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نقد خداباوری در شش مکتب فلسفی هند از منظر قرآن
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چکـیده
در مکتبهای فلسفی هند دو گروهی کلی «ناستیکا» و «آستیکا» وجود دارد .اولی عقاید و آرایی است که سندیت ودا ها
را نمی پذیرد و دومی حقایق منزل وداها را قبول دارد و از شریعت برهمنی پیروی میکند .این دو گروه ،با شش زیر
مجموعه اصلی سازماندهی شده اند که عبارت است از :مکتب چاروکا ،جین ،ویشه شیکا ،سانک هیا ،نیایه و یوگا .معیار
گزینش این مکاتب به گونه ای صورت گرفته است که باور این مکاتب از منظر خداباوری و چگونگی خلقت جهان مورد
تحلیل و بررسی قرار گیرد .به طور کلی بخش عمده بنیان این مکاتب ،بر پیدایش خود به خودی جهان ،قانون کارما،
تناسخ ،اعتقاد به پراکرتی یا ماده ی نخستین سرمدی و مراقبه ،همگی با هدف مشترک نیل به نجات و رهایی بشر می
باشد .در تحقیق پیش رو با توصیف و تحلیل و تبیین عقاید این شش مکتب ،از یک سو زمینه فهم آموزه های فلسفی و
دینی هند فراهم آمده است و از سوی دیگر به تفاوت ها وناسازگاری آن از دیدگاه قرآن و آموزه های اسالم پرداخته شده
است.

واژگـان کلـیدی :پیدایش جهان ،مکاتب هند ،قرآن

 -9کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه پیام نور تهران شرق Mehranehsafaei@yahoo.com
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 -1مقدمه
هندوان نظرات فلسفی خود را به دو گروه کلی «ناستیکا» 9و «آستیکا» 2تقسیم کرده اند .مراد از ناستیکا یا هترودوکس ،0عقاید
و آرایی است که سندیت آسمانی وداها را نمیپذیرد .سه مکتب اصلی ماتریالیست ،یعنی مکتب های چاروکا ،0بودا ،4جاینا 6در این
تقسیم بندی قرارمی گیرند و غرض از آستیکا شش مکتب فلسفی برهمنی است که بدون چون و چرا حقایق منزل وداها را قبول
دارند و از شریعت برهمنی پیروی می کنند .این شش مکتب را «دارشانا» 7گفته اند .که عبارت اند از :می مام سا ،0ودانتا ،1سانک
هیا ،98یوگا ،99نیایا ،92وی شه شیکا .90علت این تقسیم بندی بیشتر مرجعیت وداهاست .به دلیل اینکه این مکاتب در آن واحد پدید
نیامده،تاریخ پیدایش و الویت یکی از آن ها بر دیگری ،مشخص نیست .هدف غایی تمام این مکتب ها علی رغم پیچیدگی و
تنوعش « نیل به آزادی و نجات بشر» است .بانظر به این تقسیم بندی مسأله خدای خالق ،پیدایش و نابودی جهان بادیگر آرا و
عقاید برگفته از قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
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جدول.1تقسیم بندی مکاتب شش گانه هندی از جهت رد و پذیرش مرجعیت وداها و آستیکا وناستیکا بودن
رد مرجعیت وداها
پذیرش مرجعیت ودا ها
ناستیکا
آستیکا
چاروکا
*
*
ویشه شیکا
*
*
سانک هیا
*
*
یوگا
*
*
جین
*
*
نیا ها
*
*

مطابق تحقیق نگارنده تا کنون پژوهشی با رویکرد خداباوری در مکاتب فلسفی هند و انطباق آن با قرآن و آموزه های دینی به
صورت مطالعه موردی مکاتب صورت نگرفته است .هر چند به طور مستقل در قالب مقاله یا کتاب آثاری نگاشته شده است کتاب
هایی هم چون معرفی مکتب های فلسفی هند (چاترجی و دیگران .)9000 .ترجمه فرناز ناظر زاده کرمانی .ادیان و مکتب های
فلسفی هند (شایگان )9012؛ و مقاالتی مانند «ادوار تاریخی آیین هندو ونقش آن در تحول نظام خدایان هندو» نوشته ی «امیر
خواص »9018که در آن دگرگونی هایی که نظام خدایان ،تحت تأثیر تحول ادوارپنجگانه هند پذیرفته اند موردبررسی قرار گرفته
است .هم چنین مقاله دیگری با عنوان «آیین هندو،گوناگونی طرحها در فرایند آفرینش و انحالل جهان» نوشته ی «جعفر
احمدی »9018گردآوری شده است .فلذا ضرورت پژوهش پیش رو از این جهت می باشد که عقاید دینی و فلسفی هندی با آموزه
های دینی ما منطبق شده و نظریه جدیدی بر رد و پذیرش آن ارائه می شود .در حین بررسی این دو مسأله پرسش اصلی در ابتدا
پیرامون شناخت شش مکتب مهم هندی است :مکتب چاروکا ،جین ،ویشه شیکا ،سانکهیا ،نیایه و یوگا چگونگی مکاتبی هستند؟
عقاید این مکاتب در مورد مسأله خلقت و پیدایش جهان و خدای خالق چیست؟ تفاوت های میان اصل پیدایش جهان و خلقت در
مکاتب هندی و اسالم،آموزه های دینی و قرآن به چه صورت است؟

 -2فلسفه چارواکا
واژه ای است که اغلب به معنای ماتریالیست به کار میرود و گفته شده چاروکا در اصل نام حکیمی بوده که این اندیشه را
مطرح کرده و براساس نظری ،چاروکا وصفی بوده است که عامه مردم درباره ی یک ماتریالیست و به کسی که آموزه ی « بخور،
بنوش وشاد باش » را تعلیم می داده می گفتند .واژه دیگری که برماده گرایی یا ماتریالیسم اطالق می شود «لوکایاتاماتا» است به
معنی اندیشه عوام ،یا دیدگاه اکثریت مردم ،به همین خاطر در هند کسی را که ماده گرا باشد «لوکایاتی کا» می نامند( .چاترجی و
دیگران ،9000 ،ص  )970 -979طبق رساله ی «ساروادارشاناسامگراها» یعنی «مجموعه دیدگاه های مختلف فلسفی» پیروان این
مکتب آالیش های نفسانی را یگانه هدف زندگی می دانستند و به مبدا و معاد اعتقادی نداشتند اساس حیات در نظر آنها تمتع از
لذایذ و شهوات است .زیرا خرد و عقل به ما حکم می کند که دم را غنیمت شمریم و از تعقیب هدف های بی حاصل احتراز جوییم
1- nastika
2 -Astika
3 - Heterodoxy
4 -Charoka
5 - Buddha
6 -Jin
7 - Darshana
8 - Mimamsa
9 - Vedanta
10 - Samkhya
11 - Yoga
12 - Nyaya
13 - Vaisheshika
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بنابراین چون حیات بعد از مرگ در نظر آنها وجود ندارد انجام دادن مراسم عبادی و آیین نیایش را اتالف وقت و امری کامالً
بیهوده میپنداشتند و سرایندگان «وداها» را دروغ گویان گستاخ اهریمنی نامیدند که مردم را فریب میدادند
(شایگان،9012،ص )290-290آنها براین باور بودند که هریک از عناصر مادی در درون خود یک ماهیت یا طبیعت ثابت دارند.
براساس این طبیعت ثابت که در ذات آنها حاکم است این جهان شکل میگیرد گاهی از این جهت که آنها جهان را ازراه طبیعت
تبیین می کنند نظریه آنها را «طبیعت گرایی» می خوانند .این دسته جهان را ترکیب مکانیکی یا اتفاقی و تصادفی صرف عناصر
می بینند و آن را فلسفه «ماشینی» یا مکانیسم می خوانند فلسفه آنها فلسفه ی مثبت و پدیده های قابل مشاهده و پوزیتیویسم
است و چون خدا قابل مشاهده نیست بنابراین ضرورتی برای خدای خالق نمی بینند .همان گونه که «طبیعت گرایان قرن نوزدهم و
بیستم معتقد بودند که نظم جهان محصول فعل آگاهانه نیست ،بلکه انتخاب طبیعی (مکانیسم اصلی تکامل) است (پترسون،9076،
ص )940اگراندکی در این نظریه تأمل کنیم این سوال پیش می آید که چگونه جهان به خودی خود بر اساس طبیعت ثابت هرماده
و با ترکیب تصادفی شکل میپذیرد؟ ترکیب تصادفی این چنین با نظم و شعورمند اتفاق می افتد؟ نمی توان منکر نظم طبیعت شد،
نظم به طرّاح و ناظم آن اذعان می کند و نیاز نظم به یک ناظم طراح یا فاعل،حکم عقل است (قراملکى ،9000 ،ص  )48وقتی
یک نوع نظم فاعلی وجود دارد ،مشخص می شود هر معلول و هر اثری ،موثری و فاعلی دارد .یک چیزی که زماناً یا رتبتاً وجود
داشته است و آن به وجود آورنده این معلول است اگر آن علت هم معلول علت دیگری باشد یک نظم زنجیری به وجود می آید با
این حال باز هم می توان گفت که این نظم علت وجود خدا نیست در این رابطه استاد شهید مطهری از نظمی سخن می گوید که
آن نظم ناشی از «علیّت غایی» است .یعنی برای به وجود آوردن هر معلولی ،علتی با انتخاب آگاهانه وجود داشته است .اگر در ناحیه
علت که راه مشخصی برای به وجود آوردن هر معلول مشخص انتخاب می کند« ،شعور و آگاهی» وجود نداشته باشد که هدف
بشناسد معلول با نظمی به وجود نمی آید .بنابراین این نظم «غایی» حیرت انگیز چگونه می تواند با ترکیب تصادفی به وجود آمده
باشد؟(مطهری،9070،ص )71تنها فرض علت فاعلی ،یعنی وجود نیرویی کنترل کننده برای این کار کافی نیست .بلکه یک اراده،
کنترل ،انتخاب یا اختیار باید وجود داشته باشد به طوری که کلمه ی «برای» در آنجا محقق بشود؛ یعنی هر چیزی نشان بدهد که«
برای» هدفی ،آگاهانه خلق شده است (مطهری،9070،ص )60آقای جوادی آملی هم از «نظم غایی» به این معنا یاد کرده «:نظام
غایی به این معناست که هر یک از موجودات هدف و مقصد خاصی را تعقیب می کنند و اصل سر سلسله ی غایت ها چیزی جز
وجود مقصود بالذات یعنی خدای سبحان نیست(».جوادی آملی،9000،ج،2ص )986-992بر اساس این قانون ،عقل به خصوصیات
همراه علت پی می برد که کارهایی که دارای نظام دقیق است نتیجه ی فاعلی عاقل است (سبحانی ،9099 ،ص  )04با توجه به
انسجام و پیوستگی ،استدالل می شود که این نظام پیوسته و هماهنگ ،اثر عقل بزرگ و علم زیاد است نه فلسفه ماشینی
(سبحانی،9099 ،ص)04در نتیجه با توجه به «نظم غایی» که صحبت از آن شد ،طبیعت ثابت در ذات عناصر مادی یا ترکیب
تصادفی طبیعت ،به خودی خود بدون فاعل شعورمند ،هرگز قادر به کنترل این سیستم پیچیده و شگرف نخواهد بود .در آیه 22
سوره انبیا آمده( ،از نظم ثابت عالم) بدانید که پادشاه ملک وجود خدای یکتاست و از توصیف و اوهام مشرکان پاک و منزه است.
از طرفی نسبت به آموزه ی « بخور ،بنوش وشاد باش » این مکتب ،در قرآن کریم کلمه شهوات،در سوره آل عمران -90نسا
 27و مریم  ، 41به کار رفته است که در هر سه حالت بار منفی دارد عالقه به شهواتی از قبیل زن ،فرزند ،طال و نقره که برای
انسان زینت داده شده است نکوهش شده و جنبه زودگذر دنیایی دارد.از تمام لذت های دنیا ،لذت های پایدار اخروی بهتر معرفی
شده که در ابدیت ،نزد خدا محفوظ است .هم چنین در آیه  07- 06سوره صافات ،عامل لذت ،امری حالل و طیب معرفی شده که
در پس آن انسان احساس خوشبختی پایداری میکند که فاقد پیامدهایی چون درد و رنج است هم چنین در سوره مائده آیه 00-07
تحریم لذات حالل و بهره نبردن از ل ذایذ حالل ناروا دانسته شده اما همان طور که تحریم این لذت ها جایز شمرده نشده در آیه
 907سوره بقره آمده افراط در شهوات انسان را به خیانت می کشاند طوری که حتی احکام شرعی را نادیده گرفته و خالف آن عمل
میکند.
جدول .2بنیان نظری مکتب چاروکا در انطباق با اسالم
لوکایاتی کا
(ماده گرایان و ماتریالیست های هندی)

اعتقاد به ترکیب تصادفی یا مکانیکی (فلسفه ماشینی)
تمتع از لذایذ و شهوات
غنیمت شمردن دم
عدم تمسک به مراسم عبادی و آیین نیایش
عدم باور به «وداها»
عدم اعتقاد به مبدأ و معاد

اسالم
اعتقاد به «علیت غایی» که نظم جهان از آن ناشی می شود
نوع لذت کافران ،منافقان و مشرکان در حد حواس حیوانی است (سوره محمد،آیه
)92تنعم و لذت از نعمت های حالل دنیا مانعی ندارد (اعراف )02
مغتنم شمردن فرصت ها برای کسب کماالت روح ،امکان و فرصت توبه و
بازگشت از گناه و بهره وری از فرصت باقی عمر تا پیش از مرگ برای کسب زاد
و توشه آخرت (خطبه  00نهج البالغه)
کنش اجتماعی دعاخوانی در خدمت تقویت باورهای دینی مؤثر در اثرات مثبت بر
فرد ،فراگیر در تمام رخ دادهای زندگی فردی و اجتماعی
تمسک به قرآن و سایر ادعیه های اهل بیت
اعتقاد به مبدأ و معاد
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 -3مکتب فلسفی جین
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این مکتب بر خالف مکتب چاروکا ،به دنیا بدبین است بیم از تسلسل دوری مرگ و حیات وخوف از آالم و مصایب و رنج های
زندگی ،اساس این مکتب را تشکیل می دهد .قانون کارما ،تناسخ و سرگردانی روح ،در سلسله مراتب هستی در آیین جین مطرح
بوده است .طبق نظر جین ها علت ظهور روح در قالب جدید این است که آغشته به مواد پیگیر کارماست .صفات فطری روح :علم،
بصیرت ،شادی ،و سرورِ بی نهایت است ولی این صفات پاک که در واقع سرشت اصلی ارواح را شامل می شود ،به سبب پردة کارما،
که سایه بر چهرة روح افکنده پنهان شده است .اتصال مواد کارما به روح به مثابه پیوند ذرات گرد و غبار به جسمی است که آغشته
به مواد چربی است و این ذرات کارما آن چنان روح را احاطه کرده است که روح مانند جسمی مادی جلوه گر می شود مواد لطیف
کارما به تدریج در جوهر روح نفوذ و رخنه می کند؛ این جریان را «نفوذ» می گویند .در اثر همین نفوذ مواد کارمایی مبدل به هشت
قسم پردة کارما می شود که مجموعا «جسم لطیف» را تشکیل میدهد .این جسم لطیف همان میراث روانی موجودات است که به
موجب آن انسان دچار «گردونة بازپیدایی» و زایش دوباره است .اصول اخالقی و رهبانی جین نتیجة منطقی فرضیة کارمای آن
هاست و می کوشد تا کارمای موجود را معدوم سازد و روح را از زندان تن آزاد گرداند و او را به عالم الیتناهی و پاک ارواح آزاد
هدایت کند( .شایگان )9006 ،به این ترتیب جین ها وجود خالق را برای جهان انکار می کنند از نظر آنها اگر برای جهان خدایی
تصور شود ،باید این خالق یا بدون جسم باشد که در این صورت فاقد نیت یا تالش برای خلقت خواهد بود یا اینکه دارای جسم
باشد که در حالت دوم نیز نمی تواند بر همه چیز احاطه داشته باشد نکته شایان توجه اینکه جین ها حتی خدایانی همانند «برهما» و
«ویشنو» را که (نزد هندو ها دارای نقش خالقیت و محافظت هستند) نیز در معرض باز پیدایی میدانندDundas, 2002, p 90 ( .
 )Basham,1958,V.1.74درآیین جین ،قانون طبیعی بر خلقت موجودات حاکم است.جهان مشتمل بر مجموعه ای از عوامل مادی
و روانی است که همگی ازلی و دستخوش تحوالت بی شماری هستند که خود آن ها از قدرت های طبیعی به وجود آمده اند،
عناصر جهان هنگامی که به درستی تحول یابند ،مقدس می شوند این عناصر همان «ارهت» 9ها هستند و ارهت ها نفوس همه
آگاهی اند که بر همه نقص ها غالب شده اند هر نفسی که به باالترین کمال برسد یک «پرماتمن» یعنی یک نفس متعالی خواهد
بود.)Radhakrishnan 1948, vol. 1, p 329 -331) .
پیش تر گفتیم که عناصر جهان به خودی خود می تواند نابود شود و دچار بی نظمی و انحدام بشود در چنین شرایطی ارهت ها
چگونه می توانند به مرتبت پرماتمن دست یابند ؟ جایناها روح هایی که به مرتبه نفس متعالیه رسیده اند را عبادت میکنند اما
عبادت برای آنها به معنی طلب مغفرت نیست زیرا طبق قانون دگرگون ناشدنی کارما عواقب اعمال زشت گذشته فقط با ایجاد
نیروهای مخالف با آن یعنی اندیشه و گفتار وکردار نیک درروح محو ونابود می شود (.چاترجی و دیگران 9000 ،ص)269-246
جین ها مرجعیت وداها را نپذیرفته اند مگر در مواردی که حقایق وداها با واقعیت همگام باشد آنها نیل به نجات را به وسیله سه
گوهر یعنی :ایمان درست ،علم درست و رفتار درست می دانند این اصول همان پندارنیک گفتار نیک و کردار نیک در ادبیات
زرتشتی ایران است (جاللی نایینی،9074،ص  )478باصرف نظر از ایده ی تناسخ و گردونه بازپیدایی(کارما) که بعداًدر مبحث فلسفه
نیاها به آن خواهیم پرداخت در اینجا این سوال مطرح می شود که پیروان مکتب جین همانطور که گفته شد معتقد هستند خدایی
که محدود به جسم باشد از قدرت الزم برای خلقت برخوردار نیست و خدایی که جسم نباشد هم در خلق جهان ناتوان است .بشر
همه چیز را به صورت مادی و محسوس میبیند به همین دلیل است که میکوشد همه چیز را از دیدگاه مادیت حل کند  .آیات
زیادی در قرآن وجود دارد که خداوند متعال را از جسم بودن منزه دانسته است .در آیه  7سوره مجادله آمده
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ ما یَکُونُ مِنْ نَجْوى ثَالثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال
أَدْنى مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ
« آیا نمیدانی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است ،میداند .هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمیکنند مگر
اینکه خداوند چهارمین آنهاست ،و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست ،و نه تعدادی کمتر و نه
بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند» وجود خداوند نامحدود است پس هرکجه که باشیم او همراه ماست و
مکان و زمان در علم او اثری نداشته « ،هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا» (تفسیر نور،9000،ج،1ص )498در آیه 994سوره بقره آمده مشرق و
مغرب ،از آن خداست به هر سو رو کنید خدا آنجاست (وَ هللِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهلل) این آیه هم مانند آیه پیشین
داللت بر نفی جسمیت خداوند دارد  .بنابراین خداوند جسم نیست که قادر نباشد بر همه چیز احاطه داشته باشد و فاقد جسم بودن
خداوند دلیل بر عدم اراده و قدرت او نیست .وَاللَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ (آیه  07سوره انفال)
شهید مطهری در این باره می فرماید «:می گوئیم خدا موجود است ولی نه مانند این موجودات ،می گوئیم خدا وجود دارد ،علم
دارد ،قدرت دارد ،حیات دارد ،ولی نه از این وجودها ،نه از این علم ها نه از این قدرتها نه این حیات ها».
(طباطبایی،9007،ص )10-987به بیان دیگر معرفت عقلی ذات و صفات خداوند از راه معرفت به یک سلسله مفاهیم انتزاعی با
نوعی تجرید از ضمایم ذهنی و خیالی و وهمی ،و نفس تصور کیفیّت و کمیّت و محدودیّت برای خالق واجب الوجود میّسر خواهد
بود .زیرا ذهن ما در برخورد روزمرّه با موجودات امکانی (مخلوقات) تصوراتی از این محدودیتهای کمی و کیفی پیدا میکند که وقتی
)1 - Arahat (in pali, arahant
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جین ها
قانون کارما – تناسخ و
سرگردانی روح
عدم اراده و توانایی خداوند فاقد
جسم یا دارای جسم در خلقت

جدول .3بنیان نظری مکتب جین در انطباق با اسالم
اسالم
عکس العمل کارهای نیک و بر انسان به صورت اثر وضعی در همین دنیا نمود پیدا می کند و در آخرت
پیامد های خوب و بد اعمال بشر به خودی خود و به ذات اتفاق نمیفتد بلکه اراده خداوند در محوریت است.
نفی جسمیت خداوند در عین منکر نشدن قدرت واحاطه او بر خلقت
آیه  4سوره طه (الرَّحْمنُ عَلَى ا ْلعَرْشِ اسْتَوى) «اسْتَوى َعلَى الْعَرْشِ» کنایه از احاطه و سلطه خداوند بر جهان
هستى است( .وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى) آیه  7سوره طه ،اشاره به عالمیت خدا بر تمام اسرار
و نفی جسمیت او

 -4فلسفه ویشه شیکا
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مفهوم وجود خالق ـ واجب الوجود ـ یا صفاتش را نیز تصوّر میکند ،ناخودآگاه آن ضمایم و محدودیت ها را به ذات و صفات بی
مثالش ضمیمه میکند ،از این رو مفهوم وجود را بدون جسم و زمان و مکان ،و یا صفات را بدون کیفیّت و محدودیّت و آالت و
ابزار ،مانند دست و چشم و گوش ...نمیتواند تصور نماید .حال اگر همه صفات کمالی را که عقل برای پروردگار اثبات میکند از
هرگونه ،محدودیّت و کیفیّت و تشبیه به صفات مخلوق منزه نگه داریم ،توانستیم به معرفت عقلی صحیح از ذات و صفات خداوند
دست پیدا کنیم .در نتیجه خدا را چون دارای ماهیت اصطالحی نیست از راه کنهی و ذات نمی توان شناخت و تصویر ذهنی هم
نمی توان داشت ولی از راه مفاهیم انتزاعی عقلی به خوبی می توان شناخت و قرآن هم با توجه به این مطلب است که خداوند را به
اوصاف عدیده معرفی می کند ،که انسان به کمک نفی ،می تواند خدا را بشناسد اما کتب آسمانی دیگر اکثراً قائل به تجسیم شده
اند بنابراین با توجه به ماهیتی که از وجود خدا بیان کردیم جسم نبودن خدا مانع عدم خالق بودن وی نیست و اتفاقا دلیل بهتری
برای تایید صفات قدرت ،مطلق بودن ،بی نیاز بودن و  ...اوست .اما در مورد این که پیروان این مکتب باور دارند جهان نه آفریده
شده و نه از بین می رود ،قرآن کریم در بحث منشأ آفرینش و مخلوقات عالم هستی می فرماید  « :او کسی است که آسمان ها و
زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید و عرش (قدرت) او بر آب قرار داشت » (سوره هود آیه  )7قرآن به طور کلی تمام هستی را
بدون نیاز به وجود ماده قبلی ،توسط خداوند متعال و به وسیله قدرت نامتناهی و بی پایان او می داند چنان که در سوره بقره آیه
997می فرماید :هستی بخش آسمان ها و زمین او است ،و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند ،می گوید :موجود باش
و آن فوراً موجود می شود( .وَإِذَا قَضَی أَمْرًا فَإِنَّمَا یقُولُ لَهُ کنْ فَیکونُ ) در آیه  08سوره انبیا به هم پیوستگی آسمان ها و زمین اشاره
به آغاز خلقت دارد .در آیه  08سوره روم به مرده شدن مجودات پس از خلقت صراحتاً اشاره شده (أللَّهُ الَّذِى خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ
یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ) خداوند همان کسی است که نخست شما را آفرید ،سپس روزی دارد ،بعداً شما را میمیراند و آنگاه زنده میکند.
بنابراین خلقت جهان از ابتدا و سر منشأ آن و مردن موجودات و دوباره از سر گیری حیات به راده خداوند است و تسلسل و باز
پیدایی پی در پی در آیات و عقاید یافت نشده .

از منظر مکتب ویشه شیکا انحالل عالم به اراده خداوند به وقوع می پیوندند نیروی الهی هم میتواند دست به آفرینش بزند و
هم میتواند کائنات را منهدم بسازد در فرایند آفرینش ذرات گرد هم می آیند و واجسام مرکب را می سازند مولکول های دو ذره ای
سه ذره ای جهان ،عناصری را پدید می آورند و عناصر اربعه به ترتیب آتش آب خاک هوا پدید می آید( .شایگان،9010،ص )400به
رغم اینکه جهان از اتم ها ساخته شده اما روح حاکم بر اراده این اتم ها ،روح معنوی و اخالقی است منبع غایی اتم ها را باید در
اراده «وجود برتر» جست و جوکرد این وجود برتر در نهایت نظم و قاعده مندی با مالحضه ثواب و عقاب اخالقی اعمال موجودات
زنده این جهان را اداره می کند .اما موجودیت جهان مخلوق ابدی و سرمدی نیست به خاطر رنج و فرسودگی زیاد دوران حیات،
خداوند برای مدتی راهی برای فرار از موجودات زنده از رنج باز می گشاید این راه فرار همان نابودکردن جهان است دوران های پی
در پی خلق ونابودی جهان یک دایره ی بسته ی کامل به نام «کال پا» تشکیل می دهد که به صورت جاودانه ،تکرار می شود  .در
فرایند نابودی جهان عناصر خاکی ازهم تجزیه می شوند و از هم فرو می پاشند تنها چیزی که باقی می ماند چهار گونه اتم خاک،
آب ،نور و هوا به عالوه ذوات سرمدی و نامیرای زمان مکان ذهن ها و روح ها با ذخیره ای که روح ها از کردارهای نیک و بد
گذشته به جا گذارده اند .این نحو تئوری پردازی درباره خدا که خداوند برای استراحت دنیا را نابود می کند برای ارائه یک اندیشه
دینی درباره انسان و جهان به هیچ وجه نه مطلوب است و نه مناسب .در جای جای قرآن مجید بعد از موضوع ایمان به خدا ،ایمان
به جهان دیگر آمده و تقریبا در  08آیه این دو موضوع را قرین هم قرار داده «و یؤمنون باهلل و الیوم اآلخر» یا تعبیری شبیه آن
فرموده است و در بیش از صد آیه اشاره به «الیوم اآلخر» یا «اآلخر» فرموده است(مکارم شیرازی،9072،ص )97اگر انسان اینگونه
فکر کند که دنیا مدام در حال نابودی و پیدایش دوباره است و مرگ را آخرین نقطه حیات بداند مسلماً این زندگی برای او حالتی
پوچ و بی هدف پیدا خواهد کرد تالش برای به کمال رساندن روح هایی که با مرگ به فنا و نابودی می روند معقول تر است یا
پرورش روحی که فنا و زوال ندارد و همواره با همان جسم انسان است چنین عقیده ای اتفاقاً نقش مهمی در پرورش روح انسان
دارد که برای مکتب ویشه شیکا حائز اهمیت است .در آیه  20سوره بقره آمده آمده چگونه به خدا ایمان نمی آورید ،با این که مرده
07
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و بی جان بودید و خداوند شما را زنده کرد ،سپس شما را می میراند و بعد زنده می کند و سپس به سوی او باز میگردید( .کُنْتُمْ
أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ) برای نجات بشر از رنج مدام جهان در چرخه پیدایش و نابودی نیست بلکه
تنها یکبار پس از مرگ زنده خواهیم شد .یکی از آثار این عقیده ،که دنیا مدام در حال نابودی و بازپیدایی است ،بی هدف بودن و
پوچی کلیت زندگی است .مفهوم دادن و هدف بخشیدن به زندگی و از بیهودگی در آوردن است با این اعتقاد در این صورت است
که او هدف زندگی را بشناسد در سوره مؤمنون آیه 994آمده ،آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز
نمیگردید؟ (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ) .در آیه  96سوره انبیاءآمده ،ما ،آسمان و زمین و آنچه را که میان
آنهاست براى بازى نیافریدیم .و در آیه بعدی اشاره شده اگر چنانچه برای بازیچه هم خلق میشد باز این افرینش کار خداست نه غیر
اهلل ،امام صادق علیه ا لسالم هم با استناد به همین آیه انسان را از پرداختن به لهو و بیهودگی بر حذر می دارد .در قرآن مجید بارها
به این نکته که آفرینش چرخه با طل و بیهوده ای نداشته تأکید شده .پیروان این مکتب نظریه اتمی را با یک چشم انداز اخالقی
درباره زندگی و ایمان به خالق و فرمانروایی که جهان را بر اساس اصول اخالقی اداره می کند ،هماهنگ می سازند .با این وجود
نظریه متکی بر ایمان به خدای آنها آنقدر جلو نمی رود که خدا را نه فقط انتظام بخش و سامان دهنده طبیعت و نیروهای غایی
تشکیل دهنده ی آن (یعنی :اتم ها ،ذهن ها و روح ها) بلکه خالق آنها بشناسد و او را کانون همه واقعیت ها بداند .باور ما بر این
است اتم های غیر شعورمند هرگز نمی توانند موجد جهانی هماهنگ و منتظم شوند ،هرچند که این مکتب نقش «ادرشتا» را در
نظم بخشیدن به اتم ها قبول دارد اما این قانون خود غیر شعورمند است و لذا اشکال به قوت خود باقی می ماند .چگونه ممکن
است این اتم های غیر شعورمند به ناگاه شروع به حرکت بکنند و جهان اشیا را پدید بیاورند؟ اگر جنبش و حرکت از خصوصیات
ذاتی اتم ها باشد ،پس آنها هرگز نباید از حرکت بازبایستند و در نتیجه بر خالف آنچه خودِ مکتب ویشه شیکا پذیرفته هرگز نیز
نبا ید نابودی و انحالل اتم ها رخ دهد البته مکتب مزبور وجود روح ها را پذیرفته است ولی شعور را از خصوصیات ذاتی روح نمی
شناسد از نظر این مکتب شعور پس از پیوستن روح به بدن و اندام های معرفتی پدید می آید  .بنابراین روح ها قبل از پدید آمدن
خلقت ،موجود نبودند و لذا نمی توان گفت اتم های پدید آورنده جهان جهان را با هدایت شعور روح به وجود آورده اند(.چاترجی و
دیگران،9000 ،ص)644
جدول .4بنیان نظری مکتب ویشه شیکا در انطباق با اسالم
اسالم
ویشه شیکا
دوران پی درپی خلق و نابودی جهان (دایره کال تمامی ارواح تنها یکبار خلق می شوند سپس میمیرند و باز زنده می شوند (و هو
الذی أحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم) (سوره حج آیه )66
پا)
پذیرفتن نقش ادرشتا در نظم دادن به حرکت اتم اعتقاد به برهان نظم ،برهان غایی( ،سوره جاثیه آیه ( )06نهج البالغه خطبه  19و
خطبه  ،904خطبه ،18خطبه )981
ها و اعتقاد به نظریه اتمی
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در این مکتب گروهی آشکارا وجود خدا را رد می کنند و گروهی دیگر از مفسران تالش می کنند تا ثابت کنند این مکتب
درخداپرستی کمتر از مکتب نیا ها نیست  .پیروان متقدم مکتب سانک هیا ،علت غایی جهان را «پراکرتی» یا ماده نخستین سرمدی
می دانند که پیوسته دگرگون می شود .پیش تربه این موضوع پرداختیم که این طرز تفکر درباره پدید آمدن هستی که جهان
طبیعت توسط یک ماده غیر شعورمند(پراکرتی)به شکل اشیای عالم تکوین و تکامل پیدا کرده مطلقا راضی کننده نیست چرا که
پراکرتی غیرشعورمند توانایی کنترل جهان راندارد و خود به عاملی شعورمند در مرتبت کمال که آن را هدایت کند احتیاج دارد
براساس تفسیر دیگری از فلسفه سانک هیا آن ها وجود خدایی که دارای فعالیت خالقانه است را نادیده نمی گیرند و خدا را به
عنوان ناظر امور جهان در نظر می گیرند که پراکرتی را وادار به تحرک می کند پراکرتی خود متشکل از سه عنصر سات وا ،راجاس،
تاماس می باشد .خود مکتب سانک هیا هم اذعان دارد که فلسفه وجودی این جهان که از بدن ها ،حواس ،اندام های حرکتی و
سایر چیزها تشکیل یافته فقط این است که روح های مختلف ،مطابق با اعمال گذشته خود در آن پدیدار گردند و نتیجه کردارهای
پیشین خود را در کالبدی دیگر بچشند .حال چگونه ممکن است که یک طبیعت غیرشعورمند بتواند از عهده چنین طرح پیچیده ای
برآید؟مکتب سانک هیا با آن که قبول دارد که جهان هدفمند است و دارای غایتی می باشد اما منکر آن است که جهان خالقی دارد
و به این ترتیب خود را در موقعیت دشواری قرار می دهد .قول به غایت مندی چیزی بدون قبول دخالت عامل شعور مند فهم ناپذیر
و غیر منطقی است (.چارتجی ودیگران،9000،ص )640همچنین آنها اعتقاد دارند چون این جهان آکنده از رنج و گناه است ،نمی
توان آن را کار خدا دانست  .پیرامون این مسأله ،بسیاری از متفکران معتقدند که این مساله جدی ترین نقد عقالنی بر اعتقاد به
وجود خداوند است تا آنجاکه هانس کونگ ،متأله ی آلمانی آن را پناهگاه الحاد خوانده است(kung,1976,432) .
و برتراند راسل آشکارا چنین می اندیشد که وجود رنج در جهان ،ایراد در اعتقاد به خدایی ایجاد می کند که با خیرخواهی
نامتناهی وصف شده (کاپلستون،9000،ج،0ص )428اما استداللی که در اینجا وجود دارداین است که اکثر خدا باوران ،شرور عظیم
را الزمه ی خیرات عظیم می دانند به دلیل شایستگی عظیم برخی از خیر هاست که خدای خیر مطلق می تواند به شر رضایت دهد
یعنی برای پدید آمدن خیر کثیر ،شرقلیل الزم است به این معنا که تا شر قلیلی در عالم تحقق نیابد خیر کثیری تحقق پیدا نمی کند

(تالیافرو،9002،ص )488در بینش قرآن خیر و شر برای امتحان و آزمایش انسان است« :و نبلو کم بالشر و الخیر فتنة » (سوره انبیا
آیه  ;)04شما را به خیر و شر مبتال می کنیم تا بیازماییم .و گاهی رنج ها و بال ها جنبه تربیتی دارند چنانچه در مورد خاندان فرعون
در آیه  908سوره اعراف آمده ،ما فرعونیان را گرفتار قحط سالی و کاهش محصوالت کردیم تا پند پذیرند ( و لقد اخذنا آل فرعون
بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون ) بنابراین خدایی که شرور را هم به این دالیل جزیی از دنیا قرارداده میتواند خدای
خالق جهان باشد واین با ربوبیت او درتضاد نیست .این اندیشه را می توان تا روزگار رواقیون تا یونان باستان پی گرفت .خروسیپوس
معتقد بود خوبی ها بدون بدی ها امکان وجود ندارند به طوری که اگر یکی را از میان بردارید ،هر دو از میان برداشته می
شوند(کاپلستون،9008،ج9ص )000-007هم چنین افالطون می گوید « بدی هرگز از میان نخواهد رفت ،زیرا همیشه باید خالف
نیکی در جهان باشد تا نیکی در جهان باشد »(.افالطون،9008،ج،0بند )976هراکلیتوس می گوید  «:بیماری سالمتی را لذت بخش
و خوب می سازد ،گرسنگی ،سیری را خستگی ،آسایش را(».گاتری:9070،ص )07شناسایی خیر و آگاهی از آن در مغایرت با شر
ممکن است  .لذت بدون درد نه شناخته می شود و نه ارزش آن معلوم خواهد شد .مثال رنگ قرمز را در تقابل با رنگ های دیگر
می توان شناخت .اگر همه چیز به رنگ قرمز بود ،رنگ قرمز شناخته نمیشد(.گیسلر،9000،ص« )470ریک رود» در کتاب «خدا و
شر» معتقد است وقتی خدا در میانه شرایط دردناک انسان ،دست انسان را می گیرد ،در واقع صفات رحمت ،وفای به عهد و عشق
خود را برای او تجلی کرده است .)Rood, 2003: 137( .
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جهان آکنده از رنج حاصل
خلقت خدا نیست

 -6فلسفه یوگا
یوگا یا به عبارت فارسی «جوگ» بیشتر شامل فنون و آداب مربوط به نجات و رستگاری است تا یک آیین فلسفی ،از این رو
یوگا را نه می توان یک مکتب فلسفی نظری به حساب آورد و نه کیشِ دینی و مذهبی قومی خاص پنداشت ،بلکه یوگا طریقی آزاد
و رویه ای صادقانه برای وصول به معرفت.که از دیر باز این خویشتن کاوی در سرزمین کهنسال هند متداول بوده است .مفهوم
«ایده آل» یا «آرهات » بوداییان و زنده آزادی هندوان و مفهوم «فاتح» در مکتب جین ها از جمله پدیده های همین طلب عمیق
برای آزادگی و فرزانگی است یوگا به انسان که پروده اجتماع است دستور عکس مید هد و میخواهد آدمی خود را از هیاهوی اجتماع
بر کنار بدارد .و از لذایذ حواس امساک بورزد .انسان متحرک است ،نفس می کشد ،می نوشد ،می خورد ،میخوابد انس می ورزد
دلبستگی دارد ،یوگا به حرکت فطری انسان سکون مطلق تجویز می کند و به جریان طبیعی حیات ،فرو بردن دم یا حبس دم را می
آموزد( .شایگان،جلد دوم9012ص  )624-620-621سالکان این طریقت به تدریج سلسله مراتب تکامل روح می پیمایند تا رفته
رفته خویشتن را از بند هستی و از امواج ذهنی آزاد بگردانند و به مقام آزادی ناعل بیایند .در فلسفه ی نظام سانکیهه که اساس یوگا
نیز همان فلسفه است ،خدا جایی ندارد( .آلیستر شیرر ،9014،ص  )970اما برخالف مکتب سانک هیا که وجود خدا را انکار می کند.
آموزهها و تعلیمات در یوگا به گونهای است که نه « باخدایی » از آن برمیآید و نه « بی خدایی » .به عبارت دیگر در یوگا فقط به
نام خدا بسنده شده و آنچه رکن و اساس یوگا است « ،روان آرام و ذهن به سامان » است؛ بدون این که ذهن و روان با خدا
نسبتی روشن داشته باشند و بدون این که از ذهن و روان ،چیزی به نام خدا جستوجو شود .تعلیمات یوگا در سه حوزه خالصه
میشود؛ اوّل حرکتهای بدنی ،دوم دستورهای ذهنی و سوم تکنیکهای تنفسی .در بین این سه ،از همه مهمتر دستورهایی است
که به قصد سامان دادن قوای انسانی با محوریّت ذهن ،عرضه میشود .پیداست که در یوگا سیری درونی مدّ نظر است؛ ساماندهی
در یوگا ،نه حرکت ،که توقف است؛ آن هم توقف نفس در نفس .در متون دینی پرداختن به درون ،نه توقف که سیر و حرکت است؛
آن هم سیری که با شهود حقیقت پیوند خورده است .شهود دیدن صرف نیست؛ بلکه از نوع وحدت یافتن و فنا در حقیقتی الیتناهی
است که مبدأ هستی میباشد .در یوگا نگاه نفس به نفس در حقیقت توقفِ نفس در نفس است ،بدون این که خدا در آیینه نفس
دیده شود .بنابراین شأن خدا در یوگا تشریفاتی است که پیوندی با غایت در یوگا پیدا نمیکند .یوگا ،چون از عقبه فکری فلسفه
سانکیهه است،که خداناباور می باشد اگر قرار باشد به خدا دعوت کند ،این دعوت غریب و نامأنوس است و باعث تعجب میشود به
عبارتی دیگ ر یوگا نسبت به خدا ناباوران و ملحدان موضعی بی طرف دارد و همه کس را می پذیرد و همین علت دوری یوگا
ازخداباوری اساسی است یعنی نسبت به آیینی که در رسیدن به قرب الهی موثر است ،بی تفاوت عمل می کند به هر تقدیر ،باور
دینی ،جنسیت ،سن و نژاد ،هرچه باشد ،با یوگا همخوان است .به تعبیر راماکریشنا :از طریق یوگا یک هندو ،هندویی بهتر؛ یک
مسیحی ،مسیحی بهتر؛ یک مسلمان ،مسلمان بهتر و یک یهودی ،یهودی بهتری خواهد بود ( .هویت 9001،ص  ).20از مبانی
عرفانی یوگا برمیآید که یوگا به مراقبه درونی دعوت میکند ،بدون این که مراقبه با هدف پیوند به خدا صورت گیرد .در یوگا نوعی
تسلیم درونی مطرح میشود؛ ولی این تسلیم درونی نه به خدا ،که حالتی از بودن است .البته از آنجا که اگر نام خدا باشد ،این
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اسالم
رنج و سختی انسان را رو به تلقی و کشف اسرار رهنمون میکند آیه  6سوره انشقاق (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کا ِدحٌ
إِلی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقِیهِ) تو با رنج به سوی پروردگارت می روی ،آیه  2سوره ملک ،زندگی روح در کنار جسم
همراه با مشقت برای آزمایش است (الَّذِی خَ َلقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِ َیبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً) و اگر انسان رنجی را
در طبیعت زندگی تجربه کند با پیوستن روح به لقا الهی رنج پایان میابد .

01

تسلیم و حالت «بودن درونی» راحتتر صورت میگیرد ،نام خدا بهانه مناسبی است که تسلیم روحی زودتر و آسانتر اتفاق افتد .به
همین علت اشو در بحث از هدف یوگا صریحاً از بی خدایی که در یوگا وجود دارد؛ پرده برمیدارد و میگوید که پاتانجلی هم
اصراری بر وجود خدا در یوگا نداشته است وی در سخنی شگفت میگوید «:پاتانجلی یک چیز نادر برای گفتن دارد و آن این است
که اهمیت ندارد که خدا وجود دارد یا ندارد ».پاتانجلی میگوید «:خدا بهانهای است برای تسلیم کردن .در غیر این صورت کجا
تسلیم خواهی شد؟ اگر بتوانی بدون خداوند تسلیم شوی ،خوب است ».و از نظر پاتانجلی مشکلی ندارد .او اصرار ندارد که باید وجود
خدا را باور داشته باشی .او چنان است که میگوید «:خدا ضرورت نیست ،فقط روشی برای تسلیم شدن است ».پاتانجلی میگوید«:
اگر بتوانید بدون خدا هم تسلیم شوید ،ما اصراری نداریم؛ موضوع تسلیم شدن است ،نه خداوند( ».اشو ،9174،ج  ،4ص )970
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بنیان گذار مکتب نیایا حکیم فرزانه گوتاما بود مساله اصلی و نقطه عطف این مکتب در درجه اول شرایط و لوازم درست تفکر
یا راه های کسب معرفت صحیح است و هدف غایی آن آزادی و نجات ( به معنی توقف کامل درد و رنج ) است (چاترجی و
دیگران،9000،ص )009این نحوه تفکر جنبه اشتراکی تمام مکاتب نظری هندوان است برای آنکه آزادی و نجات تحقق پذیرد در
این آیین چون آیین بودا ،باید سلسه عللی را که پدید آورنده رنج و گمراهی است و آدمی را گریبان گیر چرخ باز پیدایی می کند،
یکی پس دیگری معدوم ساخت تا متعاقب آن آزادی حاصل شود( .شایگان،9012،ص )000در این جهان اخالقی و معنوی نفس هر
انسانی مطابق با کردار های خود خوشی یا ناخوشی میبیند یعنی قانون اخالقی جهان چنین است اگر کار بد انجام دهد به رنج و
محنت گرفتار می شود اگر کار نیک انجام دهد لذت وخوشی نصیب خود می کند این همان قانون کارما است(چاترجیو دیگران
9000ص .)091-098علی اصغر حکمت میگوید «:هندوان معتقدند که هر فردی را روحی است که ابدیت دارد و در طول هزاران
سال آن روح سرگردان در اجسام و اجساد گوناگون پیاپی منزل میگزیند و مدام از پیکری به پیکر دیگر درمی آید  .این دوالب
انتقال که «کارما» نام دارد ،همچنان گردش خود را طی می کند تا عاقبت به سر منزل وصال (موکشا) یعنی فنای مطلق واصل می
گردد و در آنجاست که روح در ازلیت برهما مستغرق و محو می شود( ».حکمت،9079،ص )920-927
مهم ترین اثر مکتب نیایه کتاب «نیایه سوتره» است .بنابر نیایه سوتره ،حالت پس از مرگ را باز پیدایی میخوانند(.جاللی
نایینی،9074،ص )608پیروان این مکتب می گویند قالب فعلی و حیات روحی و نفسانی و امکانات عقالنی ما از عناصری تشکیل
می شود که به تاثرات اعمال خوب و بد زندگانی پیشین مربوط است  .رستگاری وقتی حاصل می شود که تاثرات دیر پا از بین
بروند ونفس و ذهن از روح جدا گردند و روح طهارت خود را از نو بازیابد  .کارما نه تنها علت پیدایی جسم است ،بلکه موجب
پیوستگی و اتصال جسمی مخصوص با روحی مخصوص نیز هست  .علت تکّثر و تنوع آفریدگان و عدم تساوی و تشابه اشخاص با
هم ،همان قانون خلل نا پذیر کارما است این نظام اخالقی راکه بر اساس کنش و واکنش تنظیم شده «ادرشته» یا نیروی نامرعی
نیز می خوانند (جاللی نایینی ،9074،ص  )648بسیاری از خوشی ها و لذت های زندگی افراد را نمی توان به هیچ یک از اعمال و
کردارشان نسبت داد چنانکه گویی هیچ رابطه ای وجود ندارد و رنجی که برخی انسان ها در زندگی می کشند هیچ گونه توجیهی
مبنی بر بدکرداری آنان ن دارد مکتب نیایا در پاسخ می گوید :اعمال خوب ما در روح مان یک نوع راندمان یا کارآمدی خاص تولید
می کند که می توان آن را «شایستگی» یا «استحقاق» خواند .به همان طریق اعمال بد ما نوعی «کاستی» یا ناکارآمدی به جا می
گذارد که ناشایستگی و «عدم استحقاق» نام دارد این آثار خیر و شر که در روح ما تا مدت زمانی مدید برجا می ماند  .همان
«ادرشتا» است .مفهوم ادرشتا نزدیک به مفهوم رذیلت و فضیلت در اخالقیات غیر هندی است ( چاترجی و دیگران،9000،ص-027
 .)024اما اعتقاد به کارما یا تناسخ و اینکه روح پس از ناتوان شدن بدون فاصله زمانی وارد روح دیگری می شود از نظر اسالم
بسیاری از عالمان و دانشمندان عقیده ای باطل است و تنها ریشه در آیین شرقی بودایی و برهمنی دارد فیلسوفان بزرگی این ایده را
مورد بحث قرار داده اند و بنا به نظر آنها ،بازگشت روح (تناسخ) جزء محاالت و ممتنع است که در اینجا به طور فشرده برخی از
مهمترین ادله امتناع آن را متذکر میشویم  :خواجه نصیرالدین طوسی،بین ارواح و ابدان قائل به تعادل است و می گوید باید در
مقابل هر بدن ،یک روح وجود داشته باشد و اگر روحی که از بدن سابق مفارقت کرده ،به بدنی دیگر تعلق گیرد ،به این صورت این
تعادل به هم میخورد یعنی یک بدن دارای چندین روح می شود(.خواجه نصیر طوسی )988 :9087،شیخ الرئیس ابوعلی سینا هم هر
بدنی ر ا دارای روان ویژهای می داند که همراه با به وجود آمدن آن بدن به وجود می آیند ؛ زیرا آفرینش هر جسمی ذاتا اقتضا دارد
که همآورد آن ،روح نیز آفریده میشود( .ابن سینا )046 :9009،بنابر داللت آشکار آیاتی از قرآن کریم ،پس از مردن و وارد شدن به
عالم برزخ برگشت به عالم دنیا بی معنا و مردود است ،از جمله:
« حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فی ما ترکت .کلّا إنّها کلمةٌ هو قائلها و من وراءهم برزخ الی
یوم یبعثون » (سوره مومنون آیه )988-11
هنگامی که یکی از آن تبه کاران را مرگ فرامی رسد ،گوید  :پروردگارا مرا بازگردان ،شاید در اصالح آنچه کوتاهی کرده ام
بکوشم ،ولی هرگز بازنخواهد گشت »
« یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جائت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاءٍ فیشفعوا لنا لو نرد فنعمل غیر الذی
کنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون » ( اعراف )40 /

کسانی که دستورات ما را فراموش نمودند ،روزی خواهد آمد که با حسرت بگویند هر آینه پیغمبران حقیقت را به ما نمودند ولی
ما سرباززدیم ،ای کاش اکنون وسیله آمرزشی داشتیم یا آن که باز می گشتیم و کار دیگری جز آنچه نموده ایم مینمودیم .این
مکتب قائل بود که تبه کاران درزندگی بعدی مجازات می شوند و سختی ها و رنج هایی که سزای کار بد آنهاست در کالبد جدید
متحمل می شوند و این چرخه همچنان ادامه تا اینکه کم کم از این حجم بدی کاسته شود اما در آیات قرآن برای هر جسم یک
روح بدون بازگشت وجود دارد حتی اگر بدی کرده باشند دیگر امکان برگشت وجود ندارد تا حتی برای آن بدی ها در جسم جدید
مجازات شوند.
«و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال إنّی تبت االن و ال الذین یموتون و هم کفار اولئک
اعتدنا لهم عذاباً ألیما» (سوره نسا آیه )90-0
توبه و بازگشت تبه کارانی که با فرا رسیدن مرگ پیشمان می شو ند ،پذیرفته نیست و هم چنین کسانی که با حالت کفر می
میرند ؛ زیرا اینان کسانی هستند که برایشان عذاب دردناکی تهیه دیده ایم .حضرت علی علیه السّالم در نهج البالغه می فرماید:
«آنها (مردگان) نه می توانند کارهای بد خود را جبران و نه توانایی دارند چیزی ب حسنات خود بیافزایند ».بدیهی است کسانی که
معتقد به تناسخ اند در حقیقت این را پذیرفته اند که انسان در بازگشت های مکرر روحش به بدن های مختلف درصدد جبران
گذشته ها و به اصطالح آنها به انجام رساندن تکامل ناقص خویش است ،ولی عبارت فوق به طور کلی این باور را مردود می داند.

 -8نتیجه گیری

چاروکا
ویشه شیکا
سانک هیا
یوگا
جین
نیایه

جدول .7باور اصلی مکتب های شش گانه هندی
خلق و نابودی پی در پی
کارما
غنیمت شمردن دم
جهان
*
*
*
*
*
*
*

پیدایش تصادفی جهان
توسط طبیعت
*
*
*
*
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جدول .6بنیان نظری مکتب نیایه در انطباق با اسالم
اسالم
نیاها
مرگ و حیات منحصر در دو قسمت
کارما – ادرشته (نظام اخالقی ،تنظیم شده بر
سوره بقره ،آیه ( 240ربِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ)
اساس کنش و واکنش ،دوالب انتقال روح در
(کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون) آیه  20سوره بقره
اجسام پی در پی)

جدول.8مقایسه تطبیقی عقاید مکاتب هندی و اسالم
هند

اسالم

توقف نفس در نفس (در یوگا)

سیر و حرکت –حرکت شهودی

طبیعت گرایی -پیدایش جهان بر اساس ترکیب تصادفی(چاروکا ،جین،
سانک هیا )

پیدایش جهان با تدبیر خالق واحد و هدفمند

سرگردانی روح در سلسله مراتب هستی – کارما (نیایه –جین)
حلول کردن روح پلید در جسم نو و ادامه یافتن این چرخه تا
پاک شدن جسم از بدی ها و به فنا رفتن در نهایت

در مقابل هر جسم یک روح وجود دارد
فقط یک بار مجازات خواهد شد
روح اجازه برگشت به جسم و جسم جدید را ندارد

دایره کال پا – خلق و نابودی جهان به صورت پی در پی
(جین-ویشه شیکا)

جهان یک بار خلق شده و در آخرت به حساب روح ها یکبار رسیدگی
می شود.

-

اگر طبق باور مکتب چاروکا ،نظم جهان را محصول فعل آگاهانه ندانیم باید منکر نظم طبیعت بشویم که نظم طبیعت غیر
قابل انکار است و اذعان به نظم طبیعت ،وجود یک ناظم و فاعل شعورمندرا در پی خود تأیید می کند.
باتوجه به ماهیتی که از وجود خدا بیان شد خداوند محدود به جسم نیست(مکتب جین) و جسم نبودن خدا خللی در خلقت و
مقام ربوبیت او ایجاد نمی کند و اتفاقاً دلیل بهتری برای تأیید صفات قدرت و مطلق بودن اوست .
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-

-

-

دایره کال پا(فلسفه ویشه شی کا) مانع هدف بخشی به مفهوم زندگی است و هدف غایی آزادی و نجات ( به معنی توقف
کامل درد و رنج ) که نحوه تفکر اشتراکی میان تمام مکاتب نظری هندوان است را نقض میکند .و ادرشتا،در سازماندهی
کردن اتم ها ناتوان است .اتم های فاقد شعور اگر به طور ترکیب تصادفی شروع به حرکت کنند چه عاملی می تواند آنها را
از حرکت بازدارد ؟ یک عامل تصادفی؟
پراکرتی فاقد شعور درفلسفه سانک هیا روح های مختلف را مطابق با اعمال گذشته خود در بدن های جدید پدیدار می کند
چگونه ممکن است طبیعت غیر شعورمند بتواند از عهده چنین طرح پیچیده ای برآید؟ قول به غایت مندی چیزی بدون قبول
دخالت عامل شعور مند فهم ناپذیر و غیر منطقی است.
شر الزمه جهان است و وجود شرور در دنیا در ربوبیت و خلقت خداوند ،مانعی ایجاد نمیکند و باعث سلب خلقت از خدا نمی
شود.
شأن خدا در یوگا تشریفاتی است و نسبت به آیینی که در رسیدن به قرب اللهی مؤثر است بی تفاوت عمل میکند  -.در
مقابل هر بدن ،یک روح وجود دارد (مکتب نیایه ) اگر روحی که از بدن سابق مفارقت کرده ،به بدنی دیگر تعلق گیرد ،به
این صورت این تعادل به هم میخورد یعنی یک بدن دارای چندین روح می شود و روح رنج کشیده ای که بعد از حلول
کردن در جسم های مختلف بعد از برطرف کردن زشتی ها و تباهیها به فنا و نیستی برود هدف زندگی را پوچ و بیهوده
میسازد.
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Critique of theism in six Indian philosophical schools from the
perspective of the Qur'an

In the Indian philosophical schools, there are two general groups, the Nastika and the Astika The
first is the beliefs and opinions that do not accept the authenticity of the Vedas, and the second
accepts the facts of the Vedas' house and follows the Brahmanical Shari'a The two groups are
organized into six main sub-groups: Charoka School, Jin School, Visha Shika School, Sank Hya
School, Niayeh School, and Yoga School.The selection criteria of these schools have been done
in such a way that the beliefs of these schools are analyzed from the perspective of theism and
how the world was created. In general, most of the foundations of these schools are based on the
spontaneous creation of the world, the law of karma, reincarnation, the belief in prakrti or the
first eternal principle and meditation, all with the common goal of achieving the salvation and
liberation of mankind In the forthcoming research, by describing, analyzing and explaining the
ideas of these six schools, on the one hand, the ground for understanding the philosophical and
religious teachings of India has been provided.On the other hand, its differences and
incompatibilities from the perspective of the Qur'an and Muslim scholars and the teachings of
Islam have been addressed.
Keywords: creation of the world, Indian schools, Quran
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