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چکیده
مقاله حاضر ريشهها و پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي ديدگاه گاندي
دربارة خدا و نسبت آن با حقيقت را بررسي ميكند .تصورگاندي از خدا و
حقيقت ،ريشه در مكتب فلسفي ودانتا ( ،)Vedantaآيين ديني ويشنويي
( )Vaishnavismو مطالعات او دربارة اسالم و مسيحيت دارد .بر اساس
مكتب ودانتا ،حقيقت در دو مرتبۀ نيرگونا ( /nirgunaحقيقت عاري از
صفت يا مقام ذات) و ساگونا ( /sagunaحقيقت مزين به صفات يا مقام
اسماء و صفات) مطرح است .در آيين ويشنويي نيز از ويشنو که يكي از
خدايان ودايي است ،بعنوان خداي متشخص و اصل محافظتکنندة عالم
ياد ميشود .گاندي بدليل گرايش فلسفي به مكتب و دانتا و اعتقاد خانوادگي
به آيين ويشنويي ،هم به خداي غيرمتشخص (ودانتايي) و هم به خداي
متشخص (ويشنويي) باور داشت .او در ابتداي سير فكريش بداليل
گوناگون ،به اين نتيجه ميرسد که خدا عين حقيقت است ،زيرا فقط از
خدا ميتوان بعنوان حقيقت ياد نمود .به نظر او حقيقت صفت خدا نيست
بلكه عين خداست؛ در متون فلسفي هند نيز براي حقيقت از واژة ساتيا
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( )satyaاستفاده ميشود که ريشه در سات ( /satهست) دارد ،يعني خدا
عين حقيقت و هستي است .گاندي سپس به اين نتيجه رسيد که بجاي
اينكه بگويد «خدا حقيقت است» ،بگويد «حقيقت خداست» .از نظر او
ميان دو گزارة «خدا حقيقت است» و «حقيقت خداست» تمايز ظريفي
وجود دارد .او تنها راه رسيدن به حقيقت را طريق آهيمسا ()ahimsa
ميداند و در تبيين مفهوم آهيمسا به مفهوم ديگري بنام ساتيآگراها
( )satyagrahaاشاره ميكند که بنظر او تكنيک بكار بردن آهيمسا است.
ديدگاه گاندي دربارة خدا و حقيقت ،تأثير زيادي بر نحوة مبارزات سياسي
و اجتماعي او عليه استعمارگران انگليسي داشت که در اين مقاله به آن
پرداخته ميشود.

کلیدواژگان :خدا ،حقيقت ،گاندي ،آهيمسا ،پيامدهاي سياسي ـ
اجتماعي.
*

*

*

مقدمه
مهاتما گاندي ( )3در خانوادهيي مذهبي و سنتي بدنيا آمد و پرورش يافت .او
()1
خواندن کتابهاي مقدس هندويي ،مانند گيتا ( )Bhagvata Gita( )2و رامايانا
()1
( )Ramayanaو همچنين کتابهايي از آيينهاي ديگر هندي ،مانند آيين جين
( )Jainismرا از همان دورة کودکي آغاز کرد؛ از اينرو ميتوان گفت يكي از
سرچشمههاي فكري گاندي همان کتابهاي ديني بوده است که از دورة کودکي
با آنها مأنوس شده بود .خواندن اين کتابها تأثير بسيار زيادي بر نحوة تفكر وي
 321دربارة مسائل فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و همچنين سبک زندگي او داشت.
او در زمان تحصيالتش در انگلستان نيز به خواندن کتابهاي ديني غير هندويي
عالقه نشان ميداد بطوريكه با خواندن کتابهاي مسيحيان ،بويژه انجيل ،حس
خاصي نسبت به حضرت عيسي (ع) پيدا کرد و در نتيجه احترام خاصي براي
ايشان قائل بود؛ هر چند از فعاليت بيش از حد مبلغين مسيحي در هند

سال دهم ،شماره سوم
زمستان 8931

خشنود نبود و در زندگينامه خود اين عدم رضايت را اعالم کرده است
(.)Gandhi, 1927: p.24
گاندي با خواندن آثار تولستوي بينش جديدي نسبت به مسيحيت پيدا
کرد؛ بويژه تأکيد تولستوي بر مفهوم رنج در مسيحيت تأثير زيادي بر تفسير او
از مفهوم ساتيآگراها (حقيقتجويي) داشت .بطور کلي ،گاندي با خواندن آثار
مسيحيان تأثير چشمگيري از اين دين پذيرفت ،تا حدي که يكبار از او دعوت
شد که به مسيحيت بگرود ولي امتناع ورزيد ،زيرا اعتقاد داشت همۀ اديان
حقيقت واحدي را تعليم ميدهند و در واقع ذات همۀ آنها آموزش عدم
خشونت ،مهرباني و عشق است؛ بنابرين دليلي نميديد که مسيحي شود
( .)Raju,1985: 246او همچنين در نحوة مبارزه خود براي آزادي هند از متفكر
ديگري بنام تورييو ( )1()H.D. Thoreauمتأثر شده است ،بويژه از نظريۀ
نافرماني مدني ( )civil disobedienceاو.
گاندي به مطالعۀ کتابهاي اسالمي و زرتشتي نيز عالقمند بود .او قرآن و
همچنين کتابهايي مانند روح اسالم نوشتۀ اميرعلي ،تصوف اسالمي اثر
نيكلسون و قرآن و زندگي پيامبر اسالم نوشته شبلي نعماني را با جديت
مطالعه ميكرد .در سالهايي که در آفريقاي جنوبي زندگي ميكرد ،با متفكران و
رهبران اسالمي در ارتباط بود و با آنها مراودة فكري داشت .بگفتۀ خود او
بزرگترين درسي که از اسالم گرفته ،تأکيدي است که در اسالم بر برابري و
برادري انسانها شده است .او به قيام امام حسين (ع) نيز اشاره کرده و معتقد
بود اگر هنديها بخواهند پيروز شوند بايد نهضت امام حسين (ع) را سرمشق
زندگي خود قرار دهند .او به عمل روزه نيز توجه خاصي داشت و آن را بمثابه 321
ابزار مهمي در مبارزة منفي خود ميدانست و در طول مبارزاتش براي
جلوگيري از درگيري و خونريزي ميان مسلمانان و هندوها ،روزه ميگرفت.
گاندي ميگفت من همان خدايي را که در کتاب مقدس هندوان ميشناسم ،در
قرآن هم ميبينم (تفضلي)15 :3111 ،؛ حتي از تأسيس نهضت اسالمي خالفت
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در هند که در سال  3521بوجود آمد ،حمايت کرد (.)Walesh, 2011: p.194
بطور کلي ،گاندي با مطالعۀ کتابهاي اديان مختلف ،تجربۀ گرانقدري
اندوخت و خواندن چنين کتابهايي در شكلگيري انديشۀ او دربارة خدا و
حقيقت و آهيمسا بسيار مؤثر بوده است .او در حين مطالعات خود ،بتدريج
دريافت که نسبتي ميان چنين نظري دربارة خدا و مفاهيمي چون آهيمسا و
ساتيآگراها وجود دارد .البته اين تحوالت فكري براي گاندي در خالل
مبارزاتش رخ داد؛ وقتي مبارزة خود را شروع کرد ،دريافت که با يک ديدگاه
تنگنظرانه هندويي نميتواند اقوام گوناگون هندي را که از دين و زبان و
قوميت متعددي برخوردارند ،متحد نمايد.
انگليسيها کامالً از اوضاع داخلي و وضعيت جمعيتي هند باخبر بودند ،به
همين دليل سياست تفرقهاندازي و ايجاد اختالف و تنش ميان پيروان اديان
مختلف هندي را در پيش گرفتند تا از طريق آن بتوانند بر هند مسلط شوند و
در اين کار کامالً موفق بودند .نمونۀ آن تجزيۀ شبه قارة هند به سه کشور هند
و پاکستان و بنگالدش بود که بعد از حضور انگليسيها رخ داد ،در حاليكه قبل
از سلطه آنان بر هند ،يعني دورة حاکميت گورکانيان مسلمان ،برغم گرايشهاي
گوناگون ديني ،مردم هند در کنار هم زندگي مسالمتآميزي داشتند .مؤلف
کتاب تاريخ هند اذعان ميكند که هند از زمان اکبرشاه تا زمان اورنگزيب در
صلح و آرامش بسر ميبرد ( .)Kulke, 2004: p. 211اما در دورة اورنگزيب ـ
 3111ـ  3111ميالدي ،آخرين ،متعصبترين و افراطيترين امپراتور گورکاني ـ
سختگيرهاي ديني و فرقهگرايي بويژه عليه شيعيان شدت گرفت ،بطوريكه او
 321حتي دستور داد که از هندوها جزيه بگيرند ( .)Ibid: p. 211شيوة حكومتداري
اورنگزيب نه تنها به حكومت مسلمانان بر شبه قارة هند پايان داد بلكه زمينه
را براي حضور و سلطۀ انگليسيها فراهم آورد که نتيجۀ آن تجزيۀ شبه قارة
هند شد .البته در اين ميان لجاجت هندوهاي محافظهکار و محاسبۀ غلط
حزب کنگرة هند که باعث جدايي محمدعلي جناح و حزب مسلمليگ از
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نهضت کنگره شد نيز در تجزيۀ هند دخيل بوده است ( .)Ibid: p.192بنظر
برخي خود گاندي مخالف جدايي پاکستان از هند بود ولي حزب کنگرة هند
آن را تأييد کرد ( .)Constane, 2007: p.160اگر تجزيۀ هند صورت نميگرفت،
امروزه کشور هندوستان با داشتن بيشترين جميعت مسلمان يک کشور
قدرتمند اسالمي و قطب جهان اسالم بشمار ميرفت.
گاندي مبارزة خود عليه سياستهاي نژادپرستانۀ انگليسيها را زماني که در
آفريقايجنوبي بسر ميبرد ،شروع کرد و در هند ادامه داد .او بخوبي ميدانست
که براي مبارزه با آنها بايد بتواند هنديها را متحد نموده و جبهۀ واحدي
تشكيل دهد .او ميدانست که براي دستيابي به چنين هدفي ،بايد ديدگاه خود
را دربارة خدا بعنوان رکن اصلي اعتقادي هنديها ،اصالح نمايد .همچنين الزم
بود نحوة مبارزة خود با انگليسيها را تغيير دهد و بجاي نبرد مسلحانه ،روش
ديگري در پيش بگيرد .مبارزة مسلحانه ( )1با انگليسيها قبل از گاندي در هند
بطور پراکنده شروع شده بود ،ولي هيچكدام از آنها نتوانستند دست انگليسيها
را کامالً از اين سرزمين قطع کنند .از اينرو گاندي طريق غيرمسلحانه ،يعني
مبارزة منفي يا آهيمسا (عدم خشونت) را براي مبارزه انتخاب کرد و با اين
روش موفق شد هند را از استعمار امپراتوري بريتانيا آزاد کند.
گاندي در راستاي مبارزة منفي خود ،تحريم کاالهاي انگليسي و
پوشيدن لباسهايي که با چرخ نخريسي دوخته ميشوند ( )khadiرا دائم
توصيه ميكرد و خود ،نيز به آن عمل مينمود .اين توصيه باعث شد ارزش
لباسهاي انگليسي بين سالهاي  3522تا  3521حدود  11درصد کاهش
پيدا کند ( .) Walesh, 2011 : p.196وقتي گاندي موفق شد هند را آزاد 321
کند شهرت او در جهان افزايش پيدا کرد و به الگويي براي شخصيتهايي
چون مارتين لوتر کينگ ،رهبر جنبش حقوق مدني آمريكاييها براي آغاز
مبارزه با تبعيض نژادي در آمريكا و نلسون ماندال رهبر اسطوره يي افريقاي
جنوبي در مبارزه عليه آپارتايد تبديل شد.
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سوابق پژوهش
دربارة هند و شخصيتهاي هندي ،تحقيقات خوبي در ايران صورت گرفته
ولي در مورد ديدگاه متافيزيكي گاندي ،بويژه ديدگاه او دربارة خدا و حقيقت
تحقيقي صورت نگرفته است .رامين جهانبگلو کتابي تحت عنوان گاندي و
ريشههاي فلسفي عدم خشونت نگاشته است که بيشتر مربوط به مفهوم عدم
خشونت است .همچنين ميتوان به ترجمۀ کتاب خدا آنگونه که من ميشناسم،
اثر گاندي با ترجمۀ شهرام نقش تبريزي اشاره کرد.
دیدگاه گاندي در باب حقیقت
ديدگاه گاندي دربارة خدا و حقيقت بيشتر تحت تأثير مكتب فلسفي
ودانتا( )1بوده است .همانطور که مشهور است ،مباني فكري اين مكتب ريشه در
اوپانيشادها ( )Upanishads( )1دارد .بر اساس اين مكتب ،حقيقت واحد است و
اين جهان عاري از حقيقت است .اگر اين جهان حقيقت بنظر ميرسد ،از نظر
متافيزيكي ناشي از وهمي است که بواسطۀ جهل انسان ايجاد شده است .اين
مكتب با چنين بينشي دربارة حقيقت ،نيازي به وجود خالق يا خدايي
نميبيند؛ اگر حقيقت ذاتاً واحد است و ادراک کثرات محصول وهم ،در آن
صورت خالق و خلق نيز غيرحقيقي خواهند بود .نكتۀ ديگر اينكه در نظر
مكتب ودانتا حقيقت همان نيرگونا برهمني ( )Nirguna Brahman( )5است که
فاقد هر نوع صفت و تعيني است .رستگاري همانا علم به چنين حقيقتي است.
حقيقت به اين معنا (برهمن نيرگونا) مبتني بر معرفت است نه ايمان و اعتقاد.
اصوالً ايمان و اعتقاد مستلزم ارتباط شخصي است که در مكتب ودانتا چنين
321
ارتباط شخصييي ميان انسان و حقيقت ،متصور نيست.
در مكتب ودانتا تأکيد بر حقيقت بمعناي نيرگونايي است و بهمين دليل
اين مكتب فقط يک راه را براي رستگاري توصيه ميكند و آن طريق معرفت
است .گاندي در کتاب هندوئيسم چيست ميگويد :من يک ودانتايي ()advaitist
هستم ولي در عين حال حامي ( )dvaitismثنويت هم هستم ،به اين معني که
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واقعي بودن جهان را قبول دارم ( .)Gandhi, 1999: p.58او با اشاره به حكايت
فيل در تاريكي ،به نوعي کثرتگرايي نيز اعتقاد داشت ،از اينرو معتقد بود از
زواياي گوناگون ميتوان به حقيقت نگريست .با توجه بهمين نگرش معتقد بود
مسلمانان و مسيحيان را از ديدگاه خودشان مينگرد نه از ديدگاه خودش
(.)Ibid: p. 59
از طرف ديگر ،آيين اعتقادي گاندي و خانوادة او ،آيين ويشنويي ( )31بوده
است .آيين ويشنويي يكي از فرقههاي مهم کيش هندوست که مباني آن در
بهاگاوات گيتا است .پيروان اين آيين معموالً طريق عشق و محبت را در پيش
ميگيرند که در اوپانيشادها مطرح نشده است .متفكران ويشنويي حقيقي بودن
اين جهان و در نتيجه حقيقي بودن خداوند بعنوان خالق و حافظ اين جهان را
قبول دارند .تلقي آيين ويشنويي از خدا بصورت خداي متشخص ( Personal
 )Godاست ،بهمين دليل بر اساس اين آيين ،انسان ميتواند با چنين خدايي
ارتباط برقرار کند و رابطۀ او با خدا رابطهيي شخصي است .اين آيين راه نجات
و رستگاري انسان را ايمان و عشق ميداند ،در عين حال که نقش معرفت را نيز
انكار نميكند .يكي از داليل گسترش آيين ويشنويي در هند ،تأکيد آن بر نقش
ايمان و عشق در نجات و رستگاري انسان و همچنين امكان برقراري رابطۀ
شخصي با خداست .درواقع ،اين آيين طريق ايمان و ( / bhaktiعشق) را براي
نجات انسان توصيه ميكند که براي عموم مردم امكانپذير است .ايمان و بكتي
موضوع محوري کتاب بهاگاواتگيتا است که مورد توجه آيين ويشنويي نيز
بوده است .گاندي در اين کتاب باالترين نوع معرفت و پاکترين عشق را ميديد
325
(.)Sharma, 1983: p.32
آیا خدا حقیقت است یا حقیقت خداست؟
همانطور که اشاره شد رويكرد گاندي نسبت به خدا ،از يک طرف ودانتايي و از
طرف ديگر ويشنويي بود؛ يعني او هم به خداي غيرمتشخص ()Impersonal God
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ودانتايي و هم به خداي متشخص ويشنويي اعتقاد داشت .او با قبول موضع
فكري مكتب ودانتا ،معتقد بود بحثهاي دقيق حكماي ودانتايي دربارة حقيقت
بعنوان نيرگونا ،يعني حقيقت عاري از هر صفتي که تمام صفات ثبوتيه و حتي
صفات سلبيه ،از آن سلب شده است ،يا همان سلب سلب ،مقام ذات يا ساگونا
( ،)Sagunaممكن است در زندگي عملي هندوها تأثيري نداشته باشد ،زيرا قرار
نيست خداوند فقط عقل و ذهن بشر را مورد خطاب قرار دهد بلكه موجب
تقويت و تسلي روح و روان انسان نيز هست .از نظر گاندي اعتقاد به خدا بايد
به انسان آرامش قلبي و اطمينانخاطر بدهد و به زندگي صلحآميز انسان در
جهان کمک کند .خدا بايد در قلب و زندگي انسان حضور داشته و تحولي در
او ايجاد کند و اين زماني رخ ميدهد که ميان انسان و خدا يک رابطۀ شخصي
و صميمي برقرار باشد ،يعني خدا بايد بصورت خداي متشخص نيز تصور گردد.
در اين ديدگاه ،گاندي بسيار تحت تأثير زندگي قديسان آيين بكتي( )33يعني
آلوارها ( )Alvarsبود و همين باعث باور او به خداي متشخص شد .البته
مطالعاتش دربارة قرآن و انجيل نيز به اين باور کمک فراواني نمود.
از طرف ديگر ،گاندي بپيروي از مكتب ودانتا ،معتقد بود حقيقت و خدا يكي
است؛ حقيقت اصلي غيرمتشخص و خدا مفهومي متشخص است .پرسشي که در
اينجا مطرح ميشود اينست که گاندي چگونه يک حقيقت غير متشخص ودانتايي را
با خداي متشخص ويشنويي جمع ميكند؟ او خود متوجه دشواري اين کار بود ،از
اينرو ميگويد :من در اوايل جواني آموخته بودم که آنچه در آيين هندو به هزار نام
خدا شهرت دارد را تكرار کنم .اما اين هزار نام خدا بهيچ وجه فراگير و جامع نبود.
 311بنظر من خدا به اندازه مخلوقات نام دارد ،از اينرو بايد گفت خدا بينام است و
ازآنجاييكه او صورتهاي گوناگوني دارد ،ميتوان گفت او فاقد صورت است .از آنجاييكه
او به زبانهاي گوناگوني سخن ميگويد ميتوان گفت او فاقد زبان است .زبان بشري
نميتواند توصيف کاملي از خدا ارائه دهد ،بدين علت من به اين نتيجه رسيدم که
بگويم ،خدا حقيقت است (.)Kumar, 1973: p. 95

سال دهم ،شماره سوم
زمستان 8931

گاندي بداليل گوناگون ميگويد «خدا حقيقت است» .اوالً ،کلمۀ خدا در
برابر هر نامي مقاومت نشان ميدهد .ثانياً ،فقط از خدا ميتوان بعنوان حقيقت
ياد کرد ،زيرا فقط او حقيقت است .بعقيدة گاندي حقيقت صفت خدا نيست
بلكه عين خداست .در متون فلسفي هند براي حقيقت از واژة ساتيا ()satya
استفاده ميشود که در واژة سات ( / satهست) ريشه دارد .وقتي گفته ميشود
خدا حقيقت است ،به اين معني است که «خدا هست».
در مرحلۀ بعد تحولي در تفكر گاندي رخ ميدهد و به اين نتيجه ميرسد که
بجاي اينكه بگويد خدا حقيقت است بگويد «حقيقت خداست» .گاندي حتي دين
خود را دين حقيقت توصيف ميكرد (.)Radhakrishnan and Muirhead, 1952: 21
چنين سخني ممكن است از نظر منطقي مشكل ايجاد کند .مثالً وقتي گفته ميشود
همۀ انسانها فاني هستند نميتوان شكل معكوس آن را صادق دانست و گفت همۀ
فانيها انسان هستند ،اما اگر موضوع و محمول را يكسان در نظر بگيريم ،اين مشكل
منتفي خواهد شد .پس با اين فرض مشكلي ايجاد نميشود که بگويم «خدا حقيقت
است» معادل است با «حقيقت خداست».
دليلي که گاندي براي تغيير موضع خود آورد فراتر از اين است .او ميگويد:
من شايد در باطن خود بگويم خدا حقيقت است اما بهتر است گفته شود
حقيقت خداست .از نظر او ميان دو گزارة «خدا حقيقت است» و «حقيقت
خداست» تمايز ظريفي وجود دارد و آن اينكه واژة خدا واژهيي مبهم است،
زيرا همۀ انسانها فهم يكساني از اين واژة ندارند .اما واژه حقيقت ابهام کمتري
دارد .نكتۀ بعدي اينكه ممكن است کسي وجود خدا را انكار کند ولي نميتواند
313
وجود حقيقت را انكار نمايد وگرنه دچار تناقض خواهد شد (.)Ibid: p. 96
با توجه به اينكه در سنت هندي واژة ساتيا را براي حقيقت بكار ميبرند،
گاندي حقيقت را عين هستي يا وجود ميداند .او علم را نيز عين وجود
ميشمرد ،يعني تصوير حقيقت را با خود حقيقت يكسان تلقي ميكند .گاندي با
مطالعاتي که دربارة اوپانيشادها و ساير کتب ديني از جمله قرآن و انجيل
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داشت به اين نتيجه رسيد که خدا عين حقيقت است؛ بعبارت ديگر ،خدا غير
از حقيقت نيست .اين تلقي گاندي از خدا هم ارزش عملي داشت و هم ارزش
ديني ،به اين معني که اگر متعلق اصلي پرستش را خدا فرض نكنيم بلكه
پرستش حقيقت فرض کنيم ،اين ميتواند مبناي ديني جهاني باشد که انسانها
را از هر طبقه ،نژاد و عقيده و کشوري ،کنار هم قرار دهد .به اعتقاد گاندي
حتي کساني که ميكوشند وجود خدا را رد کنند ،در واقع بدنبال حقيقت
هستند ،بهمين دليل نميتوانند حقيقت را رد کنند .يعني عقل ممكن است هر
چيزي را بتواند رد کند ولي حقيقت را نه .بدين طريق او کوشيد همۀ انسانها،
حتي کساني که منكر وجود خدا بودند را تحت لواي واحد حقيقت قرار دهد.
حقيقت تنها نيرويي است که ميتواند همۀ انسانها را با داشتن عقايد گوناگون
کنار هم قرار دهد.
گاندي ميگويد اگر انسان بتواند توصيف کاملي از خدا بدست دهد ،در
آنصورت ميتواند بگويد خدا حقيقت است وگرنه بايد بگويد حقيقت خداست.
چنين رويكردي به خدا و حقيقت موجب رضايت کامل گاندي شده بود و از
اين راه توانست هنديها را از هر قوم و نژاد و مذهب و زباني کنار هم قرار داده
و با آنها جبهۀ واحدي در مقابل استعمارگران انگليسي تشكيل دهد .او معتقد
است اگر خدا را به اين معنا در نظر بگيريم ،شايد در دنيا چيزي به نام ملحد
بمعناي دقيق کلمه وجود نداشته باشد (.)Ibid: p.97
گاندي در آثار خود بطور پراکنده به براهين اثبات وجود خدا اشاره کرده
است ولي آنها را کافي نميداند و معتقد است عقل بتنهايي نميتواند وجود خدا
 312را اثبات کند و بهتر است از طريق تجربۀ باطني و عشق به وجود او پي برد .او
تالش عقلگرايان در اثبات وجود خدا را ميستايد اما بعقيدة او نميتوان عقل را
عالم مطلق دانست و چنين انتظاري از عقل بسيار وحشتناک است .او به داليل
علّي و غايي اثبات وجود خدا نيز اشاره کرده ولي آنها را کافي نميداند .بنظر او
برهان اخالقي قويترين برهان بر اثبات وجود خداست .او براي اثبات خدا به

سال دهم ،شماره سوم
زمستان 8931

نداي وجدان متوسل ميشود و بر اين باور است که وجدان نوعي عنصر الهي در
وجود انسان است و نسبت به آنچه خوب و بد است آگاهي دارد ،بطوريكه
خوبي را تأييد و بدي را تقبيح ميكند .از انجام کار نيک خشنود ميشود و از
انجام کار بد آزردهخاطر و مكدر ميگردد.
ويژگي خاص اين نداي دروني آن است که با قدرت سخن ميگويد .انسان
ناگزير اطاعت از وجدان را تكليف خود ميداند .بنظر گاندي هيچ تبيين ديگري
از نداي وجدان بجز اين واقعيت که نمايندة وجودي است که همزمان تجسم
خير مطلق نيز هست ،وجود ندارد .او همچنين اعتقاد راسخ دارد که او (خدا)
خود را هر روز بر بندگانش آشكار ميكند اما انسانها چشمانشان را ميبندند
(.)Ibid: p. 99
گاندي به برهان پراگماتيستي دربارة خدا نيز اشاره کرده و ميگويد اعتقاد
به خدا موجب رضايت مهمترين جنبۀ زندگي انسان ميشود .اگر به زندگي
انسان توجه کنيم درمييابيم که او عالوه بر نيازهاي عادي و يوميه ،نيازهاي
ديگري نيز دارد که مادي نيستند بلكه روحي و روانيند .اين نيازها زماني حس
ميشوند که انسان با بحرانهاي روحي ـ رواني روبرو شود .در چنين لحظاتي
است که انسان حس ميكند به يک مبدأ متعالي و سرچشمۀ عشق نياز دارد که
بتواند با اتكا به آن به زندگي خود اطمينان و آرامش دهد و سرور و شادي
واقعي را احساس نمايد .اين مبدأ متعالي عشق و اميد چيزي نيست جز خدا.
گاندي ميگويد :انسان ميتواند از طريق ايمان ،حضور خدا را در زندگي شخصي
خود محک بزند و ازآنجاييكه ايمان از طريق شواهد بيروني قابل اثبات نيست،
بهترين شيوه اينست که به حاکميت اخالق در جهان ،و بر اين اساس به 311
برتري قوانين مبتني بر اخالق ،حقيقت و عشق اعتقاد داشته باشد .او معتقد
است داليل عقلي نميتوانند باعث ايجاد ايمان به خدا در انسان شوند ،انسان
وجود خدا را بايد از طريق تجربهيي واقعي حس کند (.)Ibid: p.100
به اعتقاد گاندي خدا در همه جا حضور دارد و حقيقتي است که در او
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حيات و حرکت جاري است .او در واقع با چنين تصوري از خداوند ،حقيقت
متافيزيكي را با خداي ديني ترکيب ميكند؛ «قدرتي توصيفناپذير و رازآميز
وجود دارد که فراگير بوده و من نميتوانم او را ببينم ولي ميتوانم او را حس
کنم .اين قدرتي نامرئي است که حس ميشود ولي با براهين عقلي قابل اثبات
نيست» .گاندي گاهي از خدا بعنوان قانون ياد ميكند .درواقع او خدا و قانون را
يكسان دانسته و ميگويد خدا عين قانون است .وقتي گفته ميشود خدا حاکم
است به اين معني است که قانون او هميشگي است (.)Ibid: p.101
گاندي اغلب از خدا بعنوان عشق ياد ميكند و رابطۀ خاصي ميان اين مفهوم
از خدا و نظريۀ آهيمسا قائل است .درواقع او تنها طريق درک خدا را عشق
ميداند و معتقد است خدا در وجود همۀ انسانها حضور دارد و با گسترش و
اشاعۀ عشق ميتوانيم همه را دوست بداريم و خدا را هم دوست بداريم .اين نوع
عشق و دوست داشتن نياز به ايثار و از خود گذشتگي دارد ،يعني از خود
گذشتن براي خير ديگران .گاندي معتقد است نفرت کاري آسان ولي عشق
کاري دشوار است اما ما بايد راه عشق را در پيش بگيريم که در آن صورت
خداگونه خواهيم شد (.)Raju, 1983: p.549
راجو ديدگاه گاندي را دربارة خدا و حقيقت بشرح زير خالصه نموده است:
 )3خدا حقيقت است .اين حقيقت يک حقيقت منطقي و انتزاعي نيست
بلكه حقيقتي معنوي و متافيزيكي است .همانطور که حقيقت همچون يک قانون،
حامي انسان و جهان است ،خدا نيز هم قانون است و هم قانونگذار )2 .خدا عين
عشق است .او مفهومي انتزاعي نيست بلكه ذاتاً عاطفي است )1 .در هر نزاعي
 311که ميان حق و باطل رخ ميدهد ،حقيقت هميشه بر باطل غلبه دارد )1 .اگر
انسان به حقيقت متوسل شود ،مورد حمايت او قرار ميگيرد؛ بطالن به نيستي
منتهي ميشود )1 .از آنجاييكه حقيقت ،خدا و عشق يكي هستند ،انسان بايد
به عشق متوسل شود )1 .از اينرو انسان بايد طريق آهيمسا را در پيش بگيرد.
خشونت ضد عشق است )1 .انسان موجودي متناهي است .او خدا نيست .علم،
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قدرت و ارادة انسان محدود است ،بهمين دليل ممكن است در اعتقادش دچار
خطا شود )1 .در متوسل شدن به حقيقت يا هر آنچه را که کسي حقيقت
ميپندارد ،نبايد ديگري را تخريب نمايد ،زيرا انسان بدليل اينكه موجودي متناهي
است ممكن است دچار خطا شود و حق و باطل را درهمآميزد )5 .وقتي حقيقت
پيروز شود باطل نابود ميشود .وقتي دو گروه همديگر را دوست داشته باشند،
آنچه از بين ميرود اعتقادات باطل است )31 .فقط خدا حق دارد چيزي را از
بين ببرد ،زيرا او حكيم است و نسبت به حق و باطل و خير و شر ،آگاهي
کامل دارد .اگر او چيزي را از بين ببرد از روي عشق است نه از روي نفرت
(.)Ibid
آهیمسا
از نظر گاندي ميان حقيقت و آهيمسا پيوندي خاص وجود دارد .او ميگويد:
در مسير جستجوي حقيقت بود که آهيمسا را کشف کردم ( .)Bose, 1947: p.13
حقيقت و آهيمسا بقدري به يكديگر وابستهاند که عمالً غيرممكن است بتوان
آن دو را از هم جدا کرد .آنها مانند دو روي يک سكهاند .آهيمسا ابزار است و
حقيقت هدف .ابزار معموالً بايد هميشه در دسترس انسان باشد .اگر ما از ابزار
مراقبت کنيم زودتر ميتوانيم به هدف برسيم.
آهيمسا مفهومي اخالقي است که در اوپانيشادها و آيين بودايي نيز مطرح
بوده ولي در آيين جين جايگاه ويژهيي پيدا کرده است .راداکريشنان معتقد
است مهمترين خصيصۀ آيين جين ،آهيمسا يا احترام به ديگران يا اجتناب از
آزار هر چيزي است که حيات دارد ( .)Radhakrishnan, 1983: p. 327گاندي به 311
مفهوم جيني معنايي خاص و ابتكاري داد .آهيمسا از نظر لغوي بمعناي عدم
کشتن يا عدم آزار است و در مقابل هيمسا قرار دارد که بمعناي کشتن يا
آزردن است .آيين جين پيروان خود را به تمرين آهيمسا (عدمآزار ديگران) در
انديشه ،کالم و عمل توصيه ميكند .در اين آيين ،انسان حتي در انديشۀ خود
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نيز نبايد به فكر آزار ديگران باشد و بدترين نوع خشونت و آزار ،خشونت
کالمي است .پيروان اين آيين هميشه تكه پارچهيي بر دهان خود ميگذارند که
سمبل توجه آنها به آهيمسا در کالم است ،يعني انسان هميشه بايد مراقب
زبان و گفتار خود باشد .البته گاندي به آهيمسا با اين شدت و حدّتي که در
آيين جين آمده ،پايبند نبود اما با الهام گرفتن از آن کوشيد از آن بعنوان
ابزاري در مبارزة خود براي آزادي هند استفاده کند (.)Cush, 2008: p.20
گاندي با حربۀ آهيمسا يا عدم خشونت ،مبارزة خود را از آفريقاي جنوبي
شروع کرد و در هند آن را ادامه داد و موفق شد هند را آزاد کند .او بر اين باور
بود که انسان در زندگي فردي خود نيز بايد از آهيمسا استفاده کند ،اما اين
بدين معنا نيست که خشونت هيچ جايگاهي در زندگي انسان نداشته باشد .او
استفاده از خشونت را در برخي موارد مجاز ميداند ،زيرا معتقد است زندگي
بدون آن ممكن است عمالً مختل شود و نظم اجتماعي از بين برود .ممكن
است انسان حشرهيي را براي حفظ جانش بكشد يا سگ بيماري که ممكن
است به انسان آسيب برساند را از بين ببرد يا فردي را که جنونوار زندگي
ديگران را به خطر مياندازد ،بكشد و حتي مورد تشويق همنوعان خود قرار
گيرد .گاهي شرايط ايجاب ميكند که انسان دست به خشونت بزند و چنين
خشونتهايي ميتواند جايز باشد .آهيمسا در اينجا معناي منفي دارد .گاندي
معتقد است کشتن يا آزار رساندن فقط در شرايط خاصي خشونت محسوب
ميشود ،از جمله آزار رساندن با انگيزة غضب ،کبر ،نفرت و خودخواهي؛ هر آزار
و خشونتي با اين انگيزهها ،هيمسا (خشنونت) تلقي ميشود (.)Ibid: p.109
 311از ديدگاه گاندي جنبۀ ايجابي آهيمسا بنياديتر و مهمتر از جنبۀ سلبي آن
است .آهيمسا فقط اجتناب از خشونت و آزار ديگران نيست بلكه داراي
رويكردي مثبت نسبت به ديگران نيز هست .اين جنبۀ آهيمسا بايد بيشتر
تقويت شود .آهيمسا در واقع خصلت ذاتي و بنيادي انسان است .انسان از دو
جوهر نفس و بدن تشكيل شده است و نفس حقيقت انسان بحساب ميآيد که
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آهيمسا (عدم خشونت) به آن گرايش دارد ،بهمين علت ،آهيمسا در انسان
فطري است.
جنبۀ ايجابي آهيمسا چيزي جز عشق نيست .عشق ،نوعي حس يكي بودن
است .انسان در عمل عشق خود را با متعلق عشق يكي ميداند و اين زماني رخ
ميدهد که او بكوشد تا ذهن خود را از برخي حسها ـ مانند غضب ،نفرت،
حسادت و غيره ـ خالي کند ،زيرا اينها از موانع عشقند .بعقيدة گاندي ،عشق
نوعي انرژي است که حيات باطني انسان را ميآرايد و به آن تعالي ميبخشد و
بدين طريق دربرگيرندة احساسات ارزشمندي چون خيرخواهي ،ترحم ،کرامت،
سخاوت ،همدردي و ...است .دوستداشتن و عشقورزيدن دشوارتر از
نفرتداشتن است ،بويژه وقتي انسان بخواهد کسي را که مخالف اوست ،دوست
بدارد .از اينرو گاندي معتقد است فقط انسانهاي قوي از آهيمسا برخوردارند.
بطور کلي خشونت عالمت ضعف است نه قوت .کسي که در باطن ضعيف است،
احساس ترس کرده و خود را در مقابل دشمنان واقعي يا خيالي خويش مسلح
ميكند .خشونت ممكن است بظاهر عالمت قدرت باشد ولي ناشي از ترس است،
کساني ميتوانند بطور واقعي از خشونت اجتناب کنند که بتوانند بر ترس خود فائق
آيند .کشتن و از بين بردن نشانۀ قدرت نيست بلكه مردن نشانۀ قدرت واقعي است.
فقط زماني که انسان از چنين قدرتي برخوردار باشد ميتواند مدعي شود که بر ترس
خود فائق آمده و از خشونت ميپرهيزد (.)Ibid: p.101
گاندي اعتقاد خاصي به نقش خداباوري در آهيمسا داشت و معتقد بود
بدون اعتقاد راسخ به خدا نميتوان به آهيمسا عمل کرد .عمل به آهيمسا به 311

قدرتي عظيم نياز دارد که از طريق ايمان به خدا بدست ميآيد .ايمان صادقانه
به خدا باعث ميشود انسانهاي ديگر را همنوع خود بدانيم .بدينطريق عشق به
خدا منتهي به عشق به انسانيت ميشود و چنين عشقي عمل به آهيمسا را
ممكن ميسازد.
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ساتیآگراها بمثابه شیوة بکار بردن آهیمسا
مفهوم ساتيآگراها زماني که گاندي در آفريقاي جنوبي بود به ذهنش
خطور کرد .او خود ميگويد :وقتي در جلسهيي که با اروپاييان داشتم دريافتم
که مقاومت انفعالي که آنها از آن بعنوان سالح ضعفا ياد ميكنند منتهي به
نوعي خشونت ميشود ،بدنبال يک واژة هندي بودم که ماگانالل گاندي
( )Maganlal Gandhiواژة ساداگراها ( )sadagrahaرا پيشنهاد کرد و من آن را
به ساتيآگراها( )32تغيير دادم ( .)Gandhi,1927: p.239گاندي از ساتيآگراها
بعنوان تكنيكي عملي ياد ميكند که مبتني بر آهيمساست .در واقع
ساتيآگراها بكار بردن آهيمسا در حوزههاي مختلف زندگي مانند سياست و
جامعه است .اين نيرو را بايد با تمام وسعتش و مستقل از فوايد مادي و مالي
آن و حتي مستقل از شكل اوليۀ آن بكار برد .درواقع اين قدرت بزرگ معنوي
در مقابل خشونت قرار دارد و اين نيرو فقط توسط کساني استفاده ميشود که
از خشونت امتناع ميورزند .همچنين ميتوان آن را در امور سياسي و داخلي نيز
صرف کرد .کاربرد جهانيش بيانگر شكستناپذيري و تداوم آن است.
ساتيآگراها را هر مرد و زن و کودکي ميتواند بكار ببرد .خطاست اگر تصور
شود که افراد ضعيف فقط تا زماني که نتوانند خشونت را با خشونت پاسخ
دهند ،به آن متوسل ميشوند .چنين توهمي شايد ناشي از ايراد کساني است
که آن را معادل مقاومت انفعالي يا مقاومت منفي ميدانند؛ کساني که خود را
ضعيف ميدانند نميتوانند از چنين نيرويي استفاده کنند.
ساتيآگراها از دو واژة ساتي بمعني حقيقت و آگراها بمعني پايبندي يا
 311محكم گرفتن تشكيل شده است که با هم ،بمعناي محكم گرفتن حقيقت يا
توسل به آن است .ساتيآگراها مستلزم داشتن خلوص و عشق شديد به
حقيقت است .کارآيي اين تكنيک بر اساس اين عقيده بنا شده که حقيقت
نمايانگر اراده و راه خداست ،بهمين سبب بايد آن را جدي گرفت .اساساً
ساتيآگراها مبتني بر عشق است و از نظر گاندي از صبغهيي ديني برخوردار
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است ،يعني مبتني بر اين عقيده و پيشفرض است که خدا واحد است و در
وجود همۀ انسانها حضور دارد و ميتواند مبناي عشق باشد .اگر کسي به انسانها
عشق نداشته باشد نميتواند از تكنيک ساتيآگراها استفاده کند .پيشفرض
ديگر ساتيآگراها اعتقاد به وجود زندگي بعد از مرگ است .گاندي نيز چنين
پيشفرضي را قبول داشت و معتقد بود فقط کسي ميتواند از لبۀ باريک چنين
تيغي عبور کند که به پاداش کار نيک در زندگي بعد از مرگ اعتقاد داشته
باشد .او ميگويد« :با علم به اينكه نفس بعد از مرگ بقا دارد عجلهيي ندارم که
پيروزي حقيقت را حتماً در اين دنيا ببينم» (.)Ibid: p.114
گاندي ساتيآگراها را نيرويي در مقابل خشونت ،ظلم و بيعدالتي
ميدانست .تمام اين شرور ناشي از ناديده گرفتن حقيقتي است که جامع و
فراگير است .او ميگويد ،اگر خشونت را با خشونت و غضب را با غضب پاسخ
دهيم به آتش دامن زدهايم .مؤثرترين نيرو براي مقابله با اين پليديها و شرور
ساتيآگراهاست .ساتيآگراها شرايطي ايجاد ميكند که در آن خشم و غضب
مخالفان خنثي ميشود؛ يعني به مخالفان فرصتي ميدهد تا خود را اصالح
کنند .در انسان عنصري الهي وجود دارد ،بهمين دليل او ذاتاً خوب است .اگر
در اين عالم شري ايجاد ميشود بدين سبب است که از اين عنصر الهي بواسطۀ
غلبه برخي از رذائل اخالقي و هواهاي نفساني چون غضب ،نفرت ،حسد و،...
غفلت ميشود .تنها چارة کار آن است که اين جنبۀ الهي در انسان بيدار شود.
بمحض اينكه اين عنصر الهي در انسان برانگيخته شود متوجه خطايي که
مرتكب شده ميشود.
روش ساتيآگراها روش گفتگوست نه زورگويي .نتيجۀ زورگويي خشونت است315 ،
اعم از خشونت فيزيكي ،کالمي و ذهني .هدف ساتيآگراها اين نيست که خطاکاران
را از طريق تهديد و ايجاد وحشت مورد آزار و اذيت قرار دهد بلكه ميكوشد در قلوب
آنها نفوذ کرده و حس نيكخواهي آنها را برانگيزد .گاندي اين حرکت را نوعي تحول
قلبي مينامد ،زيرا پيشفرض ساتيآگراها اين است که آنچه وجود دارد خطاکار
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است نه دشمن و مخالف .اصول ساتيآگراها مبتني بر عشق است حتي عشق به
مخالف .نفرت و عدم اعتماد مانع موفقيت ساتيآگراها ميشود .ساتيآگراها همچنين
مستلزم صبر و شكيبايي است (.)Ibid: p.115
گاندي ميان ساتيآگراها و مقاومت انفعالي تمايز قائل است .اوالً،
ساتيآگراها حالتي انفعالي نيست بلكه از خشونت نيز فعالتر است .ثانياً ،در
مقاومت انفعالي عنصر زور وجود دارد ،يعني در آن وجود خشونت کامالً رد
نميشود درحاليكه در ساتيآگراها از توسل به خشونت بطور کامل اجتناب
ميشود ،حتي در مواجهه با دشمن .ثالثاً ،در مقاومت انفعالي پايبندي به قانون
وجود ندارد در صورتيكه در ساتيآگراها بيحرمتي به هيچ قانوني توصيه
نميشود .ساتيآگراها مبتني بر اين اعتقاد است که از طريق عشق ،آهيمسا و
تحمل رنج و درد ميتوان نيروهاي شيطاني را براحتي دفع کرد ،زيرا اين همان
راه خدا و راه حقيقت است.
جمعبندي و نتیجهگیري
گاندي مبارزة خود عليه استعمارگران انگليسي را در کشوري آغاز کرد که
به کشور هفتاد و دو ملت شهرت دارد ،کشوري که از تنوع جميعتي زيادي
برخوردار بوده و قوميتهاي گوناگون با گرايشات ديني و زبانهاي مختلفي که
شايد در دنيا بينظير باشد در آن در کنار هم زندگي ميكنند و در عين حال
به سنتهاي فكري و ارزشي خاص خود پايبندند .اتحاد و بسيج چنين مردماني
و کنار هم قرار دادن آنها در يک جبهۀ واحد واقعاً کار دشواري بود که گاندي
براي آزادي هند به آن نياز داشت .البته او بخوبي ميدانست که ايجاد چنين
311
جبهۀ واحدي ميان هنديها با يک ديدگاه تنگنظرانه هندويي دربارة خدا و
حقيقت غيرممكن است ،بهمين دليل احساس کرد بايد تحولي در ديدگاه خود
نسبت به اين مسائل اعتقادي ايجاد نمايد تا بتواند در مبارزة خود اعتماد اقشار
مختلف مردم را جلب نموده و به هدف اصلي خود ،يعني آزادي هند برسد .او
براي نيل به چنين هدفي به مطالعۀ اديان و مكاتب فلسفي گوناگون هندي،
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بويژه مكتب ودانتا پرداخت .افزون بر اين ،او به مطالعۀ ادياني چون اسالم و
مسيحيت نيز همت گمارد و بدينطريق توانست نگاه جديدي به خدا و
حقيقت بيابد؛ نگرشي که در آزاد کردن هند بسيار مؤثر بود .البته اتخاذ چنين
ديدگاه جديدي نسبت به مسائل بنيادي و داشتن بيش از حد تساهل و مدارا
نسبت به مسلمانان ،نوعي دور شدن از آرمانهاي هندويي محسوب ميشد ،و از
اينرو ،به قيمت جان او تمام شد و در  11ژانويه 3511م در مجتمع مسكوني
بيرال در مرکز دهلينو فردي بنام ناتورام گودس ( )Nathuram Godseکه يک
ناسيوناليست هندو و از اهالي شهر پونا و عضو حزب سياسي هندو مهاسبها
بود ،وي را به قتل رساند.
چنانكه اشاره شد ،نظر گاندي دربارة حقيقت و خدا بيشتر متأثر از مكتب
ودانتايي و آيين ويشنويي بوده است .او از اين طريق هم به خداي
غيرمتشخص و هم به خداي متشخص قائل بود ،در واقع ،او در خداشناسي
خود ميان خداي متشخص و خداي غيرمتشخص نوعي تلفيق ايجاد کرد .البته
انجام چنين تلفيقي در پرتو مطالعۀ کتب ديني آيينها و اديان ديگر بويژه
اسالم و مسيحيت صورت گرفت .گاندي در مطالعات خود دربارة آيين جين با
مفهوم آهيمسا آشنا شد و بجاي اينكه در مبارزهاش از نظريۀ نافرماني مدني
که در غرب مطرح بود استفاده کند ،به اين ابزار بومي (يعني آهيمسا) متوسل
شد و آن را شيوة مبارزه خود قرار داد .گاندي بدليل اصالح شيوة فكري خود و
اتخاد موضعي متعادلتر در مسائل اعتقادي و داشتن تساهل و مدارا نسبت به
قوميتهاي ديگر هندي بويژه مسلمانان ،به يک شخصيت جهاني تبديل شد و
روش مبارزاتي او مورد استقبال برخي از رهبران و آزاديخواهان جهاني چون 313
مارتين لوترکينگ و نلسون ماندال قرار گرفت.
ايدهها و عملكرد گاندي مورد حمايت برخي و مورد نقد بعضي ديگر قرار
گرفت .براي مثال عدهيي چون راجاني پالمدات (3151 /Rajani Palme Duttـ
 ،)3515نويسندة انگليسي ـ بنگالي ،او را بزرگترين چهرة نوزده قرن گذشته
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ميدانست .افرادي نيز چون سرور حسن ( 3512ميالدي) ،بنيانگذار مؤسسۀ امور
بينالمللي پاکستان ،معتقد بودند ايدهها و عملكرد گاندي مبتني بر آموزههاي
هندويي بوده و باعث بيگانگي مسلمانان هند شده است .حتي شخصيتي چون
آمبدکار (3153 / Ambedkarـ  )3511اقتصاددان ،حقوقدان و اصالحگر اجتماعي
مشهور هندي و همعصر گاندي نيز از منتقدان وي بود و او را طرفدار نظام طبقاتي
در جامعه ميدانست .برخي از منتقدين حتي پا فراتر گذاشته و او را عامل اصلي
تجزيۀ هند ميدانستند ( .)Plotkin, No date
پینوشتها
 .3مهاتما گاندي در دوم اکتبر  3115در پوربندر ( )porbandarواقع در گجرات هند
بدنيا آمد .اجداد او از طبقۀ ويشيا ( )vaishyaبودند ولي پدر او از کارگزاران حكومت
وقت بود .والدين او پيرو آيين ويشنويي بودند .آنها در تحصيل او از هيچ کوششي
فروگذار نكردند .گاندي بعد از فوت پدرش ،براي ادامه تحصيل به انگلستان رفت و بعد
از بازگشت به هند ،براي کار عازم افريقاي جنوبي شد و بعد از  23سال براي مبارزه با
استعمار انگليس به هند بازگشت تا در سال  3511هند به رهبري او به استقالل رسيد.
او در  11ژانويه 3511بدست يک هندوي افراطي ترور شد.
 .2گيتا يكي از بزرگترين آثار مكتب مهابهاراتا و همچنين يكي از مقدسترين آثار
مذهبي هندوان است .اين کتاب بدليل بالغت و فصاحت عباراتش ،بيشترين تأثير را بر
هنديها داشته است .ازآنجاييكه کوچكترين نفوذ بودايي در گيتا ديده نميشود بنظر
ميرسد اثري ماقبل بودايي است.
 .1رامايانا يكي از آثار حماسي هندوان است و بنظر ميرسد يكي دو قرن قبل از ميالد
 312نگاشته شده باشد.
 . 1آيين جين مانند آيين بودا در آغاز پيدايش خود سازماني رهباني بوده است که به
تهذيب اخالق ميپرداخته و از طريق ترحم و گرامي داشتن حق حيات و پرهيزگاري و
امساک ،ميخواسته از اقيانوس سامسارا بگذرد و به ساحل آرامش ابدي راه يابد .بهمين
دليل قديسين و فرزانگان اين آيين را تيرتامكارا ناميدهاند ،يعني آنهايي که گذرگاهي
براي عبور از درياي سامسارا يافتهاند (شايگان.)311 :3111 ،
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 .1هنري ديويد تورييو ( 3112ـ  )3131متفكر و شاعر امريكايي ،ايدة نافرماني مدني را
در مقالهيي تحت همين نام در سال  3115مطرح کرد و اين روش را براي مبارزه با
دولت امريكا پيشنهاد کرد.
 .1براي مثال تيپو سلطان ( 3155ـ  )3111مبارز مسلمان هندي ،در جنوب هند
سپاهي تشكيل داده و نبرد مسلحانهيي را با انگليسيها شروع کرد و موفقيتهايي هم
داشت ولي در نهايت به دست آنها به قتل ميرسد.
 .1مكتب ودانتا يكي از شش مكتب فلسفي برهمني است .کلمۀ ودانتا از دو کلمۀ «ودا»
( )vedaو «انتا» ( )antaترکيب يافته که بمعني پايان وداهاست .مكتب ودانتا مكتبي
است عرفاني و مباني آن ريشه در اوپانيشادها دارد .از بنيانگذاران برجستۀ اين مكتب
ميتوان به شانكاراها و رامانوجا اشاره کرد.
 .1اوپانيشادها درواقع قسمت آخر وداها است و بهمين دليل آنها را ودانتا يعني پايان ودا
گويند .در اوپانيشادها طريق معرفت و عرفان در مقابل عمل و تكليف بشيوة رمزي
مطرح شده است .تبديل معنويت هندو از وداها به اوپانيشادها يكي از شگفتيهاي تاريخ
محسوب ميشود.
 .5شانكارا دربارة برهمن ميگويد :لغت برهمن از ريشۀ بره ( )brhيعني رشد و گسترش
مشتق شده و مفهوم وجود نامحدود و اسم بالرسم ذات باري را دربردارد .اين شوکت و
عظمت برهمن از يكسو معرف پاکيزگي و جاويداني اوست و از سوي ديگر ،نشاندهندة
هشياري وي به وجود خود (شايگان.)111 :3111 ،
 .31ويشنو يكي از خدايان ودايي است که يكي از خصايص مهمش اين است که ميتواند
با برداشتن سه گام ،تمام فضاي عالم را بپيمايد .امكان دارد سه گام ويشنو مظهر سه
درجۀ هستي يعني زمين ،فضاي ميانه و آسمان باشد .ويشنو را گردانندة کائنات نيز ميدانند.
در آيين متأخر هندو ويشنو مبدل به اصل حفظ کنندة کائنات ميگردد (همان .)213 :ويشنو
(خداي حفظکننده) همراه با برهما (خداي آفرينش) و شيوا (خداي نابود کننده) تثليث 311
هندويي را تشكيل ميدهند .هندوان معتقدند ويشنو به ده شكل ظهور داشته و ظهور
آخر او نيز در آينده بوقوع خواهد پيوست .به اعتقاد آنها ،هرگاه در اين عالم بحران و
گرفتاري پديد آيد و جهان در آستانۀ پرتگاه قرار گيرد ،ويشنو ظاهر ميشود و با قدرت
اعجازآميز خود ،آن را از نيستي نجات ميدهد .آيين ويشنو بيشتر در جنوب هند رواج
داشت.

علينقلي باقرشاهي؛ ريشهها و پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي ديدگاه گاندي درباره خدا و نسبت آن با حقيقت
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 ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ وﺟﻮد،؛ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖBhakti .11
 اوﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮاي رﺳﺘﮕﺎري ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﺘﺎب ﮔﯿﺘﺎ ﻃﺮﯾﻖ.ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻧﻬﻀﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﻖ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و.ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﮑﺮد
.( ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﺠﺰوﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪalvars) ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ را آﻟﻮار
 را ﺑﺮايlove-force  وsoul-force  ﮔﺎﻧﺪي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي واژهﻫﺎي.12
.ﺳﺎﺗﯽآﮔﺮاﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ
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