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 موعود آخرالزّمان در دين هندو
 

 
3Fفياض قرائي ۰۱/۰۴/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
4Fپور  سعيد كريم ۲۰/۰۶/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

2 

 چكيده
لی«ای به نام   طبق باورهای هندو، پس از گذشت چند دوره از زمان، دوره

َ
(آخرین » یوگه  ک

دوره، یک  اینکند. در   و ظلم و شرارت بر عدل و نیکی غلبه می رسد  مرحله از زمان) فرامی

َوتاره«منجی به نام 
َ
لکی ا

َ
ظهور خواهد کرد و علیه ظلم و شرارت وارد نبرد شده و با نابود » ک

ای جدید   ورهکند و زمینه ورود بشریت به د  کردن بدکاران، جهان را دوباره از عدل و نیکی پر می

لکی«سازد. البته موعودباوری در دین هندو منحصر به انگاره   از ترقی و پیشرفت را فراهم می
َ
» ک

اند و خود را منجی موعود معرفی   نیست و با توجه به اینکه افرادی در قرون اخیر پیدا شده

قرار گرفته است. در  شناسی  نزد هندوها تحت یک گونه» ُمنجی«رسد مفهوم   نظر می  اند، به  کرده

َوتاره«این مقاله، ضمن بررسی مفهوم 
َ
شناسی موضوع منجی موعود در متون   و همچنین گونه» ا

های برخی از   هندویی و بیان تأثیرگذاری این عقیده بر فرهنگ و جامعه هندو، دیدگاه

مورد نقد و  مویژه بر پیامبر اسال  های مختلف نیز، به  اندیشمندان را در تطبیق او بر شخصیت

 بررسی قرار خواهیم داد.

 
 يديواژگان كل

َوتاره.  هندوییزم، آخرالزمان، موعودگرایی، کلکی
َ
 ا

                                                           
 .)f.gharaei@um.ac.ir. دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (١

 .)Saeed.karimpur@mail.um.ac.ir. دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد (٢
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 . پيشينه بحث1
بحث آخرالزمان و موعود آن در سّنت هندو، بحثی مهم و عمیق است و از جهت تطبیق با 

این، صادق ابوطالبی با انتشار   از  های دینی دیگر نیز اهمیت دارد. پیش  عقاید مشابه آن در سنت

گام را در معرفی تخصصی   نخستین» شناسی اندیشه منجی موعود در آیین هندو  گونه« مقاله

مقاله حاضر، با ارائه جزئیاتی بیشتر و تکمیل مقاله  زبان برداشت.  موضوع به پژوهشگران فارسی

 هد. داندازهایی نوین را پیش روی خوانندگان قرار می  پیشین، چشم

 . موعودگرايي در دين هندو2
نشانی از این   های کهن دین هندو است. البته هیچ  اندیشه منجی موعود، یکی از آموزه

م هندو نیست؛ اما   خورد؛ بنابراین، جزء آموزه  اندیشه در وداها به چشم نمی
ّ

های اولیه و متقد

ترین   که این عقیده از قدیمیدهد   اشاراتی به آن در متنی قدیمی همچون مهابارته، نشان می

های هندوییزم متأخر است. البته بیشترین نقش در تکوین و بسط این عقیده را متون موسوم   آموزه

ای متأخر   دانشمندان درگذشته باور داشتند اعتقاد به ظهور منجی، پدیده اند.  داشته 5F١»ها  پورانه«به 

وجه   هیچ  دهد که اعتقاد به منجی به  شان میدر تاریخ تکامل ادیان است؛ اما مطالعات اخیر ن

توان آن را در جوامع بدوی هم یافت. اما این اعتقاد   مختص جوامع دینی متمدن نیست، بلکه می

 جدید است که تأثیر سایر ادیان، ازجمله مسیحیت، 
ً
در برخی قبایل بدوی هندو، اعتقادی نسبتا

منجی «عنوان   هندو، ظهور چند مدعی را به در آن پیداست. در دوران معاصر در میان قبایل

 ).Fuchs, 1965: 11-62ایم (  شاهد بوده» موعود

 در دين هندو» اَوتاره«. آموزه 3
نتیم ِرشی

َ
6Fاعتقاد به منجی آخرالزمان (ا

ای به نام   یا آخرین قدیس) با اعتقاد به آموزه ٢

َوتاره«
َ
8F(تنّزل خدا) 7F٣»ا

پیوند خورده است. این کلمه، در زبان سنسکریت به معنی کسی است  ٤

                                                           
شود و به معنای خاص، داستان   امور مربوط به گذشته اطالق می) در لغت و معنای عام کلمه، به purāṇa» (پورانه« ١.

 ).Monier-Williams, 1960: 651; Basham, 1986: 301قدیمی یا دستورالعمل دینی و یا تاریخ باستانی است (
2. Antim Rṣi.  

3. the Avatāra.  

4. ‘descent’ of Viṣṇu. See: Flood, 2002: 116.  
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 9F١»خدای بازتجّسدیافته«) و درواقع، به Jones, 2007: 57که به عالم زمینی، نزول یافته باشد (

َوتار«شود:   اطالق می
َ
َوتاره«یا » ا

َ
، تجسد دوباره یک خدا بر زمین به شکل حیوان یا انسان »ا

Coulter, 2000: 258.(10F» (است

طورکلی، از سه مذهب عمده رایج در هند (ویشنویی،   به ٢

ای)، مذهب ویشنویی بیش از بقیه به موضوع منجی پرداخته است و آموزه   ای، و شاکته  شیَوه

َوتاره«
َ
 به خدای مورد پرستش در همین مذهب » ا

ً
نیز باآنکه دارای معنای عام است، اما عمدتا

). عقیده به تجّسد خدایان از عقاید کهن هندو است و Klostermaier, 2003: 33تعلق دارد (

11Fطور غیرمستقیم در وداها یافت.  توان به  ترین اشاره به آن را می  قدیمی

 شاید این آموزه، از ٣

12Fعقاید بودایی و َجینی درباره بوداها

ره ٤
َ
نک

َ
13Fها  و تیرت

). Basham, 1967: 304اخذ شده باشد ( ٥

َوتاره
َ
 بدنی ظ  ا

ً
روند   اهری دارند نه واقعی و آنان هرگز به دنیا نیامده و از دنیا نیز نمیها صرفا

)Klostermaier, 2003: 33.( 

ویشنوپرستان معتقدند هرگاه بدی فراگیر شود و فضیلت رو به افول نهد، ویشنو بر زمین 

َوتاره طور سّنتی، هن  ). بهEllwood, 2007: 41آید تا دوباره نظم را برقرار سازد (  فرود می
َ
دوها ده ا

14Fاند  برای ویشنو قائل شده

لکی«ها،   ترین آن  که آخرین و مهم ٦
َ
لکین)» ک

َ
15F(ک

َوتاره،  ٧
َ
است. این ده ا

                                                           
1. reincarnated deity.  

َوتاره«البته اصطالح  ٢.
َ
 ).Jones, 2007: 57شود (  ضمیر هم استفاده می  امروزه در فرهنگ هندی برای حکیمان روشن» ا

گام   که از روی این [جهان] با یک  ناپذیر، همان  دارنده شکست  نگه«کند:   ریگ ودا، ویشنو را این گونه معرفی می ٣.

 منظور از م». گذشت، و در سه جا گام خود را کاشت
ً
را زمین، هوا و آسمان دانسته و » سه جا«فسران هندو عموما

آید. ساَینه   گویند ویشنو در زمین به صورت آتش، در هوا به صورت تندر و در آسمان به صورت آفتاب درمی  می

)Sāyanaبه تجسد ویشنو ت 
ً
فسیر کرده )، مفسر بزرگ هندو در قرن چهاردهم میالدی، این جمله ریگ ودا را صراحتا

َوتاره را می
َ
یتیریه َسنهیتا (  است. اشاره دیگر به مفهوم ا

َ
گوید:   ) یافت، آنجا که میTaittirīya Sanhitāتوان در ت

 ).Dowson, 1888: 33-34» (گام بر زمین قدم برداشت  ایندرا، در هیئت یک ماده شغال درآمد و با سه«

4. Buddhas.  

5. Tirthaṅkaras.  

َوتاره، به ترتیب عبارتند: این ده  ٦.
َ
َوراهه یا  -٣)؛ Kūrmaکورمه یا الک پشت ( -٢)؛ Matsiaَمتسیه یا ماهی ( -١ا

َپَرسو رامه یا رامه  -٦)؛ Vāmanaواَمنه یا کوتوله ( -٥)؛ Nara-Synhaشیر (  َنره سیَنه یا انسان -٤)؛ Varāhaگراز (

لکی یا  -١٠)؛ Buddhaبودا ( -٩)؛ Krşnaشنه (کر -٨)؛ Ramaرامه ( -٧)؛ Parasu Rāmaدست (  تبر به
َ
ک

لکین 
َ
اند، اما   ای عیسی را نیز تجّسمی از ویشنو دانسته  ). عدهKalki, Kalkin)) (Ramen, 2008: 20-21ک

 این نظر را رد می
ً
 ).Ellwood and Alles, 2006: 41کنند (  مسیحیان عموما

7. Kalki (Kalkin).  
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َوتاره
َ
ها به شکل حیوان و آخرین   مأموریت و کارکردهایی متفاوت با یکدیگر دارند. اولین ا

َوتاره
َ
َوتاره بر اساس ). تصاویری ٤١: ١٣٨١ها به شکل انسان هستند (ایونس،   ا

َ
از همه ده ا

های مندرج در متون هندو، در دو حّجاری از قرن هشتم میالدی در معبد شهر   داستان

16Fکانچیپورام

َوتاره، Hudson, 2008: 333-340شود (  شرقی هند، دیده می  در جنوب ١
َ
). آموزه ا

بارت مشهوری از صورت تنّزل خدا در هیئتی مادی برای برقراری نظم الهی در جهان، در ع  به

 روشنی بیان شده است:  ) به٨-٧: ٤منظومه کهن مهابارته (
کاری باال گیرد، من خویش را پیش   آنجا که نیکوکاری از رونق بیفتد و تبه«

فرستم تا از نیکان محافظت کنم و شریران را مجازات نمایم و بنیانی محکم برای   می
 ).Jones, 2005: 707» (افکنم. من در هر دور پیدا آیم  راستی پی

 اَوتاره (موعود هندو) . كَلكي4
 همه متون هندو که به موعود آخرالزمان اشاره

ً
لکی«اند، او را با نام   کرده  تقریبا

َ
) किलक( 17F٢»ک

 واژه   معرفی می
ً
لکی«کنند. پژوهشگران عمدتا

َ
لکه«را مأخوذ از ریشه » ک

َ
) به معنی कलक( 18F٣»ک

که در روایات   دانند (چنان  می» کار  گنه«و » پلید«ه آن را به معنی اند؛ درنتیج  دانسته» پلیدی«

َوتاره  َجینی با همین معنا استفاده می
َ
پذیرش نیست   ها چنین کاربردی قابل  شود). البته در مورد ا

)Brockington, 1998: 287و شراِدر
ّ
ت
ُ
19F). ا

شناس آلمانی (شاید با توجه به اسطوره کلکی که   لغت ٤

لکی«کند) معتقد است که واژه   وار بر اسب سفید معرفی میاو را س
َ
صورت   در اصل به» ک

رکی«
َ
رکه 20F٥»ک

َ
21F(مأخوذ از ک

 تغییرات لفظی پیدا کرده است ») سفید«به معنی  ٦
ً
بوده و بعدا

)Brockington, 1998: 287, footnote 126 مؤید این گمان، دو نسخه خطی از مهابارته است .(

رکی (به  که واژه فوق را به
َ
لکی) ثبت کرده  صورت ک

َ
 ).Brockington, 1998: 287اند (  جای ک

لکی«آموزه 
َ
َوتاره ک

َ
 ترین مأخذ آن در دین هندو،  در وداها وجود ندارد و قدیمی» ا

 هم فقط در یک اشاره کوتاه در بخشی موسوم به  است؛ آن» مهابارته«متن حماسی 

                                                           
1. Kanchipuram.  

2. Kalki. 

3. kalka. 

4. Otto Schrader. 

5. Karki. 

6. Karka. 
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ندیه«
َ
: ١٨٨: ٣کلکی بر زمین ظاهر خواهد شد (مهابارته، صورت   گوید ویشنو به  می 22F١»مارک

). البته در مورد Brockington, 1998: 287-288 and footnotes 126-127) (٦: ١٨٩: ٣؛ ٨٥

) و همین سبب شده Brockington, 1998: 287اصالت بخش مذکور تردیدهایی وجود دارد (

های   ). این آموزه، در پورانهReimann, 2002: 97تا دانشمندان، آن را از الحاقات متأخر بدانند (

23Fها)  بزرگ (َمهاپورانه

 وایو پورانه  نیز انعکاسی اندک و ابهام ٢
ً
24Fآمیز دارد؛ مثال

در جایی موعود  ٣

: ١نامد (  می 25F٤»پرامیتی«) و جایی دیگر او را ٣٧ـ٣٦: ٢کند (  معرفی می» کلکی«آخرالزمان را 

). Reimann, 2002: 112-113, note 39باشند (رسد دو شخصیت متفاوت   ) که به نظر می٥٨

26Fها)  های کوچک (اوپاپورانه  به آموزه کلکی تنها در پورانه

 با جزئیات زیاد اشاره شده است ٥

 های کوچک، فقط از یک موعود صحبت شده و اوصاف پرامیتی، به کلکی نسبت  (در پورانه

 های بزرگ هنوز رواج   نهداده شده است)؛ پس شاید این آموزه در زمان پیدایش پورا

 طی قرون Dimmitt, 2012: 63-64ندانی نداشته است (چ
ً
لکی، احتماال

َ
). عقیده آخرالزمانی ک

ها و تحت تأثیر   متمادی و درنتیجه مصائب ناشی از حمالت اقوامی همچون سکاها و پارتی

 متون هندو باورهای اساطیری و رسوم آن اقوام (مانند رسم استفاده از اسبان سفید)، در 

های   ). برخی نیز ریشهSharma, 2012: 244-245; Doniger, 2004: 235پدید آمده است (

آموزه کلکی، یک آموزه «اند:   وجو کرده و گفته  موعودباوری هندو را در ادیان دیگر جست

التقاطی از موعودباوری همه ادیان باستانی (یهودیت، مسیحیت، زرتشت و غیره) است که 

جمع هستند.   ). البته این دو نظر، قابلMitchiner, 2000: 76» (اند  ا آنان تماس داشتههندوها ب

لکی آمده، او را نه یک 
َ
َوته پورانه درباره ک

َ
برخی پژوهشگران بر اساس توصیفاتی که در باگ

اند که زمانی حاکم یکی از مناطق هند   اسطوره آخرالزمانی، بلکه یک شخصیت تاریخی دانسته

Rocher, 1986: 111, footnote 53.(27Fست (بوده ا

٦ 

                                                           
1. mārkandeya.  

2. the Mahapurāṇas. 

3. Vayu purāṇa.  

4. Pramiti.  

5. the Upapurāṇas. 

لکی Ram Sharan Sharmaرام شاران شارما ( ٦.
َ
) ، دانشمند هندی، فهرستی از نظرات کسانی را که برای تطبیق ک

 ).Sharma, 1982: 197اند، ارائه داده است (  ای تاریخی تالش کردهه  و پرامیتی بر شخصیت
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لی
َ
 یوگه)، وقتی شرارت به اوج خود  طبق باورهای هندو، در آخرین دوره تاریخ (ک

َوتاره«سوی تباهی برود، یک   برسد و جامعه به
َ
کند و به اصالح وضع جهان   ظهور می» ا

28Fپردازد.  می

َوتاره«آخرین منجی در آئین هندو،  ١
َ
لکی ا

َ
َوتاره» ک

َ
نک ا

َ
ل

َ
29Fاست که او را با نام نیک

٢ 

30Fیا َپَرسَرَیه

زوال است دوباره بر زمین برقرار سازد   آید تا درمه را که روبه  شناسند. او می  هم می ٣

)Pattanaic, 2003: 155یه
َ
31F). روز ظهور او را پَرل

خوانیم:   می 32F٥هخوانند. در برهمانده پوران  می ٤

س«
َ

لکی و ویشنوَیش
َ
33Fخود خدا با نام ک

لکیShastri, 1988: 928-929» (متولد خواهد شد ٦
َ
در  ). ک

سته«متون هندو، با نام 
َ

 ).Hudson, 2008: 333کننده) نیز معرفی شده است (  معنی مجازات (به» ش

ِوجسیرِدنی مادر او«خالصه آنچه درباره کلکی در سّنت کهن هندو آمده، این است که 
َ
34Fا

همسر  ٧

35Fبیِشنجون

پیکر، با سری به شکل اسب سفید ظاهر خواهد شد و   است. او در هیئت مردی غول ٨

36Fکه شمشیری آتشین با خود دارد، سوار بر اسبی سفید  درحالی

تمام آسمان را طی خواهد کرد.  ٩

هد کرد و جهان هدف او از بین بردن بدی و شرارت از روی زمین است. او بدکاران را نابود خوا

شود. در این روز، شیَوه بر جهانی که فروپاشیده، خواهد رقصید   از نو برای دوره ترقی ساخته می

 ).Coulter, 2000: 258» (و ویشنو نیز خواهد خوابید تا جهان دوباره زاده شود

لکی«توان به   در متون بودایی نیز می
َ
اشاره کرد. طبق یک متن بودایی تّبتی به نام » ک

َچکره«
َ
(چرخ زمان) (متعلق به اوایل قرن یازدهم میالدی و متأثر از گسترش دین اسالم  37F١٠»کال

لکین  در شمال هند)، سلسله
َ
 ها بر سرزمینی رؤیایی به نام  ای از فرمانروایان موسوم به ک

                                                           
َسمی ( ١. روپَّ

َ
در سّنت هندو وجود دارد که » خدای تاریک«) یا Karuppasamyشخصیت دیگری نیز به نام ک

لکی برای او ذکر شده است؛ از
َ
پدید های او   جمله اینکه او نیز تجلی ویشنو است و از دست  اوصافی بسیار شبیه ک

ر ( نَّ یَّ
َ
گویند. البته، این خدا بیشتر مورد   نیز می» ساخته  دست«) به معنی Kaiyannarآمده است. به همین دلیل به او ک

 شود.  ها بوده و به عنوان موعود آخرالزمان نیز شناخته نمی  پرستش تامیل

2. Nikalank Avatāra.  

3. Parasraya.  

4. Pralaya.  

5. Brahmānda Purāna.  

6. Vişnuyaşas.  

7. Awejsirdenee.  

8. Bishenjun.  

ه ( ٩.
َّ
لکی با عنوان ِدَوَدت

َ
 است.» اسب سفید«) یاد شده که معنایش Devadattaدر متون هندو از َمرکب ک

10. kalachakra. 

ـــــــــــ
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مَبله
َ

38Fش

 در آسیای مرکزی قرار دارد)، حکومت می ١
ً
لکین«کنند که عنوان   (که فرضا

َ
دارند. » ک

39Fها یعنی َچکرین  آخرین آن

سواران و   (فرمانده بزرگ) در آخرالزمان سپاه عظیمی از اسب ٢

آورد که فرماندهانش فرمانروایان شمبله و خدایان هندو خواهند بود. او با   سواران گرد می  فیل

آیند و   ازآن، همه مردم به آیین بودا درمی  دهد و پس  ها را شکست می  کند و آن  مسلمانان نبرد می

). نیروهای کلکین در Lopez, 2015: 202-204شود (  فرما می  صلحی فراگیر در تمام جهان حکم

این جنگ، عبارت از عشق، بخشایش، همدردی و عدالت خواهند بود و او با این نیروها بر 

ارباب وحشی «بستگی و یأس که نیروهای دشمن او یعنی   شقاوت، بدخواهی، حسد، دل

حال، ساکنان   ). بااینSchmidt-Leukel, 2017: 220-222غلبه خواهد کرد ( هستند» شریر

40Fَبلِتستان

در غرب تّبت که در قرون پانزدهم و شانزدهم میالدی از آیین بودا به اسالم گرویدند،  ٣

لکین را دّجال (فرمانروای شرارت) تلقی کرده و قائل شدند که 
َ
با تغییر دادن روایت بودایی، ک

لکین را شکست خواهد داد و تمام وقتی مهدی (
َ
موعود اسالم) در آخرالزمان ظهور کند، ک

 ).Schmidt-Leukel, 2017: 220-222جهان به زیر پرچم اسالم درخواهد آمد (

نکی«با عنوان » کلکی«نیز به  41F٤»َدَسم گَرنت«خصوص در   در متون دینی سیک، به
َ
ل

َ
 42F٥»نهاک

طبق این متن، کلکی آخرین نفر از چائوبیس  ).Rinehart, 2011: 29-30اشاره شده است (

َوتار
َ
43Fا

َوتاره) خواهد بود که تجلی ویشنو است و خواهد آمد تا در آخرین  (بیست ٦
َ
 وچهار ا

44Fیود،  نبرد، موسوم به َدَرم

نیروهای خیر را برای غلبه بر نیروهای شر رهبری کند (َدَسم گَرنت،  ٧

٥٧١-٥٧٠) (Dhavan, 2011: 186.( 

هایی که از کلکی در هند یافت شده، او را به شکل یک   ها و تندیس  ه نگارهازآنجاکه هم

رسد در ذهن هندوها   دهند، به نظر می  گونه، یا انسانی سوار بر اسب نشان می  انسان با سر اسب

 تندیس ٧٤: ١٣٩٣ای معنادار میان کلکی و اسب او وجود داشته است (ابوطالبی،   رابطه
ً
)؛ مثال

                                                           
1. Shambhala. 

2. Cakrin. 

3. Baltistan. 

4. Dasam Granth. 

5. Nihakalanki. 

6. Chaubis Avatar. 

7. Dharamyudh. 
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45Fَوو  کی  رانیکلکی در 

46Fدر َپَتن ١

 به رنگ سفید است، او را به ٢
ً
صورت جوانی   (گجرات) که تماما

47Fدهد. در معبد َپَرمگورو  سیما و سوار بر اسب نشان می  خوش

48Fدر بوباِنسوار ٣

(مرکز ایالت  ٤

49Fاودیسه

ای از کلکی وجود دارد که سوار بر اسب است. در   برجسته در شرق هند) هم نقش ٥

50Fغربی هند، معبدی با دو گنبد  مرکز ایالت راجستان در جنوبشهر ِجیپور، 

هست که در سال  ٦

51Fمیالدی به دست راجه آن منطقه (سوامی َجی سینگ) ١٧٢٧

ساخته شده و متعلق به کلکی  ٧

َوتاره است، و در گوشه آن، در اتاقکی گنبددار، مجسمه
َ
ای از یک اسب از سنگ مرمر درخشان   ا

شود که تندیس مرکب کلکی است. در   معبد است و گفته میبرپاست. اسب، رو به سمت 

شدن تاکنون بسته   شود و دِر آن از زمان ساخته  ساختمان اصلی معبد هیچ مراسمی برگزار نمی

 ).٧٤: ١٣٩٣اند (ابوطالبی،   است و برای باز کردن آن در انتظار تولد کلکی

هایی   ها و تندیس  و معابد، نگارهدر سّنت هندو توجه چندانی به موضوع منجی موعود نشده 

َوتاره اختصاص دارد، بسیار کم
َ
تعداد هستند. با وجود معابد بسیار زیادی که در   که به کلکی ا

َوتاره
َ
های مختلف هست، معبد کلکی در ِجیپور، تنها معبدی است   هندوستان به نام قدیسان و ا

َوتاره)، که به نام او در تمام هند وجود دارد. عدم توجه به آ
َ
موزه منجی موعود (کلکی ا

دهنده جایگاه پایین آن در سّنت تاریخی هندو است. شاید هم دلیل آن، نگرش خاص   نشان

هندوها به مسئله حیات و زمان است که بیشتر توجه آنان را به دینداری و پرهیزگاری در زمان 

52Fحاضر برای نجات از چرخه زادُمرد (سنساره)

شود توجه چندانی به   یمعطوف کرده و سبب م ٨

گیرند که آموزه   ). برخی نیز نتیجه می٧٤: ١٣٩٣آینده و آخرالزمان نداشته باشند (ابوطالبی، 

 افزوده
ً
ای متأخر به اسطوره ویشنویی بوده است و شاید تحت تأثیر آموزه بودایی   منجی احتماال

اند   هرحال، فراوان  ). بهBasham, 1967: 309های زرتشتی مطرح شده است (  َمیتَرَیه یا آموزه

                                                           
1. Rani ki vav.  

2. Patan.  

3. Paramguru.  

4. Bhubaneswar.  

5. Odisha.  

تر را الکشمی نیَوس (منزلگاه الکشمی)   نظیر است. گنبد کوچک  این طرح دو گنبدی برای معبد، در هند بی ٦.

 تر هم متعلق به خود کلکی است.   خوانند که الهه و همسر ویشنو است و گنبد بزرگ  می
7. Swami Jai Singh.  

8. Saṃsara.  
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لکی) را به
َ
کشند   طورجدی باور داشته و آمدن او را انتظار می  هندوهایی که منجی موعود (ک

)Basham, 1967: 37ای برای   ). در دین هندو اعتقاد به یک منجی در آخرالزمان، پشتوانه

دینی و تقوای درونی در  شود و روحانیان هندو برای حفظ اخالق  دینداری و اخالق دانسته می

53Fبرند. سوامی امرجیوتی،  میان پیروان خود، از این آموزه بهره زیادی می

روحانی هندو، معتقد  ١

 در انتظار ظهور کلکی است باید تمام کارهای روزمره خود را برای خدا 
ً
است اگر کسی واقعا

 ).٧٥: ١٣٩٣انجام دهد (ابوطالبی، 

شمولی آن دارد و   ها نشان از جهان  هندویی، برخی گزارشدر مورد گستردگی رسالت موعود 

 در   بعضی دیگر فقط ملت یا پیروان دینی خاص را مشمول اصالحات وی معرفی می
ً
کنند؛. مثال

ای مناسب   خوانیم که او قانون اخالقی را در طبقات اجتماعی چهارگانه به شیوه  اگنی پورانه می

های دین هندو است که بر اساس آن، افراد خارج از   از ویژگیسازد. طبقات اجتماعی   برقرار می

چه«طبقات را 
َ
دانند. پس شاید بتوان   (غیرآریایی= ناشریف) و حتی نجس (چنداله) می 54F٢»ِمل

مدار است و منجی موعود آن نیز حتی   گفت که موعودباوری دین هندو مانند خود این دین، قوم

دهد؛ مگر   های طبقاتی هندویی قرار می  ا بر محور ارزشاگر در پی نجات جهانیان باشد، آن ر

)؛ اما ٧٤: ١٣٩٣دست به تأویل بزنیم (ابوطالبی، » آریایی«و » هندو«آنکه در مفاهیمی مانند 

طورکلی، موعود هندو دارای کارکرد کیهانی است. آرمان او (برقراری کامل درمه) فقط با پایان   به

و بازگشتن به دوره اول از ادوار تاریخی چهارگانه (کرته یوگه)  یافتن یک دوره تاریخ (مهایوگه)

محقق خواهد شد. شرایط آرمانی که شاید بتوان آن را بهشت زمینی نامید، جز با بازگشت 

گردد.؛ بنابراین ظهور موعود   ای از تحوالت کیهانی فراهم نمی  شکوهمند تاریخ و مجموعه

). در ٧٩ـ٧٨: ١٣٩٣عالم همراه خواهد بود (ابوطالبی، هندویی، با تغییرات مهمی در کل نظام 

 ).Werner, 2005: 57اند (  هندوییزم جدید، کلکی را نمادی از تمدن معنوی بشر در آینده دانسته

 .كَلكي اَوتاره در متون هندو5
) و ٢٨ـ٢٧: ٢٧٣)، متسیه پورانه (٣٩٧ـ٣٩٦: ٩٩متون هندویی همچون وایو پورانه (

لی 55F٣»شامگاه«گویند که کلکی، در   ) فقط می٢٠٧ـ٢٠٦: ٧٤برهمانده (
َ
چه  ک

َ
ها را نابود یوگه، ِمل

                                                           
1. Swami Amar Jyoti.  

2. mlechcha.  

3. twilight. 
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س  خواهد کرد. این سه متن هیچ اشاره
َ

56Fای به ویشنوَیش

کنند. ویشنو پورانه   یا روستای شمبله نمی ١

لی  ) می٢٩ـ٢٦ و ٢٤: ٤(
َ
57Fواسوِدَوهاز » ای  حّصه«یوگه نزدیک به انتهای خود برسد،   گوید وقتی ک

٢ 

س، برهمنی پیشوا در روستای   (ویشنو) در هیئت کلکین بر زمین فرود می
َ

آید. در خانه ویشنوَیش

چه
َ
ها و دیگر مردم بدکار را نابود خواهد کرد و جهان را بر اساس عدالت، نو خواهد شمبله و ِمل

لی
َ
از این مردمان جدید، یوگه، اذهان مردم به شفافیت بلور خواهد شد.   نمود؛ سپس، در پایان ک

َوته پورانه (  نسلی نوین پدید خواهد آمد که دوره کرته
َ
) ٢٥: ٣: ١یوگه را آغاز خواهند کرد. باگ

لی» شامگاه«گوید که در   می
َ
س زاده خواهد شد.   ک

َ
یوگه، ویشنو در هیئت کلکین از ویشنوَیش

لی  ) می٢٣ـ١٦: ٢: ١٢همین متن، در جایی دیگر (
َ
گه در حال پایان است، ویشنو یو  گوید وقتی ک

س، رئیس روستای شمبله، ظاهر می
َ

کند و سوار بر اسبی   خود را در هیئت کلکی در خانه ویشنوَیش

یوگه   سان دوره کرته  کشد و بدین  که شمشیری در دست دارد، همه مردمان بد را می  درحالی چابک،

لی  د که در ایام محنتگوی  ) می١٣١٠٦-١٣٠٩٧: ١٩٠: ٣شود. مهابارته (  آغاز می
َ
یوگه،   بار پایان ک

س هم خوانده می
َ

شود، به نمایندگی از روزگار، در روستای شمبله   برهمن کلکین، که ویشنوَیش

کند، فرمانروای جهان   شود و با فتوحاتی که در راه دین می  (سکونتگاه فرخنده برهمن) زاده می

چه گرداند و  شود و آرامش را به جهان بازمی  می
َ
ها، این یوگه را به پایان خواهد آورد با از بین بردن ِمل

 نمی
ً
توان آن را   تا [دوره] بعدی بیاید. اما این بخش، به عقیده پژوهشگران، الحاقی است و فعال

س   اشاره می» برهمن کلکین«)، به ٢٣٧٣ـ٢٣٦٧موردتوجه قرار داد. َهریَومشه (
َ

کند که ویشنوَیش

لی» شامگاه«از روستای شمبله، که دهمین تجسد ویشنو در شود،   هم خوانده می
َ
یوگه است.   ک

شود. البته، موردتردید است که   یوگه دوباره آغاز می  رود و کرته  یوگه از بین می  بعدازآن، کلی

شناختند،   در آغاز قرن هفتم میالدی می 59F٤»سوبندو«و  58F٣»بانه«ای که مفّسرانی همچون   َهریَومشه

 ).Fleet, Jul. 1911: 697-698عبارات بوده باشد (متضمن این 

) است که किलक परुाण( 60F٥»کلکی پورانه«ترین متنی که به موضوع کلکی پرداخته،   اما مهم

درواقع شرح سرگذشت کلکی است. این کتاب متنی است بسیار متأخر و با قالب ادبی 

                                                           
1. Vishṇuyaśas. 

2. Vāsudēva. 

3. Bāna. 

4. Subandhu. 

5. Kalkipurāṇa. 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

37 

 
 

دو
 هن

ين
ر د

ن د
زّما

رال
آخ

ود 
وع

م
 

َوتاره در زمان
َ
پردازد. دانشمندان،   ظهورش، می پیشگویانه که به شرح زندگی و کارهای کلکی ا

 ).Doniger, 1988: 5دانند (  میالدی می ١٧٠٠تا  ١٥٠٠های   کلکی پورانه را متعلق به حدود سال

برخی نیز معتقدند این متن، از قرن شانزدهم میالدی متأخرتر نیست و محل احتمالی نگارش 

های   )؛ بر اساس انجامهRocher, 1986: 183, with footnotesاند (  آن را هم در بنگال دانسته

َوته پورانه است که به   منزله ادامه  های خطی، این متن به  موجود در بعضی از نسخه
َ
ای بر متن باگ

ترین نسخه موجود،   ). قدیمیRocher, 1986: 183, with footnotesپردازد (  امور آینده می

شود   دانشگاه داکا (بنگالدش) نگهداری میمیالدی است و در کتابخانه  ١٧٢٦متعلق به سال 

)Rocher, 1986: 183, with footnotes طبق این متن، ویشنو، به درخواست برهما که همه .(

س در   خدایان برای حفظ جهان به او التجا کرده
َ

اند، خود را در هیئت نوزادی در منزل ویشنوَیش

نَبله
َ

61Fروستای ش

لکی می  ظاهر می ١
َ
نامند. کلکی، در نوجوانی کتب مقدس و علوم   سازد و او را ک

62Fرسد با پادماَوتی،به سن رشد میچون  کند و  باستان را مطالعه می

63Fدختر برادراته ٢

پادشاه  ٣

64Fسینهاله،

ته«کند. کلکی در شهر   ازدواج می ٤
َ
66Fخصوص َبوداها  نیروهای اهریمنی به 65F٥»کیک

و  ٦

چه
َ
67Fهاِمل

کننده مردم   را که گمراه 68F٨»ها  سونَیَودی«. او )Roer, 1986: 183( دهد.  را شکست می ٧

تپور«اند، در شهر   بوده
َ
لی، ازجمله با   می 69F٩»کیک

َ
کشد. جنگ دیگری نیز با نیروهای ظلمانی ک

70Fکوکا

71Fو ویکوکا ١٠

گیرد که در آن، کلکی این دو موجود   که فرماندهانی شیطانی هستند، درمی ١١

لی به د  اهریمنی را نابود می
َ
72Fست درمهسازد؛ سپس ک

73Fیوگه  شده َستَیه  (شکل شخصی ١٢

یا  ١٣
                                                           

1. Śaṃbhala. 

2. Padmavati. 

3. Brhadratha. 

4. Siṃhala. 

5. Kikata. 

6. Bauddhas. 

7. Mlecchas. 

8. Sunyavadis. 

9. Keekatpur. 

10. Koka. 

11. Vikoka. 

12. Dharma. 

13. Satya Yuga. 
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شیدَوجه  یوگه) که قطب مقابل شرارت است، کشته می  کرته
َ

74Fشود. بعد، کلکی از سوی راجه ش

١ 

(از پرستندگان با ایمان ویشنو، که توانایی غلبه بر کلکی را از جانب او دریافت کرده) موردحمله 

 تن به شکست می  قرار می
ً
75Fبا دختر او رامهدهد،   گیرد و عمدا

شود، ازدواج   که همسر دوم وی می ٢

ساز دوره طالیی   شود که زمینه  یوگه (دوره آرامش) آغاز می  ها، َستَیه  کند و بعد از این  می

هایی   کند و قربانی  یوگه) است. کلکی زمین را به قلمروهایی بین فرماندهان خود تقسیم می  (کرته

س و سوماتی، پدر و مادر کلکی، به سرزمین مقدس دهد.   برای خدایان انجام می
َ

ویشنوَیش

شَرم
َ
76Fَبدریک

مانند. کلکی بعد از انجام مأموریت   کنند و تا پایان عمر در آنجا می  مهاجرت می ٣

که صاحب دو   شود و بعد از این  خود، با شکل اصلی ویشنویی خود (با چهار دست) ظاهر می

مبله، فرمانروایی   بازگشته و تا هزار سال به 77F٤»َویکونته«شود، به   پسر دیگر می
َ

عنوان پادشاه ش

78Fکند.  می

٥  

 . تأثير اعتقاد به منجي بر تحوالت جوامع هندو6
 در قبایل بدوی هندو گزارش» منجی«در دوران معاصر، ظهور چند مدعی به عنوان 

 بعضی نیز ها، خود را فرد موعود در روایات قدیمی قبیله و  شده است. بعضی از این منجی

کردند. این   (که برای نجات قبیله بازخواهد گشت) معرفی می» موعود آینده«خود را یک 

 در صد سال گذشته و در سه منطقه (بخش  منجی
ً
 شرقی مرکز هند، آسام  های شمال  ها عمدتا

اند. قبایل بدوی ساکن در آن مناطق، با ظهور این   و غرب بنگال و غرب هند) ظاهر شده

بخش   های دینی نجات  تر بودند، نهضت  های ادیان پیشرفته  ها که متأثر از فرهنگ  منجی

ها پیوند داشته   (مسیحایی) را تجربه کردند که در تمام موارد با منافع اجتماعی و اقتصادی آن

 ).Fuchs, 1965: 11-62است (

                                                           
1. Shashidhwaja. 

2. Rama. 

3. Badrikashram. 

4. Vaikuntha. 

لکی پورانه را می ٥.
َ
 توان در این منبع یافت:  ترجمه انگلیسی متن کامل ک

Sri Kalki Purana, translated by Bhumipati Das, edited by Purnaprajna Das, Jai Nitai Press, 

Mathura (UP, India), 2006. 
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79Fدر قبیله موندا، ١٨٩٥در سال 

80Fدر منطقه چوتاناگپور ١

هند مرکزی، شخصی شرقی   در شمال ٢

81Fبه نام بیرسا

خود را منجی قبیله معرفی کرد و با ادعای دریافت وحی و داشتن معجزات، دین  ٣

82Fاش آورد که مبتنی بر نوعی یکتاپرستی (پرستش َبگَون)  جدیدی برای مردم قبیله

و نفی پرستش  ٤

د. او پس از تالش کرد تا با پیروان خود، حکومتی آرمانی در منطقه برپا کن و ها بود  بت

میالدی شکست  ١٨٩٧هایی خونین علیه استعمارگران بریتانیایی، سرانجام در سال   شورش

خورد و پس از دستگیری، در زندان جان سپرد. بسیاری از مونداها بر این باورند که بیرسا هنوز 

  ).Fuchs, 1965: 17-20زنده است و روزی بازخواهد گشت تا آنان را نجات دهد (

83Fها  اورائون در میان

ت«از دیگر قبایل بدوی چوتاناگپور نیز چندین  ٥
َ
(پیامبر) ظهور  84F٦»َبگ

کردند یک منجی بسیار نیرومند و نیکخواه برای نجات قبیله از   کردندکه پیشگویی می

شود. او آنان را تعلیم   کشد، به زمین فرستاده می  هایی که زیر دست اربابان بیگانه می  مشقت

روز طول خواهد کشید، از انقیاد   ها را طی یک دوره تاریکی که هفت شبانه  س آنخواهد داد و سپ

روز طول   کند. بعد از آن، یک دوره روشنایی خواهد بود که به اندازه هفت شبانه  و بردگی رها می

شود. پیامبر الهی بر پادشاهی جدید، حکومت   کشد و سپس حکومت منجی برقرار می  می

دادند که به   ن (بهشت) را بر روی زمین خواهد آورد. برخی نیز تعلیم میخواهد کرد و آسما

جای یک پیامبر، خود خداوند فرود خواهد آمد. با گذشت زمان و ظاهر نشدن هیچ منجی 

به همان سبک زندگی » پیامبران«ها با خروج از دین جدید این   آسمانی، شمار زیادی از اورائون

 ).Fuchs, 1965: 23-26سابق خود بازگشتند (

85Fها  در میان لوِشی

های پایانی قرن نوزدهم، سه تن از بزرگان   از قبایل ساکن در آسام، در دهه ٧

القدس بر حواریون   با الگوبرداری از ماجرایی که درباره نزول روح 86F٨»ِکلکانگ«روستایی به نام 

                                                           
1. Munda.  

2. Chotanagpur.  

3. Birsa.  

4. Bhagwan.  

5. Oraons.  

6. bhagat.  

7. Lushei.  

8. Kelkang.  
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کنند، اراده   مدعی شدند در کلمات نامفهومی که زمزمه می در کتاب مقدس ذکر شده است،

یابند. آنان پس از جمع کردن پیروان زیاد و تسلط بر روستا، پیشگویی کردند که   خداوند را درمی

پایان جهان نزدیک است. در جنگی که بین پیروان نهضت و سربازان دولت درگرفت، بسیاری از 

ر شد و اعتراف پیروان و دو تن از رهبران جنبش، جان خود را از دست دادند. رهبر اصلی دستگی

القدس در ارتباط نبوده و تمام ادعاهایی که داشته، نادرست بوده است   کرد که هرگز با روح

)Fuchs, 1965: 43-46.( 

88Fها  گرانه کوکی  در همان منطقه آسام (تحت حاکمیت سرکوب 87F١»کاچا ناگا«در قبیله 

و  ٢

روزی پادشاهی  :شایع بودهای اول قرن نوزدهم و پیش از آن، یک پیشگویی   ها)، از دهه  بریتانیایی

ها را خواهد راند و بر همه طوایف ناگا حکومت   ها و بریتانیایی  از همین قبیله ظهور کرده و کوکی

مبیرون«در روستای  89F٣»جادونانگ«گو در قبیله به نام   مردی غیب ١٩٢٣کند. در سال   می
َ
ادعا  90F٤»ک

همان اعتقادات آنیمیسمی قبیله  ای که او بنیان نهاد،  شخص موعود است. مبانی دین تازهکرد همان 

های زیادی نیز از عقاید هندویی و مسیحی داشت. او دختر جوانی به نام   ناگا بود؛ اما افزوده

شد، با خود   را که یکی از هواداران وی بود و در حکم کاهنه دین او محسوب می 91F٥»گایدیلیو«

کرد. او، خود و آن دختر را خدایانی معرفی کرد که باید از سوی اعضای قبیله، پذیرفته و پرستش 

شود، عده زیادی از مردم را با خود همراه   زودی پادشاهی ناگا برپا می  که به  ها با اعالم این  شوند. آن

در جشن بزرگی که برپا خواهد ها باید قتل عام شوند و اموالشان   کردند. برنامه او این بود که کوکی

را دستگیر » جادونانگ«شود. سرانجام   شد، مصرف شود. سپس، دوران هزارساله رهایی آغاز می

ای در شمال عزیمت کرد و چند روز بعد از عزیمت   کردند و به دار آویختند؛ اما گایدیلیو به منطقه

سربازان دولت بریتانیایی پس  او، تمام مناطق تحت سکونت ناگاها در شورش و آشوب فرو رفت.

دستگیر کردند  92F٦»الِکما«از جنگ و گریز بسیار، سرانجام گایدیلیو را طی یک عملیات پیچیده در 

و دادگاه او را به چهارده سال حبس محکوم کرد. گایدیلیو پیش از دستگیری به پیروانش گفته بود 

                                                           
1. Kacha Naga.  

2. the Kuki.  

3. Jadonang.  

4. Kambiron.  

5. Gaidiliu.  

6. Lakema.  
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ای از او در   چوب خشکیده  زد و تنها تکهگری  حتی اگر دستگیر شود روح او آزاد است و از زندان می

ل، دوباره پیش یارانش بازمی ماند.  زندان برجای می
ّ

گردد تا دشمنان   او گفته بود در ظاهری مبد

سوی پیروزی هدایت   ها را به  شناسند و او آن  نتوانند او را بازشناسند. فقط یاران نزدیکش او را می

 ). Fuchs, 1965: 46-49کند (  می

هاي   و ساير شخصيت هاي كلكي اَوتاره بر پيامبر اسالم  . تطبيق نشانه7
 تاريخي

هایی که برای او ذکر شده،   اعتقاد به موعود آخرالزمان در بیشتر ادیان وجود دارد و نشانه

 حاکم
ً
ساختن عدالت و نیکی بر جهان و روشن نمودن حقیقت بر  کمابیش مشابه هستند؛ مثال

َوتاره«هایی است که در متون هندو نیز برای   نشانه جهانیان، یکی از
َ
لکی ا

َ
بیان شده است. » ک

های کلکی در متون هندو را در مکاشفه یوحّنا نیز برای شخصی که در آخرالزمان   بعضی از نشانه

 ).Basham, 1967: 309توان یافت (  خواهد آمد، می

لی 
َ
های   یوگه، طرح احتمال تطبیق نشانه یکی از نتایج اعتقاد به تطبیق دوره ما بر دوره ک

لکی بر بعضی از شخصیت
َ
های تاریخی است. مشهورترین شخصیتی که تالش شده،   ک

َوتاره بر او تطبیق داده شود، حضرت محمد  نشانه
َ
لکی ا

َ
 ترین کسی  بوده است. مهم های ک

است.  93F١»ش اوَپدهایِود پرکا«که به ترویج این فرضیه پرداخته، یک دانشمند هندو به نام دکتر 

َوتاره و حضرت محمدکتابی با عنوان  ١٩٦٩او در سال 
َ
کلکی ا 94F

95Fمنتشر کرد. ٢

وی در کتاب  ٣

). Upaddhay, 2004: 49عقیده بودند (  خود، چند دانشمند دیگر هندو را نیز نام برد که با وی هم

 96F٤»َبنداوَپدهایآشیت کومار «این کتاب بعدازآنکه توسط یک دانشمند دیگر هندو به نام 

ویرایش و تکمیل شد، در سطح وسیعی منتشر گردید و مورداستفاده و ارجاع نویسندگان 

 قرار گرفت.  مسلمان

َوتاره، با   در ابتدای کتاب مذکور، دو مسئله اساسی مطرح می
َ
، معنای لفظی کلمه ا

ً
شود: اوال

                                                           
1. Ved Prakash Upadhyaya. 

ور محّمد صاحب ( ٢.
َ
َوتار ا

َ
لکی ا

َ
 ).किलक अवतार और मुहममम साहबعنوان هندی کتاب: ک

پور،   های مقدس هندو، ترجمه سعید کریم  (محّمد در کتاباین کتاب به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است  ٣.

 .)١٣٩٠تهران، راه ابریشم، 
4. Ashit Kumar Bandhupadhyaya. 
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َوتاره، از دو جزء » رسول«کلمه 
َ
 «در عربی، نزدیک است. واژه ا

َ
تشکیل شده که در  98F٢»تو«و  97F١»َو ا

ای   رابطه«کند که   است؛ و اشاره به آمدن کسی به جهان می» آمدن به جهان«کنار هم به معنی 

در زبان عربی است » نبی«این کلمه، دارای همان مفهوم کلمه ». خاص با خدا دارد

)Upaddhay, 2004: 50-51دورانی که ما در آن به سر می ،
ً
لی بریم،  ). ثانیا

َ
یوگه یا همان   ک

لکی را در آن قرار داده
َ
ها پیش   اند. این دوره از قرن  آخرالزمان است که متون هندو زمان ظهور ک

نیز در همین دوره ظهور کرده است. با توجه به اینکه متون هندو  آغاز شده و حضرت محمد

توان به   اهد کرد، نمیاند که کلکی سوار بر اسب و با شمشیر جهان را فتح خو  پیشگویی کرده

ظهور او در آینده امید داشت؛ زیرا دوره استفاده از اسب و شمشیر دیگر سپری شده و آینده، 

ازاین ظهور کرده باشد   های پیشرفته است؛ پس کلکی باید پیش  عصر وسایل و سالح

)Upaddhay, 2004: 54اده شدن ). از نظر دکتر اوَپدهای، شرایطی که در متون هندو برای فرست

َوتاره
َ
 با شرایطی که حضرت محمد  ها، به  ا

ً
َوتاره ذکر شده نیز عمدتا

َ
لکی ا

َ
در آن  خصوص ک

کند: سست شدن دین در جوامع بشری، تحریف شدن ادیان، ناتوانی   ظهور کرد، تطبیق می

داران و   پیشوایان دینی از معرفی صحیح دین به مردم، پرستش خدایان غیرواقعی، ضعف دین

 ).Upaddhay, 2004: 52-53دینان و ضرورت یافتن ظهور یک قدیس بزرگ (  ومندی بینیر

 پردازد:  می های کلکی بر حضرت محمد  دکتر اوَپدهای بر همین اساس، به تطبیق نشانه
لکی در شهر شمبله به دنیا خواهد آمد که در زبان سنسکریت به معنی ١(

َ
مکان ایمنی «). ک

نیز  است. حضرت محمد» مکان نزدیک به آب«یا » رجوع همهمکان مورد «یا » و آرامش

شود،   عنوان داراألمان شناخته می  به در مکه به دنیا آمد که هم به سبب دعای حضرت ابراهیم

که در کنار چاه زمزم   هم به دلیل وجود خانه کعبه، مورد رجوع همه قبایل عرب بود، و هم این

 قرار داشت؛
لکی در خانه ب٢(

َ
نیز در خاندانی زاده شد که  شود. حضرت محمد  رهمن زاده می). ک

 کلیددار خانه مقدس کعبه بودند؛
لکی، ٣(

َ
پرستنده «نام دارند که به ترتیب به معنی » سوماتی«و » ویشنوَیشه«). پدر و مادر ک

نیز عبدالله و آمنه نام داشتند  هستند. پدر و مادر حضرت محمد» آرام و نجیب«و » ویشنو

                                                           
1. ava. 

2. tu. 
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 هستند؛» آرام و ایمن«و » بنده خدا«به ترتیب به معنی که 
َوتاره خواهد بود. حضرت محمد٤(

َ
لکی آخرین ا

َ
 نیز آخرین پیامبر خداوند بود؛ ). ک

» رام«(به معنی فرستاده  99F١»َپرشورام«رود و در آنجا معرفت را از   ). کلکی به کوه می٥(

حرا رفت و در آنجا معرفت را که نیز به کوه  کند. حضرت محمد  خدای هندو) اخذ می

 همان آیات قرآن بود از فرستاده خدا، یعنی جبرئیل، اخذ کرد؛
گردد. حضرت   رود و بعد دوباره بازمی  طرف شمال می  ). کلکی بعد از اخذ معرفت به٦(

نیز بعد از چند سال از مکه به مدینه در سمت شمال رفت و سرانجام نیز با پیروزی به  محمد

 زگشت؛مکه با
لکی، سوار بر اسبی خواهد بود که با سرعت در آسمان حرکت می٧(

َ
کند. طبق روایات   ). ک

 مأخوذ از کلمه برق)  اسالمی، حضرت محمد
ً
نیز در شب معراج بر اسبی به نام ُبراق (ظاهرا

 سرعت طی نمود؛  سوار شد که با آن تمام آسمان را به
لکی، آموزگار جهانیان خواهد بود.٨(

َ
 نیز به جهانیان آموزش داد؛ حضرت محمد ). ک

لکی، بدکاران را نابود می٩(
َ
های زیادی با مشرکان   نیز جنگ کند و حضرت محمد  ). ک

 ها پیروز بود؛  کرد که در بیشتر آن
لکی، دارای قداست و صفات واال خواهد بود. حضرت محمد١٠(

َ
نیز انسانی  ). ک

 ). Upaddhay, 2004: 74مقدس و با خصایل پسندیده بود (

 های وی دارند:  اما مخالفان دکتر اوپدهای نیز انتقادات مهمی به استدالل
َوتاره تطبیق دقیقی بر حضرت محمد  ). بیشتر نشانه١(

َ
ندارند و دکتر  های کلکی ا

   اوپدهای درواقع آن
ً
ها را با مقداری مسامحه، بر آن حضرت تطبیق داده است؛ مثال

َوتاره«تطبیق دو واژه های او در   استدالل
َ
(در عربی) از نظر زبانی » نبّی «(در سنسکریت) و » ا

 پذیرش نیست؛  قابل
لکی پورانه که منبع اصلی ارجاعات دکتر اوپدهای است، متنی بسیار متأخر است و ٢(

َ
). ک

هایی که در آن مطرح شده، حداکثر تا دوره ویکتوریایی هند تحقق پیدا کرده است؛   پیشگویی

 اوصافی که   رو به نظر می  ینا  از
ً
رسد شکل نهایی آن در همین چند قرن اخیر تدوین شده باشد. ضمنا

لکی در آن بیان شده و بر حضرت محمد
َ
کند، تنها با خصوصیات آن حضرت در   تطبیق می از ک

                                                           
1. Parshuram. 
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هند در قرون که مسلمانان   منابع اسالمی سّنی مطابقت دارد و نه با منابع شیعه. این امر با توجه به این

 اهل سّنت بوده
ً
اند، این بدگمانی را که خود مسلمانان یا هندوهایی که به نحوی تحت   گذشته عمدتا

 کند؛  اند متن مذکور را نوشته باشند، بیشتر می  تأثیر متون اسالمی سّنی بوده
دیگر هایی را که در کلکی پورانه و بعضی متون   ). دکتر اوپدهای در کتاب خود، نشانه٣(

های دیگری که برای بعضی اشخاص مبهم یا موهوم استفاده شده (که   برای کلکی آمده، با نشانه

) درهم آمیخته   ها را مربوط به منجی آخرالزمان دانسته  دکتر اوپدهای بدون ارائه دلیل محکم، آن

100Fکند.  است و این کار، نظریه وی را ضعیف می

ه این درواقع، ما هیچ دلیلی نداریم که هم ١

 ها بر یک نفر داللت کنند؛  نشانه
لکی در سال٤(

َ
لی  ). در متون هندو تأکید شده که ک

َ
یوگه خواهد آمد؛   های نزدیک به پایان ک

آن هستیم » طلیعه«تازه در  -یوگه را از قرون قبل بپذیریم  که ما ـ حتی اگر آغاز دوره کلی  درحالی

 ده است.و تا پایان آن هنوز زمان بسیار زیادی مان

های کلکی بر حضرت   های برخی نویسندگان معاصر در تطبیق نشانه  رسد تالش  به نظر می

های میان هندوها و مسلمانان   ناشی از تمایل آنان به آرامش مذهبی و کاستن از تنش محمد

 و حتی حضرت علی قاره هند باشد. البته اعتقاد به اینکه اوصاف حضرت محمد  در شبه

 بهدر متون 
ً
حتی از برخی روحانیان » رازی پوشیده و مکتوم«عنوان   قدیمی هندو آمده، اخیرا

101Fهندو نیز روایت شده است.

خصوص شیعی، مطالبی از   همچنین در منابع کالمی اسالمی، به ٢

بعضی متون قدیمی هندو نقل شده که به زعم نویسندگان منابع مذکور، داللت بر حضرت 

                                                           
 اصرار دکتر اوپدهای و دکتر َبنداوَپدهای بر این ١.

ً
نس (  مثال

َ
» ماماَهه«) و narashangsaiکه دو واژه َنراش

)mamahaر ) در بعضی متون هندو، اشاره به فردی است که در آخرالّزمان، ظهور خواهد کرد؛ البته خود دکت

های دیگر، اعتراف   اوپدهای هم در مقدمه کتابش به ناهمخوان بودن قرائت خودش از کتابهای مقدس هندو با ترجمه

 ).Upaddhay, 2004: 3-36, 129-131کرده است (
مذهبی ما مورد ستایش قرار گرفته و  در کتب علی«نقل کرده که: سید محمد مختاری از یک روحانی هندو  ٢.

جا و در   ها همه  غمبر آخرالزمان آمده و حتی محل تولدش هم پیشگویی شده است... ؛ اما آن کتابذکرش با ذکر پی

). در همین ١٢ـ١١: ١٣٧٠(سیالکوتی، » ها استفاده کند  تواند از آن  کس نیست و هر کسی هم نمی  دسترس همه

نقل  و حضرت علی محمدهایی از دو قدیس بزرگ هندو، کرشن و بودا هم درباره حضرت   کتاب، بشارت

)، که ارجاع آن به منابعی است که تا کنون کار علمی دقیقی روی ٥٢ـ٤٣، ٢٤ـ١٩: ١٣٧٠شده است (سیالکوتی، 

 آنها صورت نگرفته است.

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

45 

 
 

دو
 هن

ين
ر د

ن د
زّما

رال
آخ

ود 
وع

م
 

102Fدارند. دیمه

ها بر مدعای این   ها و چگونگی داللت آن  قول  وسقم این نقل  درباره صحت ١

 پیروان مدعیان جدید پیامبری
ً
 منابع، هنوز تحقیق کامل و دقیقی انجام نشده است. ضمنا

 علی  احمد قادیانی در هند و پاکستان، و میرزا حسین  مانند سری َبگَون در هندوستان، غالم

َوتاره را بر شخصیت  های کلکی  ران هم نشانهنوری (بهاءالله) در ای
َ
اند   های مذکور تطبیق داده  ا

)Lewis, 2016: 488; Juergensmeyer, 2006: 520; Bassuk, 1987: 146.( 
 بر اساس نگاه باورمندانه پیروان آنان صورت 

ً
اما تطبیق کلکی بر اشخاص مزبور، صرفا

های ظاهری که در متون هندو برای کلکی ذکر   شانهگرفته است و در واقع هیچ کدام آنها دارای ن

 شده، نیستند.

 گيري نتيجه
لی یوگه، آخرین دوره از مراحل  متون هندو، به ما می

َ
گویند که در سالهای نزدیک به پایان ک

ای پرشقاوت و ظلمانی است، یک قدیس بزرگ به نام  چهارگانه دوران بزرگ (مها یوگه) که دوره

لکی ظهور می
َ
اره«که در واقع، یک  کند ک

َ
وت

َ
یا تجّسم خدا (ویشنو) است. طبق سنت هندو، » ا

َوتاره
َ
ها که باید در یک دوره بزرگ (مها یوگه) ظهور کنند ده تاست که تاکنون ُنه تا از  تعداد تمام ا

لکی، در آخرالّزمان ظهور خواهد کرد. او خواهد آمد تا با  آنها ظهور کرده
َ
اند و آخرین آنها، ک

ه نابو
َ
رت

َ
د کردن بدکاران، شرایط الزم را برای ارتقاء فرهنگ و بینش مردم فراهم کند و مرحله ک

یوگه (اولین مرحله از مها یوگه بعدی) را آغاز نماید. بین متون متقدم و متأخر هندو، درباره 

لکی و نحوه ظهور و های او توافق کامل وجود ندارد و توصیفات مختلفی از نشانه نشانه
َ
 های ک

ها، کلکی پورانه بیش از بقیه به شرح سرگذشت کلکی و  دهند. در میان پورانه عملکرد او ارائه می

َوتاره، تحت تأثیر ادیانی که هندوها 
َ
لکی ا

َ
کارهای بزرگ او پرداخته است. ممکن است آموزه ک

به در اند پدید آمده باشد، ضمن آنکه این آموزه، دارای شخصیتهایی مشا با آنان در تماس بوده

لکی و داستانهای مربوط به او را 
َ
تعالیم بودا و دین سیک هم هست. برخی دانشمندان، نام ک

اند او را در میان شخصیتهای تاریخی هند  برگرفته از یک شخصیت واقعی دانسته و کوشیده

جستجو کنند. با توجه به اینکه زمان نگارش متن فعلی کلکی پورانه بسیار متأخر است و شکل 

                                                           
 ». بشارات عهدین محمد صادقی تهرانی« ، »لمعات شیرازی« ،»الظهور کرمانی  عالئم«هایی مانند   کتاب ١ .
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گاهی نهای  در همین سه یا چهار قرن اخیر تدوین شده است، استفاده از آن برای آ
ً
ی آن احتماال

از دیدگاه اصلی و باستانی هندوها درباره کلکی مناسب نیست و کسانی که از آن برای تطبیق 

لکی بر بعضی شخصیتهای تاریخی همچون پیامبر اسالم ویژگی
َ
اند، به  استفاده کرده های ک

 اند.    اعتبار آن توجه نکرده مخدوش بودن

با آنکه اعتقاد به منجی آخرالّزمان دارای شواهد محکم در متون هندو است، اما به نظر 

رسد که تأکید وداها بر اهمیت سایر عقاید، آن را تا حدی به حاشیه رانده است، زیرا در  می

ها، توجه  ا و شمایله سنت هندو، اعّم از متون مقدس و همچنین آثار فرهنگی همچون نگاره

 کلکی) در میان » منجی«بینیم. از سوی دیگر، عقیده به  کمتری به این موضوع می
ً
(نه لزوما

های  خصوص آنکه در یکی دو قرن اخیر، جنبش شود، به قبایل بدوی ساکن در هند نیز دیده می

دارای دیدگاه دینی متعددی در میان این قبایل به وجود آمده که تعدادی از آنها موعودگرا و 

طور  شود. به آخرالّزمانی هستند، اگرچه ردپای باورهای مسیحی و اسالمی نیز در آنها دیده می

ریشه در باورها و ای است که  اندیشه منجی موعود در آیین هندو، اندیشهکلی باید گفت که 

قرار نگرفته مورد اعتنا و توجه کافی به دالیلی متون کهن هندو دارد، اگرچه در قرون گذشته 

 . است

 

 منابع
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 شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، چاپ  عطار، گونه

 دوم.
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