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  چكيده

ترين منابع ديني كه ديدگاه درون ديني آيين هندو در مورد منجي را  به عنوان مهم »متون پورانه«
و  »كَلْكـي «و فردي خاص به نـام  ) ويشنو(او را تنزل جسماني وجه ربوبيت االهي  ؛در بر دارند

كَلْكي با ظاهري انسـاني و   ،ها البته در پورانه. كنند هاي منحصر به فرد معرفي مي داراي ويژگي
ولي در برخي ديگر از متـون هنـدو،    ؛شود داراي صفات برجستة جسماني و معنوي توصيف مي

مطــابق . دارد ،صــورت موجــودي نيمــه انســان و نيمــه اســب اي، بــه ســطورهاي ا كَلْكــي چهــره
تـدريج در   هـاي االهـي كـه بـه     ها، منجي براي احياي كماالت اخالقي و سـنت  هاي پورانه آموزه
از جنـگ   ،هاي چهارگانة هستي به فراموشي سپرده شده، ظهور خواهد كرد و در ايـن راه  دوره

هر چند اعتقاد به ظهور كَلْكي در آيـين  . ي ندارديان نيز اباو نبرد با اهريمنان، ظالمان و سركش
هـاي مختلـف ايـن آيـين و همچنـين       ر فرقـه بـ بـه هرحـال    ؛شـود  هندو چندان محوري تلقي نمي

  .داراي تاثيرات فراواني بوده استهاي نوپديد ديني شبه قاره  جنبش
  .يه يوگهستْ يوگه،په، كلي لْكَ،  تاره، كَلْكيوپورانه، ويشنو، اَ :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mohammadrohani59@gmail.com  عضو هيأت علمي پژوهشكده دانشگاه اديان و مذاهب. 1
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  مقدمه

 هبـه آمـوز  هـا   شوند كه در آن ترين متون ديني هندو محسوب مي از جمله مهم »ها پورانه«

بـا محوريـت    »كَلْكـي پورانـه  «به نـام   ،يكي از اين متون. منجي و موعود پرداخته شده است

متـون مقـدس    لذا اين دسته از. در آيين هندو تدوين شده است »آخرالزمان منجي«و  »موعود«

ديدگاه درون ديني  ،ها توان با مطالعه و بررسي آن از جمله بهترين منابعي هستند كه مي ،هندو

كه به جايگاه و كاركرد موعود در هندو  پيش از آن. باوري شناخت در مورد موعودرا آيين هندو 

  :نمايد ميضروري  ،تذكر چند نكته به عنوان مقدمه ،بپردازيم

نظـام اعتقـادي مـدون و     ،تر اديان، داراي اصول هندو بر خالف بيش كه آيين نخست اين

ها معيار و  كه پذيرفتن آنوجود ندارد هاي تعريف شدة رسمي نيست؛ يعني باورهايي  چارچوب

بـاوري در   لذا آنچه در مورد موعود. ها باعث ارتداد از اين آيين شود مالك هندو بودن و رد آن

ها و مـذاهب هنـدو نخواهـد بـود و حـداكثر       معني باور تمام فرقه حتماً به ،شود هندو بيان مي

  .اي از پيروان اين آيين تلقي كرد توان آن را باور بخش عمده مي

باوري در آيين هندو مطـرح اسـت و مـتن خاصـي نيـز بـه آن        كه هر چند موعود دوم اين

ور همانند اعتقاد به اين با است؛ و در متون متعدد ديگري نيز به آن اشاره شده يافتهاختصاص 

لزوم انتظار ظهور ماشيح در يهوديت، عيسي در مسيحيت، و يـا حضـرت مهـدي در اسـالم،     

به عبارت ديگر، هـر  . گردد ويژه مذهب تشيع، در آيين هندو چندان بنيادي و مهم تلقي نمي به

ن بـدي و  هاي اديان؛ يعني نابود كـرد  كاركرد ديگر موعود هچند كاركرد كَلْكي در آخرالزمان ب

اصـل انتظـار ظهـور منجـي همچـون اديـان        ؛غالب كردن خير و نيكي شباهت زيـادي دارد 

ي از هويـت  ئجز ،ابراهيمي چندان محوري و بنيادين نيست و برخالف اين اديان كه اين باور

  .رود، در كليت آيين هندو از چنين جايگاه بنياديني برخوردار نيست شمار مي ديني آنان به

همانند موعودهاي ديگـر اديـان،    ،كه هر چند منجي موعود در متون پورانه نديگر اي هنكت

مطـابق ديـدگاه برخـي از پژوهشـگران،      ؛اي است كه در آينده ظهور خواهد كرد نجات دهنده

لذا  ؛اكنون تحقق يافته ؛اي كه در اين متون به عنوان زمان ظهور منجي بيان شده است آينده

به عنوان مصداق موعود در آيين هندو  ،هاي مختلف حتي سرزمينو  ادواردر را افراد متعددي 

  .اند معرفي كرده

بنا بر همين ديدگاه، برخي از پژوهشگران مسلمان و هندو، پيامبر اسالم را مصداق كَلْكي 
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يكي از نخستين پژوهشگران هندو كه با نوشتن كتابي به نـام   1.اند در آخرالزمان معرفي كرده

»وِد پركـاش اوپـادهي  «تر تـرويج كـرد،    اين نظريه را بيش »هندو محمد در متون مقدس«
از  2

هاي خاص موعـود هنـدو در    با تطبيق صفات و ويژگي ،او در اين كتاب. دانشمندان هندو بود

و همچنين شرايط محيط و اوضـاع   )شامل صفات ظاهري و اخالقي(ها با پيامبر اسالم  پورانه

، اسـاس آن نظريـه  اي را مطرح كرد كـه بـر    نظريه ؛در دوران ظهور كَلْكي و پيامبر آخرالزمان

هـا در كلـي يوگـه، در حقيقـت      به عنوان منجـي آخرالزمـان در پورانـه    ،كَلْكي هاشاره به اوتار

دي محققانه شايد نتوان تمام البته با دي 3.پيشگويي ظهور پيامبر اسالم در آخرالزمان بوده است

  .قابل تأمل است نكات آن،برخي از  اما ؛ها را علمي و دقيق قلمداد كرد اين مقايسه

اين  ،كند موعودباوري در آيين هندو را داراي اهميت مي ههايي كه آموز يكي ديگر از جنبه

نـوين دينـي   هـاي   ها و جنبش ساز پيدايش و گسترش نحله تدريج زمينه است كه اين آموزه به

آنان مصداق همـان كَلْكـي    ،ها مدعي هستند بسياري در اين آيين شده است كه پيشوايان آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكي از نظرياتي كه از دير زمان ميان علما و محققان مسلمان هند مطرح بوده، اهل كتاب بودن آيين .  1
هـاي   نخست، وجـود آمـوزه  : اين ديدگاه معموالً بر مبناي دو دليل اصلي بيان شده است. هندو است

ناً نـام خـاص   البته مطمئ. توحيدي در متون مقدس هندو، و دوم، وجود نام پيامبر اسالم در اين متون
در اين متون وجود ندارد؛ ولي با توجه بـه برخـي روايـات، ماننـد روايتـي از       6محمد بن عبداهللا

كه ايشان نام خودشان را همراه پيامبر اسالم در متـون اديـان مختلـف، از      7حضرت اميرالمؤمنين 
ما أ«: اين ادعا باشدديني بر صحت  رسد دليلي درون اند، به نظر مي جمله متون مقدس هندو بيان كرده

: وعند الهند كبكر قـال  ...برئ  التوراةإليا فهو علي بلسان العرب، وفي  أنا اسمي في اإلنجيل: 7قوله
الشيخ الصدوق، : رك(» ...وذكر فيها أن ناصره كبكر  6يقرؤون في كتب عندهم فيها ذكر رسول اهللا

 ).60السالمي، ص، علي اكبر الغفاري، قم، مؤسسه نشر امعاني االخبار: 1379

2 . Ved prakash Upaddhay 

: هايي كه وِد پركاش اوپادهي معتقد است ميان كلْكي و پيامبر اسالم مشـتركند؛ عبارتنـد از   ترين ويژگي مهم.  3
كـه   اي از جانب خدا به كلْكي بوده؛ چنان داشتن شمشير و اسبي خاص كه مطابق بيان كلْكي پورانه هديه. 1

اي خـوش   اي زيبـا و رايحـه   سـالم چهـره  پيامبر ا. 2شمشير پيامبر اسالم ذوالفقار و براق چنين بوده است؛ 
دارد؛ چهار خليفـه راشـدين نيـز يـاوران پيـامبر      ) ياور(كلْكي چهار برادر . 3داشتند؛ كلْكي نيز چنين است؛ 

پيامبر اسالم از بين برنده ظلم و احيا كننده عدالت بوده، كه اين نيز يكي از كارهاي اصلي . 4اند؛  اسالم بوده
بوده كه ترجمه آن به عربي همان عبداهللا نام پـدر پيـامبر اسـالم    » ويشنويشه«كلْكي نام پدر . 5كلْكي است؛ 

 ,Upaddhay, Ved Prakash (2011). Muhammad in the Hindu Scriptures: رك(اسـت  

Muhammad Alamgir, Kuala Lumpur, A. S. Nooreen). 
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 3امـه  ،و همسرش 2هگوان كَلْكي و ب 1هيه ساي بابامثالً افرادي مانند ستْ. موعود هندو هستند

د پيـروان  از جنوب هند، از جمله افرادي هستند كه چنين ادعايي داشتند، و با اين ادعا توانستن

ـ   در برخي جنبش ،اين ادعا. كنندبسياري را جلب  اسـالمي در شـبه قـاره،     ههـاي موعودگرايان

يـا ريـاض    4)قاديانيـه (گذار جنبش احمديـه   بنيان ،)م1908 -1838(همانند ميرزا غالم احمد 

»بنياد بين المللي مسيح«مؤسس ) م2003-1941(احمد گوهر شاهي 
شـود و   نيز مطـرح مـي   5

  .كردند ن خود را مصداق موعود اديان، از جمله كَلْكي در آيين هندو معرفي ميپيشوايانشا

  پيشينه

ي در اديـان، در مجـالت   رتا كنون مقاالت متعددي با موضوع بررسي منجي و موعودبـاو 

. اند طور اختصاصي در مورد موعود هندو بحث كرده ها به مختلف منتشر شده، كه تعدادي از آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sathya Sāi Bābā 

2 . Bhagwān Kalki 

3 . Amma 

نيز مشهور است، توسط ميرزا غالم احمد از اهـالي روسـتاي   » قاديانيه«كه به » احمديه«جنبش ديني .  4
او . خواننـد  اي نيـز مـي   به همين خاطر، پيروانش را قاديانيه. قاديان در منطقه پنجاب هند تأسيس شد

ديگـر مسـلمانان    پذيرفت؛ ولـي بـرخالف   االهي مي اولوالعزمپيامبر اسالم را به عنوان آخرين پيامبر 
معتقد بود كه نزول وحي االهي و بعثت رسوالني كه رسالتشان احياي پيام االهي و نه تأسـيس ديـن   

همچنين او خود را مصداق مسيح موعـود  . هاست جديد است؛ هنوز ادامه دارد و او خود يكي از آن
ا غالم احمد در يكـي  ميرز. دانست مسيحيان، مهدي موعود مسلمانان و حتي كلْكي اوتاره هندوها مي

ظهور من در اين زمان تنها براي اصالح امت اسالمي نيست، «: گويد هايش چنين مي از آخرين سخنراني
مـن  . بلكه خداي متعال از طريق من، سه امت بزرگ هندو، مسلمان و مسيحي را اصـالح كـرده اسـت   

 John Nicol Farquhar (1915). Modern (» همـان مسـيح موعـودم، مـن همـان اوتـاره آخـرينم       

religious movements in India, New York, The Machillan Company: P.138.( 

5  .Messiah Foundation International (MFI)      اين بنياد ديني توسـط صـوفي پاكسـتاني بـه نـام ،
كـه او   البته با توجه به ادعاي وي مبنـي بـر ايـن   . م تأسيس شد1980در » رياض احمد گوهر شاهي«

تـدريج بـه    همان مهدي، مسيح و كلْكي است، از قالب يك بنياد و نهاد ديني معمولي خارج شد و به
اند  كه او همان موعود اديان است، ادعا كرده او و پيروانش براي اثبات اين. اي مذهبي تبديل شد نحله

همچنين اجرام  شيوه لينگام، ،كه تصوير چهره او را بر اشياي مقدس اديان مختلف مانند حجراالسود
  ).goharshahi.com: رك(اند  آسماني مانند ماه و خورشيد ديده
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، »هنـدو  نييموعود در اسالم و آ يآموزه منج يقيتطب يبررس«توان به مقاالت  از آن جمله مي

، در »هند باستان يباورها نهييموعود آخرالزمان در آ«؛ يپژوهشنامه حكمت و فلسفه اسالمدر 

انتظـار  ، در مجلـه  »هنـدو  نييدر آ ييگرا يمنج يها نهيزم«و همچنين ي فرهنگ هانيكمجله 

مقاله پيش رو با مقاالت پيش از آن، اين اسـت كـه در ايـن      تفاوت عمده. اشاره كرد ،موعود

ويـژه چنـد    ديني هندو با محوريت متون پورانه، بـه  پژوهه سعي شده با تأكيد بر رويكرد درون

هاگوته پورانه و اگني پورانه؛ به تحليل دقيق ايـن آمـوزه بـا    كي پورانه، بپورانه مهم، مانند كلْ

به اين منظور، سعي شده كـاركرد منجـي هنـدو در ايـن     . پژوهانه پرداخته شود دينرويكردي 

؟ مـورد  »سوي چـه  به«؟ و »وسيله چه «؟ به »نجات از چه«متون، با پاسخ به سه سؤال بنيادين 

بررسي قرار گيرد و به ابعادي پرداخته شود كه در مقاالت پيشين چندان مستند بحـث نشـده   

  .است

  ها پورانه. 1

هـايي   ها و داسـتان  به معني كهن و قديمي است؛ چرا كه اين متون، اسطوره »پورانه« واژه

اي موسـوم بـه    هـاي اسـطوره   ها پس از سـروده  پورانه. در بر دارندرا مربوط به دوران باستان 

اند؛ ولي با فاصله زماني بسيار طوالني؛ لذا بايد اين دو متن را از هـم   تدوين شده 1ها ايتيهاسه

هـا در   پردازند؛ ولي ايتيهاسـه  از نظر محتوا نيز، هر دو متن به اساطير باستاني مي. كردمتمايز 

ها از نيروها  مورد اساطير مربوط به كارهاي قهرمانان فناپذير بشري هستند؛ در حالي كه پورانه

ن نخستي: اند ها بر دو گونه طور كلي پورانه به. كنند و كارهاي مثبت خدايان تجليل و تكريم مي

 »پورانه كوچك«يا  3پورانه نام دارد، و نوع دوم، اوپه »اصلي«يا  »پورانه بزرگ«يا  2نوع، مهاپورانه

  ).Dowson, 2000: P.254(شود، كه كَلْكي پورانه بخشي از آن است  ناميده مي »فرعي«يا 

 ها جايگاه پورانه 1. 1

ـ   تر از متون مقـدس هنـدو    اي بزرگ ها، جزو دسته هر چند پورانه 4يتيمرْموسـوم بـه س 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Itihāsa 

2 . Mahāpurāṇa 

3 . Upapurāṇa 

4 . Smṛti 
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كه بـراي آن نويسـندگان بشـري     به خاطر اين(هستند، و اين دسته از متون، از نظر تئوري 

تـري   اعتبار ديني كم Śruti1روتي قائلند، نسبت به متون الهامي و ماوراي بشري به نام شْ

ند و تر قابل فهم هست روتي براي عموم مردم بيشحال چون نسبت به متون شْ دارند، با اين

  تر در اختيار عموم هندوها قرار دارند؛ از جنبه عملـي داراي اهميـت بيشـتري هسـتند      بيش

)Lochtefeld, 2002: vol. 2, P. 657(.  

ها بـه   در يكي از پورانه ،ها در ميان ديگر متون مقدس هندو اهميت و جايگاه خاص پورانه

وي بـ  «: هاگوته پورانه چنين بيان شده استنام د ـ متـون شْ مريتي دو چشـمان خـدا   روتي و س

 Devi Bhagavata Purāṇa, vol. 11, 1, P. 21(.2( »هـا قلـب اوسـت    اما پورانه ؛هستند

ـ   عرض بودن ارزش و اعتبار ديني پورانه البته اين به معني هم در  .روتي نيسـت ها با متـون شْ

تالف متـون  در صـورت اخـ  كـه   اين ، به سؤال فردي، مبني برادامه همين سروده نيز در پاسخ

هاي متـون   ها، بايد آموزه هاي آن در صورت اختالف آموزه :شود گفته مي ؛مقدس چه بايد كرد

 )Swami Vijnananda, 2004: P. 768(روتي را به عنوان معيار نهايي پذيرفت شْ

است و هـر   3شهطور كلي، كَلْكي پورانه از نظر ساختار و محتوا شامل سه بخش يا انْ به

در برخي از توضيحاتي كه . باشد ترتيب شامل هفت، هفت و بيست و يك فصل ميشه به انْ

 4در انتهاي اين متون آمده است، ادعا شده كه اين كتاب، در حقيقت ادامه كتـاب بهاگوتـه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است و در اصطالح به متون الهامي و ماورايي هندو اطالق » شنيده شده«در لغت، به معني » شْروتي«.  1
نيشـدها   ، و اوپـه Āranyakasها  ، آرنيكهBrāhmaṇasها  ، براهمنه Vedaشود كه شامل چهار وِده  مي

Upaniṣad نخسـت  : در مورد وجه تسميه اين متون به شْروتي دو احتمال داده شـده اسـت  . هستند
ها پس از پيدايش تنها به صورت شفاهي و از طريق شـنيدن از   اينكه چون اين دسته از متون، تا نسل

هـا   احتمال ديگر نيز به كيفيت نخستين دريافت آن توسط ريشي. شده است استاد به شاگرد منتقل مي
شود؛ به اين معنا كه اين دسته از متون چون نخستين بار از طريـق الهـام مـاورايي توسـط      مربوط مي

شنيده شده و توسط آنان براي ديگران نقل شده اسـت؛ بـه    Ṛṣiها  حكماي باستاني موسوم به ريشي
  :رك( شود اين نام خوانده مي

Rodrigues, Hillary (2007), Introducing Hinduism: P. 37 & Sharma, Arvind (2008), 

Introduction to Hindu Dharma: P. 45). 
 .باشد ، مياين نحوه آدرس دهي طبق آنچه در متون مقدس هندو آمده است.  2

3 . Aṃśa 

4 . Bhāgavata 
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كَلْكي پورانـه، بـه فرقـه ويشنوپرسـتان     . است كه با توجه به وقايع آينده تدوين شده است

اين متن از نظـر  . باشد متعلق مي 1ويتهويتادهندو، به شاخه دو در مكاتب فلسفي ) ويشنوه(

 بنگـال متعلـق اسـت    هتر به منطقـ  شود و بيش نسبتاً متأخر و جديد محسوب ميقدمت متني 

 )Gonda, & Rocher, 1986, vol. 2, p. 183(.  

  ها جايگاه منجي موعود در پورانه. 2

موعود آخرالزمان  هها به مسئل زيادي از پورانهتقريباً تعداد  ،اي متون پورانه همطالع بر اساس

بـه   اختصاصـاَ  ،هاي متعدد، كَلْكي پورانـه  كه در ميان پورانه ولي با توجه به اين ؛اند اشاره كرده

تواند يكي از بهترين منابع براي شناخت ديدگاه هنـدو   پردازد، مي تبيين تفصيلي اين آموزه مي

  مانند اگنـي پورانـه نيـز بـه ايـن آمـوزه       ،هاي ديگري پورانهلبته ا. باوري باشد موعود در زمينه

صورت شخصي خاص توصيف شده كـه در    ها كَلْكي موعود هندو به در اين پورانه. اند پرداخته

  .خداي ويشنو است  حقيقت تجسد يا اوتاره

  اوتاره .1 -2

ه آن مطرح هاي مختلف مربوط ب تر در مذهب ويشنَوه و فرقه بر اساس اين آموزه كه بيش

به دليل مهر و محبتي كه بـه انسـان و عـالم دارد، هرگـاه     ) وجه ربوبيت االهي(ويشنو  ؛است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين مكتب . است» ودانته«هاي مكتب فلسفي  يكي از زير شاخه ،Dvaitādvaita» ويتهويتادد«مكتب .  1
او نيـز همچـون بهاسـكره و    . وجود آمـد  در حدود قرن دوازدهم ميالدي به» نيمباركه آچاريه«توسط 

رامانوجه از ديگر نظريه پردازان مكتب ودانته، سعي كرد بين آموزة وحـدت مطلـق شـنكره آچاريـه     
به همين دليل مكتب او . تعادلي ايجاد كند) دويته(و باور به تمايز مطلق خدا و هستي ) ودانته ادويته(

از ديدگاه نيمباركه ارتباط خدا و هستي نـه   .نامند مي» عدم ثنويت«و » ثنويت«را دويتادويته، به معني 
گيـه  در چهاند» تـو همـاني  « tat twam asiكـه مهاواكـه مشـهور     عدم تمايز، است و نه تمايز، چنان

توان همانند نور و خورشيد، جرقه و آتش يا زهـر و مـار دانسـت؛ نـور از      را مي) 7، 8، 6(نيشد  اوپه
خورشيد جدايي پذير نيست؛ ولي عين آن هم نيست؛ جرقه از آتش است، ولي عين آن نيست؛ زهـر  

ايز نيسـتند،  گونه ارواح و اجسام از برهمن هستند و از او متم از مار است، ولي عين آن نيست؛ همين
  :رك. (ولي عين او هم نيستند

Lochtefeld, James G. (2002), The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, New 

York: The Rosen. vol1: p. 213 & Chandradhar Sharma (2000), A Critical Survey 

of Indian Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publ: p. 377). 
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گرداند و آرامش و امنيت را  و آن خطر را برطرف ميشود  ميخطري آن را تهديد كند، متجسد 

شـود   گفته مـي  »اوتاره« ،ويشنو«به هر كدام از اين تجسدهاي . گرداند به جهان هستي باز مي

)N. Singh, 1999: p. 140(.  

  : اين آموزه در اگني پورانه چنين بيان شده است
صـورت   بحران و خللي پيش آيد و فساد گسـترش يابـد، خداونـد بـه     ،هرگاه در عالم

موجودي تنزل يافته و با اعجاز خود با فساد و پليدي مبارزه كـرده و مشـكل را رفـع    

) كَلْكـين (كه كَلْكـي   1ويشنو ده تنزل دارد. كند كند و بار ديگر نيكي را حاكم مي  مي

   .)Chaturvedi, 2004: p. 26(هاست  دهمين و آخرين آن

مثالً مطابق بيان بهاگوته  ؛هاي ويشنو در تمام متون هندو يكسان نيست البته تعداد اوتاره

ــه ويشــنو بيســت و دو تنــزل دارد كــه بيســت و دومــين آن  هــا همــان كَلْكــي اســت  پوران

)Gopinatha Rao, 1993: vol.1, 1: p. 123(صرف نظر از تعداد اين  ،ولي به هر حال ؛

اين است كه آخرين اوتاره كـه همـان منجـي     ،متون بر آن متّفق هستند هآنچه هم ،ها اوتاره

  .كَلْكي نام دارد  ؛آخرالزمان است

  كَلْكي اوتاره .2 -2

او بـه عنـوان منجـي     ؛كَلْكـي بيـان شـده    هبا توجه به آنچه در متون پورانه در مورد اوتار

 ،ولي در برخي ديگر از متون هنـدو كَلْكـي   ؛هاي ماورايي آخرالزمان، ابرانساني است با توانايي

  .اي نيمه انسان و نيمه اسب توصيف شده است تر به عنوان موجود اسطوره بيش

  عنوان ابرانسان به ،كَلْكي .1 -2-2

اي  ن شده، ويشنو به صورت كَلْكي، به عنوان پسر خانوادهگونه كه در كَلْكي پورانه بيا آن

عالي رتبه از طبقه روحانيان يـا براهمنـان، از خـانواده ويشـنو يشـه در روسـتاي سـمبهل        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجود نيمه شير . 4؛ Varāhaگراز، وراهه . 3؛ Kurmaپشت، كورمه  الك. 2؛ Matsyaماهي، متْسيه .  1
ــة تبــردار، پرَشــورامه . 6 ؛Vāmanaكوتولــه، وامنــه . 5؛ Narasiṃhaو نيمــه انســان، نرســينْهه  رام

Paraśurāma ره  رامه. 7؛چندRāmachandra شـنه  . 8؛كْريKṛṣṇa بـودا  . 9؛Buddha منجـي  . 10؛
 .به نام كلْكي) Kali Yugaكلي يوگه (آخرالزمان 



  

 

137 

يجا
اه
گ

 
ج

من
د 

كر
ار
 ك

و
  ي

نه
ورا

ن پ
تو

 م
در

و 
ند

 ه
ود

وع
م

  

. متولـد خواهـد شـد    1در دوازدهمين روز پيش از كامل شدن ماه، در ماه بيسـاكه ) شمبهله(

سيالن اسـت؛ در حقيقـت تجسـد همسـر     نام دارد و دختر شاه  »پدما«همسر كَلْكي نيز كه 

  شود  شمي است كه براي ياري شوهرش در جسم انساني متجسد ميخداي ويشنو، االهه لَكْ

)Wilkins, 1900: p. 98 & Tagore, 1880: p. 128(.  

و  2كَلْكي به صورت مردي توصيف شده كه سوار بر اسب سـفيد  ،ها به طور كلي در پورانه

هاي پست را از بـين خواهـد    انسان ،داراي شمشيري درخشان همچون شهاب است كه با آن

دارا بـودن خـرد و دانـش و خـرد هشـت       ،هاي كَلْكي ترين ويژگي همچنين يكي از مهم. برد

كَلْكي سه هديه از خداي شيوه دريافت  همطابق بيان كَلْكي پورانه، اوتار .)Ibid(ابرانسان است 

  : بود »شمشير«و  »طوطي«، »اسب«ل كرد، كه شام
 ؛اين بهتـرين موجـودات  : جناب كَلْكي را در آغوش گرفت و چنين گفت ،خداي شيوه

توانـد بـه    است و مـي  3اين اسب تجلي از گروده. خواهي از من طلب كن هرآنچه مي

دانـد، از   اين طوطي نيز همـه چيـز را مـي   . هر جايي برود و هر شكلي به خود بگيرد

خـواهم ايـن شمشـير بـرّان و      همچنـين مـي  ... اين دو را بپذير. ل و آيندهگذشته، حا

تـو  . ين شده و بسيار نيرومند است، نيز تقديم كنمياش با جواهر تز محكم را كه دسته

كـم كنـي    ؛كنـد  تواني بار سنگيني كه بر دوش زمين سنگيني مـي  با اين شمشير مي

)Das, 2006:p. 33(.  

هاي مافوق بشري تحـت عنـوان    او داراي توانايي،  از كَلْكي هاگود پورانهمطابق توصيف ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يا ويساكهي، نخستين روز ماه هندي بيساكه، مطابق ماه آوريل است) Baisākh( »بيساكه«.  1
ظهـور  » بـراق «مطابق برخي از روايات اسالمي در مورد منجي آخرالزمان، ايشان با اسب پيامبر بـه نـام   .  2

، 52بحـاراالنوار، ج (» بِفَرَسٍ يقالُ لَه البراقُ فَيركَبـه ثُـم يـأتي الـي جبـل رضَـوي      و يجِيئُه «: خواهند كرد
بيني  ظهور فردي سوار بر اسب سفيد با شمشير، در عهد جديد كتاب مكاشفه يوحنا نيز پيش.). 306ص

ه عدل داوري و ديدم آسمان گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين و حق نام دارد و ب«: شده است
ها را به عصـاي   ها را بزند و آن آيد تا به آن امت و از دهانش شمشيري تيز بيرون مي... نمايد و جنگ مي

 ).15و  11، آيات 19مكاشفات يوحناي رسول، فصل (» ...آهنين حكمراني خواهد نمود

ر، بال، چنگال در اساطير هندو، شهريار پرندگان و مركب خداي ويشنو، با س) Garuḍa( گروده«.  3
 :رك(هـا و مارهاسـت    او دشـمن اهـريمن و بـدي   . و منقار عقـاب و بـدن و انـدام انسـاني دارد    

Sherman, Joseph (2008), Storytelling an Encyclopedia of Mythology and 

Folklore, New York: Sharpe Reference:P. 185). 
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 .)Anonymous, 1999: p. 2132(است  »هشت نيروي معنوي«به معني ، »)اشته سيدهي«

رسـند،   به تعالي روحـاني مـي   1هايي كه از طريق مراقبه و يگه هاي هندو، انسان مطابق آموزه

هـاگود  ، كه با توجه به آنچه در اين عبارت از بدست خواهند آورد العاده به هايي خارق توانمندي

  .ها را داشته باشد ، منجي آخرالزمان نيز بايد آناست پورانه بيان شده

توانـايي   ،گريمـا . 2 ؛انـدازه كوچـك شـدن    توانـايي بـي   ،انيما. 1: اشته سيدهي عبارتند از

توانـايي عظـيم    2،مهيمـا . 4 ؛وزن شدن و پرواز توانايي بي ،هيمالگْ. 3 ؛نهايت سنگين شدن بي

عدم محدوديت  ،پراكاميه. 6 ؛توانايي به دست آوردن هر چه اراده كند ،پراپتي. 5 ؛ه شدنثالج

 4،ايشـيتوه . 8 ؛توانايي تسلط بر هـر چيـز   3،وشيتوه. 7 ؛)رضطي اال(در حركت با موانع مادي 

 ) 5يركريتـــپ(توانـــايي تســـلط بـــر بـــه وجـــود آوردن و نـــابود كـــردن عناصـــر مـــادي 

)Lochtefeld, 2002:p. 40, 306, 384, 395, 519, 522, 742(. 

  : پردازد كَلْكي پورانه در موارد مختلف چنين به توصيف سيماي ظاهري كَلْكي مي
ند است و سـرش  مبازوان او بلند و نيرو. باراني است هجسم متعالي او به رنگ ابر تير

هايش زيبايي صـورت او را   گوشواره. را تاجي درخشان همچون خورشيد آراسته است

چهرة همچون نيلوفرش هنگامي كـه بـا ماليمـت و لبخنـد سـخن      . چند برابر كرده

  .)Das, 2006: p. 347(شود  گويد، شكوفا مي مي

بسـيار جـذاب    ،كَلْكي همچون پرتو نور هزاران خورشيد ظاهر خواهد شد و به همين دليل

 هچهـر . ي و روح متعال تمام موجودات زنده استاو گواهي دهنده به خداي سرمد. خواهد بود

او با تمام تزئينات مزين شده است و در دستانش صدف، گردونه، گُرز، گل نيلوفر و كمان دارد 

)Ibid: P. 351(. هاگود پورانه، كَلْكـي موعـود در بـاور    بنابراين، مطابق بيان كَلْكي پورانه و ب

هـا و نيروهـاي    همانند موعود اديان ابراهيمي داراي سـيمايي انسـاني و داراي توانـايي    ،هندو

  .العاده است خارق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Yoga 

2 . Mahimā 

3 . Vaśitva 

4 . Īśitva 

5. Prakṛti 
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  اي كَلْكي به عنوان موجود اسطوره .2 -2 -2

اي و ماوراي بشري است كـه   در برخي ديگر از متون هندو، كَلْكي موعود، موجودي اسطوره

»سينْههنر«هاي ابتدايي ويشنو، مانند  همچون اوتاره
، كه به صورت موجـود نيمـه شـير و نيمـه     1

در ايـن  . شود؛ به صورت موجودي نيمه انسان و نيمه حيوان متجسد خواهد شد انسان تصور مي

اند كـه   توصيف كرده 2اي به صورت انساني با سر اسب دسته از متون، كَلْكي را موجودي اسطوره

، كَلْكي داراي چهار دسـت اسـت و در هـر    در برخي از اين متون نيز. چماق و تير در دست دارد

ــالحي دارد   ــت، س ــان) Chandra, 2001:P.166(دس ــتن    ؛ چن ــابق م ــه مط مقــدس ك

اي مهيب و ترسناك  ، كَلْكي موجودي است با صورت اسب و بدن مرد با چهره3هانَساگمهويكْ

، شمشـير  )5چكـره (، ديسـك  )4ههشنكْ(به ترتيب صدف  ،كه چهار دست دارد كه در هر دست

  .)Gopinatha Rao, 1993: vol.1, P 223,1(قرار دارد ) 7هِتكهكْ(و سپر ) 6گههدكْ(

او با اسب  همطابق هر دو ديدگاه، پيوند و رابط ،هاي خاص كَلْكي بنابر اين، يكي از ويژگي

مركـب اوسـت و در    ،كننـد  است كه در برخي منابع كه كَلْكي را به صورت انسان توصيف مي

رسد اهميتي  به نظر مي. خود اوست ؛اي است ها كَلْكي موجودي اسطوره نبرخي ديگر كه در آ

نخست باوري كـه در  : از دو مبنا سرچشمه گرفته است ،كه در اين اسطوره به اسب داده شده

خداي خورشيد سوار  ،وجود داشت، كه مطابق آن )يهسور(هند باستان در مورد خداي خورشيد 

است و ويشنو نيز در  »ويشنو«ردد و چون كَلْكي تجسدي از نو سراسر آسمان را درمي ،بر اسب

 ،از طرفـي . شايد اين پيوند قابل توجيه باشـد  ؛متون باستاني هندو همان خداي خورشيد است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Narasiṃha 

بايد به اين نكته دقت داشت كه در اساطير هندو، خداي ديگري نيز با سر اسب و بدن انسان به نـام  .  2
گريـوه و   شـود؛ ولـي هيـه    اي از ويشنو تلقي مي وجود دارد كه او نيز اوتاره Hayagriva» گريوه هيه«

  :رك(رند كلْكي دو اسطوره كامال متفاوت هستند و به هم ربطي ندا
Dalal, Roshen (2010), Hinduism: An Alphabetical Guide, Penguin Books: P.157). 
3 . Vaikhānasāgama 

4 . Śaṅkha 

5 . Cakra 

6 . Khaḍga 

7 . Kheṭaka 
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لذا  ؛برخوردار بوده استاسب در مناسك ديني باستاني هندو از جايگاه خاصي ) 1نهيج(قرباني 

  .)Jordan, 2004: P. 154(شده است  اسب موجودي مقدس و ارزشمند قلمداد مي

چنان است كه پايان  ،اهميت و نقش اسب كَلْكي در برخي از اساطير مربوط به آخرالزمان

در تصاوير مربـوط  . شود به اسب كَلْكي نسبت داده مي ،نوين ههستي و آغاز چرخ هدادن چرخ

مطابق اساطير  .اسب او پاي پيشين سمت راستش را بلند كرده است ،رددر اكثر موا،  به كَلْكي

هندو، هنگامي كه اسب كَلْكي با پاي راستش بر زمين بكوبد، زمـين را كـه مطـابق اسـاطير     

»ششه«توسط مار عظيمي به نام 
برد، و بـدين   داشته شده، به اعماق فرو مي پشت نگه و الك 2

ديگر جهان هستي به حالت خلوص بار  ،ده و پس از آنفروپاشي نظام طبيعت آغاز ش ،ترتيب

  .)E. Safra, 2006: P. 629 & Coleman, 1832: P. 12(گردد  خود باز مي

كَلْكـي ارائـه    هاي از اوتـار  رسد با توجه به توصيفاتي كه متون پورانه به نظر مي ،در نهايت

كَلْكي در اين دسـته از متـون   اي بودن سيماي  صرف نظر از بشري بودن يا اسطورهكنند،  مي

اين كه ديدگاه متـون پورانـه بـه منجـي      ،رسد آنچه مسلم و قطعي به نظر مي  ؛مقدس هندو

همچون ديدگاه مسيحيت و تشيع به منجي، شخصـي و منحصـر بـه فـرد بـودن       ،آخرالزمان

  .موعود است

  ها شناسي پورانه كاركرد موعود در نجات. 3

آيين   ترين كاركردهاي موعود در متون پورانه يكي از اصلي همانند ديگر اديان موعودباور،

ظهور موعود در آخرالزمان براي رفع معضل و  ،به عبارت ديگر. آن است »بخشي نجات« ؛هندو

لـذا  . اند هاي خود به رفع و حل آن قادر نبوده ها تنها با تكيه بر توانايي مشكلي است كه انسان

از ديدگاه در بحث نجات، را بايست سه سؤال اصلي  ميبخشي موعود  براي تبيين بحث نجات

  سوي چه؟  بهنجات با چه؟ و نجات نجات از چه؟ : درون ديني اين متون بررسي كرد

 نجات دهنده از چه؟ .3-1

ها، معضل و مشكلي كه موعود آخرالزمان هندو قرار  هاي پورانه مطابق آموزه ،در نگاه كلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Yajña 

2 . Śeṣa 
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پيـروان   بـه مختص مربوط است و نه به قومي خاص  نهكند،  است با ظهورش آن را برطرف

بلكه معضلي جهاني و حتي كيهاني است، كه آن انحطاط و  است؛ آيين هندو يا سرزمين هند

معضلي كه نه فقط تأثير اجتماعي  ؛است ها انسانهاي اخالقي و ديني  رو به زوال نهادن ارزش

توانـد آن را   منجي موعود است كه مـي  دارد، بلكه باعث خلل در كل نظام كيهاني شده و تنها

  .كندحل و فصل 

شود، كـامالً   بخشي موعود هندو مطرح مي البته مفاهيم كليدي كه در بحث كاركرد نجات

كه مفهوم انحطاط و احياي مجدد نظام  چنان ؛شود ديني هندو مطرح مي بر مبناي ديدگاه درون

كيهاني  هاي آيين هندو در مورد چرخ اسطورهديني و  كيهاني، كه كامالً بر مبناي ديدگاه درون

و همچنين مفهوم انحطـاط و تبـاهي در آخرالزمـان، كـه يكـي از       ؛باشد مي »پهكَلْ«موسوم به 

ر اثر نابودي آن، باست، كه  »نهور«ترين مصاديقش برهم خوردن نظام طبقاتي موسوم به  مهم

  .ند شدطبقات فرودست به قدرت رسيده و طبقات شريف فرودست خواه

بـا   .جهان هستي نه آغـازي دارد و نـه انتهـايي    ،اي آيين هندو هاي اسطوره مطابق آموزه

ـ  هاي پي در پي و متناوبي مي حال هستي از ازل تا ابد از چرخه اين سـقوط و   هگذرد كه گردون

البته اصل بـاور بـه ايـن نـوع     . باشد ميرا شامل هاي اخالقي و ديني  پس از آن صعود ارزش

اديان هندي چنين باوري  همختص آيين هندو نيست و در هم ،ينش و انهدام هستيآفر هچرخ

كنـد، نقـش    ولي آنچه اين باور را در آيين هندو به بحث منجي باوري مرتبط مـي  ؛وجود دارد

 هدر انتهـاي چرخـ  ) هرمـه د(هـاي دينـي    نيكـي و آمـوزه   هكَلْكي به عنوان منجي و احيا كنند

بنـابراين، در  . يعني عصر حقيقت و راسـتي اسـت   ؛نخست هدورانحطاط بشر، و احياي مجدد 

اي كـه   دوره ؛چهـارم  هدور :تر بـه دو دوره اسـت   بيش ،توجه اصلي ،بحث موعود باوري هندو

كند تـا   منجي ظهور مي اي كه ؛ دورهاول هكند تا انسان را از آن برهاند و دور منجي ظهور مي

  .كندآن را مجدداً احيا 

شـود كـه    هـاي فرعـي بسـياري تقسـيم مـي      ندو، چرخه هستي به دورههاي ه مطابق آموزه

 يوگـه « يبه معنـا  »مها يوگه«تر به نام  هر كلپه از هزار چرخه كوچك. است »كلپه«ترين آن  مهم

شـود كـه هماننـد      تقسـيم مـي   »يوگـه «مها يوگه بـه چهـار دوره يـا    . استتشكيل شده  »بزرگ

»كريته«: اين چهار يوگه عبارتند از. اي رو به افول در حال حركت است   گردونه
، »ستيه يوگه«يا  1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Kṛta 
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امـا از  . ها در كمال وجودي خود بودند ن نيز نام دارد، انسا »حقيقت«يا  »عصر طاليي«اي كه  دوره

و در نهايـت   Dwapara Yuga »وپره يوگهد«، »ترِته يوگه«هاي  دوره دوم تا چهارم، يعني دوره

كه  تا اين. هاي معنوي و حتي مادي هستيم ، شاهد افول و نزول در كمال و خوبي»كلي يوگه«

د و تمام كيهان و عالم هستي بار ديگر واثر سيل و آتش ويران ش بر در انتهاي اين دوران، دنيا

حقيقت يا سـتّيه   هجديد از دور هسپس بار ديگر چرخ. دوندر خداي برهما جذب و مستهلك ش

 .)Lipner, 1994: p. 207(د گرديوگه آغاز 

يكي از معضالت بزرگي كه در كلي يوگه وجود دارد و با ظهـور كَلْكـي برطـرف     ،بنابراين

ايـن اسـت كـه     ،شود ميجا  مطرح  ولي سؤالي كه در اين ؛خواهد شد، انحطاط نوع بشر است

منظور از انحطاط چيست؟ آيا منظور تنها انحطـاط از اصـول اخالقـي اسـت، يـا انحطـاط از       

گيرد؟ و اينكه آيا امور مادي و مظاهر طبيعي نيز در كلي  هاي ديني هندو را نيز در بر مي آموزه

حطاط هر رسد مفهوم ان ها به نظر مي يوگه دچار تباهي و انحطاط خواهند شد؟ با مطالعه پورانه

  :شود كه در ادامه به هر كدام اشاره مي شود ميرا شامل سه بخش 

  انحطاط اخالقي. 1-1 -3

  : گويد  انحطاط اخالقي بشر در كَلي يوگه مي هويشنو پورانه دربار
شود كـه ثـروت تنهـا معيـار      جامعه به وضعي گرفتار مي ،اي است كه در آن   اين دوره

دروغ تنهـا راه   ؛ا پيوند زن و شوهر خواهـد شـد  ارزش و مقام خواهد شد، شهوت تنه

  .)Ibid(راني تنها معناي لذات خواهد بود  شهوت  و موفقيت در زندگي خواهد شد

  : كند كَلْكي پورانه نيز كلي يوگه را چنين توصيف مي
مـورد احتـرام   ) مقـدس (هايي با روح بزرگ  افراد ثروتمند همانند انسان ،در كلي يوگه

هاي نظام اجتمـاعي   ه در قرض به عنوان امري عادي و يكي از پايهربا و بهر ؛هستند

مرتاضان در اين دوره به مال و خانه وابسته هستند و افراد عادي از  ؛تلقي خواهد شد

ها به پيشوايان دينـي و مقدسـات    انسان ،در كلي يوگه. سليقه و خبرگي تهي هستند

هـاي ايـن دوره    تـر انسـان   بيش .كنند توجهي مي حرمتي كرده و به افراد مسن كم بي

  ..)Das, 2006:p. 8(گو و متقلب هستند  افرادي رياكار، دروغ

  انحطاط ديني .3-1-2

ها، انحطـاط اعتقـادي و    بيني پورانه هاي انحطاط در كلي يوگه، مطابق پيش از ديگر جنبه
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هاي  و زير پا گذاشتن آموزه) دهرمه(هاي آييني  ها به آموزه انسان تر بيشديني و عدم پايبندي 

»آشرمه«متون مقدس هندو و رعايت نكردن هنجارهاي ديني زندگي فردي يا 
و اجتمـاعي،  ،  1

گـويي   در بهويشيه پورانه، متني كه با موضوع پيش. باشد مي 2»نهرو«يا همان نظام طبقاتي يا 

ها و ديگر متون مقـدس ناديـده گرفتـه     وِده«: توصيف شده است آينده است، آخرالزمان چنين

   »براهمنــان و ديگــر طبقــات مقــدس مــورد تكــريم و احتــرام نخواهنــد بــود و خواهنــد شــد

)Tagore, 1880: p. 127(.  

زير پا گذاشتن نظام طبقاتي را يكي از مصاديق انحطاط ديني انسـان در   ،كَلْكي پورانه نيز

  : كند داند و آن را چنين توصيف مي كلي يوگه مي
در حـالي كـه   [از ديگران صدقه خواهنـد گرفـت    ،3رهپست شود هطبق ،در كلي يوگه

بـدون توجـه   [تنها در بر كردن ريسمان مقدس ]... روحاني است هطبق هكار وظيف اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به چهار مرحله زندگي افراد سه طبقه شـريف هنـدو؛ يعنـي طبقـات روحانيـان       )Āśrama( آشرمه«.  1
شـود، كـه    ، موسوم به دوبار زادگان، اطالق مـي )ويشيه(و بازرگانان ) كْشتريه(، جنگجويان )برهمن(

ـ  برهمه«شامل دوره تحصيل علم يا  ، دوره تشـكيل خـانواده يـا گْرهسـتْهه     Brahmachārya »هچاري
Grhasthaتْهه  گيري يا وانه ه گوشهر، دورسپVānaprastha      و در نهايـت دوره رياضـت يـا سنّياسـه

Saṃnyāsa   ك.ر(اسـت :Lipner, Julius (1994), Hindus Their Religious Beliefs and 

Practices, New York: Routledge: p.75.. 

خوانـده  » ورنـه «آن اسـت، كـه   هاي آيين هندو آموزه نظام طبقـاتي و دينـي    ترين شاخصه يكي از مهم.  2
ويـژه در   ورنه تمام روابط اجتماعي و ديني پيروان اين آيين را تحت الشعاع قرار داده است؛ بـه . شود مي

عضويت در يـك طبقـه    .شود  اموري مانند ازدواج، شغل، غذا و لباس، به طبقه اجتماعي بسيار توجه مي
تواننـد بـه طبقـات     بقات پست با كار و تالش نمـي صورت موروثي است؛ بنابراين، افراد ط  اجتماعي به

نخسـت، طبقـه   : ورنه در آيين هندو شامل چهار طبقـه اجتمـاعي دينـي اسـت    . اجتماعي باالتر راه يابند
ترين طبقه هندوها هسـتند؛ دوم،   ترين و شريف كرده ها تحصيل براهمن. Brāhmaṇروحانيون يا براهمن 

اين طبقه به جنگجويان، فرمانروايان و اشرافي متعلق است كه آسايش مادي جامعـه   ،Kṣatriyaكْشَتْريه 
افراد اين طبقه شامل كشاورزان، بازرگانـان و  . نام دارد Vaiśyaطبقه، ويشيه كردند؛ سومين   را تأمين مي

گران و است كه كـار شودره  چهارمين طبقه،. اي هستند كه در رفاه اقتصادي جامعه مشاركت دارند كسبه
  :ك.ر( كننـد   خدمتكاراني هستند كه نيـروي كـار و خـدمات مـورد نيـاز سـه طبقـه بـاال را تـأمين مـي          

 Dowson, John (2000), A Classical Dictionary of Hindu Mythology and 

Religion, Geography, History and Literature, New Delhi: D.K. Printworld: p.348. 

3 . Śudra 
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براهمن خواهد بود و تنها در دست گـرفتن چـوب    هشناخت طبق هوسيل] ها تبار آنبه 

 ،در دوران كلـي يوگـه  ... بـودن خواهـد بـود   ) مرتـاض آواره (سنّياسـي   هنشـان  ،دست

ها، مناسك قرباني، خواندن اذكار منتره و ديگر آداب و رسوم دينـي از   هاي وِده آموزه

  .)Das, 2006: p. 10(دنيا رخت بر خواهند بست 

  : گويد ه از انحطاط ديني ميببهاگوته پورانه نيز در مورد اين جن
ها نيكو تلقـي   ، حتي شودره)ورنه(طبقات اجتماعي  هكلي يوگه هنگامي است كه هم

ـ   ... شـوند  ـ ) آشـرمه (زنـدگي   هو هـر چهـار مرحل منـدي ادغـام شـود     خانـه  هدر مرحل

)Anonymous, 1999: p. 2131(.  

ها، وابستگي انسان به  مطابق بيان پورانه ،اط ديني در كلي يوگهيكي ديگر از مظاهر انحط

است، كه بر اثر ) مورتي(مناسك معبدي، از جمله آيين پرستش خداي متعال از طريق تنديس 

بـه   ،انسـان در عصـر تـاريكي    ،به عبارت ديگر. محدوديت معرفت انسان به وجود آمده است

راي ماده را ندارد و لذا مجبور است براي پرستش توانايي درك امور ماو ،گرا شدن خاطر مادي

  .)Lipner, 1994: p. 207( كندها و ابزارهاي مادي استفاده  خداي ناديده از اسطوره

  انحطاط مادي .3-1-3

هاي انحطاط در  ها، عالوه بر تباهي اخالقي و ديني، يكي از جلوه مطابق پيش بيني پورانه

انحطاط مادي انسان و جهان است؛ بدين معنا كه عمر انسان كوتاه شده و بالها و  ،كلي يوگه

انحطاط مادي انسـان و جهـان چنـين     ،در بهاگوته پورانه. ب دنيوي فراوران خواهد شديمصا

  :شود بيان مي
پنجاه سال، يعني سي و بيست سال، خواهـد   ،حداكثر طول عمر انسان در كلي يوگه

گياهـان  ... ؛ ضـعيف خواهـد شـد    ،جودات جسماني تحليـل رفتـه  جسم تمام مو... بود

درختان بزرگ كوتاه خواهند شـد   ؛ها حداقل تأثير را خواهند داشت دارويي بر بيماري

ابرها غرش خواهنـد كـرد و    :شان براي كسي آسايش نخواهند داشت و ديگر با سايه

متروكه و ويران خواهند  ها خانه. ها نخواهد باريد ولي باراني از آن ؛اعقه خواهند زدص

 .)Anonymous, 1999: p. 2131(شد 

در . انحطاط فرهنگي بشـر خواهـد بـود    ،يكي ديگر از مظاهر انحطاط مادي در كلي يوگه

ويشـنو  . تدريج نابود خواهد شـد  فرهنگ و تمدن بشر سير قهقرايي طي كرده و به ،اين دوران
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  :گويد اين جنبه از تباهي انسان مي هپورانه دربار
ها پوست درختان است و در معرض سـرما و بـاد و    تنها پوشش انسان ،در كلي يوگه

ها بيش از سي و بيست سـال نخواهـد    طول عمر انسان. خورشيد و باران خواهند بود

ــود ــب . ب ــدين ترتي ــت     ،ب ــد رف ــابودي خواه ــه ن ــر رو ب ــژاد بش ــه ن ــي يوگ   در كل

 )Wilkins, 1900: p. 98(.  

سراسر جهان را از بدي و زشتي ،  كه منجي موعود هندو كَلْكيدر چنين دوراني خواهد بود 

اي نـوين، بـار ديگـر فضـيلت و نيكـي       نوين هستي يا مها يوگه هپاك خواهد كرد، تا در چرخ

 ،در حقيقـت . آغاز گـردد است، اي جديد كه با نيكي سرشته شده  ارزش يابد و بار ديگر چرخه

برد، تا  از مها يوگه، يعني كلي يوگه را به پايان مي آخرين دوره ،با نابودي بدي و زشتي ،كَلْكي

است، آغاز گردد و بار ديگر راستي برپا ) كْريته يوگه(حقيقت و نيكي  هجديد كه همانا دور هدور

  .)Jones and Ryan, 2007:  p. 269(شود 

  نجات دهنده با چه؟ .3-2

ايـن   ،شـود  و مطرح مـي بخشي موعود در آيين هند نجات هيكي ديگر از سؤاالتي كه دربار

چگونه عدالت و ديانـت را در جهـان برپـا خواهـد كـرد؟ از طريـق جنـگ و         ،است كه موعود

  خشونت و نبرد مسلحانه با بدي و شرارت، يا تنها با ايجاد تحولي روحاني و اخالقي؟

ي مجدد عصر طاليي، بـا سركشـان و   يها بيان شده، كَلْكي براي برپا گونه كه در پورانه آن

 ،20تـا   19 ه، سـرود 2، فصـل  12هاگود پورانه در بخش ب. ن نبردي سخت خواهد داشتدزدا

  : پردازد صراحت به اين نبرد مي به
مانند در شكوه و عظمت، سوار بر  سرور جهان، صاحب هشت نيروي معنوي، بي

»دتّه دوه«اسب چابكش، 
ها دزد  پيمايد و با شمشيرش ميليون سراسر زمين را مي 1

  انــد، قتــل عــام خواهــد كــرد و شــرور را كــه خــود را بــه هيــأت شــاه در آورده

 )Anonymous, 1999:  p. 2132(.  

ـ   ،در اساطير مربوط به نبردهاي كَلْكي غيرآريـايي   هچنين بيان شده كه او نخست بـه قبيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .»Devadatta«،  است» هديه االهي«در زبان سنسكريت به معني.  
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»كيكته«
»جينه« ،كند و شاه مقتدرشان يحمله م ،كه بودايي هستند 1

را به همراه تمام دوستان  2

»ملچهه« 3بربر هسپس به قبيل. رساند و پيروانش به هالكت مي
حمله كرده و آنان را نيـز بـه    4

  .)Tagore, 1880: p. 130(كند  همان سرنوشت دچار مي

  نجات دهنده به سوي چه؟ .3ـ3

باز گرداندن شرايط هستي به نخسـتين دوره از   ،آنچه كَلْكي پس از ظهور برپا خواهد كرد

بنابراين، توصيفاتي . است »ستّيه يوگه«يا  »حقيقت« هاي هندو، يعني دور كيهاني اسطوره هچرخ

كه از اين دوره در منابع ديني هندو وجود دارد، همان مقصـود و مطلـوبي اسـت كـه منجـي      

هاي منحصر بـه فـرد    بررسي ويژگي لذا با. موعود هندو پس از ظهور آن را فراهم خواهد كرد

  .رسد مقصود از ظهور منجي در آيين هندو روشن خواهد شد ستيه يوگه به نظر مي هدور

در انتهاي كَلْكـي پورانـه    ،يكي از بهترين توصيفات شرايط زمان ظهور و حكمراني كَلْكي

  :مع هستندبا هم مجت كماالت اخالقي، ديني و ماديكه  اي است و آن دورهبيان شده است؛ 
. دست نيست كار و تهي كس در دنيا گناه متعالي او، هيچ هدر دوران حكومت او، با اراد

شـان   گر و متقلبي نيست، و همـه از زنـدگي طـوالني    هيچ ملحد و كافر، و هيچ حيله

همه . موجودات زنده از سه محنت بيماري، حسادت و مرگ آزادند ههم. برند لذت مي

  .)Das, 2006: p. 354(كنند  مي در صلح و كاميابي زندگي

  كماالت اخالقي .3-3-1

يكي از نخستين آثار ظهور كَلْكي  ،گسترش كماالت اخالقي و از بين رفتن رذايل اخالقي

، حسـادت  ،دشـمني  ،كينـه  ،در ايـن دوره . و بازگشت بشر به عصـر حقيقـت و راسـتي اسـت    

گنـاه وجـود نخواهـد     ،در آن دوران. كن خواهد شد تشنگي ريشه و گرسنگي ،محروميت، فقر

  .)Chaturvedi, 2006 :p. 33(ها افرادي شايسته و نيكوكار خواهند بود  داشت و انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Kikata 

2 . Jina 

 .ها باشند ، همان افراد طبقه پست يا شودره»بربر«رسد منظور از  به نظر مي.  3

4 . Mlechchha 
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  ي واحدوحدت بشر حول يك آيين و خدا .3-2 -3

پرستي و از بين رفتن اختالفات ميـان اعتقـادات    يگانه ،ترين مشخصات ستيه يوگه از مهم

پرسـتند و   را مـي خداي واحـد  شان  ها به خاطر كمال روحاني انسان ،در آن دوره. هاست انسان

رسـد تأكيـدي كـه منـابع دينـي هنـدو بـر         به نظـر مـي  . تنها يك آيين و يك مناسك دارند

ر سرچشمه گرفته باشد كه آنـان نياكـان   از اين باو ،كنند پرستي انسان در ستيه يوگه مي يگانه

  .)Wilkins, 1900: p. 135(دانند  پرست مي خود را يگانه

به استفاده از تنـديس يـا    ،ها در ستيه يوگه براي پرستش خداوند يگانه از طرفي نيز انسان

بـا ظهـور كَلْكـي و احيـاي دوران      ،بنـابراين  .)Lipner, 1994: p. 207(ندارند نيازي معبد 

1مانند مورتي پوجا ،مناسك ظاهري اجرايو راستي، حقيقت 
يا آيين نيـايش مقابـل تمثـال     ،

متوقـف   اسـت؛  ، كه بر اثر محدوديت معرفت انسان در عصر تاريكي به وجـود آمـده  2خدايان

  .خواهد شد

از ديگر تغييراتي كه از نظر ديني در دوران حكومت كَلْكي ،  پس از به قدرت رسيدن كَلْكي

پيشين، يعني كلي يوگه، براهمنـان موجـودات نيمـه     هاين است كه در يوگ ،افتاداتفاق خواهد 

اي  ها شده بود، ولي در ستيه يوگـه  ها باعث سردرگمي انسان پرستيدند و اين كار آن خدا را مي

همچنـين در  . شود، ديگر از اين دسـت انحرافـات وجـود نـدارد     كه با حكومت كَلْكي آغاز مي

  .)Das, 2006: p. 313(خدايي و رياكاري نيز باقي نخواهد ماند  دوران حكومت كَلْكي بي

  عدالت اجتماعي .3 -3 -3

اسـت، و   »هرمـه د«برپايي آيين يا  ،ها يكي از اهداف مهم ظهور كَلْكي مطابق بيان پورانه

البتـه از نگـاه   . باشـد  نـه مـي  اجراي نظام طبقـاتي يـا ور   ،هاي هندو هرمهترين د يكي از مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .  Murti Pujā 

دو هرگز خدا را پرستي وجود دارد؛ آيين هن هر چند در برخي از مناسك آيين هندو اعمالي شبيه بت.  2
هـاي كمـال يافتـه توصـيه      هاي سنگي و چوبي را براي انسان داند و پرستش بت در بت محدود نمي

با اين حال، آيين مورتي، پوجا يا نيايش مقابـل تنـديس   . داند پرست نمي كند و خود را ديني بت نمي
هـايي   بادت براي انسـان خدايان را تنها براي كمك به تمركز هنگام نيايش و به عنوان قبله و جهت ع

: مصداق اين شعر مشهور از مخمـس شـيخ بهـايي   . داند كه در مظاهر مادي محدود هستند؛ مجاز مي
  .»خانه بهانه مقصود تويي كعبه و بت -خانه تويي تو  مقصود من از كعبه و بت«
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چون معموالً  ؛رسد عدالتي اجتماعي به نظر مي ويژه غربي، نظام طبقاتي نوعي بي ي، بهدين برون

كنند؛ ولي عدالت در واقع آن است كه هر چيـز در جـايي باشـد كـه      عدالت را برابري معنا مي

در واقع، اگر درجات و مقامـات   .)Robinson, 2004: p. 89(لياقت و شايستگي آن را دارد 

 ههاي فردي و روحي فرد تقسيم شده باشد و هر طبقـه نيـز وظيفـ    بنا بر شايستگي ،اجتماعي

وجـود ايـن طبقـات     ؛درستي انجام دهـد  به ،خود را نسبت به طبقات فرودست و فرادست خود

هـاي   رسد تقسيم برابر تمام درجـات و موقعيـت   باشد و به نظر مي مي »عدالت«اجتماعي عين 

  .باشد »عدالتي بي«ها، عين  به شايستگي آن اجتماعي بين افراد، بدون توجه

نظام طبقاتي  هالبته از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه مفهوم شايستگي و وظيفه در سامان

هـاي دينـي،    فرض شناسانه نيست، بلكه با باورهاي ماورايي و پيش هندو، تنها مفهومي جامعه

نيز گره خـورده   »سارهسم«و مرگ يا زاد  هو گردون »كرمه«مانند اصل عمل و عكس العمل يا 

ديني هندو، جايگاه اجتماعي هر فـرد كـه مطـابق كـردار او در زنـدگي       لذا از ديد درون .است

است كه خودش فراهم كـرده  اي  شود، بر مبناي ظرفيت روحاني و جسماني گذشته تعيين مي

  .است

  بركت و وفور در ماديات .3-3-4

ند، كمال و تعالي در دوره ستيه يوگه، تنها در امور معنـوي و  كن ها بيان مي گونه كه پورانه آن

. شود، بلكه مظاهر طبيعي و امور مادي نيز همواره در بهترين حالت هسـتند  روحاني خالصه نمي

محصوالت زمين براي تـأمين  . آب و هوا نه گرم است و نه سرد، بلكه هميشه معتدل خواهد بود

 .)Chaturvedi, 2006 :p.33( شادي خواهند داشتنيازهاي بشر كافي است و همه زندگي 

  گيري نتيجه

يـا همـان   ،  ويشنو، كَلْكي هدر اين مقاله تالش كرديم جايگاه ديني و كاركرد دهمين اوتار

به اين منظور، محوريت . منجي موعود هندو را، مطابق ديدگاه درون ديني اين آيين بشناسيم

ترين متون مقدس هندو، كه در مورد  از مهماي  دستههاي  مطالعه و بحث در اين مورد را آموزه

  .، متمركز كرديم»پورانه«منجي موعود در اين آيين به تفصيل پرداخته، يعني متون 

كه، منجي در متون پورانه  نخست اين :دو سؤال اصلي در اين مقاله مطرح بود ،طور كلي به

چه جايگـاهي  داراي ن آيين در اي و سوال ديگر اين كه منجيشخصي است يا عنواني كلي؟ 
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ها همانند بـاور مسـيحيت و مـذهب تشـيع در      توان گفت، منجي در پورانه ؟ در پاسخ مياست

هاي ديني هنـدو   هرچند به خاطر آميختگي آموزه ؛است »فردمحور«و  »شخصي«اسالم، كامالً 

ورد جايگـاه  در م. گيرد اي به خود مي ماوراي بشري و اسطوره هبا اساطير اين آيين، گاهي جنب

هاي هندو چندان محوري و بنيادي  باوري در آموزه رسد منجي منجي در اين آيين، به نظر نمي

 ،بشـر  هانتظار ظهور منجي به عنـوان نجـات دهنـد    ،در اين آيين ،به عبارت ديگر. تلقي شود

  .گيرد هاي آن مورد تأكيد قرار نمي چندان در آموزه

نجي بود، كه خود به سه سؤال فرعي نجات از چه؟ سؤال اصلي دوم نيز در مورد كاركرد م

تـوان   طور كلي مي به ،در پاسخ به اين سؤاالت. شود چه؟ و به سوي چه؟ تقسيم مي هبه وسيل

آخرالزمان يـا كلـي    هانحراف و انحطاطي است كه در دور ،گفت، آنچه بايد از آن نجات يافت

كَلْكـي نيـز بـه ايـن     . گـردد  ميرا شامل يوگه وجود دارد، كه انحطاط اخالقي، ديني و مادي 

 ،پـردازد و بـا نـابودي آنـان     منظور، به جنگ و نبرد مسلحانه با اهريمن و اهريمن صفتان مي

 ،آنچه كَلْكي موعود ،در نهايت. كند يا ميهكمال و حقيقت، م هزمينه را براي احياي مجدد دور

ـ  بر ،شود را به سوي آن رهنمون مي ،بشر ت فـردي، اجتمـاعي و حتـي    فضـايل و كمـاال   هپاي

  .طبيعي و مادي به دنياست

يكي از نكات مهم و قابل توجه در آنچه موعود هندو احيا خواهد كرد، بازگشت به توحيـد  

كلي يوگـه بـه خـاطر ضـعف      هپرستي است، كه در دور ناب و نفي هرگونه كفر و شرك و بت

عدالت اجتمـاعي،   ينين برقرارهمچ. تدريج به وجود آمده بود معرفت و درك و خرد انسان، به

ها نيست، بلكه قرار گرفتن هر چيـز در جـايي    ي برابري مطلق انساناكه البته ضرورتاً به معن

همان نظـام طبقـاتي سـنتي     ،ديني هندو از ديدگاه درون دارد و اين،است كه شايستگي آن را 

  .اين آيين است
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