انسانی در قامت یک رسول
نگاهی اجمالی به زندگی و آموزههای مهاتما گاندی از دریچهی کتاب «راه عشق :داستان تحول روحی مهاتما گاندی»

***

«آنکه در خِرَد زندگی میکند
خویشتن را در همه
و همه را در خویشتن میبیند.

عشقش به پروردگار عشق
تمامی آمال خودخواهانه را
– که شکنجهی روحاند –
در او محو کرده است».
***
برای ما ،که دیریست در تنگنای نومیدی زندگی میکنیم و حیات روزمرهمان آکنده است از جهل و روزمرِّگی ،مالقات با انسانی
که خود را بهتمامی وقف قدرت قهّارِ عشق کرده باشد ،بیشتر به خیاالت و افسانه میماند.
با این حال ،مهاتما گاندی ،اصالحگر و رهبر مردمی هندی ،مردی است که – به تعبیر اکنات ایسواران ،نویسندهی کتاب «راه
عشق» « -زندگیاش را به یک اثر تمام و کمال هنری بدل کرده» و کوشیده است تا چنان که خود میگوید« :زندگیاش] ،عین[
پیغامش باشد».
او ،که اغلب به عنوان رهبری در مبارزه با تبعیض نژادی ،استعمار و استبداد شناخته میشود ،مردی است که تجربهی زندگیاش،
در تمامی جزییات آن ،نمودی است از سختکوشی و ممارست پیوسته برای تحقق حقیقت و تخلق به صفات و آدابی که الزمهی
استقرار کامل محبت و زیبایی در جان و جهان اوست.

اکنات ایسواران ،نویسندهی کتاب

مهاتما گاندی ،رهبر مبارزات عدالتخواهانهی هند و آفریقای جنوبی

کتاب «راه عشق :داستان تحول روحی مهاتما گاندی» ،کتابی است که گاندی را نه تنها به عنوان اصالحگری اجتماعی و مبارزی
علیه ستم ،که به عنوان انسانی در جستجوی حقیقت به تصویر میکشد؛ چنان که گاندی خود نیز میگفت]« :من[ فقط جویندهای
فروتن هستم که در جستوجوی حقیقت است و در راه رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگذار نمیکند] .من[ هیچ ایثاری را در
راه دیدنِ رودرروی خدا بسیار نمیشمارم .تمامی فعالیتهای من ،چه آنها که اجتماعی یا سیاسی تلقی میشوند و چه آنها که
انساندوستانه و اخالقی انگاشته میشوند ،در جهت تحقق همین هدف هستند».

1

این کتاب ،که در چهار فصل با نامهای «استحاله»« ،راه عشق»« ،مادر و فرزند» و «گاندی به مثابهی یک انسان» تنظیم شده ،تألیفی
است از اکنات ایسواران ،که خود نیز یک آموزگار آموزههای حقیقتمحورانهی هندوست که در دوران حیات گاندی برای فهم
راز قدرت روحی مهاتما ،به دیدار وی رفته .ایسواران ،در این کتاب کوشیده تا – آنچنان که در پیشگفتار کتاب آمده – به این
پرسش پاسخ دهد که «چگونه جوانی ناکام و بدون جذابیت  ...که تنها ویژگی ]منحصر بهفرد[ او ترس بیحدش از تاریکی و
گوشهای بزرگ و بدشکلش بود ،توانست تبدیل به رهبر پرجاذبهای شود که حتی رقبای قسمخوردهی او نیز نتوانند در مقابل
1به نقل از کتاب «گاندی و لوترکینگ :قدرت مبارزهی عاری از خشونت» ،نوشتهی مری کینگ ،ترجمهی شهرام نقش تبریزی ،نشر نی ،چاپ اول ،ص.112

شخصیتش مقاومت کنند؟ این جوان عصبی و خشن ،چگونه آموخت که همهنوع انتقاد اهانتآمیز را بشنود ،آنها را با رویی بشاش
تحمل کند و در مقابل دشمن تهدیدگرش بهگونهای برخورد کند که گویی دوستی دیرینه را پس از مدتها یافته است؟ در یک
کالم ،او چگونه توانست شخصیت خُرد و حقیر موهانداس ک.گاندی را به حد یک مهاتما 2که عظیمترین نیرو برای تکامل بشر
است ،ارتقا بخشد؟»
در این نوشته ،با روایت خالصهای از فصلهای کتاب ،از دریچهی چشمان اکنات ایسواران نیمنگاهی به زندگی و آموزههای
مهاتما گاندی خواهیم انداخت.

2مهاتما ،که بعدها گاندی به آن ملقب شد و اکنون اغلب بدین نام شناخته میشود ،به معنای «روح بزرگ» است.

فصل اول :استحاله
نخستین فصل کتاب ،به سرگذشت کشاکشهای روحی و اخالقی گاندی نوجوان و جوان میپردازد .کمرویی ،ترس ،عدم اعتماد
بهنفس و سختگیری بر همسرِ کم سن و سالش از جمله ویژگیهایی است که گاندی از دوران نوجوانی و اوایل جوانی خود
روایت میکند.
تصمیم مهاتما برای تحصیل در خارج از کشور ،سفرش به بریتانیا و
تالش نافرجام او برای شبیه شدن به «انگلیسیهای متمدن» نیز از جمله
فرازهای این فصل است؛ تالشی که سرانجام به گاندی آموخت که به
جای در پیش گرفتن تقلید ،بنا به حقیقتِ خودش زندگی کُنَد .او:
«وقتی با دانشجویی فقیر آشنا شد که در یک اتاق زندگی
میکرد و غذای خود را خود میپخت ،بالفاصله او را الگوی
خود قرار داد .اتاقی در مرکز شهر انتخاب کرد تا بتواند به
هرکجا که میخواهد پیاده برود؛ به این ترتیب از مخارج
اتوبوس هم اجتناب میکرد .هرچند که اجتناب از اتوبوس
محدودیتهایی ایجاد میکرد ولی توانست این مسأله را تبدیل
به موقعیتی برای ورزش کند .پیادهرویهای طوالنی ،حتی در
سرماهای سخت زمستان لندن ،او را سرزنده و قوی نگه
میداشت .این پیادهرویها عادتی در او خلق کرد که تا پایان

تصویری از گاندی در دوران دانشجویی در انگلستان

عمر همراهش ماند 3.از همه مهمتر ،این تجربیات اتکاء به

گاندی در این دوران ،میکوشید تا شبیه به انگلیسیها زندگی

نفسی را که تقلید از دیگران از او سلب کرده بود ،به او پس

کند و خود را به سیاق آنها «متمدن» بنماید؛تالشی که البته

داد».

برایش رضایتی به همراه نداشت.

پس از طی چالشهای زندگی به عنوان یک هندوستانیِ کمرو در انگلستان ،و بازگشت به هندوستان و مواجه شدن با درگذشت
مادرش ،گاندی که در شغل وکالت چندان هم موفق نیست؛ برای ادامهی کارش به استخدام شرکتی در آفریقای جنوبی در میآید.
سفر به آفریقای جنوبی و تجربههای آنجا ،رفتهرفته شخصیتی تازه را در گاندی پرورش میدهند:

 3مهاتما گاندی بعدها توانمندیاش در پیاده پیمودن راههای طوالنی را به سرمایهای برای مبارزات اجتماعیاش برای رهایی هندوستان بدل کرد .برای اطالعات بیشتر بنگرید به
مبحث «راهپیمایی نمک» در همین کتاب و سایر منابع معرفی شده.

«فشار سیاسی و اجتماعی بر هندیان مقیم آفریقای جنوبی ،بهویژه
شرایط بحرانی افرادی که به عنوان کارگر به آنجا آمده و در
اصل در یک نظام بردهداریِ قانونی به کار گمارده شده بودند،
تأثیری عمیق بر گاندی به جای گذاشت .یکی از این افراد که
مورد ضرب و شتم شدید کارفرمایش قرار گرفته بود ،نزد گاندی
آمد و از او یاری خواست؛ گاندی از طریق او افراد بسیار دیگری
را شناخت که شرایطی شبیه او داشتند .از خانههای آنها دیدن
کرد و با خانوادهها و چگونگی زندگیشان از نزدیک آشنا شد.
آرام آرام خود را فراموش کرد و کوشید وقت و منابع الزم برای
تسکین رنج این مردم بیابد».

«انسان نمیتواند در حوزهای از زندگی خود با درستی و صداقت
عمل کند در حالی که در سایر حوزههای زندگیاش آلودهی
تصویری از گاندی و خانوادهاش در آفریقای جنوبی
کسب تجربهای موفقیتآمیز در حل و فصل اختالفات با تکیه بر
اعتمادسازی ،کسب آگاهی از وضعیت کارگران رنگینپوست در
آفریقای جنوبی ،مراقبت و تیمارداری از بیماران جذامی و نیز
مواجههی مستقیم با بیعدالتی ،گاندی را به در پیش گرفتن یک
زندگی تازه فرامیخوانند.

نادرستیهاست .زندگی ،واحدی تجزیهناپذیر است».

فصل دوم :راه عشق
در فصل دوم ،نویسندهی کتاب به تجربههای گاندی به مثابهی یک مصلح و مبارز اجتماعی در آفریقای جنوبی و هندوستان
میپردازد؛ مصلحی که مبارزات خود را بر «عدم همکاری» با ستم ،و در پیش گرفتن ساتیاگراها (پایبندی به حقیقت) 4و اهیمسا
(مهرورزیِ بیخشونت) 5بنا کرده است.
او ،چه در آفریقای جنوبی و در کمک به کارگران و ساکنان رنگینپوست مورد تبعیض در این کشور ،و چه در وطنش هندوستان
که با استعمار و سلطهی ستمگرانهی انگلستان بود ،و چه در برابر راهبان و مردمان هندویی که طبقهی فرودست هندو را «نَجِس«
میدانستند ،به پاسخگو بودن عشق در برابر نفرت باور داشت و با وجود سوءظن ابتدایی بسیاری ،با مبارزهی مبتنی بر حقیقت و
خیرخواهی ،توانست دولت آفریقای جنوبی ،دولت انگلستان و روحانیون جزماندیش هندو را به بازاندیشی در رفتار و سیاستهای
ناعادالنهشان وا بدارد.
مهاتما که تبدیل به «پدر» کارگران و رنگینپوستان آفریقای جنوبی و
ستمدیدگان و «نجس»های هندوستان شده بود؛ در هر دو کشور رهبری
اعتراضاتی را بر عهده گرفت که به پیروزیهایی چشمگیر و نفوذ در جان
و دل مردمان منتهی شدند .او دربارهی نافرمانی مدنی ،که معموالً به عنوان
سرپیچی از اطاعت فرمانهای خالف وجدان و اخالق اطالق میشود،
میگفت:

«الزمهی مدنی بودن نافرمانی ،وجود صداقت ،احترام به حریف،
خویشتنداری و پرهیز از خوی تهاجم است .چنین شیوهای باید مبتنی بر
اصولی کامالً شفاف باشد و دمدمی مزاجی در آن راه ندارد؛ از همه مهمتر
گاندی در حال برداشتن نمادین نمک از دریا در
اعتراض به قانون انحصار نمک
این تصویر ،مهاتما گاندی را در پایان راهپیمایی نمک نشان
میدهد .این راهپیمایی جمعی  24روز به طول انجامید و در
اعتراض به انحصار حق استخراج نمک برای دولت
انگلستان انجام گرفت.
4برای آشنایی بیشتر با مفهوم «ساتیاگراها» به پیوست رجوع کنید.
 5برای آشنایی بیشتر با مقهوم «اهیمسا» نیز به پیوست رجوع کنید.

اینکه نباید سوءنیت یا نفرتی در پسِ آن نهفته باشد».
ایسوارن ،با ستایش چشمگیر موفقیتهای روش مبارزهی حقیقتمدار،
اخالقی و عاری از خشونت گاندی ،مینویسد:
«آنچه گاندی پیش پای هموطنانش گذاشته بود ،شیوهای کامالً نو برای
مبارزه بود .استدالل او این بود که بهجای شعلهورتر کردنِ آتش نفرت به

وسیلهی نفرت ،به جای دامنزدن به خشونت به وسیلهی خشونت ،میتوان تنها با نثار محبت در مقابل تنفر و احترام در
مقابل تحقیر ،و با عزمی جزم برای عقب ننشستن در مقابله با بیعدالتی ،بر استثمار غلبه کرد .این شیوهای از مقاومت بود
که نهایت شهامت را میطلبید و الزمهی آن ،تعهدی عمیق بود».
در این فصل ،ایسواران روایت گیرایی از باورها ،آموزهها و تجربههای گاندی در باب مبارزه با بیعدالتی ،پرهیز از نفرت در
مبارزه ،تقویتِ قدرت درونی و دگرگون کردنِ دل و شخصیتِ ستمگران را بیان کرده است .او با الهام از گاندی مینویسد:
«بیعدالتی بدون همکاری ما – چه عمدی و چه غیرعمدی – نمیتواند به وجودش ادامه دهد .چنین اندیشهای ،آموزهی
روحی بزرگی است که در پس شیوهی عدم همکاریِ عاری از خشونت وجود دارد .تا زمانی که مردم استثمار را
میپذیرند ،هم استثمارگران و هم استثمارشوندگان در چنبرهی بیعدالتی گرفتارند ،اما به محض اینکه استثمارشونده از
پذیرفتن چنین ارتباطی سر باز میزند و از همکاری امتناع میورزد ،هر دو آزاد میشوند».
ایسواران ،مقصود و معنای «عشق» مدنظر
گاندی را ،به خصوص تالش برای «دگرگون
کردن» بدکاران و تسخیر دلهای آنان میداند
و به نقل از گاندی مینویسد:

«قصد ساتیاگراهی (=شخصِ پایبند به
ساتیاگراها) هرگز شرمسار کردن خالفکار
نیست .همچنین هیچگاه نباید به ترسِ او
متوسل شد ]و با ترساندن در صدد دفع وی
گاندی در حال خیاطی با چرخ نخریسی

برآمد[؛ هدف یا آنچه که باید هدف باشد،

گاندی برای آنکه مردم هندوستان بتوانند بدون نیاز به همکاری با نهادهای دولتیِ استعماری

قلب اوست .هدف ساتیاگراهی ،دگرگون

امرار معاش کنند ،استفاده از لباس پارچهای ساده به نام «خادی» را باب کرد و از همهی هندیها

ساختن خالفکار است ،نه تحمیل چیزی بر

خواست که خادی بپوشند .به این ترتیب ،او و بسیاری دیگر از هندیان از همکاری با دولت
انگلستان سر باز زدند و برای امرار معاش به کار با چرخ نخریسی و دوخت «خادی» روی
آوردند .بدینترتیب ،لباس مردمان هند و نیز چرخ نخریزی تبدیل به نماد مبارزه شد.

او».
ایسواران همچنین اشاره میکند که چگونه
گاندی ،مبارزه برای رفع بیعدالتیهای

اجتماعی و ستمهای فرهنگیِ موجود در میان مردم را پیششرطِ ضروریِ موفقیت مبارزه علیه استعمار و ستم سیاسی  -حکومتی

میداند .ایسواران روایت میکند که گاندی چگونه برای به رسمیت شناخته شدن فرودستترین طبقهی هندوها و جلب احترام
مردم و برهمنان نسبت به آنها ،با برهمنان و روحانیون هندو به مبارزهای عاری از خشونت برمیخیزد .گاندی میگوید:

«همهی ما یکی هستیم .با تحمیل رنج بر دیگران آن را بر خود تحمیل کردهایم .با ضعیف کردنِ دیگران ،خود و ملت را
ضعیف ساختهایم».
ایسواران در ادامه ،بهاختصار تصویری از مبارزات اجتماعی پر
فراز و نشیب گاندی علیه استعمار انگلستان را نیز به دست
میدهد؛ مبارزاتی که با وجود کشتهشدن و زندانی شدن
بسیاری از هندیان ،و نیز به زندان افتادن خود مهاتما گاندی ،به
دلهای مردمان هند نفوذ کرد و به شیوهی فراگیری برای
اصالحگری بدل شد .ایسواران در این باره مینویسد:
«عاقبت ساتیاگراها به عنوان یگانه درمان و تنها راه
رهایی از سوءحکومت استعمارگران پذیرفته شد.
هزاران مرد و زن به دعوت گاندی مبنی بر خودداری
از همکاری با مؤسسات حکومت بریتانیا لبیک گفتند
و به این ترتیب زندانها آکنده از مبارزان شد.
حبسهای طوالنی صادر و مجازاتها به سرعت
اعمال میشد .اما هر بازداشتی تنها الهامبخش دیگران

مهاتما گاندی پشت میلههای زندان

برای دست شستن از مناصب دولتی ،خودداری از
پرداخت مالیات و استقبال داوطلبانه از زندان بود .دست آخر گاندی نیز به جرم تحریک به فتنهگری دستگیر شد.
دادگاهش – تنها دادگاهی که دولت برای او تشکیل داد – تبدیل به تریبونی برای اعالم جرم مبسوط و تندی علیه استثمار
بریتانیا شد .مردم هند و تمام دنیا دیدند که این ،نه گاندی ،که خودِ امپریالیسم بود که به محاکمه کشیده میشد».
ایسواران بخشهایی از سخنان گاندی در دادگاهش را نیز نقل میکند:

«ساکنان شهرها بهدرستی نمیدانند که تودههای نیمهگرسنهی هند چگونه روزبهروز بیرمقتر و فرسودهتر میشوند .آنها
بهدرستی نمیدانند که رفاه اندک خود را مدیون حق داللیای هستند که در مقابل کار برای استعمارگران دریافت میکنند
و نمیداند که این حقداللیها و سودها از مکیدن خون تودهها حاصل شده است ... .هیچ مغلطه و شعبده و دستکاریای

در ارقام و آمار نمیتواند به نادیدهگرفتن مردگان متحرکی که در بسیاری از روستاها با چشم غیرمسلح نیز قابلرؤیتند
کمک کند».
او همچنین روایتهای متعددی از بزنگاههای مهم مبارزهی اجتماعی را نقل میکند تا مشی و شخصیت گاندی را در مواجهه با
دشواریها و چالشها نشان دهد .به عنوان مثال ،او ماجرای یکی از دستگیریهای مهاتما را اینچنین روایت میکند:
«مأمور انگلیسی بیدارش کرد و نور چراغ قوهاش را به چهرهاش انداخت« :ما برای دستگیری آقای ام.ک.گاندی آمدهایم».
مرد کوچکاندام مؤدبانه پاسُخ داد« :موهانداس کرمچند گاندی منم؛ در خدمت شما».
مأمور گفت« :لطفاً وسایل خود را آماده کنید ،هر چقدر بخواهید وقت دارید».
گاندی پاسخ داد« :من همین االن آماده هستم ».به بقچهی کوچک روی زمین اشاره کرد« :همهی آنچه که نیاز دارم همین
است ».و زیر نگاه مأمور با همان حالت آرام و خونسرد خود شروع به مسواک زدن چند دندانش کرد .سپس بعد از نیایشی
کوتاه در حالی که با شادمانی با محافظانش گپ میزد به طرف اتومبیلی رفت که انتظارش را میکشید .گاندی بهخوبی
میدانست که شاید تا سالها از بازگشت خبری نباشد ،با این حال کوچکترین اثری از نگرانی یا رنجش در رفتارش
وجود نداشت .پلیسها آنچنان تحتتأثیر متانت و وقار سادهی این مرد کوچکاندام قرار گرفته بودند که گویی نه
زندانبانان که زندانیان اویند .گویی گاندی هنگام آزار دیدن ،در بهترین وضعیت و هنگام فشار ،در قویترین حالت بود.
گاندی چه در زندان و چه خارج از آن ،همواره آزادی خود را حفظ میکرد .در این زمان بیش از شصتهزار ساتیاگراهی
در زندان بودند و الگوی همهی آنها گاندی بود».
ایسواران در این فصل نیز همچون فصول دیگر کتاب ،اهمیت توانمندیهای شخصیتی گاندی را در سبک اصالحگری او و
تأثیرگذاری او بر دلهای مردمان و دشمنان و دوستان ،نشان میدهد و از گاندی نقل میکند که:

«برآنم که اگر یک فرد به مراتب باالی روحی برسد ،همهی جهان با او صعود میکنند و اگر فردی سقوط کند ،همهی
جهان را به سقوط کشانده است .هرگز به رقبای خود کمک نکردهام ،جز آنکه در همان حال]و با کمک به رقبای خود[

به خود و همکاران خود کمک کردهام».

در پایان این فصل نیز ،پس از روایت تجربههای
امیدآفرینِ گاندی در زندان ،و نیز سفر مشهور مهاتما
از زندان به انگلستان برای مذاکره با دولت انگلیس،
و همچنین با بررسی شیوهی زندگی اجتماعی او در
«اشرام» 6با همراهی فقیرترین مردمان ،در نهایت با
تالش همهجانبهی گاندی و پیروان و دوستانش برای
ایجاد برادری میان ادیان مختلف هند و کوشش آنان
برای پایان دادن به جنگهای فرقهای و
خونریزیهای گسترده میان مسلمانان و هندوها
مواجه میشویم.

گاندی در حال مالقات با خانوادههای کلبهنشین کارگران انگلستان
در پی تحریم کاالهای انگلیسی در هندوستان توسط گاندی و پیروانش ،بسیاری از
کارگران انگلیسی کارخانهی نساجی النکشایر از کار بیکار شده بودند .آنها گاندی را
عامل بیکاری خود میدانستند .گاندی در سفر به انگلستان ،با وجود هشدارهایی مبنی بر
خطرناک بودن سفرش به لنکشایر ،تصمیم گرفت مستقیماً به مالقات کارگران
بریتانیایی برود و وضعیت مردم و کارگران هندوستان را برایشان وصف کند.

نا

«6اشرام» در لغت به معنای مکانی است که هدف راستین زندگی در آن دنبال میشود .در عمل« ،اشرام»ها مکانهایی بودند که نوعی زندگی دینی جمعی در آن جریان پیدا
میکرد .گاندی در دوران اصالحگریاش ،چندین اشرام را به همراه دوستان و دوستدارانش بنا کرد تا باورها و آموزههای خود را در آنها – و در قالب یک زندگی اجتماعی –
عینیت بخشد.

فصل سوم :مادر و فرزند
ایسواران در سومین فصل ،به رابطهی حیاتی و تأثیرگذار گاندی با کتاب مقدس آیین هندو ،گیتا میپردازد؛ گیتایی که گاندی
گاه از آن به عنوان مادر یاد میکند.
ایسواران به خوبی نشان میدهد که چگونه گیتا منبعی از الهام ،یقین و بینش را در چالشهای زندگی شخصی و اجتماعی برای
مهاتما فراهم میکرده و بصیرتهایی راهگشا را برای او به ارمغان میآورده است .عبور از اسارتِ در «خود» و رسیدن به نوعی از
رهایی ،از جمله آموزههای این کتاب مقدس است؛ ایسواران با اشاره به این موضوع مینویسد:
«اگر خواهان لذت بردن از زندگی هستیم،
نباید بهخاطر شخص خودمان به چیزی
وابستگی داشته باشیم ،نه پول ،نه دارایی ،نه
قدرت ،نه حیثیت و نه خانواده و دوستان .به
محض اینکه بهخاطر خود به آنها وابسته
شویم ،اسیر و زندانی شدهایم».
او در این فصل میکوشد نشان دهد که چگونه زندگی
فعال و پُرتکاپوی گاندی ،در سایهی آموزههای دینی و
مذهبی گیتا ،به زندگیای آمیخته با قدرت روحی،

گاندی و «خانواده» در حال رفتن به مراسم نیایش

یقین و «بهره»مندی از لذتهایی حقیقی بدل شده
است.گاندی ،خود در این باره میگوید:

هوادار حقیقی گیتا معنی ناامیدی را نمیداند .مأمن جاودانهی او شادمانی و آرامشی است که ارمغان حکمت است .اما
شکّاکان و آنان که به هوش و دانایی خود مغرورند ،هرگز این آرامش و شادمانی را در دل نمییابند.
از بهرههای دیگر آموزههای مادر گیتا برای گاندی ،یکپارچگی و هماهنگی شخصیت ،زندگی و سخنان او بود؛ آنچنان که
ایسواران مینویسد«:گاندی با پیام خود در همآمیخته و یکی شده بود».
به روایت ایسواران ،در یکی از مناسبتها در طول کنفرانس] ،مهاتما گاندی[ دو ساعت تمام با شیوایی کامل در مقابل مجلس
عوام انگلیس از سوی مردم هند سخن گفت .پس از سخنرانیاش خبرنگاران روزنامههای لندن با شور و هیحان گردِ منشی او حلقه
زدند و از او پرسیدند« :چگونه است که گاندی بدون آمادگی و بدون مکث و حتی بدون یادداشت به این زیبایی سخن میگوید؟»

منشیاش – دسایی – پاسخ داد« :آنچه گاندی به آن میاندیشد ،آنچه احساس میکند ،آنچه میگوید و آنچه انجام میدهد
همگی یک چیزند .او نیازی به یادداشت ندارد».
***
پایان بخش این فصل از کتاب ،که آکنده از اظهارنظرها
و تجارب گاندی دربارهی اهیمسا و گیتاست ،به هجده
بیت آخر فصل دوم کتاب گیتا اختصاص یافته که به بیان
گاندی مشتمل است بر «حقایق ابدی» و «حکمتهایی
اشراقی» ،مهاتما میگوید:

«در چشم من این ابیات ،همهی حکمت را در
خود نهفته دارند.».
ایسواران ،این ابیات را اینگونه روایت میکند:
آخرین مراسم نیایش مهاتما گاندی
پیش از ترور شدن توسط یک هندوی متعصب

شری کریشنا به آرجونا میگوید هنگامی که عشق،
آنقدر که بایسته است ،عمیق شد؛ همهی تعلقات

خودخواهانه رخت میبندند و در پی آن احساسهای ناامنی و ناکامی و ناامیدی همه محو میشوند .آرجونا بیتاب و
پرشور میپرسد« :چطور میتوانم در صورت برخورد چنین شخصی را بازشناسم؟ اوصاف کسی که همواره در خِرَد
زندگی میکند و آن را به کمال در خود پرورده است ،چیست؟ به من بگو او چگونه سخن میگوید ،چگونه رفتار میکند
و واکنشش وقتی که به او حمله میشود ،چیست؟»
کریشنا چنین پاسخ میدهد:
«آن کس که در خِرَد میزید،
خویشتن را در همه و همه را در خویشتن میبیند.
و عشقش به پروردگارِ عشق،
تمامیِ آمال خودخواهانه را – که شکنجهی روحاند –
در او محو کرده است.

در دلش نه نگرانی از شدت ،راهی دارد
و نه آرزوی لذت ،جایی
پس از شهوت و خشم و ترس
دیگر وارسته است.

حلقهی تعلقات شخصی را
از گردنِ جانش گشوده
و سودجویی را از دل زدوده
نه طالع خوب ،موج شعفی بر چهرهاش مینشاند
و نه اقبال بد ،به اندوهش میکشاند.
پس اینچنیناند روشنبینان...

اندیشه به دنیا و تعلقاتش
پایبندت میکند به آنها.
پایبندی ،آرزو میپرورد در دل.
و آرزو چیست؟
آرزو ،جز شهوتِ «داشتن» نیست.
و چون نتوانی داشته باشی،
خشم از راه میرسد.

خشم ،قدرت تشخیص تو را در پس حجاب مینشاند
و توان تجربهآموزی از خطاها را از تو میستاند.
و چون قدرت تمیز از کف دادی
زندگیات را سراسر بر باد دادی.

ولیکن آنگاه که از دنیای محسوسات درگذری
و از زندان تعلقات و بیزاریها جان ببری،
صلح و یکرنگی فراخواهد رسید.
رنجها پایان مییابند،
و زندگیات غرق در نور معرفت میگردد.

پراکندهدل ،از حکمت به دور است.
نه او را یارای تمرکز است گاهی
و نه او را به جهان صلح و یکرنگی است راهی
و چون نداند صلح و آرامش چیست،
او را به وادی لذت
راهی نیست.

آن دل که در پی شهوت روانه شد
قدرت تمیز خود را چون قایقی

به گردباد سپرد
و طوفان ،او را به سوی هالکت بِبُرد...

آن کس که قفس «خویشتن» را شکست
و یکباره از «ما و من»ها برست
به پروردگار عشق رسید
و به او ملحق شد.
و چه جایگاهی برتر از این؟
پس به چنین جایگاهی نایل شو!
و از مرگ به بیمرگی واصل شو!»

فصل چهارم :گاندی ،به مثابهی یک انسان
ایسواران در چهارمین فصل ،یکسره نمایشگر شخصیت تکاملیافته و تأثیرگذار مهاتماست .آغاز این فصل ،با توصیفی از دیدار
لویی فیشرِ روزنامهنگار با گاندی آغاز میشود:
«لویی فیشر ،روزنامهنگار آمریکایی ،سالها مبارزات گاندی را در هند دنبال میکرد و به شگفتیهای حکمت عملی این
مرد کوچکاندام که چنین موفقیتآمیز قوانین عشق را در چالشهای پرآشوب سیاستبازیهای متکی بر قدرت به کار
میبست ،خو کرده بود .اما عاقبت ،هنگامی که موفق به دیدار گاندی در منزلش شد ،آنکه قلبش را تسخیر کرد ،نه
گاندیِ سیاستمدار ،که گاندی به مثابهی یک انسان بود .آن نشاط دایمی ،آن گرمی و حرارت ،آن قدرت مالیم ولی
تزلزلناپذیر و آن شوخطبعی همیشگی و شادمانی بیتابش بود که تا قلب فیشر رسوخ کرد .او مردی را در برابر خود دید
که تقریباً مالک هیچ چیز نیست اما صاحب تجربیات بسیار غنی و سرشار درونی است ،مردی که به نظر میرسید از
مصایب و ضرباتی پایانناپذیر در رنج است ولی هیچگاه انعطاف و خلق خوش خود را از کف نمیدهد؛ مردی که بیش
از شش یا هفت کتاب روی میزش ندارد ولی سرشار از حکمت عملی است.
فیشر هفتهای را با گاندی به سر بُرد .هر روز او را میدید ،با او به پیادهروی میرفت ،همسفره میشد و مانند صدها میهمان
دیگر مسحور چیزی شده بود که آن را «معجزهی شخصیت» مینامید.
هنگام جدایی نیز با این احساس ماندگار او را
ترک میکرد که مهمترین آزمایشات او اصوالً
در دنیای سیاست نیست ،بلکه در زمینهی هنر
زیستنِ معنیدار در دنیای مملو از منازعات
خشونتبار و تغییرات بیوقفه است».
ایسواران در ادامهی این فصل ،فرازهایی از زندگی
شخصی گاندی ،رابطهی او با همسرش ،و آموختن آنها
از یکدیگر را روایت میکند و به نقل از گاندی
مینویسد:

زندگی من یک واحد تجزیهناپذیر است ...
باید به زندگی من بنگرید :اینکه چگونه

گاندی در حال عیادت بیماران جذامی در اشرام

زندگی میکنم ،چگونه غذا میخورم ،چگونه مینشینم ،سخن میگویم ،و به طور کلی چگونه رفتار میکنم .مذهبِ مرا
مجموعهی همهی اینها تشکیل میدهد.
ایسواران ،گاندی را به «هنرمندی تمامعیار» تشبیه میکند که «کوچکترین جزئیات زندگیش را به اثری هنری بدل ساخته بود.».
او به سراغ زندگی گاندی در اشرام میرود و شبانهروز گاندی را در تعامل با دستههای مختلف مردم و دوستدارانش ،روایت
میکند:
«گاندی در طول دورهی زندگیش
تعدادی اشرام بنا کرد .زنان ،مردان
و کودکان با هر سابقه و ملیتی برای
گرفتن الگو از زندگی روزانهی او و
فراگیری درس عشق و عدم خشونت
به عنوان پایه و اساس زندگی ،به
آنجا میآمدند و با او میزیستند.
 ...زیبایی گاندی بیش از همیشه در
گاندی در اشرام سابارماتی

میان

خانوادهی

اشرامش

میدرخشید .اشرام مجموعهای

غریب بود .صدها زن و مرد و کودک از همهی نقاط جهان در آن گرد آمده بودند ... .گاندی به هرجا که قدم میگذاشت
زنان و مردانی را مجذوب خود میکرد ،زنان و مردانی که عشقشان به او ذخیرههای عظیمِ شهامت ،وفاداری و خدمت
خالصانه را در آنها آزاد کرده و زندگی آنها را دگرگون ساخته بود .حتی در آفریقای جنوبی نیز هنگامی که آوازهی
«خانواده»ی او گسترش یافت ،افراد زیادی با سوابق گوناگون به خانوادهی او پیوستند و خود را به طور کامل وقف اهی
کردند که در پیش گرفته بود.
بسیاری از آنان ،درک عمیق گاندی از قدرت ساکت ولی خللناپذیر شکیبایی زن و روح فداکاری و توانایی گذشتی را
که در اوست ،دریافته و با تمام وجود مجذوب آن شده بودند .گاندی از زن چنین یاد میکرد« :اگر عدم خشونت قانون
هستی ماست ،پس آینده از آنِ زنان است ».درِ خانهی گاندی همواره برای پذیرفتن همهی زنان به عنوان اعضای خانواده
باز بود و از آنجایی که آموخته بود چگونه عشقش به کاستوربای و کودکانش را به همهی مردم گسترش دهد ،هیچگاه
ظرفیت خانهاش تکمیل نمیشد ،چرا که همهی جهانیان اعضای خانوادهی او بودند .روزی ،کاستوربای در پاسخ به سؤال

خبرنگاری که تعداد فرزندانش را پرسیده بود ،به شیطنت گفت« :من چهار بچه دارم .اما همسرم ،باپو (به معنای «پدر»)،
چهارصد میلیون بچه دارد».
زیباترین جلوهی شخصیت گاندی ،ارتباط
عاشقانهاش با هریک از صدها عضو افراد
خانوادهاش در اشرام بود .همهی جزییات
زندگی آنها برایش مهم بود و در عین حال
از اطرافیانش انتظارات بسیار زیادی داشت،
رفتارش با آنها سرشار از عشق ،شوخطبعی
و تدبیر بود .با تکتک افراد «خانواده»
رابطهای خاص و منحصر بهفرد داشت .حتی
از کوچکترین جزییات نیازهای دیگران

گاندی در اشرام سواگرام

آگاه بود و اغلب ،اطرافیان خود را با توجه
دقیق و موشکافانه به کوچکترین نیازهایشان ،آن هم در میان تراکم برنامههای روزانهاش ،شرمگین میکرد».
ایسواران سرانجام ،با نقل خاطرهای ،اهمیت سبکزندگی و انتخابهای بهظاهر «شخصی» مهاتما را در سلوک اجتماعی و
اصالحگرانهاش نشان میدهد.

 ...یک بار ،زمانی که قطار گاندی به آهستگی ایستگاه راهآهن را ترک میکرد ،خبرنگاری دواندوان خود را به او رساند
و بریده بریده از او خواست که پیامی به او بدهد تا آن را به گوش ملت خود برساند .گاندی در پاسخ ،با عجله خطی
کوتاه بر تکهای کاغذ نوشت« :پیام من ،زندگی من است».
اکنات ایسواران ،جمالت زیر گاندی را به عنوان پایانبخش کتاب خود برگزیده است:

من چیز جدیدی برای آموختن به جهانیان ندارم .حقیقت و عدم خشونت به قدمت کوههایند .تمام آنچه که کردهام
آزمایشاتی بوده است که در این دو زمینه ،به اندازهی توانم انجام دادهام .در این راه گاهی نیز مرتکب خطا شدهام و از
آنها درس آموختهام .به این ترتیب زندگی و مشکالت آن ،همه برای من بهمثابهی آزمایشاتی هستند برای نیل به حقیقت
و عدم خشونت...

***
کوچکترین شکّی ندارم که هر مرد و زنی میتواند به جایی که من رسیدهام برسد ،به شرطی که همان تالشها را به کار
بندد و همان امید و ایمان را در خود بپروراند.

پیوست :ساتیاگراها و اهیمسا
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نگاهی به مفاهیم بنیادین اندیشهی گاندی

ساتیاگراها
«ساتیاگراها» در معنای لغوی آن بهصورت «پایبندی به حقیقت»« ،جستجوی بیوقفهی حقیقت»« ،قدرت حقیقت» یا «قدرت پنهان
در حقیقت» ترجمه شده است .این ،نامی بود که مهاتما بر روش مبارزاتی خود گذاشته بود .او بر آن بود که اندیشهی ساتیاگراها
نباید تنها به عنوان یک تاکتیک مقطعی برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد ،بلکه باید بر اندیشه و روح
ساتیاگراهی (شخصِ پیروِ اندیشهی ساتیاگرها) حاکم باشد ،به این معنی که هرگز حتی برای ]کسی ،حتی[ حریف خود نیز جُز
خیر نخواهد.
گاندی خود با اشاره به معنای عبارت ساتیاگراها میگوید« :پایبندی ]به حقیقت[  ،فرد را به قدرتی بیمانند مسلح میکند .کلمهی
ساتیاگراها متضمن این قدرت یا نیروست».
او مینویسد« :یکی از اصول بسیار اساسی ساتیاگراها این است که فرمانروای مستبدی که ساتیاگراهی در مقابلش مقاومت میکند،
بر جسم و داراییهای مادی او سلطه دارد ،ولی بههیچوجه قادر به اِعمالِ قدرت و حکومت بر روح او نیست .روح میتواند آزاد و
تسخیرناپذیر باقی بماند ،حتی هنگامی که جسم در زندان است .تمامی علمِ ساتیاگراها از آگاهی به این حقیقت اساسی متولد شده
است».
گاندی همچنین ،با تأکید بر آداب مواجههی ساتیاگراهی با بدکاران ،مینویسد« :قصد ساتیاگراهی هرگز شرمسار کردنِ خالفکار
نیست .هیچگاه نباید به ترس او متوسّل شد؛ هدف – یا آنچه که باید هدف باشد – قلب اوست؛ هدف ساتیاگراهی ،دگرگون
کردن خالف کار است نه تحمیل چیزی بر او .ساتیاگراهی باید در تمام اعمالش از تصنع دوری جوید .عمل او طبیعی ،و برآمده
از ایمان قلبی اوست».؛ چنانکه مهاتما میگوید« :هدف ساتیاگراها محو دشمنی است ،نه محو دشمنان»
او همچنین ،برای نشان دادن تمایز «عدمهمکاریِ» مبتنی بر حقیقت با فاصله گرفتنِ تنزهطلبانه یا کینتوزانه ،مینویسد« :اگرچه عدم
همکاری یکی از سالحهای اصلی محصول زرادخانهی ساتیاگراهاست ،ولی نباید از خاطر بُرد که به هر شکل تنها وسیلهای برای
جلبِ همکاریِ پایدارِ حریف با حقیقت و عدالت است .داشتن ]یا نداشتن[ هر شکلی از رابطه با نیروی مقابل ،هرگز هدف
7در تدوین این بخش عمدتا از کتاب «گاندی و لوترکینگ :قدرت مبارزهی عاری از خشونت» و نیز پیوست کتاب «راه عشق» با عنوان «عدم خشونت در عمل» کمک گرفته شده
است.

ساتیاگراهی نیست ،بلکه هدف ،دگرگونی و پاالیش آن رابطه است ».او همچنین تصریح میکند که «ساتیاگراها به معنای به کرسی
نشاندن حقیقت ،نه با اعمال رنج به حریف ،که با اعمال رنج بر خویشتن است».
از نظر گاندی ،اصول اخالقی بدون پوشیدن جامهی اعمال روزانه بیمعنی بود] .از این رو [،وی معتقد بود که ساتیاگراها چیزی
نیست جز اخالق و انعکاس آن در زندگی روزانه .چنانکه فلیندرز مینویسد:
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باید یادآور شد که اصول حاکم بر ساتیاگراها در مسائل شخصی ،خانوادگی و صنفی نیز به همان میزان کاریی دارد ]که
در عرصهی سیاسی[ .هدف ساتیاگراها خشکاندن ریشههای هرگونه تعارض و به تفاهم و همکاری واداشتن مخالفان است.
برای گاندی ،اینکه تعارضات بین کنگرهی هند و امپراتوری بریتانیا یا بین عدهای دهقان و مالک زمین یا بین زن و شوهر
باشد ،هیچ تفاوتی نمیکرد .او همواره میگفت« :همانگونه که اصناف و گروهها میتوانند اصول ساتیاگراها را به کار
گیرند ،فرد فرد انسانها نیز میتوانند چنین کنند .در مسائل خانوادگی نیز مانند مسائل سیاسی میتوان به آنها توسل
جست .فراگیر بودن قابلیتهای آن در همهی عرصهها ،نشانی از پایندگی و شکستناپذیری آن است ... ».او برای
ساتیاگراها جایگاهی ویژه در زندگی انسانها قائل بود و آن را راهحلی جامع برای تعارضات بین افراد میدانست.

اهیمسا
اهیمسا اغلب به «عدمخشونت» ترجمه شده است ،اما چنان که آلیستر شیرر 9مینویسد» :اهیمسا برای ما شاید به مفهوم بیآزاری یا
خشونت نکردن ،به معنای محدود سیاسی یا صلحخواهانهی آن باشد ،اما ]این[ واژهی سانسکریت به آرامش پویایی اشاره دارد که
آماده است با گشادگی مهرآمیزی ،با هر موقعیتی روبرو شود .آن حالت از زیست است که با از بیم و هراس آزاد است».؛ ایسواران
نیز مینویسد که «واژهی سانسکریت اهیمسا برخالف ترجمهی آن – عدم خشونت – هیچ مفهوم انفعالی یا منفی ندارد .آنچه که
از واژهی اهیمسا القا میشود این است که با فروکش کردن تمامیِ خشونتِ موجود در قلب ،آنچه که میماند] ،نوعی خاص از[
عشق ]فراگیر[ است».
ایسواران این جمله را نیز در کتابش از گاندی روایت میکند:

« اهیمسا ویژگیِ روح است ،پس باید همگان آن را در تمامی امور زندگی به کار گیرند .اگر نتوان در همهی زمینهها به
آن توسل جست ،هیچ ارزش عملی نخواهد داشت».
8رجوع کنید به پیوست کتاب «راه عشق» با عنوان «عدم خشونت در عمل»؛ نوشتهی تیموتی فلیندرز
9رجوع کنید به کتاب «هستی بیکوشش :یوگاسوترههای پتنجلی» ،تألیف آلیستر شیرر و ترجمهی «ع.پاشایی» ،از انتشارات فراروان.

فلیندز نیز در پیوست «عدم خشونت در عمل» مینویسد:
در نگاه گاندی اهیمسا  ...پرشکوهترین جلوهی حقیقت ،یا به بیان دقیقتر ،راهِ منتهی به حقیقت بود.
او از گاندی روایت میکند:

اهیمسا و حقیقت چنان در هم تنیده و با هم آمیختهاند که عمالً نمیتوان آنها را تفکیک کرد؛ درست مانند دو روی یک
سکه یا حتی همچون صفحهای گرد که هیچ نشانی روی آن حک نشده و نمیتوان گفت کدام طرف روی آن و کدام
طرف پشتِ آن است.
فلیندرز نیز مینویسد:
عبارت «عدم خشونت» مفهومی نسبتاً منفی و منفعل القا میکند ،در صورتی که اصطالح «اهیمسا» در سانسکریت مبین
نوعی حالت پویای ذهن است که باعث رهاییِ قدرت ]درونی[ میشود  ...این قدرت درونی که در اعماق ضمیر انسانها
نهفته است با رعایت کامل اهیمسا پرورش مییابد.
او برای تمایز گذاشتن میان اهیمسا و عدمخشونتی که تنها در جستجوی تسکین وجدان است ،از گاندی نقل میکند که میگوید:
عدم خشونت ]یا همان اهیمسا[ مزیتی اخالقی برای عزلتگزیدگان نیست که با توسل به آن به آرامش و رستگاری نهایی
نائل شوند ،بلکه قاعده ای است که باید در اجتماع آن را به کار بست .به کارگیری عدم خشونت در امور دنیوی نشانگر
درک ارزش حقیقی آن است .اگر چنین کنیم ،ملکوت را بر روی زمین آوردهایم...
فلیندرز همچنین متذکر میشود که «عدم خشونت حقیقی» به عنوان یک شیوه یا مجموعهای از اصول ،مستلزم مراقبهی همیشگی
بر تمامیِ جنبههای زندگی است ،چرا که عالوه بر رفتار ،شامل گفتار و پندار نیز میشود.
او ،برای تأکید بر اشکال پنهان و چه بسا مهمتر خشونت (در قیاس با خشونت فیزیکی) ،به نقل از گاندی مینویسد:

نباید چنین پنداشت که اهیمسا جامهای پیشدوخته و آماده برای پوشیدن است .آزار نرساندن به موجودات زنده ،بیشک
بخشی از اهیمسا – ولی کوچکترین نمود آن – است .هر فکر شیطانی (شتاب بیمورد ،دروغ ،نفرت و بدخواهی) اصل
اهیمسا را خدشه دار میکند .عامل دیگری که باعث نقض آن میشود ،به مالکیت درآوردن چیزی است که دیگران به
آن محتاجاند».
گاندی خود نیز ،در دوران مبارزات اصالحگرانهاش بسیار کوشیده تا به سوءبرداشتها و تحریفات موجود از مفهوم اهیمسا – که
آن را بزرگترین مانع بر سر تحقق اهیمسای حقیقی میداند  -فایق آید؛ به عنوان نمونه ،او مینویسد:

مشکل ما با هواداران اهیمسا این است که آنها اهیمسا را به بتی کور و کر بدل کرده و بزرگترین مانع را در راه
گسترش اهیمسای حقیقی در میان ما به وجود آوردهند .تلقی متداول ولی به اعتقاد من نادرستی که امروزه از اهیمسا
وجود دارد،وجدان و آگاهی ما را آلوده کرده و احساسمان نسبت به صُور متعدد و موذیانهترِ هیمسا]خشونتورزی[

از بین بُرده است ... .ما از یاد بُردهایم که در آزار و شکنجهی ]آرام و بیصدا[ی انسانها و حیوانات ،و گرسنگی و
استثماری که حرص و خودخواهی ما سبب آن میشود ،و همچنین تحقیر و ستم بر ضعفا و کشتن حس عزتنفس آنها
– که امروز در اطراف خود فراوان شاهدش هستیم – هیمسا]خشونتورزی[ی بسیار بیشتری میتواند وجود داشته باشد
تا ستاندنِ جانِ کسی از روی خیرخواهی.
گاندی همچنین ،برای تأکید بر قدرت دگرگونکننده و رهاییبخشِ اهیمسا ،مینویسد:

«معنای ]راستین اهیمسا[ به چالش کشیدن ستمکاران در مقابل نیروی روح است .هر فردی که بر اساس این قانون زندگی
کند ،میتواند در مقابل تمامی قدرت حاکمان ظالم مقاومت کند تا شرافت ،مذهب و روح خود را محفوظ بدارد و در
نهایت زمینههای سقوط آن حاکمان یا دگرگون ساختن شیوهی حکومت آنها را فراهم سازد».

برای مطالعهی بیشتر:
 -1بنگرید به« :گاندی و لوترکینگ :قدرت مبارزهی عاری از خشونت» ،نوشتهی مری کینگ ،ترجمهی شهرام نقشتبریزی،
نشر نی
« -2همهی مردم برادرند» ،نوشتهی مهاتما گاندی ،ترجمهی محمود تفضلی ،انتشارات امیرکبیر

