
   

سال دهم، شماره سوم     
 زمستان 8931    

 صفحات839-844   

321 

 ها و پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي ديدگاه گاندي درباره خدا و نسبت آن با حقيقتريشه؛ نقلي باقرشاهيعلي

 

 گاندی  دگاهیداجتماعی  ـ ها و پیامدهای سیاسیریشه

 خدا و نسبت آن با حقیقت  ةدربار

 *نقی باقرشاهیعلی

 چکیده
 يگاند دگاهيداجتماعي  ـ ها و پيامدهاي سياسيريشهمقاله حاضر 

از خدا و  گانديتصور .ميكندرا بررسي  قتيخدا و نسبت آن با حق ةباردر
 ، آيين ديني ويشنويي(Vedanta) ودانتا فلسفي مكتب ريشه در ،قتيحق

(Vaishnavism)  اساس  بر اسالم و مسيحيت دارد. دربارةو مطالعات او
حقيقت عاري از / nirguna) رگوناين ۀبدر دو مرت قتيحق ،مكتب ودانتا

حقيقت مزين به صفات يا مقام / saguna) و ساگونا صفت يا مقام ذات(
ويشنويي نيز از ويشنو که يكي از . در آيين مطرح استاسماء و صفات( 

عالم  ةکنندبعنوان خداي متشخص و اصل محافظت ،خدايان ودايي است
 ادگيمكتب و دانتا و اعتقاد خانو به گرايش فلسفي دليلي ب. گاندياد ميشود

ودانتايي( و هم به خداي ) هم به خداي غيرمتشخص ،به آيين ويشنويي

ابتداي سير فكريش بداليل  رويشنويي( باور داشت. او د) متشخص
به اين نتيجه ميرسد که خدا عين حقيقت است، زيرا فقط از  گوناگون،

صفت خدا نيست  قتخدا ميتوان بعنوان حقيقت ياد نمود. به نظر او حقي
 در متون فلسفي هند نيز براي حقيقت از واژة ساتيا بلكه عين خداست؛
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(satya ) سات دراستفاده ميشود که ريشه (sat/  )يعني خدا داردهست ،
که بجاي رسيد عين حقيقت و هستي است. گاندي سپس به اين نتيجه 

. از نظر او «حقيقت خداست»بگويد  ،«خدا حقيقت است»اينكه بگويد 
 يفيظر زيتما «حقيقت خداست»و  «خدا حقيقت است»ميان دو گزارة 

( ahimsa) مسايآه طريق را قتيبه حق دنيتنها راه رس او. وجود دارد
 اهاآگريبنام ساتي گريمفهوم د به مسايآه در تبيين مفهومو  ددانيم
(satyagraha )است مسايبكار بردن آه کيتكن که بنظر اوكند يم اشاره .

تأثير زيادي بر نحوة مبارزات سياسي  ،ديدگاه گاندي دربارة خدا و حقيقت
به آن مقاله در اين و اجتماعي او عليه استعمارگران انگليسي داشت که 

 . پرداخته ميشود

خدا، حقيقت، گاندي، آهيمسا، پيامدهاي سياسي ـ  کلیدواژگان:

 اجتماعي.

*      *      * 

 مقدمه

ي و سنتي بدنيا آمد و پرورش يافت. او مذهبيي در خانواده (3) مهاتما گاندي

 (1) راماياناو ( Bhagvata Gita) (2) گيتامانند  ،خواندن کتابهاي مقدس هندويي

(amayanaR )(1) ين جينمانند آي ،هندي ينهاي ديگرو همچنين کتابهايي از آي 

(Jainism) از اينرو ميتوان گفت يكي از  ؛آغاز کرداز همان دورة کودکي  را

هاي فكري گاندي همان کتابهاي ديني بوده است که از دورة کودکي سرچشمه

زيادي بر نحوة تفكر وي ثير بسيار أبا آنها مأنوس شده بود. خواندن اين کتابها ت

سياسي و همچنين سبک زندگي او داشت.  ،اجتماعي ،دربارة مسائل فرهنگي

در زمان تحصيالتش در انگلستان نيز به خواندن کتابهاي ديني غير هندويي او 

حس ، انجيل بويژه ،بطوريكه با خواندن کتابهاي مسيحيان دعالقه نشان ميدا

احترام خاصي براي و در نتيجه  کردع( پيدا ) خاصي نسبت به حضرت عيسي

مبلغين مسيحي در هند  هر چند از فعاليت بيش از حد ايشان قائل بود؛
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 عدم رضايت را اعالم کرده استاين خود  زندگينامه در و خشنود نبود

(Gandhi, 1927: p.24.) 

گاندي با خواندن آثار تولستوي بينش جديدي نسبت به مسيحيت پيدا 

تولستوي بر مفهوم رنج در مسيحيت تأثير زيادي بر تفسير او بويژه تأکيد  کرد؛

گاندي با خواندن آثار  ،کلي جويي( داشت. بطورحقيقت) آگراهااز مفهوم ساتي

حدي که يكبار از او دعوت  ، تاپذيرفتاين دين از چشمگيري تأثير مسيحيان 

ديان ، زيرا اعتقاد داشت همۀ اورزيدکه به مسيحيت بگرود ولي امتناع  شد

در واقع ذات همۀ آنها آموزش عدم  حقيقت واحدي را تعليم ميدهند و

 دليلي نميديد که مسيحي شود بنابرين ؛خشونت، مهرباني و عشق است

(Raju,1985: 246.) مبارزه خود براي آزادي هند از متفكر  ةاو همچنين در نحو

نظريۀ  از بويژه ،متأثر شده است (1)(H.D. Thoreau) ديگري بنام تورييو

 او. (civil disobedience) نافرماني مدني

و  قرآنکتابهاي اسالمي و زرتشتي نيز عالقمند بود. او  ۀگاندي به مطالع 

اثر  تصوف اسالميعلي، نوشتۀ امير روح اسالمهمچنين کتابهايي مانند 

نوشته شبلي نعماني را با جديت  اسالم قرآن و زندگي پيامبرنيكلسون و 

با متفكران و  ،در سالهايي که در آفريقاي جنوبي زندگي ميكرد مطالعه ميكرد.

 بگفتۀ خود اوفكري داشت.  ةو با آنها مراود ارتباط بودرهبران اسالمي در 

بر برابري و  اسالمتأکيدي است که در  ،بزرگترين درسي که از اسالم گرفته

رده و معتقد کع( نيز اشاره ) برادري انسانها شده است. او به قيام امام حسين

ع( را سرمشق ) بود اگر هنديها بخواهند پيروز شوند بايد نهضت امام حسين

زندگي خود قرار دهند. او به عمل روزه نيز توجه خاصي داشت و آن را بمثابه 

ابزار مهمي در مبارزة منفي خود ميدانست و در طول مبارزاتش براي 

روزه ميگرفت.  ،دوهاجلوگيري از درگيري و خونريزي ميان مسلمانان و هن

در  ،ميگفت من همان خدايي را که در کتاب مقدس هندوان ميشناسمگاندي 

حتي از تأسيس نهضت اسالمي خالفت  (؛15 :3111 تفضلي،) هم ميبينم قرآن
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 (.Walesh, 2011: p.194) حمايت کرد ،بوجود آمد 3521در هند که در سال 

تجربۀ گرانقدري  ،تلفگاندي با مطالعۀ کتابهاي اديان مخ ،بطور کلي

بارة خدا و اندوخت و خواندن چنين کتابهايي در شكلگيري انديشۀ او در

بتدريج  ،است. او در حين مطالعات خودمؤثر بوده  حقيقت و آهيمسا بسيار

که نسبتي ميان چنين نظري دربارة خدا و مفاهيمي چون آهيمسا و يافت در

دي در خالل فكري براي گان آگراها وجود دارد. البته اين تحوالتساتي

دريافت که با يک ديدگاه  ،وقتي مبارزة خود را شروع کرد مبارزاتش رخ داد؛

نظرانه هندويي نميتواند اقوام گوناگون هندي را که از دين و زبان و تنگ

 ، متحد نمايد.قوميت متعددي برخوردارند

به بودند، وضعيت جمعيتي هند باخبر انگليسيها کامالً از اوضاع داخلي و 

اندازي و ايجاد اختالف و تنش ميان پيروان اديان سياست تفرقه همين دليل

مختلف هندي را در پيش گرفتند تا از طريق آن بتوانند بر هند مسلط شوند و 

موفق بودند. نمونۀ آن تجزيۀ شبه قارة هند به سه کشور هند  در اين کار کامالً

در حاليكه قبل  ،دادور انگليسيها رخ و پاکستان و بنگالدش بود که بعد از حض

برغم گرايشهاي  ،گورکانيان مسلمان ، يعني دورة حاکميتبر هند اناز سلطه آن

آميزي داشتند. مؤلف در کنار هم زندگي مسالمتمردم هند  ،گوناگون ديني

زيب در شاه تا زمان اورنگاذعان ميكند که هند از زمان اکبر تاريخ هندکتاب 

ـ  زيبدر دورة اورنگ (. اماKulke, 2004: p. 211) ر ميبردصلح و آرامش بس

 ـ ، آخرين، متعصبترين و افراطيترين امپراتور گورکانيميالدي 3111ـ  3111

 بطوريكه او گرفت،عليه شيعيان شدت ويژه گرايي بديني و فرقهسختگيرهاي 

تداري شيوة حكوم(. Ibid: p. 211) که از هندوها جزيه بگيرند دادحتي دستور 

بلكه زمينه  دادهند پايان  ةشبه قار زيب نه تنها به حكومت مسلمانان براورنگ

ۀ شبه قارة را براي حضور و سلطۀ انگليسيها فراهم آورد که نتيجۀ آن تجزي

غلط  ۀکار و محاسبالبته در اين ميان لجاجت هندوهاي محافظه د.هند ش

ليگ از ب مسلمعلي جناح و حززب کنگرة هند که باعث جدايي محمدح
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بنظر  (.Ibid: p.192) هند دخيل بوده است ۀنهضت کنگره شد نيز در تجزي

هند  ةبرخي خود گاندي مخالف جدايي پاکستان از هند بود ولي حزب کنگر

 ،تجزيۀ هند صورت نميگرفت راگ (.Constane, 2007: p.160) آن را تأييد کرد

مسلمان يک کشور امروزه کشور هندوستان با داشتن بيشترين جميعت 

 . بشمار ميرفتقدرتمند اسالمي و قطب جهان اسالم 

انگليسيها را زماني که در  ۀپرستانگاندي مبارزة خود عليه سياستهاي نژاد

شروع کرد و در هند ادامه داد. او بخوبي ميدانست  بسر ميبرد،جنوبي آفريقاي

و جبهۀ واحدي  که براي مبارزه با آنها بايد بتواند هنديها را متحد نموده

بايد ديدگاه خود  ،براي دستيابي به چنين هدفي او ميدانست کهتشكيل دهد. 

اصالح نمايد. همچنين الزم  ،رکن اصلي اعتقادي هنديها بعنوانرا دربارة خدا 

روش  ،بجاي نبرد مسلحانهو را تغيير دهد  انگليسيهابود نحوة مبارزة خود با 

در هند قبل از گاندي با انگليسيها  (1) نهديگري در پيش بگيرد. مبارزة مسلحا

سيها يبطور پراکنده شروع شده بود، ولي هيچكدام از آنها نتوانستند دست انگل

يعني  ،قطع کنند. از اينرو گاندي طريق غيرمسلحانه اين سرزمينرا کامالً از 

عدم خشونت( را براي مبارزه انتخاب کرد و با اين ) مبارزة منفي يا آهيمسا

 ار امپراتوري بريتانيا آزاد کند.وفق شد هند را از استعمروش م

تحريم کاالهاي انگليسي و  ،گاندي در راستاي مبارزة منفي خود

را دائم  (khadi) پوشيدن لباسهايي که با چرخ نخريسي دوخته ميشوند

نيز به آن عمل مينمود. اين توصيه باعث شد ارزش  ،خودو توصيه ميكرد 

درصد کاهش  11حدود  3521تا  3522سالهاي  لباسهاي انگليسي بين

وقتي گاندي موفق شد هند را آزاد (. p.196 Walesh, 2011 :) پيدا کند

کند شهرت او در جهان افزايش پيدا کرد و به الگويي براي شخصيتهايي 

چون مارتين لوتر کينگ، رهبر جنبش حقوق مدني آمريكاييها براي آغاز 

يي افريقاي و نلسون ماندال رهبر اسطوره ريكامبارزه با تبعيض نژادي در آم

 . تبديل شد جنوبي در مبارزه عليه آپارتايد
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 سوابق پژوهش

تحقيقات خوبي در ايران صورت گرفته  ،هند و شخصيتهاي هندي دربارة

خدا و حقيقت  ةديدگاه او دربار ، بويژهولي در مورد ديدگاه متافيزيكي گاندي

گاندي و ن جهانبگلو کتابي تحت عنوان صورت نگرفته است. رامي تحقيقي
که بيشتر مربوط به مفهوم عدم  نگاشته استهاي فلسفي عدم خشونت ريشه

، شناسميخدا آنگونه که من مکتاب  ميتوان به ترجمۀخشونت است. همچنين 

 اشاره کرد.ي زيشهرام نقش تبر با ترجمۀي گانداثر 

 حقیقتدیدگاه گاندي در باب 

ثير مكتب فلسفي أخدا و حقيقت بيشتر تحت ت ديدگاه گاندي دربارة

 مباني فكري اين مكتب ريشه در ،همانطور که مشهور است .بوده است (1)ودانتا

حقيقت واحد است و  ،اساس اين مكتب دارد. بر( Upanishads) (1) اوپانيشادها

از نظر  ،اين جهان عاري از حقيقت است. اگر اين جهان حقيقت بنظر ميرسد

ناشي از وهمي است که بواسطۀ جهل انسان ايجاد شده است. اين متافيزيكي 

ي به وجود خالق يا خدايي نياز ،حقيقتدربارة مكتب با چنين بينشي 

در آن  ،اگر حقيقت ذاتاً واحد است و ادراک کثرات محصول وهم نميبيند؛

در نظر  نكهيا گريد ۀنكتصورت خالق و خلق نيز غيرحقيقي خواهند بود. 

است که  (Nirguna Brahman) (5) يبرهمن نيرگونا همان قتيا حقمكتب ودانت

. ي استقتيحق نيعلم به چن همانا يرستگار .است ينيفاقد هر نوع صفت و تع

و اعتقاد.  مانيامعرفت است نه  بر يمبتن (رگوناين برهمن) معنا اين به قتيحق

تا چنين که در مكتب ودان است يو اعتقاد مستلزم ارتباط شخص مانيا اصوالً

 .متصور نيست ،يي ميان انسان و حقيقتارتباط شخصي

همين دليل حقيقت بمعناي نيرگونايي است و بودانتا تأکيد بر  مكتبدر 

معرفت  قيكند و آن طريم هيتوص يرستگار يراه را برا کيفقط اين مكتب 

( advaitist) ميگويد: من يک ودانتاييهندوئيسم چيست . گاندي در کتاب است

ثنويت هم هستم، به اين معني که ( dvaitism) حامي ولي در عين حال هستم
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. او با اشاره به حكايت (Gandhi, 1999: p.58) واقعي بودن جهان را قبول دارم

از اعتقاد داشت، از اينرو معتقد بود  نيزگرايي به نوعي کثرت ،فيل در تاريكي

 ين نگرش معتقد بودبا توجه بهمنگريست. ميتوان به حقيقت  زواياي گوناگون

 ه خودشان مينگرد نه از ديدگاه خودشمسلمانان و مسيحيان را از ديدگا

(Ibid: p. 59.) 

بوده  (31) ييشنويو نييآ ،او ةو خانواد ي گاندياعتقاد نييآ ،از طرف ديگر

هاي مهم کيش هندوست که مباني آن در ين ويشنويي يكي از فرقه. آياست

طريق عشق و محبت را در پيش  ين آيين معموالًاست. پيروان ا بهاگاوات گيتا

مطرح نشده است. متفكران ويشنويي حقيقي بودن  اوپانيشادهاميگيرند که در 

را بعنوان خالق و حافظ اين جهان  ونداين جهان و در نتيجه حقيقي بودن خدا

 Personal) . تلقي آيين ويشنويي از خدا بصورت خداي متشخصقبول دارند

God ) ،انسان ميتواند با چنين خدايي  ،اساس اين آيين ين دليل برهمباست

اين آيين راه نجات  شخصي است. ييارتباط برقرار کند و رابطۀ او با خدا رابطه

نقش معرفت را نيز که و رستگاري انسان را ايمان و عشق ميداند، در عين حال 

آن بر نقش  تأکيد ،انكار نميكند. يكي از داليل گسترش آيين ويشنويي در هند

ايمان و عشق در نجات و رستگاري انسان و همچنين امكان برقراري رابطۀ 

عشق( را براي /  bhakti) اين آيين طريق ايمان و ،شخصي با خداست. درواقع

نجات انسان توصيه ميكند که براي عموم مردم امكانپذير است. ايمان و بكتي 

توجه آيين ويشنويي نيز است که مورد  گيتابهاگاواتموضوع محوري کتاب 

 بوده است. گاندي در اين کتاب باالترين نوع معرفت و پاکترين عشق را ميديد

(Sharma, 1983: p.32.) 

 آیا خدا حقیقت است یا حقیقت خداست؟ 

 از يک طرف ودانتايي و از ،همانطور که اشاره شد رويكرد گاندي نسبت به خدا

 (Impersonal God) متشخصداي غيري بود؛ يعني او هم به خطرف ديگر ويشنوي
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قبول موضع  با. او اعتقاد داشتودانتايي و هم به خداي متشخص ويشنويي 

معتقد بود بحثهاي دقيق حكماي ودانتايي دربارة حقيقت  ،فكري مكتب ودانتا

تمام صفات ثبوتيه و حتي که حقيقت عاري از هر صفتي ، يعني بعنوان نيرگونا

 مقام ذات يا ساگونا ،سلب سلبه است، يا همان از آن سلب شد ،صفات سلبيه

(Saguna) ،ها تأثيري نداشته باشد، زيرا قرار وممكن است در زندگي عملي هند

فقط عقل و ذهن بشر را مورد خطاب قرار دهد بلكه موجب  وندنيست خدا

. از نظر گاندي اعتقاد به خدا بايد هستتقويت و تسلي روح و روان انسان نيز 

آميز انسان در خاطر بدهد و به زندگي صلحرامش قلبي و اطمينانبه انسان آ

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 

دد. و صميمي برقرار باشد، يعني خدا بايد بصورت خداي متشخص نيز تصور گر

يعني  (33)گاندي بسيار تحت تأثير زندگي قديسان آيين بكتي ديدگاه،در اين 

د. البته شباور او به خداي متشخص  همين باعث بود و (Alvars) آلوارها

 نيز به اين باور کمک فراواني نمود. انجيلو  قرآن ةدربار شمطالعات

قت و خدا يكي معتقد بود حقي ،از مكتب ودانتا بپيرويگاندي  ،از طرف ديگر 

که در  پرسشيمتشخص است.  يغيرمتشخص و خدا مفهوم يحقيقت اصل ؛است

را ست که گاندي چگونه يک حقيقت غير متشخص ودانتايي شود ايناينجا مطرح مي

توجه دشواري اين کار بود، از خود م اوكند؟ با خداي متشخص ويشنويي جمع مي

آنچه در آيين هندو به هزار نام که بودم  آموختهميگويد: من در اوايل جواني  رواين

هيچ وجه فراگير و جامع نبود. رار کنم. اما اين هزار نام خدا بخدا شهرت دارد را تك

نام است و گفت خدا بي بايدرو اندازه مخلوقات نام دارد، از ايننظر من خدا به ب

ه جاييكآن توان گفت او فاقد صورت است. ازمي ،يكه او صورتهاي گوناگوني داردازآنجاي

توان گفت او فاقد زبان است. زبان بشري او به زبانهاي گوناگوني سخن ميگويد مي

من به اين نتيجه رسيدم که  بدين علته دهد، خدا ارائ ازتوصيف کاملي  نميتواند

 .(Kumar, 1973: p. 95) بگويم، خدا حقيقت است
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در  اخد ۀکلم ،. اوالً«خدا حقيقت است»گويد مي گاندي بداليل گوناگون 

بعنوان حقيقت ميتوان خدا  فقط از ،دهد. ثانياًبرابر هر نامي مقاومت نشان مي

گاندي حقيقت صفت خدا نيست بعقيدة حقيقت است.  اوزيرا فقط  ،دکرياد 

( satya) ساتيا ةست. در متون فلسفي هند براي حقيقت از واژخدابلكه عين 

شود . وقتي گفته ميردريشه داهست( /  sat) سات در واژةشود که استفاده مي

 «.خدا هست» به اين معني است که ،خدا حقيقت است

ين نتيجه ميرسد که دهد و به اۀ بعد تحولي در تفكر گاندي رخ ميدر مرحل

ي دين گاندي حت .«ستحقيقت خدا»خدا حقيقت است بگويد  جاي اينكه بگويدب

(. Radhakrishnan and Muirhead, 1952: 21)د كرخود را دين حقيقت توصيف مي

شود وقتي گفته مي ايجاد کند. مثالً سخني ممكن است از نظر منطقي مشكلچنين 

ۀ را صادق دانست و گفت هم توان شكل معكوس آنانسانها فاني هستند نمي ۀهم

، اين مشكل موضوع و محمول را يكسان در نظر بگيريماما اگر  ها انسان هستند،فاني

خدا حقيقت » که بگويملي ايجاد نميشود . پس با اين فرض مشكمنتفي خواهد شد

 «.ستحقيقت خدا» با استمعادل  «است

 :آورد فراتر از اين است. او ميگويددليلي که گاندي براي تغيير موضع خود 

بهتر است گفته شود است اما  حقيقتمن شايد در باطن خود بگويم خدا 

حقيقت »و  «خدا حقيقت است»ة ست. از نظر او ميان دو گزارحقيقت خدا

 است، يي مبهمهخدا واژ ةواژ و آن اينكه وجود دارد يفيظر زيتما «ستخدا

ابهام کمتري ندارند. اما واژه حقيقت  ةانسانها فهم يكساني از اين واژ ۀهم زيرا

تواند انكار کند ولي نميوجود خدا را  کسي بعدي اينكه ممكن است . نكتۀدارد

 .(Ibid: p. 96) تناقض خواهد شدوگرنه دچار  نمايدوجود حقيقت را انكار 

 ،برندرا براي حقيقت بكار ميساتيا  ةبا توجه به اينكه در سنت هندي واژ

حقيقت را عين هستي يا وجود ميداند. او علم را نيز عين وجود گاندي 

. گاندي با تلقي ميكنديعني تصوير حقيقت را با خود حقيقت يكسان  ،ميشمرد

 انجيلو  قرآنو ساير کتب ديني از جمله  هااوپانيشاد دربارةمطالعاتي که 
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خدا غير  ،عبارت ديگرب ؛جه رسيد که خدا عين حقيقت استداشت به اين نتي

م ارزش عملي داشت و هم ارزش از حقيقت نيست. اين تلقي گاندي از خدا ه

به اين معني که اگر متعلق اصلي پرستش را خدا فرض نكنيم بلكه  ديني،

انسانها  که جهاني باشد يدينميتواند مبناي  اين ،پرستش حقيقت فرض کنيم

گاندي  به اعتقاد کنار هم قرار دهد. ،را از هر طبقه، نژاد و عقيده و کشوري

 در واقع بدنبال حقيقت ،را رد کنندكوشند وجود خدا ميحتي کساني که 

توانند حقيقت را رد کنند. يعني عقل ممكن است هر مينهمين دليل هستند، ب

 ،انسانها ۀ. بدين طريق او کوشيد همنهتواند رد کند ولي حقيقت را چيزي را ب

دهد.  دند را تحت لواي واحد حقيقت قرارحتي کساني که منكر وجود خدا بو

عقايد گوناگون انسانها را با داشتن  ۀتواند همميحقيقت تنها نيرويي است که 

 کنار هم قرار دهد.

در  ،دهدبدست لي از خدا گويد اگر انسان بتواند توصيف کامميگاندي 

ست. است وگرنه بايد بگويد حقيقت خداتواند بگويد خدا حقيقت ميآنصورت 

از چنين رويكردي به خدا و حقيقت موجب رضايت کامل گاندي شده بود و 

 هدکنار هم قرار داو نژاد و مذهب و زباني  توانست هنديها را از هر قوم اين راه

معتقد  اواستعمارگران انگليسي تشكيل دهد. واحدي در مقابل  ۀو با آنها جبه

ملحد  در دنيا چيزي به نام شايد ،است اگر خدا را به اين معنا در نظر بگيريم

 .(Ibid: p.97) معناي دقيق کلمه وجود نداشته باشدب

کرده اثبات وجود خدا اشاره  بطور پراکنده به براهين ي در آثار خودگاند

تواند وجود خدا ميتنهايي نعقل باست  معتقدو داند ميرا کافي ن آنهاولي  است

رد. او باطني و عشق به وجود او پي ب ۀبرا اثبات کند و بهتر است از طريق تجر

توان عقل را مين اما بعقيدة اوستايد ميرا تالش عقلگرايان در اثبات وجود خدا 

عالم مطلق دانست و چنين انتظاري از عقل بسيار وحشتناک است. او به داليل 

نظر او داند. بميولي آنها را کافي ن کردهي و غايي اثبات وجود خدا نيز اشاره علّ

ست. او براي اثبات خدا به اثبات وجود خدابر ي قويترين برهان برهان اخالق
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عنصر الهي در  نوعيوجدان که است  بر اين باورشود و مينداي وجدان متوسل 

كه بطوري آگاهي دارد،خوب و بد است وجود انسان است و نسبت به آنچه 

شود و از ميكند. از انجام کار نيک خشنود ميييد و بدي را تقبيح أخوبي را ت

 ميگردد. خاطر و مكدرانجام کار بد آزرده

گويد. انسان مين است که با قدرت سخن ويژگي خاص اين نداي دروني آ

گري نظر گاندي هيچ تبيين ديداند. بميناگزير اطاعت از وجدان را تكليف خود 

ست که همزمان تجسم وجودي ا ةاز نداي وجدان بجز اين واقعيت که نمايند

خدا( ) او که. او همچنين اعتقاد راسخ دارد ردوجود ندا ،ستخير مطلق نيز ه

 چشمانشان را ميبندندكند اما انسانها ميخود را هر روز بر بندگانش آشكار 

(Ibid: p. 99). 

گويد اعتقاد ميو  کردهخدا نيز اشاره  ةگاندي به برهان پراگماتيستي دربار

زندگي به شود. اگر ميزندگي انسان  ۀبه خدا موجب رضايت مهمترين جنب

نيازهاي  ،يابيم که او عالوه بر نيازهاي عادي و يوميهدرمي کنيمانسان توجه 

نيازها زماني حس  اين. که مادي نيستند بلكه روحي و روانيند نيز داردديگري 

 شود. در چنين لحظاتيرواني روبرو  ـبا بحرانهاي روحي  شوند که انسانمي

عشق نياز دارد که  ۀمتعالي و سرچشم ه يک مبدأكند بمياست که انسان حس 

شادي سرور و اطمينان و آرامش دهد و  به زندگي خودبتواند با اتكا به آن 

متعالي عشق و اميد چيزي نيست جز خدا.  نمايد. اين مبدأ اسحساواقعي را 

حضور خدا را در زندگي شخصي  ،انسان ميتواند از طريق ايمان :ميگويددي گان

، و ازآنجاييكه ايمان از طريق شواهد بيروني قابل اثبات نيست بزندخود محک 

اين اساس به  و بر ،ست که به حاکميت اخالق در جهانبهترين شيوه اين

معتقد  اود. برتري قوانين مبتني بر اخالق، حقيقت و عشق اعتقاد داشته باش

انسان  ،شوندعث ايجاد ايمان به خدا در انسان توانند باميداليل عقلي ن است

 .(Ibid: p.100) واقعي حس کند ييوجود خدا را بايد از طريق تجربه

و حقيقتي است که در او خدا در همه جا حضور دارد گاندي به اعتقاد 
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حقيقت  ،وندخدادر واقع با چنين تصوري از  اوحيات و حرکت جاري است. 

 ناپذير و رازآميزقدرتي توصيف» كند؛ميمتافيزيكي را با خداي ديني ترکيب 

وجود دارد که فراگير بوده و من نميتوانم او را ببينم ولي ميتوانم او را حس 

ثبات که حس ميشود ولي با براهين عقلي قابل ا است کنم. اين قدرتي نامرئي

انون ياد ميكند. درواقع او خدا و قانون را عنوان ق. گاندي گاهي از خدا ب«نيست

و ميگويد خدا عين قانون است. وقتي گفته ميشود خدا حاکم  ستهدانيكسان 

 .(Ibid: p.101) معني است که قانون او هميشگي استاست به اين 

ۀ خاصي ميان اين مفهوم رابط و عنوان عشق ياد ميكنداغلب از خدا ب گاندي

تنها طريق درک خدا را عشق  اودرواقع  ائل است.قآهيمسا  ۀو نظرياز خدا 

انسانها حضور دارد و با گسترش و  ۀخدا در وجود همو معتقد است  داندمي

دوست بداريم. اين نوع هم توانيم همه را دوست بداريم و خدا را ميعشق  ۀاشاع

عني از خود خود گذشتگي دارد، ي عشق و دوست داشتن نياز به ايثار و از

آسان ولي عشق  ينفرت کار خير ديگران. گاندي معتقد است گذشتن براي

ما بايد راه عشق را در پيش بگيريم که در آن صورت  امادشوار است  يکار

 .(Raju, 1983: p.549) خواهيم شد خداگونه

 شرح زير خالصه نموده است:ب خدا و حقيقت ةدرباررا  راجو ديدگاه گاندي

يقت منطقي و انتزاعي نيست خدا حقيقت است. اين حقيقت يک حق( 3

 ،قانونيک  همچونحقيقت معنوي و متافيزيكي است. همانطور که  يبلكه حقيقت

خدا عين  (2. ارگذهم قانون است و هم قانوننيز حامي انسان و جهان است، خدا 

در هر نزاعي  (1عاطفي است.  انتزاعي نيست بلكه ذاتاً يعشق است. او مفهوم

اگر  (1. بر باطل غلبه دارد شهيهم قتيحق ،که ميان حق و باطل رخ ميدهد

بطالن به نيستي  ل شود، مورد حمايت او قرار ميگيرد؛انسان به حقيقت متوس

انسان بايد  ،يكه حقيقت، خدا و عشق يكي هستند( از آنجاي1منتهي ميشود. 

يق آهيمسا را در پيش بگيرد. رو انسان بايد طراز اين (1به عشق متوسل شود. 

. علم، متناهي است. او خدا نيست يانسان موجود (1خشونت ضد عشق است. 



   

سال دهم، شماره سوم     
 زمستان 8931    

 صفحات839-844   

311 

 ها و پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي ديدگاه گاندي درباره خدا و نسبت آن با حقيقتريشه؛ نقلي باقرشاهيعلي

 

ممكن است در اعتقادش دچار  همين دليلب، محدود است نسانا ةقدرت و اراد

يا هر آنچه را که کسي حقيقت در متوسل شدن به حقيقت  (1خطا شود. 

متناهي  يزيرا انسان بدليل اينكه موجود، داينبايد ديگري را تخريب نم ،پنداردمي

وقتي حقيقت  (5. آميزداست ممكن است دچار خطا شود و حق و باطل را درهم

 ،. وقتي دو گروه همديگر را دوست داشته باشندنابود ميشودد باطل وپيروز ش

فقط خدا حق دارد چيزي را از ( 31. آنچه از بين ميرود اعتقادات باطل است

آگاهي  ،خير و شرو  نسبت به حق و باطل او حكيم است وبين ببرد، زيرا 

 کامل دارد. اگر او چيزي را از بين ببرد از روي عشق است نه از روي نفرت

(Ibid). 

 آهیمسا

ميگويد:  اووجود دارد.  خاص يپيوندگاندي ميان حقيقت و آهيمسا  نظر از

 .( Bose, 1947: p.13)حقيقت بود که آهيمسا را کشف کردم در مسير جستجوي 

بتوان  ممكن استغير اند که عمالًحقيقت و آهيمسا بقدري به يكديگر وابسته

اند. آهيمسا ابزار است و آن دو را از هم جدا کرد. آنها مانند دو روي يک سكه

بايد هميشه در دسترس انسان باشد. اگر ما از ابزار  حقيقت هدف. ابزار معموالً

 هدف برسيم.  مراقبت کنيم زودتر ميتوانيم به

مطرح نيز ين بودايي و آي اوپانيشادهاخالقي است که در ا يآهيمسا مفهوم

. راداکريشنان معتقد کرده استي پيدا يولي در آيين جين جايگاه ويژه بوده

يا اجتناب از آهيمسا يا احترام به ديگران  ،آيين جين ۀاست مهمترين خصيص

گاندي به  .(Radhakrishnan, 1983: p. 327) هر چيزي است که حيات داردآزار 

. آهيمسا از نظر لغوي بمعناي عدم دادو ابتكاري  اصي خيمفهوم جيني معنا

در مقابل هيمسا قرار دارد که بمعناي کشتن يا  کشتن يا عدم آزار است و

آزار ديگران( در عدم) ين جين پيروان خود را به تمرين آهيمساآزردن است. آي

خود  ۀين، انسان حتي در انديشاين آييه ميكند. در انديشه، کالم و عمل توص
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خشونت  ،رآزا بدترين نوع خشونت و و نيز نبايد به فكر آزار ديگران باشد

ي بر دهان خود ميگذارند که يين هميشه تكه پارچهکالمي است. پيروان اين آي

به آهيمسا در کالم است، يعني انسان هميشه بايد مراقب  آنها سمبل توجه

که در  تييمسا با اين شدت و حدّآه به گانديالبته گفتار خود باشد.  زبان و

عنوان لهام گرفتن از آن کوشيد از آن ببا ا اما پايبند نبود، آمدهين جين آي

 (.Cush, 2008: p.20) دنخود براي آزادي هند استفاده ک ةمبارز ابزاري در

فريقاي جنوبي آخود را از  ةمبارز ،آهيمسا يا عدم خشونت ۀگاندي با حرب

بر اين باور را ادامه داد و موفق شد هند را آزاد کند. او  شروع کرد و در هند آن

اين اما  ،آهيمسا استفاده کندانسان در زندگي فردي خود نيز بايد از که  بود

ين معنا نيست که خشونت هيچ جايگاهي در زندگي انسان نداشته باشد. او بد

 زندگيمعتقد است زيرا  ،مجاز ميداند وارددر برخي ماستفاده از خشونت را 

رود. ممكن بشود و نظم اجتماعي از بين مختل  عمالًممكن است آن  بدون

حفظ جانش بكشد يا سگ بيماري که ممكن  ايي را برياست انسان حشره

وار زندگي از بين ببرد يا فردي را که جنون را است به انسان آسيب برساند

تشويق همنوعان خود قرار  بكشد و حتي مورد ،دازدانديگران را به خطر مي

چنين  و كند که انسان دست به خشونت بزندميگاهي شرايط ايجاب  گيرد.

تهايي ميتواند جايز باشد. آهيمسا در اينجا معناي منفي دارد. گاندي نخشو

کشتن يا آزار رساندن فقط در شرايط خاصي خشونت محسوب  معتقد است

هر آزار  غضب، کبر، نفرت و خودخواهي؛ ةرساندن با انگيزاز جمله آزار  ،ميشود

 .(Ibid: p.109) شودمي تلقيخشنونت( ) هيمسا ،هاو خشونتي با اين انگيزه

سلبي آن  ۀايجابي آهيمسا بنياديتر و مهمتر از جنب جنبۀگاندي از ديدگاه 

است. آهيمسا فقط اجتناب از خشونت و آزار ديگران نيست بلكه داراي 

آهيمسا بايد بيشتر  ۀست. اين جنبي مثبت نسبت به ديگران نيز هرويكرد

تقويت شود. آهيمسا در واقع خصلت ذاتي و بنيادي انسان است. انسان از دو 

که  آيدحساب ميباست و نفس حقيقت انسان  تشكيل شدهجوهر نفس و بدن 



   

سال دهم، شماره سوم     
 زمستان 8931    

 صفحات839-844   

311 

 ها و پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي ديدگاه گاندي درباره خدا و نسبت آن با حقيقتريشه؛ نقلي باقرشاهيعلي

 

آهيمسا در انسان  ،همين علتبعدم خشونت( به آن گرايش دارد، ) آهيمسا

 است.ي فطر

نوعي حس يكي بودن  ،چيزي جز عشق نيست. عشق آهيمساايجابي  ۀجنب

داند و اين زماني رخ مياست. انسان در عمل عشق خود را با متعلق عشق يكي 

غضب، نفرت، مانند ـ بكوشد تا ذهن خود را از برخي حسها  اوميدهد که 

عشق  ،گاندية بعقيد. ندخالي کند، زيرا اينها از موانع عشقـ حسادت و غيره 

آرايد و به آن تعالي ميبخشد و نوعي انرژي است که حيات باطني انسان را مي

ي، ترحم، کرامت، ارزشمندي چون خيرخواه احساسات ةطريق دربرگيرند بدين

ورزيدن دشوارتر از داشتن و عشقاست. دوست ...سخاوت، همدردي و

دوست  اوست، مخالف هانسان بخواهد کسي را ک وقتيبويژه  ،داشتن استنفرت

 سانهاي قوي از آهيمسا برخوردارند.فقط ان رو گاندي معتقد استبدارد. از اين

 ،کلي خشونت عالمت ضعف است نه قوت. کسي که در باطن ضعيف است بطور

يش مسلح در مقابل دشمنان واقعي يا خيالي خورا خود  کرده واحساس ترس 

 ،ستباشد ولي ناشي از ترس ا. خشونت ممكن است بظاهر عالمت قدرت دميكن

ند بر ترس خود فائق نند که بتوانند بطور واقعي از خشونت اجتناب کنتوامي کساني

قدرت واقعي است.  ۀنشانقدرت نيست بلكه مردن  کشتن و از بين بردن نشانۀد. نآي

فقط زماني که انسان از چنين قدرتي برخوردار باشد ميتواند مدعي شود که بر ترس 

 .(Ibid: p.101) ميپرهيزدآمده و از خشونت خود فائق 

 بودو معتقد  در آهيمسا داشتي به نقش خداباوري گاندي اعتقاد خاص

بدون اعتقاد راسخ به خدا نميتوان به آهيمسا عمل کرد. عمل به آهيمسا به 

آيد. ايمان صادقانه دارد که از طريق ايمان به خدا بدست مي نياز عظيم يقدرت

طريق عشق به بدين ود انسانهاي ديگر را همنوع خود بدانيم.به خدا باعث ميش

شود و چنين عشقي عمل به آهيمسا را ميخدا منتهي به عشق به انسانيت 

 ممكن ميسازد. 
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 بردن آهیمسا بکار ةمثابه شیوآگراها بساتی

فريقاي جنوبي بود به ذهنش آ در گاندي آگراها زماني کهمفهوم ساتي

يان داشتم دريافتم با اروپاي که ييوقتي در جلسه :يدخطور کرد. او خود ميگو

منتهي به  كنندعنوان سالح ضعفا ياد ميمقاومت انفعالي که آنها از آن ب که

 هندي بودم که ماگانالل گاندي ةدنبال يک واژب ،شودنوعي خشونت مي

(Maganlal Gandhi) ساداگراها ةواژ (sadagraha)  را  من آن ورا پيشنهاد کرد

آگراها از ساتيگاندي  .(,239p. :1927Gandhi) تغيير دادم (32)آگراهاتيبه سا

 در واقع ست.آهيمسا ياد ميكند که مبتني برتكنيكي عملي عنوان ب

هاي مختلف زندگي مانند سياست و آگراها بكار بردن آهيمسا در حوزهساتي

و مالي  د مادييد با تمام وسعتش و مستقل از فوايجامعه است. اين نيرو را با

آن بكار برد. درواقع اين قدرت بزرگ معنوي  ۀآن و حتي مستقل از شكل اولي

ميشود که استفاده و اين نيرو فقط توسط کساني  دارددر مقابل خشونت قرار 

امور سياسي و داخلي نيز را در  . همچنين ميتوان آنورزنداز خشونت امتناع مي

ي و تداوم آن است. ناپذيربيانگر شكست صرف کرد. کاربرد جهانيش

ست اگر تصور تواند بكار ببرد. خطاميآگراها را هر مرد و زن و کودکي ساتي

که نتوانند خشونت را با خشونت پاسخ  تا زماني فقط شود که افراد ضعيف

 است متوسل ميشوند. چنين توهمي شايد ناشي از ايراد کسانيآن به  ،دهند

کساني که خود را  دانند؛ميت منفي را معادل مقاومت انفعالي يا مقاوم که آن

 ضعيف ميدانند نميتوانند از چنين نيرويي استفاده کنند. 

معني پايبندي يا ة ساتي بمعني حقيقت و آگراها بآگراها از دو واژساتي  

ي محكم گرفتن حقيقت يا امعنب ،هم تشكيل شده است که با محكم گرفتن

وص و عشق شديد به خلآگراها مستلزم داشتن است. ساتي آنتوسل به 

يي اين تكنيک بر اساس اين عقيده بنا شده که حقيقت حقيقت است. کارآ

 جدي گرفت. اساساً بايد آن را سببهمين است، بخدنمايانگر اراده و راه 

ديني برخوردار  ييآگراها مبتني بر عشق است و از نظر گاندي از صبغهساتي
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است که خدا واحد است و در فرض يعني مبتني بر اين عقيده و پيش ،است

 انسانها حضور دارد و ميتواند مبناي عشق باشد. اگر کسي به انسانها ۀوجود هم

فرض آگراها استفاده کند. پيشنداشته باشد نميتواند از تكنيک ساتي عشق

آگراها اعتقاد به وجود زندگي بعد از مرگ است. گاندي نيز چنين ديگر ساتي

باريک چنين  ۀمعتقد بود فقط کسي ميتواند از لب فرضي را قبول داشت وپيش

اعتقاد داشته  د از مرگه پاداش کار نيک در زندگي بعبتيغي عبور کند که 

ي ندارم که يبا علم به اينكه نفس بعد از مرگ بقا دارد عجله»ميگويد:  او. باشد

 .(Ibid: p.114) «در اين دنيا ببينم پيروزي حقيقت را حتماً

عدالتي راها را نيرويي در مقابل خشونت، ظلم و بيآگساتي گاندي

ميدانست. تمام اين شرور ناشي از ناديده گرفتن حقيقتي است که جامع و 

غضب پاسخ  غضب را با و اگر خشونت را با خشونت ،ميگويد اوفراگير است. 

 و شرور هايديپلثرترين نيرو براي مقابله با اين ؤايم. مزده دامن دهيم به آتش

آگراها شرايطي ايجاد ميكند که در آن خشم و غضب ست. ساتيآگراهاساتي

يعني به مخالفان فرصتي ميدهد تا خود را اصالح  ؛مخالفان خنثي ميشود

 خوب است. اگر ذاتاً همين دليل اوب، الهي وجود دارد يکنند. در انسان عنصر

 ۀبواسطالهي  اين عنصر ازکه  بدين سبب استاين عالم شري ايجاد ميشود  در

، ...ن غضب، نفرت، حسد وغلبه برخي از رذائل اخالقي و هواهاي نفساني چو

آن است که اين جنبۀ الهي در انسان بيدار شود. کار  ةغفلت ميشود. تنها چار

الهي در انسان برانگيخته شود متوجه خطايي که  محض اينكه اين عنصرب

 .شده ميشودمرتكب 

زورگويي خشونت است،  ۀورگويي. نتيجست نه زآگراها روش گفتگوروش ساتي

آگراها اين نيست که خطاکاران اعم از خشونت فيزيكي، کالمي و ذهني. هدف ساتي

را از طريق تهديد و ايجاد وحشت مورد آزار و اذيت قرار دهد بلكه ميكوشد در قلوب 

تحول نوعي  را آنها نفوذ کرده و حس نيكخواهي آنها را برانگيزد. گاندي اين حرکت

طاکار آگراها اين است که آنچه وجود دارد خفرض ساتيزيرا پيش ،مينامد يقلب
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آگراها مبتني بر عشق است حتي عشق به ساتي است نه دشمن و مخالف. اصول

آگراها همچنين آگراها ميشود. ساتيمخالف. نفرت و عدم اعتماد مانع موفقيت ساتي

 .(Ibid: p.115) مستلزم صبر و شكيبايي است

 ،آگراها و مقاومت انفعالي تمايز قائل است. اوالًي ميان ساتيگاند

در  ،انفعالي نيست بلكه از خشونت نيز فعالتر است. ثانياً يآگراها حالتساتي

رد  خشونت کامالًوجود يعني در آن  ،مقاومت انفعالي عنصر زور وجود دارد

اجتناب خشونت بطور کامل  توسل به آگراها ازكه در ساتيحاليشود درنمي

در مقاومت انفعالي پايبندي به قانون  ،حتي در مواجهه با دشمن. ثالثاً ،ميشود

حرمتي به هيچ قانوني توصيه آگراها بيدر ساتي در صورتيكهوجود ندارد 

و  تقاد است که از طريق عشق، آهيمساآگراها مبتني بر اين اعشود. ساتينمي

احتي دفع کرد، زيرا اين همان بر تحمل رنج و درد ميتوان نيروهاي شيطاني را

 راه خدا و راه حقيقت است. 

 گیرينتیجهجمعبندي و 

کرد که  آغازدر کشوري  را يانگليس گرانخود عليه استعمار ةگاندي مبارز

از تنوع جميعتي زيادي ي که کشور ،به کشور هفتاد و دو ملت شهرت دارد

که  يزبانهاي مختلف و يدينگرايشات  قوميتهاي گوناگون بابرخوردار بوده و 

 در عين حال و ميكنندندگي زکنار هم  دردر آن نظير باشد شايد در دنيا بي

 مردمانيبسيج چنين اتحاد و  .ندخاص خود پايبند فكري و ارزشي هايسنتبه 

گاندي  که کار دشواري بود د واقعاًحوا ۀجبه آنها در يکو کنار هم قرار دادن 

 چنينميدانست که ايجاد  يخوبب . البته اونياز داشتبه آن براي آزادي هند 

و  خدا دربارة هندويي نظرانهديدگاه تنگيک ميان هنديها با واحدي  ۀجبه

 تحولي در ديدگاه خودبايد  احساس کرد دليلهمين ب ممكن است،رغي حقيقت

اقشار اعتماد  خود ةمبارزدر تا بتواند  ايجاد نمايد نسبت به اين مسائل اعتقادي

 او .برسدهند  آزادي يعني ،هدف اصلي خودبه  م را جلب نموده ومردمختلف 

 ،فلسفي گوناگون هندي و مكاتباديان  ۀمطالع به براي نيل به چنين هدفي
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اسالم و ادياني چون  ۀبه مطالعاو  ،بر اين افزون. پرداختمكتب ودانتا  بويژه

به خدا و  يجديد توانست نگاه طريقبدين و همت گماردنيز  مسيحيت

چنين  اتخاذ. البته ثر بودؤهند بسيار م کردن در آزاد نگرشي که ؛بيابدحقيقت 

و داشتن بيش از حد تساهل و مدارا  ديدگاه جديدي نسبت به مسائل بنيادي

از و  ،شدشدن از آرمانهاي هندويي محسوب مي نوعي دور ،نسبت به مسلمانان

 مجتمع مسكونيدر  م3511ژانويه  11در و  به قيمت جان او تمام شد ،اينرو

يک  که (Nathuram Godse) ناتورام گودس نامفردي ب نودهليبيرال در مرکز 

 هندو مهاسبها حزب سياسيعضو  و پونااز اهالي شهر و  هندو ناسيوناليست

 .رساندبه قتل  ، وي رابود

ثر از مكتب أمت شتريخدا ب حقيقت و ةباردر گاندي نظر ،شد اشاره چنانكه

 يبه خدا هم از اين طريق اوبوده است.  ييشنويو نييو آ ييودانتا

 او در خداشناسي ،در واقع ،دمتشخص قائل بو يخدابه متشخص و هم ريغ

 البته .نوعي تلفيق ايجاد کرد متشخصغير ميان خداي متشخص و خداي خود

 بويژه گريد انياد ينها وآي ينيکتب د ۀمطالع در پرتوانجام چنين تلفيقي 

 اين جين بآي ةخود دربار مطالعات در گاندي .صورت گرفت و مسيحيت اسالم

 نافرماني مدني ۀنظرياز  اشنكه در مبارزهو بجاي اي شدآشنا آهيمسا مفهوم 

متوسل  (يعني آهيمسا)به اين ابزار بومي  ،استفاده کند که در غرب مطرح بود

فكري خود و  ةاصالح شيو دليلگاندي ب. دادمبارزه خود قرار  ةشيورا  د و آنش

و داشتن تساهل و مدارا نسبت به  متعادلتر در مسائل اعتقادي موضعياتخاد 

و  شدبه يک شخصيت جهاني تبديل  ،مسلمانان بويژهي ديگر هندي قوميتها

چون  روش مبارزاتي او مورد استقبال برخي از رهبران و آزاديخواهان جهاني

 . گرفتقرار  ندالاکينگ و نلسون ممارتين لوتر

ديگر قرار  بعضي نقدحمايت برخي و مورد  مورد گانديها و عملكرد ايده

ـ Rajani Palme Dutt /3151) داتپالم چون راجاني ييعدهبراي مثال  .گرفت

نوزده قرن گذشته  ةترين چهرگاو را بزر ،بنگالي ـ انگليسي ة(، نويسند3515

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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امور  ؤسسۀميالدي(، بنيانگذار م 3512) نيز چون سرور حسن افرادي .دانستمي

هاي گاندي مبتني بر آموزه و عملكرد هاايده ندمعتقد بود ،المللي پاکستانبين

 شخصيتي چون . حتياستشده  هند هندويي بوده و باعث بيگانگي مسلمانان

 و اصالحگر اجتماعي دان، حقوقداناقتصاد (3511ـ Ambedkar  /3153) اردکآمب

ار نظام طبقاتي بود و او را طرفد وين نيز از منتقدا گانديعصر همو  مشهور هندي

او را عامل اصلي  و ر گذاشتهتپا فرابرخي از منتقدين حتي . در جامعه ميدانست

 . ( Plotkin, No date) هند ميدانستند تجزيۀ

نوشتهاپی
 

واقع در گجرات هند ( porbandarدر پوربندر ) 3115در دوم اکتبر  يگاند. مهاتما 3

پدر او از کارگزاران حكومت  يلند و( بودvaishya) ايشيو ۀمد. اجداد او از طبقآ ايبدن

 يکوشش چياو از ه ليدر تحص يي بودند. آنهاشنويو پيرو آيين او نيوقت بود. والد

بعد و  راي ادامه تحصيل به انگلستان رفتب ،گاندي بعد از فوت پدرش دند.كرفروگذار ن

سال براي مبارزه با  23افريقاي جنوبي شد و بعد از  براي کار عازم ،از بازگشت به هند

. رسيدبه استقالل  به رهبري اوهند  3511در سال  تااستعمار انگليس به هند بازگشت 

 بدست يک هندوي افراطي ترور شد. 3511ژانويه  11او در 

ترين آثار مكتب مهابهاراتا و همچنين يكي از مقدسترين آثار يكي از بزرگ گيتا. 2

 بربيشترين تأثير را  ،ي هندوان است. اين کتاب بدليل بالغت و فصاحت عباراتشمذهب

ديده نميشود بنظر  گيتاهنديها داشته است. ازآنجاييكه کوچكترين نفوذ بودايي در 

 ماقبل بودايي است. يميرسد اثر

يكي از آثار حماسي هندوان است و بنظر ميرسد يكي دو قرن قبل از ميالد  رامايانا. 1

 . باشداشته شده نگ

. آيين جين مانند آيين بودا در آغاز پيدايش خود سازماني رهباني بوده است که به 1

تهذيب اخالق ميپرداخته و از طريق ترحم و گرامي داشتن حق حيات و پرهيزگاري و 

بهمين  .ميخواسته از اقيانوس سامسارا بگذرد و به ساحل آرامش ابدي راه يابد ،امساک

اند، يعني آنهايي که گذرگاهي و فرزانگان اين آيين را تيرتامكارا ناميدهدليل قديسين 

 (. 311: 3111 اند )شايگان،براي عبور از درياي سامسارا يافته
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 ها و پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي ديدگاه گاندي درباره خدا و نسبت آن با حقيقتريشه؛ نقلي باقرشاهيعلي

 

 

نافرماني مدني را  ةايد ،( متفكر و شاعر امريكايي3131ـ  3112. هنري ديويد تورييو )1
اين روش را براي مبارزه با  مطرح کرد و  3115يي تحت همين نام در سال در مقاله

 دولت امريكا پيشنهاد کرد.

در جنوب هند  ،( مبارز مسلمان هندي3111ـ  3155) . براي مثال تيپو سلطان1
يي را با انگليسيها شروع کرد و موفقيتهايي هم سپاهي تشكيل داده و نبرد مسلحانه

 داشت ولي در نهايت به دست آنها به قتل ميرسد.
 «ودا» ۀودانتا از دو کلم ۀيكي از شش مكتب فلسفي برهمني است. کلمب ودانتا . مكت1

(veda)   انتا»و »(anta) معني پايان وداهاست. مكتب ودانتا مكتبي ترکيب يافته که ب

اين مكتب  ۀدارد. از بنيانگذاران برجست اوپانيشادهااست عرفاني و مباني آن ريشه در 
 کرد.  ميتوان به شانكاراها و رامانوجا  اشاره

و بهمين دليل آنها را ودانتا يعني پايان ودا  ستا وداهادرواقع قسمت آخر  اوپانيشادها. 1
شيوة رمزي و عرفان در مقابل عمل و تكليف بطريق معرفت  اوپانيشادهاگويند. در 

يكي از شگفتيهاي تاريخ  اوپانيشادهامطرح شده است. تبديل معنويت هندو از وداها به 
 محسوب ميشود.  

يعني رشد و گسترش   (brh) بره ۀ. شانكارا دربارة برهمن ميگويد: لغت برهمن از ريش5

مشتق شده و مفهوم وجود نامحدود و اسم بالرسم ذات باري را دربردارد. اين شوکت و 
دهندة نشان ،عظمت برهمن از يكسو معرف پاکيزگي و جاويداني اوست و از سوي ديگر

 (.111: 3111 ان،هشياري وي به وجود خود )شايگ
 دکه ميتوان است. ويشنو يكي از خدايان ودايي است که يكي از خصايص مهمش اين 31

تمام فضاي عالم را بپيمايد. امكان دارد سه گام ويشنو مظهر سه  ،با برداشتن سه گام
. ميداننددرجۀ هستي يعني زمين، فضاي ميانه و آسمان باشد. ويشنو را گردانندة کائنات نيز 

 (. ويشنو213: همان)کائنات ميگردد  ةکنندين متأخر هندو ويشنو مبدل به اصل حفظ در آي
کننده( تثليث  )خداي نابود کننده( همراه با برهما )خداي آفرينش( و شيوا)خداي حفظ

هندويي را تشكيل ميدهند. هندوان معتقدند ويشنو به ده شكل ظهور داشته و ظهور 
اين عالم بحران و  هرگاه در ،هد پيوست. به اعتقاد آنهاآخر او نيز در آينده بوقوع خوا

ويشنو ظاهر ميشود و با قدرت  ،گرفتاري پديد آيد و جهان در آستانۀ پرتگاه قرار گيرد
آن را از نيستي نجات ميدهد. آيين ويشنو بيشتر در جنوب هند رواج  ،اعجازآميز خود

    .داشت
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11 .Bhakti وجود  اوپانیشادهااست که در طریق جدیدي  ،طریق بکتی و محبت؛

طریق گیتا طریق معرفت را براي رستگاري توصیه میکند و کتاب  اوپانیشادها. نداشت

نهضت طریق عشق در جنوب هند بوجود آمد و . عشق و محبت را سفارش میکرد

  .معنی مجزوبین مستغرق در محبت الهی میگفتندب) alvars( پیروان این طریق را آلوار

را براي  love-forceو  soul-forceهاي  قد است تولستوي واژهگاندي معت. 12
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