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  چکيده
هاي آن با ادیـان  ها و تفاوتهاي او، تبیین و شباهتترین آموزهبررسی اجمالی زندگی ستْهیه ساي بابا و مهمبه  این مقاله

هاي عرفا و بزرگـان سـلف او ماننـد    و آموزه )Advaita Vedanta( نتهویژه مکتب هندویی ادویته وِدهو مکاتب معنوي هند، به
ریشـه در مکاتـب باسـتانی هنـدي و تعـالیم       يهـاي و بیشـتر آمـوزه  رسـد  پردازد. بـه نظـر مـی   میساي باباي شْریدي 

هـا  نقد و بررسی آموزهبا است.  بیان کرده بابا آنها را در قالبی امروزيهاي مشهور پیش از خودش دارد، که ساي شخصیت
شـود کـه   دهد، این نتیجه حاصـل مـی  میو دعاوي مهم وي، یعنی اینکه تجسد خداوند است و اعمال فوق بشري انجام 

ال سنخیتی ندارد. همچنـین اعمـ   الهی ی، با تعالیمختشنای و نجاتختشنای، جهانختیک از تعالیم وي از منظر خداشناهیچ
حتـی اگـر واقعیـت نیـز     ، در بسیاري از موارد ثابت شده که چیزي جز تردستی نیست و ثانیاً ،به ظاهر جادویی وي نیز، اوالً

  کرد.شت داعیه خدا بودن وي را ثابت نمیدامی

  نجات، تجسد، عشق، هندو، وحدت وجود، فنا، تمرکز، معجزه، جادو.: هاکلیدواژه
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  مقدمه
سـازي ماننـد   سرزمینی که از دوران باستان مهد پیدایش ادیـان بـزرگ و تمـدن   عنوان به قارة هند،شبهدر 

. ایـن  اسـت هاي عرفانی جایگـاه خاصـی داشـته    ایشمعنویت و گرهمواره آیین هندو و بودا بوده است، 
هـاي نـوین   شده این سـرزمین مسـتعد پیـدایش جنـبش    موجب سابقۀ طوالنی در زمینۀ دین و معنویت 
از چارچوب مرزهاي این سرزمین خارج شده و در سرتاسـر  آنها  معنوي بسیاري باشد که امروزه شهرت

یکـی از   ،ساي بابـا جنبش معنوي  ،در این میانیافته است. جهان از خاورمیانه تا اروپا و آمریکا گسترش 
تْهیه  آید که توسط فردي ملقـب بـه   شمار میبهآن دیار ترین و مشهورترین مکاتب معنوي نوپدید مهم سـ

العـاده و  انجـام کارهـاي خـارق   دلیل فردي که بیشتر به ؛ بنیان نهاده شده است )Sathya Sāi Bābā(ساي بابا
  ه است.جادویی شهرت یافت

  گذار جنبش معنوي ساي بابامعرفی بنیان
سـاي  قاره نیـز پیروانـی دارد، جنـبش    که در خارج از شبه ،يهند معنوي هايمشهورترین جنبشیکی از 

روسـتایی  مـیالدي در  1926سـال  بر منـوا  23در ، ساي بابـا مکتب معنوي، یعنی گذار این . بنیاناست بابا
بـه دنیـا   اي از طبقۀ کْشتریه هندو در خانوادههندوستان اندهره پرادش ایالت پرتهی در کوچک به نام پوتّه

  .)a-Clarke, 2006, p. 547( او را ستْهیه نارایانه راجو نامیدندآمد. 
روز بیهوشی خـانواده  پس از یک شبانه. اي توسط عقربی گزیده شددر حادثه در سن چهارده سالگی
اسـت   )1918ــ 1838(ساي باباي شْـریدي  د که او همان زاهد مشهور مدعی شو همسایگان را فراخواند و 

انجـام کارهـاي    از حدود دو ماه پس از آن حادثه نیز شروع بـه . )Ibid( که در این جسم دوباره متولد شده
گونـه کارهـاي   کرد، و با اینچرخاند و آب نبات و میوه ظاهر میدستش را در هوا میجادویی کرد. مثالً، 

  .)Sandweiss, 1975, p. 95(غیرعادي مریدانی گرد او جمع شدند 
هـر روز بـا مریـدانش مالقـات      )Āshrām( در محلی مخصـوص بـه نـام آشـرام     ساي باباپس از آن، 

اعالم کـرد کـه او بـراي یـک     خود  به دوست نزدیک و مترجم 1963جون سال  28در سرانجام  .کردمی
 ،امـري  سـاي بابـا  و به خلسه رفتن  یکند، و صبح روز بعد بیهوش شد. بیهوشیهفته با کسی مالقات نم

تـر  ولی ایـن بـار بسـیار طـوالنی     ،کشیدغیرعادي نبود، ولی معموالً این حالت فقط چند ساعت طول می
پزشکان پـس از معاینـه بـه ایـن نتیجـه      به مداواي وي گرفتند. کم نگران شدند و تصمیم مریدان کم شد.

بـه   ساي بابـا مبتال به سل است و تصمیم داشتند او را معالجه کنند، ولی در آن حال  ساي بابا رسیدند که
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را بازخواهـد یافـت   خـود   هوش آمد و گفت نیازي بـه درمـان نیسـت و او پـس از پـنج روز سـالمتی      
)Sandweiss, 1975, p.98(.  

است و هم تجسـد   خداي شیوه) Avatāra ادعا کرد او هم تجسد (اوتارهوي  ،پس از این خوددرمانی
 گـاه است. آن تنها تجسد الهۀ شکتی بوده ،شْریدي ساي باباي. او مدعی شد که )Shakti( همسرش شکتی

وي یـازده سـال زودتـر در سـن      بینی(البته بر خالف پیشکرد که در سن نود و شش سالگی خواهد مردبینی پیش
بـه   )Prema Sāi bābā(پرِم ساي بابادیگري به نام  ايساي بابو روحش در جسم  پنج سالگی درگذشت)هشتادو
دوباره متولد خواهد شـد کـه تنهـا تجسـد خـداي       )Karnātaka(، در ایالت کَرناتکهساي باباي عشقمعنی 

  .)Gokak, 1975, p.28(شیوه خواهد بود 
نـارنجی  یر رهبران معنوي هندو داشت. او لباسی بلند و به رنـگ  ساظاهر متمایزي از  ،ساي بابا

ست، ولـی لباسـش همچـون شـاهان و ثروتمنـدان از      ا پوشید که رنگ زاهدان و مرتاضان هندومی
نشسـت. حتـی ایـن تمـایز در     می ،هاي زیبا تزئین شدهکه با گل ،ابریشم بود. بیشتر بر تابی باشکوه

و نـه  نه مو و ریشی بلنـد داشـت    ،بر خالف دیگر رهبران معنوي هندو شد. اوموي او هم دیده می
صـورت کُرکـی   شده داشـت کـه بـه   سري تراشیده شده، بلکه همچون فردي معمولی موهایی کوتاه

  .)a-Clarke, 2006, p.548(شده بود آرایش
ایـن اعمـال جـادویی،    و جـادویی اسـت.    العـاده رهاي خارقانجام کا ،ساي باباهاي یکی از جذابیت

انواع جواهرات مثل انگشتر و گردنبند با گردانـدن دسـت   مثل ظاهر کردن . گاهی تنها جنبۀ نمایشی دارند
مثـل نوشـیدن مقـداري آب و    . در هوا و هدیۀ آن به مریدانش، و گاهی نیز جنبۀ دینی و آیینـی نیـز دارد  

، نمادي از آلت تناسلی شیوه به شکل یک استوانه، مظهر قدرت خالقه ایـن خـدا   Shiva Lingām(باالآوردن شیوه لینگام
ایـن   Vibhuti( طالیی از گلو، یا ظاهر کردن خاکستري مقدس بـه نـام ویبهـوتی    پرستان هنـدو) هدر مذهب شیو

شـود، در مراسـم نیـایش آتـش     اي ترکیب شده از فضوالت گاو، شیر و روغن تهیـه مـی  خاکستر مقدس که از سوزاندن ماده
کـه   مالنـد) تر مقـدس را بـه پیشـانی خـود مـی     گردد. معموالً مرتاضان هندو این خاکساستفاده می Homaهندوها به نام همه 

و او آن  )Chryssides, 1999, p. 180(شـد،  تدریج به حجم آن افزوده مـی ناگهان در دست او ظاهر شده و به
  .)Smith, 2003, p. 179(داد تبرك به زائرانش میعنوان به را

داراي اهمیـت اسـت کـه او    از این جهـت   ،ساي باباظاهر کردن خاکستر مقدس از دستان و تصاویر 
و خداي شـیوه و  ساي بابا مؤید ادعاي خود در مورد اینکه او تناسخ شْریدي عنوان به این کار جادویی را

کـرد،  ، که وي خود را تناسخ او معرفـی مـی  ساي باباکه شْریدي ؛ چرادادانجام می ،همسرش شکتی است
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یبهـوتی معمـوالً در    ز طرفی هم خاکسـتر مقـدس و  و ا. داده استاي انجام میالعادهنیز چنین کار خارق
  .)Cush, Denise and…, 2010, p.718(شود مراسم نیایش خداي شیوه استفاده می

العاده و عجیـب نبـود، بلکـه او و پیـروانش از     انجام کارهاي خارقدلیل فقط به  ساي باباالبته شهرت 
تأسـیس کردنـد کـه بـه انجـام       »هیه ساي بابا سواسازمان سري ستْ«المللی به نام سازمانی بین 1965سال 

از طریق این سازمان که به ادعـاي آنـان در    ساي باباپردازد. خدمات اجتماعی به اقشار محروم جامعه می
، با ساختن دو بیمارستان بـزرگ، دو  )Auer Falk, 2006, p.260(کشور حدود بیست میلیون عضو دارد  137

ابتدایی و دبیرستان در سراسر هند، و همچنین تهیه آب بـراي حـدود چهارصـد    دانشگاه و صدها مدرسۀ 
صورت کامالً رایگان در اختیار عموم مردم قرار گرفته، محبوبیت دوچنـدانی کسـب   روستا، که همگی به

  .)Mittal & Thursby, 2006, p.80(کرده است 
هـاي معنـوي   ، از پرطرفدارترین جنبشبا داشتن تقریباً دو تا سه میلیون پیرو ،ساي باباجنبش معنوي 
نام دارند، تقریباً هـزار معبـد و انجمـن در     )Sāi Samāj(ساي سماجکه  ،ويپیروان شود. هند محسوب می

سراسر هند دارند که در آن بر اساس باور به معتبر بودن همـۀ ادیـان، نمادهـاي بسـیاري از ادیـان جهـان       
تصـاویر خـدایان و پیشـوایان ادیـان مختلـف در کنـار        هـا و نصب شده و در محراب معابدشان تندیس

  .)B-Clarke, 2006, p.213(قرار داده شده است  ساي باباتصاویر 
متعـالی، در  صـلح   منـزل معنـاي  بـه  )Prashanti Nilayam Āshrām(آشرام مشانتی نیالیرَپ، 1950از سال 

نه فقط محـل نیـایش و    ،مشانتی نیالیرَ. پشودشناخته میمرکز این جنبش عنوان به ،شمال شرقی بنگالور
هـایی  است، بلکه در حقیقت شهرکی نوین است که در آن مدارس و دانشـگاه  ساي بابایی پیروان اگردهم

مقـاطع تحصـیلی از ابتـدایی تـا درجـات عـالی       همۀ توانند وجود دارد که کودکان از هر نژاد و دینی می
 هاي آسـیا نیـز کـه   ترین بیمارستانهمچنین یکی از بزرگ .طی کنندصورت رایگان دانشگاهی را در آن به

خـدمات آن کـامالً   . در ایـن مرکـز همـه    در این شهرك وجـود دارد  ،شوددر آن عمل قلب باز انجام می
در  سـاي بابـا  المللی مؤسسـات فعـال وابسـته بـه     رایگان است. این شهرك همچنین مرکز ارتباطات بین

  .)Drucker, 1998, p.3(هاي خدمات اجتماعی است زمینه
، در سـن  خـود  بینـی ، یعنی حدود یازده سـال زودتـر از پـیش   2011آوریل  24در  ساي باباسرانجام 

بـا حضـور    ،پس از تشـریفات رسـمی   ساي باباهشتاد و پنج سالگی بر اثر عارضۀ قلبی درگذشت. جسد 
 پرتهـی بـه خـاك سـپرده شـد.     پوتّهرتبۀ دولت هند و جمع کثیري از پیروانش در زادگاهش مقامات عالی

مشهور اسـت، امـروز تبـدیل بـه زیارتگـاهی       )Sāi bābā Samādhi(به ساي بابا سمادهی، که ساي بابامقبرة 
  براي پیروانش شده است.
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  هاي ستْهیه ساي باباترین آموزهمهم
  برابري ادیان

یگـانگی و وحـدت ادیـان تأکیـد      بر عنصـر  ،هاي معنوي نوپدیدپیشوایان جنبش همانند بیشتر ،ساي بابا
ة علت ظهـور و  که او دربارو مدعی بود که براي تأسیس دین و مذهب جدیدي نیامده است. چنان ،کرده

  گوید:دعوت خود می
ام از هیچ دین خاصی حمایت کنم، مـن  هاي شما روشن کنم. من نیامدهام تا نور عشق را در قلبمن آمده

اي خاص بنا نهـم. مـن   ام تا مریدانی گردآورم و عقیدهیستم. همچنین نیامدهمبلغ هیچ دین، فرقه یا مذهبی ن
ــده ــق...    آم ــۀ عش ــن راه و وظیف ــوي، ای ــن اصــل معن ــان بگــویم، ای ــه شــما از وحــدت ادی ــا ب ام ت

)http://www.sathyasai.org/(.  
مـثالً  . خـورد بی خالف حق دانستن تمـام ادیـان بـه چشـم مـی     مطال ،ساي باباالبته در برخی از اظهارات 

سـاي  همچنـین  . )B-Clarke, 2006, p.213(» گوهر حقیقت دینی تنها در آیین هندو موجود است« گوید:می
: مـدعی اسـت  وي داند. همچنـین  هاي جهان میآیین هندو را مادر تمام ادیان، اصول اخالقی و آیین بابا

چون تنها این آیین است که توانسته در گذر تاریخ باقی بمانـد و بیشـتر از   ؛ ادیان استآیین هندو برترینِ 
  .)Satya Sai Baba, 1970, p.37(همۀ ادیان دوام بیاورد 

، ولـی اصـول کلـی نیـایش بـر مبنـاي       داردبا اینکه نمادهاي تمام ادیان قرار  ،ساي باباحتی در معابد 
شـامل تقـدیم گـل بـه      ،شـود. ایـن تشـریفات   انجام مـی  )Pujā(تشریفات نیایش هندویی موسوم به پوجا

 )Bhajan(هاي مذهبی موسوم به بهجـن هاي سنسکریت، خواندن آهنگ، خواندن مناجاتساي باباتصاویر 
مـدعی   يو .)A-Clarke, 2006, p.546(به زبان سنسکریت، و تقدیم بخور و عود سوزان به محـراب اسـت   

 حقیقـت بنا نهاده است. این پنج اصل عبارتنـد از:   ارزش انسانینج اصل بود که دعوت خود را بر مبناي پ
 ،این پـنج اصـل   .(اَهیمسا) خشونت عدمو (پرِمه) ، عشق (شانتْهی) ، صلحکاري (دهرمه)درست، (ستْهیه)

  در پنج گوشۀ نماد این فرقه نیز نوشته شده است.
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  خداشناسي
. نمایـد براي مخاطب موحد بسـیار جـذاب مـی    ،در باب خداشناسی ساي باباهاي در نگاه نخست آموزه

  گوید:  که دربارة تمرکز بر خداوند چنین میچنان
حقیقت و عشق عنوان به تنها خداوند واقعیت و حقیقت است. خداوند عشق است، و باید بر چنین خدایی

؛ بهتر است در جمع مؤمنین باشـد تمرکز و تفکر کرد. فرقی ندارد چگونه بر این حقیقت تمرکز شود، ولی 
  .)Satya Sai Baba, 1970, p.15(شود تر با خداوند متحد میکه در چنین مکانی ذهن سالک راحتچرا

خواند، ولـی  خداوند را یگانه می ،ساي باباهرچند  رسیم کهولی با دیدي تحلیلی و عمیق به این نکته می
خداونــد را  سـاي بابـا  دت وجـود مطلـق اسـت.    یگـانگی خداونـد از دیـدگاه او بیشـتر بـه معنـی وحـ       

خواند، و این را دیدگاه اصلی تمـام  به معنی حاضر در درون همه چیز می )Sarvantharyāmi(اریامیسرْونته
الزم نیسـت   ،تعـالیم ایـن متـون   براسـاس  دانـد.  ) مـی Rishi هامتون مقدس و عارفان بزرگ هندو (ریشی
خدا بسیار نزدیک است، خدا خـود جوینـده اسـت!    ؛ جو کردوخداوند را در جایی دور یا عریض جست

آید تردیـد کـردي؛   او اینجاست، او اینجا نیست، به نظر می«که در این متن مقدس هندو آمده است: چنان
نگـري؟ اینجـا، و اینجـا او    کنـی و بـه کجـا مـی    جو میوگوش کن، آه! اي رهبر داناواس! کجا را جست

  .)Satya Sai Baba, 1970, p.45(» موجود است
این است که او عالوه بر تأکید بر وحدت وجود مطلق، وحـدت   ساي بابانکته جالب در خداشناسی 

کنند که خداوند متشخص و داراي طبیعتی برخی گمان می« گوید:می ،نکرده وار خداوند را نیز ردشخص
وسیع است، پـس ایـن ادعـا     البته فقط چون حقیقت. توان صحیح قلمداد کردخاص است، این را نیز می

کـه ایـن   درحالی. )Satya Sai Baba, 1970, p.45(» تواند صحیح باشد، نه حقیقت نهاییصورت تقریبی میبه
که الزمۀ دیدگاه نخست نفی وجود مخلوقات و کثرات اسـت، و الزمـۀ   چرا؛ دو دیدگاه قابل جمع نیستند

  عنوان مصنوع است.گر موجودات بهخالق و صانع و دیعنوان به دیدگاه دوم تمایز خداوند
نه فقط اعتقاد به اوتاره در آیین هندو، به معنـی متجسـد شـدن خداونـد، را      ،ساي بابادیگر، ي سواز 

با ایـن ادعـا در نظـر     يپذیرد، بلکه مدعی است که خودش تجسد خداي شیوه و الهۀ شکتی است. ومی
لی ادیان است، به خدایی در صـورت انسـان   که مبشر وحدت متعا ،از حد یک پیشواي معنوي ،پیروانش

پرستند، و سخنانش را سـخن خـدا   هایش را در معابد خانگی قرار داده و میدرآمد که تصاویر و مجسمه
  .)Cush, Denise and…, 2010, p.718(دانند ش را دلیلی بر الوهیت او میاو کارهاي جادویی

که در میـان مـردانم، مـرد هسـتم،     هنگامی«گفت:  مان هند دربارة خوددر جمع اعضاي پارل ،ساي بابا
» که میان کودکانم، کودك هسـتم، و در تنهـایی خـدا هسـتم!    که در میان زنانم، زن هستم، هنگامیهنگامی
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)Gokak, 1975, p.28( . گفت که گویی او همان ذات متعالی خداونـد  اي سخن میگونهدر مورد خود بهوي
آنـان هرگـز   ؛ زیـرا  کرد که سعی نکنند بفهمند او واقعـاً کیسـت  وصیه میبه پیروانش تبراي نمونه، است. 

شـدگی روحـانی   توانایی درك واقعیت او را ندارند. آنان تنها باید از تعالیمش پیروي کنند تـا بـه روشـن   
مرا در هر قدیس و خردمندي ببینید، مرا به هـر نـام و در   «گوید: میوي . )Gokak, 1975, p.38(یابند  دست

  .)Gokak, 1975, p.43(» شکلی بپرستید، همۀ ادیان یکسان هستندهر 
 دهد؛ او هـم دیـدگاه  گیري بسیار متناقضی در مورد خداوند ارائه میموضعبنا بر این خداشناسی، وي 
آورد، و هـم بـاور بـه خـداي متشـخص و      خدایی درمیکند، که سر از همهوحدت وجودي را مطرح می

پذیرد، که خـدایی محـدود در   می ،الب یک تصویر یا تندیس نیایش کردا در قتوان آن رمتجسد را که می
  کند.قالب مادیات را تداعی می

  شناسیشناسی و انسانجهان
دنیاي مـادي واقعیـت خـارجی نـدارد،      ،عبارتیجهان خلقت و به: متأثر از آیین هندو، معتقد بود ساي بابا
واقعیـت بنیـادین   «گویـد:  در مورد جهـان هسـتی مـی   وي ، به معنی توهم و خیال است. )Māyā(بلکه مایا

هـاي مختلـف   جهان هستی روح (آتمن) است. واقعیت بنیادین شخص هم روح است. همۀ اینها شـکل 
تنها صورت ظاهري است که معلـول فریـب (مایـا)     ،مین فریب هستند. این (جهان هستی)روح در سرز

  .)Kunzi, 2001, p.21( است
هویت فردي انسان، جهان هستی و هر آنچه در آن وجود دارد، وهم و خیالی بـیش   ،ساي بابااز نظر 

این جهان مخلوق مستقیم خداوند نیست، بلکه نمایشی است که بر اثر آلوده شـدن روح  رو، . ازایننیست
  شود.به ماده و توهم، مشاهده می

  شناسینجات
آنچـه کـه نجـات نهـایی محسـوب      سیار نزدیک به عرفان هندویی است، که ب ساي باباهاي مطابق آموزه

شود که شـخص بـا   رهایی از چرخۀ تناسخ و زاد و مرگ است. رهایی نیز تنها وقتی حاصل می ،شودمی
نیست و او همان خداسـت!   تمام وجود دریابد و بداند که هویت و تشخص فردي او وهم و خیالی بیش

  شود.اسی محقق میهم تنها با خودشن ،این مقام
سـاي  هـاي  یابد که واقعاً خداسـت. مطـابق آمـوزه   ابرهاي فریب کنار رفته و فرد درمی ،در این هنگام

گیـرد و نـه   شود و نه در چرخۀ تولد مجدد قـرار مـی  روح نه متولد می. هر انسانی داراي روح است ،بابا

۱۰۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

کنـد و بـا کنـار رفـتن آن انسـان      کند. تنها فریب شخصیت فردي است که در ما تغییر میهرگز تغییر می
  .)Drucker, 1998, p.8(شناسد حقیقت خود را می

اگر به خدا بیندیشی خدایی و اگر به خاك بیندیشی خاکی، پس به خـدا بینـدیش   «گوید: می ساي بابا
 کند کـه این را تکرار میواره هم ،هایشخود در سخنرانی ساي بابا» تا خدا شوي، تو خدایی، این را بفهم!

» من خدایم، من خدایم، من با خدا فرقی ندارم. من خداي اعالي الیتنـاهی هسـتم، مـن تنهـا حقیقـتم!     «
)Drucker, 1998, p.8(.  

 کامل و احساسی خـالص، آزاد  دانست: پرستش، با هوشیارينجات نهایی را در چهار مرحله میوي 
گویند. نتیجۀ ایـن چنـین   می )Bhāvāsamādhi(» بهاواسمادهی«گونه اندیشۀ خارجی. چنین نیایشی را از هر

شـود. البتـه نـه    آشـکار مـی   ،این است که خداوند در قالبی که مؤمن براي پرستش انتخاب کرده ،نیایشی
معنـی اینکـه خداونـد در    شود. البته نـه بـه  رو آشکار میصرف تصور و خیال، بلکه خداوند رودرمعنی به

یابـد. بـه ایـن مقـام     مکانی دیگر حاضر باشد و مؤمن او را ببیند، بلکه او را در همان مکان خـودش مـی  
  گویند.می )Salokyamukthi(موکتهیسلُکیه

بـه نـام    ،بینـد. ایـن تجربـه   مؤمن عاشق (بهکتی) در همه جـا عظمـت خداونـد را مـی     ،در این مقام
دارد  دهمواره در خداوند حاضر است و وجوسالک  ،اشاره دارد که در آن )Samipyamukthi(موکتهیسمیپیه

همواره آکنده و لبریز از معرفت و هشیاري الهی است  ،دهد. چنین فرديو بر عظمت خداوند شهادت می
 )Bhakthi Sāstra(گویند. این ثمرة نهایی بهکتهی ساسترهمی )Sarupyamukthi(موکتهیکه به این مقام سروپیه

برخی متون هنـدویی   ،شود. به همین دلیلولی حتی در این مقام هم هنوز احساس تمایز یافت می است.
هـا میـان سـالک و خداونـد     داند. مقام نهایی که در آن تمام دوگـانگی حتی این مقام را باالترین مقام نمی

 ،نامند. این مقاممی )Ekanthamukthi( وکتهیمیا ایکَنتهه )Sayujyamukthi(موکتهیشود را سیوجوهبرداشته می
توان ادعا کرد که شخص با اعمال و نمیرو، ایناز، نه با تالش فردي ،شودتنها با رحمت ایزدي حاصل می

  .)Satya Sai Baba, 1970, p.71(تواند به این مقام نائل آید می شکردار
نجـات نهـایی رهـایی از فریـب تشـخص       ،ساي باباهاي مطابق آموزهگفت:  توانمی ،در نهایت

 کـه در بهگـود گیتـا    ،که با پیمـودن سـه طریـق نجـات     انگاري فرد با خداوند استفردي و دوگانه
)Bhagavad Gita( گهکرمه ی) بیان شده، یعنی طریق کردار Karma Yoga  گـهطریق معرفت (جنانـه ی ،( 

Jnana yoga  گـههکتـی یو طریق عشق (ب ( Bhakti Yoga  همـراه تمرکـز و خودشناسـی حاصـل     )، بـه
شود. در نهایت نیز نجات نهایی، یعنی اینکه با تمام وجود بفهمم و بپذیرم که همـۀ تمایزهـا در   می
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اینکه بدانم که من حقیقی من، که همان روح یـا آتمـن اسـت،     ،در نهایت. جهان فریبی بیش نیست
  پس من همان خداوند هستم.. همان خداوند است

  هاي ساي باباوزهیابی آمریشه
ي او هـا رسیم که بیشتر آموزهبه این نتیجه میهاي این شخصیت شاخص معنوي هند، زهیابی آموبا ریشه

هاي مشهور پیش از خودش، مثـل  نته و تعالیم شخصیتمانند ادویته وِده ،ریشه در مکاتب باستانی هندي
الزم  ،است. براي تبیـین ایـن مطلـب    تر بیان کردهامروزيآنها را در قالبی که وي دارد،  شردیدي ساي بابا

  را با اسالفش بررسی کنیم. ساي باباهاي هاي آموزهاست نخست شباهت

  نتهمعرفی مکتب ادویته وِده
تـرین  هـاي یـک دسـته از مهـم    انگاري خداوند، بر مبناي آموزهبا دیدگاه عدم ثنویت و یگانه ،این مکتب

هـاي فلسـفی هنـدو بـه نـام      ، توسـط یکـی از مشـهورترین شخصـیت    »نیشدهااوپه«متون هندویی به نام 
منشأ هستی یـا همـان بـرهمن و تمـامی      ،نیشدهاهاي اوپهمطابق آموزهکه  وجود آمدبه )Shankara(شنکره

  موجودات متشخص یا همان آتمن یکسان هستند.
  بـرهمن، هـیچ موجـود   گونـه تفسـیر کـرد کـه مـاوراي حقیقـت       ایـن آمـوزه را ایـن    ،مکتب شنکره

جهان و تمام موجوداتش چیزي جز فریب و تصور (مایـا) نیسـت    ،براینحقیقی دیگري وجود ندارد. بنا
اي خـاص در وراي پیـدایش جهـان    انگیزه ،ی به وجود آمده است. پس در حقیقتکه بر اثر جهل و نادان

از دیدگاه شنکره تنها منشـأ اصـلی    ،اصالً هستی واقعیت ندارد. در نهایت؛ زیرا هستی وجود نداشته است
از  .)Lilā ()Werner, 2005, p. 17 ال(لـی آغاز این نمایش عظیم جهان هستی، چیزي نیست جـز بـازي الهـی    

حاصل جمع ارواح شخصـی   ،عبارت دیگر، روح یا همان آتمنبه. معناستتکثر ارواح بی ،دیدگاه شنکره
ر و روحانی که نه فاعل اسـت و نـه منفعـل و در    ناپذیمختلف نیست، بلکه جوهري است کلی و وصف

مانند و عین بـرهمن اسـت. عبـارت مشـهور     گیرد، بلکه ناظر مطلق و شاهد بیبند خودخواهی قرار نمی
् तत( »تَت تْوم اسی«سنسکریت  वम ्अिस - Tat tvam asi(،  گْیـه اوپـه     بـهندنیشـد معنـی توهمـانی، کـه در چ 

)Chandogya Upanishad( به این معنا که اگر تمـام قیـود و   ؛ کندنوشته شده است، بر همین آموزه تأکید می
تـو، یعنـی    دهد، برگیـریم پیوندد و آن را غیر از آنچه واقعاً هست جلوه میاوصافی را که به ضمیر تو می

  .)784 ، ص2ج ، 1375(شایگان، آتمن، عین آن، یعنی برهمن، خواهد شد 

۱۰۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  نتهه ساي بابا با مکتب ادویته وِدههاي عقاید ستْهیشباهت
تـوان در دو امـر   نتـه را مـی  بـا مکتـب ادویتـه وِده    ،ساي بابـا هاي هاي عقاید و آموزهترین شباهتبنیادي

  خالصه کرد:
 باور به یکی بودن روح (آتمن) و خدا (برهمن).. 1
 نفی واقعیت هویت و تشخص فردي، و فریب و خیال دانستن جهان هستی. . 2
  .باور به فناي مطلق ذات و از بین رفتن هویت شخصی سالک پس از نائل شدن به مقام نجات (مکشه). 3

  هایش با ستْهیه ساي بابامعرفی اجمالی شریدي ساي بابا و شباهت آموزه
ترین زاهدان و استادان معنوي اوایل قرن بیستم است که تـا امـروز هـم    یکی از جذاب ،شریدي ساي بابا

ولی اعتقـاد بـر ایـن اسـت     . و نام حقیقی او کامالً نامعلوم است ساي باباپیرو دارد. دوران ابتدایی زندگی 
شـت  ه هنگـام بـه  اي برهمن در یکی از روستاهاي اسـتان حیـدرآباد هنـد متولـد شـد.      که او در خانواده

را رها کرد و به همراه استادي مسلمان عزیمت کرد، ولی پـس  خود  هخانواد ،براي کسب معرفت گیسال
سالگی بـه روسـتاي شـریدي    در شانزده. سرانجام پیوست یک گوروي هندواز مرگ استاد مسلمانش، به 

نـامی کـه ایـن     .)A.Jones and D. Ryan, 2007, p. 376(در ایالت مهاراشتره رسید و در همانجا سـاکن شـد   
بـه   »سـاي «ترکیـب شـده اسـت.     »بابا«و  »ساي«از دو واژة فارسی  ،شخصیت معنوي به آن مشهور است

، کـه در  »بابـا . «خواندنـد معنی مرد مقدس، لقبی بوده که مسلمانان هند زاهدان و درویشان خود با آن مـی 
معنی پدر است، پیشوند نام مردان مقدس و مرتاضان هندو بوده است. پس معنی سـاي بابـا، پـدر    لغت به

  .)Rigopoulos, 1993, p. 3(مقدس است 
العـاده و  عالوه بر عبادت و وعظ و نصیحت مردم کارهاي خـارق  ،پس از اقامت در شریدي ساي بابا

عادت داشت تـا شـب هنگـام در     ،رتی کسب کندها پیش از آنکه شهالداد. مثالً سجادویی نیز انجام می
نیـاز بـه روغـن     ،هاي سفالیهاي سفالی روشن کند. براي روشن کردن چراغمسجد و معبد روستا چراغ

 ،گرفـت. ولـی پـس از مـدتی    فروشان شریدي روغن رایگان میبه این منظور گاهی از خواروبار. وي بود
خـودداري   سـاي بابـا  از دادن رایگـان آن بـه    ،زه ندارنـد به بهانۀ اینکه روغن تـا  ،فروشان شریديخواربار
هـاي سـفالی   از آب چاه بـراي روشـن کـردن چـراغ     ،جاي روغننیز به مسجد بازگشت و بهوي کردند. 

  ها روشن ماندند.ها براي مدتاستفاده کرد و چراغ
خوانـد  یکی از کشاورزان روسـتا را فرا  ساي بابایا اینکه در فصل برداشت گندم در یک تابستان گرم، 

ولی اثـري از آتـش    ،اش رفت. کشاورز با ترس به مزرعهسوزداش در آتش میو به او خبر داد که مزرعه



   ۱۰۷بابا؛ نقد و بررسي کالمي هاي سايجستاري در عقايد و آموزه

خواست بـار دیگـر بـه     از او ساي بابابازگشت و به او اعتراض کرد. ولی  ساي باباندید. با ناراحتی پیش 
ور شـد و بـر   از مزرعۀ آن کشاورز برخاست و آتشی عظیم شـعله دود  ،. در این هنگامگردداش بازمزرعه

هاي روستاییان حرکت کـرد. همـه مضـطرب و نگـران شـده و      اثر وزش باد شدید، آتش به سمت خانه
آتش عظـیم ریخـت و گفـت: اي     به سمت آتش رفت و مقداري آب بر آن ساي باباخواستند. کمک می
  .)Kamath, 2007, p. 130(موش شد! اکنون خاموش شو، و ناگهان آتش خاآتش هم

تـوان بـه ظـاهر    شود، مـی نسبت داده می شریدي ساي باباترین کارهاي جادویی دیگري که به از مهم
یاي مردم و سـپس خبـر دادن از آن در بیـداري آنـان، تغییـر      ؤکردن خاکستر مقدسی ویبهوتی، رفتن به ر

رایی، کنتـرل آب و هـوا و شـفا دادن بیمـاران     ها و حیوانات مختلف، سفرهاي ماوصورت انسانشکل به
مرشـدي  عنوان به نه فقط شریدي ساي باباپس از آن  ،. به همین دلیل)Chryssides, 1999, p.181( اشاره کرد

  شد.معنوي، بلکه عمالً همچون خدایی پرستیده می
خـواري  او همچون هندوها بـر گیـاه  . هاي هندو و اسالم بودترکیبی از آموزه شریدي ساي باباتعالیم 
بیشـتر   ،حـال در عـین . کـرد هاي خدایان هندویی اسـتفاده مـی  الهی از نامیاد کرد، و گاهی براي تأکید می

» مالـک هللا ا«تکـه کـالم او   بـراي نمونـه،   کرد. ها و اسماء الهی اسالمی استفاده میاوقات از اذکار و نیایش
همچـون یـک   وي پرداخـت. البتـه   کـار اسـالمی بـه زبـان اردو مـی     بود، و یا گاهی به خواندن نماز و اذ

گانه یا انجام تشریفات ظاهري دینی نبود، بلکـه بیشـتر بـا تفکـر و     مسلمان، مقید به خواندن نمازهاي پنج
و معتقـد باشـند،    ،اندخواست تا به دینی که در آن متولد شدهکرد. او همواره از مردم میتمرکز عبادت می

در روسـتاي شـریدي   وي، ها و مراسم مـذهبی یکـدیگر نیـز شـرکت کننـد. امـروزه مقبـرة        در جشنواره
  .)Jones&Ryan, 2007, p. 376; Rigopoulos, 1993, p. 63(شود زیارتگاه و معبدي براي پیروانش محسوب می

اي گرایش داشته، و بـه وحـدت   اسالمی صوفیه و هندویی ادویته به مکتب ساي بابا ،رسدبه نظر می
اي؟ پرسیدند تو که هسـتی؟ از کجـا آمـده   که از او میزیرا هنگامی؛ تام سالک با خداوند معتقد بوده است

، بـدون صـفت و وصـف. لقـب مقـام ذات مطلـق       Nirguna(وصفم، من مطلقم، من نیرگـون  داد: من بیپاسخ می
مـن  : گفـت اي نـدارم! او همیشـه بـه پیـروانش مـی     من نامی ندارم، من خانـه  .هستم )در آیین هندو خداوند

ام برکـت دادن  کنم. عمرم صدها هزار سـال اسـت. پیشـه   جا زندگی میپروردگارم! من در شریدي و همه
 دهم. همۀ جهان در مـن اسـت، مـن   است. همه چیز از آن من است. من همه چیزي را به همه کسی می

  .)Rigopoulos, 1993, p.3&64(خدا هستم! 
درگذشت و جسـدش همچـون قدیسـان هنـدو      1918اکتبر سال  15در  شریدي ساي بابا ،در نهایت

۱۰۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

نامیـده   )Shri Sāi Samādhi Mandir(شري ساي سمادهی منـدیر وي، جاي سوزانده شدن دفن شد. مقبرة به
قبـرش سـاختند و آنجـا را تبـدیل بـه معبـد        اي از او رويمجسـمه وي، مریدان  1952شود. در سال می

سـاي  مدعی هسـتند  براي نمونه، دهند. کردند. پیروانش حتی پس از مرگ نیز کراماتی را به او نسبت می
ر گـاه  هـ کند، یا معتقدنـد:  نوي راهنمایی میکند و آنان در سیر و سلوك معیا با آنان مالقات میؤدر ر بابا

شـود یـا اینکـه از آن مجسـمه     بابا به آنان خیـره مـی   شریدي سايمجسمه روند، اش میبه زیارت مقبره
  .)Chryssides, 1999, p. 181(شود خاکستر مقدس ویبهوتی ظاهر می

ي ماننـد انجـام اعمـال    تـوان در امـور  را مـی  ستْهیه سـاي بابـا  و  شریدي ساي باباترین شباهت مهم
خالصـه   ، ادعاي خدایی و تأکید بر همسانی ادیـان کردن خاکستر مقدس ویبهوتیمانند ظاهر ،العادهخارق

گرایش بیشتري به اسالم داشته تـا آنجـا کـه بـراي سـکونت       شریدي ساي بابارسد، کرد. البته به نظر می
تْهیه سـاي بابـا   ولـی  . کرده استکند و از اذکار مقدس اسالمی بسیار استفاده میمسجد را انتخاب می سـ 

  ته است.بیشتر به آیین هندو گرایش داش

  هاي ساي بابا مطابق کالم اسالمینقد و بررسی آموزه
کنـد؛ نخسـت انجـام اعمـال     چند نکتـۀ مهـم جلـب توجـه مـی      ،ساي باباهاي با مطالعۀ زندگی و آموزه

کردن خاکسـتر و  . مثل حرکت دست و ظـاهر العاده براي جذب مرید، که بیشتر جنبۀ نمایشی دارندخارق
یان انگشتان، نوشیدن مقداري آب و باال آوردن شیوه لینگام طالیی کـوچکی  بند طالیی از مسکه و گردن

  از فاصلۀ دور. ساي بابااز گلو، و یا ظاهر کردن خاکستر مقدس از تصویر 
دیـان و برابـري   ریشـۀ مشـترك ا  . چند آموزه متناقض بیشتر مورد تأکید است ،ساي باباهاي در آموزه

ی تشـخص بـراي خداونـد و    خدایی و نفهاي هندو، تأکید بر همهآموزهدانستن  آنها و در عین حال، برتر
. سـاي بابـا  پذیرش متجسد شدن خداوند در جسم انسانی و ادعاي خدا بودن توسط خـود   ،در عین حال

هـاي کـالم و اعتقـادات اسـالمی مـورد نقـد و بررسـی قـرار         ک از این امور بر مبناي آموزهیهراینجا در 
  خواهد گرفت.

  العاده و جادویی ساي باباسی اعمال خارقنقد و برر
العـاده و جـادویی بـود.    انجام اعمال خارق ساي باباهاي ترین جذابیتیکی از مهم ،طور که بیان شدهمان

در . به همین دلیـل،  دادانجام میتجسد خداي شیوه و الهۀ شکتی است،  او این اعمال را براي اثبات اینکه
دسـتش  براي نمونـه،  کرد. هایی مربوط به خداي شیوه و شکتی استفاده میانهاش از نشالعادهاعمال خارق
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چرخاند و از میان انگشتانش خاکستر مقدس ویبهوتی، که در مراسم پرستش شیوه اسـتفاده  را در هوا می
 یا پس از خوردن مقداري آب از گلویش شـیوه . دادتبرك به زائرین میعنوان به کرد وشود، خارج میمی
  آورد.ام، نمادي از آلت تناسلی شیوه، نماد قدرت خالقۀ این خداي هندو، را باال میلینگ

حال پیـامبران و انبیـاء الهـی را مطالعـه     کنیم و شرحهیمی مراجعه میاوقتی به تاریخ پیدایش ادیان ابر
دادنـد.  انجـام مـی  خوریم که آنان براي اثبات ادعاي رسالتشان العاده از آنان برمیکنیم، به اعمالی خارقمی

بینی دقیق آینده، شفاي بیمـاران العـالج، خلـق    ، خبر دادن از غیب و پیشگاناعمالی مثل زنده کردن مرد
  . جان، آشنایی به زبان حیوانات، راه رفتن روي آب و...حیوانات مختلف از اجسام بی

خـوانیم و آنهـا   العاده را معجزة الهی میاین است که اگر ما آن اعمال خارقشود مطرح میسؤالی که 
نبایـد   ،دادهانجـام مـی   ساي بابـا که را اي العادهدانیم، چرا اعمال خارقرا یکی از دالیل صدق پیامبران می

 اي بابـا سـ دلیلی بر حقانیت او قلمداد کرد؟! چرا نباید با دیدن این اعمـال فـوق بشـري از او، بـه اینکـه      
  تجسد خداوند در زمین است ایمان بیاوریم؟!
سـپس بـا طـرح     ،بنـدي شـده  سؤاالت تشریح و دستهباید براي پاسخ دقیق به این سؤاالت، نخست 

توان ایـن سـؤاالت را بـه    می ،ین منظوردمباحث مقدماتی از کالم اسالمی به آنان دقیقاً پاسخ داده شود. ب
  چندین سؤال ریزتر تقسیم کرد:

 هایی دارد؟چه ویژگی ،اي که گواه بر صدق فاعل آن استهاز دیدگاه کالم اسالمی معجز. 1
 فرق اساسی شعبده، جادو و معجزة الهی چیست؟. 2
توجـه بـه   توسـط یـک فـرد، بـی    العاده توان با توجه صرف به توانایی انجام اعمال خارقآیا اصوالً می. 3

 کرد؟او، از آن فرد پیروي  هايقم آموزهسصحت و 
 تواند دلیل بر الوهیت کسی باشد؟میالعاده، . آیا انجام اعمال خارق4

  شود.از سؤاالت فوق از دیدگام کالم اسالمی (امامیه) پاسخ داده میهریک  ، بهاینجادر 

  هاي معجزة حقیقی و تفاوت آن با جادو و شعبدهویژگی
هایی اسـت کـه آن را از اعمـال    داراي ویژگی ،شودمعجزه شناخته میعنوان به که در ادیان ابراهیمی آنچه

توان به ناتوان بـودن دیگـران از انجـام    ها، میترین ویژگیجملۀ مهمسازد. ازدویی و شعبده متمایز میجا
. توان از معنی لغـوي معجـزه در زبـان عربـی نیـز دریافـت      اعمالی مانند آن اشاره کرد. این ویژگی را می

معجـزه و  معناي ضعف و نـاتوانی اسـت.   ه که بهاز مادة عجز مشتق شد یا اعجاز در لغت عرب »معجزه«
اعجـاز   ،مجمع البحریناعجاز به معنی کاري است که بجز فاعل آن هیچ کسی نتواند آن را انجام دهد. در 

۱۱۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 ، ص3، ج ق1408(طریحـی،  » .أن یأتی االنسان بشیء یعجز خصمه ویقصـر دونـه  «شده است:  اگونه معناین
 ،جـان، و در نهایـت  بـی  نده از اشـیا معجزاتی مانند زنده کردن مرده، خلق موجودات زمونه، . براي ن)124

  قرآن کریم، همه از این ویژگی برخوردار هستند. معجزة پیامبر اسالم
العاده مثل معلق شـدن  ممکن است یک کار خارقمثالً، ولی اعمال جادویی فاقد چنین ویژگی است. 

ا کارهایی از این قبیل را عدة زیادي از جـادوگران و مرتاضـان بتواننـد هماننـد     در هوا، ظاهر کردن اشیا، ی
داد نیـز از همـین قبیـل اسـت و حتـی      انجام می ستْهیه ساي بابااي که العادههم انجام دهند. اعمال خارق

  دهند.انجام می ساي باباتر از کارهاي العادهانگیزتر و خارقبرخی از مرتاضان هندو اعمالی شگفت
معجـزه  تنهـا  نه ،العادة اوامروزه شواهد بسیاري به دست آمده که اعمال به ظاهر خارقسوي دیگر، از 

بنـدي بـوده کـه بـه     بازي و به اصطالح چشمنبوده، بلکه حتی جادو و خرق عادت هم نبوده، بلکه شعبده
ویژگـی دوم  را انجـام دهـد. ایـن امـر،      د شبیه آنتوانراحتی هر شخصی با پی بردن به رمز و راز آن، می

 ،ویـژه بـه  کنـد. نفی مـی  ساي بابامعجزة الهی، یعنی تحدي و عدم امکان معارضه را نیز در مورد کارهاي 
کرد بـا  خاکستر مقدسی را که ادعا می ساي باباچگونه که شود هایی مستندي که در آن نشان داده میفیلم

ده بـین  هـاي خاکسـتر فشـرده شـ    صـورت قـرص  از قبل بـه  چرخاندن دستش در هوا ظاهر کرده است،
کرد که گویـا آن  با چرخاندن دستانش و پودر کردن آن، چنین تظاهر می ،انگشتانش مخفی کرده و سپس

اي آب خاکستر مقدس را در هوا ظاهر کرده است. یا چگونه شیوه لینگام طالیی را که با خـوردن جرعـه  
یش از آن، در دستمالی که در دست داشت پنهان کـرده و هنگـامی   کند، در حقیقت پاز دهانش خارج می

کند، به سرعت در دهان گذاشته و پـس از چنـد ثانیـه    که به ظاهر با آن دستمال آب را از دهانش پاك می
کند، یـا آن را در همـان دسـتمال بـه حاضـران      به بیرون پرتاب می ،حالتی که گویا از حلقش باال آمدهبه 

  دهد.نشان می
، پـس از  سـاي بابـا  هـاي  بـازي اسـاس بـودن شـعبده   چنین بسیاري از پژوهشگران براي اثبات بیهم

فراگیري ترفندهاي او، خود به انجام کارهایی مانند او، از قبیل ظاهر کردن خاکستر بـا چرخانـدن دسـت    
ر ایـن  تـا حقیقـت را بـراي کسـانی کـه بـه خـاط        اندهدهان پرداختلینگام از  در هوا و خارج کردن شیوه

  .)/http://www.srai.org( اند، روشن نماینددرآمده ساي باباها به سلک مریدان بازيشعبده
ن است که فاعل آن به صراحت ادعاي نبوت و رسالت از جانـب  ایهاي معجزة الهی از دیگر ویژگی

العـاده را بـراي اثبـات ادعـاي خـود انجـام دهـد. ولـی         خداي متعال را داشته باشد و این اعمـال خـارق  
کـه   دانـد ادعاي پیامبري ندارد، بلکه خود را تجسد دو خدا و الهۀ هندو می ساي بابا ،اشاره شدطور همان
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صل امکان تجسد خداوند در جاي خود مطرح خواهد شد. پس او ادعاي پیـامبري  بحث در مورد ابطال ا
پـس اعمـال   ؛ بـه دالیـل عقلـی و نقلـی باطـل اسـت       ،هم مطابق کالم اسالمی ندارد، ادعاي خدا بودنش

  توان معجزة الهی قلمداد کرد.را از این جهت نیز نمی ستْهیه ساي باباجادویی 
ایـن اسـت کـه     ،کنـد را از معجزه الهی متمایز مـی  ساي باباادویی هایی که کارهاي جاز دیگر ویژگی

، 1373حلـی،  ؛ 223 ، ص8ج ، 1325(جرجانی، دهد اش را به خداوند نسبت میالعادهفاعل معجزه، عمل خارق
با این ادعا که خودش خـداي متجسـد اسـت، تمـام ایـن       ساي بابا ،طور که بیان شدولی همان ،)377 ص

  .)Cush, Denise and…, 2010, p. 718(دهد، نه به خداي یگانه نسبت میاعمال را به خودش 

  کنندهکننده نه توجیهعجزه تأییدم
توانـد مؤیـد ادعـا و    العاده یا حتی معجزة الهی، تنها میکه انجام اعمال خارقاینتوجه قابل  دیگر نکاتاز 

هـاي فـردي کـه    ادعاها و آموزهباید به این معنا که انسان نخست ؛ گر آنسخنان فاعل آن باشد، نه توجیه
دهد را از نظر اعتقادي و عقالنی بررسی کنـد، و در صـورت مطابقـت آن بـا     گونه اعمال را انجام میاین

معجـزه از   ،عبـارت دیگـر  بـه  اش هم توجه نماید.مؤید سخنانش به معجزهعنوان به فطرت و عقل سلیم،
 ،العـاده از شخصـی  صـرف دیـدن اعمـال جـادویی و خـارق      ؛در رتبۀ دوم قرار داردنظر اهمیت معرفتی 

نیز بر فـرض  ساي بابا هاي فاعل آن را پذیرفت. در مورد توان بدون اندیشه و بررسی ادعاها و آموزهنمی
گونـه  هاي غلط و مغایر با فطرت و عقل سـلیم وي، ایـن  با توجه به آموزهاو العاده کارهاي خارقپذیرش 

  کنندة او باشد.کنندة تعالیم گمراهو توجیهاو تواند حقانیت او را اثبات اعمال هرگز نمی

  نسبت معجزه و الوهیت
هـایی  این امر باشد که فاعـل آنهـا داراي قـدرت   بیانگر تواند تنها می ،العاده و جادویینجام اعمال خارقا

فرد بـا ریاضـت و غلبـه بـر نفـس       ممکن است و؛ ماورایی است که لزومی ندارد از جانب خداوند باشد
و شـیطانی تقسـیم    الهـی  گونه اعمال را به دو دستهاینکلی، طورهایی را کسب کند. بهدرتچنین ق ،خود

اسـت، در منـابع    الهـی  ترین مصادیق آن معجـزة انبیـاي  که یکی از مهم ،الهی العادةکنند. اعمال خارقیم
دهـد، نـه بـا    انجـام مـی   الهی نبی معجزه را با ارادهخست اینکه، : نخاصی استاسالمی داراي سه ویژگی

 ،و در نهایـت . دوم اینکه دانشمندان و بزرگان نیز نتوانند کاري همانند آن را انجـام دهنـد  . توانایی خویش
  .)109، ص6ج، 1372، آملیجوادي (این عمل با ادعاي نبوت نیز همراه باشد 

صـور و  قابـل ت المی مافوق تصـور و درك بشـر و غیر  کالم اس مقام الوهیت از دیدگاهسوي دیگر، از 

۱۱۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

از دیدگاه کالم اسالمی با توجـه بـه غیرقابـل تجسـم بـودن خداونـد و همچنـین         ،تجسم است. بنابراین
شود، امکان اینکـه شخصـی بتوانـد خـود را تجسـم خداونـد       صفاتی که به خداوند متعال نسبت داده می

  بدانیم.مؤید خدا بودنش را ش ااینکه بخواهیم اعمال جادویی معرفی کند وجود ندارد، چه برسد به

  و بررسی خداشناسی ساي بابا نقد
، ایسـتی وجـود پانتـه  وحدت شتر از همه مورد تأکید است: نخست، دو عقیده بی ،ساي بابادر خداشناسی 

و ادعـاي  پذیرش امکان متجسد شدن خداونـد در قالـب انسـان (اوتـاره)      ،خدایی، و دیگريمعنی همهبه
در میان . با این حال، هر دو اعتقاد غلط و باطل است ،مین عقیده. بر مبناي کالم اسالمیخدایی بر اساس ه

 ،براي مثـال شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد. عرفاي مسلمان اعتقاداتی شبیه به آنچه ذکر شد مشاهده می
ی هیچ وجود حقیقی موجود نیست، یا اعتقاد اعتقاد به نوعی از وحدت وجود و باور به اینکه جز ذات اله

  آید.وحدت تام با خداوند نائل میش به مقام ابه اینکه عارف در آخرین مرحله از سیر و سلوك عرفانی

  مفهوم وحدت وجود در عرفان اسالمی
ممکـن اسـت یکـی از ایـن چهـار نـوع       آیـد،  به میان میدر عرفان سخن  »وحدت وجود«که از هنگامی

  باشد:مدنظرشان 
معنی وحدت شخصیه؛ به این معنا که تنها وجود منحصر بـه خداونـد اسـت و هـیچ     وحدت وجود به. 1

موجـودات دیگـر از جمـاد و نبـات و     همه  مصداق دیگري براي وجود در جهان جز خداوند نیست
از نظـر اعتقـادات اسـالمی     ،وحدت وجودحیوان و انسان، همه وهم و خیالی بیش نیستند. این نوع 

چراکه این اعتقاد عالوه بر اینکه مخالف صـریح حکـم عقـل و حـس اسـت، بـه انکـار        ؛ باطل است
 انجامد.الوجود و متعال بودن خداوند میواجب

تـرین ممکـن   الوجود تـا ضـعیف  ؛ یعنی مراتب وجود از واجبحدت سنخیهمعنی ووحدت وجود به. 2
تنها تفاوتشان در بزرگی و کـوچکی   .مانند جسم و هیولی در سنخ اصل حقیقت وجود متحد هستند

کـه بیشـتر توسـط حکمـاي الهـی مطـرح        ،وحدت وجوددرجه و شئون وجود آنهاست. این معناي 
 شود، قابل قبول است و با اعتقادات اسالمی سازگار است.می

ر وجودهـا، بلکـه در   سـای معنی وهم و خیال بـودن  معنی وحدت شخصیه، ولی نه بهوحدت وجود به. 3
 عبـارت فتن اینکه وجود واحد شخصی است، کثرت و تعدد وجود هم محفـوظ باشـد. بـه   عین پذیر

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. این معنا از وحدت وجـود نیـز مغـایرتی بـا     دیگر، 
 باورهاي دینی ندارد.
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ـارف واصـل در عـین پـذیرش اصـل وجـود        ؛ وحدت وجود از دیدگاه عارف واصل. 4 به این معنا که یـک ع
ـام   ؛ بیننـد ثرت در وجود، ولی در تمام آنها تنها ظهور قدرت و صـفات کمالیـۀ خداونـد را مـی    ک یعنـی تم

انـد. ایـن معنـی از    اشـته العالمین را به نمایش گذبینند که به وسع خود جمال ربهایی میموجودات را آینه
 .)37 ، ص1362آملی،  هزاد(حسن معنی است که در عرفان اسالمی با این عنوان مطرح است ،وحدت وجود

چراکـه وي  ؛ بیشتر بـه نـوع اول نزدیـک اسـت     ،دهدتعلیم می ساي باباوحدت وجودي که  ،در این میان
خداوند موجودي ماوراي انسان نیست، بلکـه خداونـد خـود    . تحت تأثیر متون مقدس هندو معتقد است

آن کـس کـه   «باره آمده اسـت:  نیشَدها در ایناوپهکه در چنان. )Satya Sai Baba, 1970, p.45(جوینده است! 
مطـابق  . )99، ص1382(شـارما، آر.بـی،   » یابـد کـه او همـان روح کـل اسـت     روح فردي را بشناسـد، درمـی  

که سالک همواره در دل عشق خداوند را داشته باشـد، در نهایـت بـه مقـامی     هنگامی، ساي باباهاي آموزه
مانـد و  (خـدا) بـاقی نمـی    )Bhagavān((سالک) و بهگـوان  )Bhakta( تهرسد که دیگر تمایزي میان بهکمی

  .)Kheirabadi, 2005, p.64(گردد سالک خود خدا می
شـده در عرفـان   توان وحدت وجود از دیدگاه او را مطابق بـا وحـدت وجـود پذیرفتـه    نمی ،بنابراین

سـت  اهمیـت ا میان خالق و مخلوق چنان در اسالم داراي که تمایز ذات چرا؛ راستین اسالمی قلمداد کرد
تَوحیـده  «فرماینـد:  ، چنـین مـی  الهی هایشان در باب تبیین توحیددر یکی از خطبه ،امیرمؤمنان علیکه 

  .)201 ص ،1 ، ج1361(طبرسی، » تَمیِیزُه منْ خَلْقه و حکْم التَّمیِیزِ بینُونَۀُ صفَۀٍ لَا بینُونَۀُ عزْلَۀ

  نفی تجسد خداوند در اسالم
تأکید بر اصل اوتاره یا امکـان تجسـد خداونـد در قالـب موجـودات       ،ساي باباهاي بنیادین یکی از آموزه
در این آموزه تا آنجا پیش رفت که خود را نیز تجسد خداوند معرفی کرد. بـا توجـه بـه    وي مادي است. 

تـرین نقـدهاي وارد بـر    تـوان یکـی از مهـم   نفی صریح آموزة جسـمانی بـودن خداونـد در اسـالم، مـی     
در بسیاري از آیات قـرآن  از دیدگاه کالم اسالمی را ترویج این اعتقاد باطل دانست.  ساي باباخداشناسی 

التُدرِکُـه  «در قالبی مادي بارها بـه شـدت نفـی شـده اسـت       الهی تجسم و رؤیت ذات متعال ،روایات و
  .)104: (انعام» االَبصار و هو یدرِك االبصار و هو اللَّطیف الْخَبیر

در روایتـی از امـام   بـراي نمونـه،   در روایات متعدد نیز جسـمانی بـودن خداونـد نفـی شـده اسـت.       
کـه   جسمانی شدن خداوند مترادف با محدود، متناهی و ناقص شدن خداوند بیان شـده اسـت   ،صادق

أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة متناهیۀ فإذا احتمـل الحـد   ... «: تعالی از آن منزه استذات باري
. )232، ص3، جق1421 (صـالح مازنـدرانی،  » ...احتمل الزیادة والنقصان وإذا احتمل الزیادة والنقصان کان مخلوقا

۱۱۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

احتمـال  هر چیزى کـه محـدود باشـد،    . و متناهی هستندمحدود گانه داشتن ابعاد سهدلیل اجسام به  همۀ
. لـذا هـیچ انسـانی،    خـالق  است نهمخلوق هرآنچه این احتمال در آن باشد . زیاده و نقصان در آن هست

از دیـدگاه  رو، ازایـن خـدا شـدن کنـد.     تواند ادعـاي هرچند در مراتب معنوي تعالی پیدا کرده باشد، نمی
  اساسی دارند، باطل و مردود است.که چنین ادعاي بی ،ساي بابااسالم، داعیۀ کسانی همچون 

  شناسی ساي بابانقد و بررسی جهان
کلی تمایز میان خالق و مخلوق را نفـی کـرده و   طورتب ادویته یا عدم ثنویت، بهبه تبعیت از مک ،ساي بابا

ش میـان  اد. حتی با توجه به دیدگاه وحدت وجودينادو تمام مظاهر آن را وهم و خیال میجهان هستی 
ان در حقیقت همـان خداونـد اسـت.    کند که روح انستأکید می يو .انسان و خداوند تمایزي قائل نیست

؛ شـود مـی معنی برتر و باالتر وصف خداوند با صفت متعال، به ،هاي کالم اسالمیکه مطابق آموزهدرحالی
همواره برتر از دیگر موجـودات  اي است که وصفی که مطابق آن اصوالً وجود خداوند داراي چنان مرتبه

الوجـود هسـتند و در هسـتی    ممکـن . سایر موجودات همگـی  الوجود استکه خداوند واجبچرااست؛ 
  وابسته به اویند، پس وحدت تام خالق و مخلوق ممکن نیست.

  ساي باباشناسی نقد و بررسی نجات
 العمـل (کرمـه  شناسی هندویی، یعنی اصـل عمـل و عکـس   بر مبناي نجات ساي باباشناسی اساس نجات

Karmaتناسخ (سمساره ،( Samsāraکشهم) و فناي روح در خدا ( Mok a    بنا شده اسـت. البتـه او سـعی (
اي را اه میانـه کرده سه راه نجات باستانی هندویی، یعنی طریـق عمـل، معرفـت و عشـق را درآمیـزد و ر     

هـاي  طـابق آمـوزه  م ولی در نهایت بیشتر بـه مکتـب شـنکره گـرایش پیـدا کـرده اسـت.        ،وجود آوردبه
هاي وهم و خیال دنیـاي مـادي (مایـا) و    رستگاري نهایی انسان در کنار رفتن پرده ،شناسی شنکرهنجات

عنـوان  بـه  آتمن) در خداوندروح ( ،دش همان خداوند است. در این مقامیقین به این امر است که او خو
هویـت و تشـخص فـردي خـود را از دسـت      همۀ شود و صورت مطلق فانی میروح اعظم (پرماتما) به

  .)wolperd, 2006, V.4, p.47(دهد می
این دیدگاه وحدت وجودي به خدا و جهـان از دیـدگاه دیـن مبـین اسـالم       ،گونه که اشاره شدهمان

نیـز  سـوي دیگـر،   باشـد. از  الوجـود بـودن خداونـد مـی    بـودن و واجـب  باطل و مغایر با توحید، متعال 
در اسـالم بـا آن   اهللا پذیرد، بلکـه مقـام فنـاي فـی     هاي اسالمی فناي مطلق روح در خداوند را نمیآموزه

  متفاوت است.
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  در عرفان اسالمی و مقایسۀ آن با مکشه هللامفهوم فنا فی ا
قـرب و  : ن مطابق اعمال و کردارش از دو حالـت خـارج نیسـت   سرانجام نهایی انسا ،بر تعالیم اسالمیبنا

کـه بـا    ،گردد، و یا بعـد و دوري از خـدا  یکه با متنعم شدن در مراتب مختلف جنّت حاصل م الهی لقاي
 هللادر عرفان اسالمی آموزة دیگري با عنوان فنا فـی ا  ،این گردد. با وجودمعذب شدن در دوزخ محقق می

ست معادل مکشه در برخی مکاتب عرفانی هندي، همانند مکتب شـنکره، کـه   که ممکن ا شودمطرح می
با خداونـد اسـت، قلمـداد گـردد.      قائل به فناي مطلق روح در خداوند، یا به تعبیري وحدت مطلق انسان

  خوریم:ی بنیادین بین این دو برمیهایبه تفاوت ،با بررسی دقیق این دو مفهوم ،کهدرحالی
داوند به وحدت مطلق نخواهنـد  اي انسان و خهرگز و در هیچ مرتبه ،کیشی اسالمیراستاز دیدگاه 

الوجـود اسـت.   الوجود و انسان ممکـن که خداوند واجب؛ چراهمواره تمایز آنان حفظ خواهد شد رسید؛
اگر فرض اتحاد را در اینجا مطرح کنیم، پس از اتحاد این دو وجود، از سه حالـت خـارج   سوي دیگر، از 

یا واجب در ممکن فانی شود، یا ممکن در واجب فانی شـود و یـا هـر دو فـانی شـوند و چیـز       : نیست
  .)386 ، ص1388(طوسی،  یک درست نیستکه هیچ سومی تحقق یابد

شناسـی  هـاي بنیـادین هسـتی   این خلط شده است، تفـاوت موجب توجهی به آن نکتۀ دیگري که بی
معنی رهایی از گردونـۀ زاد و  یین هندو، مکشه در حقیقت بهشناسی آاسالمی و هندویی است؛ در هستی

فنـاي در خداونـد    ،کـه در اسـالم  . درحالیآور در اجسام مختلف (سمساره) استهاي مکرر و رنجمرگ
اسالم بر خالف دیـدگاه غالـب مکاتـب هنـدویی،     سوي دیگر، تجربۀ رهایی از گردونۀ تناسخ نیست، از 

  .)250 ، ص1375(شیمل،  پذیردواقعیت روح فردي را می
فـرض مفهـوم اتحـاد، وجـود دو هسـتی      که پـیش چرا؛ هرگز فنا و اتحاد به یک معنا نیستندرو، ایناز

کـه فنـا در عرفـان    . درحـالی الوجود است که عین شرك استکه الزمۀ آن وجود دو واجب مستقل است
  .)253، صهمان(نیست شدن فرد عارف در حضور خداوند است  ،اسالمی

  م نجات حقیقی در اسالممفهو
شـود، داراي  تعبیر می »فالح«و  »فوز«که از آن بیشتر به  مطابق آیات و روایات متعدد، نجات و رستگاري

هاي برگزیـده  براي انسان ،گاري و فوز براي مردم عادي و دومرستنخست، : دو مرتبه و مقام اصلی است
مبین اسالم، هر انسان مؤمنی به اندازة وسـع وجـودي   با توجه به جامعیت دین  ،و عارفان واصل. بنابراین

ن عـادي همـان دوري   ااما مرتبۀ نجات مؤمنـ  اي از آن سعادت و نجات نائل گردد.تواند به مرتبهخود می
 »فـالح «و  »فـوز «که در آیـات متعـددي از آن بـه    از عذاب جهنم و رسیدن به نعمات بهشتی است. چنان

۱۱۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

کـس کـه از او    هر آن؛ )16: (انعام »عنْه یومئذ فَقَد رحمه و ذلک الْفَوز الْمبِینُ منْ یصرَف«: تعبیر شده است
  در آن روز (عذاب جهنم) برداشته شود، مورد رحمت الهی قرار گرفته و آن سعادت آشکار است.

 آن ...هـر  ؛)185: عمـران (آل»  ...الْجنَّۀَ فَقَد فـاز فَمنْ زحزِح عنِ النَّارِ و أُدخلَ  ... «فرماید: قرآن کریم می
  . کس که خود را از آتش جهنم در امان بدارد و وارد بهشت شود، همانا رستگار است...

شود، نجات و سـعادتی اسـت   هاي اسالمی نجات و رستگاري حقیقی قلمداد میولی آنچه در آموزه
کـه در آیـات قـرآن    ن به کمال رضایت الهی است. چنانگردد، و آن نائل شدکه نصیب عارفان واصل می

ا الْأَنْهـار     «تأکید شده است: مسئله  بر همینکریم  هـتنْ تَح رِي مـ تَجـ نَّاتج ناتؤْمالْم ینَ ونؤْمالْم اللَّه دعو
 نَ اللَّهرِضْوانٌ م نٍ ودع نَّاتی جۀً فبنَ طَیساکم یها وینَ فدخال    یم ظـالْع زالْفَـو و هـ ک رُ ذلـ؛ )72: (توبـه  »أَکْب

در  ،نهرها جارى اسـت  هایى وعده داده است که از زیر [درختان] آنخداوند به مردان و زنان با ایمان باغ
بـه آنـان وعـده داده اسـت] و     دان [هـاى جـاو  آن جاودانه خواهند بود و [نیز] سراهایى پاکیزه در بهشـت 

ل ضـمن اینکـه مرتبـۀ نـاز     ،آیـه . در ایـن  این است همان کامیابى بزرگ ،بزرگتر است وندخشنودى خدا
کـه  شـده اسـت   بیان شده، بر این امر تأکیـد   ،هاي بهشتی استمندي لذتسعات و نجات، که همان بهره

  رضوان و خشنودي الهی از آن لذایذ بهشتی باالتر و برتر است.
کسـب آرامـش و سـکون جـاودان و      ،ايي چنین بنـده حاصل و نتیجۀ خشنودي الهی برا ،در نهایت

المِ عنْـد ربهِـم    : «فرمایـد قرآن کریم میابدي است. چنانکه  السـ دار م بـراى آنـان نـزد    ؛ )127: (انعـام » ...لَهـ
  . ...سالمت و امن است ۀپروردگارشان خان

ه دست آوردن چنین نجـات  راه ب ،هاي اسالمیشود، اینکه مطابق آموزهمطرح میسؤالی که در اینجا 
سـالک حقیقـی بـراي     ،هاي اسـالمی : از دیدگاه آموزهتوان گفتسرشار از آرامشی چیست؟ در پاسخ می

پرواز به سوي قلّۀ نجات و رستگاري نیاز به دو بال رحمت و عنایـت الهـی و همچنـین عمـل صـالح و      
ذینَ آمنُـوا و عملُـوا    « ده اسـت: بر این اصل مهم تأکیـد شـ  که در آیات متعدد قرآن، دارد. چناننیکو  و الـَّ

آنان که ایمـان آورده و عمـل صـالح انجـام     ؛ )82: (بقره» الصالحات أُولئک أَصحاب الْجنَّۀِ هم فیها خالدونَ
  اند، آنان در بهشت جاودانند.داده

... معاشـرالناس لـیس   « فرمایند:دربارة عوامل نجات به صراحت می ،کرماهمچنین در روایتی پیامبر
بین ا... و بین أحد شیء یعطیه به خیراً، أو یصرف عنه بـه شـراً إال العمـل، أیهـا النـاس الیـدعی مـدع و        

...اي مـردم،  ؛ »الیتمنی متمن، والذي بعثنی بالحق نبیاً الینجی إال عمل مع رحمۀ، ولـو عصـیت لهویـت...   
یا دفع ضرر شود. اي مـردم، کسـی ادعـاي    جلب منفعت موجب کسی نسبتی نیست که  بین خدا و هیچ



   ۱۱۷بابا؛ نقد و بررسي کالمي هاي سايجستاري در عقايد و آموزه

بیهوده نکند و آرزوي بیهود نداشته باشد. قسم به خدایی که مرا به راستی به پیامبري برگزید، چیزي جـز  
 کـردم سـقوط کـرده بـودم...    گردد. حتی من اگـر گنـاه مـی   م با رحمت الهی موجب نجات نمیأعمل تو

  .)467 ، ص22ج ، 1403(مجلسی، 

  گیرينتیجه
شناسـی او،  شناسـی و نجـات  ویژه خداشناسی، جهان، بهساي باباهاي یابی عقاید و آموزهبا توجه به ریشه

دسـت  بـه هاي اسالمی، ایـن نتیجـه   و همچنین بررسی اعمال جادویی او، و مقایسه و تطبیق آنها با آموزه
ظـاهر جـادویی   ال عجیب و بـه با تعالیم اسالمی مطابقت ندارد؛ اعموي هاي کدام از آموزهکه هیچآمد می

العـادة مرتاضـان نیـز    توان با معجزة الهی مقایسه کرد، بلکه حتی در سـطح اعمـال خـارق   نمیتنها نه او را
انـد. خداشناسـی او نیـز    اي است که بسیاري راز آن را کشف کردهبازي سادهشعبده. اینها جملگی نیست

خـدایی و نفـی وجـود خـداي واحـد      همـه  نخست وحدت وجود مطلق و: جمع دو دیدگاه باطل است
خـود   متعال، یا باور به خداي محدود و متجسد در پیکر او! خدایی که حتی نتوانست زمان دقیق عزیمت

شناسی او نیـز بـه نفـی واقعیـت     جهان !بینی کند و یازده سال زودتر درگذشتاز این دنیا را درست پیش
نیز بر مبناي اصـول بـاطلی همچـون    وي  شناسینجاتانجامد و گري میخلقت، و مراتبی از سوفسطایی

  ایسمی و فناي مطلق ذات بنا شده است.تناسخ، وحدت وجود پانته
   

۱۱۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  
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