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  چكيده

كلكي، . اند سخن گفته �كلكي�مقدس آيين هندو، از منجي موعودي به نام هاي  برخي كتاب

آخرين تجسم زميني ويشنو، يكي از سه خداي بزرگ هندويي است كه در آخرالزمـان بـراي   

تجسـد خـدا بـر زمـين، در اصـطالح      . نجات دين و كمك به مومنان تجسدپيدا خواهد كـرد 

لذا مفهوم منجي در آيين هندو با مفهوم اوتاره ارتباط پيـدا  . شود مي ناميده �تارهاو�هندويي 

كرده و اين ارتباط معنايي، باعث شده كه برخي از معلمان معنوي هند، خود را اوتاره و حتي 

بنابراين، مفهوم منجي موعود در نوشتار حاضر در دو سطح در آيين هندو . منجي موعود بنامند

نخست، در سطح متون ديني كه در آن به آمدن منجي مشخصي براي احيـاي  : شد بررسي مي

دين بشارت داده شده است؛ و دوم، در سطح باورهاي عاميانه و رايج آيين هندو كه اعتقـاد  

دارد هر مرتاض، گورو و معلم معنوي كه ادعاي تجربة درك خـدا و وحـدت داشـته باشـد؛     

است تا نشان دهد در آيين هنـدو يـك منجـي موعـود     اين نوشتار بر آن . اوتارة خداوند است

 شخصي در آخرالزمان پيش گويي شده است كه در پايان عصر كنوني كه عصر تاريكي ناميده

نامند؛ معناي منجي را به  مي شود؛ خواهد آمد و افرادي در اين آيين خود را اوتاره ناميده و مي

  . اند سطح دين عاميانه تقليل داده

  .منجي موعود، اوتاره، ويشنو، كلكي، راماكرشنا، ساي بابا، مهربابا :واژگان كليدي
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 مقدمه

مانند هـر ديـن ديگـرى پيروانـى در      و دين اكثر مردم هند و مردم نپال است ،آيين هندو

بيش از يك ميليارد نفر هندو در جهان وجـود دارد  . دارد ، از جمله اروپا و آمريكاساير كشورها

در ميليون نفر  12بيش از و نپال  ميليون نفر در 17ها در شبه قارة هند، ميليون نفر آن 700كه 

در سرتاسر هند سه مـذهب عمـده    مروزها). Flood, 2003: 2(كنند  مي بنگالدش زندگي

در شـمال  كـه  مذهب ويشـنويى   .كتىمذهب شيوه، ويشنو و شَ: اراي پيرواني استهندويى د

ـ دان را خداى متعال مـى  ويشنو پيروانش، ترى دارد، بيشهند پيروان  اوتـاره يـا    ،د و بـراى او ن

هـاي   ، اوتـاره بنـابراين در نظر آنان، ويشنو ده اوتاره دارد و . كنند مي تجسماتي زميني را تصور

كلكي، آخرين اوتارة ويشـنو  . شوند ويژه راما و كريشنا نيز در اين مذهب پرستيده مي ويشنو، به

خواهد آمد و زمـين را از فسـاد و بـي دينـي پـاك      نيز منجي موعودي است كه در آخرالزمان 

معموال با عالمتى روى پيشانى كه با رنگ، به اندازه  ،پيروان يا پرستندگان ويشنو. خواهد كرد

در . شوند كشند؛ شناخته مى تقريبى يك انگشت، به طور عمودى از باال تا ميان دو چشم مى

در معابد و  هكالى يا دورگ ،همراه همسرش او را. ، شيوه خداى متعال استپرستي مذهب شَيوه

 .شـود  پرسـتش مـي  شـاكْته  اي بـه نـام    االهـه مذهب شَـكْتى،  در . كنند ها پرستش مى ضريح

قـانون   ،)سمساره(ترين اعتقادات هندويى شامل عقيده به تناسخ و چرخه تولدهاى مكرر  مهم

اعتقاد به وجودى مطلق . است )كَرْمه(هاى بعدى  ر روح و سرنوشت زندگانىبعمل و تأثير آن 

كه در تمام هستى موجودات، از جمله انسان، سريان دارد و نيز وجودات الوهى  1به نام برهمن

امـا   ؛اى ندارد دين هندو بنيانگذار شناخته شده. نيز شيوع داردالوهى و شياطين و ارواح  و نيمه

انـد   نقش مهمي داشتهس در تدوين يا سرودن متون مقدبه نام رشي هاى اساطيرىِ  شخصيت

)Palmer, 2004: 7.(  

 تترين باور آيين هندو پذيرش و تسليم در برابر نظام طبقاتي يا كاس از نظر اجتماعي، مهم

                                                 

ر زبان هندي مشترك لفظي است؛ هم به معناي روحاني آيين هندو و هم به معنـاي  برهمن د .1
 .حقيقت مطلق ساري در عالم هستي است
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امروزه حدود صد و پنجاه ميليون نفر از مردم هند كـه جـزو چهـار طبقـة اجتمـاعي      . باشد مي

ات ديگـر در بـدترين و محـروم    شوند و توسط اعضاي طبق مي نيستند، داليت يا نجس خوانده

متون مقدس آيين هندو ). 82: 1385هانس كونگ، (شوند  مي ترين شرايط زندگي نگاه داشته

متون وحياني و مقدسي ها  شروتي. و اسمرتي هاها  شروتي: شود مي به دو بخش اصلي تقسيم

 و اوپانيشادهاها  كهو آرنيها  ها، از جمله برهمنه آنهاي  اند كه شامل وداهاي چهارگانه، افزوده

اسمرتي ها، متوني با محتواي داستان ها،احكام و آداب ديني و آييني اند كه شـامل  . باشند مي

يـا متـون   هـا   مهابهاراتا و رامايانه و آگمـه هاي  اوپه وداها، درمه شاستره ها، پورانه ها، حماسه

بخشي از مهابهاراتا به نـام   از ميان اسمرتي ها، منظومة مهابهاراتا و به ويژه. باشند مي تنتري

طبقة روحـاني و  هاي  متون مقدس آيين هندو سروده و نوشته. بهگود گيتا اهميت خاصي دارد

  .اند طبقة جنگاوران نيز سهيم بودهها  ممتاز جامعه، يعني برهمنان اند؛  ولي در سرايش حماسه

  موعود منجي در آيين هندو

�كَلْكين�ا ي �كَلْكى�در آيين هندو، موعودي به نام 
مطرح است كه به آمدن او خبر داده  1

اسـت و   �اسب سپيد�و  �جاودانگي�، �نابودگر پليدي�به معناي  اين واژه در لغت. شده است

در اصطالح، نام آخرين اوتارة ويشنو، خداي محافظ در آيين هندو است كـه در پايـان عصـر    

دي نهايي با شر، پيـروز خواهـد شـد    شود، خواهد آمد و در نبر كنوني كه عصر كالي ناميده مي

)Klostermaier,2003: 93 .(متعددي به زندگي و نبرد كلكي اشاره شده هاي  در كتاب

متعـدد،  هاي  كه شرح زندگي، جنگ 4و كلكي پورانه 3، ويشنو پورانه2است، مانند بهگوته پورانه

 .اند ند آن را نقل كردهو مان 5ازدواج و بازگشت نهايي او به بهشت ويشنوپرستان به نام ويكونت

                                                 

1. Kalki- Kalkin 

2. Bhagavata Purana 

3. Vishno Purana 

4. Kalki Purana 

5. vaikunth 
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كند كه قبل از آمدن كلكي اتفاق خواهد افتـاد و   كتاب بهاويشيه پورانه نيز حوادثي را بيان مي

ترين پورانه اي است كه در آن كلكـي   كلكي پورانه، مهم. تر در منابع ديگر ذكر شده است كم

هجـده پورانـة    وانه كه جـز اين پورانه در مقايسه با بهاويشيه پورانه و ويشنو پور. شود مي ذكر

دانـش  �و  �داسـتان باسـتان  �پورانه به معنـاى  . گردد مي پورانه اي فرعي محسوب اند، اصلي

 گونـه  المعارف دايرةاى  مجموعه بوده وسمرتى ادومين دسته از متون پورانه ها، . است �قديم

ـ آداب و  ةشمار زيادى افسانه و داستان و نيز مباحثى دربار ،كه در خوداند   يرسوم دينى و حتّ

پورانه ها، به قـدري در زنـدگي دينـي و    . دنمانند نجوم، طب و مهندسى دار ،غير دينىموضوعات 

 ).Werner,2005: 183(شـود   مي ها پنجمين ودا گفته آييني هندوها مهم اند كه گاهي به آن

تنِ شـروتى  ها و به عنوان يك مـ اوِد ةپايمهندو ه ةنزد پيروان مذاهب سه گانها  برخى پورانه

. دنشـمار  مـى  برتـر  هـا  از وِده ياعتبار خويش را حتّ ها اما خود پورانه ؛دنشو تلقى مى) وحيانى(

 كننـد  را در مراكز و اماكن زيارتى به قصد ثواب، با صوت بلند تالوت مى ها پورانهمردم هندو 

   .هاي مقدس در فرهنگ عمومي است كه نشان از اهميت و نفوذ اين بخش از كتاب

  هان شناسي هندوييكي

كه به بررسي كلكي در متون مقدس هندويي بپردازيم، الزم است دربارة ادوار  پيش از اين

آمده است توضـيحي  ها  جهاني در كيهان شناسي آيين هندو، طبق اسطوره هايي كه در پورانه

  : داشته باشيم تا دورة دقيق ظهور كلكي مشخص شود

صورت دوره اي و دايره وار ترسيم شده است كه هيچ در منابع ديني آيين هندو، جهان به 

برهما، خالق اين جهان است و يكي از سه خداي اصلي آيـين هنـدو بـه همـراه     . پاياني ندارد

 برهما يك دورة زندگي صد سـاله دارد؛ يعنـي صـد بـار جهـان را خلـق      . ويشنو و شيوه است

وجه است كه پس از آن، خود برهما، جالب ت. شود مي كند كه هر كدام نابود و دوباره آفريده مي

گردد و برهماي ديگري توسط برهمن، حقيقت نامرئي ساري در جهان،  مي خداي خالق، نابود

از سوي ديگر، هر يك روز از زنـدگي برهمـا،   ) Klostermaier,2003: 90(آيد  مي پديد

هـاي   اسطورهكشد كه اين دوره را در  ميليارد سال طول مي 432شود كه  مي يك كلپه ناميده
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يـا   1هر يك روز از زندگي برهما داراي چهارده منو. دانند مي هندويي، دورة تقريبي عمر زمين

در اديـان ابراهيمـي    7منو در تاريخ ديني آيين هندو معـادل حضـرت آدم  . انسان اوليه است

 بنـابراين، . آورنـد  مـي  ها يكي پس از ديگري خلق شده و اين جهان را به نظـم در  است و آن

هـر دورة زنـدگي منوهـا،    . روند مي آيند و مي در  يك كلپه يا روز برهماها  چهارده نسل از منو

ستيه، هاي  هر ربع دوره، خود شامل چهار دورة اصلي به نام. شامل هفتاد و يك ربع دوره است

  : ترتا، دوپرَه و كالي به شرح ذيل است

يعني آيـين درسـت،    ،�دهرمه� ،ن عصردر اي :يا عصر طاليىيا عصر ستيه  2رْتهدورة ك. 1

ند و به دين بـه  خشنودهمه از يكديگر . آيد به صورت تام و تمام حاكم است و به اجرا در مى

 .دانش درست هستندو داراي فضايل  همة مردم . شود مي درستي عمل

ين باقي مانده است و يك چهـارم آن فرامـوش   داز چهارم سهدر اين دوره،  :3ترِتادورة . 2

مردم تر شده و  اندكي كم) يعني دين(وظايف دينى و عمل به دهرمه  ،در اين دوره. ده استش

  .اند رو به نزاع و گناه آورده

فضـيلت و نيكـى    شـود و  مـي  عملنيمى از دهرمه  در اين دوره، فقط به 4:دواپرهدورة . 3

 .رواج دارد در اين دوره ناخشنودى، ستيز و دروغ. كاهش يافته استنسبت به دوره اول 

در ايـن دوره، كـه در   . اسـت سـال   432000نصف دورة سوم و اين دوره،  5:لىدورة كا. 4

يعني راه و ( چهارم دهرمه بندد و تنها يك بدترين است، فضيلت رخت بر مى ،ميان چهار دوره

اين دوره، دورة تباهي بشر است، از اين رو گفته انـد كـه در ايـن    . ماند مي اقيب )آموزة راست

كند تا  مي بنابراين، به عقيدة هندوها خدا نيز تجسم پيدا. دوره، فقط خدا بايد به داد بشر برسد

 ).Maharishi,1967: 253(به داد بشر برسد و به احياي فضايل ديني و اخالقي بپردازد 

                                                 

1 - Mano 

2. Krta Yuga 

3 .Tretā Yuga 

4. Dwāpara Yuga 

5. Kali Yuga 
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پس، زمان ظهور كلكي اواخر عصر كالي است و كلكي با ظهور خود بـه كشـتار شـروران    

ا نابودي شروران، عصر تيره و فاسد كالي، خود به خود به يك عصـر نيـك،   ب. خواهد پرداخت

  . يعني عصر ستيه تبديل خواهد شد

  عصر كاليهاي  ويژگي

سـال   432000كه در كـل  (از تمام عصر تاريكي يا كالي  ،از نظر كيهان شناسي هندويي

در  .باقي استسال ديگر تا پايان اين عصر زمان  426885و  1سال گذشته است 5115 ،)است

طبق متون هندويي، شش پادشـاه  . پايان همين دوره است كه كلكي موعود ظهور خواهد كرد

 ،به اين پادشاهان. آورد مي و هر كدام دوره اي كوچك را پديد كنند مي حكومت اليدر عصر ك

سه نفـر از ايـن پادشـاهان آمـده و رفتـه انـد و سـه نفـر         . شود مي پادشاهان دوران ساز گفته

تاريخ زندگي هر يك از . رشان خواهند آمد كه كلكي آخرين آن پادشاهان دوران ساز استديگ

در متون هنـدويي آمـده    عجيب و غريبو ارقامي  دبه صورتي خيالي و با اعدا ،اين پادشاهان

به هر روي، كلكي در پايان  ).:Mittal, 2006 90(كه با تاريخ واقعي هند  مطابق نيست  است

 ،اين اوتـارة الـوهي  . آمد و آن را به عصر ستيه يا حقيقت تبديل خواهد كرد لي خواهداعصر ك

او . سوار بر اسب سفيد در شهر كليپور در ايالت مهاراشترا در هند امروزي حكومت خواهد كرد

سـال   821پس از مـيالد حكومـت خـود را در هنـد آغـاز كـرده و پـس از         428078در سال 

  . ) Aadoni,2011: 13-15(واهد سپرد حكومت، پادشاهي را به كسي ديگر خ

خشــونت، حسـادت، دروغ، فريبكــارى و كشــتار   دورة كــالي راهـاى   ويژگــى ،وايوپورانـه 

  :آمده است نيز در بهگوته پورانه. داند مي پرهيزكاران
 اَگنـى پورانـه  و پادشاهان رفتارى همچون راهزنان خواهند داشت  2ى يوگهكالدر  

در ظاهرِ پادشاهان، مردانى را كه مرام راسـتى  ) ها ىغيرآرياي(ناشريفان : گويد مي
ــد ــى ،در بردارن ــابود م ــد   ن ــه دارن ــور ناراســت و نادرســت عالق ــه ام ــد و ب . كنن

                                                 

 .، محاسبه شده استهجري شمسي است 1392تا امسال كه ين تاريخ ا .1
  .يوگه در سنسكريت به معناي عصر و دورة زماني است .2
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)Klostermaier, 2007:495 .(  

   :بنابر گزارش ويشنوپورانههمچنين، 
 ؛فساد بر همه چيز حكمفرما خواهد شد، دولت و ثروت تنهـا معيـار ارزش گشـته   

وند ميان زن و مرد شـده و دروغ تنهـا راه موفقيـت در كـار دنيـا      شهوت يگانه پي

اى  نظام طبقاتى متالشى خواهد شد و دستورات و احكـام وده . شود محسوب مى
طبقـة شـاهزادگان و   ( هـا  و كشـتريه هـا   بـرهمن . را كسى مراعات نخواهـد كـرد  

 هـا  تـرين طبقـه، شـودره    از مقام خود سقوط خواهنـد كـرد و پسـت   ) جنگجويان

   ).Vshnu Purana: IV,23(حاكم زمين خواهند شد ) كراننو(

  : در كتاب بهگود گيتا آمده است. كنيم عصر كالي زندگى مىما اكنون در  ،طبق اين آموزه
در اواخر كالي يوگه، خدا، حتي در منازل مقدسان و نجيب زادگـان مـورد احتـرام    

ت افـرادي از  طبقات برتر نيز پرستش نخواهد شد و در آن زمان قـدرت بـه دسـ   
افتـد و در آن زمـان    مـي  و يا كساني پست تر از آنهـا ها  طبقة پست، يعني شودره

آداب قرباني كردن فراموش خواهد شد، در آن زمان آن سرور بسان پرهيزگـاري  

  ). 38 :7، فصل 2ج، 1967(بزرگ ظهور خواهد كرد 

  هاي عصر طاليي ويژگي

آيد، چنين  مي كه به دنبال عصر كالي) هستي(عصر طاليي يا عصر حقيقت هاي  اما ويژگي

است كه در آن زمان، دين به طور كامل ظاهر خواهد شد كه به آن، پديـدة سـاناتان دهرمـه    

همـة خـدايان و   . اگر پدر و مادر كودكي درگذشتند، آن كودك از بين نمي رود. شود مي گفته

ي را كنـار خواهنـد   شياطين و ديگر موجوداتي كه در دشـمني بـا يكديگرنـد، نفـرت و دشـمن     

گذاشت و با صلح و دوستي زندگي خواهند كرد؛ وداهاي چهارگانه از هم جدا نخواهند شد؛ به 

كشاورزي نيازي نخواهد بود و اصوالً به انجام دادن هيچ كاري نياز نيست و همـة احتياجـات   

يـاقتي  هيچ كس تقصير و بي ل. بشر فقط با اراده مهيا خواهد شد؛ هيچ كس بيمار نخواهد شد

ديگري را به رخ او نخواهد كشيد؛ منيت، اندوه، خشونت، حسد، نفرت، غيبت، ترس، رخوت و 

در هـا   توجه كنيد كه اين ويژگـي ). Chaturvedi, 2004: 71(مانند آن وجود نخواهد داشت 

آرمان شهر هندويي در دورة آخرالزمان بوده و از اهميت ويژه اي برخـوردار  هاي  واقع، ويژگي
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آمـده، بـه   هـا   هايي كه در پورانـه  ر در االهيات آيين هندو آرمان شهري طبق ويژگياگ. است

تصوير كشيده شود؛ با توجه به پيشگويي جنگ هايي كه كلكي خواهد داشت، بـراي پيـروان   

  .  ساير اديان جايي وجود نخواهد داشت

  ويشنوهاي  اوتاره

در . توضـيحي داده شـود  ها  اوتاره جا كه كلكي آخرين اوتارة ويشنو است، بايد دربارة از آن

متون مقدس آيين هندو از ميان سه خداي برتر، يعني ويشنو، برهما و شيوه كـه بـه ترتيـب،    

ترين  و خداي ويرانگر هستند؛ ويشنو مهم) موجودات غير روحاني(خداي محافظ، خداي خالق 

سـم را اوتـاره يـا    ايـن تج . تواند در جهان مادي ظاهر شده و تجسم پيدا كند مي ويشنو. است

مختلف، متفاوت ذكر شده اسـت؛ امـا ده   هاي  ويشنو در پورانههاي  تعداد اوتاره. نامند مي تنزل

 :به ترتيب عبارتند از ها است كه اوتاره، معروف ترين آن

  )ماهى( 1متْسيه. 1

در ابتداي جهان كه نخستين بشر به نام مانو در معرض غرق شدن قرار داشت، ويشنو به 

ايـن  . زمـين را از طوفـان عظـيم نجـات داد     يماهي ظاهر شده و نخستين انسان روصورت 

 . در اديان ابراهيمي قابل مقايسه است 7طوفان با داستان طوفان نوح

  )پشت الك( 2كوورمه. 2

اقيانوس شير را به تالطم در آورده بودند تا به اكسير حيـات  ها  هنگامي كه اهوراها و دئوه

ه حيات بر روي آن قرار داشت در معرض غرق شـدن قـرار گرفـت و    بخش برسند، كوهي  ك

ويشنو بار ديگر مجبور شد ظاهر شود و كوه را بـه دوش كشـيده و حيـات روي آن را نجـات     

  .  دهد

                                                 

1. Matsya 

2. Kūrma 
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  )گراز( 1وراهه. 3

ويشنو ظاهر شد تا ديوي را كه زمين را به دست گرفته و به اعماق اقيـانوس بـرده بـود،    

 . روي آب آورد شكست دهد و زمين را به

  )انسان ـ شير( 2ارا سيمهان. 4

از . ساخت تا جاويدان بمانـد  مي شخص شروري از برهما قدرتي را دريافت كرد كه او را قادر

 . جا كه او موجود شروري بود، ويشنو در هيكل انسان، اما با سر شير ظاهر شد و او را كشت آن

  )كوتوله( 3وامنه. 5

وتوله تجسد يافت تا با نشان دادن معجزه شاه زمان خويش را ويشنو در قالب يك انسان ك

  .   پند دهد

  )تبر به دستاي رام( 4ارام پاراشو. 6

  .    ستاند مي يكي از تجسدات ويشنو كه انتقام پدر خود را از شاهي ستمگر

  ارام. 7

شاهزاده اي كـه داسـتان زنـدگي او در كتـاب رامايانـه آمـده و يكـي از محبـوب تـرين          

راما اوتاره اي است كـه پرسـتش آن بسـيار شـيوع دارد و     . حماسي هندوان استهاي  نداستا

  . پهلوان آرماني فرهنگ هند است

  5اشنيكر. 8

ترين اوتارة ويشنو است كه در كتاب مهابهاراته، ارابه ران شـاهي بـه نـام     كريشنا، معروف

                                                 

1. Varāha 

2. Nara-symha 

3. Vāmana 

4. Parasu Rāma 

5. Krşna 
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وگـوي اصـلي    صه گفتبهگود گيتا گزيدة كتاب مهابهاراته است كه به طور خال. ارجونه است

  . كريشنا و ارجونه را آورده است

  1بودا. 9

سال پيش روش برهمنان هند را نقد كرد و به نفي حجيت وداهـا و طبقـة    2500بودا در 

او فقط اصل تناسخ و اصل كرمه . پرداخت) خدا(و برهمن ) روح(اجتماعي و حتي وجود آتمن 

فت با اين حال، آيين بودا به عنوان يك بدعت را از آيين هندو پذير) قانون عمل ونتيجة عمل(

بـودا در حـال   هاي  بعدها كه عالمان هندو مشاهده كردند آموزه. شود مي در آيين هندو قلمداد

ويشنو هاي  كه بودا را نيز مال خود كنند، گفتند بودا نيز يكي از اوتاره گسترش است، براي اين

ان را آزمايش كند و ببيند چه كسي دست از وداها و بود و آمده بود با آييني تازه تا ايمان مومن

  ). Wuaku, 2013: 148(دارد؛ يعني اوتاره اي در نقش منفي بوده است  مي آيين هندو بر

  2كَلْكى يا كَلْكين. 10

  .آخرين اوتارة ويشنو كه در پايان عصر تاريكي خواهد آمد

كـه تمـدن بشـري    به مـرور   شود و ظاهر اين ده اوتاره از صورتى كامال حيوانى آغاز مى

هـاى اول تـا سـوم كـامالً      كه اوتاره؛ چنانرسد به صورتى كامال انسانى مىكند  مي پيشرفت

و  ،انـد  انسان و يا انسان غير متكامـل هاى چهارم و پنجم نيمه صورتى حيوانى دارند، و اوتاره

   .گيرند خود مىتنزّالت بعدى شكل و صورتى كامالً انسانى به

  ويشنوزمان تجسد 

  : از كتاب بهگود گيتا از زبان ويشنو چنين نقل شده است) 9 و 8هاي  بخش(در فصل چهارم 
به تباهي دچـار شـود و بـي دينـي حكمفرمـا      ) دهرمه(هرگاه و هر كجا كه دين  

 گردد؛ در آن زمان به منظـور نجـات پرهيزكـاران و نـابودي بـي ايمانـان ظهـور       

                                                 

1. Buddhā 

2. Kalki-Kalkin 
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صول دين در هر عصـر شخصـا ظـاهر    كنم و همچنين براي برقراري مجدد ا مي

  ). 213و 211: بهگود گيتا(خواهم شد 

دهد كه اصل عقيده به تجسد ويشنو و ظهور يك اوتاره، عقيـده اي   مي اين مطالب نشان

هـاي مقـدس آيـين هنـدو      مـذكور در كتـاب  هـاي   كلي و بدون قيد و شرط است و به اوتاره

بهگود گيتا باعث شـد تـا تعـداد زيـادي از     ترويج همين فراز از كتاب مقدسِ . اختصاص ندارد

  . گوروها، يعني معلمان معنوي هند خود را خدا بنامند

اما محققي به نام پرابهوپادا كه كتابي در تفسير بهگود گيتا دارد، چنين برداشـت عـامي را   

شمارد؛ اين عقيده را كه هر كسي  مي كه بودا را يكي از تجليات ويشنو او ضمن اين. پذيرد نمي

. دانـد  مي در هر زماني به دلخواه خود مدعي اوتارگي شود، نپذيرفته و طبق بهگود گيتا مردود

  :  نويسد مي او
او . يابيم كه بـودا يكـي از ظهـورات كريشـنا اسـت      مي ما از كتاب بهگود گيتا در

هنگامي ظاهر گرديد كه مادي گرايي شايع و حكمفرما شـده بـود و دنياپرسـتان،    

كـه در وداهـا راجـع بـه      با ايـن . آلت دست خود قرار داده بودندمرجعيت وداها را 

گيـرد، قـوانين  محـدود     مـي  قرباني حيوانات كه به منظور اهداف خاصي صورت
كنندة معيني وجود دارد؛ در آن زمان افراد ناصالح كه تمايالت شـريرانه داشـتند،   

قالـب بـودا    خداونـد در . كردنـد  مي حيوانات را بدون مراعات اصول ودايي قرباني

ظهور كرد تا نقطة پاياني بر اين كار عبث بگذارد و اصول ودايي مربوط بـه عـدم   
بنابراين، هر يك از ظهورات يـا هـر اوتـاره، واجـد     . اعمال خشونت را وضع نمايد

در . هـاي مقـدس وصـف شـده اسـت      رسالت خاصي است كه همة آنان در كتاب

هـاي   كـه در كتـاب   رفت؛ مگـر ايـن  كس را نبايد به عنوان اوتاره پـذي  نتيجه، هيچ
اين نكته حقيقت ندارد كه خداونـد تنهـا در خـاك    . آسماني به او اشاره شده باشد

كند؛ يگانة متعال قادر است در هر كجا و هـر گـاه كـه اراده     مي هندوستان ظهور

گاهي خداوند از ملكوت اعالي خـويش شخصـا بـراي    .. ..كند، خود را ظاهر سازد
كند و گاهي نمايندة معتبر خود را در قالب خـادم يـا فرزنـد     مي اين منظور هبوط

   .)212: 1967(آيد  مي فرستد و يا شخصا به صورت ناشناخته مي خود

گوروهاي معاصر هندي، همانند ساي بابا كه بـدون   نشود كه مدعيا مي بنابراين، مشاهده
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نظر بسياري از مفسران نامند؛ سخني گزاف و بر خالف  مي دليل روشن و متقني خود را اوتاره

در واقع تفسير نادرست از متون مقـدس آيـين هنـدو،    . بهگود گيتا و محققان آيين هندو است

باعث شد معلمان كوچك و بزرگ مكاتب هندي جرات پيدا كرده و به بهانه اي اندك، خود را 

معلمـان   انديشة موعود منجي در آيين هندو به مـرور زمـان، ابـزاري بـراي    . اوتارة خدا بنامند

معنوي معاصر هند، مانند ساي بابا و مهر بابا شد تا خود را اوتاره و منجي زمان و تجسد خـدا  

  . بنامند

  عارف، مرتاض، گورو   

در واقع، عارف به معناي  اند، معروف) mystic(تر كساني كه در هند به عنوان عارف  بيش

منظور از مرتاض . بناميم �مرتاض� ها را سالك راه خدا نيستند؛ بلكه درست تر آن است كه آن

هاي مشكل و مداوم توانسته است بر بخشـي از نفْـس    جا كسي است كه از راه تمرين در اين

بـر  . خود تسلط پيدا كند و از برخي خواص آن در انجام دادن كارهاي خارق العاده بهـره ببـرد  

د، بـه برخـي از   ها و قوانين ثابت االهي، هر كس تمرين و رياضـت داشـته باشـ    اساس سنت

تفاوت عارف مسلمان و مرتاض هندي در اين اسـت كـه   . كند نيروهاي دروني دست پيدا مي

، عبادت خداوند است و خداوند به لطف خود و )قرب نوافل(هاي شرعي  هدف عارف از رياضت

، )ماننـد يوگاكـار  (گشايد؛ امـا هـدف مرتـاض     به خواست خود، درهاي دانش را به روي او مي

نيروهاي باطني يا آرامش دروني و مانند آن است و هرگز دغدغة توحيد و معرفـت   رسيدن به

  ). Krishna, 1996: 2-5(اهللا را ندارد 

به عبارت ديگر، عارف مسلمان در همه حال، بنده است و از خـود چيـزي نـدارد و هرگـز     

 عـارف . كند كه اوتاره يا تجسد خدا در روي زمـين شـده اسـت    مانند عارفان هندي ادعا نمي

  . شود رسد و هرگز با خدا يكي نمي مسلمان، از طريق بندگي محض به مقامات معنوي مي

اما گورو، در زبان سنسكريت به معنـاي اسـتاد اسـت و از آن مفهـومي هماننـد مـراد در       

رغـم ادعاهـاي    يك گورو لزوماً مرتاض نيست و اكثر گوروها به. شود فرهنگ تصوف اراده مي

طيف وسيعي از گوروها وجـود دارد  . فاقد هرگونه نيروي فوق طبيعي هستندفراواني كه دارند 
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تيشن اند و برخي نيز به مقام مهاگورو  ها معلمان سادة تمرينات يوگا و مدي كه بسياري از آن

 ؛جايگاه گورو در عرفان هندو بسيار مهـم اسـت  . رسند كه معادل اوتاره است مي) استاد اعظم(

نيازمند است كه بايد به دسـت گـورو   ) ديكشه(وي، به آيين تشرف زيرا تشرف به طريقت معن

آيين تشرف به اين معناست كه گورو، آن نو آيين را پذيرفته و سعادت معنوي او را . انجام شود

هاي هندويي كرد، رابطـة مريـد و    يكي از نكاتي كه غربيان را مجذوب آموزه. كند تضمين مي

اين نكته در سخني از كريستوفر ايشروود به روشني بيـان  . مرادي گورو با پيروانش بوده است

او پس از وصف شاگردي خود در محضر گوروهاي مختلـف و اسـتفادة معنـوي از    . شده است

. دهـد  شاگرد گورو بودن، معناي عميقـي بـه باورهـا و تمرينـات انسـان مـي      : نويسد ها مي آن

)Isherwood, 1969: 184 .(گونـه افـراد بـه     شدن اين البته بايد توجه داشت كه جذب

كه با عرفان اسالمي آشنايي چنـداني   آيين هندو، به دليل فقر معنوي جوامع غربي است و اين

عميق عارف با گورو اين است كه عارف مردم را به سوي هاي  همچنين يكي از تفاوت. ندارند

اگردان يوگاننده، البته آنانداموي، يكي از ش. كند مي خواند و گورو به سوي خود دعوت مي خدا

گويد كه يـك گـوروي واقعـي، شـاگرد را بـه       نويسندة كتاب معروف زندگينامة يك گورو، مي

  ). همان! (خواند سوي خدا فرا مي خواند؛ بلكه به  سوي خودش فرا نمي

اين سخن بسيار عجيب است؛ زيرا تقريباً همة گوروهاي هندو، مردم را به سـوي خـود فـرا    

  :  كند داند، به مريدان خود چنين توصيه مي ال، مهر بابا كه خود را اوتاره ميبه طور مث. خوانند مي
مرا در ياد داشته باشـيد و  . من درون شما و با شما هستم. من يكتاي قديم هستم

خـواهم كـه مـرا همـراه هميشـگي خـود        از شما مي. من شما را ياري خواهم داد

تر بـه مـن    هر چه بيش. ينديشيدكه به خود فكر كنيد، به من ب بيش از آن. سازيد

وظيفة شما ايـن اسـت   . تر به ميزان عشقم به خود پي خواهيد برد بينديشيد، بيش
   1.كه حضور مرا هميشه در افكار، گفتار و كارهايتان حفظ كنيد

  : گفت مي ساي بابا، ديگر گوروي معروف هندي نيز
من ) معبد(= آشرام  توانيد در هاي خودتان به من فكر كنيد و هر چه مي در خلوت

                                                 

1. www.meherestan.com 
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   1.حضور به هم رسانيد

مدي تيشن، آوازهاي مـذهبي و  : ساتيا ساي بابا سه نوع عبادت وجود داشتهاي  در آموزه

بـه عكـس   ها  گفت اگر به من دسترسي نداريد مدت مي ساي بابا. حضور در مجالس ساي بابا

  ).همان(من خيره شويد تا به مرور زمان نسبت به من محبت پيدا كنيد 

توان چنين نتيجه گرفت كه گوروها در هند و طبق آيين هندو مردم را به نفـس   مي پس،

 كنند؛ اما گوروهايي مانند يوگاننده و آنانداموي كـه در غـرب بـه تبليـغ مـردم      مي خود دعوت

كردند كه گورو بايد مردم را به سوي خدا دعوت  مي پرداختند، تحت تاثير اديان االهي، ادعا مي

خود اين سخن، ترفندي براي جذب مسيحيان به آيين هندو بود و از نظر آيين هندو  كند؛ اما

  .  صحت و اصالت ندارد

  كلكي در متون مقدس هندو

در ايـن  . ويشنو پورانه، يكي از نخستين منابعي است كه نام كلكي در آن ذكر شده اسـت 

  : پورانه آمده است
] درمـه [انـد و اصـول قـانون     هنگامي كه آداب ديني اي كه متون ودايي آموخته

نزديك شود؛ تكه اي از  �كالي�نزديك است كه به سرانجام برسند، و پايان عصر 
وجود الوهي كه خود، آغاز و پايان عالم است، و شامل همه چيـز اسـت، بـر روي    

او در خانوادة ويشنو يشَـه كـه بـرهمن ممتـاز سـرزمين      . زمين نزول خواهد كرد

كلكي زاده خواهد شد كه هشت قوة فـوق بشـري بـه او    شامباال است، به عنوان 
و دزدهـا و  ) بربرهـا (هـا   با قدرت مقاومت ناپذيرش همة ناآريايي. داده شده است

. همة كساني را كه جانشان با شرارت و رذالت عجين شده است، نابود خواهد كرد

كـالي  كساني را كه در پايـان عصـر   هاي  او راستي را باز برقرار خواهد كرد و جان
پـس، انسـان   . چنان كه به زاللي بلور شوند كنند، بيدار خواهد نمود، آن مي زندگي

هايي كه به فضل آن عصر خاص تحول پيدا كنند، همانند بذر براي بشر خواهنـد  

شد و نسل بعدي را توليد خواهند كرد كه پيـروان احكـام عصـر سـتيه يـا عصـر       

                                                 

1. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2068080,00.html   
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كه خورشيد و ماه، و سـتارگان  هنگامي : گويند مي .هستند �عصر طاليي�حقيقت 

درخشان تيشيه و سيارة ژوپيتر، در يك مدار قرار گيرند، عصر حقيقت فرا خواهـد  
  ). Wilson,2001:72، 24كتاب چهارم، فصل (رسيد 

اين پورانه، يكـي از  . در آگني پورانه نيز به همين صورت به آمدن كلكي اشاره شده است

رسـد   تجليات ويشنو معرفي كرده است، و به نظر مـي  نخستين آثاري است كه بودا را يكي از

دهد كه  مي آگني پورانه توضيح. مطالب مربوط به كلكي را از ويشنو پورانه اقتباس كرده باشد

كند و نظام طبقات اجتماعي آيين هندو را كه به هم  مي چگونه كلكي قانون اخالقي را برقرار

 Agni(بـه راه نيكوكـاري بازخواهنـد گشـت     نمايد و پس از آن، مـردم   مي ريخته است احيا

Purana, 7: 9-16 .(كـه شـكل    همچنين در اين كتاب آمده است كه ويشنو، پس از اين

  ). Ibid,16:10(دهد، به آسمان بازخواهد گشت  مي كلكي را از دست

در ايـن پورانـه   . در پورانة ديگري به نام پدمه پورانه، نيز به آمدن كلكي اشاره شده اسـت 

  :  استآمده 
او تنهـا  . اند، احيا خواهـد كـرد   هاي درست زندگي را كه نابود شده كلكي همة راه

فرمانرواي جهان خواهد بود و بيرق پيروزي اش گسـترده بـوده و خـود او مـورد     
همچنين كلكي را سوار بر اسب سپيد بالدار . پرستش مردم جهان واقع خواهد شد

ران نفر از دزداني را كـه جسـارت   كند كه شمشيري بر دست دارد و هزا مي وصف

  ).20-19، 2، فصل 12ج(خواهد كشت  اند، كرده، لباس پادشاهي پوشيده

در ايـن  . كلكي پورانه، تنها كتابي است كه به طور كامل به وصف كلكي پرداختـه اسـت  

هـا بـر روي    آن. پورانه آمده است كه خانواده اي پليد به نام كَلي از پشت برهما خواهند جهيد

ديگر به پيشگاه ها  هنگامي كه انسان. را به سوي تباهي خواهند كشانيدها  ن آمده و انسانزمي

او . خدايان قرباني نكنند، خود ويشنو بر زمين تنزل خواهد كرد تا جهان پر از شر را رها سـازد 

. يابد  تا خانوادة برهمنان را در آبادي شـامباال راهنمـايي كنـد    مي به عنوان كلكي تولد مجدد

سپس، او در . استاد او در هنرهاي رزم، راماي تبر به دست است كه ششمين اوتارة ويشنو بود

. سراسر جهان به سياحت خواهد پرداخت و با شاهان پليد و پيامبران دروغـين خواهـد جنگيـد   

كلكـي بـا   . سرانجام كَلي، آن مرد خبيث شكست خواهد خورد و دوران ستيه آغاز خواهد شـد 
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فه اش، به شكل چهار دست درآمده و به عنوان ويشنو به آسمان بـاز خواهـد   پايان يافتن وظي

كشـند   نفـر از بوداييـان را مـي   هـا   در اين كتاب پيشگويي شده است كه كلكي ميليون. گشت

  ).  9، 8، 6، 5هاي  ، بخش2كلكي پورانه،(

اد بـه  اعتقـ . دربارة تاريخ نگارش ميان قرن هفتم تا دوازده ميالدي تخمين زده شده است

، مراسم پيچيده و پر هزينة قرباني براي خدايان باعث شده بود )كاست(نظام طبقات اجتماعي 

تا در اين عصر آيين برهمني در ميان قشرهاي عمومي جامعه منفور شود و در مقابـل، آيـين   

ن از اي. بودا كه به هيچ كدام از اين شعائر اعتقاد نداشت، در ميان مردم جايگاه خوبي پيدا كند

ــد          ــرده ان ــداد ك ــود قلم ــلي خ ــمن اص ــان را دش ــه، بودايي ــي پوران ــرايندگان كلك رو، س

)Reat,1994:50-55 .(  

  تفسيرهاي نوين از مصداق كلكي

ها محدود است و فقـط   آيد كه تعداد اوتاره مي تر متون مختلف آيين هندو چنين بر از بيش

ـ  . ها نيامده كه در پايان جهان خواهـد آمـد   يكي از آن هـاي كـامالً    راي او نشـانه همچنـين ب

مشخصي ذكر كرده اند كه الزم است مدعيان كلكي بودن، آن شرايط را داشته باشند؛ ولي در 

از اين . برخي متون ديگر، راه ادعاي اوتارگي براي عموم گوروهاي هندو باز گذاشته شده است

نيـز تطبيـق    معروف هند و حتي خـارج از آيـين هنـدو   هاي  رو اوتاره را بر برخي از شخصيت

   .اند داده

كنـد، بـا    مـي  برخي از محققان غربي، تعابيري از كلكي را كه او را با اسب سـپيد وصـف  

در  .انـد  را مصداق كلكي آخرالزمـان دانسـته   7عباراتي از انجيل تطبيق داده و عيسي مسيح

  :انجيل در كتاب مكاشفه آمده است
ّ نام دارد و  ش امين و حقآسمان را گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوار ديدم …

نمايـد و چشـمانش چـون شـعلة آتـش و بـر سـرش         به عدل داوري و جنگ مي

دانـد و   كـس آن را نمـي   هاي بسيار، و اسمي مرقوم دارد كه جز خودش هـيچ  تاج

خوانند و لشكرهايي كـه در   مي “كلمة خدا”آلود در بردارد و نام او را  اي خون جامه
 وآمدنـد   ه كتان سفيد و پاك ملبس از عقب او مـي هاي سفيد و ب آسمانند بر اسب
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ها را بـه عصـاي    ها را بزند و آن آيد تا به آن امت شمشير تيز بيرون مي دهانش از

آهنين حكمراني خواهد نمود و او چرخُشت خَمر غضب و خشم خداي قادر مطلق 
دشـاه  پا”َد و بر لباس و ران او نامي مرقوم اسـت؛ يعنـي    افشُر را زير پاي خود مي

و ديدم وحش و پادشاهان زمين و لشكرهاي ايشان را ...  “ّاالرباب پادشاهان و رب

و باقيان به شمشـيري  ... سوار و لشكر او جنگ كنند كه جمع شده بودند تا با اسب
آمد كشـته شـدند و تمـامي مرغـان از گوشـت       كه از دهان اسب سوار بيرون مي

  ). 21تا  11اي ه بخش، 19فصل: مكاشفه(ايشان سير گرديدند 

روشن است كه چنين تعابيري تحت تاثير حضور گوروهاي هنـدي در غـرب و تقابـل دو    

  . فرهنگ مسيحي و هندو پديد آمده و اصالت ويژه اي ندارد

بسياري از محققان مسلمان هند، مانند ذاكر نائيك نيز مـدعي شـده انـد كـه بـر اسـاس       

و اوپانيشادها بـه ايـن   ها  ند وداها، پورانهمقدس هندوان، مانهاي  پژوهش هايي از همة كتاب

 ,Arfaj(آخرين پيامبر االهي، مصداق كلكـي اسـت    9نتيجه رسيده اند كه حضرت محمد

جـا كـه    اين نيز نمونة مواجهة دين اسالم و آيين هندو در هنـد اسـت و از آن  ). 85 :2012

شـيعه غنـي و پربـار     منابع اهل سنت در مورد وقايع آخرالزماني و موعود منجي، بسان منـابع 

  .رود مي نيست به راحتي به راه خطا

نزاري اسماعيلي، اهل گجرات و سند و پيروان آقاخان، به پيروي از هاي  گروهي از خوجه

ويشنو كتـاب نوشـته اسـت، معتقدنـد امـام      هاي  پيرشان به نام صدرالدين كه در زمينة اوتاره

برخـي از  ). Davis, 2007: 62(ست مصداق كلكي، موعود آينده و اوتارة ويشنو ا 7علي

بهاءاهللا تفسير كرده انـد كـه ايـن    . پيروان فرقة بهائيت نيز آمدن كلكي را به آمدن پيامبرشان

محققـان بهـائي   . تفسير ساختگي، در گسترش دين بهاييت در هند نقش مهمي داشته اسـت 

 باز گردانند و در ايـن  آخرالزماني اديان را به نوعي به بهاء اهللاهاي  تالش كرده اند همة اشاره

     .اند گونه تفسير به رايي، در جهت توسعة افكار نادرست خويش ابايي نداشته مورد از هيچ

  هاي نوظهور  آيين هندو و معنويت

هاي نوپديد دينـي در   گيري جنبش آيين هندو يكي از تأثيرگذارترين اديان شرقي بر شكل
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شمار گوروهاي هندي در غـرب، بـا تزريـق     بيهاي  ها، مقاالت و سخنراني كتاب. غرب است

انـديش   هـاي جـزم   نوعي پلوراليسم ديني، زمينه را براي مخالفت نسل جوان غربي بـا سـنت  

امـروزه   1.ها را تضعيف كرد مباني اعتقادي آن ،مسيحي آماده ساخت و به مرور زمان -يهودي

هـاي دينـي خـود     به آموزه زنند و اين تفكر را همة گوروهاي هندي از پلوراليسم ديني دم مي

دهـد كـه    خود گزارش مـي  �ماللهند�دهند، در حالي كه ابوريحان بيروني در كتاب  نسبت مي

  . شناسند هندوها هيچ دين ديگري را به رسميت نمي

طبق آمار، در كشوري مانند انگلـيس، تعـداد معتقـدان بـه جهـان پـس از مـرگ، طبـق         

يـك   1978در سـال  . تـر اسـت   تناسخ هندي كميهودي، از معتقدان به  -هاي مسيحي آموزه

چهارم از جوانان چهارده الي هجده سال به تناسخ قائل بودند كه ايـن تعـداد رو بـه افـزايش     

شـود كـه آمـار معتقـدان بـه       آمار اعتقاد به مفاهيم شرقي در حالي در غرب افزوده مـي . است

ه بعد، همواره رو بـه كـاهش   مفاهيم ديني مسيحي مانند اعتقاد به خدا، از جنگ جهاني دوم ب

آيين هنـدو امـروزه فقـط در آمريكـا بـيش از      ). Wilson & Creswell,: 36(است  بوده 

اين جماعـات در بسـياري از شـهرهاي اروپـا و آمريكـا داراي معابـد،       . چهارصد جماعت دارد

هـاي مخصـوص بـه خـود هسـتند       هـاي سـخنراني و سـالن    هـا، ديرهـا، كـالس    كـده  عزلت

)Tweed:2 .(  

تواند اوتارة خدا باشد و از  مي معاصري هندي اتفاق نظر دارند انسانهاي  همة اين معنويت

جا براي نمونه، سه تن از  در اين! جا كه اوتارة خدا خود خدا است، همه به نوعي خدا هستند آن

انـد، انتخـاب نمـوده و مـورد      افرادي را كه جنبش خود را بر اساس مفهوم اوتارگي بنـا كـرده  

  . تر مشخص شود دهيم تا ماهيت عرفان معاصر هندي بيش مي ي قراربررس

                                                 

داليل جامعه شناختي و روان شناختي مختلفي براي نفوذ آيين هندو در غـرب عنـوان شـده     .1
است، مانند فقدان معنويت در غرب، جلوگيري از گرايش جوانان به اعتيـاد، سـرگرم كـردن    

دوران پـس از جنـگ جهـاني و    نسل جوان توسط سياستمداران، جبران نااميدي و افسردگي 
 .مانند آن
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  راماكريشنا

ترين عـارف   راماكريشنا، مشهورترين عارف هندي است و بسياري از محققان، او را بزرگ

زندگي اين عارف هندي كه از سوي شاگردانش به دقـت و بـا جزئيـات    . دانند معاصر هند مي

سـوامي  . حقـايق بسـياري از عرفـان هنـدي اسـت     ثبت شده است، به خـودي خـود گويـاي    

 1اي بر ترجمة انگليسي كتاب انجيل حضرت راماكريشـنا  نيكيالننده، شاگرد راماكريشنا، مقدمه

هاي شكل دهنـدة تصـور غربيـان از     ترين متن نوشت و از آن زمان اين كتاب به يكي از مهم

شود كه شخصيتي غيـر قابـل    يراماكريشنا عارفي فوق العاده تصور م. معنويت هند تبديل شد

آنچه . ، يعني جذبة عرفاني رفت�سمادي�او بارها به حالت . درك، اسرار آميز و پر هيبت دارد

جاي تعجب است، اين حكايت است كه او گاهي در حالت رفـتن بـه   ! دربارة اين عارف بزرگ

راماكريشنا هنگامي كه . گذاشت بايست پاي راست خود را در آغوش مرد جواني مي خلسه، مي

توانستند براي پاي گناهكار او  شد، اطرافيان از كار او ناراحت بودند و نمي از سمادي خارج مي

توجيهي پيدا كنند؛ اما جرات پرسش از استاد را نداشتند و او نيز هرگز توجيهي براي اين كـار  

ي كـه از سـفر   گويند زماني پدر راماكريشنا به مسافرت رفتـه بـود؛ هنگـام    مي .خود ارائه نداد

بازگشت، زن خود را حامله يافت و بر اساس قرائن متعددي فهميد كه فرزند آينده اش اوتـارة  

يكي از استادان راماكريشنا، بت كوچكي به او ).  Partridge,2003:84(ويشنو خواهد شد 

شنا به راماكري. داد تا به قدري آن را بپرستد كه به راحتي آن را در مشاهدات عرفاني خود ببيند

كرد آن بت حركت كرده  مند شده و در آن نگريسته بود كه فكر مي اي به آن بت عالقه اندازه

در طول زندگي راماكريشـنا بسـياري از مـردم در عاقـل بـودن او شـك       . كند و با او بازي مي

داشتند؛ اما سرانجام گروهي از عالمان هندويي در يك كنفرانس جمع شدند و اعـالم كردنـد   

وقتي اين . كه راماكريشنا يك اوتاره، يعني تجسد خداوند بر روي زمين است!) كردندتصويب (

كننـد؟ خوشـحالم كـه     ها چنين فكـر مـي   خبر به راماكريشنا رسيد، با تعجب گفت آيا واقعاً آن

  ).Isherwood,1969: 206(است  حالتي كه دارم بيماري نبوده 

                                                 

1. Gospel of Sri Ramakrishna 
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 ساتيا ساي بابا

، جامعه شناس مشهور دانشگاه دهلي هنـد، دربـارة امثـال    1روزي پروفسور ديپانكار گوپتا 

  : او گفت. ساي باباها و گوروهاي هند سخن تلخي گفت كه متاسفانه حقيقت داشت
درصـدي را كـه واقعـاً     5، نام آن )گوروهاي فريبكار(درصد از اين مردان خدا  95

 ، خـراب )گوروهـاي خداشـناس، ماننـد سـاي بابـاي شـيردي      (مردان خدا هستند 
ها به دنبال مردم ساده لـوح و پولـدار    آن! ها شارالتان هستند تر اين بيش. كنند مي

هاي خارجي  توريست... كنند ها را باور مي نمي دانم چرا مردم سخنان اين! هستند

آينـد تـا بـه     اند، كـرور كـرور بـه هنـد مـي      كه از سبك زندگي غربي خسته شده
ها با صدها مركز معنوي  اين. ي برسندتيشن متعالي بپردازند و به روشن شدگ مدي

شوند؛ در حالي كه استادان ايـن مراكـز،    رو مي هاي يوگا و مانند آن روبه و كالس

هـا ايـن مراكـز را بـه راه      افرادي هستند كه فقـط بـراي گـرفتن پـول توريسـت     
   2.اند انداخته

او بحرانـي  . سخن پروفسور گوپتا، به عنوان يك جامعه شناس، در خور تامل فراوان است

كند كه از كنترل افراد، و حتي دولت خارج است و فقط خود مردم بايـد   را در هند مشاهده مي

منظور اين دانشـمند را از اسـتفادة لفـظ شـارالتان هنگـامي      . باشند �ها شارالتان�مراقب اين 

توجـه  ! هاي مربوط به فساد اين استادان معنـوي  شويم كه به سيل گزارش تر متوجه مي عميق

  . ها در سخن پروفسور گوپتا بود ساتيا ساي بابا يكي از مصاديق واضح اين شارالتان. كنيم

بـه دنيـا   به نام پوتاپارتي در هند اي كوچك  در دهكده 1926نوامبر  23در ساتيا ساي بابا 

به كساني كه از غرب به دهكدة او جهت  او .بودمذهبي اي فقير و  فرزند چهارم خانواده او. آمد

  : فتگ ميرفتند،  مي تشزيار
اسـاس و دليـل ايـن    . معجزه اصلي من، ايجاد تغيير و تحول در درون شما اسـت 

نهايـت و همـه    عشق و قـدرتي بـي  . استاالهي مبتني  حضور، بر عشق و قدرت

ها را از  هي است و قادر است انسانكه در حقيقت تجسم عشق اال) فراگير(جانبه 

                                                 

1. Dipankar Gupta 

2. www.kiratisaathi.com 
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  . پوتاپارتي بكشاند ةنقاط دور دست كره زمين به دهكد

همچنين معجزاتي داشت . ناميد خود را اوتاره يا تجسد خداوند در روي زمين ميساي بابا 

گاهي نيـز  . ها هاي خوردني و گاهي ساعت و مانند اين مانند ظاهر كردن اشياي زينتي، قرص

وانسـتند  بعدها شعبده بـازان مختلفـي از هنـد و اروپـا ت    . كرد نوشيد و طال استفراغ مي شير مي

از اين رو، ساي بابا به سرعت تغيير مشي داد و از جمع كردن ثروت . او را تقليد كنند! معجزات

به كارهاي عام المنفعه روي آورد و توانست مقامات سياسي را قانع كند كه وجودش براي هند 

  : گفت ساي بابا مي. ثروت افزا است
جنون بابا را در زنـدگي تـان    ؛به من مشغول باشيد ؛خودتان را محصور من بدانيد

ام تـا سـعادت    من آمده.. .!باور كنيد كه از اين جنون شيرين تر نيست ؛خلق كنيد

 ةهمـ . هيچ منظور ديگري از موجوديت مـن نيسـت  ؛ ام تا ببخشم بدهم، من آمده

بيا و مرا پيدا  .اضطراب و مشكالت خود را به من بسپاريد، و از من آرامش بگيريد
  1!پيدا كنكن، و خودت را 

پيروان ساي بابا، اين ادعاي او را باور دارند كه او اوتارة شيوه و شكتي است كه آمدنش در 

اين بدان معنا است كه پيروانش كه حدود سي ميليـون  . كتاب بهگودگيتا پيشگويي شده است

 فسـاد مـالي و  هـاي   امروزه پرونـده  2.انگاشتند او را خداي مجسم مي اند، نفر تخمين زده شده

ساي بابا را در قبول هداياي گران قيمت با اُشو مقايسـه  . اخالقي از ساي بابا علني شده است

هاي گران قيمت داشـتند و از هـيچ چيـزي بـه انـدازة       اُشو و ساي بابا جنون ماشين. اند كرده

تـر از   هاي ساي بابـا را كـه بـيش    امروزه، مجموع دارايي. شدند اتومبيل لوكس خوشحال نمي

در سـاي بابـا   3.زننـد  ميليارد دالر تخمين مـي  40تا  30ربي خود دريافت كرد، حدود مريدان غ

پنداشتند و براي شركت در اشرام او  تجسد خدا مياو را متاسفانه كه ي داشت ايران نيز مريدان

                                                 

1. http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=427806  

2. www.bababooks.com 

3. blogspot.com/…./mony_behind_sai_baba.html  
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  1.بسيار فعال است �ايران بابا�به زبان فارسي به نام  ساي باباسايت رسمي . رفتند به هند مي

  مهربابا

اي زرتشـتي در   در خـانواده  .م1894هريار، مهربان ايراني معروف به مهـر بابـا در سـال    ش

در شصت سالگي اعالم كرد كه اوتارة زمان و  .م1954مهربابا در سال . پوناي هند به دنيا آمد

مهربابا دوران كودكي و نوجواني معمـولي و عـادي را سـپري    . تجسد خدا بر روي زمين است

روزي زن پيشـگويي بـه نـام    . شـد  اي از او ديده نمي وحاني هيچ تمايل ويژهكرد و به عوالم ر

باباجان آثار كمـال را در مهربابـا   . باباجان را ديد و همين ديدار موجب دگرگوني باطني او شد

هاي بعد  در ماه. مشاهده كرد و پيشاني او را بوسيده و به او خبر داد كه اوتارة زمان خواهد شد

مهربابا بـه  . شوند، مواجه شد مرشد كامل ناميده مي 5گر كه همراه با باباجان مرشد دي 4او با 

 .ها به نام اوپاسني ماهاراج قرار گرفت مدت هفت سال تحت تعليمات روحاني نزد يكي از آن

جا به تعليم  را در بمبئي بنا نهاد و در آن) منزل مرشد( �منزل ميم� .1922مهربابا در سال 

كيلومتري  7به مكاني در ) مريدانش(هايش  ك سال بعد، مهربابا و مندليي. مريدانش پرداخت

كيلومتري بمبئي نقل مكان كردند و  210خارج از شهر احمدنگر در ايالت ماهاراشتراي هند و 

اي  اين مكان به اشرام مهربابا تبديل شد كه مدرسه 1924در سال . ناميدند �مهرآباد�جا را  آن

هاي طوالني روزه و اعتكاف  مهربابا دوره. درسة عشق در آن تاسيس شدجا به نام م نيز در آن

به ايران آمد و مدت  1931در ژوئن او . ها در راه سفر به مغرب و مشرق بود را گذرانيد و مدت

  : كهسال بعدگفت  12. دكردر مشهد اعتكاف  7سه شب در داخل حرم حضرت رضا
جـا   كاشته خواهد شـد كـه در آن   درخت ظهور رباني من در ايران، در شهر مشهد

  . پوشاندخواهد ابد و سرانجام تمام دنيا را ي رشد نموده و گسترش مي

  . پيوستنخواهد گاه به حقيقت  هيچها  همانطور كه مشخص است اين نوع پيشگويي

در مهرستانا در ايالت اوتار پرادش هند اعالم كرد كه مـن اوتـار و    1954مهربابا در فوريه 

خـدا سـخن   �سپس بيانيـة دعـوت مهربابـا را صـادر كـرد و كتـاب       . االترها هستمباالترين ب

                                                 

1. http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=427806 
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درگذشت؛  1969ژانويه  31مهربابا در. را براي نخستين بار در آمريكا به چاپ رساند �گويد مي

و  گرفـت كتـاب حـافظ را   گويند او به هنگـام مـرگ    مي. ن در سكوت بودادر حالي كه همچن

و بـه  ) حـافظ (اشاره كرد يعني و سپس به كتاب حافظ ) خدا(، يعني نخست به خود اشاره كرد

   .و از دنيا رفت �خدا حافظ� :اين وسيله به مريدان خود گفت

  اوتارة زمان

خدا بـه صـورت   ترين آموزة مهربابا اين بود كه من اوتارة زمان هستم و در وجود من  مهم

  :كند خدا ترسيم مياو براي توجيه سخن خود ده حالت اصلي براي . درآمده استانسان 

  ؛ خدا در حالت غيب الغيب. 1

 ؛ در حالت ماوراء يا اهللا، حاالت فرعي خدا. 2

 ر؛ خدا به صورت آفريدگار، پروردگار و فناكا. 3

 ؛به صورت روح جسمي خدا. 4

 ؛ تكاملي ةخدا به صورت روح در مرحل. 5

 ؛ واگشت ةخدا به صورت روح انساني در مرحل. 6

 ؛پيشرفتههاي  حبه صورت رو خدا. 7

 ؛ خدا به صورت مجذوب كامل. 8

 ؛به صورت آزاد مطلق خدا. 9

meherbaba, Site, 1( رهاوتايا خدا به صورت قطب . 10
 
(. 

كند و الوهيتش  هنگامي كه خدا به صورت انسان بر روي زمين تجلي ميبه زعم مهربابا،  

 ،بـدين ترتيـب  . شناسند پيامبر مييا  ، مسيح وهسازد، او را به عنوان اوتار را به بشر نمايان مي

خـود را   هخدا در تجسـم انسـاني كـه اوتـار     ،بدين ترتيب  .كند خدا به صورت انسان ظهور مي

كه از روي مهر بيكران خـويش  ها  انساناندازد تا به دست  آشكار ساخته، خود را به زحمت مي

مهربابـا   1.و ناسـزا بشـنود  تحقير شده  ؛ها، به سطحشان نزول كرده، شكنجه و آزار شود به آن
                                                 

كه مالحظه مي شود، اين انديشه كامالً با عقايد مسيحي دربـارة فلسـفة رنـج حضـرت      چنان .1
� 
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 در انتظـار مـن و حقيقـت   پيوسته ، خويش طي دوران تيرگي و مصايبدر نوع بشر، : گفت مي

من آن محبوب رباني هستم كه عشقم به شما بيش هستم؛ من با حقيقت يكي . باشند مي نم

هنگـامي كـه از او خواسـتند تـا      !من يكتاي قديم هسـتم . از عشق خودتان بر خويشتن است

هي من باالتر و برتر از اين است كه دسـت بـه معجـزه    مقام اال�: اي نشان دهد، گفت جزهمع

مهربابا، هي هاي اال هاي گذشته نيز كه معجزاتي از جلوه داد كه در زمان مي بابا توضيح .�بزنم

در برابر اين معجزات شد،  ديده مي 6زرتشت، بودا، كريشنا، مسيح و يا حضرت محمديعني 

meherbaba, Site, 2(! است تر نبوده اي بيش ، بازي بچه گانهابابهي ذات اال
 

سخنان ). 

مهربابا دربارة منيـت و دعـوت ديگـران بـه خـويش نشـان از گمراهـي آشـكار او در مسـير          

  . هندويي داشته و حتي از منظر آيين هندو نيز از درجة اعتبار ساقط استهاي  رياضت

  نتيجه گيري

توان يك سير تكـاملي را   مي د منجي در آيين هندو گفته شد،از مجموع آنچه دربارة موعو

شود كه در هر زمان كـه ديـن بـه     مي ابتدا در بهگود گيتا، ويشنو مدعي. براي آن ترسيم كرد

هـا   سپس در پورانـه . خطر افتد، شخصا ظهور خواهد كرد و با دشمنان دين مبارزه خواهد نمود

بـا ذكـر زنـدگي نامـه و معرفـي خـانوادة او، بـه او         دهند و مي به اين آخرين اوتاره نام كلكي

شود كـه در آن، هـر آنچـه از     مي سپس متني به نام كلكي پورانه سروده. بخشند مي تشخص

قبلي گفته شده، در قالبي نوين گرد آوري و بـه صـورت   هاي  و پورانهها  موعود آينده در كتاب

نوي هند از اطالق برخي از عبارات اين به مرور زمان، معلمان مع. شود مي داستاني كامل ارائه

نامند و  مي ها در مورد تجلي ويشنو در هر زمان سوء استفاده كرده و خود را اوتارة ويشنو كتاب

شود؛ زيرا تحت چنين آموزه اي، هر كسي پـس از   مي اين آموزه به آموزه اي خطرناك تبديل

تـوان از بررسـي زنـدگي و     مـي  همچنـين . تواند ادعاي الوهيت داشته باشد مي مدتي رياضت،

                                                                                                                    
�  

است و از االهيات مسيحي گرفته شده و با آموزة اوتارة هندي تركيب شـده  مطابق  7عيسي
  .است
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خـود را خـدا دانسـته و    هـا   معاصر هند نتيجه گرفت كه اوتارههاي  مدعاهاي سه تن از اوتاره

كنند و اين باعث گمراهي بسياري از جوانان مـاجراجوي   مي پيروان را به نفس خويش دعوت

ز بـر بـروز   مشكالت اجتماعي و رواني مردم غرب، به ويژه فقدان معنويت ني. غرب شده است

تر متون ديني آيين  ادعاي اوتارگي، ادعايي بر خالف بيش. اين پديده تاثير فراوان داشته است

  .     هندو بوده و تقليل انديشة موعود منجي، به سطحي عاميانه و نازل است
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