکریشنان، و 4اوروبیندو، 3تاگور
هـا   هاي فلسـفی غربـی   صلی الهام اندیشههاي مقدس انجیل یا تورات هرگز منبع ا کتاب

و  افالطـون هان غربی، حتی در دوره قرون وسطی، تحت تأثیر  نبوده و فیلسوفان و متال
. انـد  اند، یعنی در آراي فلسفی خود بیشتر تحت تأثیر این دو فیلسوف بـوده  بوده ارسطو

م و فلسفه بـه  ها نسبت به عل در دوره رنسانس نیز اتفاقات شگرفی رخ داد و نگاه غربی
دالیلی تغییر پیدا کرد و به دنبال آن انتقاد از شیوه فکري قـرون وسـطایی آغـاز شـد و     

هایی مانند اومانیسم، پروتستانیسم، و سکوالریسم آمـاده   کم زمینه براي ظهور نهضت کم
  . شد

هاي دیگر دانـش بشـري ماننـد فلسـفه،      حاصل این تحوالت، جدایی دین از حوزه
، هنر و غیره بود کـه در پـی آن متفکـران دوره رنسـانس کوشـیدند در      سیاست، ادبیات

فلسفه قرون وسطی کـه مبتنـی بـر    . اي غیردینی یا غیرمسیحی به تفکر بپردازند محدوده
اصالت الهیات و تفکر دینی بود در دوره رنسانس تقریباً انسان را موضوع اصـلی خـود   

قل نـه بـه عنـوان موجـودي کـه از یـک       قرار داد؛ البته انسان را به عنوان موجودي مست
                                                             

1 .Vedanta ودا«ودانتا از دو جزء . ترین آنهاست ترین و متشرع مکتب ودانتا یکی از شش مکتب فلسفی و سنتی« 
تشکیل شده که به معناي پایان وداها بوده و مساوي با اوپانیشادهاست، یعنی اوپانیشادها سرچشمه اصلی  »انتا«و 

که توسط شخصی بـه  شد مطرح  براهما سوترانیز در رساله معروف دیدگاه فلسفی این مکتب . مکتب ودانتاست
چـون   انمکتب ودانتا توسـط مفسـر  . کرد به نگارش درآمد که در سده پنجم قبل از میالد زندگی می بادارایانانام 

لیقه خـود  هریک از این پنج مفسر سوتراها را به س. گذاري شد نبنیا واالبا، و مادهوا، بارکا نیم، رامانوجا، شانکارا
که مکتب ودانتا بیشتر بـا نـام او    طوري به ؛تفسیر کردند و از میان آنها شانکارا از شهرت بیشتري برخوردار است

مکتب ودانتا طی قرون متمادي گسترش پیدا کرد که امروزه بسیاري از متفکران معاصر هند در . استشده عجین 
  .هاي خود متأثر از این مکتب هستند دیدگاه

2. Swami Vivekananda 

3. Rabinderanat Tagore 
4. Aurobindo 

5. Radhakrishnan 
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فلسفه ارسطویی نیز کـه در  . صورت الهی برخوردار است و یا مظهر کماالت الهی است
گرایی خاصی را ایجاد کرده بود  قرن سیزدهم با الهیات مسیحی پیوند خورده بود و جزم

انی، ایلخـ (قـرار گرفـت    1ویلیـام اکـام  در قرن چهاردهم مورد انتقاد شدید افرادي مانند 
هنرمندان آن دوره نیز سـعی کردنـد بـه سـبک هنـري یونـان و روم       ). 529. ، ص1382

متون ادبی این دوره نیـز در جهـت   . بازگردند و از شیوة آنان در ایجاد هنر استفاده کنند
که در دوره قرون وسطی متون  صورتی آفرینش و ایجاد آثار هنري انسان قرار گرفت، در

دین از سیاست جدا شد و متفکرانی مانند . حث دینی بوده استادبی بیشتر مربوط به مبا
اکام جدایی دین از سیاست را اعالم کردند و مرجعیت در امور سیاسی و اجتماعی را از 

و  بـیکن  فرانسـیس متفکرانی مانند . در قلمرو علم نیز تحولی رخ داد. پاپ سلب کردند
را نیز تغییر دادند و به دنبال آن تعریف جدیدي از علم ارائه کردند و هدف علم  دکارت

انگارانـه   روش استقرا جایگزین روش قیاسی، و تبیین مکانیکی جـایگزین تبیـین غایـت   
هاي حکمت مدرسی در فلسـفه و علـم کـه در     این تحوالت واکنشی بود به روش. شد

  . قرن سیزدهم به اوج خود رسیده بود
از دالیـل آن ایـن بـود کـه      در هند هرگز چنین تحوالتی تحقق پیدا نکرد که یکی

دانستند، بلکه حقیقت را فراتر از  ها هرگز حقایق را در انحصار این عالم ماده نمی هندي
وقت امور دنیوي را جدي نگرفتند و دغدغه گذشت زمان  دانستند؛ لذا هیچ این عالم می
ز آنهـا بـا   آنها بیشتر به دنبال کشف حقایق باطنی بودند که در اوپانیشـادها ا . را نداشتند

نام برده شده است؛ حقایقی که دو قطب حقیقت واحـدي   3»برهمن«و  2»آتمان«عناوین 
                                                             
1. William of Ockham 

2 .Atman آتمان در وداها به معنی دم و نفس است، ولی در اوپانیشادها به معناي ذات و واقعیت باطن انسان و 
در عالم صغیر به شکل پنج قشـر  آتمان در عالم کبیر به صورت سه مرتبه هستی و . همچنین معادل برهمن است
 .کند تعیینات جسمانی تجلی می

3 .Brahman ایـن دو ماننـد دو   . طور که آتمان حقیقت عالم ذهنی است حقیقت عالم عینی است همان ،برهمن
یکی . کردتوان توصیف  برهمن و آتمان را فقط با صفات سلبی می. دهند روي سکه حقیقت واحدي را تشکیل می

هریک از حکماي . آنمان و برهمن مبحث وحدت وجود است که در اوپانیشادها مطرح شده است از نتایج بحث
 .هاي آتمان و برهمن مکتب فکري خود را توسعه دادند ودانتا با الهام گرفتن از آموزه
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ن را تشکیل می آنها این عالم را مظهـر آن  . هاي ذهنی و عینی است دهند که عاري از تعی
فلسفه در نظر آنها درك حقایقی است که فقط از طریـق تزکیـه   . دانند حقیقت واحد می

شاید یکی از دالیل عدم اقبال و توجـه آنهـا بـه عـالم     . میسر استنفس و شهود باطنی 
هاي شدید عرفانی آنها باشد که به واسـطه آن ارزش زیـادي بـه     طبیعت، همین گرایش

هاي تاریخی قائل نبودند و بیشتر عاشق وحدت و حیـات   ها و پدیده لحظه، زمان، دوره
و آیـین   1ی چـون آیـین بـودا   هـای  حتی در آیین). 6. ، ص2536شایگان، (اخروي بودند 

هاي ودائی و اوپانیشادي وجـود نـدارد،    با اینکه به ظاهر اعتقادي به خدا و آموزه 2جین
هاي مادي وجود نداشته است، زیرا آنهـا ایـن عـالم را عـالم      ولی هرگز در آنها گرایش

و رسـیدن بـه    3دانستند و هدف دین خود را نیز گذر از این عالم سامسارا صیرورت می
ها حتی سبب شـده بـود    هاي معنوي هندي گرایش. دانستند می 4قام رستگاري و نیروانام

که در هند از قدمتی دیرینه برخوردار  5گرایانه مانند مکتب چارواکا که مکتبی کامالً مادي
                                                             
1. Buddhism 

2. Jainism 
3 .Samsara ـ  بودایست. واژه سامسارا به معنی سیالن، صیرورت و جهان گذراست ج را عـین سامسـارا و   ها رن

سامسارا را . دهند هایی از حقیقت واحدي را تشکیل می آنها جنبه يدو معتقدند هر دانند و توقف آن را نیروانا می
ی و یا تناسخ نیز گویند و آن را در ارتباط بـا کارمـا و موکشـا    یی و بازپیدایچرخش نفوس و ارواح و نوعی پیدا

فقـط خـدا   . ی نگرانی و دلواپسـی انسـان اسـت   یامانووجا، سامسارا منبع نهادر نظر ر. دانند می) آزادي و نجات(
و رهایی از این ) موکشا(براي رسیدن به آزادي . کندعدم دلبستگی به این دنیاي مادي یاري را در تواند انسان  می

حکـیم دیگـر    بـا واال. کنـد باید خود را تسلیم  ،حال تکرار است در و که پیدایی و بازپیدایی دائم آور جهان مالل
مکتب ودانتا طریق ریاضت و انزوا را مورد تقبیح قرار داده و معتقد است باید از طریق خدمت به خدا و اطاعت 

 .از این جهان سامسارا رها شد ،از او
4 .Nirvana    نیروانا اصطالحی است که در آیین بودا مطرح است و به معناي مقام سرور و شـادي و خاموشـی

از طی مراحلی به این مقام نائل پس ی است و اعتقاد بر این است که بودا یتعلیمات بودا نهاییدف نیروانا ه. است
توانند  ها گشوده است و برگزیدگان می ی معتقدند راه نجات فقط براي بعضی از انسانیبرخی از مکاتب بودا. شد

فسیرهاي گوناگونی از نیروانـا ارائـه   هندشناسان غربی و حکماي هند ت. در قید همین حیات به نیروانا نائل شوند
هاست، و مقامی است که در آن کلیه تجارب عالم خاموش  رنج ۀنیروانا فرو نشاندن جمل ،داسگوپتابه نظر . اند داده
هرکس بکوشد نیروانا را همچون مقام مثبت یا منفی یا فقط . تواند مثبت تلقی شود و نه منفی شوند و این نه می می

  .دانند را کفر و الحاد می عبیر کند، نظري در پیش گرفته که در آیین بودا آنعدم و انهدام ت
5. Charvaka 
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بود، نتواند به حیات خود ادامه بدهد و در بین هندوها جایی براي خود باز کند کـه در  
  . شود نگام مطالعۀ تاریخ فلسفه هند، به آن مراجعه میحال حاضر نیز فقط ه
هـاي   ها، ریشه در غایتی دارد که ادیان و مکتب هاي دینی هندي دلیل دیگر گرایش

هاي فلسفی تنها به دنبـال   در هند برخالف غرب، مکتب. فلسفی هند به دنبال آن هستند
ت است که با حکمت شناخت نظري حقیقت نیستند، بلکه غایت اصلی آنها شهود حقیق

کننـد   استفاده می 1اي به نام دارشانا رو، آنها براي فلسفه از واژه این عملی همراه است؛ از
هدف اصلی آیین هندو نیز  .(Sharma, 1976, p. 13)که به معناي دیدن یا ابزار دیدن است 

ت و و هدف آیین بودا نیز رسیدن به مقام نیروانا اسـ  2)موکشا(وصول رستگاري انسان 
کـه   گیتـا در کتاب . اند هایی را براي نیل به آن اهداف معرفی کرده هرکدام از آنها روش

هاي مختلفـی   هاي معتبر هندوان است، براي رسیدن به چنین غایتی به راه یکی از کتاب
و طریـق عمـل   ) 4بکتی(، طریق عشق )3جنان(اشاره شده است، از جمله طریق معرفت 

هـا اسـتفاده    خواسته که براي نیل به مقصد نهایی از این روش و از پیروان خود) 5کارما(
هاي دینـی آنهـا    هاي فکري هندوان، کتاب طور که گفته شد منبع اصلی شیوه همان. کنند
ویژه اوپانیشادها بوده و مکتب بزرگ ودانتا نیز از این کتاب الهـام گرفتـه و متفکـران     به

                                                             
1 .Dharshana هاي فلسفی هند معادل فلسفه در غرب است و مراد از آن دیدن و ابزار دیدن  دارشانا در مکتب

را ان علـوم نظـري خـود    هنـدو . است، یعنی خود کلمه دارشانا از ریشه داریش به معناي دیدن گرفته شده است
. غرض از دیدگاه نظري، دیدي است که ما از یک جنبه واقعیت داریـم . دارشانا یا دیدگاه فلسفی و نظري گویند

فلسفی هند را دارشانا  ۀگان براي مثال، هریک از مکاتب شش .شود دارشانا به نظام یا جریان فلسفی نیز اطالق می
  .گویند

2 .Moksha هـدف   .ا در آیین هندو در آیین بودا به معناي نجات، آزادي و رسـتگاري اسـت  موکشا مانند نیروان
هند آزادي و عبور از دریاي ساساراست و رسیدن به ساحل نجات است، ولی براي  تب فلسفی دراتعالیم کلیه مک

نجـات و   اوپانیشادها معرفـت را تنهـا راه  . کنند دستیابی به چنین هدفی هریک از آنها طریق خاصی را توصیه می
ئض دینی بیشـتر مـورد تأکیـد بـوده و     اعمل به فر داند ولی در وداها انجام دادن تکالیف شرعی و رستگاري می

موکشا نقطه اشتراك مکاتب مختلف هندي است، ولی هریک . دانستند کلی کردار و عمل را عامل نجات می طور به
  .کنند آن توصیه میبه طریق خاصی را براي رسیدن 

3. Jnan 
4. Bhakti 

5. Karma  
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اگور، و راداکریشنان نیز از پیروان مکتب ودانتا اي مانند ویویکاناندا، اوروبیندو، ت برجسته
  . اند بوده

  اندیشه دینی ویویکاناندا
سوامی ویویکاناندا یکی از متفکران و مصلحان برجسته معاصر هندي اسـت کـه توجـه    
خاصی به دین و نقش دین در جوامع بشـري داشـته و اقـدامات مهمـی را در راسـتاي      

معرفی آیین هندو در سـطح جهـان انجـام     گسترش درك روحانی و معنوي و همچنین
او نســبت بــه متفکــران معاصــر دیگــر هنــد از قبیــل تــاگور، اروبینــدو، و  . داده اســت

اي نسـبتاً   در خـانواده  1863وي در سال . راداکریشنان از سابقه بیشتري برخوردار است
اهـل  پدر او فردي روشنفکر و مـادرش  . مرفه و فرهنگی در شهر کلکته هند به دنیا آمد

ویویکاناندا در اوایل زندگی خود به مسائل فکـري و دینـی اهمیـت    . زهد و دیانت بود
کـرد، تـا    داد، و بیشتر اوقات خود را به امور ورزشی و موسیقی صـرف مـی   زیادي نمی

شـدت تحـت تـأثیر     بـه  1راماکریشـنا بعـد از مالقـات بـا سـوامی      1881اینکه در سـال  
قات نقطه عطفی شد در زنـدگی او کـه در پـی آن    هاي او قرار گرفت و این مال اندیشه

ویویکاناندا پس از مرگ راماکریشـنا در  . مطالعات متون دینی را به طور جدي آغاز کرد
مسافرت به نقاط مختلـف هنـد را آغـاز، و از نزدیـک شـرایط اقتصـادي و        1886سال 

ي طـوالنی  او بعـد از سـفرها  . اجتماعی مردم را مشاهده کرد و با مسائل آنها آشنا شـد 
رغم برخورداري از یک میراث  ماندگی و نابسامانی مردم به دریافت که علت فقر و عقب

غنی معنوي و تاریخ عمیق فرهنگی، رواج خرافات و فقدان یک تحول معنوي و رهبري 
  .صحیح است

. در شـیکاگو عـازم امریکـا شـد     2»پارلمان ادیـان «او در همان زمان براي شرکت در 
کنفرانس سبب افزایش شهرت او شد و بـه عنـوان یـک رهبـر معنـوي      شرکت او در این 

او بعد از شرکت در آن کنفرانس بـه مسـافرت خـود در    . مورد توجه دیگران قرار گرفت
                                                             
1. Ramakrishna 

2. Parliament of Religions  
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بـاري از تجربـه بـه هنـد      هاي مختلف آشنا شد و با کوله سطح جهان ادامه داد، و با سنت
در بلـور کلکتـه    1»اماکریشـنا هیئـت ر «بازگشت و در نخستین فرصت بنیـادي را بـه نـام    

او در سـال  . تأسیس کرد و به امـور فرهنگـی و اصـالحات دینـی و اجتمـاعی پرداخـت      
دار فـانی را وداع   1902نیز بـار دیگـر بـه اروپـا سـفر کـرد و سـرانجام در سـال          1899
  .گفت

معتقد است او نخستین کسی است که از مصلحان و رهبران فکري  2راجو. تی. پی
. که ابتدا به درك روحانی عالم توجه کنند و اصول را از فروع جدا کنندجامعه خواست 
تنها همه تمایزات طبقاتی، آیینی و نژادي را از میان بردارد، بلکـه تـالش    او کوشید تا نه

کرد تا حد ممکن بدون پذیرش چنین تمایزات طبقاتی، خود را از سـنت اصـلی هنـدو    
گفت همه ادیان، حقیقت واحـدي را تعلـیم    ه میاو مرید راماکریشنایی بود ک. دور نکند

او . او براي تحقق یگانگی ادیان، درکلیسا و مسجد به دعا و نیـایش پرداخـت  . دهند می
بدعت بزرگی را در آیین هندو ایجاد کرد و آنْ نوعی خدمت اجتماعی بود کـه هـر نـو    

اندیشـه را از  او ایـن  . آموزي باید قبل از رسیدن بـه مقـام رهبانیـت آن را انجـام دهـد     
کوشید نشان  او در این مرحله جدید از آیین هندو، می. هاي مسیحی به وام گرفت هیئت

غرضـانۀ اجتمـاعی و بشردوسـتانه     دهد که ترك عالئق دنیوي، مغایرتی با خـدمت بـی  
راداکریشـنان،  (ها، تمرین مناسبی براي تربیت نفس اسـت   ندارد، بلکه حتی این فعالیت

  ). 546. ، ص2، جلد 1387
تـوان   رو مـی  این ویویکاناندا در اندیشه فلسفی خود تحت تأثیر مکتب ودانتا بود؛ از

ها به  او در برخی از آراي خود معتقد بود نجات انسان .او را یک مصلح ودانتایی دانست
ویـژه مکتـب    اي متـأثر از آیـین بـودا بـه     صورت جمعی است و در این مورد تا انـدازه 

ـ  3ماهایاناي هـاي دینـی خـود بیشـتر تحـت تـأثیر        او در گـرایش . وده اسـت بوداییسم ب
                                                             
1. Ramkrishna Mission 

2. P.T.Raju 
3 .Mahayana  وجـود  ه ی هستند که بعد از فوت بودا بیدو مکتب بزرگ بودا) تراوادا(مکتب ماهایانا و هینایانا

درباره شخصیت  ویژه بههایی وجود دارد،  فاوتمیان این دو مکتب ت .تاریخ دقیق پیدایش آنها معلوم نیست. آمدند  
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درباره تأثیر راماکریشنا بر اندیشه ویوکانانـدا   1سوامی نیکهیالناندا. راماکریشنا بوده است
این استاد او بود که الهی بودن نفس، وجود خداي عاري از ثنویـت، حقیقـت   : گوید می

 ,Nikhilananda( ن را به او آموختهستی واحد و باالتر از همه هماهنگی و وحدت ادیا

1953, p. 53.(   
هاي ویویکاناندا همچنین تأثیر عمیقی بر نهضت آزادي هنـد داشـت، بـراي     اندیشه

ر یمثال برادر او از مبارزان فعال و پرشور نهضت آزادي هند بـود کـه قطعـاً تحـت تـأث     
: گویـد  انـدا مـی  هـاي ویویکان  گاندي در مـورد تـأثیر اندیشـه   . هاي او بوده است اندیشه

رو، تمام زندگی خود را   این ویویکاناندا عشق او را نسبت به کشورش هزار برابر کرد؛ از
اوروبیندو او را استاد معنـوي خـود   . براي تحقق آراي ویویکاناندا در جامعه صرف کرد

تاگور شاعر و متفکر شهیر معاصر هند و برنده جایزه نوبل ادبیـات در سـال   . دانست می
خواهد هنـد را بشناسـد ویویکانانـدا را     اگر کسی می: گوید رباره ویویکاناندا مید 1913

ویویکانانـدا در  . چیز مثبت است و هیچ نقطه منفی وجود نـدارد  مطالعه کند، در او همه
ژانویـه را   12رو، روز تولد او، یعنـی   این نه سالگی از دنیا رفت؛ از و جوانی یعنی در سی

  . اعالم کردند 2در هند روز ملی جوانان

                                                                                                                                               
داند که تحت شرایط تاریخی و  ها می هینایانا بودا را انسانی چون همه انسان. بودا، نیروانا، انسان، و نجات انسان

کـه مکتـب    حـالی  داند، در رو او را موجود اساطیري و الهی نمی این از ؛کرده است شناختی زندگی می عوامل روان
در مکتـب ماهایانـا مفهـوم یکتاپرسـتی نیـز بـه چشـم        . کند ا به چنین تعبیر عادي نسبت به بودا اکتفا نمیماهایان

ات بوداي نخسـتین هسـتند  . خورد می ایـن بـوداي   . طبق نظر آنها بوداهاي متعددي وجود دارد که همه آنها تجلی
خود پنج بودا پدید آورد که آنها را  ۀلواسطه قوه متخیه او ب. نخستین شبیه برهمن است، یعنی قائم به ذات است

 یآن حـالت  در ماهایانا عبادت بوداي نخستین به منزله یادبود خـاطره اوسـت کـه در   . بوداي تفکر و مراقبه گویند
برخی معتقدند یکی از علل گسترش و موفقیت مکتب ماهایانا نسبت به . شود عرفانی بین عابد و معبود ایجاد می

این مکتب در چین به صورت مکتب چانک و در ژاپن بـه  . با شوق بوده استهمراه شق مکتب هینایانا همین ع
ماهایانا را چرخ بزرگ  .به طور کلی مکتب ماهایانا به آیین بودا رنگ عرفانی بخشید. ن مطرح شدصورت آیین زِ

ـ   نامند، زیرا اعتقاد بر این است که این مکتب ظرفیت بیشتري براي حمـل  یا کشتی بزرگ نیز می سـوي  ه افـراد ب
  . ی را حفظ کرده استیولی هینایانا مدعی است اصالت تعلیمات بودا ،ساحل نجات دارد

1. Swami Nikhilananda 

2. National Youth Day 
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  حقیقت و خدا
ویویکاناندا میان حقیقت یا هستی محض و خدا تمایزي قائل نبود، یعنـی خـدا را عـین    

هـاي سـنتی هنـدو تمـایزي میـان       هرچند در برخی از دیدگاه. دانست هستی محض می
وجـود  ) 2ایشـوارا (و خـداي متشـخص   ) بـرهمن ( 1هستی محض یا خداي نامتشـخص 

و هـم   3گـرا  او هـم یگانـه  . یل نبود تمایزي میان آنهـا قائـل شـود   دارد، ولی ظاهراً او ما
کـرد،   اظهـار مـی  ) عاري از ثنویـت ( 5گاهی به پیروي از مکتب آدویتا. بود 4پرست یگانه

حقیقت یعنی برهمنی که واحد است و همچنین فراتر از زمان، مکـان، علیـت و تغییـر    
همن را عـاري از ثنویـت   توان با هـیچ صـفتی توصـیف کـرد؛ لـذا بـر       او را نمی. است
توان گفت برهمن عین هسـتی محـض    دانست و مانند شانکارا معتقد بود که فقط می می

 اسـت ) 8آنانـدا (و عین شـادي و سـرور محـض    ) 7سیت(، عین آگاهی محض )6سات(
(Radhakrishnan, 1983, V.1, p. 173).  

بود، براي مثال به  هاي بودا و مسیحیت ویویکاناندا در برخی از موارد متأثر از آیین
پیروي از آنها مفهوم شادي و سرور را تغییر داد و واژه عشـق را بـه آن اضـافه کـرد و     

پرستی گرایش پیدا کرد؛ به عبارت دیگر، از خـداي   انگاري به یگانه بدین طریق از یگانه
گویـد، وقتـی انسـان بـه      او مـی . نامتشخص به طرف خداي متشخص گرایش پیدا کـرد 

                                                             
1. Impersonal God 

2. Ishvara 
3. Monist 

4. Monotheist 
5 .Advaita  شانکارا مبتنی بر اصل آدویتاست که مکتب ودانتاي . ثنویبت استعدم آدویتا از نظر لغوي به معناي

ت میان من و خدا، روح و ماده ناشی از مایا یا جهـل   ،طبق آن حقیقت برهمن است و برهمن واحد است و ثنوی
او معلم معلم شانکارا . شود زیست اولین واضع آدویتا محسوب می گوداپادا که در سده شش قبل از میالد می. است

نظریه آدویتا را مطرح کرده بودند و گوداپادا و حتی شانکارا  ،ییحکماي بودا ،اپاداهرچند قبل از گود. بوده است
 .اند نیز در این خصوص متأثر از آیین بودا بوده

6. Sat 
7. Sit 

8. Ananda 
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کننده و علت اصلی عـالم نگـاه    ص به عنوان خداي خالق، حاکم، و نابودبرهمن نامتشخ
تواند به صورت خدایی که خیر مطلق و جمـال مطلـق اسـت     کند او را همچنین می می

تصورکند، ولی به طور ناخداگاه، تصور یک خـداي متشـخص نیـز در ذهـن او ایجـاد      
وجود خداي متشخص بهتر  هاي دینی انسان با در واقع، او معتقد است گرایش. شود می

شانکارا نیز که از شارحین اصلی مکتب ودانتاست به خداي متشخص . قابل توجیه است
که ویویکاناندا مطلق و خـدا   داند؛ درحالی می 1اشاره کرده است، ولی آن را ناشی از مایا

ت از نظـر متـافیزیکی حقیقـ   . دانـد  داند و در نتیجه خدا را ناشی از مایا نمی را جدا نمی
. همان برهمن است، ولی از نظر دینی عین خداست و باید مورد پرسـتش قـرار بگیـرد   

داند، خـدایی کـه همـه کائنـات تحـت نظـر و        جا حاضر می ویویکاناندا خدا را در همه
کـه مـا، شـما،     مطلق همان دریاسـت، درحـالی  : گوید او در جایی می. هدایت او هستند

چه چیز باعـث تمـایز آنهـا    . مواج دریا هستیمخورشید، ستارگان و هرچیز دیگر مانند ا
شود؟ فقط صورت، و آن صورت نیز همان زمان، مکـان و تمـام عللـی هسـتند کـه       می

  Vivekananda, 1963, V. 2, p. 136).(وابسته به موجند 
کند، زیرا اعتقـاد خـود او بـه     ویویکاناندا براهین خاصی براي اثبات خدا ارائه نمی

هی است که معتقد است بدون ایمان به خدا زندگی غیـرممکن  وجود خدا به حدي بدی
                                                             

1 .Maya   بـه معنـاي    »مـا «مایـا از ریشـه    .مایا بیشتر به معناي توهم شهرت دارد، ولی این تعبیر کـاملی نیسـت
معتقد است مایا میزان و اندازه ظهـور   کوماراسوامی. تناسب، ظاهر ساختن و صورت بخشیدن است گیري، اندازه

ت کائنات و مظاهر جهان بنیان شده توانیم برحسب کمال  سبب آن میه مظاهري که ب ؛عالم است که بر اساس کمی
به لفظ هنر  بایدسد مایا را نوی او در جاي دیگر می. خویش، هم گمراه بشویم و هم به معرفت شهودي نائل شویم

ـ     آنکه کثرت را به نیروي تجلّیات هنري خود می. تعبیر کرد منزلـه صـحنه   ه آفریند، معمار الهـی اسـت و جهـان ب
پیوندند و عالم همان اندازه حقیقی یا فانی است که آثار هنـري   نمایشی است که در آن صفات الهی به ظهور می

دیع هنري از لحاظ استمرار و دوام نسبت به امکانات آفرینشی که در وجـود  زیرا صنایع ب ؛حقیقی یا فانی هستند
یک اعتبار معرفـت  ه ب ،پس مایا از لحاظ نیروي خالقه الهی ؛خود هنرمند بالقوه موجود است ناچیز و فانی است

ان اسـت،  ن آن اغوا و گمراه کردن آدمیأاعتبار دیگر از لحاظ اینکه ممزوج از نور و ظلمت است و شه است و ب
ي همین نیروي خالقیت است که خدایان و فرشتگان اساطیري چون ویشـنو  ابر. وهم، جهل و سحر و جادوست

کتـاب   به نقل از( شود مییابند و از براي نجات ناموسی الهی در عالم ناسوتی و سفلی ظاهر  تجسم و ظهور می
 .)848. ، ص2هاي فلسفی هند، داریوش شایگان، جلد  ادیان و مکتب
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ضرورت وجود خدا براي او قطعی است به این دلیل ساده که رد وجود خدا نیـز  . است
غیرممکن است، یعنی غیرممکن است انسان به وجود این جهان و انسان اعتقـاد داشـته   

فـرض تمـام    یـد پـیش  او معتقـد اسـت خـدا را با   . باشد ولی وجود خدا را انکار بکنـد 
کنـد، ولـی    موجودات عالم دانست؛ البته او در برخی موارد به براهین عقلی اشـاره مـی  

 کـرد  طور که سوامی راماکریشنا او را درك مـی  معتقد است خدا را باید درك کرد همان
)Kumar, 1978, p. 8(. 

  چیستی دین
اثبـات ایـن سـخن     او براي. هاي زندگی است ویویکاناندا معتقد است دین از ضرورت

کند و معتقد است، دلیل اینکه برخی دین را از ضروریات زندگی  خود دالیلی را ذکر می
رو،  این بینند؛ از دانند این است که تفاوتی میان حقیقت دین با یکی از وجوه آن نمی نمی

کنند، یعنی میان حقیقـت دیـن و یکـی از وجـوه آن، خلـط       آن را غیرضروري تلقی می
واقعیت این است که انسان آمال و آرزوهایی دارد که هـیچ چیـزي جـز دیـن     . کنند می
هیچ نیرویی به اندازه آن چیـزي کـه   : گوید او در مناسبتی می. تواند آن را تأمین کند نمی

 ,Vivekananda) تواند در رقم زدن سرنوشت انسان مـؤثر باشـد   تجلی آن دین است نمی

1930, p. 1). توان آن را نادیده گرفـت؛   یري وجود دارد که نمیناپذ در دین عنصر اجتناب
. شـود  رو، تالش براي کنار گذاشتن دین از زندگی منجر به ظهور دین جدیدي می این از

به عالوه، بقاي دین و حضور فعلی و . این نیز دلیل دیگري بر وجود ضروري دین است
. ري دیـن باشـد  تواند دلیل دیگري بر ماهیت ضـرو  پویاي آن در جوامع بشري خود می

هاي اجتماعی و سیاسی گاهی هستند و گاهی نیسـتند، ولـی نهـاد دیـن در هـر       سازمان
شـدن   شدن و یا محـو  رسد دین در حال ضعیف گاهی به نظر می. شرایطی بوده و هست

شـود و ایـن بهتـرین دلیـل بـر وجـود        است، ولی بار دیگر به شکل دیگري ظـاهر مـی  
  ضروري دین در زندگی بشر است

و  1کاناندا در مورد منشأ پیدایش دین به دو نظریه رایج یعنی پرسـتش نیاکـان  ویوی
                                                             
1. Ancestor-worship 
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کند و معتقد است عنصر مشترکی در هـر دو نظریـه    اشاره می 1پرستش نیروهاي طبیعی
 ,Basant(وجود دارد و آن تالش هر دو براي فراتر رفتن از قلمرو حس و تجربه اسـت  

1978, p. 38 .( کنـد   تأکید دارند که انسان به عالم حس اکتفا نمیهر دو نظریه بر این نکته
تواند عالم مافوق حس را از طریق حس درك کند و مورد تبیـین قـرار    و از آنجاکه نمی
دانـد و   او سرچشمۀ دین را در دغدغه درونی خـود انسـان مـی   . پرستد دهد، آنها را می

وجود دیـن خـود    کند و معتقد است انسان برخالف حیوان به ادراکات حسی اکتفا نمی
تـوان تعریـف    ویویکاناندا معتقد است نمی. بیانگر فراتر رفتن انسان از عالم حس است

گوید،  او می. جامعی از دین ارائه کرد؛ هرچند تعاریف متعددي از آن به عمل آمده است
هایی از دین اشاره شود که بدون  بهتر است به جاي ارائه تعریفی براي دین، به آن جنبه

او سپس به دو جنبه ظـاهري و جنبـه بـاطنی دیـن     . توان عملی را دینی خواند میآنها ن
کند و معتقد است حقیقت دین همان باطن دین است، اما این بـه معنـاي ایـن     اشاره می

نیست که جنبه ظاهري دین زائد است و سهمی در حقیقت دین ندارد، بلکـه آن نیـز از   
رو آن  ایـن  شود؛ از درون انسان آغاز میرشد دین از . ارزش خاص خود برخوردار است

شـناس   او این حـس دینـی را ماننـد یـک روان    . را باید از طریق حس دینی تحلیل کرد
این حـس نیـز   . گوید، ملحدین نیز از چنین حسی برخوردار هستند کند و می تحلیل می
هاي دیگر ذهنی از سه عنصر شناختی، عـاطفی، و کنشـی برخـوردار اسـت؛      مانند جنبه

رچند شاید این عناصر به طور مساوي در همه افراد وجود نداشته باشد، شدت هریک ه
بـراي مثـال اگـر عنصـر     . تواند چیستی دین را تحت تأثیر قـرار دهـد   از این عناصر می

گیرد، اگـر   احساس و عاطفه غلبه داشته باشد دین صبغه عرفانی یا احساسی به خود می
شود و اگـر عنصـر    د دین انتزاعی و عقالنی میعنصر شناخت و معرفت غلبه داشته باش

ویویکانانـدا معتقـد   . گیـرد  کنشی غلبه داشته باشد دین جنبه عملی و عبادي به خود می
کند یک هماهنگی میان همـه ایـن عناصـر ایجـاد      است، آگاهی راستین دینی ایجاب می

 .)Basant, 1978, p. 40(شود 
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عنصري مافوق طبیعی وجود دارد که  ویژگی دیگر دین این است که معموالً در آن
از آن با نام خدا، وجود مطلق، اصول اخالقی جهانی، آرمان انسانی و یـا نـوعی قـانون    

هاي دین  این عنصر موضوع اصلی آرمان .)Basant, 1978, p. 40(شود  مافوق طبیعی یاد می
ري و این عنصر نیز فراتر از حـس بشـ  . توان گفت آن مقوم اصلی دین است است و می

ویویکاناندا معتقد است بدون اعتقاد بـه چنـین حقـایقی،    . هم فراتر از عقل بشري است
او همچنین دین را نوعی بیداري معنوي در انسان و همچنـین  . پیشرفت غیرممکن است
کنـد بـه    معنویت و الوهیتی که در اینجا به آنهـا اشـاره مـی   . داند نوعی درك الوهیت می

وجوي معنوي است به این  شود دین نوعی جست گفته می معناي کلی است، یعنی وقتی
هاي حسی و عقلی خود شده و در تالش  معنی است که انسان متوجه محدودیت ادراك

. شود که این همان دین اسـت  براي فراتر رفتن از آن به عناصر مافوق طبیعی متوسل می
تواند خـدا   آن میاینکه ماهیت این وجود مافوق طبیعی چیست ویویکاناندا معتقد است 

  . یا وجود مطلق و یا هر اصل و قانون مطلق دیگري باشد
از نظر ویویکاناندا ویژگی دیگر دین این است که مبناي اخالق است، یعنی اخالق 

براي مثال از نظر اخالقی کار نیک خوب است، ولی پرسشـی  . معنی است بدون دین بی
براي چه هدفی اسـت؟یعنی بایـد   شود این است که خوب بودن کار نیک  که مطرح می

دیـن  . آرمانی کلی وجود داشته باشد کـه بـه خـاطر آن کـار نیـک خـوب تلقـی شـود        
گیـرد دیـن فقـط     او نتیجه می. کننده آن آرمانی است که اخالق بر آن استوار است تأمین

تواند یک مبناي کلی براي اخـالق باشـد    ارزش فردي ندارد بلکه ارزش عام دارد و می
)Basant, 1978, p. 41(هـاي   هـاي مبسـوطی در مـورد ارزش    ؛ البته در فلسفه اخالق بحث

  .شود اخالق مطرح است که ویویکاناندا وارد آنها نمی
ترین تالش انسان اسـت، زیـرا از طریـق آن انسـان      ترین و مهم دین از نظر او پاك

چنـین  وجوي نامتنـاهی باشـد، و    کوشد فراتر از عالم حس و عقل رفته و در جست می
حاصل چنین تالشی چیزي نیست جز . ترین تالش انسان است ترین و سالم تالشی پاك

ها و  کسب نوعی آرامش درونی و رضایت خاطر، یعنی انسان با فاصله گرفتن از پلیدي
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ترین  تواند قوي رو، دین می این تواند به چنین صلح و آرامشی برسد؛ از هاي دنیا می زشتی
ویویکاناندا میان دین راستین و دینی که در حصار یک . باشدنیروي محرك ذهن انسان 

شکالی که به دین گرفته می. اي خاص قرار دارد، تمایز قائل است نهاد یا فرقه شـود بـه    ا
ــه    ــا فرق ــادي و ی ــبغه نه ــه ص ــت ک ــی اس ــن   . اي دارد دین ــر از ای ــتین فرات ــن راس دی

ت و ذات دین راستین گوید عشق واقعی عشق به معناي عام اس او می. هاست محدودیت
  ).Vivekananda, 1930, p. 20(نیز از جنس عشق است 

ویویکاناندا در آثار خود به دین از نظر محتوایی نیز پرداخته و معتقـد اسـت دیـن    
). Basant, 1978, p. 42(اي و جنبه عبادي  جنبه فلسفی، جنبه اسطوره: داراي سه جنبه است

هـاي رسـیدن بـه آن را     و اصول، هـدف و راه  جنبه فلسفی معرِّف کل قلمرو دین است
هـاي دیـن    ها و افسـانه  اي دین نیز شامل اسطوره جنبه اسطوره. دهد مورد تبیین قرار می

هـا   ویویکاناندا معتقد است اسـطوره . است که با مضامین اخالقی و معنوي همراه است
ان مطالب تجسم عینی جنبه فلسفی یک دین است، یعنی از طریق تصورات خیالی به بی

جنبه عبادي نیز شامل آداب و رسوم و مراسم عبادي یک دین اسـت  . پردازد فلسفی می
گوید، درست است که هـر   او سپس می. شود که موجب ارتباط مستمر انسان با دین می

دینی از فلسفه، اسطوره و مراسم عبادي خاص خود برخوردار است و نـزاع ادیـان نیـز    
آنهـا از فلسـفه، اسـطوره و مراسـم عبـادي خاصـی        ناشی از این اسـت کـه هریـک از   

هـا بـوده وجـود     برخوردارند، ولی باید یک دین راستین جهانی که فراتر از این تفـاوت 
پرسشی که در اینجا . ها حفظ کند بودن خود را در تمام جنبه داشته باشد و بتواند جهانی

ـ     مطرح می ا فلسـفه واحـد،   شود این است که آیا کالً امکان وجود یـک دیـن جهـانی ب
اسطوره واحد و مراسم عبادي واحد وجود دارد؟ ویویکاناندا پاسـخ صـریحی بـه ایـن     

توان به مسئله دین جهانی با تأمـل بیشـتري نگـاه     دهد، ولی معتقد است می پرسش نمی
  ).Basant, 1978, p. 43(کرد 
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  1دین جهانی
اعتقادي گوناگونی ظاهر هاي  در طول تاریخ بشر ادیان مختلفی با مراسم عبادي و شیوه

گرفـت، زیـرا هریـک از آنهـا      هایی صورت می ها و جنگ شدند که گاهی میان آنها نزاع
رغـم وجـود چنـین جنـگ و      دانست و دیگري را باطـل، ولـی بـه    خود را عین حق می

هایی، ادیان بزرگ جهان توانستند با پویایی بیشتري به حیات خـود ادامـه دهنـد و     نزاع
این مطلب بیانگر آن است که نزاع میان ادیان . ا هرگز مانع رشد آنها نشدمناقشه میان آنه

تواند تـأثیري بـر پویـایی و گـوهر      جدي نیست، بلکه اختالف آنها ظاهري است و نمی
او در . به نظر ویویکاناندا اختالف ادیان نیز امري طبیعـی اسـت  . اصلی دین داشته باشد

هاسـت کـه موجـب برانگیختـه شـدن آنهـا        هاین تضارب و تنوع اندیش: گوید جایی می
ر جـوش و خروشـان ایجـاد       ها و گردبادهـا فقـط در رودخانـه    گرداب. شود می هـاي پـ
 .Vivekananda, 1930, p. (آینـد  هاي راکد به وجـود نمـی   گردبادها هرگز در آب. شوند می

شود این است که چگونه همه این ادیـان مختلـف    پرسشی که در اینجا مطرح می). 379
شـود؛ البتـه    توانند درست باشند؟ در اینجاست که مسـئله دیـن جهـانی مطـرح مـی      می

روي چنین دینی باید بـه طـرف   ) 1: بودن دین باید از دو ویژگی برخوردار باشد جهانی
ادیان دیگر از جانب آن در امان باشند، یعنی یک دین جهانی باید ) 2همه گشوده باشد؛ 

  حال آیا چنین دینی وجود دارد؟ . اي مبرا باشد نظرانۀ فرقه هاي تنگ از دیدگاه
هـاي   او معتقد است ازآنجاکه مـا سـرگرم اخـتالف   . پاسخ ویویکاناندا مثبت است

تنهـا بـا    کنـیم؛ اوالً ادیـان بـزرگ نـه     درونی هستیم حضور چنین دینی را احساس نمـی 
افـراد  گـاهی برخـی از   . یکدیگر اختالف زیادي ندارند، بلکه مکمل یکدیگر نیز هستند

هاي دین را در نظر گرفته و باعـث اخـتالف و تفرقـه در بـین ادیـان       فقط یکی از جنبه
شوند؛ ثانیاً ممکن است اختالف نظر در بین ادیان وجود داشته باشد، ولـی آنهـا بـه     می

توانند متعدد باشند ولی حقیقت واحـد   ها می حقیقت واحدي اعتقاد دارند، یعنی دیدگاه
طور که اخوت جهانی وجـود دارد،   ر بین ما وجود دارد، همانپس دین جهانی د. است

                                                             
1. Universal Religion 
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پرسش بعدي این اسـت کـه چنـین دینـی از چـه      . ولی برخی موفق به دیدن آن نیستند
ماهیتی برخوردار است؟ پاسخ به چنین پرسشـی کـار آسـانی نیسـت، زیـرا هریـک از       

هـاي دیـن    نبـه ادیان جهانی از جمله اسالم، مسیحیت، هندوئیسم، و غیره بر یکـی از ج 
. رو، شاید نتوان بـه عنصـر مشـترکی میـان آنهـا اشـاره کـرد        این کنند؛ از بیشتر تأکید می

ویویکاناندا معتقد است منظور از دین جهانی این نیست که آن دیـن از یـک فلسـفه یـا     
دیـن جهـانی یعنـی بـه رسـمیت      . اسطوره و یا از یک مراسم واحدي برخوردار باشـد 

ف نسبت به حقایق دینی، یعنی انسان بایـد از نظـر دینـی از    شناختن رویکردهاي مختل
آزادي کاملی برخوردار باشد؛ در عین حال، هر دینی بایـد حرمـت دیـن دیگـر را نگـه      

نـه  » پـذیرش «باشد، ولـی  » پذیرش«طبق نظر ویویکاناندا، شعار دین جهانی باید . بدارد
ن نقـاط ضـعف کـه آن از    رغم داشـت  به معناي تسامح، زیرا تسامح یعنی قبول چیزي به

مثالً او پرستش خـدا را  . کند او پذیرش مثبت را تأیید می. یک بار منفی برخوردار است
تواند در مسجد، کلیسا، و معبـد و هـر    در هر شکلی قبول دارد و معتقد است انسان می

معتقـدان بـه دیـن    . هاي مختلفـی بـه عبـادت خـدا بپـردازد      مکان مقدس دیگري به راه
چنـین رویکـردي   . نظري بپرهیزند و از متون دینی دیگران بهره ببرند از تنگ جهانی باید

باعث شد که ویویکاناندا بتواند به عنصر مشترکی که مقـوم ذات ادیـان اسـت برسـد و     
او معتقد اسـت  . تواند نقطه مشترك ادیان باشد آن عنصر نیز وجود خداوند است که می

هر دینی پیروان خـود را دعـوت بـه    . حقیقت واحد است و آن حقیقت همان خداست
  .کند؛ آرمان هر دینی نیز درك چنین حقیقتی است درك چنین خدایی می

ویژگی دیگر دین جهانی این است که مورد قبول تمام اذهان باشد و بتوانـد اکثـر   
هـاي دیـن کـه شـامل      گوید یک دین ایدئال باید به تمام جنبـه  او می. مردم را قانع کند
ویویکاناندا معتقد است یوگا در هنـد  . عمل و عرفان است تعادل بخشد فلسفه، عاطفه،

یوگـا بـراي یـک    . یوگا یعنی اتصال و اتحاد با مبدأ. اي برخوردار است از چنین ویژگی
کارگر نوعی وحدت انسان با کل بشریت، براي یک عارف وحدت میان منِ برتر و مـن  

و براي یک فیلسوف وحدت با  تر، براي یک عاشق وحدت میان او و خداي عشق پست
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هدف یوگا رسیدن بـه  ). Sukumaran, 1986, p. 45(این همان یوگا است . کل هستی است
  . وحدت و درك وحدت است

؛ 1کارما یوگا: کند که عبارتند از ویویکاناندا در آثار خود به چهار نوع یوگا اشاره می
ت علت تنوع یوگا در این است کـه  او معتقد اس. 4؛ و راجا یوگا3؛ جنانا یوگا2بکتی یوگا

رو، انسان بر اسـاس   این ها از طبع و ظرفیت و تمایالت گوناگونی برخوردارند؛ از انسان
مـثالً یـک فـرد    . تواند روش متناسب با حال خود را انتخاب کند وضع و حال خود می

و  عامی شاید نتواند جنان یوگا را انتخاب کند، زیرا این طریق معرفـت و عرفـان اسـت   
توانـد بکتـی یوگـا را     این طریق براي عوام طریق دشواري است، ولـی در عـوض مـی   

در ضمن، هیچ تداخلی بین آنها وجود نـدارد، و  . ترین طریق است انتخاب کند که آسان
تواند از طریق هریک از یوگاها به هدف دین کـه همـان تجلـی ابعـاد قدسـی       انسان می

در اینجا الزم است به . نوعی اتحاد با معبود استانسان است، نائل شود،؛ در واقع یوگا 
  : اي شود این چهار یوگا اشاره

کارمـا در  . کارما یوگا نوعی طریق عملی براي وصول به حق اسـت : کارما یوگا. 1
گردد، یعنی  سابقه این اصطالح به وداها برمی. سانسکریت به معناي عمل و کردار است

کید شده است، یعنی در وداها عملْ محور عبادت در برخی از سرودهاي ودایی بر آن تأ
. تلقی شده که شامل انجام مراسم عبادي اسـت و بهتـرین آن نیـز عمـل قربـانی اسـت      

که در اوپانیشادها و آیین بودا و آیین جین اهمیتی به عمل قائل نشده و بیشتر بر  درحالی
ویویکاناندا در یکی . )Cush, 2008, p. 413( معرفت، تجسس باطن و اخالق تأکید شده است

گرفته شده  5گوید کارما یک اصطالح سانسکریتی است و از ریشه کري از آثار خود می
از نظر فنی . شود که به معنی عمل است؛ البته در آیین هندو هر عملی کارما محسوب می

                                                             
1. Karma Yoga 
2. Bhakti Yoga 

3. Jnana Yoga 
4. Raja Yoga 

5. Kri 
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از نظر فلسفی کارما به معناي معلولی است که . شود کارما به آثار یک عمل نیز اطالق می
لت آن اعمال پیشین ماست، ولی در کارما یوگا انسان با کارما به معناي عمل یا کردار ع

کند که او  کارماي هر انسانی معین می. در واقع کارما تجلی اراده انسان است. سروکار دارد
انسان در مورد آنچه هست، خود . تواند باشد شایستگی چه مقامی را دارد، و یا چگونه می

 .)Vivekananda, 1930, p. 5(تواند باشد  رطور که بخواهد میمسئول است و ه
این اصطالح اولـین  . بکتی یوگا در واقع طریق عشق و محبت است: بکتی یوگا. 2

بار در اوپانیشادها مطرح شد، ولی به طور وسیع در بهاگاوات گیتا به آن پرداخته شـده  
چهـار طریـق بـراي نیـل     بکتی نوعی عشق معنوي است و این طریق نیز یکی از . است

ویویکاناندا معتقد است بکتی طریقی اصیل و واقعی بـراي  . به نجات و رستگاري است
وجویی که آغاز، تداوم، و پایـان آن همـراه بـا عشـق و      جست. وجوي حق است جست

تـرین طریـق    تـرین و طبیعـی   این طریق را آسان). Vivekananda, 2003, p. 3(محبت است 
تـر آن امکـان گرفتـار شـدن در      ین حال در این طریق در سطح نازلدانند، ولی در ع می

منـد اسـت از    وقتی انسـان از آن بهـره  . بکتی عشق به خداست. خرافات نیز وجود دارد
دارد و از  آرامش و رضـایت خـاطر خاصـی برخـوردار اسـت، و همـه را دوسـت مـی        

نیسـت، البتـه    چنین عشقی با هیچ کاالي دنیـوي قابـل تعـویض   . اي ندارد کس گله هیچ
. مند شود که به تعلقات مـادي وابسـتگی نداشـته باشـد     تواند از آن بهره انسان زمانی می

تر از کارمـا یوگـا اسـت، زیـرا در کارمـا یوگـا        ویویکاناندا معتقد است بکتی یوگا مهم
کــه بکتــی خــود عــین متعلــق، هــدف و وســیله اســت  متعلقــی وجــود دارد، درحــالی

)Vivekananda, 2003, p. 3 .( 
جنانا یوگا طریق معرفت است ولی نه معرفـت بحثـی و اسـتداللی،    : جنانا یوگا. 3

دوره وداها به دوره عمل و انجام مراسم عبادي شـهرت  . بلکه معرفت شهودي و کشفی
دارد و بهترین عمل نیز عمل قربانی بوده است، ولی عمل قربانی در آن دوره بـه افـراط   

ره اوپانیشادها فـراهم شـد کـه در آن معرفـت بـاطن      کشیده شد و زمینه براي ظهور دو
ایـن طریـق بیشـتر مـورد تأکیـد      . جایگزین عمل و انجام مراسـم ظـاهري عبـادي شـد    
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ویژه شانکارا بوده، زیرا آراي آنها ریشه در اوپانیشادها داشـته و در   فیلسوفان ودانتایی به
  . اوپانیشادها نیز معرفت مورد تأکید قرار گرفته است

راجا در سانسکریت به معناي شاه است و راجا یوگا نیز بـه معنـاي   : یوگاراجا . 4
هدف از این نوع یوگا پـرورش  . ترین نوع یوگا است ترین و باشکوه شاه یوگا و یا عالی

ویویکاناندا دانش راجا یوگا را یک روش علمی و . ذهن از طریق مراقبه و مکاشفه است
او معتقد است این ). Vivekananda, 1963, p. 5 & 6(داند  عملی براي رسیدن به حقیقت می

تواند نحوه مشاهده حاالت درونی را ارائه دهد که ابزار آن  نوع یوگا، در درجه اول، می
درستی هدایت شود و توجه آن به جهان  نیز ذهن است و اعتقاد دارد اگر قدرت ذهن به

هاي نـور   مانند شعاع قواي ذهن. بخش حقایق شود تواند روشنی باطن معطوف شود، می
توانند حقایق را  اي متمرکز شوند، می در معرض نابودي هستند، ولی هنگامی که در نقطه

دارد، از نظـر   ویویکاناندا در جاي دیگر اظهار می). Vivekananda, 1963, p. 7(آشکار کنند 
 عالم باطن علـت و عـالم ظـاهر   . راجا یوگا، این عالم ظاهر شکل خام عالم باطن است

کند و سـپس   راجا یوگا از عالم باطن شروع می). Vivekananda, 1963, p. 9(معلول است 
راجا یوگا از هشت رکن ). Vivekananda, 1963, p. 12(پردازد  به کل عالم ظاهر و باطن می
 3؛ آسـانا )تزکیه باطن و ظـاهر ( 2؛ نییاما)داري خویشتن( 1یاما: تشکیل شده که عبارتند از

؛ )کنتـرل نفـس و جلـوگیري از تمـایالت نفـس     ( 4؛ پرانایاها)ت خاصنشستن در حال(
تمرکـز بـر یـک نقطـه در     ( 6؛ دارانا)تقویت اراده و از بین بردن تشتت خیال( 5پراتیاهارا

حالت وجد و خلسـه  ( 8؛ سمادي)مراقبه و آمادگی براي مرحله بعد( 7؛ دیانا)حالت یوگا
                                                             
1. Yama 

2. Niyama 
3. Asana 

4. Pranayama 
5. Pratyahara 

6. Dharana 
7. Dhyana 

8. Samadhi 
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 ).Cush, 2010, p. 580) (ویا آگاهی متعالی
مطـرح شـد کـه او نیـز متـأثر از مکتـب        پاتانجـالی جا یوگا نخستین بار توسـط  را
ویویکاناندا اثري مستقل درباره راجا یوگا دارد و در آن بـا اشـاره   . بوده است 1ها سانکی

او راجا یوگا را علم دین و مبناي . هاي مختلف آن پرداخته است آراي پاتانجالی به جنبه
او ). Vivekananda, 1963, p. 47(دانـد   بـادات و معجـزات مـی   ها، دعاها، ع منطقی پرستش

کند، آتش یوگا قفـس گنـاه را کـه انسـان را محاصـره کـرده اسـت،         همچنین اظهار می
  )Vivekananda, 1963, p. 72(سوزاند  می

  گیري نتیجه
توجهی به آنها مقاومت آنهـا را   هاي آن قوم هستند و بی هاي هر قومی مانند ریشه سنت
دهد و حاصل آن نیز چیزي جز  هاي بیگانه کاهش می ها و تمدن رابر تهاجم فرهنگدر ب
ویـژه   هرچند برخی از اقـوام در خـاور دور بـه   . هویتی و ازخودبیگانگی نخواهد شد بی

هـاي   پذیري آسان آنهاست، سـنت  ترین ویژگی آنها فرهنگ چین و ژاپن که یکی از مهم
ها را در پیش گرفته و در پرتو آن به  زندگی غربیآسانی کنار گذاشته و شیوة  خود را به
آنها توانسـتند از طریـق علـم و تمـدن جدیـد غـرب بـر        . هاي بزرگی رسیدند موفقیت

اگر کشورهایی ماننـد هنـد   . شکوفایی کشور خود بیفزایند و خدمتی به مردم خود بکنند
ردنـد، شـاید   ک هاي خود صرف نظر مـی  راه آنها را در پیش گرفته و از تعلقات به سنت

شد، ولی متفکران هنـدي طریـق دیگـري را در     سرنوشت آنها نیز مانند چین و ژاپن می
هاي معتبر غربی بود و کـامالً بـا    پیش گرفتند و با وجود اینکه تحصیالتشان در دانشگاه

                                                             
1 .Sankhya د است و درباره پیدایش این مکتب نظرات متفاوتی ها یکی از شش مکتب فلسفی هن مکتب سانکی

ترین مکتبی کـه بـه صـورت     یدانند، یعنی قدیم ترین مکتب فکري هند می برخی این مکتب را کهن. وجود دارد
در مقابـل تعلیمـات   واکنشـی  حتی برخی این مکتـب را  . یافته یک مکتب فلسفی درآمده است متشکل و سازمان

محـور  . داننـد  ی مـی یها را اساس فلسفی آیین بودا هی از هندشناسان نیز مکتب سانکیگرو. دانند اوپانیشادها می
شناسی از جمله نحوه پیدایش هستی و حرکت تکاملی نیروهـاي مرمـوز    جهان مسائلتعلیمات این مکتب بیشتر 

 ،شناسی هستیاین مکتب در . وجود آمده استه ب) روح(و پوروشا ) ماده(طبیعت بوده که بر اثر آمیزش پراکریتی 
 .کند اي را مطرح می گانه جپن و بندي چهارگانه و مقوالت بیست طبقه
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هاي آنها آشنا و شاهد شکوفایی علمی ـ صـنعتی آنهـا بودنـد، و نیـز بـا وجـود         اندیشه
کدام باعث نشد  ها در هند و همکاري آنها با یکدیگر، هیچ انگلیسیمدت  حضور طوالنی

هـا را در پـیش    که هندیان از فرهنگ و سنت خود دست کشیده و شیوه زنـدگی غربـی  
  .بگیرند

هاي خـود، توجـه و تعلـق     قاره هند به سنت ایبندي مردم شبهپشاید یکی از دالیل 
هـاي زنـدگی    را در تمام عرصه حضور دین و خاص آنها به دین و معنویات بوده است

طورکلی، فرهنگ هندي از یک صبغه دینی برخوردار اسـت   به. توان مشاهده کرد آنها می
حتی امروزه برخـی از احـزاب سیاسـی هنـد بـراي      . و مردم تعلق خاصی به دین دارند

داننـد مـردم هنـوز     کنند خود را دینی نشان دهند، زیرا می پیروزي در انتخابات سعی می
هـاي   در میان متفکران معاصر هندي نیـز گـرایش  . به شعائر دینی حساس هستند نسبت

دینی کامالً مشهود است و در میان آنها ویویکانانـدا توجـه خاصـی بـه نقـش دیـن در       
فقدان معنویت درست در میان مردم و رواج خرافات،  ،زندگی مردم داشته و معتقد بود

هاي فلسـفی هنـد سـعی     ه غرب و مکتباو با مطالعه فلسف. عامل اصلی مشکالت است
هایی را  کرد و ویژگی او صحبت از دین جهانی می. کرد چهره جدیدي از دین ارائه دهد

براي آن قائل بود، ولی در سفرهاي خود در سطح جهان سعی کرد هندوئیسم را احیا و 
ئـه  در واقع او نخستین متفکر هندي بود که چهره جدیدي از هندوئیسـم ارا . معرفی کند

، هندوئیسم و یوگا را در سطح جهـانی  1893کرد و با شرکت در پارلمان ادیان در سال 
او . کرد سازگار نبـود  مطرح کرد که البته این با مفهوم دین جهانی که او به آن اشاره می

هـاي شـانکارا بـود، از برخـی از      ویـژه اندیشـه   به دلیل اینکه تحت تأثیر مکتب ودانتا به
او در مـورد  . برخی از رهبران دینی هندو برخوردار بودند، مبرا بـود  هایی که نظري تنگ

یوگا نیز معتقد بود دانش یوگا مستلزم داشتن دین و عقیده خاصـی نیسـت، زیـرا یوگـا     
  .است روشی علمی و عملی براي رسیدن به حقیقت از طریق ذهن

    



 123     هاي هندي با تأکید بر دیدگاه ویویکاناندا نقش دین در اندیشه
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