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 چکیده  
ترین  سرشت باطنیتبیین   زا  عبارت است فلسفه،  دهنفلسفی ردر تفکّ

-عبارت است از برهما فلسفه  ،ر شرقیذات جهان. در این شیوه از تفکّ
از برهمنو  آگاهی  یا  بلکه    ۀفلسف.  یدیا  است  فلسفه  نه فقط  هندی 

است نیز  رستگاری  واقع،   .طریق  واژه  در  برای  "دَرشَنَه"هندوها  را 
ر فلسفی هند نوعی تفکر و بینش  در تفکّکه  کار می برند  ه  فلسفه ب

  . بر اشراق و شهوداست  که بیش از هر چیز مبتنی    است)بصیرت(  
یعنی طریق و نظم و هماهنگی درست در جهان  "همَرهَدَ "ۀهندوها واژ

کار می برند. به همین دلیل است که متفکران ه را نیز برای فلسفه ب
راستای  است که در    حکمتیفلسفۀ هند،  حکمت و  هندی معتقدند  

است گرفته  شکل  جهان  درست  هماهنگی  و  نظم  و  از  .دهرمه 
تفکّمشخصه ایجابی  هند  های  فلسفی  به  ر  توان  برای  می  اهتمام 

ه به  جای توجّ هکشف حقیقت، پیوند و آشتی با طبیعت، حضور شهود ب
عقل و استدالل، تنوع و گوناگونی مکاتب، وحدت در مسائل اخالقی  

ر اصیل، توجه به زبان و علوم باطنی و و معنوی، توجه به مسأله هن
روانشناسی ژرفا، و فهم مطلق به صورت سلبی و برتری خود کلی بر 

دهد که حکمت و  یافته های تحقیق نشان می  .اشاره کرد  خود فردی
ر فلسفی هند در کشف حقایق بیشتر از روش شهودی بهره گرفته  تفکّ

آن جایگاه چندانی    و برهان و استدالل حتی برای اثبات وجود خدا در
های عینی ریاضت طلبی و انکار واقعیّت  ،ندارد. عدم رشد علوم طبیعی

  ۀ جهان و عدم توجه به دنیا و علوم دنیوی، غفلت از تاریخ و فلسف
 .هند است حکمت و فلسفههای سلبی  تاریخ از مشخصه

Abstract  

In Indian philosophical thinking, philosophy is the 

explanation of the nature of the innermost essence 

of the world. In this way of eastern thinking, 

philosophy is Brahmavidya or knowledge of 

Brahman. Indian philosophy is not only a 

philosophy but also a way of salvation. In fact, 

Hindus use the word "darshan" for philosophy, 

which in Indian philosophical thinking is a type of 

thinking and insight (insight) that is based on 

intuition more than anything else. Hindus also use 

the word "dharma" for philosophy, which means 

the right way and order and harmony in the world. 

This is the reason why Indian thinkers believe that 

the wisdom and philosophy of India is a wisdom 

that has been formed in line with dharma and the 

correct order and harmony of the world. One of the 

positive characteristics of Indian philosophical 

thinking is the effort to discover the truth, 

connection and reconciliation with Nature, the 

presence of intuition instead of paying attention to 

reason and reasoning, diversity and variety of 

schools, unity in moral and spiritual issues, 

attention to the issue of original art, attention to 

language and esoteric sciences and deep 
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 حکمت، تفکّر، ،فلسفۀ هند ،ر فلسفی هندتفکّ  :هاکلیدواژه

 .شهود

psychology, and absolute understanding in its 

negative form and superiority Kelley pointed at 

Freddie himself. The findings of the research show 

that Indian wisdom and philosophical thinking use 

more intuitive methods in discovering truths, and 

arguments do not have much place in it even to 

prove the existence of God. Lack of development 

of natural sciences, austerity and denial of the 

objective realities of the world, lack of attention to 

the world and worldly sciences, neglect of history 

and philosophy of history are negative 

characteristics of Indian wisdom and philosophy. 
Keyword: Indian philosophical thinking, 

Indian philosophy, thinking, wisdom, 

intuition . 

 

 مقدمه 
متفکران هندی، اعم از باستانی و مدرن، هندو و غیر مکاتب و  انۀ همۀ  حکیماهای  ای است از اندیشهفلسفۀ هند در واقع مجموعه

شناسی مورد بحث قرار  متافیزیک، اخالق، منطق، علم النفس و شناخت در فلسفۀ هند نیز موضوعاتی دربارۀ  .  ناخداباور  هندو، خداباور و
(. با این وجود، فلسفۀ هندی یکی از  78-81)چاترجی، معرفی...،.اما طرح این مباحث به صورت جدا و متمایز از هم نیست  می گیرد؛

ای  باشد. به گونهمیبه اندازۀ آن دارای قدمت  حداقل یا و تر از فلسفۀ یونانی  کهن حتیکهن ترین سنت های فکری بشری است که 
 (.26محمودی، گذاری بر...، ،50/1)راداکریشنان،دانکه برخی از احتمال تأثیر تفکر هندی بر تفکر یونانی سخن گفته

تاریخ   تفکردر  به معنای معمول و متعا  ،آنچه در وداها آمده است  ،هند  حکمت و  بر   ؛رف آن نیستفلسفه  باید مبتنی  زیرا فلسفه 
های اوپانیشادی توان در رساله  ر فلسفی هند را میهای تفکّنخستین نشانه  از این رو،   حجّت باشد.  ۀاقام  ۀهای روشن و بر پایاستدالل

لسفی هند علوم  در تفکر فاما  هایی در باب حقیقت نفس، خدا و جهان به روشنی طرح شده است.  جایی که پرسشجستجو کرد. آن
  ی تاریخی دیده نمی ارزشی برای زمان، لحظه و دوره  ترینکوچک. حتی در فلسفۀ هند  طبیعی و تجربی رشد چندانی نداشته است

ها از هایی قابل طرح است که واکاوی آنپرسش  ،(. در این پژوهش64، همو، بت های ذهنی و ...،  7/1،  ... شود.)شایگان، ادیان و  
های شرق چه  تفکر فلسفی هند در بین فلسفه اینکه  های تفکر فلسفی هند اهمیّت بسیار دارد. از جملهمشخصهجهاتی در ایضاح  

هند پرسش از وجود از  ۀ  در تاریخ فلسف  ،عالوه ه  توان جستجو کرد؟ باصلی فلسفه هند را در کجاها می  ۀجایگاهی دارد؟ سرچشم
و چه نسبتی با وجود در دیگر سنت های شرق    دراوپانیشادها وجود چیستاینکه  در اوپانیشادها است.    های فلسفینخستین پرسش

 ؟دارد
 

 پیشینۀ تحقیق 
های بارز تفکر  تبیین مسأله مشخصهباب    دردر زمینۀ اندیشه های دینی و عرفانی هند پژوهش هایی عمیق صورت گرفته است. اما  

؛ تا آنجا که امکان جستجو بوده تاکنون  یقی علمی با رویکردی فلسفی صورت نگرفته استفلسفی هند به صورت مستقل و مجزا تحق
به زبان فارسی پژوهشی کامل و منسجم دربارۀ تفکر فلسفی هند و تبیین مشخصه های بارز آن صورت نگرفته است.البته اخیراً مقاله  

به بررسی مکاتب    ه چاپ رسیده که در آن ابوالفضل محمودیب   " رامانوجه"از آغاز تا    "1ودانتا"ای تحت عنوان گذاری بر فلسفۀ  

تاریخ  "(. پژوهش های دیگری ، با عنوان48-25 :1388)محمودی،  ششگانه فکری هند و دورۀ شکل گیری آن با تاریخ پرداخته اند

  " تفکر فلسفی در هند پیش از اسالم"نوشتۀ میان محمد شریف صورت گرفته که در خالل آن نویسنده در فصلی به    " فلسفۀ اسالم
هندویی از تفکر  اشاره کرده است. این پژوهش، تحقیق جامع و سودمندی است اما در باره مشخصه های تفکر فلسفی هند و واکاوی  

به چاپ رسیده که در آن ابوالفضل    "حکمت اوپانیشادی"ای با عنوان  همچنین مقاله  در آن بحث و گفتگو نشده است.منظری فلسفی  
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تبیین  باب شناسایی و   در(. به هر حال، 1383از نظر شنکره پرداخته است )محمودی، محمودی به مساله حکمت و مراتب مختلف آن
  لذا ؛  تفکر فلسفی هند به صورت مستقل و مجزا تحقیقی علمی با رویکردی فلسفی صورت نگرفته است   های بارزمسأله مشخصه

در صدد است با مراجعه به متون و ادبیات هندویی، تفکر هندویی را از منظری  ضمن سود جستن از پژوهش های مذکور    نویسنده
 .  نشان دهدالب دو رویکرد ایجابی و سلبی  با نگاهی فلسفی در قهای بارز آن را  فلسفی واکاوی کند و مشخصه

 

 هند ۀ فلسف ماهیّت
فلسفه در معنای عام آن کوششی است برای   است. "عشق به دانش"ترین مفهوم و از نظر لغت شناسی، به معنای فلسفه در گسترده

استوار است؛  و اوپانیشادها    اعتبار وداهاقبول یا نفی مرجعیت و  پایۀ  های فلسفی هند، بر  اساس اندیشه.  اقناع نیاز خردورزانه انسان
هندی، که خود همگی از حکیمان و فرزانگانی بودند که با ریاضتهای طاقت فرسا و    متفکرانورزی و تأمالت عقالنی  هدف از اندیشه

از این  ت است.  ( دست یافت به حقیق51-50،مقدمه،چاترجیاند)های مداوم، به مقام فلسفه دست یافتههای پیگیر و مراقبهمجاهدت
ترین ذات جهان. در این شیوه  توان گفت که در تفکرّ فلسفی هند فلسفه عبارت است از تبیین سرشت ازلی حقیقت و یا باطنیرو، می

فلسفه در نظر مکاتب  حتی    (.251/1، راداکریشنان،24یا آگاهی از برهمن)محمودی،  2فلسفه عبارت است از برهما ویدیا  ، از تفکر شرقی
   .میسّر استممکن و تزکیه نفس و شهود ریاضت، حقایقی است که فقط از طریق  فهم و کشف ،دفکری هن

های فلسفه باید بر تجربۀ عام و  است؛ برخی بر این باورند که پایهکشف و شهودپس، پایه و اساس فلسفه، تجربه و ابزار اصلی آن،  
شوند و یا بر اساس تجربیات و  باشند و مورد قبول عامه واقع میآنها میها قادر به کشف  متعارف، یعنی حقایقی که عموم انسان

باید گفت که فلسفه در هند تنها برای ارضای حس کنجکاوی و اقناع (.  96-88های علمی دانشمندان استوار گردد )چاترجی،یافته
کسب بصیرت است که در ادبیات هند به آن    هدف فلسفه  عقلی و یا از سر تفنن و اهدافی از این قبیل به وجود نیامده است؛ بلکه

مشتق شده است. از این رو، در تفکر    "مشاهده "یا  "دیدن  "یعنی    "ریشدَ"از ریشۀ    نهدرش.در فرهنگ هندویی  گویندمی  3درشنه
نهایی یعنی   درک حقیقت  ه در تفکر هندوییهدف از درشن. درواقع،  فلسفی هند، هندوان از این واژه، برای فلسفه هم استفاده می کنند

به    هاآتمن و برهمن است. آتمن حقیقت انسان یا عالم صغیر است و برهمن نیز حقیقت عالم کبیر است. در حقیقت، از این درشنه
گانه، دیدگاهی کلی نسبت  ، هم می شود تعبیر به فلسفه و عرفان کرد؛عده ای از این جهت که این مکاتب ششمعنای مکاتب فکری

هند، از درشنه تعبیر به فلسفه می کنند و عده ای دیگراز آن جهت که این مکاتب به سلوک باطنی و سیر انفسی  دبه هستی ارائه می
 (.42-148کنند) قرایی،  و بینش می بصیرتانسان تأکید دارند و هدفشان وصول به حقیقت مطلق است، از درشنه تعبیر به  

حقیقت به روح کیهانی بپیوندد تا از دور  و کشف  آن است که که روح فردی از راه درک    فکری  این مکاتب  اصلی  بنابراین، مقصود
پیدایی باز  رنج  یا  تولّد و مرگ  یابدتسلسل  نجات  تبیین  ها  به  اینجا  در  فلسفه هند  باب  بررسی کلیاتی در  و  بحث  از  اکنون پس   .

 می پردازیم. ر فلسفۀ هندتفکّو سلبی های ایجابی مشخصه

 

 ایجابی تفکر فلسفی هند  مشخصه های

ر فلسفۀ هند، ارتباط و پیوستگی میان دین، فلسفه و عرفان است که  های ایجابی تفکّیکی از مشخصه:پیوند میان دین و فلسفه  

جز چارواکه، به تدریج شکل دینی به خود  بتمام مکاتب فکری هند،    ها اشاره کرد.تاز آن می توان به اتحاد و یکی شدن این سنّ

در   "نویسد :های یونانی است،چنان که راداکریشنان میبرخالف اندیشهفلسفی  به دین مبّدل شده اند، اما این جریان    و حتی  گرفته

در بین مکاتب  و حتی در مورد عرفان نیز    "یونان عناصر دین خصوصیات فلسفی پیدا کردندو در هند، فلسفه، خود مبدّل به دین شد
اما در فرهنگ  (.9/1راداکریشنان، تاریخ فلسفه...،  ، 22-23 )اسمارت و ...، سه سنت فلسفی، پیوند و اتحاد وجود داردمختلف فکری 

م، مرزبندی دقیقی بین عرفان و فلسفه و دین وجود ندارد. چون تعریفی که غرب از فلسفه و عرفان  ئیسخصوص در هندوهندی، به  
- 41دارد، غیر از آن چیزی است که در فرهنگ هندی وجود دارد و لزومی هم ندارد که این تعریف مطابق با تعریف غربی باشد)قرایی،

فلسفه و تفکر    داشتن به   به طوری که عالقۀ دینی همان عالقه  مذهب آن یکی است؛   فلسفۀ هند با دین و"به گفتۀ هگل:  (.  42

   "اسالمی است.
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تفکیک کامل و دقیق اینها از  تمایز و  گونه ای که  به    بنابراین، در هند دین و فلسفه و عرفان بسیار به هم نزدیک یا درهم آمیخته اند
  )CF:Brooks,99,Brown,37( یکدیگر امکان پذیر نیست

 

های یک حکیم  است؛ براین اساس، ویژگیآمیختگی نظر با عمل    ندهای تفکر فلسفی هویژگی  از دیگر  :آمیختگی نظر با عمل

باالترین هدفی که انسان در این    کس مولِر بهام  "تعبیریا به    حقیقی این است که فلسفۀ هندی به چیزی فراسوی منطق نظر دارد

جوید، اما این  در این صورت، فیلسوف هندی با شور و اشتیاق فراوان معرفتِ به حقیقت را می  "کند.تواند برای آن کوشش  دنیا می
به حقیقت و ارضای عقلی ناشی از آن و حتی خود حقیقت نیست که ارزشمند است، به دلیل، نقش نجات بخشی آن است    خود معرفتِ

 (. Bibhuti, 243دسترسی انسان به نجات و سعادت یاری می رساند) زیرا معرفت به حقیقت در شیوه امکان و  شود،  که ارزشمند می 
های این جهان رها شده و به آزادی و نجات  از قید و بند و گرفتاریدست یابد به آسانی  به درک حقیقت  بتواند  بنابراین، انسانی که  

پایدار و ثابت وجود دارد که تنها با باطن   نایل می شود. به همین دلیل، مکاتب فلسفی هند معتقدند که در این جهان هستی، حقیقتی
 (.26و قلب عارف است که می توان به سراپردۀ وی راه یافت)اسمارت و...،

 

 حضور بومیان هند 

آنها مردمانی بودند که بیش از دو هزار سال ق.م.، چه  های برجستۀ فلسفۀ هند حضور متمایز بومیان هند است؛  از مشخصهدیگر  یکی  
اند. این  خواندهو نیز، مردمی بلند قامت و سفید روی، از نژاد ریشۀ هند و اروپایی که خود را آریایی می  هند سکونت داشتنددر سرزمین  

دراویدین "سرگذشت اقوام دیگری به نام عالوه، به اند؛اقوام از هر طرف به جنوب و شمال تاخته و سپس به سوی مشرق حمله برده

به صورت ابتدایی و کوچ نشینی   "ناگپور  "در نیمۀ جنوبی و شرق هند مرکزی در ایالتگرچه  این اقوام  .مدبه وجود آ"بیرهورها"و    "ها
های کوچک به نام  در دسته و    اند. بعضی از آنها هنوز کوچ نشین و سیّارند و بعضی دیگر ساکن و ده نشین شده.  کردندزندگی می

است  "تاندا" خانواده  تا ده  زندگی می کردند)تَنده(، که شامل چهار  قبیله  رئیس  بزرگتر آن  اطراف جنگل هابه سر  . و  بیرهورها،در 
به    .اندهای درختان زندگی می کردند. و اغلب به آنها قوم بوزینه نسبت داده  ها و ریشهو با شکار حیوانات و بعضی برگ،  بردندمی

ناس،تاریخ  ،24-22شد)شمس و...، ادیان هند،داشت که کاهن قبیله نیز محسوب می"4نایا"همین دلیل، هر دسته رئیسی موسوم به  
                    (.39-8جامع ادیان،

اکان احترام می گذاشتند.  اعتقاد داشتند که همۀ اشیاء و موجودات نیرو و روحی پنهان دارند. و نیز، به ارواح نی  بومیان هندویی  بنابراین،
شمردند و معتقد بودند  ظاهراً در میان آن ها نظام ربّ االربابی رواج داشت؛ زیرا خدا را از همۀ خدایان برتر و بزرگترخدای آفریننده می

ک انسان  توان به چند مورد از صفات مشترمی  (.افزون برآن، 23هند،  که خورشید و آفتاب، نشان و عالمت اوست)شمس و...، ادیان 
اوالً، آنها یک نوع عقیده یا احترام مذهبی نسبت به مکانی خاص یا چیزی معین، که آن را به شیء مقدس نسبت    اشاره کرد که  بومی

موجب   حضور تام دارد که عتقاد به یک نیروی روحانی غیبیا  ،هند شمارند.از سوی دیگر، در میان اقوام بومی می دهند و محترم می
به این قوۀ    شود؛خود این قوه شروع به فعالیت کند، و نیز، به وسیلۀ اشخاص معین یا در وجود اشیاء زنده ظاهر میشود به خودی می

 (. 56)مشکور، خالصه ادیان در...،می گویند "5مانا"مافوق طبیعی 

 

 قداست حیوانات و گیاهان

متون اولیه ودایی حیوانات و گیاهان کمتر مورد اهمیت  یکی دیگر از مشخصه های فلسفۀ هند تقدّس گیاهان و حیوانات است. در  
  دهد، اشاره شده است و فقط گیاه سومه کشد و گاوی که شیر میاند؛ در این متون به اسبی که ارّابه خدایان را به دوش میقرار گرفته

عبادت برخی درختان ) حتیCP:Vedachalam,55,Singh,57 (.  دارد ینی از آن، در وداها اهمیت نسبیئبه دلیل تهیۀ شراب آ
ها نیز اشاره شد و بدین صورت، الوهیت دامنه وسیع تری  در دوره های بعد، از جمله درخت انجیر هندی و برخی مکان ها و رودخانه

  این درخت  ترین گیاهان در باور هندوها درخت انجیر هندی است. (.با این وجود، یکی از مقدس26)شمس و...، ادیان هند،ه است یافت
های مقدس (.عالوه براین، درخت16-15،آیین هندو،دهرمهدر تفکر هندویی مقدس است؛ چون که این درخت نمایندۀ ویشنو است)

های مردمی رایج در سرتاسر  های مربوط به آن بخش مهمی از فلسفه، تاریخ، باورهای قومی و روایتهمراه با رمزها، اساطیر و آیین
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ای نمایان آنها را مقدس درخت بیانگر همۀ چیزهایی بود که انسان دینی به گونهدر فلسفه هند  قع،  دهند. در واجهان را تشکیل می
کرد که خدایان بنابر ماهیت یا ذات خود دارای آن هستند و این دسترسی تنها به ندرت  کرد؛ )یعنی( هر چیزی که او گمان میتلقی می

شود. اما از دیدگاه انسان هندویی می توان گفت که همۀ درختان قهرمانان، و نیمه خدایان ممکن میآن هم صرفاً برای افراد ممتاز، 
به راز حیات و آفرینش هستی دست    )مثالً، درخت آشواتا در هند( به عنوان تجسم عالم نباتی، شوند و گیاهانی که مقدّس شناخته می

 ،حسین آبادی)  یا درخت حرمت پیدا کند و کاشته شود، ارزش دینی آن است   یافته اند. در این صورت، آنچه موجب می شود که گیاه
 (. 140-139 الیاده، مقدس و نامقدس، بررسی پیوستگی...،  30

شوند. در این میان رشته کوه تلقی میو مقدّس  الهی    ها، رودها،افزون براین، در سنت فکری هندو بسیاری از مظاهر طبیعی مانند کوه
س پیدا کرده و در متون مقدس برای آن افسانه های بسیاری شکوه و افراشتگی مرموزش برای هندوها جنبۀ تقدّ  هیمالیا به خاطر

به باور هندوان، این رود از پای ویشنو نشأت گرفته و  رود؛ زیرارود به شمار می ترینتوصیف کرده اند. و نیز، رود هند )گنگ( مقدس
 . وان شیوه )شیوا( می گذردپیش از آنکه به زمین برسد از میان گیس

 

 الوهیّت انسان

از ویژگی الوهیّیکی  از دیگر خصوصیاتی که در متون متأخر هندویی ظهور یافت،  های برجستۀ فلسفۀ هند  انسان است.  ت یافتن 
نشده است؛ اما در آیند، بحث  در وداها از خدایانی که به صورت آدمیان به زمین می.  خداگونه شدن برخی از قهرمانان بزرگ است

اند که برای حمایت و محافظت انسان به زمین آمده اند. آنان را در معابدی که برایشان متون بعدی، قهرمانان خدایانی تصور شده
انسان ها،    -کردند و برای آنان قدرت و برخی دیگر از صفات و خصوصیات الهی قائل بودند. از جمله این خداساختند، عبادت میمی

به   فرزانگان هندو را می توان اشاره کرد.  یعنی مرشدان معنوی و7در راجپوتانه، و همچنین برخی از ریشی ها  "6کرنیجی"انوی  ایزدب
 . است هیالاز شکوه و جال ل روح او بارقه ای  از این رو که به شمار آمده است.  قدسی و متعالیباور هندوان، انسان موجودی 

است؛ به همین  گرفته    های متنوع هند، تنها با پرستش یا قربانی انجام میحضور خدایان و آیینهای برجستۀ  از سوی دیگر، ویژگی
از پرستش خدایان آن دلیل، تمدن دراویدی از آیین اعمال و  ،ها سخن به میان رفته استهایی است که در آن  اینکه خدایان با  و 

توان جلوی خشم یا فریادشان را فرونشاند که به  های خونی و یا حیوانی میقربانیکردند که با  رفتارشان به مردم این گونه القا می

  لقب دهند، از این رو، خدایان دراویدی با خدایان آریایی پیوند برقرار کردند. " خدایان دیوانه"موجب آن آریائیان به خدایان دراویدیان 

، خدایان "8اوپانیشاد  بریهدآرانیکه" ، در  برای مثالانی ودایی را قبول ندارند؛  رفتار با خدایان و مراسم قربکه شیوه  اما در اوپانیشادها،  
به حیوان خانگی اشاره شده اند و روح اوپانیشادها در سرشتش، مخالف آیین های مناسک دینی است. نمونۀ بارزی از آن را می توان  

)راداکریشنان، تاریخ  نی اسب به شیوۀ تمثیلی بیان می شود کرد؛ آنجا که قربا مالحظه اوپانیشاد در نخستین بخش های بریهدآرانیکه
                     (.49/1فلسفه...،

 

 طرح مسئلۀ رنج 

های مکاتب فلسفی هند است، مقصود از رنج، این است که هر انسانی در زندگی خود با رنج سر  اعتقاد به رنج، یکی دیگر از مشخصه
فکری، اندیشۀ خود را بر مفهوم رنج و عوامل    فلسفه هندیاه مکاتب فلسفی متفاوت است. اساساً  و کار دارد، اما میزان این رنج در نگ

از  .  زندگی این دنیا چیزی جزء رنج و اندوه نیست  ها معتقدند کهو  اما، هند  نهد.های رهایی از رنج بنیان می آن و امکان رهایی و راه
بر این اعتقاد بود که انسان زمانی سعادتمند است که آتمن را درک کرده باشد و انسان زمانی در رنج و عذاب    هاین رو، یاجنیا والکی

 (کند : این نفس شماست، حاکماست که از آتمن جدا باشد و از این سرچشمۀ سعادت غافل باشد. او ذات آتمن را چنین توصیف می
غیر از آن، همه چیز شرّ بنابراین، هندوان معتقدند که زندگی این دنیا چیزی  درون و فناناپذیرست.    kumar,73,jolly,11  است.

دنیای تناسخ همان درد  "شناخت در قرن چهارده نوشته:  که تمام فلسفه های هند را به خوبی می"وه  همَد"جزء رنج و اندوه نیست.  
زندگی  باید خاطر نشان کرد که همه چیز رنج است، و    هند است. پس،  فکری  ها و مکاتبو رنج است و این نظر همۀ بنیانگذاران فرقه

مساره  سَ  مسئلۀ مهم در فلسفۀ هندی این بود که از رنجِ  .تمام متفکرین هند، فکر خود را به رنج مشغول می کردند  ".است  تنها رنج
، همان رهایی یا مُکشه است  چگونه رها شوند. راهی که به سوی آرامش فکر منجر شود، همواره مورد توجه آنان بوده است؛ این راه
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اما امروزه، هندیها علی رغم داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به زندگی و با توجه به ادیان    .که در این حالت از رنج رهایی پیدا می کند
به طور  فرا دنیوی، دارای گرایشات خوشبینانه نیز می باشند. این حالت متناقض را می توان این چنین تشخیص داد که مردم هند  

 ) CF:Horrwits,54,Ketola,297).کلی از چیزی ناامید نمی شوند.
 

 نظم الیزال هستی 
شدن  ها، شناخت قانون کلی و تسلیمترین امر اخالقی و دینی برای هندیهای تفکر فلسفۀ هند این است که،مهمیکی دیگر از ویژگی

  " شرادا"می گویند.  " 10شِرادا"است؛که معموالً در زبان سانسکریت به آن  در برابرآن است؛ یعنی، منظور از این ویژگی، همان ایمان  
تری برخوردار است و نیز به معنی پذیرش قلبی عقایدی است که شخص  تکیه داشتن به کسی که از حکمت متعالی  ویعنی اعتقاد  

یق هر وسیله ممکن است. اما، پیروان بودا،  بنابراین، هندیها بر این باورند که گوهر ایمان همان دیدن حقیقت از طر  .کنداظهار می
 (.198/1-196جین یا برهمن و دینداران هند بر این عقیده اند که حکمت راستین راهی بسوی آزادی است)ناکامورا، شیوه های...، 

باور دارند؛ اعتقاد    ( در عالم هستی11قانون نظم اخالقی)ریته  ها دربارۀهای تفکر فلسفی هندی این است که هندییکی دیگر از ویژگی

به معنای نظم کیهانی، قانونی است   "ریته"از این رو،  بر سرتاسر فلسفۀ هند سایه افکنده است.  "نظم اخالقی الیزال"راسخ به یک  
که بر جهان طبیعی یا فقط بر جریان امور تسلط دارد. و در سرودهای ریگ ودا، نظریۀ نظم کیهانی با عنوان اصل ریته آمده است.  

)خواص، تأمالت    است  "رفتن، حرکت کردن، به درستی با هم جور بودن"از ریشۀ فعل سانسکریت ری به معنای    "ریته"اصطالح  
(.در حقیقت، ریته نمایندۀ اعتقاد ودایی به نیرویی نامتشخص و نیرومند است که عوالم مادی و اخالقی  101-100چاترجی،،91تحلیلی...،

صل شده اند و توسط آن است که بقا می یابند. حتی، در دورۀ ودایی،  به شکلی جدایی ناپذیر به هم متّ بر آن استوارند و به واسطۀ آن 
)شایگان،  شود و هرگز به آن شخصیت داده نشد یا به صورت یک خدا فرض نگردیدریته در چهارچوب قانونی نامتشخص فهمیده می

، "ریشی کاکشیوت"ترین آسمان یا در محراب آتش است. در منتره ای از  جایگاه ریته بر اساس ریگ ودا، در رفیع(.58/1ادیان و...،
ریته به وضوح با خورشید تصور شده است.حتی، تصویر ریته در اوپانیشادها هم اشاره شده است که ریته مانند تار عنکبوت و نیز  

ای برهمن به عنوان حقیقت غایی  وم ودانتهتوان با مفه از سوی دیگر، مفهوم ریته را می. عنکبوت خلقت به تصویر کشیده شده است

تطابق    "13برهمن سگونه  "و  "12برهمن نیرگونه"قیاس کرد. در واقع، ریته به عنوان اصل نظم دهنده و فعالیت آن در جهان، تقریباً با  
را دارای دو بُعد    نتیجه می توان گفت، ریته مفهومی بی تشخص است که می توان آن(. در  65-73دارد)کوهسار، بررسی تطبیقی...،

مادی و معنوی دانست، یعنی به اعتبار نظام اخالقی و رفتاری درست و به هنجار، دارای بعد معنوی و مینوی است، و به اعتبار نظام 
 ) see: olivelle,86است(.  گردش کیهانی و نظم افالک و جهان، دارای بعد مادی

 

 پیوند میان هنر و معنویت 

های هندی رابطۀ عمیقی با هنر دارند. تقریباً تمام آثار هنری با ساختارها فلسفۀ هندی این است که فلسفههای  یکی دیگر از ویژگی
به ه  . دارند  ارتباط  دینی  اعتقادات  می  مینو  را  سنتی هندی  هنر  تداعیدلیل،  هنر  این  یعنی  دانست؛  دینی  هنر  دینی توان  های 

های برآمده از نگره های مذهبی، هم چون اصلی منسجم در سنت هندی به و آیین  قدرتمندی دارددر واقع، این اصل که هنر، زیبایی
شمار می روند و معنای هر یک از اینها در دو مورد اشاره شده است: اول شهود ؛ به این معنا که هنر با مفهوم شهود پیوندی جدانشدنی  

.   خطور کند. دوم مراقبه و یوگا که موجب می شود فعالیت است و باعث می شود صورت دِواتا )فرشته یا مظهر خدا( در ذهن هنرمند
(Ramanuja,69,Mooketji,8) ذهنی ناب در باالترین سطح قرار گرفته باشد 

در جهان بینی و اندیشۀ شرقیان، هنر مانند شیء یا موضوعی عینی که بتوان هم چون دیگران  "گوید:  می  "سادرشیا"در فلسفۀ هندی
گیرد. هنر بنا به مناسکی که در راه ظهور آن انجام و نیز آثار و نتایجی که از آن به دست می آید،  ار نمیبررسی کرد، مورد توجه قر

های سرودهای ریگ ودا نیز اشاره شده است؛ بر همین اساس، نگاه  شود.این مفهوم حتی در بسیاری از بخشعملی عبادی تلقی می
ای بیان وجود نیستند بلکه تنها به هدف امکانِ ظهور صورت ازلی انجام می کل نگر است که هنر، زیبایی و اثر هنری اموری بر

 (. 66-65لخاری، حکمت...،بُ ، 99-98گیرند)رمضان ماهی و...، نسبت زیبایی شناسی و...،
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بر   دانست؛ وثانیاً، فلسفه  می گوید: هنر یک فن است و زیبایی شناسی را باید از طریق علم مرتبط  "کرس پاندی"به همین دلیل،
 شناسی هندیدر زیبایی  زیبایی های هنر از جمله، هنرهای سه گانۀ شعر، موسیقی، معماری بر روح و روان فرد تأثیر می گذارد. اما،

  .گیرد، بلکه مفاهیم مربوط به خلق اثر هنری در روح فرد دخیل استصرفاً مخاطب و تأثیری که بر اثر هنری دارد مورد توجه قرار نمی
)که مرتبط با اصول حقیقی هنرِ خلق شده( آشکار می شود؛ و نیز، با بدن   بنابراین، احساس زیبایی تنها از طریق رؤیت یک اثر هنری

  .(85-84لخاری، حکمت هنر هند،بُ  ،14-6هنر تنها...،  )رامین،  پاکی که قادر به احساس و ادراک این زیبایی باشد، مشخص نیست
بر این است درام، شعر، موسیقی، نقاشی، معبد،و... به هنگام مشاهدۀ ناظر در ذهن او دوباره آفریده   عقیدهی،  هندشناسیحتی در زیبایی

ریشه   "14ه رَسَ"شده و عامل صعود روح او در کل هستی می شود و این صعود از طریق حواس به وجود میآید. از همین رو، اصطالح 
 (. 88فشرۀ میوه ایجاد می شود)بلخاری،حکمت...،در احساس لذتی دارد که از نوشیدن عصار یا ا

می است که جهان و حقایق آن را به تصویر مذهبی و اعتقادی است و زندگی ماورایی را با  به عبارت دیگر، هنرِ غالب در هند، تجسّ
بار را داشت؛این  معبد یا در  پیشه وری مؤمن می دانست که افتخار خدمت به   مضامین خاص آن نقل می کند. هنرمند هندی خود را 

بگیرد)مُ فرا  را  آن  قوانین  بایستی  توان در ساختمان ها و  .حتی(29-28خلص، گونه شناسی هنر...،هنرمند  را می  آثار هنری هند   ،

مقبره ای است گنبدی شکل  "استوپا    "مجسمه هایی که از آثار تزیینی اطراف مقبره های بودایی سرچشمه گرفته اند، جستجو کرد.

خا روی  بر  مقبره های کهن حدوداًکه  اندازۀ  است.  تأسیس شده  حکیم  بقایای یک  یا  بود  کستر  از  کوچک  بعد  رفته  رفته    "ولی 

 (.271/1-263های...، در آن بنا کرد(، آغاز شد)ناکامورا، شیوه )کوهی است که سلیمان هیکل اورشلیم را"موریاها
های بیانی منظوم دارند. این تمایل نتیجه طبیعی  ها و صورتاسطورهها این است که عالقۀ زیادی به  یکی از خصوصیات بارز هندی

کوشند با تأمل و اندیشه در جزئیات دشوار واقعیت و با  ها میگرایش آنها به ایده آل کردن مراحل واقعی زندگی انسان است. هندی
هایی که در هند نوشته شده تماماً با مفاهیم نامههای تاریخ و زندگیو در ضمن، کتاب.بینشی مستقل، به این امور واقعی زیبایی بخشند
 - 236شیوه های...،ها دارند)ناکامورا،ها و اشتراکات زیادی با آثار هندیها هم شباهتاسطوره شناختی آراسته شده اند.و حتی یونانی

ها از چگونگی  ها. اسطورهو خواسته  ها در هند بیانگر و منعکسکنندۀ طبیعت آدمی هستند با تمامی نیازها  در واقع، اسطوره .  (239/1
ای نمادین دربارۀ ایزدان، فرشتگان، موجودات  دارند. به طور کلی، اسطوره عبارت است از روایت یا جلوهحاالت و قیود انسانی پرده برمی

-86دس و نامقدس،بندد)الیاده، مقفوق طبیعی و به طور کلی جهان شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می
الیاده، عبارت است از کشف و آفتابی کردن سرمشق.  (87 ها و های نمونه وارهمۀ آیینبنابراین، مهمترین کارکرد اسطوره به نظر 

دار آدمی، از تغذیه و زناشویی گرفته تا کار و تربیت، هنر و فرزانگی. اسطوره به روایتی، ظهور موقعیت کیهانی جدید های معنیفعالیت
های هندی، نه آفرینش آغاز حیات  حتی به تعبیر دیگر، در اسطوره  (.16-14ا رویدادی ازلی را شرح میدهد)اسماعیل پور، اسطوره...،ی

شود. دورۀ پایانی این نامیده می  "15هایوگامَ"شود. چرخۀ چهار دوره  است و نه، ویرانی پایان آن. آفرینش به چهار دوره تقسیم می

کنیم. در ماندگی این مردمان تنها با ظهور کالکی به اتمام است که در این دوره ما در آن زندگی می  "16کالی یوگا"چرخه، دورۀ  

دهد. به همین دلیل، در اساطیر آید و انسان ها را نجات میبا تجلی خود، سوار براسب به زمین فرود می  "17ویشنو"رسد. ولی  می
های هندی تأثیر آب نقش به سزایی دارد. اسطوره در واقع، تفکر و واکنش  نابراین، در اسطورههندی، قدرت برتر از آن ویشنو است.ب 

نخستین انسان، در برابر وقوع حوادث طبیعی است و چون این مردم در شناخت عوامل این حوادث دچار ترس و ابهام نسبت به آن  
ها در جوامع گیری اسطورهدث ایمن شوند. به همین دلیل، با شکلبودند؛ همین ترس، باعث به وجود آمدن خدایانی شد که از شرّ حوا

 (. 14احمدی و...، بررسی تطبیقی...،،7-11شود)بارانی و...، بررسی تطبیقی...،بشری و مخصوصاً در هندوستان هم دیده می
 

 مشخصه های سلبی تفکر فلسفی هند 

 عدم استفاده از عقل و استدالل عقلی 
تفکر فلسفی هند این است که عقل و استدالل در آن جایگاه واالیی ندارد.ممکن است گفته شود به همین دلیل  های سلبی از ویژگی

بزرگپاسخ می  فلسفه هند فلسفه نیست. در از  های فلسفی در مغرب زمین در کشف واالترین اصل، ترین نظامتوان گفت برخی 
توان به واالترین اصلش  ون معتقد بود که فقط از طریق نوعی مشاهده است که میاند. برای مثال افالطاستفاده از عقل را کنار گذاشته
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شمارد. گرچه صراحتاً به نقش  یعنی مثال خیر دست یافت. به هر حال، فلسفۀ هند نقش منطق و استدالل عقلی را چندان سودمند نمی
                                    (.2کند)مایترا،جایگاه عقل...،عقل در انجام امور روزمره زندگی اذعان می

شود؛ ای هم به وضوح مشاهده میهای اسطورهکند، که حتی در شخصیت، عقل نقش مهمی را ایفا مییشرقفیلسوفان  به اعتقاد    ولی،
 (.5-1...،و بیرونی نیست که به ارزیابی و داوری بپردازد)اکبر زاده، تأملی در  این عقل، عقل منفکّ

 

 علوم تجربی و پدیدارهای تاریخی عدم توجه به 
ر فلسفی هند علوم طبیعی و تجربی رشد چندانی نداشته است. زیرا در هند عالم هرگز دنیوی نشد و طبیعت از روحی  در تفکّدر واقع، 

بیعی های جهان طها در اصل به مطالعۀ جنبه(. براین اساس، هندی24های ذهنی...،که حاکم بر آن بود منفک نگشت)شایگان، بت
آگاهی زیادی دربارۀ مفهوم زمان داشتند ولی به محاسبۀ ادراک و توصیف کمیّ زمان عالقۀ کمی نشان    ای ندارند. هر چند آنها،عالقه

البته این امر بدان معنا نیست    .شودکوچکترین ارزشی برای زمان، لحظه و دوره های تاریخی آنها دیده نمی دادند؛ به همین دلیل،می
اقد هرگونه مفهوم و شناختی از زمان هستند؛ بنابراین، می توان گفت که مردم هند برای درک مفهوم زمان به صورت  که مردم هند ف

    (.53/1،ادیان و...، ،،شایگان148/1-147اند)ناکامورا،کمی تالش نکرده اند در نوشتن کتب تاریخی با تواریخ درست کمتر کار کرده
حتی در   لسفۀ هندی این است که آنها به ناچیز شمردن فردیّت و جزئیات خاص تأکید دارند،های سلبی تفکر فیکی دیگر از ویژگی

شود. خدایان در اساطیر هندی، شخصیت فردی کمتری دارند. ای هند این نوع گرایش هم دیده میای و اسطورههای افسانهشخصیت
هندیها، به مرور زمان از کیفیت انجام اعمال آیینی و فراوانی اعمال از این رو    .های کلی هستندها یا فضیلت  آنها غالباً نماد قدرت

ها از سوی طبقۀ حاکمان و جنگاوران  شعایری خسته شدند و به همین دلیل، در برابر این امور واکنش نشان دادند که بیشتر این واکنش
  گرند نموهوم دانسته و آن را به دیدۀ حقارت می  رخ داده است. حتی، هندیها از جلوه های متغیر جهان پدیدار را به عنوان چیزی  

 . (135/1-124)ناکامورا،
ند و در رابطه با عمل،  اها بیشتر به کلیات اهمیت قائل توان در زبان و کالم آنها مشاهده کرد، هندیر هندی را می تفکّ،  از سوی دیگر

ی یعنی، به رفتار فردی اهمیتّ  است. به چیزهای منفرد،   براین باورند که خویشتن فردی در خود دیگران مستغرق بوده و با آن یکی
ها در گفتار زبانی تمایلی به بیان سلبی  اما، هندی. آنها مایلند به نیروی وجود کلی که برتر از افراد است اهمیت دهند  البته  .دهندنمی

  تری دارد تر و قویشکل منفی، معنای مثبتدارند؛ و در مورد اخالق هم عالقۀ شدیدی به نفی اعمال مردم دارند؛ به همین منظور،  
 (. 118/1-106)همو،

 

 عدم تمایل به قدرت سیاسی و مسائل نژادی 
های دینی خیلی ضعیف دارند. پیروان این  برابر قدرت سیاسی انجمن ها در، این است که هندیی تفکر فلسفی هندهااز دیگر ویژگی

کردند. اما، این وحدت فقط برای تشکیل طبقۀ کامالً  میان خود حفظ میآیین)برهمن( یک وحدت فرهنگی قوم و خویشی را در  
ت داشته  خصوصی نداشت تا بر آن حاکمیّه  رفت و به عنوان واحدی سیاسی عمل نمی کرد. این هیئت رهبر ب انحصاری فرد به کار می

نکته را هم در نظر گرفت که آنها شخصیت   این  لذاکنند ؛  ولی مردم هند بیشتر به خود فردی توجه می.(204/1-190،ناکاموراباشد)
در   ها تنفر از دیگران وجود نداشته است. ، در بین هندیباید گفت دیگران را نادیده نمی گیرند و به همه احترام می گذارند. بطور کلی

د را تسلیم قانون کلی؛ که کنند، مایلند خواز نظر اخالقی هم هندیها که از ایمان یافتن به فرد یا قدّیس خاصی خودداری می  واقع،
 شودسر میپس، برای هندیها، گوهر ایمان همان دیدن حقیقت که از هر طریقی بسوی آزادی میّ  .برتر از تمام افراد است؛ نمایند

 .(211/1)هموا،
اعمال ملی   عبارت دیگر،ه حتی، آنها امروزه، به تشکیل سازمان های مذهبی بیش از سازمان های سیاسی عالقه نشان می دهند. ب

آنها بیشتر با انجمنهای هم دینان تناسب دارد. بنابراین در هند، هر نهضتی برای وحدت بخشیدن ملی مبتنی بر نژاد، ضعیف و محکوم  
     .(216/1-199همو،از این رو، هندیها بر این باور بودند که قانون کلی در ورای قدرت حکومتی است) به شکست است.

 

 زندگیناخشنودی از 
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به    ها دارند.شود این است که نگرشی بدبینانه بر زندگی عملی انسانهند میتفکر  خصوصیات سلبی    جمله  انتقادی که ازدر واقع  
همین دلیل، یأس و ناامیدی و احساس ناخشنودی و عدم رضایت در اذهان مردم به وجود میآید . پس، باید گفت، که هدف اصلی  

-356)شایگان، ادیان و...،کندانسان را به بی راهه می کشاند و روح، احساس آرامش و بی قراری نمی  فلسفۀ هند نه اینست که رنج 
357/1.)   

منفی بودن این است که مثل صوفیان از دنیا    اند صفت منفی بودن آن است. منظور ازاز سوی دیگر، انتقادی که به فلسفۀ هند کرده
کنند ممکن گزینی کنیم که به نظر مردمان امروزی که از ظاهر به قضیه نگاه میوتو تعلقات آن دوری کنیم و گوشه گیری و خل

است به این مسئله نگاهی منفی داشته باشند؛ ولی، برخالف آن، دیدگاهی مثبت در مورد این نظریه وجود دارد که هندوان به آن 
ن خلوت نشین برای آرامش روح و جان خود باید به  به عنوان مثال، تمام مکاتب فکری هند معتقدند که این صوفیا  .واقف هستند

 .  (30-27اعماق وجود خود نگریست)اوغلی، طرز تفکر...،

 عدم خشونت 
  از دیگر خصوصیات فلسفۀ هند این است که، رهبران مذهبی در حضور مریدان و پیروان خود در صلح و آرامش زندگی می کردند. 

فردگرایی به شیوۀ خاص و بی نظیر خود در هند به وجود    هندی است. به همین خاطر، بردباری و اغماض از اصول برجستۀ فرهنگ  
و عدم خشونت یکی    شود؛ای یافت میها، احترام به زندگی را؛ که در نهاد هر موجود زندهاز این رو، یکی از خصایص بارز هندی. آمد

گیرد.  شکل می  وبی فرد و دیگران از طریق عشق و محبتخ  کنند خیر وها فکر میهندی  های آنهاست، توصیف کرد.از صفات ویژگی

. بدین ترتیب، می توان گفت که یکی از خصوصیات تفکر  "آوردنیکی برای مردم، سعادت و آسایش به ارمغان می" گویند  آنان می
است) رحمت  و  عشق  آرمان  واقع،215/1-177،ناکاموراهندی  برگرفته    (.در  خشونت  عدم  واژۀ  گاندی،  اعتقاد  سانسکریت  به  از 

)پرهیز از کشتن و مجروح کردن موجودات زنده(می باشد.و این مفهوم)اَهیمسا( بارِ معنای منفی دارد؛ اما به باور آلبرت   "18اَهیمسا"
شوایتزر که می گوید، این مفهوم محتوایی مثبت و پویا دارد که همان ایستادگی در برابر خشونت و بدی است. با این وجود، گاندی  

گوید: که من این تعبیر از اهیمسا را قبول دارم، که حالتی منفی از عدم خشونت)بی آزاری( نیست، بلکه حالتی مثبت از عشق و  می  
حتی نیکی نسبت به کسی است که بدی می کند. اما این بدان معنا نیست که باید بدکار را یاری رسانیم تا بدی کند یا آنکه با رضایتی 

شود با  نیم.افزون بر این، عدم خشونت که گاهاً با شهامت،عشق به آزادی و خویشتن داری شناخته می کنش پذیر آن را تحمل ک
براند و عدالت و   به پیش  را  ایستا و ساکن در تضاد است. عدم خشونت سازنده و کارآمد است و قادر است پویایی جامعه  طبیعت 

 .(674/2-669)شایگان، ادیان و...،دموکراسی را باال ببرد
را به کار بندد. بنابراین، گاندی به ما می   بدین ترتیب، انسان باید برای کوشش اش در بهتر به سامان رساندن تمدنِ عدم خشونت   

واداری یعنی، به ما توان  ر  گوید که انسان می تواند با پرورش رواداری در خود نسبت به دیگر باورها، اعتقادات خود را شکوفا کند.
بنابراین، باید آرام و آسوده خاطر بود؛   هد که همان طور از تعصب به دور است که قطب شمال از قطب جنوب. نفوذی معنوی را می د

زیرا در انسان جسم و حواس اصل به شمار نمی روند، بلکه اصل روح اوست که تغییر ناپذیر و تباهی ناپذیر است. به همین دلیل در 
که کسی کشته می شود، سراسر اشتباه است؛ نه کسی می کشد و نه کسی کشته  یا این  گیتا آمده است: تصور اینکه کسی می کشد،

 .(38-18)جهان بگلو، اندیشۀ...،می شود

 

 عدم ارائۀ برهان برای اثبات وجود خدا 

اختالف دارند، از    مسألۀ ارائۀ برهان جهت اثبات خداهای هندی  های سلبی تفکّر هندی این است که،دَرشَنَهیکی دیگر از مشخصه
. و معموالً در ادیان و مکاتب ناستیکه)بودا، جین، و  اختالف دارندمله : در باور و یا عدم باور به وجود خدای آفریدگارِقادرِ مطلق،  ج

که به بررسی و اثبات وجود خدا یا    "واودینه "های الحادی به حساب می آیند، زیاد به چشم می خورند.به نظر  چارواکه( که از جریان
ه ایشوَرَه)شیوا( پرداخته، می گوید : چه دلیلی وجود دارد که برای وجود پروردگاری که آفریدگان بزرگش )همچون وداها(  آفریدگار یگان

در همه جا حضور دارند، تا نیاز به تحقیق و اثبات او باشد؟ او سپس به این نکته توجه دارد که در متونی مثل اوپانیشادها و پورانه ها  
هندی، که جریان هایی که به الحاد شهرت دارند، اشاره می شود که باور به وجود خداوند، چه تنوع ها و    و نیز بسیاری از مکاتب 
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حتی، به عقیدۀ او درمورد خداوند، که همان تفکّر است چیزی جزء عبادت خدا نیست، و  رد.تفاوت های ظاهری در میان آنها وجود دا
  .(608-529)چاترجی، معرفی...،لعۀ متون مقدس حاصل می شوداین تفکر دربارۀ خداوند از طریق گوش دادن و مطا

به طور کلی می توان به چند برهان اشاره    برخی عالمان در بارۀ اثبات وجود خدا چند برهان ذکر کردند، که  " اودَیَنَه"بر این اساس،     
برهان اول، در واقع ترکیبی از برهان های علّیت و نظم است. این برهان که در جهان معلول با ساختار خود دارای نظم و ترتیب    کرد:

برهان دوم، برهان حرکت و پیوند است؛ این برهان که گاه برهان پیوستگی نامیده می  (.  285-241)محمودی، مشرق در...،می باشد
.برهان  (756-748)چاترجی، معرفی...،نگهداری می گویند؛ چون این برهان بر حفظ جهان اشاره دارد  برهان سوم، برهان حفظ و   .شود

شوند، وباید  ها شناخته میچهارم، این برهانبه معنی دانشِ به کارگیری اشیاء و استفاده از ابزاری است که توسط آموزگاران این دانش
بر این اساس، با نقد و بررسی  (.  756-751)همان،  به همۀ اشیاء است نمی تواند باشدآموزگاری وجود داشته باشدو او جزء خدا که آگاه  

این براهین می توان گفت که، وجود خدا در مکاتب خداگرا به دو بخش مطرح شده است که نمونۀ بارز آن نقد مشهور رامانوجه، عالم 
کتب ودانته است. او به عنوان یک مدافع و یک دانشمند برجستۀ مکتب ویشیستادوایته) وحدت گرایی مقیّد( از شاخه های اصلی م

های عقل منطقی در گشودن راهی که در فضای ها و ناتوانیبرجسته، برای اثبات وجودِخدا دالیلیدارد که برای نشان دادن نارسایی
مکاتب غیر الهی هستند که، انجامد، راهی رابه روی پیروانش بگشاید. اما، دستۀ دوم  به سویتجربۀ شخصی ودرکِ حقیقتمی  معنوی

    (.748،چاترجی، 171)اسمارت،سه سنّت فلسفی...،عبارت اند از: مکاتب جین و سانکهیه، که بر این براهین نقد شده است

 

 غیر قابل اثبات بودن نظریۀ کرمه 

اعمالش می شود. نیکوکار، نیکو  های سلبی تفکّر هندی، قانون کرمه است؛ بر طبق، قانون کرمه، شخص، عینِ  یکی دیگر از مشخصه
و شرور، شرّ. انسان با اعمال شریف، شریف و با اعمالِ شرور، بد می شود لذا کرمه قانونی است که روابط میان اعمال شخص به  

کرمه را  اند وضعیت نظریۀ  اما،یکی از دالیلی که فالسفۀ هندی نتوانسته.  عنوان یک جیوه و وضعیت وجودی او را تعیین می کند
مشخص و روشن سازند، در مجموع، آنها از جمله متفکران اَدویته ای در پرداختن به عقیدۀ کَرمه از موضع انتقادی، قصور ورزیده 

اند وضعیت نظریۀ کرمه را مشخص و روشن سازند، در مجموع، آنها از جمله متفکران  اند.اما،یکی از دالیلی که فالسفۀ هندی نتوانسته
در این مکتب جایگاه برجسته ای یافته است. نظر ما براین  . ر پرداختن به عقیدۀ کَرمه از موضع انتقادی، قصور ورزیده انداَدویته ای د

است که کرمه برای اَدویته ودانته پندارِ مناسب است، اما نظریه ای که برای تجربه تفسیری غیر قابل اثبات است. براین اساس، فلسفۀ  
عه یافته است، )پِرمانه( ابزارِ شناخت معتبر است. پِرمانه دانشی ایجاد می کند که با واقعیت تطابق دارد.  هندی در مکتب نیایه توس

ترین معانی موجود دیگر، یکی از مهماز سوی  (Geden,167-69),(Nakamura,47)  دانشی که با آن فاعل، مفعول را می شناسد.
ل شود که تعریف آزادی بر حسب اسارت مبتنی بر کرمه، چه ضرورتی دارد؟در است. حال، ممکن است سؤا  19در مفهومِ اسارت، کرمه

این پاسخ، اوپانیشادها برخالفِ تعداد اندکی از ادویته ای ها، بر این باورند که آگاهی از وجود در اسارت، باید به شخص الهام شود تا  
بنابراین، کرمه برای تبیین .القای این آگاهی فراهم می آورد  به جست و جوی رهایی از آن برآید و کرمه وسیلۀ حاضر و آماده ای برای

مفهوم اسارت به کار می رود که برای تبیین مفهوم رهایی ضروری است. سپس، دومین مسأله این است که چطور می توان انسان را  
ی شود. اگر انسان احساس کند که  به داشتن یک زندگیِ اخالقی، ترغیب کرد؟ بهترین پاسخ به این مسأله با توسل به کرمه، مطرح م

هر عملی که انجام می دهد، نتیجه ای در پی خواهد داشت که بر کلّ ماهیّت وجودی وی چه در حال و چه در آینده تأثیر می گذارد، 
دهد،  ه میای که کرمه برای آن راه حلی ارائ.آخرین مسأله(147)شوایتزر،متفکرین...،در مورد زندگی اخالقی بیشتر تعمق خواهد کرد

این که چرا میان انسان ها از نظر قابلیت های ذهنی و    . چیزی است که غالباً به آن اشاره شده : و آن مسئلۀ نابرابری و شر است
معنوی، چنین تفاوت هایی وجود دارد یا چرا انسان ها در نظام اجتماعی ـ اقتصادی، وضعیت های متفاوتی دارند. کرمه پاسخی مفید 

  .)همان(می دهدبه این سؤال 
به طور کلی، قانون کرمه که در تفکر هندی از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است، هستۀ مرکزی روشی است که در آن، فضیلت 
غایی یعنی مُکشه یا رهایی تحقق می یابد، و برای اَدویته ای ها، جایگاه منطقی یک پندار مناسب است. کرمه را نمی توان با ابزار  

 (. 205/1-200)شایگان،ادیان و...،  ر که توسط این نظام شناخته شده اند،اثبات کردشناخت معتب
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 نتیجه
که در کنار دیگر مسائل با اندیشه هایی فراوان و    است مباحث کهن در سنت های فکری بشری  فلسفۀ هندی یکی از    با این وجود،

اند. از این رو، تفکر فلسفی هند،  گوناگون برخوردار است. این مبحث در زمینه های دینی، فلسفی و مکاتب مختلفی گسترش پیدا کرده
ت فلسفی هند به شکل ایجابی  ها در سنّاین ویژگی ویژگی ها و اندیشه هایی را بازگو می کند که در راستای نیل به رستگاری است.

. از سوی دیگر، مسألۀ مهم تر درتفکر فلسفی هند این است که ، فلسفه به دنبال کشف حقیقت است  دهندخود را نشان می  ، و سلبی
ه  های فلسفی وجود دارد و تضاد و تمایزی که در اصول دارند، به چه نتیجهای مکتبهای آشکاری که میان دیدگاهتفاوتو علی رغم  

پس، فلسفه با حقیقت سر و کار دارد و حقیقت همان کل و نحوۀ شدن است  اند.  رسیدند و با چه شیوۀ استداللی آن را به اثبات رسانده
و به منزلۀ دایره ای است که غایت خود را در بردارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد،پایه و اساس فلسفه، تجربه و ابزار اصلی  

تزکیه نفس و    ریاضت،حقایقی است که فقط از طریق    فهمفلسفه در نظر مکاتب فکری هند    است. با این وجود، آن،کشف و شهود  

عالم است که آن نیز از طریق فهم فهم  تبیین    ۀ هند، هدف فلسف"راداکریشنان"اما در تفسیری دیگر، به اعتقاد    .شهود میسّر است
حقیقت نهایی که تحت تأثیر مکتب ودانته است ارائه کرده؛ و معتقد است که حقیقت  شود. او حتی تصویری از  حقیقت نهایی ایجاد می

قابل بیان نیست؛ بلکه باید آن را از طریق دیگری    نهایی در این مکتب فکری مانند برهمن است که آن نیز، از طریق صفات ثبوتی
این است که در تفکر فلسفی هند دو نوع مشخصه وجود   مسأله دیگر در این پژوهشزیرا، بدون هیچ دلیلی قابل تفکر نیست.  پذیرفت؛

از: مشخصه های ایجابی و مشخصه های سلبی.ازویژگی های ایجابیمی توان گفت: دلبستگی و اهتمام برای کشف    دارد که عبارت اند
اصیل و... اشاره کرد.    حقیقت، پیوند و آشتی با طبیعت ، حضور شهود و اشراق به جای توجه به عقل و استدالل،توجه به مسألۀ هنر

اما از ویژگی های سلبی می توان گفت : برهان و استدالل حتی برای اثبات وجود خدا در آن جایگاه چندانی ندارد. عدم رشد علوم 
های سلبی تفکّر فلسفی هند وارد است. بعالوه گذشته گرایی، عدم تمایز دین از عرفان و طبیعی و تجربی یکی دیگر از مشخصه

 تمایل به شعر و اسطوره، تفکر کاستی، ریاضت طلبی و انکار واقعیت های عینی جهان اشاره کرد. فلسفه،
 

 پی نوشت ها 

 
1.vedanta 
2.Berahma Vidiya 

3.darshana(Darish) 
4.Naya 
5.Mana 
6.Kerniji 

7.Rishi  
8.Brihad Araniyaka 
9. Yuni  
10.Sherada 

11.Rita 
12.Berahman Nirguna   
13.Berahman Saguna 
14.Rasa 

15.Maha yoga 
16.Kali yoga 

17.Vishnu 
18.Ahimsa 

19.Karma          
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