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 مترجم گفتار پیش

 هست؟ او به نیازی هم هنوز آیا چرا؟ اما گوید، می سخن گاندی از هم باز کتاب این

 

 داشت، خویش ی آرمانی هند مورد در او که تصوراتی از بسیاری تقریبا. گذرد می 1441 سال در او ترور از سال 56

 امور در انگلیس دولت ی رسمی دخالت گونه هر و دارد هندی تماما بظاهر حاکمانی اکنون هند. است شده برآب نقش

 را بیگانگان و دارد استقالل بظاهر هند پس. شود می روبرو هندی مقامات دیپلماتیک شکن دندان پاسخ با ظاهرا آن،

 اما. بگذراند را خوشی دوران باید پس. است خواسته را عذرشان تر، محترمانه تعبیری به یا است، ریخته بیرون

ها و  زاغه در ،1441 سال در هند جمعیت کل از بیشتر آوارگانی شاید دانیم می همه اکنون. نیست چنین واقعیت

 جا همان در و زایند می و زیند می و کنند می دفع و خوابند می و خورند می و آیند می بدنیا ها، و حومه شهرهاهای  خیابان

 !بشری مطلق ی سرافکندگی و فالکت یعنی. میرند می نیز

 

 و هندی برخوردار شهرنشینان جنایت زمان آن در را امور جریان. گذاشت نمی فرقی انگلیسی با هندی دزد میان او

 با که دید می اقیانوسی را هند خود رویاهای در و دانست می روستانشینان بویژه فقرا، عظیم خیل ضد بر انگلیسی

 و شرافت خود، کوچک جوش و پرجنب ی محلی های بازار با و مستقل، و بسنده-خود تقریبا ی روستایی شمار بی جزایر

و  کند هوا موشک و باشد داشته بزرگ شهر 111 مثال که این نه گذارد، می نمایش به را انسان ها میلیون انسانی تالش

 مفلوک موجود ها میلیون ها، این ی همه عین در و ؛کند صادر برنج و بیاندازد راه سبز انقالب وبمب اتم بسازد 

 .بپرورد خود در را ذلیل ی سرافکنده

 

 تا که فعلی، دنیای سراسر در قومی و ملی پرور رویا طلبان استقالل ی همه به شکن دندان است پاسخی او نگاه این

 اجرا ی مرحله به باشند نتوانسته را مولد کوچک های واحد ی لیبرالیستی استقالل و محلی و ملی تمرکز عدم که زمانی

 شدن عوض به تنها استقالل، برای تالش گونه هر باشند، داشته قطعی و واقعی اندازی چشم در حداقل یا ، درآورند

 صورتی در تازه واین! بس و خورد می تر خوب را شان حق زبان، هم اربابی بار این و کند؛ می خدمت اربابان ظاهر

 خیر به مرا» حکایت صورت، این در. نشود بار طلبان استقالل به متروپل حاکمیت مقاومت بخاطر ای هزینه که است

 .کند می پیدا مصداق!« مرسان شر نیست، امید تو

 

 که بود منضبطی ی اخالقی شجاعت و خود-به-اتکا اقتصاد دژ و پایگاه به روستا هر تبدیل گاندی، ی عملیاتی راهبرد

 عمل مردم های خواست خالف بر که صورتی در آن، ی بومی و خودی نوع از یا بیگانه، نوع از چه را، حاکم اقتدار

 .سازد فلج خودبخود کند،
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. ببیند چشم  به –جهان ی همه در هند طریق از و– هند در را نوین انسانی شدن زاده خواست می او دیگر، سخن به

 قادر هم، متجاوز ثروت و قدرت برابر در الزم، موقع در و شود می سیراب نوع هم به عشق و خشونتی بی با که انسانی

رحمی و ثروت و قدرت  ی بشر از درد و رنج خشونت و جنگ و بی به این ترتیب راهی به رهایی. است گفتن سخن به

 برسد، هم خود مطلوب ی شخصی حقیقت به خواست می راه، این در خود تالش با دیگر سوی ازشود.  انبوه پیدا می

 . بخشید میی عارفانه  و به او لذت شخصی خداست همان گفت می که حقیقتی

 

 مانند خاطر همین به و حقیقت گر تجربه خودش قول به است انسانی عالوه به بیشتر، نه و است انسان یک گاندی اّما

 و عرفا زبان به زبانش ی نزدیکی دلیل به او. بزند سر او از هم خطا از بیشتر است ممکن و خطاست مستعد همه

 بسیار آن از که چیزی است، شدن شمرده مقدس خطر معرض در شدت به دنیا، تارکان رفتار به عملش ی نزدیکی

 خود تالش به هم، کتاب جای جای در و دارد گاندی به چنینی این نگاهی خود حاضر، کتاب در نویسنده. دارد وحشت

 . کند می اشاره مطلقی، ی نظریه و شخص هراز  و خود از زدایی تقدس برای گاندی

 

 نامخوش پایان در او اّما نیست، بیرون دایره این از هم گاندی. دارند موافقانی و موافقان معموال سرشناس های انسان

 خواهد می که کسی بسیار، طرفداران و نامی خوش این ی سایه زیر در.  تاریخ بدنام سرشناسان بعضی برخالف مرد،

 بیند می. گیرد می قرار سویه یک اطالعات معرض در شدت به کند، سوا را وبدش خوب و بفهمد درست را او حرف

 محبوب شخصیت هر و گاندی ی همگانی تحسین همین. بینند نمی رفتارش در منفی ی نکته و کنند می تحسین را او همه

 شخصیت ی برجسته گری جلوه همین خاطر به. افراد گونه این واقعیت درک و فهم برای است بزرگی مشکل دیگری،

 .مانیم می خبر بی دارند، تمجید و تحسین ی  عادی جریان خالف نظری که منتقدینی وجود از ما که است نظر مورد

 

 نوشت می او مورد در انتقادی کتابی و شد می پیدا کسی که زمانی تا اطالعی بی این بود، پیش سال چهل مثال اگر اّما،

 توان می. است شده رفع برق سرعت حد تا مشکل این اینترنت، کمک به امروزه ولی ماند، می باقی کرد، می ترجمه یا

 و ثقل که سپرد گوش دیگری ساز ناهم و نوا ناهم های ساز و ها نغمه به جستجو اولین در درست، کردن گوگل یک با

 که دهند می آدم به یگانه و همتا بی فرصتی یعنی. ریزند می هم به را سویه ی تحسین یکنوا هم ارکسترهای ی سنگینی

 را فرصت این. ببیند زمان ترین کم در و مختلف های چشم از را واحد امر یک متفاوت و مختلف های سویه بتواند

 دیگر ،روشی پنهان و کاری مخفی که جاست این در. است داده ها انسان به تاریخ در بار اولین برای که است اینترنت

 .کند می آفتابی را واقعیت و شود می پیدا کسی زود یا دیر که چرا داشت، نخواهد هم ای فایده و یابد می کمتری امکان
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 در( تبریزی اکبر ی ترجمه با) را اورِول جرج از ای مقاله گاندی، منتقدین از یکی نقد با آشنایی برای نگارنده، این

-1461) است بوده دستی چیره نویس مقاله و 1414 و حیوانات قلعه ی نویسنده اورِول، جرج. است آورده کتاب پایان

 در دو هر که  فیشر لویی مانند نه و است  روالن رومن مانند نه. دارد تحلیلی ای اندیشه و است انگلیسی او(. 1413

 هم هایش کتاب و ندارد ای عالقه گاندی به کند می اعتراف او. بودند مشترک داشتند، گاندی به که یشدید عشق

 زند، می قلم ی متعارف زندگی برای او. شود ردّ  نیست حاضر گاندی ی روحانی افکار های نزدیکی از که این بر شاهدند

 به. ندارد هستند دنبالش به گاندی، امثال است مشهور که عرفانی با زیادی کار. هایش گری حساب تمام با زندگی

 دیگری چشم با و کند می زدایی آشنایی دیگران، از بیشتر چون است، تر خواندنی بنویسد، قلم این که نقدی خاطر، همین

 رْینی، جرج ِسر: " خوانیم می حاضر کتاب همین از سطری در. شد دیگر چشمی با دیدن از صحبت راستی. )بیند می

 همان در و خود، موضع از معقوالنه دفاع در گاندی ی سویه دو ی توانایی از تفحّص، و تحقیق کمیسیون از عضوی

 یاد به مرا گاندی آقای" کرد، اظهار که بود شده زده شگفت چنان آن خود حریف نگاه از ماجرا تحریف بی دیدن زمان،

 .""اندازد می رسول  پولس حضرت

 

 ی زندگی به ،No Country For Women نام به خود سایت در بنگالدشی ی نویسنده نسرین تسلیمه هم تازگی به

 نظر به و خوابیده می ساله 14 تا 15 دختران کنار در لخت بدنی با گاندی است مدعی او. است پرداخته گاندی ی جنسی

 ی رابطه مورد در زدن حرف حق او ادعای به دختران این. است نبوده جنسی ی رابطه از خالی کار این او

 .اند نداشته را او با شان شخصی

 

 گاندی های نامه و ها عکس از نمایشگاهی از دهد می گزارشی تایمز نیویورک 2113 ی ژانویه 31 در دیگر سویی از

 کند می اشاره تایمز نیویورک پیشین ی اجرائی ویراستار للیولد، جوزف نام به ای نویسنده از کتابی به آن در و هند؛ در

 .است شده توصیف جنوبی افریقای در اش آلمانی دوست کالنباخ هرمان با گرایانه همجنس ی رابطه با گاندی آن، در که

 

 بر مستقیمی تاثیر که این مگر نیست، مربوط دیگران به اجتماعی مطرح افراد ی خصوصی ی زندگی گویند می ها خیلی

. باشد شده ضایع دیگران از حقی خصوصی ی زندگی این در یا و باشد داشته او ی اجتماعی مشخص ی مشی خط روی

 گاندی ی زندگی از که قدر آن صورت، هر در. رنددالیلی هم برای نظرشان دایستند و ن موافق نظر این باها  بعضی

 مدعی حال به تا کسانی و است نداشته دیگران حقوق گذاشتن پا زیر بر دالّ  هایی نشانه است، شده افشا سال 56 از پس

 .است کرده ستم آنان به یا و کرده استفاده سوء آنان از مورد آن یا این در گاندی که اند نشده

 

 آنان شناخت ضروریات از گاندی چون مطرحی افراد مورد در رفتاری های خدشه این از داشتن خبر حال، هر در

 . کرد ردّ  را ها آن راحتی به بتوان حتی که چند هر است،
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-سبک بعد و هاست نقد گونه این سراغ به رفتن وقت، داشتن صورت در ها بحث این ی خواننده ی گرانه کاوش ی وظیفه

 که صورتی در و. کند پیدا دست تری نسبی شاید و تر واقعی شناخت به که این تا است منتقدین مدعیات کردن سنگین

 ی دوریدر هر دو صورت،  و اش  های خوانده از خود ی فعلی برداشت ساختن معلق و کردن شناور باشد، نداشته وقت

 . است مطلوب و محبوب ی عقیده یا فرد آن یا این به متعصبانه و قطعی و یقینی و صلب و خشک نگاه از همیشگی

 واقعی است.و حقیقت  ایمانی  همیشگی جستجوی، قاتل و قطعیت یقین

 

رابیندرانات تاگور، و همدم   (، منشی1417-1442پاالنی ) ی کتاب، کریشنا کری الزم به گفتن است که نویسنده

ی مردم  "همهکتاب مشهور  ، از جملهدر مورد گاندی، تاگور و ادبیاتی چندین کتاب  مدار هندی و نویسنده سیاست

 است.  برادرند"

 وجود دارد. کتاب پایان درهم  ای نمایه شود می وریآیاد پایان در

 . است مترجم سوی از ها، پانوشت ی همه 
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 سخنپیش 

چنان تغییرات پویایی در حیات سیاسی،  ی هند، هیچ قرنی شاهد آن ی شبه قاره در طی تاریخ طوالنی و پر حادثه

 .ی پایان آنیم اکنون در آستانه و هم شده ای که با تولد گاندی شروع ی مردم نبوده که سده اجتماعی و اقتصادی

 

، 1167بود. خیزش سال  خوبی تثبیت شده حکومت بریتانیا در هند، به(، 1154دنیا آمد )دوم اکتبر  که گاندی به هنگامی

 های طلبی توسعه به تکاملان سپوی"، "شورش بزرگ" یا "جنگ اول استقالل"، تنها یهای مختلفی مانند "طغ با نام

نبود. این سلطه، صرفاً سیاسی  بود. به یک امپراتوری بزرگ یاری رساندهو تبدیل آن بازرگانی شرکت هند شرقی 

موقعیت انگلیس، همراه با تسلط فرهنگی و فکری خود، آنچنان تقویت شد که نسل نوین هندیان تحصیل کرده، مشتاق 

که سلطه  یستای تا آن حد مطلق ن هیچ سلطهآن امپراطوری بودند:  ی بخشی" ها کردن خود بدامان "مأموریت تمدنر

کشد که زندانی بمیل خود آن را در  ی آنچنان سخت، به بند نمیی خود آن را پیشنهاد دهد. هیچ زنجیر پذیر به اراده

آمد  آنچنان کامل و تسلیم پذیری تا آن حّد شدید بود که بنظر می ،پذیری  مّ قیدر هند آن روزگار،  آغوش کشد.

 امپراطوری بریتانیا در هند بفرمان الهی است و آمده است تا ابد بماند.

 

و ، ملت هند ملتی بود آزاد که سوگوار این مصیبت شد. دوزخیان زمین فرو بستچشم از جهان هنگامی که گاندی 

ها، سخن  های سرزمین پدری، میراث از دست رفته را باز یافته و زبان بسته کوته دستان و مردمان محروم از سرمایه

ن، سالحی را آب داده بودند سالحا توانستند سرهاشان را بیافرازند. بی گفتن آغازیده بودند. خمیدگان از ترس، حال می

ای که  های جهان. آری، اسلحه ی زرادخانه همتا در همه فایده بود، سالحی بی ی بریتانیایی در برابرش بی که سرنیزه

 توانست پیروز شود. بدون کشتن دیگری می

  

ز مهندس این ی این معجزه، داستان زندگی گاندی نیز هست، چرا که وی بیش از هر کِس دیگر، معمار و نی قصه

 جهت نیست که هموطنان سپاسگزارش وی را پدر ملت نامیدند.  ی تاریخی بوده است. بی پدیده

 

با این وجود اغراق خواهد بود که مدعی شویم گاندی به تنهایی این تحول را بوجود آورد. هیچ فردی، هر قدر 

ای از پیشینیان برجسته و معاصران  تواند مدعی انحصاری معماری یک فرآیند تاریخی گردد. زنجیره تیزهوش، نمی

لف هرزهای مسموم ترس، خرافه و سستی را پاکسازی اند تا جنگل پوشیده از ع سالمندتر، با بیل و شمشیر تالش کرده

ای را آماده کنند که نبوغ گاندی آن را به میدان قدرتمند مبارزه تبدیل نموده و  تا عرصهاند  کنند. آنان تالش کرده

هموطنانش را در طی یک راهپیمایی بزرگ، بسوی آزادی رهنمون سازد. چنانچه وی یکصد سال بیشتر بدنیا آمده 

توانست به فرجام  گاندی نمی ی که بعداً شد. هند هم در صورت نبود رهبریشود حتمالش کم بود بتواند آنچه بود، ا
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روشی آنچنان بشکوه که آزادی را به همراه افتخار، با خود به ارمغان  .ی خود دست یابد خود و با روش ویژه ی کنونی

 نگونه تجربه باز هم تکرار شدنی است یا نه!داند آیا ای ای کامالً استثنایی که آدمی نمی آورد. شیوه

 

ش دارای اهمیت ا خاطر کشورش نیست که زندگی هگاندی برای مردمش زیست، رنج برد و مرد. و با این وجود فقط ب

ماند.  های بعدی می گر انقالبی نیست که در یاد نسل ی یک وطن پرست یا اصالح  است. عالوه بر این، وی فقط بمنزله

ی در داستان گاندی این است که وی اساساً نیرویی اخالقی بود که درخواستش از وجدان انسان، هم جهانی ی اصل نکته

که وی در آغاز کار برای هموطنانش و نه دیگر ملل، تالش کرد؛ بدین سبب بود که در میان  است و هم ماندگار. این

فراهم  اش الزم را برای تحرک اخالقی و نهضت سیاسیهای  های آنان، انگیزش ها و خفت بود و لذا رنج آنان متولد شده

 ی زندگی او، درسی است برای خواندن همگان و نه فقط هندیان.  ساختند. بنابر این آموزه

 

ی  اگر که عظمت گاندی صرفاً بدلیل عشق آتشین وی به وطن و نیز رهبری پویای او در جریان یک مبارزه

پدر ملت" باشد، اما این توانست دلیلی کافی برای قدردانی مردم از " تنهایی میبود، خود به  ی سیاسی می پیروزمندانه

های  دارند یا انگیزش تواند توضیح دهد که چرا باقی مردم دنیا یاد او را بشکلی ویژه گرامی می توجیه بسختی می

 یابند.  خاصی در کالم او می

 

توانست داشته  برخی از آنان، دنیا روزهای بهتری را می در واقع، بدون وجودکم نداریم؛  پدر ملتامروزه در جهان 

اما این مرد نحیف سیه چرده در لباسی از کتان، چیزی بیش از "پدر ملت"ش بود. رهاوردهای وی بسیارند. هر  باشد.

اند، نام او را در سراسر جهان  ی کار مورد قضاوت قرار گرفته ی اجرا یا نتیجه یک از آنها، که بر اساس شیوه

اند. وی آزادی از زنجیر بردگی بیگانه را به یک پنجم نوع بشر هدیه کرد و در پی آن  بلندآوازه و سرافراز ساخته

 . شدپیشگام رهایی بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقا  –به تعبیری–آزادی هند 

 

چ ارزش و اهمیت کمتری از استقالل هند شدند انجام داد، هی هایی که سابقاً نجس شمرده می آنچه که وی برای انسان

ها قرن ستم طبقاتی و هتک حرمت اجتماعی آنان را در هم شکست. اصرار او، مبنی بر  نداشت. گاندی زنجیرهای ده

همراه باشد کنند  ها نفری که در روستاها زندگی می باید با سعادت اجتماعی، اخالقی و اقتصادی میلیون اینکه آزادی می

هایی که برای دستیابی به این هدف ابداع نمود، طریقتی از زندگی را نمایش داد که ممکن است روزگاری  و نیز شیوه

 گرای امروزی باشد.  بتواند جانشینی برای جوامع تمرکزگرا و فایده

 

مرگ او بخودی خود دستاوردی ویژه بود، چرا که شهادت وی مانع بروز جنون نفرت و برادرکشی در میان ملتش شد 

ا هیچ دستاورد انسانی، هرقدر امّ  ،امکان تثبیت هویت غیردینی و دمکراتیک نظام نوپای اتحاد هند را فراهم ساخت و
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تواند تا ابد باقی مانده یا در این دنیای همیشه بالنده، بدون تغییر به حیات خود ادامه دهد. آنچه که گاندی  م بزرگ، نمیه

تواند به چیزی در حد یک خاطره، استحاله شود، ولی گاندی  دد یا میبدست آورد ممکن است متالشی یا منحرف گر

که در . در وجود او، بشری جهانی وجود داشت استباز هم زنده خواهد ماند، چرا که انسان، برتر از دستاوردهایش 

ات بشر را از ی آنم که ذ گفت:" من بیشتر در اندیشه ه خود میک چنان حقیقت و کمال اخالقی بود. آن ی جستجوی ابدی

که، فقط مانع رنج بردن ملت خود باشم ... اگر ما همه فرزندان یک خداییم و در یک سرشت  رحمی باز دارم تا این بی

با  یکدیگر شریک  –چه وابسته به ما باشد یا به نژادهای دیگر–باید در گناه هر فرد دیگری  الهی مشترکیم، پس می

می نویسد:" در هند همانند دیگر نقاط جهان، میهن پرستانی وجود دارند که به  1431در  1رابیندرانات تاگور باشیم.

هایی شدیدتر از آنچه  اند، و برخی از آنان مجازات عزیز، خود را وقف و قربانی میهن خود ساخته ی همان اندازه گاندی

ر مذهبی، مرتاضانی در این سرزمین یافت شد، بایستی تحمل کرده باشند. حتی از نقطه نظ باید متحمل می که گاندی می

شوند که شدت ریاضت آنان بحدی است که زندگی گاندی در مقایسه با آنان، آسایش نسبی است. اما این وطن  می

 ی اند که همچون دیگر آدمیان، زندانی پرستان، فقط وطن پرستند، نه بیشتر و آن مرتاضان، تنها، قهرمانانی روحانی

آید این مرد، از کرامات خود برتر است. کراماتی که  که مورد تحسین دیگرانند. در حالی که بنظر میاند  همان کراماتی

 اند". خود هر یک عظمتی

ای را  گاندی معبد و مذهبی را بنیاد نساخت و هر چند که با ایمان زیست، با این حال هیچ اعتقاد جزمی و متعصبانه

مجادله بپردازند. های آن با یکدیگر به مرده خوری و  ها و سنت میراث بدنبال خود باقی نگذاشت تا مومنین بر سر

ی خود، وفادار و معتقد بود، اما هرگونه اصول  ه عمیقاً به مذهبی که با آن زاده شده بود، به شیوهک وی با وجود این

بدون ترس  –یر باشدکه از دیدگاه وی نافی قانون معنویت و شفقت فراگ– عقیدتی، مناسک، یا عبادت غیراخالقی را

او  ی  بارهدر ک، جوزف د  اش دوست باپتیست 1414در همان اوان سال شمرد.  و مالحظه و مصلحت اندیشی مردود می

ی وی را بطور مطلق متوقف سازد؟  ای قادر است که پرواز روح و اندیشه سیستم مذهبیدانم آیا هیچ  " نمی نوشت:

اند که  آید کامالً هندویی باشند، و آنچنان از هندوگرایی اشباع ند که بنظر نمیا آنچنان به مسیحیت نزدیک هایش هدیدگا

ای  کند به نقطه انسان تصور میگسترده و فراگیر است که که عواطفش آنچنان  توان آنان را مسیحی نامید، در حالی نمی

 بیند". معنی می ای را بی های فرقه رسیده است که آیین

 

دی، خود به برخی از همکارانش که انجمنی بنام او تشکیل داده بودند تا عقاید وی را در آن بیست و هفت سال بعد گان

ای از خود بجا  خواهم که فرقه دهد که:" چیزی بنام "گاندی گرایی" وجود ندارد، نمی تبلیغ کنند، اینطور هشدار می

ام تا حقایق  من فقط به روش خود سعی کرده ام. ای جدید را ابداع نموده بگذارم. مدعی نیستم که اصول فکری یا نظریه

ام و نتایجی را که  مان آزمایش کنم ... نظراتی را که داده ابدی و همیشگی را بر روی مشکالت و زندگی روزانه

ها را تغییر دهم.  که فردا به نکات بهتری برسم، ممکن است آن ام، به هیچ وجه نهایی نیستند. در صورتی ها رسیده بدان

م ا ه که کردهچها قدمت دارند. آن کوهی  اندازه به یخشونت بیای ندارم که بتوانم آن را به دنیا بیاموزم. حقیقت و  تههیچ نک

است. در این  تر و به بهترین شکل ممکن در حّد توانم بوده انجام آزمایشاتی بر روی هر دو، با مقیاسی هر چه وسیع

اگر بتوان آن را با این واژه –ی من  ام ... بله، تمامی فلسفه و از اشتباهاتم درس آموخته ام کردهخطا  گاهیراستا، 

                                                           
1
 - Rabindranath Tagore (1151-1441ی جایزه نوبل ادبیات ) ی نامدار هند و برنده  نامه نویس و نویسنده : شاعر، نمایش 
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آنرا "گاندی گرایی" بنامید، چرا که باید  شود. شما نمی چه که اکنون گفتم خالصه می در آن –فریبنده و پرادعا نامید

ای الزم  ریح آن هیچ کالم یا تبلیغات فاخرانهای جدید و "گرایشی نوین" در آن وجود ندارد. برای تش ایمان به قبله

ر از همیشه، به ت تر و سریع اید، اما من صریح آید. برخالف انتظارم، در مورد من، از متون مقدس نقل قول کرده نمی

م ا باید قربانی هیچ چیز دیگری شود. آنانی که به حقایق بدیهی که مطرح ساخته اعتقاد محکم خود پایبندم که حقیقت نمی

، نه با کالم و ادعا و کنندتوانند آنها را تبلیغ  ، میهاباور دارند، فقط با تحقق بخشیدن به آن حقایق و زیستن در متن آن

خاصی به "خدا" منسوب نکرد بجز"حقیقت" و هیچ مناسکی را  ی گاندی هیچ ویژگی ".تبلیغ به نفع این یا آن اعتقاد

ای را آسیب  امان، با ابزاری که هیچ موجود زنده وی شرافتمدانه و بیبرای دستیابی به او توصیه نکرد مگر جستج

 نرساند. 

 

کرده، مگر این که اعتراف کند وی برای  چه کسی جرئت آن را دارد که مدعی شود گاندی تنها بخاطر خود تالش می

 کوشیده است؟  همه می

 

. هر چند که در نیستتر از نکات دیگر  اهمیت ای بی تهاین واقعیت نیز، که گاندی آنچنان بدنیا نیامد که بعداً "شد"، نک

های  ای را نشان نداد که بچه ی عمر، هیچ استعداد خارق العاده بزرگسالی خود را متفاوت ساخت، ولی در سالهای اولیه

شد،  نمیای به وی الهام  اش هیچ اندیشه همسن و سالش در آن مشترک نباشند. برخالف برخی از معاصران برجسته

رنج  2)تاگور( جوان ازین حسن برخوردار بود، نه از رویاهای رمزآلود یک راماکریشنا طور که رابیندراناتِ  آن

ی  شد. کودکی بود معمولی همانند دیگر کودکان؛ نکته برانگیخته می 3کاناندا و نه با تعصب غالب در امثال ویوه برد می

تر از اغلب آنان و بخاطر خجولی بیش از حد، سرکوفت  تر از بسیاری از کودکان و بسیار رام هوش قابل ذکر این که کم

 خورده بود، خجلتی که بشکل عقده، مدتها آزارش داد. 

متوسط بودن در تحصیالت و  ،نوجوان یا کودک یک بعنواننبودن،  بجز کم جراتی و عدم اتکاء بنفس، خوش سیما

ی  ای از نیروی نهفته اش وجود نداشت که نشانه بطور کلی ممتاز نبودن؛ چیز دیگری در ظاهر جسمی او یا توان فکری

و نه دودی ای  جرقه رسید، نه ای بگوش نمی باشد. ازین سطح آرام، آوای هیچ خروش خفته شآتشفشان فعالً آرام درون

 شمشیر آتشینی که بر سندان وجودش در حال شکل گرفتن بود. زباشد ا ای ها نشانآمد ت بچشم می

 

داد و نگران  اش می شاید مشیت الهی بود که خدا از روی حسادت نسبت به شیطان، سالحی نایاب را که در خفا شکل

که توجه هیچ کس را برنیانگیزد. حتی خود  کنددور کردن آن از چشم شیطان بود، در غالفی آنچنان معمولی پنهان 

آگهی نشان  اش نشسته بود هیچ سرنخی یا پیش ی درون خود یا سرنوشتی که در کمین آینده غالف هم از آتش آرمیده

،  ای، و حتی حرکتی مبهم، از نبوغی که نوجوان ظاهراً توصیف ناپذیر را تسخیر کرده بود داد. هیچ هشیاری ویژه نمی

                                                           
2
 - Ramakrishna( 1886-1836: عارف بزرگ هندی) 
3
 - Vivekananda( 1153-1412: راهب نامدار هندی و حواری راماکریشنا) 
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حادثه و معمولی وی را  ای، سطح آرام و یکنواخت کودکی بی بینی ی غیرقابل پیش داد. امواج هیچ شوریدگی خبر نمی

 یافت. ، راه به بیرون نمیاش ، و هیچ اشتیاق شدیدی از اعماق ناخودآگاهکرد نمی آشفته

 

ی کامیابی و  بلوغ که مایههای قبل از  از تمامی تنشکرد،  خود احساس خوشبختی می ی آگاهی نوجوانی  که در نا

که فکر و شخصیتش بلوغ یافت و قادر به تحمل  همچنین ناکامی بسیاری از نوابغ و پیامبران بوده است بدور ماند تا این

فشار انفجار درون شد، آنگاه بود که این مرحله را با شجاعت و سبکبالی بدون شانه خالی کردن، بدون غرور و بدون 

 . جویی آغاز کرد ستیزه

 

درست است که احساس خاصی از وفاداری به والدین، وظیفه شناسی و بیگانگی با نادرستی، در این "بچه مدرسه"ی 

العاده  العاده نبودند. آنچه که حقیقتاً فوق ها بسیار فوق حقیر آشکار بود، اما در محیط اجتماعی پرورش او، این ویژگی

 شد.  ، بسختی اثری از آن دیده میبود، در عمق "روح"ی مدفون بود که در آن سنین

 

دانیم، هر  عمال منضبط اراده به جایی رسید که میبنابر این با دانستن این نکته که اگر این جوان معمولی بکمک اِ 

ای  اگر پسر بچهای نیز ممکن است بخود نهیب زند که چرا من نبایستی در انجام همان کارها موفق باشم.  انسان ساده

کنم که ارواح از یک سمت، دزدان از سویی دیگر و  ندارد بدون چراغ به بستر رود: "تصور میترسو که جرأت 

ها نیز  ها تبدیل شود، برای تمامی دیگر انسان ترین انسان هراس کنند"، بتواند به بی ام می مارها از طرفی دیگر دوره

 امیدی هست. 

 

رنج اپذیر و هراس ناپذیر وی، در قبول پشتکار و سماجت خستگی ن نبوغ گاندی یاد شود، این نبوغ در اگر که باید از

اش پس از عبور از آستانه جوانی، سلوکی طوالنی از  قرار اخالقی است. زندگی بخاطر اطاعت از یک میل بی

وقفه و جستجویی ناآرام و بدون تعجیل در راه کشف حقیقت بود. حقیقتی نه انتزاعی و ماورایی، بل  ای بی مبارزه

های دیگر  های انسان  هایی که از قدم ها. او گام به گام باالتر رفت، با قدم ی انسان پذیر در قالب روابط روزمره تجسم

که خود به )انیشتن( ین افراتر و بلندتر نبودند، تا آنجایی که او را در مرتبتی دیدیم که بیش از انسان بود. آلبرت انشت

هایی که در  "شاید نسلی بشر این قرن بود، در موردش چنین نگاشت:  تنهایی برج و بارویی بلند مرتبه در اندیشه

آیند، بسختی باور کنند این چنین فردی در قالب گوشت و پوست و خون بر روی همین خاک گام برداشته  آینده می

در آغاز، او نیز رسید بهتر است به خاطر آورد که  دیگری بنظر نمیاگر در پایان کار، گاندی شبیه هیچ انسان  است."

 همانند هر انسان دیگری بود.

 



14 
 

 

مان  های وی در همین نکته نهفته است. خوشبختانه او خود، حوادث اصلی را برای همتای زندگی و آموزه زیبایی بی

هرگونه حریم خصوصی و شخصی خود را اش در انظار عمومی، تقریباً  است. تا آنجا که با حضور کامل کردهثبت 

اش را شرح داده است.  پروا، تکامل وجدان و آگاهی اخالقی و سیاسی رها کرد. وی با دقتی موشکافانه و صداقتی بی

اگر نبود این چنین، در سرزمین زود باور هند، کم نبودند وقایع نگاران مخلصی که عالمات رمزآلودی در مورد 

ای خدایی بر  وی جعل کنند و حتی از زمانی که جنینی در رحم مادرش بوده، او را با هالهی خداوند از تولد  مژده

 اش: چه خوش گفت تاگور دربارهسرش تصویر نمایند. 

 "سرورم!

 زنند." گویی، ... نه آنانی که از تو دم می تو خود ساده سخن می

 ردی در میان قدیسان؟ م  ن بود یا سیاستمردا مرد؟ آیا قدیسی در میان سیاست آیا گاندی قدیس بود یا سیاست

 

که  تواند مدعی هر دو باشد؟ آیا او موفق شد که به کالبد فاسد سیاست، روح شفقت بدمد، آنچنان آیا کسی می

کند، تاکنون شاهدی بر این مدعا بوده است؟ اینان  اند؟ آیا ملتی که او را پدر خطاب می کنندگانش مدعی شده تحسین

 که آیندگان باز هم خواهند پرسید.اند  هایی پرسش

 

تاگور توان گفت این است که او هر چه بود، از جنس هیچ انسان هم عصر خود نبود.  ی آنچه که می در این میان، همه

طور که بودا شکسته شد،  ده سال قبل از مرگش گفت:"شاید موفق نشود، شاید با شکست روبرو گردد، همان

هایشان بازدارند، اما او  طور که آنان نتوانستند آدمیان را از شرارت همان ،طور که مسیح شکست خورد همان

 همیشه، به منزله کسی که زندگیش را به درسی برای تمامی اعصار بعدی بدل نموده است، در یادها خواهد ماند."
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 تولد و پرورش

وچکی در ساحل غربی هند بدنیا آمد که در پوربندر، شهرک ک 1154داس کارامچند گاندی در دوم اکتبر سال  موهان

در گجرات   در آن روزگار یکی از چندین ایاالت شاهزاده نشین در کاتیاوار بود؛ کاتیاوار اکنون به نام سائوراشترا

ت در غرب خود به حهزار مایل مربع مسا 31ی تقریباً مستطیل شکل، با کمتر از  شود. این شبه جزیره شناخته می

شود، و در شمال  پیشروی دارد و در باالی خود به خلیج کاچ و در پایین به خلیج کامبی محدود میداخل دریای عرب 

 پیوندد.  می خود به صحرای ران

 

قبایل متجاوز بود از ها میدان نبرد میان بسیاری  اواخر، قرنهمین ترین مناطق هند تا این  پوربندر یکی از عقب افتاده

داشت که بعضی بزرگتر از یک روستا هم نبودند و بعضی بزرگتر از یک بخش  امیرنشین کوچک 311و بیشتر از 

ور" یا "نواب" یا "تاک های مختلفی مانند "رانا" آمدند. حاکمان که به نام معمولی هند بریتانیا در آن زمان به حساب نمی

و خورد با یکدیگر بودند، اّما ورزیدند و اهل زد  شهرت داشتند، مستبدین کوچکی بودند که به یکدیگر دائم حسادت می

 کردند.  شان که مأمور مقیم بریتانیایی بود، خود را مهار می  از ترس حاکم بزرگ مشترک

 

ی روزگار بودند. بعضی  شهره ،قهرمان ی مزمن، شورشیانِ  ناامنی، دسیسه و عدالت مستبدانه ی      در این فضای فئودالی

شوند. مردمی که در فضای نامطمئن  های مردمی یاد می ها و قصه هم در حماسهشان افسانه شده و هنوز  های از دالوری

و بطور سنتی هم اهل دریانوردی و تجارت بودند.  هیافتند، مقاوم و پرطاقت بود کشمکش متالطم داخلی پرورش می

، ها تر از این د. مهمان هایی این چنین طور که افراد بطور عموم در این چنین محیط آنان متدین و خرافی بودند، همان

ای است که خدای کریشنا در  ای پادشاهی است که پایتخت افسانه شهر مقدس هند ی این منطقه، در ساحل غربی دوارکا

نیسم و تصوف اسالمی، دینداری یْ هندویی، مذهب جِ  ی کرد. به این سنت ویشنویی کتاب بهاگاواد گیتا بر آن حکومت می

رحمی و  از راست کیشی و مدارا، بی ،ی هندیا ی این وضع، طبق معمول آمیزه یجهخود را اضافه کرده بودند. نت

 شفقت، افراط و پرهیزکاری بود.

 

یا بازرگان بدنیا آمد. گفته  4"وایشیا" ی طبقه متوسطی از کاست در این چنین ساخت اجتماعی بود که موهان در خانواده

کم به منزلتی اجتماعی دست یافته بود و پدربزرگ موهان،  شان در اصل بقال بودند، اّما خانواده کم شد که نیاکان می

                                                           
4
 -  casteی آیینی و موقعیت اجتماعی مشخص  ی هندو، که با میزان نسبی خلوص و ناپاکی روثی ی جامعهیا کاست: هر یک از طبقات مو

شود. در این جامعه به ترتیب طبقات برهمن )نگهبانان آتش مقدس، علما و معلمان(، کشاتریا )جنگاوران، مقامات اداری و اعمال قانون(،  می
ی مردم  "ها یا "پاریاه"ها، باقی کاران( حضور دارند و "دالیت گزاران و صنعت )خدمتوایشیا )کشاورزان، دامداران و بازرگانان( و سودرا 

 ها باید انجام دهند. ترین کارها را دالیت بیرون کاست و جزء نجس ها هستند. پست
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 خاطر به که نترس، و کار درست محترم، شخصیتی با مردی. بود پوربندر حاکم اعظم وزیر یا ساالر دیوان اوتامچند،

 ایالت به خود نجات برای او. بود کرده ناخشنود خود از را السلطنه نایب ی ملکه حاکم، رگم از پس صفات، همین

 .داد پناه وی به مسلمان بنواّ  و کرد فرار جوناگاد یعنی مجاور

 

 دست که کرد بیان چنین این را حرمتی بی این علت و داد، دست او به چپ دست با رسید بنواّ  حضور به که وقتی

 بسیار شان مقررات و بینانه کوته بسیار فئودالی دوران آن در ها وفاداری. است پوربندر به متعهد هنوز راستش

 بخشنده فردی بنواّ . بود مانده جاری نیز بیستم قرن تا تقریباً  دورافتاده مناطق آن در قواعد گونه این و بود گیرانه سخت

 ی پناهنده این به بیشتری لطف بلکه نکرد، مجازات را او تنها نه. کرد تقدیر وا ی جسورانه پاسخ از و بود، مهربان و

 با اوتامچند تا کرد استفاده خود نفوذ از رسید، تخت و تاج به پوربندر ی تازه حاکم که این از پس بعدها و کرد شجاع

 .رددرگب خود شهر به خوشی و خیر

 

 ی رسمی تحصیالت پدرش مانند نیز او. شد پوربندر ساالر دیوان خود ی  نوبه به هم گاندی کارامچند ند،اوتامچ پسر

 پسر. بود عملی سلیم عقل از ای گنجینه با همراه که داشت راسخ و  شجاع کردار، راست شخصیتی اما داشت، ناچیزی

 اختیار در حدودی تا او" :نوشت پدر های فضیلت از بسیاری از کردن یاد با بعدها پرهیزکارترش و کردارتر راست

 همسراین  چون بود، اقبال خوش کار این ."کرد ازدواج بار چهارمین برای سالگی چهل در که چرا بود، نفسانی لذائذ

 صدا مونیا را او محبت روی از هم مادر و نامیدند موهان را او. آورد را  5مهاتما برایشبود که  پوتلیبای چهارم،

 .کرد

 

 پسرش ذهن روی بر عمیقی تأثیر. گیر پی روزه و نماز و عبادات رعایت در و بود مقّید و رئوف مذهبی، بسیار مادر

: گفت ِدسای مهاِدو اش منشی-رفیق به گاندی پونا، یراودای زندان در بعد ها سال. پرستید می را وی تقریباً  که گذاشت

 عمرش ی همه در مادر که اثری تنها... پدر از نه ام برده ارث به مادرم از را آن بینی، می من در خلوص ای ذره اگر

 .بود قدسی تأثیری گذاشت من جان بر

 و هوش کم بایستی"– است سخت برایش ضرب جدول متوجه شد که اّما رفت، ابتدایی ی مدرسه به پوربندر در موهان

 پدرش هم جا آن در. بود کاتیاوار در دیگری کوچک ایالت که رفت راجکوت به خانواده بعد کمی." باشم بوده حافظه کم

شناسی، "دانش  موهان به مدرسه ابتدایی رفت و بعداً هم به دبیرستان. باوجود وظیفه ،دیوان ساالر شد. در راجکوت

آموزی متوسط" بود، به شّدت خجول و ترسو، در مصاحبت، بدون اعتماد به نفس و بیزار از بازی کردن. تنها رویداد 

توانست به نظر آید وقتی روی داد که  اش می اسیت اخالقیی حس اش که به عنوان نشانه ی مدرسه دوران کسل کننده

ی کتری  دید موهان کلمه شان بازدید کرد و آزمون دیکته گرفت. معلم کالس که می بازرس آموزش و پرورش از کالس

                                                                                                                                                                                     
 
5
 - Mahatmaا بعد به موهانداس داد.ه : مهاتما یا روح بزرگ، لقبی است در مذهب هندو که رابیندرانات تاگور، شاعر بزرگ هند، سال 



17 
 

 

ا اش بنویسد، اما موهان ب ی نوک پا به او بگوید که از روی دست هم کالسی را اشتباه نوشته است سعی کرد با اشاره

" من  آورد که: اش" سرزنش شد. مهاتما بعداً به خاطر می بخاطر "حماقتهم یکدندگی این اشاره را ندیده گرفت و بعداً 

 کردن را یاد نگرفتم."رونویسی( هرگز هنر تقلب )

 

اّما زندگی در بیرون کالس، کمتر یکنواخت و کسل کننده بود و حکایت از آن داشت که پسرک ظاهراً ترسو، از 

ای از اشتیاق برای اصالح  توانیم نشانه ا تجربه کردن چیزی تازه بیزار نبود. مییرکردن در ماجرایی  اخالقی خط

در او نیز ببینیم، اشتیاقی که بعدها به رفتار غالب این مبارز بزرگ تبدیل شد، هر چند که در این مورد را دیگران 

کالمی با مسلمانی به نام شیخ مهتاب شده بود که  مصاحبت و همکرد. او جذب  خاص، تعصب تقریباً  او را گمراه می

دوست برادرش بود. هیکل ورزشی و جسارت جسمی او بر روی موهان تأثیری افسون کننده داشت، چرا که موهان 

 یها توجهی خود به دغدغه  ترسید و بی ترسید. مهتاب از چیزی نمی نسبتاً کم جثه بود و از ارواح و دزدان و ماران می

 کرد."  های این دوست مرا سحر می ماجراجویی" کشید. اجتماعی و اخالقی را به رخ می

 

حکومت  کوچک اندام ی تواند بر هندی قدرتمند"ّ به این خاطر میی  شیخ مهتاب موهان را قانع کرده بود که "انگلیسی

 ،از خاندانی کامالً گیاهخوار برآمده بود گیرد. بنابر این موهان که کند که توان هرکولی خود را از گوشت حیوانات می

اش که  قرار شد مخفیانه گوشت پخته بخورد، یعنی اولین تجربه در زمینه میهن دوستی. اّما جدا از احساس موروثی

کند، بایستی با این  بع می اش بع ای در شکم باعث شد پس از این که اولین لقمه را فرو داد حس کند انگار بز زنده

شدند، که در پی خود مستلزم  اش مخفی می ای باید از والدین های مخفیانه شد که این چنین خوراک گیر میواقعیت در

ناراستی و دروغ بود. این کار بر روی وجدانش به شّدت سنگینی کرد، و پس از چند بار اقدام این آزمایش را رها کرد 

 نه گوشت خواهم خورد. انباشند و من آزاد باشم، آزاد و خود را با این فکر راحت کرد که: وقتی که آنان دیگر زنده

 

شد، دزدیدن  ماجراهای دیگری نیز برایش پیش آمده بود مثل کشیدن ته سیگار بزرگترها، و موقعی که هیجان بیشتر می

 ای برد. خانه ی جدی هنگامی رخ داد که شیخ مهتاب او را به روسپی طرهپول خرد خدمتکار برای خریدن سیگار. مخا

اش نشستم، اما زبان بسته. طبیعتاً از  ی شیطان کور و کر شده بودم. نزدیک زن بر روی تخت "من تقریباً در این خانه

کردم که  اش سر رفت و با فحش و فضیحت در اتاق را به من نشان داد که گورم را گم کنم. حس می دست من حوصله

ام  روم. اّما بعد از آن خدا را بارها شکر کرده زمین فرو می ام لطمه خورده و از فرط خجالت و شرمساری به مردانگی

قدر  آورد، به مهاتما )روح بزرگ( شهرت داشت و آن وقتی که گاندی این داستان را به یاد می که مرا نجات داد."

ان ها بایستی به عنو "از یک نقطه نظر دقیق اخالقی، تمامی آن موقعیت صادق بود که به این خاطره بیافزاید:

لغزش  "ها وجود داشت، و این میل کمتر از خود اقدام نبود. های اخالقی دیده شود، چرا که میل شهوانی در آن لغزش

ای طال را دزدانه از بازوبند برادرش کند تا بدهی برادر  کرد وقتی رخ داد که قطعه دیگری که بر خاطرش سنگینی می

ای به پدرش نوشت و از او خواست تا  کرد تا این که اعتراف نامه را تسویه کند. احساس گناه بر وجدانش سنگینی می
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هایش سرازیر شد و  اش کند. "او کامالً نوشته را خواند، و قطرات اشک همچون مروارید از گونه به قدر کافی مجازات

 شو دادند، و گناهم را پاک کردند."کاغذ را خیس کرد.... آن قطرات مرواریدفام قلبم را شست و 

 

گونه وابستگی به یک دوست شخصی )در  بار این دی بعدها در ابراز نظری در مورد پیامدهای ناگوار و مصیبتگان

 ی دنیا را دوست بدارد." جا، شیخ مهتاب( چنین گفت: کسی که دوست خداست، بایستی تنها بماند، یا همه این

 

ای در  دش ازدواج کرد. ازدواج برای پسربچههان با کاستوربای هم سّن خووسالگی که هنوز در مدرسه بود، م 13در 

های نو، مراسم تماشایی، سرودهای پرطنین به زبان سانسکریت  آن سن چیزی بیشتر از یک سری جشن، پوشیدن لباس

 به راه.  ای تازه، شگفت، شیرین و سر بازی کرد. باالتر از همه هم نبود که خودش مرکز صحنه را اشغال می

 

مان تعریف  اش خیلی دیر به سراغش نیامد و او آن را با صراحتی تحسین برانگیز برای دگیاما تأثیر سکس در زن

کرد و هرگز خود را نفریفت که چیز دیگری است جز رنج. هرگز هم با انداختن  ت را تحمل میوکرد. او رنج شه می

و از زیر بار مسئولیت های زن و منبع شرارت دانستن او، نخواست خود را تبرئه کند  تقصیر به گردن وسوسه

ی  ای به تجربه ی زنان بود، ذره کران او که ویژگی خاّصش در همه عمر درباره بگریزد. در واقع، مهر و شفقت بی

 گناهش داشت وابسته نبود. اش از آزمون دشواری که با همسر جوان و بی شخصی

 

"او زندگی جنسی را با  بر آن داشت تا بگوید:این کیمیای درون بود که فلز معمولی را به طال بدل کرد و تاگور را 

از  6)لئو تولستوی( تزر"یی "سونات کرو بیند، و چنان وحشتی از آن دارد که نویسنده رشد اخالقی انسان ناسازگار می

کند. در واقع  کند که امثال او را وسوسه می آن دارد، اّما برخالف تولستوی از هیچ نفرتی از سکس حکایت نمی

های شخصیت وی است و در میان زنان  ترین خصلت ترین و باثبات او نسبت به زن، یکی از شریفمهرورزی 

 یابد." ی خود را می رزمان مبارزه ترین هم کشورش برخی از بهترین و حقیقی

 

داد، اّما  اتفاقی که در خاطرش حک شد در شبی بود که پدرش درگذشت. او در کنار بستر پدر بود و بدنش را مالش می

منتظر بود تا هر چه زودتر به و فکرش در پرواز بر روی بستر همسر جوانش بود که در آن دراز کشیده بود، 

ن از ته دل خوشحال شد و به سرعت به سراغ  اتاق اش برود. وقتی عمویش به او پیشنهاد استراحت داد، موها سراغ

شود که من در کنارش باشم و او در خواب! بیدارش  خواب رفت. "بیچاره همسرم زود خوابش برده بود. اما مگر می

انگیز مرگ  خودی بیرون کشید و خبر غم یای به در خورد، آنان را از حال ب تّقه ،کردم." چند دقیقه بعد در اوج هیجان

                                                           
6
های جنگ و صلح و آنا کارنینا از او هستند. در اواخر  (. رمان1121-1411نویس، عارف و اندیشمند بزرگ روس ) نویسنده، ، رمان - 

 کند. سونات کویتزر محصول این دوره است.   عمر به مسیح  بی کلیسا، عرفانی خاص و عدم تملّک رو می
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ام پاکش  ای بود که هرگز قادر نبوده را برایش آورد.شرم ناشی از میل شهوانی در ساعت بحرانی مرگ پدر، "لکه پدر

شناخته  ای نمی شناسی و تعهدم به پدر و مادر هیچ محدوده ام که هر چند حقّ  شه فکر کردهیاش کنم، و هم کنم یا فراموش

ه شکلی نابخشودنی ناقص بود، چرا که ذهنم در همان لحظه کردم، با این وجود ب و هر چیزی را بخاطرش رها می

ام .  دانسته اسیر شهوت بود. بنابر این خود را همیشه به صورت شوهری شهوت دوست، هر چند باایمان و صادق می

های بسیاری  مدتی بسیار طوالنی بر من گذشت تا از زنجیر شهوت آزاد شوم، و پیش از آن که بر آن غلبه کنم آزمون

 گذراندم.  ا باید از سر میر

 

های  نه به این رویداد و به نظرات خود گاندی در مورد آن، سرنخاساشن ننویس با نگاهی روا نامه یک زندگی در آینده،

 ی مهاتما خواهد یافت. مفیدی برای درک بهتر شخصیت پیچیده و مبهوت کننده
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 زند سرنوشت چشمک می

التحصیل شد و به کالجی در ایالت همسایه  . دو سال بعد از دبیرستان فارغدرگذشت 1116پدر موهان در سال 

اند و زبان انگلیسی  ها کسل کننده کرد درس "بهاونگر" وارد شد، چرا که راجکوت در آن روزگار کالج نداشت.حس می

خواهند او جای پدر را در  گر میدشوار است و فضای کالج هم ناخوشایند. یکی از دوستان خانواده پیشنهاد داد که ا

 این پیشنهاد را پذیرفت.  گدرن دان شود. موهان بی خدمات کشوری بگیرد، بهتر است در انگلیس حقوق

 

هر چند که هنوز از آن –زد  قرار شده بود. قلبش در آرزوی رفتن به انگلیس بود.سرنوشت داشت چشمک می اینک بی

ی  پولی خانواده خوب نبود. موهان به سراغ نمایندهباید از کجا آورد؟ اوضاع  آگاهی کمی داشت. اّما خرج این کار را

هراس از  ای بگیرد، اما دست خالی برگشت. بی ور صاحب راجکوت رفت تا از آنان بورسیهکسیاسی بریتانیا و تا

دایی از پسر دلبندش هایش ادامه داد. در نهایت وامی تهیه شد. مادر از ج ها و موانع، مصرانه به تالش اعتنایی بی

 ،ها او را احاطه کنند. راضی کردنش ترسید او را در سرزمینی ناپاک و غریب رها کند که وسوسه راضی نبود و می

 های موهان و دادن این قول به مادرش بود که به شراب و زن و گوشت نزدیک نشود. زبانی نیازمند انواع چرب

 

–روانه شد تا سوار کشتی لندن شود. در بمبئی مانع دیگری بر سر راهش ظاهر شد  7باالخره به سوی بمبئی

کند. آنان تهدید  قدیمی بزرگان کاست او در مورد عبور از اقیانوس که آبش سیاه است و آدم را آلوده می ی  اوریپیشد

ا موهان هنوز هم م ّصر بود. با  ی کفرآمیز، او را از کاست اخراج کنند. امّ  کردند که در صورت اصرار بر این خواسته

سپتامبر  4هراس از این تکفیر در  رفت. از سوی دادگاه کاست تکفیر شد. بی کاست یا بدون کاست، او باید به خارج می

برایش  چندی پیش از این، کاستوربای پسری سال داشت. 11تون روانه شد. در این تاریخ پامثبه سوی سو 1111

 . زاییده بود

انگیزی مشکالتی را  لوحانه و رقت نوشت، با صراحت  ساده در کشتی می –به انگلیسی–ای که  های روزانه تدر یادداش

اگر کسی دیگر به جای من بود، به جرأت بنویسم " باید  گوید: ها روبرو شده است و می شرح داده است که با آن

کردم  گشت. اّما مشکالتی که من باید تحمل می میتوانست انگلیس را ببیند و از نیمه راه بر توانم بگویم که نمی می

 انگلستان را برایم عزیزتر از قبل کردند. 

 

اش به رفتن به انگلیس  گرایی در بمبئی یا کلکته بزرگ شده بود، اشتیاق مصرانه ی هندوی غرب اگر موهان در خانواده

اش در جایی  دوران رشد و تحصیالت نخستینبرای تحصیالت عالی غیرعادی نبود. اّما با در نظر گرفتن این که 

 یگذشته بود که چیزی بهتر از یک شهر عقب افتاده نبود ونیز با توجه به این واقعیت که دلبستگی عمیقی به مادر

توانست با تلنگر درونی سرنوشت او توضیح داده  پرستید، این اشتیاق مصرانه فقط می چون بت می داشت که او را هم

                                                           
7
 -Bombai  :Mumbai ی این شهر بزرگ غرب هند است.  تازه نام 
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آن را به عنوان جاه طلبی مشروعی برای کسب شغلی پردرآمد  ،که خود این نوجوان صاف و سادهشود، در حالی 

خواران از  ی گیاه ی نشریه اش به هند، وقتی نماینده دید. سه سال بعد، در شب پیش از برگشت ی خود می برای خانواده

را در پیش بگیرد، در پاسخ گفت:" در یک حقوق ی  او پرسید که چه چیز وی را بر آن داشت به انگلیس بیاید و حرفه

)که به آن خیلی فکر  شوم کلمه، جاه طلبی ..... با خودم فکر کردم، اگر به انگلیس بروم نه تنها وکیل مدافع می

 کردم(، بلکه خواهم توانست انگلیس را ببینم، سرزمین فیلسوفان و شاعران را، مرکز تمدن را." می

 

–کردم... همه چیز عجیب و غریب بود  ام فکر می "دائماً به خانواده و وطن برانگیز بود.چند روز اول در لندن ترحم 

از نظر آداب معاشرت انگلیسی، کامالً نوآموز بودم، و دائماً باید مراقب رفتار  –شان های دم، رفتارشان و حتی خانهمر

مزه  توانستم بخورم، بی د. حتی غذاهایی که میش ها اضافه می خواری هم به این دشواری تعهد به گیاه !خودم بودم. تازه

 آب و رنگ بودند." و بی

 

خواران پیدا کرد. "دیدن آن رستوران وجودم  مشکل خوراک وقتی حل شد که در خیابان فارینگدن رستورانی برای گیاه

ود از نخستین همراه با سیر کردن کامل خ کند." را با حسی پر کرد که کودکی پس از برآورده شدن آرزویش حس می

خواری خرید. با خواندنش  ای از گیاه ای از کتاب هنری سالت به نام دفاعیه راک راضی کننده در لندن، نسخهوخ

. شداش بود، که مستقالً دریافت و آگاهانه ثبت  تر شد. به وجد آمد. این نخستین انگیزش ذهنی انقالبی زندگی خوشحال

خواری از روی  خوار بود، اما از این پس گیاه ه به مادرش داده بود گیاهتاکنون او از روی عادت و بخاطر قولی ک

  ی راسخ بود. عقیده

 

کند،  که  دانش نوین، راه و رسم نیاکاش را تایید می شناسی خواند و از کشف این ی خوراک های بسیاری در زمینه کتاب

اش  خواری رسالتش شد.این آغاز اشتیاق رسوالنه جا بود که گسترش گیاه گفت، از این شد. آن طور که خود می زده ذوق

 ی عمرش بود. پسند خوراکی در همه به عنوان یک مشکل

 

وار  ها آن را تقلید میمون اش بر روی او قوی بود و دورانی را گذراند که بعد ی انگلیسی در اوایل اقامت جذابیت زندگی

ی ابریشمی خرید، ده پوند برای لباس شب در خیابان "باند" ای دوخت، کاله های تازه از جنتلمن انگلیسی یاد کرد. لباس

پوند داد تا  3خرج کرد و زنجیر طالی دوبل ساعت به خود آویزان کرد. به کالس فّن بیان و زبان فرانسه رفت و 

اگر   –کرد ی واقعی می و این فهمیدن، حکایت از گاندی–که بفهمد  ت زیادی نگذشتدنفره یاد بگیرد. اّما م رقص دو

 بستن ندارد. نتواند با فضیلت شخصیت خود جنتلمن شود، این آرزو و رویا ارزش دل
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های  شتهطور مطالعاتش هم. تحت تاثیر نو بود، و همین اش بیشتر شده خوارانه های گیاه در همین دوران بود که تماس

ی مادام بالواتسکی و ا َنی بسانت آشنا  عارفانها کینگزفورد قرار گرفت و با افکار لند و آنّ  تیْ ادوارد کارپنتر، ادوارد مِ 

آلیستی و عجیب و غریب بود، و هرگز از آزمودن  های ایده اش میزبان خوبی برای اندیشه ی زندگی شد. در همه

 داد. هایی می گاهی هم خسارت های تازه بیزار نبود. در این تجربه ها همیشه برنده بود، هر چند که گه هوس

 

 9قلم ادوین آرنولد به 8ی "بهاگاواد گیتا" شده ی بازخوانی اش بود که با متن انگلیسی های عرفانی  ماساز طریق همین ت

طور که باور داشتم نوری را که الزم داشتم، یافته بودم."  دنیایی تازه باز کرد... باالخره آن آشنا شد. "چشمانم را به

نام قهرمانان و  ب کارالیل بهاو نیز فصلی از کت–آرنولد را هم خواند قلم ادوین  نام "نور آسیا" به ی بودا به کتاب زندگی

ی  عبادت قهرمان در مورد پیامبر اسالم را هم خواند. در همین زمان بود که دوستی مسیحی که با او در خانه

شد. "ذهن جوان  10ی کوه" ی "خطبه درنگ دلبسته بود او را با انجیل آشنا کرد. بی خواران آشنا شده ی گیاه روزی شبانه

از  پوشی و چشمآمدن  کوتاهاین ی کوه را با یکدیگر عجین کند.  های گیتا، نور آسیا و خطبه من تالش داشت تا آموزه

 کرد." شدت مرا جذب می ها، باالترین شکل دین بود که به امیال و هوس

 

کدام و تقریبا درکی شهودی از وحدت ها در هر  ی ادیان، میل به درک بهترین به همه به این ترتیب بود که احترام

جا بود که آگاهی و درکی از میراث  ی مهم در آن ی آنان در همین دوران در ذهنش شکل گرفت. نکته ی همه اساسی

اش از یک امر  خواری سرزمین و دین خودی در انگلیس و بواسطه ی زبان انگلیسی نصیبش شد. حتی تبدیل گیاه

تحت این تاثیر فکری و اخالقی بود. او این بدهی به مردم انگلیس را و میراث  واجب دینی به یک ایمان شخصی،

بود، فراموش  شده ی انگلیس تبدیل ی بزرگی بر ضد امپراتوری به شورشی هی آنان را حتی در هنگامی ک اندیشگی

 نکرد.

 

برداری شدند، همگی گم  تصادف نسخه جز چند صفحه که به نوشت، به جای تاسف دارد که روزنگاری که در لندن می

لوحانه، تجربیات و  توانست ببیند که تا چه حد صادقانه و تقریبا ساده ها می شدند یا از بین رفتند. خواننده از روی آن

ی زبان انگلیسی که در کالج "بهاونگر"  رفته در زمینه ورده و چگونه توانسته رفتهآ هایش را به روی کاغذ می اندیشه

زبان مادری برای  ای که به های دراز هفتگی جاست که نامه بوده، ماهر شود. تاسف بیشتر در آناش  ی نومیدی مایه

شک  اند. بی کرد، از دست آیندگان دور مانده شکلی کامل، خود را بیان می ادانه و بهزها آ نوشت و در آن ش میربراد

ی عمرش  روز او را درتاثیرگذارترین دوره-به-وزهای ر ها و اندیشه مندی از فعالیت ی ارزش توانستند پرونده ها می آن

 د.ندر لندن در مقابل خواننده بگذار

                                                           
8
 - Gitaترین کتاب آیین هندو که متن کوتاهی هم دارد. : مقدس 
9
 - Sir Edwin Arnoldی "نور آسیا" در مورد بودا.   گونه ی کتاب شعر روایت (، نویسنده1132-1414نگار انگلیسی ) : شاعر و روزنامه 
10
شناسان و متفکرین جهان  . این خطبه مورد توجه بسیاری از فالسفه و یزدان7تا  6متی، فصل ای بسیار نامدار در انجیل، انجیل  خطبه - 

 انگیز است. قرار گرفته و بسیار بحث
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ای معلوم می شود که در زندان  ها و اعمالش بود از نامه ی اندیشه ها، ثبت و ضبط دقیق و صادقانه که این نوشته این

ای برایت  صفحه 2ی  قدر که نامه آن"تو دختر تنبلی هستی،  لعل )پسرش( نوشت: به همسر مانی 1432یراودا در سال 

 26تا  21 که برای من خیلی کوتاه است. وقتی در انگلیس بودم، در یک نامه به برادرم نظر رسید، در حالی طوالنی به

رسید برادرم فکر  ام. هرگز به فکرم نمی ی کافی طولش نداده کردم که به اندازه حال حس می کردم، با این برگ پر می

تو هر چند صفحه که  آید. است و خواندنش سخت است؛ در واقع مطمئن بودم از این کار خوشش می نیکند که طوال

ای و  هایی که خوانده ای، کتاب هایی که دیده ، آدمای ایی که در طول هفته انجام دادههتوانی بنویسی، از کار بخواهی، می

 ."جا بدهات  ها را در نامه ی این نویسی، همه ای. و وقتی به یک برادرت می اشتباهاتی که کرده

 

چون انسانی خدایی به یاد   آورد، هم خاطر می اش را در انگلیس به روزهای دانشجوئی ،دهه بعد 3وقتی که بیش از 

که در رابطه با تحول اخالقی و  جز این اش هیچ معنایی برایش ندارد، به یک مهاتما، که گذشته چون آورد، هم می

خاطر  گونه رویدادها و تجربیات را به همین خاطر فقط آن قول خودش "آزمون با حقیقت". به ی وی باشد یا به روحی

هایش در لندن به عنوان  یقت، عالئق و تجربهنظرش مرتبط یا دارای اهمیت از آن نظر بودند. اّما در حق آورد که به می

باشند. شکّی نیست که این نوجوان خام وساده  که با لباس فالنل سفید در  تر بوده بایستی بسیار متنوع ،یک جوان

و دارای شخصیتی از  شکل چشمگیری بالغ شد سوثامپتون پا به خشکی گذاشت، در طّی سه سال ثمربخش در لندن، به

های  خاطر خواندن چند کتاب حقوقی یا متون دینی و شرکت در نشست توان گفت این بلوغ صرفا به نمیآن ِ خود شد. 

 است.  خواری بوده انجمن گیاه

 

ی معاشرت خود با  همین دلیل، خاطره کرد و به عنوان آزمونی با حقیقت نگاه می بهخواری  خوشبختانه، به گیاه

خواران بود  ی انجمن گیاه ی اجرایی های کمیته ه باقی گذاشت. در یکی از نشستهای آیند خواران لندنی را برای نسل گیاه

قرار بود یکی از اعضاء را که آشکارا از کنترل جمعیت و حال کسب شخصیتی مستقل است. که نشان داد در 

جلب کرد، چون  گیری اخراج کنند. این مسئله عمیقا توجه گاندی را کرد، با رای بارداری طرفداری و آن را تبلیغ می

د رک خر عمر هم به این باور باقی ماند(، اّما حّس میآرل جمعیت بود )و تا تاگر چه شخصا به دالیل اخالقی مخالف کن

ای برای اخراج یک  ل منصفانهیگذارد. و به همین خاطر دل خواری را زیر پا نمی این طرفداری و تبلیغ، اصول گیاه

 دام مخالفت کرد.عضو نیست. بر همین اساس با این اق

 

خواری  کردن استداللش را به خود داد که "هر گیاه ی خود اهمیت یافت. او زحمت مکتوب پیامد این مخالفت نیز به نوبه

، عضو انجمن باقی بماند." اّما .وقتی برخاست تا ائل اخالقیستواند بدون توجه به نظرات دیگرش در باب سایر م می

ی جوان، آن روز را از دست داد و آن  خواند. گاندی آن را بخواند، جرات خواندن نیافت. نوشته را باید کسی دیگر می
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ترتیب در نخستین مبارزه از این نوع، من در طرف بازنده قرار  این عضو طرفدار کنترل جمعیت نیز اخراج شد. "به

 فتم. اّما دلخوش  بودم که هدفم درست است."گر

 

ه بود. داش خالص نش رویی و تزلزل درونی و ذاتی شد، هنوز از کم آرامی داشت برای خود شخصیتی می با این که به

گرفت. پیش از این نیز، در شب عزیمت به انگلیس، دبیرستان  اش فرصت را از او می این بار اّول نبود که دلهره

ای به عنوان تشکر نوشت. "اّما من با  خار اعزام او جشنی ترتیب داد. موهان از سر احتیاط چند کلمهشهرش به افت

 لرزید." ام، موقع خواندن می همان چند کلمه را هم به لکنت ادا کردم. یادم هست که چطور همه ی هیکل ،سختی

 

نور در ماه  خواری در ونت انسی در مورد گیاهموقعی که گاندی در کنفر .قراری و ناراحتی بعدها هم تکرار شد این بی

ای نوشته بود که بخواند. اّما وقتی بلند شد تا آن را  ، سخنرانیشرکت کرد و همراه دوستش مازمودار بود 1141مه 

انی را مازمودار ربخواند، "دید ِ چشمانم تیره شد و لرزیدم، هر چند که متن نوشته بیشتر از یک صفحه نبود." سخن

ام در انگلیس با خود داشتم. حّتی موقعی که در حضور پنج شش نفر بودم،  "این کم رویی را در طول اقامت خواند.

 کرد." آمد و مرا الل می سراغم می به

 

در حالیکه کالم شفاهی هنوز هم مانع ترسناکی برای او در میان جمع بود، اّما تسلط بر کالم کتبی به راحتی 

های انگلیسی را به همان زبان انگلیسی    توانست درس ود، نمیب ه کالج بهاونگر وارد شدهآمد.وقتی که تازه ب دست به

های مردم هند  ی سّنت ها، عادات خوراکی و جشن خواران" مقاالتی در زمینه ی "گیاه ا حاال در نشریهمدنبال کند. اّ 

   و لف، حّتی امروزه نیز خواندنی هستندتک ی ژورنالیستی، ساده، صریح و بی مقاالت ناپخته نتوانست بنویسد. ای می

ی او به عنوان  نقش بعدیهای  و نخستین نشانه؛ جوان عنوان پسری ی موهان به شاهدی هستند بر قدرت مشاهده

اش به شواهد و مدارک، استعداد برای بحث و جدل،  گیرانه آیند. توجه سخت حساب می روزنامه نگاری همیشگی به

کردن مباحث، پیشاپیش آشکارند، البته به شکلی  دار به اخالقی پرده و قاطع و تمایل ریشه بیاش برای استدالل  ظرفیت

 نایافته و ابتدائی.  تکامل

 

شان را به  ساخت ضعیفکرد،  خواری را رّد می ی هندیان بخاطر گیاه بودن قوای جسمی که فرض رایج ضعیف  در حالی

گیرد و چنین  ی خود را بکار می داد. او تجربه راه آن" نسبت میمشکالت هم و بار ازدواج کودکان  "سنّت مصیبت

ای  که پسربچه ترتیب در حالی این سّن خود ازدواج کند. به ساله با دختری هم کند: "فرض کنید پسری یازده استدالل می

درسه هم است. البته به م خبر است، زنی دارد که به او تحمیل شده بیش نیست، و از وظایف شوهربودن خود بی

ی  دارد که باید از او مراقبت کند... آیا دانش جزئیاش را هم  کودک-رود. عالوه بر کارهای سخت مدرسه، همسر می

 "کرد؟ اش را تضعیف نخواهد  خاطر سالمتی همین کرد و به اش او را دچار مشکل نخواهد او از وظایف
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خواران، تعارض عواطفی را که درهنگام ترک وطن و سفر به  گیاهی  ی بیشتر خوانندگان نشریه در ضمن، برای آگاهی

رفتن، دویدن، خواندن،  آورد: "موقع خوابیدن، بیدارشدن، نوشیدن، خوردن، راه جوشید به یاد می لندن در وجودش می

رف مادرم ط آن روز رسید. از یک کردم. باالخره رفتم و فکر می در مورد انگلیس و آن روز پر هیجان به رویا فرومی

شد.  می  اش به راحتی شنیده هق که صدای هق کرد، درحالی چشمانش را که پر از اشک بود در پشت دستانش پنهان می

کنند؛  ی پنجاه نفر از دوستانم بودم. به خودم گفتم "اگر گریه کنم، مرا بسیار ضعیف حساب می طرف دیگر در حلقهاز 

شد. تازه در  روم." بنابراین گریه نکردم، هر چند که قلبم داشت از جا کنده میو شاید هم که اجازه ندهند که به انگلیس ب

بر خالف رسم بود. به کردن با او در حضور دوستان،  آخر ِ کار نوبت خداحافظی با همسرم رسید. دیدن یا صحبت

ای در برابرم  لحظه ای گنگ چون مجسمه دیدم. به نزدش رفتم و هم باید او را در اتاقی جداگانه می همین خاطر می

 آمد نیازی به گفتن ندارد." چه که بعدا پیش نرو." آن"ایستاد. او را بوسیدم. گفت 

 

که  سیاسی، اجتماعی و هنری بود. اینهای روشنفکری،  ها و جنبش ی بسیاری از دیدگاه روزگار قلب تپنده  لندن در آن

هر صورت وقتی  حداقل از آنان باخبر بود، معلوم نیست. به یا چه شکلی از آنان متاثر  به هنگار نوخاست این روزنامه

اّما دیدار از پاریس در  .کند یادشان که، بود قدر عمیق و واضح بر او نگذاشته نوشت هیچ تاثیری، آن خاطراتش را می

دوپاری  که عمیقا تحت تاثیر کلیساهای قدیمی و بخصوص کلیسای نتردام  آورد. در حالی  خاطر می را به 1141نمایشگاه 

خدایی خرج  چنین کلیساهای جامع ِ ها پوند در راه ساخت این کرد که "آنانی که میلیون بود و تصور می قرارگرفته

قرن، یعنی برج ایفل تحت است."، اّما نسبت به شاهکار مهندسی ِ  به خدا در دلشان نبودهاند، چیزی جز عشق  کرده

کرد که ساختن این برج، یادبودی از حماقت انسان و نه  بود و نظر تولستوی را در این مورد نقل می تاثیر قرار نگرفته

تمدن غربی پیشاپیش قابل تشخیص اش از ساز و برگ  ای از خرد اوست. شباهت با اندیشمند روس و نفرت نشانه

 11است.

 

نام  در دادگاه عالی ثبت 1141ژوئن  11بود و در تاریخ  وکیل جوان که به کانون وکال دعوت شده سه سال گذشت،

اش در انگلیس هم سودمند و هم  روز به وطن برگردد. اقامت بود، هیچ فرصتی را از دست نداد که فردای آن کرده

 آن قرار بود با  ِبود که او بر روی  هایی در وجودش بناشده بود، بلکه شالوده هتنها از آن لذت برد بود و نه برانگیزنده

رسید از تراشیدن یک تکه سنگ گرانیت  نظر می آهستگی، آجر به آجر، شخصیتی را بسازد که بعدها به زحمت و به

 است. شده نایاب ساخته

 

                                                           
11
ی  نامه های اقامت و تحصیل او در لندن بیان شده باشد )با توجه به کم سن و سالی وی(. اّما بعدها در زندگی این نظریه بعید است در سال - 

 او، بیان شده که این کارها اتالف پول هستند. نوشت  خود
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زندگی در لندن را به  ،نویس خود گفت: حتی همین اآلن، بعد از هند نامه ها بعد، به جوزف د ک، اولین زندگی سال

  دهم. ی نقاط دنیا ترجیح می همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 سرخوردگی در وطن

کامی تبدیل شد. برادرش  لذت بازگشت به وطن و پیوستن دوباره به خانواده، با خبر درگذشت مادر در غیاب او به تلخ

بود تا مبادا در سرزمینی دور  ی مادر است، مخصوصا او را با خبر نکرده دانست موهان تا چه اندازه شیفته که می

رحم بود، هرگز احساساتی  وان یک فرزند، هر قدرهم که دلی روحی شود. اّما موهان حتی به عن دچار هول و ضربه

 نبود، و این فقدان را با وقار تحمل کرد. 

 

زیر پاگذاشتن ممنوعیت سفر به خاطر  اش در راجکوت بپیوندد، برادرش او را مجبور کرد به که به خانواده پیش از این

سیدن به راجکوت، برای خشنودکردن محض ر شان، در رود مقدس غسل توبه کند. به خارج از سوی جماعت

 دادند. سفیدان جماعت، باید شامی هم به کاست خود می ریش

 

بود هر کاری را برای  معنی، اّما آماده های کاست باور داشت و نه به مناسک بی مغزی ی جوان نه به خشک گاندی

که بیشتر – ت. او با توجه به این احساسبود و امید زیادی به موهان داش دهد که برایش بسیار لطف کرده برادری انجام

ی  کرد که از جمله بود و برای او به هرکاری اقدام می باید عذر خواه برادرش می –حس فرزندی بود تا برادری

شد،  خانه بیرون انداختهی انگلیس در راجکوت، عمال از  ی سیاسی شان هنگامی بود که از سوی نماینده آمیزترین    تحقیر

 بود. ی برادرش پادرمیانی کردهچرا که برا

 

و قبال فقط محدود به قولی بود که به مادرش داده بود تا از شراب، زن و گوشت دور باشد. حاال ا ی  خواهی آرمان

ی متمدن  کرد شیوه چه که فکر می ی خود و برادرش در مورد آن ی شدید به اصالح خوراک و آموزش خانواده عالقه

های خانوارشان باال  بود. نتیجه این شد که هزینه ن است، به آن واجبات منفی اضافه شدهی خوردن و پوشید اروپایی

 رفت.

 

است، به این امید که برگردد و درآمد خانواده  دانست که برادرش برای فرستادن او به انگلیس زیر بار قرض رفته می

جایی که برای کار حقوقی، بازاِر  نداشت. از آنی اوست، شکّی  ترین وظیفه را باال ببرد. در این که این وظیفه، فوری

 ی هند کار کند. عنوان وکیل مدافع در مادرشهر غربی گرمی در راجکوت وجود نداشت، به بمبئی رفت تا به

 

ی وکالت کانون وکالی انگلیس، تقریبا هیچ خبری از قانون هند نداشت و ابزار  جز داشتن شرایط رسمی اّما به

اش  ى پررقابت و پر جنب و جوش وکالت او را کمک کند. صداقت اخالقی نداشت تا در حرفه ی دیگری هم اجتماعی
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آوردن مشتری  ها برای  ی پرداخت کمیسیون به دالل نام در روال جاری ی دردسر بود تا یک امتیاز. از ثبت بیشتر مایه

 رت بزند.خودداری کرد. نتیجه این که مجبور شد در دادگاه با انگشتانش بازی کند و چ

 

ی جزء  دفاع  کند. همین که  ای به سراغش آمد. قرار شد در یک شکایت جزئی در دادگاه دعاوی باالخره پرونده

کرد. "سرم به دوران افتاد و حس کردم  اش بر او غلبه پیچ کند، اضطراب مادرزادی و ذاتی سئوالبرخاست تا شاهد را 

فکرم نرسید." با سردرگمی سر جای خود نشست و پول مشتری  پرسشی به ی دادگاه به دوران افتاده. هیچ انگار که همه

 را پس داد.

 

جا هم  کرد. اّما این پیدا ای عنوان معلم زبان انگلیسی در مدرسه ی به وقت- هرگز دوباره به دادگاه نرفت، و کار پاره

 خواست." بخت، یارش نبود. وقتی که مدیر فهمید مدرک دانشگاهی ندارد، "با تاسف عذرم را

 

و به راجکوت  کرد ی کوچک خود را تعطیل جوان موسسه ی گاندی    ی کار در بمبئی، ماهه 5زمایش پس از یک آ

جا به کمک برادرش و سایر آشنایان بتواند درآمد ناچیزی را با نوشتن عریضه و دادخواست  برگشت تا در آن

ای بسیار  ، تجربه پاافتاده ل ناچیز با کاری پیشآورد. در واقع برای یک وکیل مدافع، درآوردن این پو بدست

 بود.  نومیدکننده

 

 باشند، پس از برخورد ی دولتی یا انتصاب در دادگاهی داشته به پشتیبانی توانستند هر امیدی که او و برادرش می

شخصیتش را زخمی  ،بود. خّفت و خواری از میان رفته –که ازو یاد شد–ی بریتانیا  ی سیاسی  ناخوشایندش با نماینده

نشین "کاتیاوار" از نظر اخالقی  ی دسیسه و فساد در ایاالت کوچک شاهزاده بر این، فضای عمومی  بود. اضافه کرده

تنها خود را  بود، نه ی جوان، که با امید فراوان از بریتانیا برگشته انگیز بود. به این ترتیب بود که گاندی برایش نفرت

 چه کند. دانست نمیاصال بود.  ایوس و سرخورده شدهدید، بلکه م در ته خط می

 

ی  که منافع تجاری "وار"کاتیاسراغش آمد. شرکتی مسلمان در  ی این مخمصه و گرفتاری، ناگهان موهبتی به در میانه

شان در یک دعوای  ی حقوقی به وکیل کرد تا برای کمک و راهنمایی بزرگی در آفریقای جنوبی داشت، به او پیشنهاد

جا برود. شرایط آنان نسبتاً جذاب بود و مدت این کار بیش از یک سال هم نبود. گاندی برای  ی بزرگ، به آن حقوقی

بود و برای یافتن فرصتی برای آزمایش بخت خود در دنیای بزرگ  زندانی شدهحقیری که در آن بست ت ز بناخالصی 

 کرد. آماده 1143واقعی، با خرسندی و شادمانی، پیشنهاد را پذیرفت و خود را برای سفر به دوربان در آوریل 
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 گاه سرنوشت در کمین

کرد در حال فرار از  و شیفتگی خیال میدانست و با عالقه  گذاشت نمی آن قدم می گاندی چیز زیادی از میدانی که به

اش خوب  زمان آرزوی اصلی رسید. در آن کمی پول خواهد  وضعیت ناخوشایند در وطن است و باالخره دستش به

گاهی که بر سر راهش بود خبری  او از طرح پنهانی سرنوشت و کمین ،بود. در کلّ  کردن و باالبردن درآمد خانواده کار

 نداشت.

 

بارزه برخاست که او تنها، با نیروهایی به م اعتماد به نفس ِ بی تجربه و دست حنوبی بود که این جوان بیدر آفریقای 

ی  ی خود را از درون، به بیرون بکشاند و خّفت و مصیبت را به تجربه ی قدرت اخالقی را وادار کردند منابع پنهانی

 تبدیل کند. روحانِی خالقیّ 

 

عنوان وکیل عضو کانون وکالی انگلیس بسیار واقف بود. از قضا در  ی خود به یتا آن موقع به موقعیت اجتماع

ود. وکیل مدافع جوان تر برایش کسر شان ب ی پایین ی عازم به ناتال، تخت درجه یکی وجود نداشت. سفر با درجه کشتی

 تختی به او داد.د و در کابین خود دردی کر شکایتی شخصی به افسر ارشد کشتی کرد. او هم با گاندی هم

 

این ترتیب در طّی سفر حفظ کرد، دربندر ناتال )یا دوربان( با یک کت  کار در حالی که شان خود را به وکیل تازه

شد. مدت زیادی طول نکشید تا  کارش استقبال صاحب، شد و از سوی عبدهللا شت و عمامه از کشتی پیاده 12فراک

چه  هایی است که دقیقا بر ضد آن مشغول ارزش ی بریتانیاست، اّما دل چند مستعمره شود در سرزمینی که هر متوجه

همه برایش عزیز  ای که این بود، آن شان و مرتبه هنگ انگلیسی یا بریتانیایی در انگلیس آموختهعنوان فر هستند که او به

کند:  چنین از آن یاد می ود اینراهی کشاند که خ ای ندارد. شاید این مّشیت الهی بود که او را به بود دیگر برایش فایده

 ای که در آن خدایم را یافتم." ی متروکه "قارهّ

 

دادند و در مستعمرات  ها"، چه انگلیسی یا هلندی، مجموعا اقلیت کوچک جمعیت ناتال را تشکیل می هر چند که "سفید

عنوان موجودات کمتر ا ز  هندیان بههمین صورت بود، اّما هم با آفریقاییان بومی و هم با  دیگر آفریقای جنوبی وضع به

شدند تا  جا آورده آن  با درخواست ساکنان اروپایی از هند به 1151ها در اصل، از سال  کردند. هندی انسان برخورد می

ساله به آن سرزمین  عنوان کارگران قراردادی ِ پنج منطقه کمک کنند. آنان به  ی آن ی اقتصاد کشاورزی اندازی در راه

 باشند. عنوان ساکنان آزاد برای خودشان اقامت داشته شدند، با این حّق که به کشانده

 

                                                           
12
 دار سیاه بلند تشریفاتی کت دنباله - 
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ها برخورد  ی این افراد مانند نجس تمامی ها با تحقیر به سفیدها هم وارد شدند.  دنبال این کارگران، بازرگانان و کاسب به

زدند. آنان از هندیان بیشتر از  ا میصد 13سامی شان، آنان را حمال یا حرفه یا موقعیت  کردند و بدون توجه به می

کوشی  خاطر سخت ی هندیان بود، اّما بیشتر به پوستی خاطر رنگین پوستان بومی نفرت داشتند. کمی از این نفرت به سیاه

شان هستند و  کردند هندیان هم در کشاورزی و هم در تجارت رقیب ها احساس می شان هم بود که سفید بودن خرج و کم

به گاندی اعتراف کرد که "این شرارت هندیان نیست که  14لیونل کورتیس ها بعد  اند. سال کننده اک و تهدیدبسیار خطرن

  شان است." های ، بلکه فضیلتـَد ترسان اروپاییان را در این سرزمین می

 

بارش در  خفت ی اولین تجربه کرد. در این میان، ول گذشت زمان کشف میاید در طها را ب این ی تمامی نوکیل جوا

شد و سرانجام  به من خیره را به دادگاه دوربان برد، "قاضی نش اووقتی که میزبام ورودش رخ داد. سودوم یا   زرو

ه از اهانت به دستار کام را بردارم. من خودداری کردم و از دادگاه بیرون آمدم." گاندی  که عمامهاز من خواست 

مطبوعات در این مورد نوشت و از  حق خود در بستن عمامه در دادگاه دفاع  ای به خود آزرده شده بود، نامه ی یوطن

 انده" نامیدند.خووارد را "مهمان نا ث قرار گرفت و فرد تازهحها مورد ب نامهین موضوع در روزاکرد. 

 

رسید که  نظر می بدنامی مفتخر شد. به ای گونه محض ورودش به آفریقای جنوبی به این ترتیب این "مهمان ناخوانده" به به

 بیشترینکاری به انجام  صبرانه گاندی را بدون معطلی و پنهان است و اکنون بی ی کافی صبر کرده اندازه هسرنوشت ب

 ر هم رخ دادند.سهای بعدی پشت  رویدادخواهیم دید را که چکند،  میتشویق تالش 

 

ترانسوال  15ز جمهوری بوئرنشینپرتوریا، مرککارش ترتیبی داد تا گاندی به  بحپس از حدود یک هفته اقامت، صا

جا الزم بود. بلیتی درجه یک برایش خریده بودند.  آن دادگاهی اجودش برود، چرا که ن( سفر کی دوربان سایگی)در هم

ت به حضور فردی شب مسافری سفیدپوس 4 ید، در حدود ساعتگ )مرکز ناتال( رسبورزوقتی قطار به ماریت

ی توشه  داد تا به کوپه کی از مسئولین قطار احضار شد و به گاندی دستوری .تراض کردعا اش هپوست در کوپ رنگین

هن ضبط آ و چمدانش را مسئولین راه برود. با خودداری گاندی از این کار، پاسبانی او را از قطار بیرون انداخت

 کردند.

 

بود و او جرات آن را  بیرون پرت شده ای داشت. باالپوش گاندی با چمدانش به ی گزنده زمستان بود و هوا سردی

اش را پس بدهند. پس در اتاق انتظار تاریک نشست و تا صبح لرزید، "آیا باید برای  نداشت تا ازآنان بخواهد وسایل

 گرفتن حقوقم بایستم یا مستقیم به هند برگردم؟"

                                                           
13
 - sami ها، خطاب به بومیان اسکاندیناوی در شمال اروپا ی تحقیرآمیز بریتانیایی : واژه 
14
 -Lionel Curtis  موثر بود.  1414دولت هند در سال که طرفدار فدرالیسم در هند بود و در تدوین قانون (1172-1466): مقامی انگلیسی 
15
 - Boerی کیپ در آفریقای جنوبی در قرن  ی هلندی و آفریکانی به معنای کشاورز، که به نوادگان ساکنان هلندی زبان مرز شرقی : واژه

 .شود می گفته میالدی 11
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کرد از او  تما دیدار میمرکز هند با مهارام در گِسوا 16اَشرامها بعد دکتر جان موت، میسیونر آمریکایی که در  سال

زیادند. اّما حاال که ها  گونه تجربه دهد که: "این است؟" گاندی پاسخ می چه بوده ات ی زندگی ترین تجربه ید: "خالّقپرس

ف بورگ را تعریز" و سپس جریان ماریتام را عوض کرد. ورم که روند زندگیآ یاد می ای را به جربهت ،پرسی از من می

 کند. می

 

گر و خالقانه از راه می رسد. من  ی آفرینش : حاال تجربه دهد که ادامه میگاندی همراه با تعریف آن داستان غم انگیز 

ترسیدم. وارد اتاق تاریک شدم. مرد سفیدی در آن اتاق بود. من از او در هراس بودم. از خود پرسیدم  از جانم می

ند، یا بایستی جلو بروم، و با کمک خدا، با هر چه که در آینده منتظر من است، ام چیست. آبا بایستی برگردم به ه وظیفه

 گر ِ من از همان تاریخ شروع شد. کنش ی خشونتی شجاعانه روبرو شوم؟ تصمیم گرفتم بمانم و تحمل کنم. بی

 

ی  کرد. اّما بدبیاری طیی سفر با قطار را بدون بدبیاری  اّما قرار بود حوادث بیشتری رخ دهند. شب بعد او باقی

جام ناگن اسبی( اوبود. این سفر با دلیجان ) اندهملزتاون به ژوهانسبورگ  در انتظارش ردر سفرش از چا تری رگزب

ای در بیرون بنشیند، در حالی که رئیس سفیدپوست  کنار درشکه چی روی جعبه در شد. گاندی را مجبور کردند که می

خواست  راه، راهبر که می ی نهابود. در می ی مسافران سفید در داخل نشسته تند با باقیگف جان که به او راهبر  مییدل

ی کثیفی را به روی رکاب انداخت و به  همین خاطر جای گاندی را می خواست بگیرد، گونی سیگاری دود کند و به

های چارواداری  خشم، بدترین فحش زکرد. راهبر، دیوانه اداد که روی گونی بنشیند. گاندی خودداری  گاندی دستور

ن پرت کند. گاندی نومیدانه ییر کرد و سعی کرد تا او را به پایزرا به گاندی داد و رگبار مشت را برسر "حمال" سرا

دام متقابل گرفت. قبه او خودداری کرد و نیز جلوی خود را از ا شا از تسلیم جای و های برنجی چسبید، به دستگیره

بود،  در حالی که پکر و دمغ شدهض کردند، و "راهبر بزدالنه اعترا ضرب و شتم سفید به این بعضی از مسافرین

 مجبور شد گاندی را در سر جای خود رها کند.

 

ود که رویاروی ب یش از این آموختهپرویاروی خطر جانی.  ای خت تا "نه" بگوید، نهاین چنین بود که گاندی آمو

بود، نه بگوید. اّما این بار، این "نه" ای پویاتر بود، که  که به مادرش داده یولالق و قخی زیر پاگذاشتن ا هوسوس

گ گاندی راز م سویش بنا شوند. نهرو شش دهه بعد پرهای او بر  بودن او شد تا سایر فضیلت نترسی  ی سنگی شالوده

که این  این استحقیقت  و و بودی ا ترین هدیه گباکی بزر باکی، بله باید بگویم که بی آورد: "بی اطر میخ چنین به

یم ظو ع هالعاد ه ذهنی. این چیزی فوقچباک بود، چه جسمی، و  ی نحیف کوچک استخوانی به هر معنایی بی مجموعه

 ریخت." شان را می کرد و ترس بود که به افراد دیگر هم سرایت می

                                                           
16
 - ashramی مذهبی.  گزینی : در آسیای جنوبی، خلوتکده، ِدیر، برای تارک دنیاها، یا مکانی برای خلوت 
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دید، پس از این که به پرتوریا رسید و  یمصیبت می ناشناخته دچار  وطنانش را در آن قاره گاندی، حاال که هم

را به نشستی  نی هندیا عهاین بود که جام اقداماتش اولین از یکیکارش گرفت،  های الزم را با نمایندگان صاحب تماس

این بار او نه  ی من در زندگی بود." نشست، اولین سخنرانی ی من در این توان گفت که سخنرانی دعوت کند. "می

ی را تعشجای  چشمهجالت بر سر جای خود نشست. او ناخودآگاهانه خنه لکنت زبان پیداکرد و نه از دستپاچه شد، 

 خود محروم نکرد. آب رگز گاندی را از ه که از آن پس یشگیپایدار و هم منبعیکرد،  فدرون خود کش

 

با  هکاز گزندگی و نفرتی  نی کامل آ از یک نظر به یادماندنی است. سخنرانی به خاطر آزادی این سخنرانی از بیش

چنان  آن هباشد، جوانی ک ان را جریحه دار کردهوعادی، بایستی روح و روان سخنران جهای  ی استاندارد همه

د بر ض ای یچ رجزخوانیهکار، بی  نبود. به جای ای و خشونت قرار گرفته شرمانه مورد تحقیر انصافانه  و بی بی

 ،د کرد. صداقت در کاسبییساکنان هندی تاک تاقلبت سفیدپوست، وی بر روی وظایف و تعهدا ی ی نژادی شرمی بی

و احساس یک فرد واحد بودن، بدون توجه به دین، کاست یا  ندر کنار هم ایستادت ِ عشجا ،تمیزی در عادات شخصی

ورش آگاهانه و ند، اّما پرا داشتدر همه جا رخودی خود ارزش پروردن  هایی بودند که به جماعت یکدیگر، فضیلت

کردند، چون دیگران درمورد کشور و  بر هندیانی واجب بود که در سرزمینی دیگر زندگی می ویژه ها به ی آن صادقانه

 کردند. شان از روی رفتار اینان قضاوت می مردم

 

ست ندارد. هیچ کسی وبودن د ی را بیشتر از معلمزگفت که هیچ چی ی خود می ی زندگی اغلب در دوران بعدیگاندی 

منظوره  گیرد. آموزش او هنری همهاو یاد ن ازقدر پیر نبود که  قدر کم سن نبود که به او درس ندهد و هیچ کس آن آن

همگی –کرد  انگیخت و منضبط می کرد، برمی می کرد، تبلیغ آموخت، وعظ می داد، اخالقیات می بود. او درس می

او به عنوان معلم بود که ظهور اولین  ،وطنانش در پرتوریا سخنرانی در برابر همیند. این آیک فر ی طیّ  هنگام، در هم

های  اتحادیه و نشست   شدن در یک ی متشکل سخنانش را با توصیهرفت  شد. چنان که انتظار می این کار ماهربعدها در 

جماعت هندیان  ضاترات و اعتیاشکا ی مایینمنظم برای بحث کردن در مورد مشکالت مشترک و جمع بندی و باز

کسانی را که بخواهند انگلیسی بیاموزند درس  داده کرد و پیشنهاد ضآنان عر هپایان داد. او خدمت رایگان خود را ب

 بدهد.

 

ی گاندی از همین نشست شروع شد. همراه با شجاعت ایستادن برای حرمت  ی همگانی و علنی توان گفت زندگی می

دیگران بیاموزد حرمت خود ر ا با ارزش بدانند و آنان را   بود که به هزاییده شدی خود، شوری در وجودش  انسانی

کارش  صاحب که–تحت تاثیر ایمان و شجاعت خود قرار دهد. تقریبا در عرض یک شب، مرد جوان کمرو و ترسو 

به رهبر  –استباشد که این فرد را فرستاده   ادا شرکت اش در هند کاری نسنجیده کردهبکرد م در دوربان حس می
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ای بود که  قدر ریشه ، اّما آندهر چند ناگهانی بو مردم تبدیل شد، رهبری که شور خدمت همگانی داشت. این تبدیل،

 خود را رو کرد.شد آن را اتفاقی دانست. سرنوشت سرانجام دست  نمی

  

پوند بپردازند که پول  3ای به مبلغ  رانهسموقعیت هندیان در ترانسوال بدتر از ناتال بود. آنان مجبور بودند مالیات  

رای نداشتند؛ و به آنان  ؛ حقّ 17عنی نوعی گتویجز در محلّی خاص،  توانستند صاحب زمین شوند، به زیادی بود؛ نمی

شان باشد، در  ای که باید همراه ه ویژ زمجو شب بی 4رو حرکت کنند، یا بعد از ساعت  شد که در پیاده اجازه داده نمی

 .بیرون باشند

 

ی  ل پیاده رویوداد در تمام ساعات بیرون باشد، مشغ داشت که به او اجازه میای  یک روز گاندی که از دادستان نامه

اری از روی طیچ اخه به  طور ناگهانی و بی 18ی رئیس جمهور کروگر اش بود که نگهبان محافظ ِ دِر خانه شبانه

ناخت در صحنه ش که گاندی را می 19کر انگلیسییقای کوتز، یک کواه خیابان پرت کرد. آباش داد و با لگد  رو هل پیاده

حاضر بود و این اهانت را دید. به گاندی گفت که بر علیه نگهبان شکایت کند و خود را به عنوان شاهد به گاندی 

ی   آزردگی و ایتکخاطر ش نظر کرد و گفت این رسم من است که به پیشنهاد داد. اّما گاندی از این فرصت صرف

 .نروم دادگاه به خصی،ش
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 - ghettoی محصور قومی یا دینی  نشین در لهستان، یا بطور عام هر محله ی یهودی : در اصل، محالت ویژه 
18
 - Paul Kruger(، در جنگ دوم بوئرها، فراری شد.1126-1414ی آفریقای جنوبی ) : مشهور به عمو پل، رئیس جمهور ایالتی 
19
 - quakerی  طلبانه بنیاد کرد. هسته ی اصول صلح ، بر پایه 1561ی دوستان، جنبشی مسیحی که جورج فاکس در  : هر عضو انجمن دینی

ی  طبقها به رّد کردن ی "نور درونی" یا حّس کردن مستقیم عمل مسیح درون روح است. این نظریه آنان ر ی ایمان کوایکری، نظریه اصلی
 .، یعنی سکوت مشهور کوایکریکرد هدایت عبادی، اشکال ی همهرّد کردن  نیز و خدا به رسیدن برای روحانیت
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 آشنایان مسیحی

ِشت در پرتوریا با او آشنا  ی گاندی بود که از طریق آقای بیکر, وکیل مدافع عبدهللا یکی از آشنایان مسیحی آقای کوتز

رای روح او ببردند و  های نیایش خود می همگی مومنان معتقد و پر شوری بودند که گاندی را به نشست ایناند. بو  شده

ای به   شان بده. خدایا آرامشی را که تو به ما دادهنمان آمده،  ای که به میان کردند: "خدایا، راه را به  برادر تازه دعا می

او را نیز نجات ده!" کتاب هایی به او می دادند که بخواند  ای، هداد که ما را نجات  او نیز ارزانی دار. ای عیسی مسیح

 واند.خ ها را می نآیت و گاندی هم با جد

 

گاندی افتاد و تعجب کرد. به گاندی گفت: "این خرافه به   20ی  بند دانه های توالسی روزی آقای کوتز نگاهش به گردن

ای مقدس از طرف مادرم  هدیه چون  اش کنم." گاندی در پاسخ گفت: "نه، نباید پاره کنی، پاره تآید، بیا تا برای تو نمی

 است." 

 اعتقاد داری؟" "مگر به آن

اشد زیانی به من برسد. اّما بدون بکنم اگر بر گردنم ن نمی رو فک دانم من اهمیت رازآمیز آنرا نمیگاندی پاسخ داد: "

آویخته، رها کنم. م نبر گرد ،مفید بودنش به حال من هبندی را که او از روی عشق و اعتقاد ب توانم گردن دلیل کافی نمی

ین ااّما . گردن بیاندازم جای آن به فرسوده و خودش پاره شود، میلی ندارم که یکی دیگر بهوقتی که با گذشت زمان 

 اره شود.پ ایدبند نب گردن

 بند کهنه و فرسوده شد، آنرا عوض نکرد.  گاندی در واقع هم، وقتی گردن

 

ای آمرزش حاضرـآماده کرد تا بر بود، تالش می  ل پلیموث که از طریق آقای کوتز با گاندی آشنا شدههبرادری ا

کردن در این جهان  گناه زندگی ا باید گناه کنیم. بیگفت: "م وسه کند. او میوساو را  ،خاطر گناهان گدشته و آینده به

ی گناهان بشریت رنج برد و تاوان داد. تنها آن کسی که  مسیح برای آمرزش همه خاطر همین بهاست. و  ناشدنی

حساب  بهاندی این نوع جذابیت، امتیازی گباشد." اّما برای  د آرامش ابدی داشتهنتوا میی بزرگ او را بپذیرد،  رستگاری

ود گناه خنجات از پیامد گناهانم نیستم. من به دنبال نجات از  ودنبال رستگاری  داد که: "من به خاسپا فروتنی ب. آمد نمی

 قراری و ناآرامی قانعم و آن را به این هدف برسم، به بیه بی گناه. تا وقتی که  ود اندیشهختر از   هستم، یا به بیان دقیق

     دهم." میآرامش شما ترجیح 

  آرام ماند. ی کشف حقیقت، نا  وی تا آخرهم در پی

 

                                                           
20
 - tulasi  یاtulsiرود.  کار می : ریحان مقدس، نوعی چوب معطر دارد که در هند برای تسبیح و گردنبند عبادت کریشنا به 
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ی  ویژه شخصیت مسیح در همه ر او گذاشتند. بهاش تاثیری عمیق ب خوانی های مسیحی و انجیل د، دوستیبا این وجو

بود، سر زیبای  هایی بعد، وقتی که در ژوهانسبورگ دفتری تاسیس کرده داشت. سالعمرش برای او جذبه و کشش 

ا به ایمان آوردن به کرد. روزی به خانم پوالک محرمانه گفت: "زمانی جدّ  مسیح همیشه دیوار پشت میزش را تزئین می

داشتنی، و پر از بخشندگی  تی مهربان مسیح، بسیار صبور، بسیار دلنشین، بسیار دوس چهرهکردم.  دین مسیح  فکر می

ی  کنند، بلکه گونهنالفی تشوند،  شود یا ضرب و شتم می یموخت وقتی با آنان بدرفتاری مآ اش می است که به پیروان

 ای از انسان تمام عیار و کامل است."   کردم نمونه می فکر–دیگرشان را جلو بیاورند 

 ور نیست؟" ط خانم پوالک پرسید: "اّما شما مسیحی نشدید، این

اندازه به  تان را مدتی خواندم و صمیمانه در موردشان فکر کردم. بی گاندی اندیشمندانه پاسخ داد: "نه، من متون مقدس

های ما نباشد،  تان چیزی وجود ندارد  که در متن دسقهای م ت جذب شدم؛ اّما بعدا به این نتیجه رسیدم که در متنیمسیح

ی خوب بودن هم هست. برای من الزم نیست که به کیش  ی مسیحی بودن به معنی ی خوبهندویو این را هم فهمیدم که 

  های مسیح باورمند باشم، یا تالش کنم تا از سرمشق او پیروی کنم." ی آموزه و مذهب شما ایمان بیاورم تا به زیبایی

است. فقط  ه دیگران هم دست پیدا کرداگر انسانی به قلب مذهب خود دست پیدا کند، به قلب مذهب "در ادامه گفت که 

 "او وجود دارند. یوسی به رهای بسیا یک خدا وجود دارد، اّما راه

 

طور نوشت: "هر چند  اش این ی خودنوشت نامه ی خود در زندگی ی مسیحی ن اولیهیاانها بعد، گاندی با اشاره به آش سال

ای که در  های مذهبی داشتند، اّما من تا ابد به خاطر پرسشام برایم در نظر ن که راهی را که برگزیدم، دوستان مسیحی

 ها همیشه برایم گرامی است." من برانگیختند، مدیون آنان باقی ماندم. یاد آن دوستی

 

ود محصور کنند. ی خ ی او، هرگز دست از این امید برنداشتند که او را در جرگه کنندگان مسیحی نبعضی از تحسی

شان مالمت  متعصبانه  کردند، آنان را به خاطر اشتیاق می اش حّد لزوم اصرار داشتند یا کالفهها که بیش از  گاهی وقت

)که در زندان یراودا به او  ای نامه 3214ای بود که در سال  هندی و  به خانم مسیحی پاسخ کرد. یک مورد آن در می

ما در پاسخ تالم بشریت است. مهاعی  بود( نوشت و تالش کرد تا گاندی را قانع کند که عیسی مسیح تنها منجی

خاطر خردتان نمی توانم به شما تبریک بگویم. چهل و پنج سال نیایش  کنم، اّما به "من اشتیاق شما را تحسین می  نوشت:

تر  گری فروتنیاست، بلکه مرا از هر وقت د ا به خود دارید، کردهمآن نوع اطمینانی که ش فاقدتنها مرا  نه ،و مراقبه

ی نیست که بتوان با ایجاد وقتاکید بر آن دارد که خدا در گاوصندو  به نیایش من آشکار و روشن است پاسخ. ساخته

ی آنانی که فروتن و پاک قلبند، قابل  لیاردها دریچه از سوییت، بلکه از طریق مفسوراخی در آن به او دست یا

که در آن فضایی برای هیچ کس جز کنم  دعوت می برتاناز من آمدن خاطر من شما را به پایین . به همیندسترسی است

 "اید. خودتان باقی نگذاشته

 



35 
 

 

گرفت. "وریه الوین"  شوخی می ها را به شد و آن ای مهربان با این اصرارها روبرو می در  بیشتر مواقع با روحیه

ه گاندی در حال گذراندن ک است که در حالی از جنگل" نوشته  هایی در کتاب "برگ 21شناس و میسیونر مسیحی انسان

ی الوین "که بسیار پیر است، دیروز به   ی نقاهت خود پس از آزادی از زندان یراودا بود، مادر میزبان پونایی دوره

بود تا او را به مسیحیت دعوت کند. باپو که در تمام مدت خندان بوده،  بوده و تالش کرده دیدار باپو )گاندی( رفته

اگر خدا  !ی میسیونر ساله 41ی عزیِز شیرین سخِن زیبای  گوید: "بانوی گیرد و می خود میهای  صورت او را دردست

 "کرد." خواهدوادار کار  مرا به اینخودش بخواهد که در راه تو گام بردارم، 

 

حیت، ی دین، چه دین خودش و چه مسی ی آگاهانه بار به مطالعه گاندی از زمان دانشجوئی در لندن، وقتی که برای اولین

ی این ادیان بود، هرگز دستخوش  اش که احترام برابر به بهترین نکات همه یا بودا و اسالم پرداخت، رهیافت بنیادی

ها بود که  ی آن چه که اهمیت داشت، روح درونی تر شد. آن ها عمیق تغییر نشد، هر چند که با گذشت زمان درکش از آن

آزمون  که برایحساب بیاید  بهتوانست مانعی  کمی داشت و حتی میپیامد  ،شان یکسان بود؛ شکل بیرونی در همه

 ی ایمان، باید از روی آن گذشت. حقیقی

 

هم از زندان یراودا فرستاده شد( به  ای )که آن ی خاص خودش در نامه چنان که باید، از سوی او به شیوه این نکته آن

ی  مسیحی او را خائن به مسیح خوانده و به او اجازهاست. الوین شکایت داشت که یک اسقف  وریه الوین بیان شده

. ستهای اسقف را به دل نگیری. کلیسای تو در قلب تو ومندم که حرفزدهد. گاندی نوشت: "آر موعظه در کلیسا نمی

گرایی چیست؟ مطمئنا به قلب مربوط  ی زمین است. آسمان آبی سقف کلیسای توست. اصال این کاتولیک منبر تو همه

 است. اگر من حقیّ  فایده و کاربرد خود را دارد. اّما باید توجه داشت که از سوی انسان درست شده کار، راهن است. ای

این  ،در وجودم ندارم که در مجموع، تفسیر کنم، هیچ شکّی  است طور که در انجیل آمده باشم که پیام مسیح را آن داشته

مدرن  گرایشگرای آن و چه  سنت گرایششود، چه کلیسای کاتولیک یا کلیسای انگلیس، چه  پیام در کلیساها تکذیب می

 "دانند که "مرد اندوه نیست که متولیان می  اجایی برای خود در این کلیساها ندارد. این بدان معن 23الزاروس .22تر آن

نظر من این تکفیر )تو از سوی اسقف(  به است. اند تبعید و رانده شده م گرفتهی خدا نا هایی که خانه )مسیح(  از ساختمان

ات با خدا،  ای است که حقیقت در تو و با تو است. اّما شهادت من ارزشی ندارد اگر که در تنهایی  ترین نشانه مطمئن

یشگی است و نه چیزی گوید، "تو در راه درستی هستی." این همان آزمون استوار و هم صدایش را نشنوی که می

  دیگر."

 

                                                           
21
 کنند آمار مومنین را با تبلیغ در میان کافران و گمراهان باال ببرند. ی غربی که تالش می )تبشیری( مسیحی  های تبلیغی هر عضو هیئت - 
22
 - high church   وlow church  .در کلیسای انگلیکن اولی تاکید بر مراسم و مناسک و اقتدار مقامات کلیسا و تداوم سنت کاتولیکی دارد :

 ها دارد.  ین جنبهدومی، تاکید بسیار کمتری به هم
23
 - Lazarusی قتل  شود دشمنان نقشه اش کرد. همین معجزه باعث می : کسی که بنا به انجیل، مسیح پس از چهار روز در قبر بودن، زنده

 مسیح را بکشند. 
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)در  1421تر بود. در سال  ی آن، سرسخت ی رّد بسیاری از احکام جزمی گاندی در مورد دین خودش، حتی در زمینه

باشد.  زم نیست که هر کلمه و هر آیه از طرف خدا الهام شدهالسالگی( نوشت "در اعتقاد من به متون مقدس هندو  62

کنم، هرقدر هم که آن  آور باشد، رّد می ر خرد یا حس اخالقی تنفرظرا که از ن یسیراز سوی هر تفمن مقید شدن 

خاطر آورد که او نیز  کن است رام موهان روی، سلف گاندی را بهممورد مین تفسیر در میان مردم شایع باشد." در ا

ی منسوب به  تائیدکننده نقل قولآمیخت و آن را در  کاری را درهم مدارا با حداکثر نامحافظه اکثری خود حد به شیوه

یزی چر خود برهما گود، اّما اش ای مستدل بگوید، بایستی پذیرفته کار برد: "اگر کودکی نکته خردمند هندو "واسیستا" به

 نامعقول بگوید، باید مانند پر کاه دورش انداخت."
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   پرست دان و وطن حقوق

 ی مشغلهاو را از  ،اش به گفتمان مذهبی هکه شور و اشتیاقش به اصالح دیگران یا عالقبود  گاندی اگر اگر اجازه داده

کارش بود که  ی او نسبت به صاحب شد. نخستین وظیفه ، گاندی نمیدور کند آمده بودپرتوریا ای که برای آن به  اصلی

 ود.جا آورده ب بود و این همه راه را تا این نجات داده تی راجکو او را از مخمصه

 

اطالعات زیادی در مورد      موکل در بمبئی، عنوان وکیل مدافعی بی عنوان دانشجوی حقوق در لندن و نه به بهاو نه 

ی بازرگانی  که  ی حقوق بدست نیاورده بود. به عالوه، از راز و رمزهای دفترداری و حسابداری های حرفه پیچیدگی

بگیرد.  گرفت هر دو را یاد همین خاطر تصمیم خبر بود. به امال بیشوند، ک ی پیچیده مطرح می در یک دعوای حقوقی

. شدپذیر ترسید، این کار برایش در مدتی کوتاه امکان کردن از وظایف بود و نه از کار سخت می خالی اهل شانه چون نه 

دیگری این که، اند و  ی حقوق چهارم حرفه سه ،که شواهد و مدارک در طّی این مدت دو چیز را کشف کرد. اول این

دان این است که آنان را به مصالحه  ی حقوق کند و لذا وظیفه خراب می ی دعوی هر دو طرف را خانه دادخواهی و اقامه

دان جوان موفق  اش بود، حقوق ای ی حرفه ى عمده که اولین پرونده  ه راضی کند. در این مورد خاص،در بیرون دادگا

ی  حّد و مرز بود. روال حقیقی ام بی پذیرش حکمیت کند. "سرخوشیکار و طرف مقابل را راضی به  شد که صاحب

  "ها وارد شوم. نسانبهتر طبیعت آدمی را پیدا کنم و به قلب ا  بودم که طرف گرفته حقوق را یاد

 

ای که  ی خداحافظی به وطن شد. در میهمانیی بازگشت  گرفتن کارش در پرتوریا، به دوربان برگشت و آماده پایانبا 

ای در مجلس  کرد که مربوط به الیحه ای لی اشارهای محّ  او ترتیب داده بود، به خبری در مجلهّ  افتخارکارش به  صاحب

 کرد.  د. این الیحه هندیان را از حّق رای محروم میش ی ناتال می گزاری قانون

 

ی پیشنهادی با  الیحهواجد صالحیت حّق رای بودند.  ،اروپایی 11111نفر هندی در برابر  261با قوانین فعلی فقط 

و  شان های بود، حقوقی که بر اساس دارایی شان عرضه شده ق انتخاباتیوکردن همین تعداد کم هندیان از حق هدف محروم

 شدند. می صالحیت شناخته آنان چون هندی بودند بی گرفت. آنان تعلق می  پرداختند به مالیاتی که می

 

فهمیدند.  ای که حاضرین نه به آن توجهی داشتند و نه آن را می الیحه را فهمید؛ الیحه بار ی شیطنت گاندی فورا معنی

شدت  با اقدام هماهنگ به نتوصیه کرد که در برابر تصویب آوی گفت "این الیحه اولین میخ به تابوت ماست." به آنان 

ی او کامال ناتوان و درمانده هستند. یک صدا از او خواهش کردند تا  مقاومت کنند. اما آنان هم گفتند که بدون راهنمایی

قدر مشتاق  آنان آناپوزیسیون در برابر الیحه کمک کند. رفتن خود را حداقل یک ماه به عقب بیاندازد و به تشکیل یک 

  ی وکالت را هم بپردازند. بودند که حاضر بودند هزینه
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خورند، پذیرفت یک ماه  اش شکست می دانست بدون راهنمایی که قادر به مقاومت در برابر اصرار آنان نبود و می او

تواند وجود  یمرتی نجبیشتر بماند، اّما با پذیرفتن هر نوع اجرت برای خدماتش مخالفت کرد. "برای کار اجتماعی ا

جا بمانم." او مشغول از کار در آوردن و مطرح  کار در این توانم به عنوان یک خدمت الزم باشد میباشد. اگر  داشته

ی او در رفتار جمعی بودند، بلکه کّل  تنها راه و رسم ویژه یک خطوط راهنمای عمل بود، خطوطی که نه به ساختن یک

 ند.  جا و هم در ه ی از خودگذشته را الهام بخشیدند و زنده نگهداشتند، هم در آن گران اجتماعی یک نسل از کنش

 

عمر در  تا آخر انگیز استخدامی توانست پی ببرد که این یک ماه چیزی نیست مگر کشش وسوسه سختی می به شخود

ام را در  های زندگی  طور شد که خدا شالوده آن روزها چنین نوشت: "این ی خود به خدمات اجتماعی. بعدها در بازنگری

 فس ملی را افشاند."نعزت ریخت و بذر مبارزه برای  آفریقای جنوبی پی

 

ی دعوی  فورا به میانه ،بود شده ی که بر سر راهش پهنمدر این میان، گاندی با خوشحالی و شادمانی بدون آگاهی از دا

ی  زخوانی و ادعای شجاعت، میهمانیجکردن وقت و انرژی بر سر ر جا بود که بدون تلف  وارد شد. پس از آن و در آن

امضاء زیر آن  611تهیه شد و  یطومار درخواستنویس  پیش ،ی اقدام کرد. شبانه کمیتهنشست وداع را تبدیل به 

شد که در آن خواستار به تعویق  گزاری فرستاده وزیر و رئیس مجلس قانون هایی فورا برای نخست شد. تلگرام گذاشته

ها           طومار در روزنامه این بودند. صبح روز بعد ی الیحه تا زمان تسلیم طومار درخواست شده افتادن بررسی

 شد.  راه انداخت. اّما الیحه، با این وجود تصویب صدای زیادی بهسرو

 

ی مستعمرات  پون، وزیر خارجهکار بر روی طومار دیگری را شروع کرد، این بار به لرد ری  ترس و واهمه، بی

ی   در انگلیس و هند توزیع شد. روزنامه ای بریتانیا. در عرض دو هفته ده هزار امضاء جمع شد و به شکل گسترده

ها و وضعیت  در مورد مدعای هندیان دفاع کرد، و برای اولین بار مردم هند از سختی  ورزی تایمز لندن از عدالت

 شان در آفریقای جنوبی باخبر شدند. وطنان آور هم شرم

 

رد. دادابهایی کیمشدت تحسین  ا او را بهای شخصی به رهبری هندی نوشت که در آن روزه دنبال این طومار، نامه به

 راست خبر که اگر البته–بود: "آقای اسکامب، دادستان کل  عضو پارلمان بریتانیا بود. در نامه نوشته 24وروجیئنا

ها از کنترل بر دولت بومیان  آسیاییاز که تنها دلبل تصویب این الیحه جلوگیری   ااین معن گزارشی نوشته به–باشد

کنند که ماندن  تحقیرچنان  کنند و آن چنان ناتوان خواهند هندیان را آن است. آنان می همیناست. اّما دلیل واقعی صرفا 

                                                           
24
 - :Dadabhai Naoroji ( مربی، تاجر پنبه، و از نخستین 1126-1417مشهور به پدر بزرگ هند ،)(، روشنفکری پارسی )زردشتی

 ی هند بود.   رهبران سیاسی و اجتماعی
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باره خالص شوند. آنان  یک  ی هندیان به خواهند که از دست همگی شود. با این وجود نمی  فایده شان بی در مستعمره برای

خواهند و هندیان قراردادی را با شرایط بسیار بد  اند نمی قرارداد آمده طمئنا هندیانی را که با پای خودشان و بیم

ی قراردادشان به هند  قراردادی پس از پایان دوره  کارگران –که بتوانند اگر– خواهند؛ اّما خواهان این هستند می

توانند انجام   باره نمی دانند این کار رابه یک خوبی می به  و پر خطر! است کامال شجاعانه برگردند. براستی که مشارکتی

خواهند ضربان نبض دولت بریتانیا را در این مورد اندازه   اند. می شروع کرده یرا قّ ی ح بنابراین با الیحه–دهند 

ورودش به خدمت همگانی، ی  این ترتیب، گاندی در همان آستانه رفته بردارند." به های بعدی را رفته بگیرند تا گام

کند. این ترکیب کمیاب بینش  زیرکانه از فکر رقیب را ابراز می یی بومی و قضاوت بینش سیاسییک ای از  نشانه

 ی قاطع بود که قرار بود مهاتما را بسازد. خواهی سیاسی با قضاوت زیرکانه و آرمان

 

بود. در  اش را در راجکوت ترک کرده خانه ،و سرگردانموکل، سرخورده  ماه نبود که وکیل مدافع بی بیشتر از پانزده

 یاز جا عی برای دفائی کوچک در دادگاه بمب طول این مدت کوتاه، جوان خجالتی و ترسویی که وقتی در یک پرونده

، دستش را بگیرد و راه ببرد یواشکیداد برادرش  خود برخواست، سرش به دوران افتاد، جوانی که به خود اجازه می

 ود. ب  ناآشنا و خصمانه تبدیل شده ،ی دورناش در سرزمی هبری برای مردمبه ر

 

اش. این احساس تنهایی در  بار برای حرمت روح بود، رویاروی چالشی شرارت خود را به طرز خطرناکی تنها دیده

 که انسانِ  –بود ی امن رین وضعیت یا فرارکردن به گوشهتانتخاب دشوار میان روبروشدن با بدیعنی –برابر خطر بود 

ی  ی ترس سربرآورد. این در واقع الگوی همه شده از سرباره شد و پاک درونش را بیرون کشید. او از میان آتش ردّ 

 اش بروز یافتند.  های درونی اش شد. تنها و در خطر، بهترین خصلت های آتی در زندگی بحران

 

نه، او قاطع، ظرفیتی برای قضاوت مستقل و خردمند ای نترس است، و اراده اش شکوفا شده آمد که ذهن نظر می حاال به

که پیش از  دهد بروز میدهی را  ی تدبیر و استعدادی برای سازمان برای خدمت به همگان و قوهناپذیر  اشتیاقی خستگی

 بود.  هایش را باز کرده ی روحش، گلبرگ ی بسته رفت. گویی غنچه آن انتظارش نمی

 

شود، آنی یا همراه با احساس  ران ادعا میبدر مورد مقدسین و پیام بطور که اغل اگر چه آن این دگرگونی و استحاله،

فقط ناشی از بود که دشوار است آن را  چنان برجسته باورانه نبود، با این وجود آنوعودی رازورانه یا وحی م سرخوشی

کرد که درون  د که قدرتی را آشکار میای بو تاثیراتی خارجی شرح داد. بیشتر مانند شکستن و متالشی شدن پوسته

 کرد. بود و حاال خود را باز و آزاد می یچیدهپوسته درهم پ
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رهبِر -شان مهاتما را ساختند، حاال به شکل مبهمی در این حقوقدانیهمتا ی خصوصیاتی که در ترکیب بی تقریبا همه

طومار  هدانی ک ابل تشخیص بودند، حقوقاطع؛ قق حاال و دار، سرزبان حاال وناپذیر،  مشتاق و جّدی، صبور و خستگی

اّما هنوز ناآشکار. زمان مشق و تمرین هنوز  ،شخیصتکرد. کمابیش قابل  نام می نوشت و داوطلبان را ثبت می

 بود. نرسیده
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 زیر یوغ

ی رفتن  هندیان به او اجازه ی شدن بود. اّما جامعه بود در حال تمام یک ماهی که گاندی برگشتش را به عقب انداخته

شدت  توانستند از او جدا شوند. به بودند. نمی اش را چشیده ی رهبری بودند و مزه آنان او را در هنگام اقدام دیده دادند. نمی

 کردند. الوکاله هم می که به او پیشنهاد حقّ  ی کارزارش را ببیند، ضمن این به او التماس کردند که بماند و نتیجه

 

اش  قدر اهل عمل بود که بفهمد اگر باید اقامت پذیرفت، اّما آن د که گاندی هیچ اجرتی را بابت خدمت اجتماعی نمیچن هر

آورد تا روزگار  ی حقوقی درآمدی بدست بایستی در وضعیتی باشد که از طریق حرفه  آفریقای جنوبی تمدید کند، را در 

شد سر  پوند در سال نمی 311تر از  وکیل مدافع زندگی کند، با کمسطح یک  جایی که الزم بود هم را بگذراند. از آن

او تضمین   ی مشاوره و کمک حقوقی الوکاله عنوان حق جا به کند. گروهی از بازرگانان این مبلغ ناچیز را در همان

 کردند.

 

 توانست د رها کند و نه میبو توانست آرمانی را که خودش به راه انداخته ت کند. او نه میقراهی نداشت جز این که مواف

بود.  بود و برانگیخته ای را خالی کند که خودش  به کمک خواسته تجربه اّما بی ،پشت این گروه کارگران پرشور وشوق

کرد که وجدان  شکل، فقط هنگامی احساس ناتوانی می  در برابر این فشار اخالقی ناتوان بود. حاالهم مثل آینده، به این

سوی  گام او را به به چنان که این بار هم بود. سرنوشت، گام گر، و تهدیدگر او بود، هم گیر، مالمت خودش ناظر، خرده

  گاه که او را محکم به یوغ بست. ک وادارکننده، تا آنآنـَـگر،  وسوسه آنــَککشاند،  خود می

 

ی ناتال درخواست داد. انجمن حقوقی، از وحشت  بود، برای وکالت در دادگاه عالی اش را گرفته تصمیم حال که گاندی

جایی  به آن "عمله"دانی  بود که حقوق کرد. این گستاخی پوست، با پذیرش او مخالفت احتمال حضور عضوی سیاه

دادگاه عالی که مراقب رعایت سنت   انه،است. خوشبخت یدپوستان بودهفی س درازی کند که تا حاال ملک اختصاصی دست

ی که باید از زنام کرد. حال تنها چی بریتانیا بود، از این مخالفت پشتیبانی نکرد و گاندی مطابق با موارین ثبت ی حقوقی

 بود که عمامه را بر سرش نبندد.  آمد این آن کوتاه می

 

اصرار از سر برنداشتم حاال به دستور دادگاه عالی از سر ای که در دادگاه بخش با  حدودیت هایم را دیدم. عمامهم"من 

خواستم  توانست توجیه شود. بلکه می کردم این مقاومت نمی داشتم. نه این که اگر در برابر دستور مقاومت می برمی

 نبردهای بزرگ تر ذخیره کنم. توانم را برای
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شده و آموزش   گرفته  خدمت باید به دید. نیروها می را می سررسیدن آندر واقع نبردی بزرگ تر بسیار دور نبود. او 

بافت و منضبط  ش ون هندیان را به صورت سازمانی خوشکل و ناهمگ ی بی کردن جامعه و حاال کار متحد دیدند می

وی سازمان  "ور هم ماند.ط بود. "اشتغال به عنوان حقوقدان برایم به عنوان فعالیتی درجه دوم بود و همین شروع کرده

انتخاب شد که  25ی ملی هند کنگره ام به احترام سازمان مادر در وطن، یعنینی هندیان ناتال نامید. این  ازه را کنگرهت

 نائوروجی، قهرمان گاندی برگزارشده بود. ییآن به ریاست دادابها در همان سال نشست الهورِ 

 

نامه را به روش  بنابراین قادر بود که اساسانست. د اش نمی جز اسم ان مادر بهمشانس بود که چیزی از ساز خوشاو 

شکل سازمانی فعال  طوری که آن را به کار کند، بهسبک خود،  بهخود طراحی و بر روی کنگره ی هندیان ناتال 

ی  این ترتیب آن را ابزاری بسیار موثرتر از کنگره درآورد که روز به روز بتواند به شکل موثرتری عمل کند. به

کرد و  ی توجه مینی جزئیات سازما به همهوی  رفت.گاش را برعهده  رهبری بعدها  ساخت که خودش سال هند ی ملی

باید  اند: هیچ عضوی نمی مقرراتی که دو فقره از موادش برای یادآوری جالب ،کرد خودش "مقررات کمیته" را تدوین

 چ کسی مجاز نیست سیگار بکشد. یهکار ببرد و  یشوند "آقای" را بهپین که ادیگری را خطاب کند مگر 

 

ذیری پریزناگعضویت شکل گرفت. این کنگره به شکل  قّ ی هندیان ناتال این چنین بود که همراه با یک ح کنگره

 متولدیعنی بازرگانان و کارکنان دفتری و هندیان آ زاد ِ –ی ناتال  مرفه مقیمان هندی بتامحدود به طبقه متوسط نس

آنان  ند.دو مرز آن بو ساختند در بیرون حدّ  ی جماعت هندیان را می قراردادی که جمع اصلی شد. کارگران یم –آفریقا

ی گاندی  ی انسانی ن کنگره خبر نداشتند. این دلواپسیبی سواد و منزوی بودند که حتی از وجود ای قدر قدر فقیر، آن آن

 نگره کشاند.کسمت  آنان را به ت شان بود که در نهای ی او از منافع برای رفاه آنان و حمایت شجاعانه

 

ی خود بود که روزی مرد  بودم و کنگره هنوز دردوران نوزادی ن صرف کردهیمن فقط سه یا چهار ماه را برای تمر"

. ستادیدر برابرم ا نخون، لرزان و گریا رپ دهان و هتامیلی با لباس پاره پاره، کاله دردست، دو دندان جلو شکست

گوش هر یک از  بزودی به ی "باالسوندارام"  حمایت قاطع و موفق گاندی از پرونده "بود. سختی زده بهاربابش او را 

شان به حساب آمدم. از این ارتباط با شادمانی استقبال  کارگران قراردادی در ناتال رسید، "و من به عنوان دوست

 کردم."

 

ین پیشی تحقیر  مندانه از نظر گاندی یادآور آسیب  ارد شد،و"کاله در دست" به دفترش  ،که باالسوندرام تاین واقعی

ی خدا کاله از  یش از ورود به خانهپوست پ اش را کنار بگذارد. سفید دادند عمامه ردستوخودش بود که در دادگاه به او 

گام حضور، داشت. تعجبی نداشت که سفیدپوست ناتالی با مجبورکردن هندیان به برداشتن کاله از سر در هن سر برمی

                                                           
25
تر از همه، متفکری  از سوی اعضای جنبش انجمن عرفانی )و مهم 1116ی هند، یکی از دو حزب بزرگ هند است که در  ی ملی کنگره - 

 کردگان هندی و حکومت بریتانیا در هند را ممکن سازد. حزب دیگر "بهاراتا جاناتا" است. گو میان تحصیل و بنیاد شد تا بتواند گفتنام هیوم(  به
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ر برابر من باید رعایت د حتیکرد همان آداب را  فکر می ممینان بیشتری پیدا کند. "باالسوندارااطی خود  از خدایی

کرد، البته با کمی تردید، هم مین کار را ارد. هرا بر سر بگذ شکند... من احساس حقارت کردم و از او خواستم دستار

 اش درک کنم." را در چهره لذتتوانستم  یاّما من م

توانند با  ها چطور می کرد که: "این همیشه برایم یک راز بوده که آدم رویداد با اندوه فکر میاین  ی یادآوری با هاتمام

 شان احساس احترام کنند." نوعان تحقیر هم

 

ید. دولت بریتانیا سری آشکاری  به هرقیمتی بود به نتیجه ،ی مستعمرات طومار درخواست گاندی از وزیر خارجه

ی  اّما شادیی بریتانیا لغو )وتو( کرد. تبعیض نژادی بر علیه رعایای هندیمخالفت با ی حق رای را براساس  الیحه

ای دیگر دور زد. این  کردن الیحه جماعت هندیان کوتاه مدت بود. دولت ناتال مخالفت دولت امپراتوری را با مطرح

کرد. با این وجود،  ظاهر نه بر اساس دالیل نژادی، از حق رای محروم می را به ی هندی دهنده الیحه در عمل رای

خواه بریتانیا هم  تنها در کشور هند، بلکه درعناصر آزادی ها را نه بود و کارزارش وجدان ی گاندی حقانیت یافته رهبری

 بود. برانگیخته

 

بر روی  ای مالیات سرانه ی سه پوندی راضی نبود،هم ن از حق رای هنوز کردن هندیا دولت ناتال، که با محروم

تسلیم آنان به  برای پلیدرکتی حکردند تعیین کرد.  که از رفتن به هند خودداری می ی پیشین کارگران قراردادیی  همه

 26ی یوالپوند کاهش یافت تا  3پوند بود؛ این میزان به  26ای به مبلغ  تعیین مالیات سرانه ،تجدید قرارداد. هدف اصلی

قول گاندی تعیین مالیات  حتی آن موقع، به بود. او هم الزمی  بریتانیا در هند را ملزم به تائید کند، چرا که اجازه

 ازدر هنگامی که میانگین درآمد شوهر هرگز   –شوهر، زن و دو فرزند–نفره  4پوندی برای خانواری  12ی  ساالنه

 جایی از دنیا نظیر نداشت.د و در هیچ رحمانه بو ، بیرفت نمیباالتر  درماه پوند 14

 

یافت.  سردی، اشتیاق بیشتری می جا هیوالیی دیگر برای مبارزه  وجود داشت. کارزار گاندی، بسیار دور از دل در این

ای  ریخت و شدت فزاینده وقفه به بیرون می چون رگباری بی اش هم طومار پس از طومار، نامه پس از نامه، از قلم

ی تایمز لندن از تز او پشتیبانی کرد و وضعیت کارگران همواره قراردادی را با "وضعیت وحشتناک  . نشریهیافت می

 ندی به عنوان یک مبارز در حال تکامل بود.ابه بردگی" مقایسه کرد. مهارت گ شبیه

 

 

 

                                                           
26
 السلطنه یا والی، جانشین پادشاه بریتانیا در هند بود. نایب - 
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 ایمان و عالقه

خصمانه باید فشار زیادی به او وارد  یکه خود به تنهایی در محیط–اش  ای است تصور شود گاندی با کار حرفه ممکن

اش بیش از اندازه ی الزم دورو بر خود  های مذهبی و بحث  دوستانه های انسان فعالیتبا ،  کارزار سیاسیو با  –کرده می

کرد  شد، اگر یک چیز را خطر می جا متوقف می رفت و در همین تا این حّد جلو میاو فقط بود. اّما اگر   را شلوغ کرده

اش چند  م بود و عالئقصمّ مشد،  ه درگیر میکبا هر چیزی  شد. شد که گاندی خوانده پرهیز، آن چیزی نمیز دیگری و ا

اهمیت باشد و  و کامل او بسیار بی ی وجود نداشت که برای توجه صمیمانهزاش سرزنده. چی وجهی بودند و کنجکاوی

به انحصار خود  توجه او را به ضرر عالئق دیگر توانست باشد که بتواند قدر بزرگ نمی در نظرش هیچ چیز آن

 درآورد.

 

گرا،  سفت وسخت، همراه با عقل سلیمی زیرکانه  جّدی و عملگری  معاملهوقتی که قرار بود منافع دیگران حفظ شود 

ه لوح و زودباور. در چندین سطح زندگی و تجرب نهایت ساده خودش مطرح بود، بی  بود و هنگامی که ایمان و عالئق

 چون و چرا. ی خونسردانه و دّقت علمی و در سطحی دیگر با ایمانی بی گرایی کرد، در یک سطح با عینیت می

 

گردی، بلکه  البته نه برای آژانس جهان–تشر کرد "راهنمای کوچک لندن" را نوشت و من ،وران اقامت درپرتوریاددر 

شدت باور  خرج در لندن. در آن زمان به ی کم گیی فوت وفن های زند برای کمک به جوانان کشور خود در زمینه

ی بریتانیا تا  کننده داشت هندیانی که پولش را دارند باید برای تحصیالت عالی به انگلیس بروند. باور او به نقش متمدن

 ها ادامه داشت. مدت

 

ویژه با  بود، بهی رژیم خوراکی  آزمایش در زمینه –اند که بعضی آن را هوس نامیده–هایش  یکی از دلبستگی

اش مشاهده و  چون یک آزمایشگاه نتایج شد، و هم دقت طراحی می حیاتی. هر آزمایشی به های خام یا اصطالحاً  خوراک

ی  ها دچار صدمه اش در اثر همان های ، درهر صورت دندانباشند شد. فوائد این آزمایشات  هرچه بوده یادداشت می

اش به  شرام سابارماتی، سه سال پس از بازگشتلی گراهام پوالک او را در اَ ، میاش دائمی شدند. وقتی دوست قدیمی

اش  بود، تعجب کرد. او نوشت "نبود دندان چهره داده هایش را از دست هند دیدار کرد، از دیدن او که بسیاری از دندان

خاطر زیاد خوردن  هایش به انشد، توضیح داد دند می بود." گاندی که در آن زمان مهاتما نامیده کلی عوض کرده را به

 اند. های اسیدی ریخته میوه

 

خواران لندن حفظ کرد و نوشتن در  جنوبی ارتباط نزدیکی را با انجمن گیاه یاش در آفریقا در طّی چند سال اول اقامت

ی  بود. در سرنسخه گذاشتهشّدت بر او تاثیر  لند به ْیتْ ی ادوارد مِ  ی آن را ادامه داد. کتاب "راه تمام عیار" نوشته مجله

ی خود  خواران لندن"، و وظیفه ی رازورزان و انجمن گیاه ی مسیحی ی اتحادیه : "نمایندهبود  شده وکالت او چنین نوشته
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خواری در بسیاری از مقاالتی که  اش از گیاه شان را در نشریات دوربان آگهی کند. طرفداری دانست که نشریات می

 است.   ن زمینهایاش در  همطالعات گسترد ی هدهند و نشان هالل مورد بحث قرارگرفتقّوت و استد اب  نوشت،

 

بود، اّما گهگاهی  نشدهتمای بعدی شد، هنوز آشکار های اصلی مها ناپذیری که جزء خصیصه تمی مقاو عیطب شوخ

ی ناتال  دبیر نشریهسر های دراز ب امهنطور که در  ، هماندش آگاهانه در کالمش روشن می ی نا های شوخی جرقه

دهند که   نشان می شان را با این نکته ی رژیم خوراکی هیکل برتری  قوی خوارانِ  مرکوری آورده بود که: "گیاه

خوار است، در  ترین و مفیدترین حیوان یعنی اسب، گیاه خوارند و این که قوی و رعایای جهان عمال گیاه کشاورزان

 خوار است. ترین حیوان یعنی شیر، گوشت هفاید ترین و عمال بی که درنده حالی

 

ی  نامه"اش، به بهترین وجهی در  ی زندگی نگاری این مرحله ی گاندی و استعداد روزنامه جوئی شور مبارزه

شود. پس از نقل   می ی ناتال و منتشره در مطبوعات دیده گزاری "ی او خطاب به اعضای مجلس قانون سرگشاده

ا دربرابر رفتار رها  دار غربی در مورد سطح باالی تمدن هند، این تحسین های نام تهای بسیاری از شخصی گواهی

بینیم  درنگ می نویسد: "فکر می کنم بی کردند. می شان زندگی می گذارد که در میان اروپائیان ناتال نسبت به هندیان می

دهد،  اش می اری از او نفرت دارد، فحشباز شوند. آدم کوچه که هندیان در این مستعمره به سختی مورد نفرت واقع می

ای به حد کافی قوی  شود. مطبوعات واژه اندازد، و در بیشتر موارد از معابر بیرون انداخته می اش می دهان به روی آب

ی  آیند: "غده اند که در مطبوعات می ها چند نمونه ند. اینبهای انگلیسی برای طعن و لعن او نمی یا نامه ژهدر بهترین وا

زده"،  باز"، "بدبخت فلک ها"، "نیرنگ ی جامعه است"، "این انگل ی واقعی که مشغول بلعیدن اندام حیاتی سرطانی

نامند"، "لبریز از  سیاه و الغری که شدیدا کثیف است و او را هندوی لعنتی می زی آسیایی"، "چی وحشی "نیمه

های  های نکبت، با زبان دهم"، "عمله فحش می دوها راد هنجوکند... من با تمام و کاری است، و با برنج سر می زشت

 ...گو و رفتار پر از دوز و کلک"،  دروغ

کند،  آور را نقل می ی این ناسزاهای شرم که همه است که نویسنده، در حالی چه که در مورد این نوشته اهمیت دارد آن آن

  کند. صداقت از هر نوع اغراق خودداری میورزی آزاد است و با  کامی و غرض کلی از هرگونه تلخ خود به
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 ی سبز جزوه

ی رضایت است. گاندی در  یک نحو، منبع همیشگی  کار به برای قّدیس و گناه شود، انجام کمال و تمام که کاری

 طور روزافزون در حال برجا نهادن نقش و اثر خود بود. کار او ی خود، به ای حرفهی  ی عمومی همانند عرصه عرصه

ی هندیان ناتال بود که اینک برای راهنمایی و کمک در هر  ی خود در میان جامعه تنها در حال اثبات ارزش باالی نه

 که گذشت ی خود را در حال رشد ببیند. بنابراین دیری نمی توانست منزلت درونی کردند، بلکه می مشکلی به او نگاه می

میدان عمل او برای مدتی در آینده در در هر صورت، برایش پیش بیاید،  ی نامعلوم بخواهد چه در آینده قانع شود هر آن

 بود. آفریقای جنوبی خواهد

 

ی  بود و خودش برای همه چنان با روی خوش پشتیبانی کرده توانست هدفی را که خودش آن هر ترتیب، اینک نمی به

بود و با این وجود در   خود در آن آگاهی آن بود، رها کند. او از سهم  کسوت و رهبر اصلی منظورهای عملی، پیش

که ابزاری ناکافی است،  ی خود از این کند و با آگاهی خدمت میبود، سرافراز بود که به آرمانی خوب  برآورد آن فروتن

 در سراسر عمرش با او باقی ماند. ،ی او فروتن بود. این نگرش ویژه

 

آشکار است که خواستار  1144جوالی  6اش به دادابهایی نائوروجی به تاریخ  ی باال، در همان نخستین نامه نکته

بود. در این نامه او نخست   ی بریتانیا از سوی نائوروجی شده ساختن مسائل هندیان با دولت و افکار عمومی مطرح

بندی  اش جمع وپائیان ناتال را به معنای آشکار و رمزیگرش ارنبود و  ی انتخابات را شرح داده هدف واقعی الیحه

ده باقی رجا هستند ب خواهیم، اّما آنان تا موقعی که این خواهیم. ما عمله می جا نمی بود: "ما دیگر هندیان را در این کرده

بود:  پرداختهاش  وطنان گوی هم نقش خود به عنوان سخن همانند و به محض آزادی باید به هند برگردند." سپس ب می

خطا. مسئولیتی که به معرض  رتجربه و جوانم، و بنابراین کامال د "کالمی هم در مورد خودم و کارهایم. من هنوز بی

دهم. بنابراین  الوکاله انجام می حقّ  کار را بی است. مایلم یادآوری کنم که این  دوش من افتاده کامال بیش از توان من

خرج هندیان بار  ام تا به عهده نگرفته این خاطر به به –است ام بیرون از توانایی که–را  شوید که کار توانید متوجه می

 عهده بگیرد. تواند این مسئله را به من تنها شخص موجودی هستم که میدر واقع خودم را ببندم. 

دهید که از پدری به ای را ب همین خاطر اگر لطف کرده و مراهدایت و راهنمایی کنید و پیشنهادات الزم و ضروری به

 شد، بر من منت خواهید گذاشت." پسرش تلقی خواهند

 

حساب  گاه به عنوان اقامت بود. اگر گاندی قرار بود که آفریقای جنوبی را برای مدتی نامعلوم به جا سه سال گذشته تا این

ی خواست تا از وطن دیدار کند. ماه مرخص کارانش شش همین دلیل از هم آورد. به آورد، باید خانواده اش را از هند می

شان  وطنان های هم کردن مردم با اعتراضات و نارضایتی آنان از او خواهش کردند تا از دوران اقامت خود برای آشنا

 از دوربان حرکت کرد.  1145در آفریقای جنوبی استفاده کند. وی در ژوئن 
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های هندیان بریتانیا در  اش را "نارضایی شت که ناماش، گزارشی مستند نو وطنان در طّی سفر، بنابه درخواست هم

ی سبز"  ، به "جزوهوطن منتشر شد و به خاطر جلد سبزش رودش بهآفریقای جنوبی" گذاشت. این گزارش هنگام و

د رای شهرت یافت و در مجالت هندی مو هزار نسخه از آن چاپ شد. چاپ اول که به شکل گسترده شهرت یافت. ده

 شد، و الزم شد ویرایش دیگری از آن چاپ شود. ر مدت کمی همه فروختهبحث قرارگرفت، د

 

روایت گاندی متعادل و معقول و طبق معمول بدون نکات غیر حقیقی یا نفرت یا هر شکلی از اغراق بود. چیزی  

که اصول چه را  باشد. در واقع آن بود نیامده تر در دوربان منتشر شده اش که پیش ی سرگشاده ننوشت که در نامه

ی ما در آفریقای جنوبی، فتح این  بود: "شیوه اش شد در این گزاره شرح داده ی زندگی اش در همه ی ایمان سیاسی ای پایه

ی رویتر، باعث ایجاد سوء تفاهم  از سوی خبرگزاری شده و مخدوش نفرت با عشق است." متاسفانه، گزارشی تحریف

اند. همین  بودند به شکلی غیرمنصفانه از آنان بدگویی شده و تهمت خورده در میان اروپائیان ناتال شد که باور کرده

 های ناخوشایندی پیدا کرد. ها پیامد مسئله بعد

 

شور  سبز، ی جزوه انتشار و چاپ از جدایی این مدت  گذراند و در طیّ  ندی چند وقتی را درشهر خود راجکوتگا

الوقوع طاعون بوجود  دریک رشته فعالیت، مفّری برای خود پیدا کرد. چون ترس از سرایت قریب شناپذیر خستگی

 یها ی خیابان های همه ی مستراح ی خدمت شد و بر روی تمیزی  ی بهداشت دولت، داوطلب ارائه بود، در اداره آمده

اشت، موضوعی بود که همیشه باالترین داد. بهد های بهداشتی در موردشان ارائه می و راهنمایی کرد میشهر نظارت 

ی متمدنانه برای او بود. این  زندگی و این آزمونِ  پی داشت در ای تمیز را داد. مستراح تمیز، خانه اهمیت را به آن می

ی غیرهندی بود، اّما در حقیقت مقیاسی از وجود شعور اساسی در  مسئله برای بسیاری از افراد یک دل مشغولی

 وی بود.ی  نگرش انسانی

 

ی بازرسی برای بازدید  کارانش در کمیته ها" که هم های "نجس زده شد که خانه با شادمانی از کشف این نکته شگفت

بود که در بسیاری از  دارای طبقات  ها در خانه ترین مستراح ها بودند. کثیف ترین خانه کردند، تمیز همراهی اش نمی

 ها در وقت نیاز به کارش آمدند.  هایی بودند که بعد ها برایش آموزه ی این . همهنگذاشتند که بازدید کند با اهانتها  آن

وریا تویک ملکهی  داشت شصتمین سالگرد پادشاهی ی بزرگ جالب است به یادآورد که در همان زمان، گاندی به کمیته

،   یشهمتا بیا  و جرما ی پر در سراسر زندگی اش آموخت. دکان خانوادهکوی بریتانیا را به  ت و سرود ملیسپیو

 داد. ام میجسان ان ب را با شور و اشتیاقی یکیجیب و غررهای عال و کارهای واکا
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های بزرگ هند بازدید کرد، رهبران افکار  ، از شهرداده بودنداش در دوربان به او  همکاران هندی اختیاری که بنا به

آفریقای جنوبی آشنا کرد، سردبیران مجالت  شرایط هندیان دردست اّول از ا با گزارش رعمومی را مالقات کرد، آنان 

شدت تحت تاثیر  ی عمومی کرد. به سخنرانی س، پونا و مدرمند ساخت و در بمبئی هوع عالقضسرآمد را به آن مو

، میهن پرست 28شد و لوکامانیا تیلک تاج بمبئی شناخته می ، که در آن دوران شاه بی27شخصیِت ِسر فیروزشاه مهتا

دلی به سخنان او گوش کردند و تشویقش کردند،  ن نشد. آنان با هماش شین و دانشمند قرارگرفت، اما اصال مرعوبآت

بود که به دلش  29مرتبهواال و مهربان ود. اّما این گوخالِ بذیر پفخرفروشی، که درآن شرایط  گریزنا یالبته با قدر

کنیم. ِسر  ای قدیمی را تازه می رسید انگار که دوستی نظر می وجود بهاین  اولین دیدارم بود، اّما با زنشست. "با او نی

چون گنگ بود. انسان  رسید، لوکامانیا مانند اقیانوس بود، اّما گوخال هم نظر من مانند هیماالیا می فیروز شاه به

 "چسبی کند. ام دلمتوانست در این رود مقدس ح می

 

گذراند، در سرزمینی که  اش را در سرزمینی دورافتاده و متروک می سیاسیکه گاندی بحران روحانی و آزمایش  این

هدایت  ،ی خودش تکیه کند و بتواند با قضاوت و شهوِد فارغ از قید و بند خود تنهایی بر منابع درونی مجبور بود به

شدی قرار بگیرد که بود بیش از حّد تحت تاثیر مبارزان ار شانسی بود. در هند ممکن خودی خود، یک خوش  شود، به

گذاشت و یا ممکن بود از سوی آنان  شده می قدری حرمت اغراق –رسد نظر می طور که اکنون به  آن–شان  برای

داشت  های دشوار خود را برمی ایستاد، به تنهایی گام به تنهایی میشود. اّما در آفریقای جنوبی   ی حرکتش محدود آزادی

ها اقامت در  او را ساخت. وقتی که پس از سالشخصیت عیت ضکشید. این و خود می تنهایی بر دوش ی بار را به و همه

بودند و راهبردش قبال در آفریقای جنوبی   ی سختی یافته هایش ریشه جا سرانجام به هند برگشت، این بار آرمان آن

صحنه  ،شیجدی نسبت به رهبر درنگ قادر بود بدون چالشی طوری که تقریبا بی بود، به  بود و تایید گرفته آزمایش شده

 بود. دستان خود بگیرد. اّما حاال تا آن مرحله هنوز راه زیادی باقی مانده ر ا در

 

باشد، تلگرامی از دوربان رسید که حضورش در  ای داشته رانِی عمومی که در کلکته بود و امیدوار بود سخن هنگامی

بئی برگشت و در اوایل دسامبر به همراه همسر و فرزندانش همین خاطر با عجله به بم شدت الزم است. به جا به آن

ی  بود. بر حسب اتفاق، کشتی  اش دادا عبدهللا به تازگی مالک آن شده ی کورلند شد که دوست و مشتری یسوار بر کشت

 هم حامل مسافران هندی به سوی ناتال و ترانسوال تقریبا در همان زمان روانه شد. هر دو کشتی در دیگری، آن

 ها فورا در وضعیت قرنطینه بازداشت شدند. ی دسامبر به دوربان وارد شدند. کشتی سومین هفته

 

چه که فکر       ی سبز منتشر کرده بود، ساکنان سفید دوربان از آن جایی که رویتر گزارش مخدوشی از جزوه از آن

این آتش، سوخت دیگری هم  بودند. به  ی گاندی است به خشم آمده زنی گویی و تهمت ی بد کردند کارزار آگاهانه می

                                                           
27
 - Pherozeshah Mehta(1146-1416)زردشتی(ی هندی )  ی پارسی ی برجسته مرد و فعال اجتماعی : حقوقدان و سیاست 
28
 - Bal Gangadhar Tilak(1165-1421گر استقالل ) دان و کنش گر اجتماعی، حقوق گرای هندی، روزنامه نگار، معلم، اصالح : ملی 
29
 - Gopal Krishna Gokhaleگزار انجمن ی ملی هند و بنیان  گزاران جنبش استقالل هند از بریتانیا و رهبر ارشد کنگره : یکی از بنیان

 (1155-1416گزاران هند ) خدمت
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است.   اندی با خود دو کشتی پر از مهاجر هندی آوردهه گای بود ک پایه ی بی خاطر شایعه هشد که ب اضافه می

شان را  ، همهکردند اگر هندیان برنگردند پوست تهدید می ها سخنرانان سفید  های بزرگی برگزار شد که در آن گردهمایی

سفر به  ی به دریا خواهند ریخت. البته مشوقی هم تعیین کرده بودند که اگر به هند برگردند، ممکن است دوباره اجازه

 آنان داده شود.

 

شدند و قوت قلب  گرم می زبانی، بر روی مسافران که دائما از سوی گاندی دل اّما نه تهدید و نه تشویق و چرب

ی مالکان کشتی  مالکان و نمایندهیکی از گرفتند، هیچ تاثیری نداشت. بر روی شرکت دادا عبدهللا و همکاران هم که  می

اگزیر بر روی کشتی برگزار شد و  در مراسم شامی که ناخدا برگزار کرد، گاندی ن تاثیر بود. کریسمس بود بی

ها  های آنند" بیان کرد. در پایان روز بیست و سوم، به کشتی پوستان ناتال میوه ی تمدن غربی "که سفید سخنانی در باره

  جازه دادند وارد بندر شوند و مسافران همگی بدون مانع پیاده شوند.ا

 

اند، باید  ویژه از دست او خیلی عصبانی ه گاندی! پیامی از سوی دادستان کل به او  داده شد که چون سفیدپوستان بهاّما ن

پیاده شود. اّما درست پس از این پیام بود  ،اش دیرتر و در غروب آفتاب و با محافظت نیروی پلیس از خود و خانواده

به کشتی وارد شد و توصیه کرد که وارد شدن گاندی به شهر مانند جنت، آقای الفتون،  ی شرکت ایْ  که مشاور حقوقی

تی سی دو ای به خانه کهها با کالس او، خانم گاندی وبچه ، نه ضروری است و نه صحیح. به پیشنهاددزدان در شب"

جی راه افتادند  ستمی ر جی رفتند. در حالی که گاندی و الفتون به دنبال آنان پای پیاده به سمت خانه نام رستم هثروتنمند ب

 ی سه کیلومتری بندر بود.  که درفاصله

 

ای بود، اّما متاسفانه الفتون تهدید را دست کم گرفته بود. به محض این  ی شجاعانه ژست و رجزخوانی ،روی این پیاده

بر زبان. ش حزنان و ف که گاندی از کشتی پیاده شد، شناسایی شد و در مدت کوتاهی جمعیتی دورش را گرفتند، نعره

ریختند.  یده بر سر گاندیر و تخم مرغ گندجد، و بارانی از سنگ، پاره آدنالفتون را به زور از کنار گاندی دور کر

ای  ای جلوی خانهه ش شدم و نردهوه مشت ولگد او را مضروب کروند. "من بی ااش را از سرش پرت کردند و ب امهعم

 ."سر رسیدندباالی سرم با مشت و لگد   . اّما غیرممکن بود. آنانرا با دستم گرفتم و سعی کردم نفسی تازه کنم

 

ـشی می یعنی ی شجاع،   توانست سرانجام کار را به جای بدتری برساند که دخالت به موقع یک خانم انگلیسی ِخّره کــ 

کرد تا  اش را باز  ترآفتابیچبانی دوید و رطرف ق د مانع آن شد. او بهرک جا عبور می همسر بازرس پلیس که اتفاقا از آن

جا  جی بدرقه کرد. در آن ی رستم منیت تا خانهبا اها شود. در این میان پلیس خبردارشد و گاندی را  مانع سنگ

 ی به او رساندند.کی پزش های اولیه کمک
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طلبیدند.  یشتری میخون ب  ی خون را چشیده بودند، بود. جمعیت دیوانه از خشم که مزه پایان نرسیده اّما خطر هنوز به

" واهیمخ گاندی را میما جی را با شعار " ی رستم بود، خانه ی خود کوتاه شده شان از قربانی اوباش نعره زن که دست

ای  تا مدت زیادی کنترل کند، پیام اضطراری جمعیت وحشی را محاصره کردند. بازرس پلیس، که مطمئن نبود بتواند

جا  جی و ساکنانش سالم بمانند، باید قبول کند که با لباس مبدل از آن ی رستم خانه خواهد به گاندی فرستاد که اگر می

آگاه با لباس مبدل از خانه به شکلی دزدانه بیرون  لباس پاسبانی هندی، همراه با دو کارفرار کند. بنابراین گاندی در 

 رفت. 

 

ام درخطر است یا چون  ید آیا چون دیدم که زندگیتواند بگو ی این حادثه نوشت: چه کسی می ها با یادآوری گاندی بعد

کسی  کار را کردم؟ چه خطر بیافتند، این هایم به ی زن و بچه خطر بیافتد یا زندگی خواستم زندگی و اموال دوستم به نمی

شد،  و  هچنان که گفت همتواند با اطمینان بگوید که من هم در وقتی که با جمعیت در بار اول شجاعانه برخورد کردم،  می

 است؟  ر هر دو وضعیت کارم درست بودهد هم در وقتی که از دست آن جمعیت فرار کردم،

 

راه انداخت و جوزف چمبرلین، وزیر مستعمرات  ای به ی بزدالنه جنجال گسترده اخبار این حملهدر هر صورت، 

گاندی از تعقیب قراردهند. اّما  کاران مسئول این حادثه را تحت بریتانیا به مقامات ناتال تلگرامی زد که خالف

بودند و  راه شده ی آنان خودداری کرد و گفت که آنان گم در تعقیب قضایی شکایت ی ضاربان خود، یا طرفیت شناسایی

 شد. اند، متاسف خواهند چه انجام داده هنگامی که حقیقت را بدانند از آن

همین  گناه اعالم کردند و اوباش را محکوم ساختند. به چیزی بود که رخ داد. "مطبوعات مرا بی همان در واقع این 

ـشی خاطر، خـِـّره  ی من برای خودم، یعنی برای آرمان من، در نهایت پر برکت شد.  کـــ 

 در کالبد "وکیل مدافع عمله"، در حال ظهور و حّس کردن خود بود. ،مهاتمای آغازین
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 خانه صاحب

اش  داد. این اولین بار در زندگی ای شایسته تشکیل می بایستی خانواده از هند، میگاندی با آوردن همسر و فرزندانش 

باشد. همسرش باید از فکر این مسئله بسیار شادمان  ای مستقل با اعضای خانوار خود داشته خواست خانواده                              بود که می

بود. شوهرش هرگز  برادر زندگی کرده چون عروس یا زن هماو در مقام زیردستی  ،شان شد. از زمان عروسی می

چیزی را    ی آن توانست مزه بود که به او احساس خانم خانه را منتقل کند. حاال باالخره می خانه نیاورده قدر پول به آن

 آورد.  ب میحسا اش به عنوان باالترین افتخار و شادمانی بچشد که یک زن هندی یا هر زنی در هر جایی از جهان، به

 

شان دارند و شوهر نسبت  چون و چرای خانه های بی عنوان ملکه ای که بسیاری از زنان هندی به اّما افتخار و شادمانی

میل است یا جرات آن را ندارد، هرگز از سوی کاستوربای احساس نشد. چرا که  شان بی به دخالت در امور داخلی

اش مطرح بود،  ی شخصی تنها در مواردی که زندگی ی دموکراتیکش، نه نیهای معنوی و فروت گاندی، با وجود آرمان

ی عزیزان و نزدیکانش هم مطرح بود، قدری خود رای بود، اگر چه که زورگو و مستبد نبود.  بلکه هنگامی که زندگی

ی  بر عهده شان را ی کسانی بود که رفاه فیزیکی، فکری و اخالقی چون و چرا و راهنمای مطمئن همه او مشاور بی

نه با اخم و –شد  پذیرفته و عمل میبایستی  های آن زمان او بود، از سوی آنان می چه عالئق و هوس   دید. هر خود می

 رویی. م، بلکه با خوشخْ تَ 

 

ی هندیان آگاه بود و آن را رعایت  عنوان وکیل مدافع و رهبر جامعه ی خود به او از شان و مرتبهدر این دوران، 

ی  زیستی کنند، استاندارد پایین زندگی و آشفته اش نگاه می گاه بود یکی از دالیلی که اروپائیان با تحقیر به مردمکرد. آ می

زیستی و  آنان است. بنابراین فرصت داشت تا استانداردی برای خود بوجود آورد که ضمن رعایت اصول ساده

 تر از آن نباشد. باشد و یا پایین نداشته ی غربی ی زندگی خواری، اختالف زیادی با میانگین شیوه گیاه

 

اصالحات مشخصی را در سر و وضع لباس همسر و  تر، در شب ترک راجکوت و در طّی سفر با کشتی، پیش

ها  هایم به آن ها طول کشید تا زن وبچه فرزندانش اعمال کرد و آنان را موظف کرد جوراب و کفش بپوشند. "مدت

کردن، بوی گند دادند. انگشتان پاها  ها با عرق ی ماهیچه کرد و جوراب ا دچار گرفتگیشان ر ها پای عادت کنند. کفش

توانستند از چاقو و چنگال استفاده کنند، و غذا  سختی می شد. به آنان استفاده از چاقو و چنگال هم آموخته  به " زخم شدند.

 شد. با شادمانی تحمل میخاطر "تمدن"  داد. اّما این عذاب باید به ی سابق را نمی هرگز مزه

 

صورتی غیرمتظاهرانه به سبک غربی مبله شده  ای معمولی اّما راحت در حومه اقامت کردند که به خانواده در خانه

طور مکرر با بخشندگی برای میهمانان هندی و اروپایی، هر دو پهن  شدت گیاهی بود، اّما به ی غذا، گرچه به بود. سفره

ای را برای تحصیل دو پسر و  ی انگلیسی کار داشتند. گاندی معلم سرخانه ک خدمتشد. یک آشپز و نیز ی می
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ای اروپایی بفرستد، اّما "فقط بر  ها را به مدرسه توانست بچه بود. می بود به خدمت گرفته ای که با آنان آمده برادرزاده

جا را نداشت. او  ی ورود به آن ی اجازهی دیگر ی هندی کنندگان مدرسه"، چون هیچ بچه لطف  اداره حسب استثناء  و به

های او را با تدریس خود  ی انگلیسی بیاورد و آموزش شدن نبود، ترجیح داد معلم سرخانه شمرده  ءهم که خواستار استثنا

َجــراتی تکمیل کند. به زبان مادری  شان یعنی گــ 

 

یلی طول نکشید. پارسای درون گاندی برای ی وکالت خ ی زندگی، با وجود افزایش درآمدش از حرفه اّما این شیوه

 وطنانش بود. تر برای خدمت روزانه به هم تاب بود، و رسول درونش در آرزوی اقداماتی قاطع تر بی ی ساده زندگی

هایش را مرهم گذاشت و بست و از او  اش آمد، با گرمی به او خوشامد گفت، زخم روزی که یک جذامی به در خانه

اش نگهدارد، احساس ناراحتی کرد. باری  در خانه  توانست او را به عنوان ساکن دائمی ن که نمیمراقبت کرد. از ای

 کرد. هایش، در او خود را ظاهر می و مالمت  دیگر وجدان، با شرمنده ساختن

  

کتر بوث . با کمک دشّدت طالب کار در بیمارستانی بود که بتواند فعاالنه و به شکل منظم به بیماران رسیدگی کند به

اش را چند ساعت در هرصبح به یک بیمارستان کوچک عرضه کند. این تجربه بعدها  موفق شد خدمت داوطلبانه

 و شورش زولوها مفید واقع شود. 30ی جنگ بوئر برایش توانست در طیّ 

 

پسر چهارم و  همین اطالعات توانست در زایمان .یاد گرفت همبا کمک کتاب، مامایی ابتدایی و مراقبت از کودکان را 

 موقع در دسترس نبود. ای، به آخرین فرزندش بسیار مفید باشد، چرا که کمک پزشکی حرفه

 

را که  ای داری داشت. "هرگز اولین یقه ی خنده کردن مو و شستن پیراهن و یقه، نتیجه ی کوتاه ی او در زمینه خودآموزی

ی کافی داغ نبوده، و  زده بود، اطو هم به اندازه 31تهبیشتر از حّد الزم به یقه نشاس شستم فراموش نخواهم کرد."

از یقه دائم نتیجه این شد که وقتی گاندی به دادگاه رفت،  ؛خاطر ترس از سوزاندن یقه، آن را محکم فشار نداده بود هب

چشم بسیاری از حاضران مسخره شد و به او متلک دوستانه گفتند. البته، با ریخت. گاندی در مقابل  زمین می نشاسته به

 گذشت زمان در این کار ماهر شد. 

 

موهای سرش را هم خودش کوتاه  جویانه شروع کرد، تصمیم گرفت عنوان اقدامی صرفه اّما وقتی که لباس شستن را به

بود. دوستان  خودداری کرده که او باشد، ی یک "عمله"ی انگلیسی با تحقیر از کوتاه کردن مو کند، چون یک سلمانی

                                                           
30
های هلندی برای جلوگیری از ضمیمه شدن دو دولت بوئر نشین خود به بریتانیا، دو بار با آنان جنگیدند و رئیس  ، بوئر14در اواخر قرن  - 

 جمهور بوئر تبار آفریقای جنوبی، پل کروگر، با بریتانیا درگیر  فراری شد. 
31
 شد. ی یقه زده می برای شق و محکم کردن پارچه نشاسته یا آهار، - 
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ها را  آن   ای؟ موش پرسیدند "گاندی مو هایت را چه کرده بر شده بودند می دانش در حالی که از خنده روده حقوق

 تن شدن مسخره به، آن موقع یا بعد، اگر که معتقد بود کارش درست است   چه .ردار نبودب جویده؟" اّما گاندی دست

 شد. می تر عمیقاش  ریشهی وی بود و هر روزه هم  ی اجتماعی ی فلسفه اساس بنیادی ،. خودیاریداد می

 

آن اتفاق وجه دیگری از  ؛هم به هر قیمتی ی شرایط بود، آن که فضیلتی کلیدی در همه ،ی خودیاری جدا از این جنبه

ای که او در  پوست، با مخمصه ی سفید  ینامشمردن سلصر قگونه م بدون هیچچرا که  ی وی را آشکار کرد. نگرش ذهنی

 کرد.  دردی می آن افتاده بود هم

 

کرد، امکان بسیار زیادی  وستان خدمت میپ هاربه سیگ"سلمانی در خودداری از کوتاه کردن موی من، مقصر نبود. ا

مان خدمت  دهیم به برادران نجس مان اجازه نمی های وجود داشت که مشتریانش را از دست بدهد. ما خودمان به سلمانی

ها  که این این  اور بهبیک بار، بلکه بارها و بارها.   کنند. من پاداش این رفتار را در آفریقای جنوبی دریافت کردم، نه

 مجازات گناهان خودمان است مرا از عصبانیت نجات داد."

 

موارد کارکنان  پذیرفتن ناآشنایان، در بیشتر شد، نه با زیاد شدن اوالد، بلکه با ی خودش داشت بزرگ می خانواده

عنوان قوم و خویش خود. "من فرقی میان  ی آنان یکسان رفتار می کرد، به هعنوان اعضای خانوار. او با هم بهدفترش، 

پوست، هندو و سایر ادیان هندی، چه مسلمان، چه  وطنان و خارجیان، سفیدپوست و رنگین بستگان و ناآشنایان، هم

 ام." ، یا مسیحی یا یهودی نشناخته)زردشتی( پارسی

 

حساب بیاید و  ی گاندی به ی ذاتی گرایی عنوان مقیاسی از انسان ی شریف در نظر ما به هرقدرکه این نگرش جهانی

ی آزار و  خانه بایستی منبع دائمی عنوان "روح بزرگ" باشد، برای زن صاحب اش به انضباطی الزم در مسیر تکامل

ی  شد. با درنظرداشت همه چندان کوچک منجر می های نه ها و دلخوری باشد. در واقع گهگاهی به اصطکاکاذیت بوده 

ن رشد کرده بود. هیچ آرزویی ای که در آ معیارها، کاستوربای زن و مادری بود متعهد، مومن به سنت کاست و جامعه

کردن به شوهر راضی و خوشحال بود، اّما  برای تبدیل به چیزی بیشتر از یک همسر و مادر خوب نداشت. از خدمت

 اش برای تمیز کردن ظرف ادرار ناآشنایان ساکن خانه آزرده خاطر بود. از مجبور کردن

 

ها" بود. کاستوربای از تمیز کردن ظرف ادرارش حالش  ومان یا از نسب "نجس خان ی بی یکی از آنان کارمند مسیحی

شان  توانست نسبت به کسانی که بیشتر از همه عاشق ناپذیر بود. او می نرمش هم خورد، اّما گاندی باز هم مّصر و  به

 تواند باشد: ی خودش از این داستان بهتر از این نمی بسیارنامهربان باشد. یادآوری پنداشتبود یا از خود می
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الی که از نردبان به پایین کرد به یاد بیاورم، چشمانش سرخ، درح توانم تصویر او را که مرا سرزنش می "حتّی امروز هم می

ریخت. اّما من شوهر مهربان  چون باران فرو می اش هم آمد و ظرف ادرار در دستش بود، مرواریدهای اشک از گونه             می

 آوردم." عشق کورم به او، او را به ستوه می خاطر به این ترتیب کردم، و به ش حساب میای بودم. خود را معلم آزاردهنده

خواستم مجبورش کنم این کار را با  که صرفا از برداشتن ظرف ادرار هنوز ناراضی بودم، انتظار بیشتری داشتم. می"من 

 ام تحمل کنم." توانم این اهانت را در خانه "نمی  شادمانی انجام دهد. پس با بلندکردن صدایم به او گفتم:

 چون تیری به او خورد.  این گفته هم 

 ات مال خودت، بگذار بروم."  او هم فریاد زد: "خانه

دفاع را تا دروازه که روبروی نردبان  ی مهربانی در من خشکید. او را با دستم گرفتم. زن بی من خود را فراموش کردم، و چشمه

هایش روان بود. فریاد کشید:  اش آن را باز کنم. اشک مانند سیل از گونه بود به زمین کشیدم و جلو رفتم تا به قصد بیرون انداختن

مادری دارم که -جا نه فامیل و نه پدر بروم؟ در این باشی؟ من به کجا قدر خودت را فراموش کرده کنی؟ بایستی این "هیچ شرم نمی

تارت را درست کن، خاطر خدا رف           های تو بسازم؟ به اش این است که با امر و نهی کنی زِن تو بودن معنی به من پناه بدهند. فکر می

 ها را دیگران ببینند."  و دروازه را ببند. نگذار این صحنه

توانستم او  توانست مرا ترک کند، من هم نمی سار بودم و دروازه را بستم. اگر همسرم نمی ای گرفتم، اّما شرم ی شجاعانه "من قیافه

تحمل    قدرتانواع است.  زن با   مان صلح بوده میشه میانایم، اّما سِر آخر ه را ترک کنم. ما کلنجارهای زیادی با هم داشته

 نظیرش، همیشه پیروز این میدان بوده است." بی
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 جنگ بوئر 

شان  کرد که برای استقالل دردی می جنگ بوئر درگرفت. هر چند که گاندی با بوئرها احساس هم 1144در سال 

عنوان رعایای  کرد که از مواضع بریتانیا پشتیبانی کنند، چرا که وقتی بهی هندیان توصیه  کردند، به جامعه مبارزه می

ی  افتاد، از آن دفاع کنند. در همه خطر می خواستند، وظیفه هم داشتند وقتی امپراتوری به بریتانیا حّق خود را می

ی آمبوالنس هندی  نفره 1111ی اعمالش بود. بنابر این خدمات سپاه  ظیفه" سرلوحهاش شعار "هیچ حّقی بدون و  زندگی

 و آموزش داد.کرد  دهی حمل زخمیان را عرضه کرد که با کمک دکتر بوث سازمان

 

برانگیزی معرفی کرد. با وجودی که وظیفه نداشت، بعد از مصیبت  شکل تحسین ی گاندی خود را به سپاه با رهبری

های زخمیان  کیلومتر برانکارد 41تا  32، در روز کار بپردازد کاپ، داوطلب شد درخط آتش به ها در اسپیون بریتانیایی

ارش ژنرال بولر گزدر شان ژنرال وود گیت و پسر لرد رابرتز بودند.  کردند، زخمیانی که در میان را پیاده حمل می

 .شدتحسین هندیان عملکرد سپاه 

 

بود، این برداشت را  جبهه دیدن کرده کاپ" از ی نبرد "اسپیون ی "اخبار پرتوریا" که در طیّ  ی نشریه سردبیر بریتانیایی

انداخت،  های تنومند را از پا می از "سرکار استوار گاندی" در جبهه ارائه داد: "پس از یک شب کار شبانه، که آدم

ی نفرات ارتش ژنرال بولر  خورد. همه بود و بیسکویت جنگی می اوایل صبح به گاندی برخوردم که کنار جاده نشسته

بود. اّما گاندی در رفتارش صبر، در مکالماتش اطمینان و نشاط  چیز به لعنت گرفتار شده ل بودند و همهحا افسرده و بی

ی غیر رسمی بود، اّما منجر به یک دوستی شد. "من  ا خود را معرفی کرد. این معرفیشد.  می  و در چشمانش مهر دیده

ها دیدم. هر جا که نیاز به کمک بود  بسیاری از جبههاش را در طّی کارزار ناتال در  این مرد و سپاه کوچک نامنظم

شان به قیمت از دست دادن نفراتی از آنان تمام شد و در نهایت دستوری صادر شد که  تکلف ی بی باکی جا بودند. بی آن

 شد." ی آتش می مانع رفتن آنان به منطقه

 

های اسرای بریتانیا تکان خورد و تحت تاثیر واکنش افکار  ی زنان بوئر در اردوگاه گاندی عمیقا از تحمل قهرمانانه

آورد که: "وقتی این فریاد درد و رنج به بریتانیا رسید، مردم انگلیس  ها به یاد می . بعدتقرارگرفی بریتانیا  عمومی

ها  تحسین کردند... آقای استید فقید آشکارا دعا کرد که خداوند انگلیسی عمیقا متاثر شدند و شجاعت بوئرها را به شدت

ی رنج،  آور بود. تحمل شجاعانه  ای شگفت را درجنگ شکست دهد و از دیگران هم خواست که چنین دعا کنند. منظره

کلید ساتیاگراها یا همان "تاپاس" است. و آگاهانه ی رنج  کند. این قدرت بالقوه حتی قلبی از سنگ را هم ذوب می

 32)پایداری در راه حقیقت( در همین نهفته است. 

                                                           
32
 - satyagrahaی عمل در  خشونتی. سه مرحله خشونت، اقدامی است مطابق موازین بی : ساتیاگراها یا پایداری در راه حقیقت و اقدام بی

 -1خشونت. سه اصل ساتیاگراها  ی بی زورگویی -3سازی با رنج بردن آگاهانه  مجاب -2سازی با استدالل  مجاب -1ساتیاگراها وجود دارد: 
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کرد حاال باید به هند برگردد، چرا که وطن منتظر اوست، و تا  جنگ پایان یافته بود و گاندی حس می 1411در سال 

بیدار کند و ها را  ی هندیان در طّی جنگ، حس انصا ف بریتانیایی بینانه امیدوار بود که نقش جامعه آن زمان خوش

اش در آفریقای  ای ترسید موفقیت حرفه وستان نسبت به ساکنان هندی را کاهش دهد. در ضمن میی سفیدپ دشمنی

کاران برای رفتنش بسیار دشواری داشت و  ساز" تبدیل کند. در قانع کردن دوستان و هم جنوبی، او را به یک آدم "پول

 ی هندیان به او نیاز داشتند، به آفریقا برگردد. ل جامعهمجبور شد به آنان قول دهد اگر در طول یک سا

 

بها از طال و نقره و الماس، از  هایی گران چون باران به سر و رویش ریخت، هدیه هایی هم در شب خداحافظی، هدیه

من داده که پول بسیار زیادی هم بود. "شبی که این همه هدیه به –پوند برای زنش  61بندی طالیی به قیمت  جمله گردن

در حالی که مضطرب و نگران بودم، اّما راه حلی نیافتم. برایم دشوار  شد، به خواب نرفتم. مرتب در اتاقم قدم زدم،

 "ها را نگهدارم. پوشی کنم، دشوارتر آن بود که آن ها پوندی چشم های صد بود که از هدیه

 

اش به هند در   و پیشترها در شب عزیمت قبلیهایی را که حاال در نهایت تصمیم گرفت صندوقی تشکیل دهد، و هدیه

ی هندیان اختصاص دهد. راضی کردن زنش به عاقالنه بودن و  دریافت کرده بود، برای خدمت به جامعه 1145سال 

گفت این کار،  اش شکایت داشت و می کار برایش آسان نبود. کاستوربای به تلخی از محروم کردن از حق ضرورت این

      شان است. ی خانواده از حقوق کردن عروسان آینده ی محروم به معنی

 " بند به خاطر خدمت تو یا برای خدمت من هدیه شده است؟ "در پاسخ گفتم: "آیا گردن

ام.  ای، هم ارز خدمت من است. من برای تو شب و روز دچارسختی و مشقت شده پذیرم. اّما خدمتی که تو رسانده "می

 خاطرشان بردگی کشیدم." ام انداختی، و به همه نوع کاری مجبورم کردی، به گریه ها خدمت نیستند؟ به مگر آن

گذاشتند. اّما من مصمم بودم که زیور آالت را  شان تاثیرشان را می دار بودند، و بعضی این سخنان حمالتی نیش

ها  تدریج که سال ن نشدم، و بهی او موفق شدم... هرگز از این اقدام پشیما زور گرفتن اجازه برگردانم. تا حدودی در به

های بسیاری  گذرد، همسرم هم به خردمندانه بودن آن تصمیم واقف شده است. این کار ما را از وسوسه از آن زمان می

  "نجات داد.

 

                       

  

                                                                                                                                                                                     
ی  تاپاس یا رنج آگاهانه. تاپاس اعتقاد به زهد دینی یا ریاضت یا کفاره -3خشونتی یا آهیمسا  بی -2آور باشد.  عدم همکاری با هرچیزی که خفت

 شود. پوشی شناخته  می جسمی است وبا کف نفس و چشم
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 ی هندی میان پرده

گاندی به موقع به  رف وطن حرکت کردند.آلود به ط های اشک اش در میان وداع ، گاندی و خانواده1411پایان سال  در

ی وی با تحسین  نامه آفریقای جنوبی دید در آن نشست، قطع ی هند رسید که با رضایت می ی ملی ی کنگره نشست کلکته

 شد.  میتصویب 

 

کنند.  میزنند و کم عمل   مردان هندی بسیار حرف می دید سیاست کنگره ناامید شد، چرا که می ی اّما با دیدن جّو کلیّ 

به درد آمد. "به خود گفتم اگر میان ی کاستی )طبقاتی( در میان نمایندگان  آور نخوت و افاده عوجودش از دیدن آثار تهوّ 

شان. از فکر کردن به این موضوع  حال رای دهندگان مطرح باشد، پس وای به 33پاکی-نمایندگان تا این حّد بحث نجس

 آه از نهادم برآمد."

 

ای که حّدی  ، کثیفیتعجب نکردی نمایندگان  پاکی-ی محل نشست کنگره کمتر از بحث نجس و کثیفیاو از ناپاکی 

ها  تفاوتی پاسخ دادند که این بینداشت. وقتی که توجه داوطلبان را به کثافت و تعفن روی هم انبارشده جلب کرد، با 

د با تعجب به من خیره شد. جارویی تهیه من جارویی خواستم. مرهاست." کش  ی ما نیست، بلکه کار مستراح وظیفه

ها  شد. جمعیت بسیار زیاد بود و تعداد مستراح کردم و مستراح را تمیز کردم. اّما آن مستراح مربوط به خود من می

همین خاطر باید خود را راضی به  شدند، اّما این کار باالتر از توان من بود. به بسیار کم، طوری که باید مرتبا تمیز می

 دهند." رسید دیگران اهمیتی به تعفن و کثافت نمی نظر می کردم. به ام می ی شخصی جام وظیفهان

 

ی اخالقی  ی سستی ای های سیاسی، به علل ریشه های قهرمانانه در صحنه از ابراز ژست گاندی مانند همیشه بسیار بیش 

در  نه هنوزهر چند آورد،  خودش سر بر می نون از دروناندیشید. آن گاندی ِ واقعی که تاک ی ملّی می و درماندگی

هر چند که –گفت  مردی که از دین سخن می ی بود که به سیاست منحرف شده بود و نه سیاست، نه قدیسّ انظار عمومی

توانست  بین و ناظری زیرک بود که می گری واقع اّما اصالح –شد ها یا هر دو ظاهر می گاهی به صورت یکی از آن

هر  پوششیبشنود،  پوششی ظاهریهای فراوان ببیند و بوی گند فساد را از زیر   ها و حقه نیرنگ واقعیت را از پس

 .اصطالح متمدن ی به بو در جامعه چند ضخیم و خوش

 

ی آن روزها، هم از نظر فرهنگی و هم  ی گوخال در کلکته ماند. کلکته عنوان میهمان شخصی در حدود یک ماه به

های سرآمد  سیاسی، مادرشهر بزرگ هند بود و او هم طبیعتا مشتاق دیدن واقعیات شهر و دیدار با بعضی از شخصیت

ی وحشتناک رودهایی از  ن بازدید کرد، اّما با دیدن منظرهی کالی چیزهایی شنیده بود، از آ بود. چون از معبد پر آوازه

                                                           
33
 آیند. حساب می ی هندو هستند، نجس به ت چهارگانهها یا گروهی ازمردم که بیرون از طبقا دالیت - 
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ز ــ جا ب ی خدا هر روزه در آن خاطر خشنودی خون که در معبد جاری بودند، حالش بد شد و از آن بیزار، چرا که به

 کردند. قربانی می

 

گفت:  34اش ماهاِدو ِدسای منشی-رفیقدر زندان یراودا به  1432هرگز این صحنه را فراموش نکرد تا این که در سال 

کنم  ها فکر می های ساتیاگراهای بسیاری الزم خواهد شد. بیشتر وقت جنبش"حتی پس از دستیابی به استقالل )سواراج( 

کردن حیوان به نام دین را بگیرم. بزهای   ی استقالل باید به کلکته بروم و تالش کنم جلوی قربانی پس از برقراری

توانند از  ها هرگز نمی      ها حمله کنند. آن شان به آدم های توانند با شاخ ها نمی ترند. آن ها بیچاره ی از نجسمعبد کالی حت

شوم. چرا  شدت عصبی می کنم به ها فکر می عرضه کنند. وقتی به این خشونت 35چون ا َمبدکار میان خود، شخصیتی هم

 کنند؟" جای بز، ببر تقدیم نمی به

 

را مالقات کند مایوس شد، چرا که  36درانات تاگورِدو ِنْ کاناندا و نه ماهاریشی  ویوه  توانست نه سوامی از این که نمی

شان خوب نبود تا با کسی دیدار داشته باشند. جای تعجب دارد هیچ کس به او یادآوری نکرد که پسر  هر دو حال

نزدیک به چهارده سال  ،سنخ از سوی گاندی هم ماهاریشی، رابیندرانات تاگور نیز ارزش دیدار دارد. کشف این روح

ی حیوان  ی خودش از مراسم هولناک قربانی دیگر به تاخیر افتاد. او از دیدار با شخصیتی معاصر که به همان اندازه

 گرم شود. توانست دل شد، می در همان معبد کالی و از همان دوران، بدحال و بیزار می

 

ی نوجوان دبیرستان را تمام کند، که رابیندرانات تاگور سرگرم  از این که گاندیبود، یعنی دو سال پیش  1116سال 

ی حیوان بیدار کند. سه سال بعد از آن،  اش "راجارشی" بود تا وجدان هندوان را بر ضد قربانی نوشتن رمان

آن زمان شاعر بنگالی که  نام قربانی مشهورشد. اّما در نام "ویسارجان" که در انگلیسی به ای قوی نوشت به نامه نمایش

ی محدودی از  ی نوبل آوردند، سروده بود، در بیرون از حلقه تا آن موقع بسیاری از اشعاری را که برایش جایزه

 کردند. سیار ناشناس بود و خیلی از منتقدین ادبی او را تایید نمیخوانندگان ب

 

شهرهای دیگر توقف کرد. سفر را با واگن درجه گاندی در راه برگشت به راجکوت، در واناراسی )بنارس( و بعضی 

و   های مسافران طبقه پایین را ببیند و با آنان شریک شود. تشخیص منصفانه سه انجام داد تا به چشم خود سختی

: ی مشکالت اجتماعی و سیاسی بود ی رهیافت گاندی در برابر همه ی مشکالت، ویژگی طرفانه و نیز درمان اساسی بی

 خود انجام بده و بیشترین تالش را حتّی برای کمترین نتیجه، از خودت نشان بده. کار خودت را

                                                           
34
 - Mahadev Desaiی او با گاندی، مانند  ی گاندی. رابطه ی شخصی (، همدم و منشی1142-1442گر استقالل هند و نویسنده ) : کنش

 است. افالطون با سقراط  و آناندا نسبت به بودا توصیف شده
35
 - Ambedkar( 1141-1465: یا بابا صاحب،) ها( که خود  ها )دالیت ی حقوق نجس شناس، فیلسوف و فعال سیاسی حقوقدان، مورخ، انسان

 از گروه آنان بود.
36
 - Debendranath tagoreدار معاصر گاندی. (، پدر رابیندرانات تاگور، شاعر نام1117-1416ی هندو ) گر دینی : فیلسوف و اصالح 
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جا راه بیاندازد. اّما کمی بعد فکر انتقال  ی وکالت خود را در آن دوست داشت که در راجکوت زندگی کند و حرفه

های  عنوان وکیل مدافع و هم به عنوان فعال اجتماعی فرصت هم به ،جا دفترش به بمبئی بر او غلبه کرد، چرا که در آن

های دیگری داشت. هنوز چیزی از جاافتادن گاندی در وطن و احساس راحتی  . اّما سرنوشت طرحکرد پیدا میبیشتری 

کرد که اش نگذشته بود که تلگرافی از دوربان آفریقای جنوبی با خواهش و تمنا از او درخواست  ی وکالت از حرفه

 زودی ی دیدارکننده با جوزف چمبرلین را بر عهده بگیرد که به جا برگردد و ریاست هیئت هندی تاخیر به آن بی

ی خود، باری دیگر  همین خاطر، گاندی با پشت سر گذاشتن خانواده آمد. به جا می به آن ی دولت انگلیس عنوان نماینده به

 ساز سفر کرد. به سوی سرزمین سرنوشت
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 بازگشت به میدان نبرد

ای نداد. وزیر بریتانیایی سرگرم بازدید از  خاطرش با عجله به دوربان برگشت، هیچ نتیجه هیئتی که گاندی به

میلیون  36ای  خاطر شکایت هندیان، بلکه برای آرام کردن اروپاییان، چرا که امید داشت هدیه به  مستعمرات بود، اّما نه

آنان بگیرد. اّما گاندی هم کسی نبود که به این آسانی دست بردارد. وی به دنبال چمبرلین به ترانسوال رفت ای از  لیره

 بود. ی سلطنتی تبدیل شده که حاال پس از شکست بوئرها، به مستعمره

 

یان در رژیم دانست شرایط هند پیش از این وقتی که بار اول به آفریقای جنوبی وارد شد، به ترانسوال رفته بود و می

جا را اداره  ها آن شان بدنام بودند، از ناتال بدتر است. اّما حاال که انگلیسی ی نژادی بوئرها، که به خاطر خودپسندی

شد که مطمئن بود  کم شود. این امید او به این خاطر بیشتر می خیلیوطنانش  های هم کردند امید داشت سختی  می

همان  ،کنند. با این وجود با فهمیدن این که یان در جنگ اخیر را فراموش نمیی هند ها خدمات داوطلبانه انگلیسی

سختی حیرت  اند، به بارتر شدن ترشدن و خفت ، در حال سختکم شوندجای این که  آور پیشین، به های خفت محدودیت

 کرد.

 

تاب از بمبئی حرکت کرد، با ش 1412ی هندیان دوربان، در پایان سال  ی جامعه هنگامی که در پاسخ به دعوت فوری

ای که در  عمیقا امیدوار بود که درعرض یک سال یا کمی بیشتر، خواهد توانست به وطن خود بازگرد و به خانواده

جای کم شدن در حال دشوارتر  توانست ببیند که مشکل به پشت سر گذاشته بود بپیوندد. اّما وقتی روزهایی گذشتند، می

 تر شدن است. در حال گسترده ی کشمکش هم شدن است و گستره

 

اش را در آفریقای جنوبی تهدید  آلود تبعیض نژادی به سرعت در حال باال آمدن بودند، و مردم های آشفته و گل آب

اش را  توانست کشتی سازند. ناخدا در برابر این تهدید چگونه می شان را غرقه می و امنیت  ی شرافت کردند که همه می

 ترک کند؟

 

و  ژوهانسبورگ انتخاب کرد محل اقامت و دفترش را در ،خاطر گاندی تصمیم گرفت آستین باال بزند. این بارهمین  به

تری داشت، چرا که کشمکش  حضورش حاال در ترانسوال فوریت بیشعنوان وکیل مدافع دادگاه عالی ثبت نام کرد.   به

 داد.  ترجیح می نبرد را گرفت. گاندی همیشه بخش سخت تر سرعت باال می جا داشت به در آن
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شروع کرد، سرزمینی که قرار بود خدایش را  37اش را در آن سرزمین متروکه به این ترتیب سومین اقامت و مبارزه

تضمین   شده بود. به اش شناخته در آن بیابد. این بار او به باور خاصی نیاز نداشت. او پیش از این با آرمان مردم

آمد،  شمار می دانی شایسته و با وجدان به عنوان حقوق ی هندیان به خوبی در چشم جامعه . بهالوکاله هم نیازی نداشت حق

 شان درآید.  توانست از پس تنها نمی قدر کار برایش جور کردند که دست و کمی بعد آن

 

دمت به اش خ ی اصلی هایش در ژوهانسبورگ، مثل قبل از آن در دوربان، چند وجهی بود. عالقه و نگرانی فعالیت

ی آنان برای کنش هماهنگ، و  دهی شان، سازمان اش در مورد حقوق بنیادی یعنی آگاهانیدن مردم–جماعت هندیان بود 

ی حرکت در مسیر  تنها ابزاری برای ادامه ،ای شان. کار حرفه های مرعوب و مایوس شجاعت و ایمان بخشی به جان

 این ماموریت بود. 

 

تر هندیان در ناتال  توانست از منافع و عالئق جماعت بزرگ ش در ترانسوال بود، نمیاّما اگر چه محل اقامت و کار

تری برای مراقبت در پیش ِ رو  میدان بسیار بزرگ ،پوشی یا غفلت کند. نتیجه این شد که حاال نسبت به قبل چشم

، بلکه بسیار هم  تنها پراکنده رد نهک از آنان دفاع می یاکرد  شان سخنرانی می . مخاطبانی که او پیوسته برایباشد داشته

پوست، طبقه حاکم بوروکرات بریتانیا و بوئرهای عبوس و خودپسند  ی سفید شامل دو جامعه چرا کهگوناگون بودند. 

ای  شدند؛ جامعه ی خودش می ی ناهمگن جامعه ی توده کردند، به اضافه تابی می پرست، که برای امتیازات سابق بی نژاد

چنین  ای با این ی نزدیک و پیوسته بسیار بود. او چگونه رابطههای  بدسازمان، با چندین الیه و زبانکه بدبافت و 

  کرد؟ ای را حفظ می مخاطبان گوناگون و گسترده

 

اندازد. به این بیراه  ای چندزبانه در دوربان  نامه پیشنهادی به او شد تا هفته 1413در چنین تنگنایی بود که در سال 

انگلیسی، گجراتی، هندی و –ای در چهار زبان  نامه خوشامد گفت، و به این ترتیب بود که "دیدگاه هندی"، هفتهپیشنهاد 

ی  ی آن بود، اّما در عمل بار اصلی روزنامه و نه سردبیر رسمی زاده شد. هر چند که گاندی نه صاحب کلّ  –تامیل

 ش بود.ا  ی آن بر دوش  تامین مالی و نیز سردبیری

 

نه این که صرفا نظم، –به حساب آورد بود، بسیار جدی  دست گرفته هکار را مانند هر کار دیگری که تا حال باین 

نگاری را، بلکه روح این حرفه را نیز جدی گرفت. "در همان ماه اول ِ کار متوجه  ی روزنامه نامه و فنون ظاهری آیین

مهار آب،  ت قدرت زیادی دارند، اّما درست مانند سیل بینگاری بایستی خدمت باشد. مطبوعا شدم تنها هدف روزنامه

نشده هم جز نابودی  کند، قلِم کنترل کند و محصوالت را نابود می ها را در خود غرقه می ها و روستا ی دشت که همه

                                                           
37
 اش کرده است، سرزمین محروم از خدا آمده است. یا سرزمینی  که خدا هم ترک God-forsakenدر متن انگلیسی،  - 
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که از بارتر از نبودن کنترل است. کنترل فقط وقتی  اش زیان کند. اگر کنترل از بیرون باشد، نتیجه کار دیگری نمی

 دست دهد." ای به تواند نتیجه درون باشد، می

 

ی طاعون شد. این ناحیه که "محله" نامیده  گیری ها در ژوهانسبورگ دچار همه ی هندی ، محله1414در سال بعد یعنی 

از بود که "عمله"های هندی در شرایط غیر بهداشتی بر روی هم تلنبار شده بودند، چرا که پیش  شد، در واقع گتویی می

کردند و  ی محله کار می  شان بر زمین جلوگیری شده بود. بعضی از آنان در معدن طالیی در نزدیکی از مالکیت  آن

 شان گرفته بودند. پوست بیماری را از همکاران سیاه

 

 اش شد و با عجله به محله رفت و فورا مسئولیت پرستاری که گاندی از جریان باخبر شد، سوار دوچرخه محض این به

ای خالی محبوس شده بودند. قفل در را شکست تا به درون خانه  عهده گرفت که در خانه ای را به از بیست و سه قربانی

ی بعضی از دوستان هندی و با هدایت دکتر گادفری ِ مهربان، که همگی در خطر دچار شدن  برود. با کمک داوطلبانه

کرد. فقط دو تن از آنان توانستند نجات پیدا کنند، بقیه همراه با  روز  از قربانیان پرستاری به بیماری بودند، شبانه

ی وحشتناک  از پا درآمدند و  پرستار خوب سفیدپوست که از سوی شهرداری فرستاده شده بود، در برابر آن بیماری

 درگذشتند.

 

ی  گیری را مسئول همه انی آشکار کرد و آن شهرداری را متهم به کوتاهیمقامات ای به مطبوعات،  گاندی در نامه

چنان انصاف و شجاعتی بود که تحسین بسیاری از  ناپذیر بود و دارای آن طاعون معرفی کرد. اعالم جرم او پاسخ

 شان دوست و همکار تا آخر عمر او شدند. طوری که بعضی سفیدپوستان ژوهانسبورگ را برانگیخت، به

  

یکی از این دوستان آلبرت وست بود که در یک شرکت چاپ شریک بود. او پیش از این با گاندی دوست بود و 

های شبانه گاندی را همراهی  روی رفت و در پیاده جا می ای بود که گاندی هم به آن ی رستوران گیاهی ی دائمی مشتری

کند، اّما گاندی که   د که بیماران را پرستاریکرد. هنگامی که وست خبر طاعون را شنید، فورا پیشنهاد کر می

جای این کار به دوربان برود و مسئولیت  تواند به خواست او را رویاروی خطری غیرالزم کند، از او پرسید آیا می نمی

ه گاه هندی" را به عهده بگیرد. وست پذیرفت و فردای آن روز به دوربان رفت. "از آن روز تا وقتی کدید"ی  نامه هفته

 های من باقی ماند." ها و شادی من سواحل آفریقای جنوبی را ترک کردم، او شریک غم
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  های شخصی کاوش

اش  های شخصی کاوش ،با همان اشتیاق اش، ای و سیاسی ی این دوران، گاندی با وجود فشارهای تعهدات حرفه در همه

ی روح و دیگری مربوط به مراقبت  ی درونی ها بر دو گونه بودند، یکی مربوط به زندگی کرد. این کاوش  را دنبال می

هر چند که ظاهرا دو جنبه   شود برای گاندی کاوش بیش از یکی نبود،  تر این است که گفته درست درست از بدن.

چون  ی او، هم گفته و زندگی کردن بر اساس قوانین بهداشتی یا طبیعت، بهداشت. عمل کردن برطبق قانون اخالق 

 بخشی از کاوشی یگانه برای حقیقت، با هم در پیوند بودند.

 

های غیر معمول  اش بود که تماس وی را اولین بار در لندن با مسیحیان، عارفان و سایر مذهبی خواری این کاوش گیاه

پذیر برای رفتار  بود که به شکلی جّدی به جستجوی بنیادی اخالقی و منطقا توجیهانگلیسی برقرار کرد. پس از آن 

چون جویباری  کرد این دو هم پذیر شهودی پرداخت. احساس می ی تشخیص همراه آن ایمان مذهبی اجتماعی و به

وندند. زیرا در حالی که اندازه در پی د، با یکدیگر بینگیر پیوند دار ای برف ای همیشگی یا قله کوهستانی که به چشمه

کنند، ایمان مذهبی منبع توانی است استوار. او بر این باور  های اخالقی جهت و معیاری برای رفتار ایجاد می ارزش

 کرد. چنین تالش میبود و این 

 

آشنا شده  از طریق آشنایان مسیحی و عرفا بود که برای اولین بار در لندن و سپس در دوربان با انجیل و بهاگاواد گیتا

ی  ی کوه انجیل، الهامات روحانی و نیز راهنمایی بود. عمیقا از شخصیت مسیح متاثر شده بود و در آن و در خطبه

 اخالقی دریافته بود. 

 

ی  ی آنان به متون مذهبی یافت؛ عالقه پسند می چون در لندن، رفاقت با اهل عرفان را دل حاال در ژوهانسبورگ، هم

سراغ  مذهب خود برود. تاکید  تری برای توان، به برای یافتن منبع عمیق تابرایش شد ای  گیتا انگیزهویژه به  هندو و به

ی جان، تاثیر عمیقی بر رویش گذاشت و او را  شرط آزادی عنوان پیش داری" به یشتنگیتا بر روی "عدم تملک" و "خو

 به تامل واداشت.

  

ی یک شرکت آمریکایی به  خود اجازه داده بود که از سوی نماینده تر، در طّی اقامت اخیرش در بمبئی به کمی پیش

، قابل رقابت با ای چنین تضمین و پناهگاه محاسبه شده دانست آیا این حاال نمیی عمر شود.  بیمه ،روپیه 11111مبلغ 

اید خود را یکی از آید؟ چرا من نب شمار فقرا در دنیا می ت الهی هست یا نه. "چه بر سر خانوارهای بیایمان به مشیّ 

 حساب بیاورم؟" آنان به
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های خود به شرکت بیمه را قطع کرد. برادرش  ی عمل کردن بود. فورا پرداخت برای گاندی، باور داشتن به معنی

شک همسرش هم  ی روابطش را با او قطع کرد. بی چنان از او خشمگین شد که عمال او را ترک کرد و تقریبا همه آن

گرفت، به هیچ چیزی  تصمیم می که همینکرد. اّما گاندی  ی پسرانش احساس ناراحتی می ی آینده عمدی از نادیده گرفتن

 ش شود.ا داد که مانع اجازه نمی

 

در بعضی هرچند –، سماجت کمتری نداشت به قوانین بهداشتی یا به قول خودش، زندگی بر اساس طبیعت  عالقهدر 

عشق به  ها شامل ها داشت. این عالقه مشغولی موقتی به آن نباشد و فقط دلدیگر از عالئقش ممکن بود خیلی هم جدی 

های  ، و نیز تنفر از داروها و سایر درمانـلخواری، آزمایشاتش با رژیم خوراکی، ایمانش به حمام وان و مرهم گِ  گیاه

ر روی او اثر ب 40درمانی و "بازگشت به طبیعِت" ژوست از آب 39ن"شدند. طرفداری "کوهْ  می38ی غربی پزشکی

لعل که دچار تیفوئید  عمیقی داشتند. در طّی اقامت اخیرش در بمبئی با موفقیت درمان "کوهن" را بر روی پسرش مانی

 این ایمان را که تا پایان عمر در او باقی ماند، تنها تایید کرد. ،ی بعدی آزمود. تجربه  پهلوی شدید شده بود، و سینه

 

ات بر روی نگرش اخالقی و اثرترین  وجود افتخار روزافزونش به "هندی بودن"، عمیق الزم به یادآوری است که با 

غربی  خصیتاً اش بودند، هر چند که این آشنایان خودشان ممکن بود ش تقریبا همگی متاثر از آشنایان غربی ،ی او ذهنی

وقت بودن و  ، اصرارش بر سرِ های رژیم خوراکی بهداشت و پاکی، آزمون بهی او  نبوده باشند. توجه ِ موشکافانه

ی  ی موروثی ی سنتی توانست به پیشینه سختی می به ،ی هر چیز پایانش در مورد چگونگی و چرایی ی بی کنجکاوی

قدر تحت تاثیر مسیح، تولستوی،  حداقل همان ،اش هم ی دینی هندویی وی نسبت داده شود. حساسیت اخالقی و آگاهی

اش "ِری  های آموخته از دوست جواهرساز گجراتی و گیتا و درس 43نیسمـیْ ـبود که متاثر از جِ  42و ثورو 41راسکین

ای  گرِی" اغراق شده عنوان پوشاک، او را با "هندی ی آینده، انتخاب لنگ به های زندگی بود. درسال 44َچندِبهایی" 

  کننده بود. گمراه تا حدودیآراست که 

 

                                                           
38
 - allopathicکنند. درمان از طریق  ی آن مبارزه می های مرسوم غربی که با عوارض بیماری و نه ریشه ها، درمان : از دید هوموپات

 ی مدرن غربی است. پزشکیایجاد تاثیرات متفاوت یا متضاد با عالئم بیماری که اساس درمان 
39
 - :Louis Kuhne خواری و  زدایی ی طبیعی. وی گیاه ی سرد وسم های آب درمانی گر روش (، ابداع1136-1411گر آلمانی ) طبیعت درمان

 کرد. ها پیشنهاد  می عنوان راه پیشگیری از بسیاری از بیماری تحریم نمک و شکر را به
40
 - Adolf Justی کتاب بازگشت به طبیعت (، نویسنده1164-1435مانی )گر آل : طبیعت درمان 
41
 - John Ruskinی کتاب  دار، نویسنده ی نام ی ویکتوریایی، بشر دوست و متفکر اجتماعی ی انگلیسی در دوره هنری ی : منتقد برجسته

 (1114-1411داری. ) ی سرمایه ( در نقد اقتصاد سیاسیUnto This lastکالسیکی به نام تا این آخرین )
42
 - :Henry David Thoreau  ی  (. دو نوشته1117-1152ی امریکایی ) دان، فعال اجتماعی ثورو؛ نویسنده، شاعر، فیلسوف، طبیعی

شدت  ی مدنی، خود را به ی جنبش نافرمانی ی مدنی، شهرت ملی و جهانی دارند. گاندی در زمینه کالسیک او به نام های والدن و نافرمانی
 داند.  دار او می وام

43
 - Jainismروحانیی  کند و بر استقالل و برابری ی موجودات زنده  توصیه می خشونتی در برابر همه : دینی است هندی، که به مسیر بی 

خشونتی و خودداری، ابزار رسیدن به فالح و رستگاری هستند. در این  کند. مومنین باور دارند که بی های زندگی تاکید می ی شکل میان همه
 ای نباید نابود شود، حتی ذرات میکروسکوپی. تقاد، هیچ موجود زندهاع
44
 - Shrimad Rajchandra( و راهنمای روحانی1157-1411: شاعر، فیلسوف، و دانشمند ِجْینیست هندی ،) .ی گاندی 
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از سوی او  پیش آمدند،ی گاندی که در طّی حضورش در آفریقای جنوبی  شخصی های جدا از این تاثیرات، دوستی

عمیقا جدی گرفته شدند. آنان دوستانی تا آخر وفادار بودند و او، هم بر آنان تاثیر گذاشت و هم از آنان درس آموخت. 

اش در آفریقای  دو دوست برایش هدیه کرد که تا آخر زندگی ،اش در جریان طاعون ژوهانسبورگ نقش شجاعانه

کارش باقی ماندند. یکی از آنان آلبرت وست بود که پیش از این از او صحبت شد، و مسئول  فکر و هم جنوبی هم

ی  ی جوانی بود که در آن دوران جزء شورای سردبیری ی "دیدگاه هندی" شد. دیگری هنری پوالک، انگلیسی نامه هفته

 ی "نقد ترانسوال" بود.  نشریه

 

چنان مجذوبش شد که دنبال فرصتی برای دیدار با  انتقاد متین و صریح گاندی از مقامات شهرداری، آنپوالک از 

خوار، طرفدار پرشور تولستوی، و یک معتقد راسخ به نهضت "بازگشت به  گیاه ،جایی که پوالک هم          گاندی بود. از آن

ی خود حس کردند. مدت زیادی   ی را خویشاوند روحیطبیعت" بود، این دو وقتی که یکدیگر را دیدند، فورا دیگر

عنوان کارمند کارآموز به دفتر گاندی  ی "نقد ترانسوال" قطع کرد و به طول نکشید که پوالک ارتباطش را با نشریه

ی وکالت و هم  ی دوران فعالیت گاندی در آفریقا، او دست راست گاندی، هم در حرفه آمد. از آن زمان به بعد، در همه

 اش کمتر نبود. ی وی هم، مشارکت های خوراکی و آزمایشات درمان طبیعی در کار اجتماعی شد، البته در هوس

 

شان شد، این شاید اولین باری بود  وقتی که نامزد پوالک، میلی گراهام از انگلستان سر رسید، گاندی ساقدوش عروسی

و این موضوع، مسئول ثبت ازدواج را کامال –شد  ی سفیدپوستان می ی عروسی پوست شاهد برجسته که یک انسان تیره

  ِشان سند دست های خاطرات خانه بودند و یادداشت اندی همی پوالک با خانوار گ در بهت و حیرت فرو برد. خانواده

عنوان یک مرد داریم، چرا که "میلی"   ی گاندی در آن دوران و به ی خانوادگی ی روزانه اولی است که ما از زندگی

 خود داشت.  ناظری زیرک بود و ذهنی مخصوص به

 

گاندی معرفی کرد، کتابی که تاثیر عمیقی بر او گذاشت. این هنری پوالک بود که کتاب "تا این آخرین" راسکین را به 

ی "دیدگاه هندی" به سفری ادواری به دوربان برود، و پوالک او را تا  روزی گاندی قرار بود برای رسیدگی به نشریه

اصال فکر کتاب راسکین را به او داد تا در راه بخواند. " ،آهن ژوهانسبورگ همراهی کرده بود. در ایستگاه ایستگاه راه

 زمین بگذارد.  گاندی نتوانست آن را پیش از تمام کردنش بهو گسترده باشد."  عمیقکردم پیامدهای آن تا این حّد  نمی

 

بندی  حال برای خود جمع چه که تا به تر از آن تر و شفاف صورتی واضح ترین اعتقاداتش به دید که بعضی از عمیق می

ی  ی یک جامعه در رفاه همگی کرد که ثروت حقیقی ب دارد. راسکین استدالل میی راسکین بازتا بود، در نظریه کرده

ی کارها  اعضایش نهفته است، خیر فرد در خیر همگان وجود دارد. "تا این آخرین مانند تا تو؛ یعنی این که همه

کار کرده، روی  ی کسی که با دست دان نیست؛ یعنی این که زندگی شان یکی است، کار سلمانی کمتر از حقوق ارزش

ای فنی، مفیدترین زندگی است. بعدها که گاندی این کتاب را به گجراتی ترجمه کرد، آن را  خاک یا در حرفه
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ی اصالح  گرایانه ی آرمان گاندی کننده عنوان بیان ای که امروزه به ، کلمهی رفاه برای همه( معنی دایا" نامید )به"سارو  

 ای پیدا کرده است.  اجتماعی، کاربرد گسترده-اقتصادی

 

ای  ی مخروبه اش را گرفت که این اصول را در عمل انجام بدهد. مزرعه پیش از این که قطار به دوربان برسد، تصمیم

ای کوچک و تعدادی درخت میوه در آن خرید و به کمک دوستش آلبرت وست و  هکتار با چشمه 4106را به مساحت 

شده منتقل کردند و  بندی به یک انبار سرهم  خانه، ه هندی" را به همراه چاپی "دیدگا کار، دفتر نشریه چند نفری هم

شان نان  ی کارگرانش از نیروی دست ی ماران را به قرارگاهی تبدیل کردند که همه برهوت پرشده از علف هرز و النه

 2206این مهاجرنشین که ی ماهانه داده شد.  ی سه دالری ای زمین و کمک هزینه خوردند. به هر یک از آنان تکه می

 کیلومتر از پایگاه فونیکس فاصله داشت، مهاجرنشین فونیکس نام گرفت.  4کیلومتر از دوربان و 

 

جا  خورد، مجبور بود به ژوهانسبورگ برگردد، چرا که وجودش در آن میحسرت که به این نوع زندگی  یبا وجود

عنوان رزمنده و نه کشاورز  بهمورد نیاز بود. سرنوشت او را  ی وکالتش اش و نه حرفه خاطر فعالیت اجتماعی بیشتربه

شان بود، خود را  هایی که متهم عاشق این بود که در برابر دادگاه،اش زندگی شناخت، هرچند که در دوران بعدِ  می

شکل سپاهی  به چاره و ناهمگون را ریخته، مایوس، بی هم باید جمعیتی به عنوان "کشاورز و بافنده" معرفی کند. او می به

ی خود  تنها خانواده ای پول درآورد که بتواند نه  کار بگیرد، و الزم بود به اندازه گران سازماندهی کند و به از مقاومت

 را، بلکه "دیدگاه هندی" و مهاجرنشین فونیکس را هم اداره کند.
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 خانواده در ژوهانسبورگ

اش را  باشد، راهی نداشت جز این که خانواده  اقامتی تقریبا نامحدود داشتهحاال که مصمم شده بود در آفریقای جنوبی 

. خانوار گاندی در ژوهانسبورگ، که خانم و آقای پوالک بخشی از آن بودند، با خانوار پیشین در دوربان بسیار بیاورد

 تنا نبود. اع اش بی و موقعیت  ی حرفه فرق داشت. در آن دوران وکیل مدافع جوان به مقام اجتماعی

 

شد و گندم با  کار. نان در خانه پخته می شد، با کمترین وسایل و بدون خدمت گیرانه اداره می ی ژوهانسبورگ سخت خانه

داد. اّما با وجود این  گاهی بود که هر عضو مرد خانوار به نوبت آن را انجام می شد. این کار آدابی صبح دست آرد می

گو و : "گفتآورد که خاطر می بود، خانواری دوستانه و شادمان داشتند. آقای پوالک به گیرانه جا سخت که زندگی در آن

آمد. نرمش دیگری هم وجود  سراغ خانوار می سادگی به و خنده همراه با صدای آسیاب بود، چون در آن روزها خنده به

   صبحانه خوردن را ترک کردهگرفت و آقای گاندی در آن مهارت داشت. گاندی حاال داشت که شکل پریدن به خود می

 رفت. ی خانه تا دفتر را صبح وغروب با پای پیاده می ی کیلومتر 405ی  بود و فاصله

 

ی مشترکی به این موضوع داشتند. در  پایان بودند، چرا که گاندی و پوالک هر دو عالقه آزمایشات رژیم خوراکی بی

شان از دستشان عصبانی بودند. چند ماهی شد که هیچ  ند، همسرانبرد شدت لذت می حالی که هر دو از این آزمایشات به

های  ی "خوراکی ای داشتیم که تقریبا همه شد. "بعد دوره ی بی شکر شروع می خوراکی با نمک پخته نشد. بعد آن، دوره

رفتند، و گ قرار میبا بیشترین دقت و جدیت مورد بحث   های خوراکی ارزش شدند... خام" با روغن زیتون مصرف می

عنوان  ی خام، به شدند. مدتی یک بشقاب پیاز خردشده بررسی می ی آن جداً  تاثیرشان بر بدن انسان و کیفیات اخالقی

شده بود که آقای گاندی و   من گفته داد. در واقع، به ی شام را تشکیل می ی وعده بخش هر روزه ،ی خون کننده تصفیه

در ژوهانسبورگ سر   د من به این ماجرا، مرتبا به رستورانی گیاهیی دیگری از دوستانی که پیش از ورو عده

ی پیازخواران" معرفی  چنان عاشق پیاز اسپانیایی در ساالد شده بودند که به شوخی خود را "انجمن متحده زدند، آن می

پیاز حذف شد. شیر کردند! در نهایت آقای گاندی به این نتیجه رسید که پیاز برای شهوت بد است، و به این خاطر  می

گذاشت و بر همین اساس از شیر هم  ی انسان تاثیر می ی زندگی ی شهوانی ی آقای گاندی بر روی جنبه گفته هم به

 نظر شد." صرف

 

، هم اطالعات  ها بسیار مورد احترام بود. علت آن دان، از سوی همکارانش و نیز دادگاه عنوان حقوق گاندی به

د یا رَ آوَ  بر زبان نمیاش بود. مشهور بود که هرگز آگاهانه کالمی دروغ  ی شخصیتی دلیاش از قانون و هم یک درست

اش او را فریب  شد موکل .  اگر در جریان محاکمه متوجه میندک اش بر او معلوم نبود، دفاع نمی گناهی از کسی که بی

رفت. "به هر موکلی این  یرون میکرد و از صحن دادگاه ب کشید، از دادگاه عذرخواهی می داده، دست از دفاع می

 آورد." دست می شد و او با آگاهی از همین نکته، وکالت گاندی را به هشدار داده می
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گناه  کند که مردی متهم به دزدی از گاندی خواست از او دفاع کند. وی خود را بی خانم پوالک موردی را روایت می

پرسد "اّما چرا این کار  تر مجبور شد بپذیرد دزدی را انجام داده است. گاندی می ی دقیق داد، اّما در بازجویی نشان می

گوید "باید زندگی  کردم." گاندی در واکنش به آرامی می ندگی میدهد که "باید ز را انجام دادی؟" مرد پاسخ می

طرز برخورد گاندی در این –تواند شرافتمندانه زندگی کند  کند، وقتی که نمیکردی؟ چرا؟ آدم چرا باید زندگی  می

 مورد و سایر موارد مشابه این گونه بود.

 

ی بنیادین ِ گاندی در پایان ماجرا فکر  صحنه و آن "چرا" بعد غالبا به آن آورد که "از آن به خاطر می خانم پوالک به

ـلی بر سر زندگی می کرده با  زنی؟ ام. این گواه روشنی از طرز کار ذهن گاندی بود. چرا باید زندگی کنی؟ چه گــ 

 هایی بودند که همواره در برابرش قرار داشتند.   ها پرسش ات چه سهمی را ادا می کنی؟ این زندگی

 شخصی، دورانی کوتاه داشت. ی ی زندگی  تجربیات او در زمینه ِحتی نسبتا آرام و را پرده میان اّما این
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 شورش زولو و پس از آن

ها درگرفت. گاندی در مورد سرشت این درگیری که بیشتر به شکار انسان شبیه  "شورش زولو" 1415ی  در فوریه

گناه و دچار قضاوت نادرست بودند  داشت. قلب خودش با زولوها بود که بیبود تا به یک عملیات نظامی، هیچ توهمی ن

ی بریتانیا که او درآن  اش به امپراتوری شدند. اّما احساس وفاداری جانوران در سرزمین خودشان تعقیب می چون و هم

ی مهم برایش درستی  لهچنان در او قوی بود که مسئ  خاطر رفاه دنیاست"، آن زمان صادقانه باور داشت که "وجودش به

چون مورد پیشین در جنگ بوئر،  ی یک آرمان خاص نبود، بلکه منافع امپراتوری بود. بنابراین، او هم یا نادرستی

 ی سپاه حمل زخمیان ارائه کرد. ی خود را برای سازماندهی خدمات جامعه

 

لق متکبر و  هر در  ی سفیدها از سوی خبرنگاری کننده توهینچند که مقامات این پیشنهاد را پذیرفته بودند، اّما خــ 

گفت "برای این که هندیان فرار نکنند، باید آنان را در خط  نشان داده شد که می ی "ناتال ادورتایزر" های نشریه ستون

گاندی در  ".ی میان آنان و بومیان در دیدرس خدایان خواهد بود وقت است که مبارزه اول جبهه مستقر کرد؛ آن

رفت درپاسخ گفت که "اگر این تصمیم عملی شود،  ی "دیدگاه هندی" چنان که انتظار می اظهارنظر خود در نشریه

تواند پیش بیاید. اگر بزدل باشند، سزاوار سرنوشتی خواهند بود که  است که برای هندیان می  شک بهترین حالتی بی

رای مردان شجاع، هیچ چیزی بهتر از حضور درخط اول جبهه نخواهد و اگر شجاع باشند، ب     آید؛ شان می سراغ به

 بود."

 

ها تا  وقت بود که برایش ثابت شد سفید ی مثال "شورش" رسید، آن موقعی که گاندی با سپاه بهیاران خود به صحنه

دن مالیات"ی بود که ای ببیند. در واقع این کارزار "ندا جایی نتوانست مقاومت مسلحانه اند! در هیچ حّدی قهرمان چه

چه که سپاه حمل زخمیان   کردند. آن ی خود را توجیه می ی ضد بشری گری حاکمان، با "شورش"نامیدن آن، وحشی

رحمانه کتک  ای بودند که بی کرد، شورشیان زخمی نبودند، بلکه زولوهای شکارشده باید حمل و پرستاری می می

چرک کند، طوری که هیچ پرستار سفیدی حاضر نبود آنان را لمس  شان را گذاشته بودند که خورده و گوشت دریده

 کند.

 

گناه خوشامد  ای الهی برای آن مردم بی را مانند هدیه آورد "پزشک نظامی، ورودمان خاطر می طور که گاندی به آن

مان  ز دیدنزولوها ا گفت و ما را به بانداژ و مواد ضدعفونی و پزشکی مجهز کرد، و به بیمارستان صحرایی برد.

کردند از  زدند و سعی می کرد، ما را دید می هایی که ما را از آنان جدا می خوشحال شدند. سربازان سفید از پشت نرده

های  شدند و باران فحش ، عصبی می کردیم شان گوش نمی مان کنند. و چون به حرف ها منصرف رسیدگی به زخمی

 ریختند." ها می ناگفتنی را به سر زولو
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کیلومتر در روز با زحمت  51 تا ها بایست گاهی وقت انگیز بود که در سرزمینی ناهموار می ای هولناک و غم بهتجر

های  دیدی که به آبادی کردی و در آخر کار می نظام برانکاردها را حمل می رفتی و در پشت یک سواره راه می

اّما من اند. " شده، لگد خورده و به باد کتک گرفته شده گناه به روی زمین کشیده طلب یورش برده شده، قربانیان بی صلح

 بلعیدم، بخصوص که کار سپاه من فقط منحصر به پرستاری از زولوهای زخمی بود."  ی تلخ را می جرعه

 

ی تنهایی، بحرانی  فرسا و ساعات طوالنی های طاقت روی به انسان، پیادهنسبت ی انسان  دلی ی سنگ ی روزانه منظره

ی انسان در جامعه فکر کرده  طور دائم به معنا و هدف زندگی و وظیفه گاندی برانگیخت. در چند سال اخیر بهدر روح 

نوعانش باشد. حاال در گرماگرم این  هم  اش را انتخاب کرده بود که در راه آرمان خدمت به رفته نوع زندگی بود، و رفته

تصمیمی و  ی بی به آهستگی در حال رشد بود، ناگهان پوسته ی واضح ِ دردناک ِ فالکت انسانی، آن تخمی که تجربه

 کرد. ای محکم در ضمیرش ریشه می شکل اراده شکست و به خود را می تردید 

 

یعنی کرد،  فهمید و درک می شکل مبهمی در ذهن تصور کرده بود، حاال ناگهان آن را می چه که او پیش از این به  آن

ی روحی هدف  بینی و رستگاری جسم و روح، بعد از هر دو زندگی کنم." اگر روشن توانستم بعد از این که "من نمی

مقدس هندوان   های چه را که نوشته ی مطلق یا آن همسری باید تا ابد از شهوت جسمی دوری کند و بی تالش او بود، می

انداز نذر، نوع خاصی  ب شدم. چشمقدری بیتا  بستن نذر نهایی  گفتند رعایت کند. "با این فکر، برای اریا" میاچ"براهم

 از سرور و نشاط برایم هدیه آورد."

 

ی فونیکس برگشت، مجتمعی که  همین که "شورش" سرکوب وسپاه گاندی منحل شد، با شتاب به مجتمع مسکونی

یی که ها اش از مصیبت جا فرستاده بود. با کاستوربای و همراهان اصلی هایش را برای زندگی به آن پیشتر، زن و بچه

تحمل کرده بود حرف زد و به آنان از تصمیمی گفت که به آن رسیده بود. به این ترتیب با درمیان گذاشتن راز خود با 

تعهد به – کردن خودچون "غرق  چه را که هم آنعمل به آنان و حفظ حّق موافقتی که باور داشت آنان دارند، 

  دانست شروع کرد. می –ی زندگی براهماچاریا، در همه
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 چالش

ی آغاز بود. چالش  . در واقع نبرد در آستانهباشدانگاری که فراخوان نبرد را شنیده و لباس سربازی را به تن کرده 

انگلیسی در ترانسوال، نگاه -ی بوئر شده بود. بالفاصله پس از سرکوب زولوها، هیئت حاکمه شلیکبسویش 

شان نشانده شوند و به هیچ وجه اجازه   باید سر جای  ها می ای سیاهان و قهوه آمیزش را به سوی هندیان متوجه کرد.      تهدید

 باشند که بر سر راه انحصار قدرت و تجارت سفیدها قرار بگیرند.  نداشته

 

ی آنان را  کرد و همه طور رسمی صادر شد که ورود هندیان به ترانسوال را محدود می به 1415فرمانی در ماه اوت 

نگاری شوند. نداشتن کارت ثبت نام،  کرد که ثبت نام کنند و انگشت سال( موظف می 1کودک )باالی  از مرد و زن و

های خصوصی وارد شود یا هر فردی را در  شد، و پلیس اجازه داشت به حریم با جریمه، زندان یا اخراج مجازات می

 خیابان برای کارت ثبت نام مورد بازرسی قرار دهد.

 

خواهد با  ی هندیان نمی رزمانش توصیه کرد اگر جامعه به ژوهانسبورگ فراخوانده شده بود، به همگاندی، که با عجله 

نامید مقاومت کند. نشست بزرگی برگزار شد که در  چه که وی فرمان سیاه می آبرویی حذف شود، باید در برابر آن  بی

شوند. گاندی به جمعیت گفت:  سگ" تسلیم نمی ی "قالده آن هندیان تصمیم قاطع خود را اعالم کردند که هرگز به این

ی دیگران هم  هم مردن است و تسلیم نشدن به این قانون، حتی اگر همه "تنها یک راه در برابر من باز است، آن

 نشینی کنند و مرا تنها بگذارند." عقب

 

ی او را داشتند. هر  ییشکل مقاومت بر هیچ کسی آشکار و روشن نبود، حتی برای گاندی که همگان انتظار راهنما

یعنی دیدار  –نظر نکرد اش از آن صرف گامی که گاندی هیچ وقت در مبارزات آینده–چند اولین گام برایش روشن بود 

همین خاطر  به نزد مقامات ترانسوال رفت و از آنان  به   و مذاکره با رقیب و دادن فرصت هر گونه خردورزی به او.

آمدن کرد، اّما نتوانست بیشتر از این موفق شود که عبارت مربوط به زنان را حذف کند. در مورد  درخواست کوتاه

 ناپذیر بودند.  ی فرمان، مقامات سازش باقی

 

توانست به قانون تبدیل  اه بدون مجوز سلطنتی نمیای سلطنتی بود و فرمان سی جایی که ترانسوال هنوز مستعمره آن از 

تا به دولت بریتانیا ماهیت  راه افتاد همراه یک نفر دیگر در اوایل ماه اکتبر به سمت لندن به شود، گاندی به

شد. در آن  ی اعالحضرت تبعیض قائل می ی بریتانیایی ی  اقدامی را تفهیم کند که بر ضد رعایای هندی غیرامپراتورانه

ی بریتانیا نهادی است که تقریبا  ها بعد هم پس از آن، گاندی با شور و اشتیاق باور داشت که امپراتوری مان و تا سالز

 با رسالتی الهی برای خیر بشر تاسیس شده است. 
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 45شدت لت و پار پوستان به ، کمی پس از این که هنگام برگشتش از هند به دوربان، از سوی سفید1147در سال 

ی هندیان فرستاد که در آن  ود، به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنت ملکه ویکتوریا پیامی از طرف جامعهب شده

ی  ، تلگرامی به خانواده1411لکه درسال ؛ و در هنگام مرگ م"بینیم رعایای شما هستیم گفت: "ما سربلندیم که می می

ترین فرمانروای عالم"  ترین و محبوب ر مرگ بزرگخاط سوگواری برای مصیبت امپراتوری به    سلطنتی فرستاد و از "

ای را در تبریک به  حرف زد. پس از پیروزی بریتانیا در جنگ بوئر، در یک همایش عمومی در دوربان، قطعنامه

ترین مباهات هندیان این بود که رعایای  شد: "پر افتخار های بریتانیایی به تصویب رساند که در آن گفته می ژنرال

 بودند." بریتانیا

 

ی لفظی،  ی موذیانه جز کمی همدردی کرد، به ی بریتانیا افتخار می اّما این رعیت وفاداری که این همه به امپراتوری

ی سلطنتی  مانع اجازهمثال پوچی گرفت که  چیز دیگری در انگلیس بدست نیاورد. دولت لیبرال بریتانیای کبیر، ژست

ای خودگردان شده و  دانست در عرض چند روز آینده، ترانسوال مستعمره میخوبی  شود، در حالی که به به الیحه می

ی ترانسوال، تصویب  طور هم شد. یکی از اولین احکام مجلس تازه همان الیحه در مجلسش تصویب خواهد شد. همین

به  1417مه ی سیاه" در طّی یک نشست فوری بود که با دریافت موافقت و توشیح سلطنتی در ماه  ی "الیحه عجوالنه

 قانون تبدیل شد.

 

ی "سازمان مقاومت منفی" که متعهد به سرپیچی از قانون تازه بود، با این مسئله برخورد کرد.  گاندی با سازماندهی

دادند. مراکز  ی سگ" را توضیح می رفتند و معنای "قالده خانه می به کار گرفته و آموزش دیدند که خانه قراوالنی به پیش

وران نافرمانی بودند و در تمام  قراوالن و دیده آمیزی زیر نظر پیش شکل صلح ، بهانداخته بود دولت راهنامی که  ثبت

هندیان،  گفت: "وفاداری به شاه، نیازمند وفاداری به شاه شاهان است! شهر پوسترهایی به نمایش گذاشته شده بود که می

 نام کردند.  زحمت پنج درصد هندیان ثبت نام از سوی مقامات، به آزاد باشید!" نتیجه این شد که با وجود تمدید مهلت ثبت

 

نام سرپیچیدند.  راه افتاد، اّما باز هم هندیان از ثبت جریمه، لغو مجوز بازرگانی، زندان و حتی اخراج از کشور از نو به

اش دستگیر شوند. در روز دهم    بود، دستور داد گاندی و بعضی از یاران اصلی که کفرش باال آمده 46ژنرال اسماتز

دان در آن شخصیتی شناخته شده  عنوان وکیل مدافع و حقوق گاندی در همان دادگاهی محاکمه شد که به 1411ی   ژانویه

ات قانونی را کرد. قاضی او را به دو ماه حبس کار معرفی کرد و از قاضی درخواست اشّد مجاز بود. وی خود را گناه

 عادی محکوم کرد و به زندان ژوهانسبورگ فرستاده شد. 

                                                           
45
 این جریان کشته نشد.آمده است که به معنای ِخـّره ک شی است، اّما گاندی بر خالف انتظار مهاجمان، در  lynchدر اصل  - 
46
 - Jan Smutsی  ی دوم فرمانده ( که در جنگ جهانی1171-1461ی انگلیسی و آفریقای جنوبی ) ی و فیلسوف برجسته : سیاستمدار نظامی

 و فیلد مارشال ارتش انگلیس بود. زمانی هم فرماندار افریقای جنوبی بود.  اصلی
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ی  ی مشهور هنری دیوید ثورو در زمینه که با مقاله ها، وقتی گاندی کارزار خود را "مقاومت منفی" نامیده بود. بعد 

ی  زبان گجراتی برگرداند و در نشریه هایی از آن را به ششدت از آن تاثیر گرفت، بخ ی مدنی" آشنا شد و به "نافرمانی

کرد. اّما چون  ی مدنی یاد می عنوان نافرمانی بعد بود که از جنبش خود به "دیدگاه هندی" منتشر کرد. از آن زمان به

انتخاب  کردند، عبارت "مقاومت مدنی" را  ی مدنی او را راضی نمی هیچ یک از دو اصطالح مقاومت مدنی و نافرمانی

 کرد. 

 

ی کافی، اهمیت کامل  اندازه طالحات بهرسید هیچ یک از این اص نظرش می گزاری راضی نبود. به هنوز هم به این نام 

کرد بر اساس مفهوم مثبِت عشق و  صداقت  کرد. مقاومتی که تصور می ای را که در نظرش بود، منتقل نمی مبارزه

ی هندی هم داشته باشد. بنابراین وقتی که شخصی "ساداگراها"  د که ریشهدا بود. در ضمن او عبارتی را ترجیح می

محکم و معنای توسل سریع به درستی( را پیشنهاد کرد، به سرعت آن را قاپید، و به ساتیاگراها )به معنای توسل  )به

طرزی کامل  را بهی موجود در پشت این بحث  کرد الهام اخالقی سریع به حقیقت( تبدیلش کرد، اصطالحی که فکر می

 د.  نک بیان می
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 آزمون ایمان

این  دنبال او بسیاری از هندیان به او در زندان پیوستند. دیگران شجاعت داد و به ی گاندی و حبس او، به دستگیری

تنفر بودند، های بزدل و حقیر مورد  عنوان انسان حال به "هایی که تابه ی شجاعانه از اقتدار، از سوی "عمله سرپیچی

راه انداخت. وضعیت  نگلیس بهی فراوانی را برانگیخت و اعتراضاتی عمومی در هند و نیز در ا تحسین و همدردی

ای را به سراغ گاندی در زندان روانه  فرستاده ،شد که در کمتر از سه هفته برای ژنرال اسماتز ناخوشایند می داشت

رایت که با گاندی همدلی داشت و نسبت به آرمان هندیان  ام آلبرت کارتن نگاری بود به ی او روزنامه کرد. نماینده

 کرد. همدردی می

 

نام کنند، "فرمان  کرد اگر هندیان داوطلبانه ثبت نویسی آورد که در عمل پیشنهاد می رایت از سوی اسماتز پیش کارت

پیش از این در نشستی عمومی اعالم کرده  آمد، بتواند لغو شود. هندیان حساب می بار به نام" که از طرفشان خفّت ثبت

همین  قانونی گرفته شود. به نام داوطلبانه مخالفتی ندارند تا به مقامات کمک کنند جلوی مهاجرت غیر بودند که با ثبت

رایت را معقول دید و پذیرفت. توافق را ژنرال  نویس کارت خاطر گاندی با پیشنهاد کردن چند اصالح جزئی، پیش

ی  ژانویه 31صا تائید کرد، در حالی که گاندی را درلباس زندانیان به پرتوریا آورده بودند تا او را در روز اسماتز شخ

 ی گاندی.  در زندگی ساز روزی سرنوشت–ببیند  1411

 

 چنان که در تمام گرفت. گاندی به حرف اسماتز اعتماد کرد، آن صورت شفاهی انجام می تفاهم میان دو مرِد با شرافت به

بازگشت به ژوهانسبورگ،  های فراوان. گاندی در همان شبِ  ناکامی باوجوداش ادامه داد،  اش به اعتماد به رقیب زندگی

نام کنیم تا  چه گذشته بود را به آنان گفت. وی اضافه کرد که "ما بایستی داوطلبانه ثبت نشستی از هندیان ترتیب داد و آن

  "ی را هم، پنهانی یا با تقلّب به ترانسوال بیاوریم.خواهیم حتی یک نفر هند نشان دهیم نمی

 

لوح، شهره به  ی هند بودند، مردمانی زمخت و ساده ای "پتان" اهل مرز شمال غربی در میان حاضرین در نشست، عده

شد. از نظر آنان فرق چندانی میان "داوطلبانه" و  ای که به سرعت به خشم تبدیل می صداقت خشن و غیرتمندی

شان داده بودند تسلیم حقارت  ، قسمهای پیش از این چه که مهم بود این بود که در نشست ری" وجود نداشت؛ آن"اجبا

گاندی را متهم به رشوه گیری از اسماتز کرد تا به مردمش  ،نگاری نشوند. یکی از آنان حتّی با صراحت انگشت

 نام کند بکشم." را که ثبت گیرم اولین کسی خیانت کند و رسما اعالم کرد: "خدا را شاهد می

 

ی خودش بود که  چنان ویژه باره از زبانش جاری شد، آن افتاد. پاسخی که به یک اّما گاندی از تهدید مرگ به هراس نمی

آمد. گاندی گفت:  را تکرار کرد. ایمانی دردآلود بود که پیامبرانه از کار در  سال بعد و در موارد بسیار زیاد هم آن 41

ی اندوه نیست، و اگر حتی در  یماری یا چیزی از این نوع، برایم مایهجای مردن از ب دست برادر، به "مردن به
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دانم که به سعادت جاودانم کمک خواهم کرد، و حتّی  صورت، از خشم و نفرت بر ضد ضاربم خالی باشم، می آن

  ام واقف خواهد شد." گناهی ها به بی ضارب بعد

 

چند روزی بعد از آن، وقتی  مسیحی بود قرار نگرفتند.-نی بوداییای که به شکل بسیار روش ها تحت تاثیر عقیده اّما پتان

ی پیشین  مشتری"میرعلم"، نام کند، بر سر راهش  عنوان اولین شخص ثبت گاندی در راه خود بود تا بنا به قول خود، به

ئیان عابری که به کردند. اگر نبودند اروپا اش شدت زخمی بهروی گاندی ریختند و  هاش سبز شد. او و همدستانش ب پتان

رو افتاده بود، به  هوش روی پیاده و بی  ریزی داشت بار باشد. گاندی که خون توانست مرگ کمک او دویدند، نتیجه می

ی باپتیست، جوزف  های اولیه دریافت کرد. خوشبختانه، دوستش، روحانی دفتری در همان حوالی برده شد و کمک

 جا چندین روز تحت درمان و استراحت قرار گرفت. ی خود برد که در آن هصحنه وارد شد و او را به خان  د ک، به

 

اش نباید مقصر شناخته شده و  تقریبا اولین چیزی که گاندی به محض هشیاری انجام داد، این درخواست بود که ضارب

باندپیچی شد،  شد و صورت و سرش اش بخیه زده های گونه و لب باالیی محض این که زخم تحت پیگرد قرار گیرد. به

 نگاری انگشت و فرستاد نام ثبت مامور سراغ به اصرار با، با وجود دستور پزشک به استراحت مطلق و حرف نزدن

نام را در دست داشته باشد و به هر  ی ثبت گفت متعهد است اولین گواهی دنده و سرسخت بود و می . گاندی یککرد

ی دیگران، از جمله مامور  . همراه با رضایت او و نگرانیاین کار انجام شدقیمتی این کار را انجام دهد. به این ترتیب 

 بود. خیسنگاری چشمانش  نام که در حال انگشت سفیدپوست ثبت

 

ی  گاندی را دیده بود، یعنی وقتی که خبرهایی از جنبش مقاومت منفی 1417د ک اولین بار چند ماهی پیش از این در 

مند و قد بلند، با  ای شکوه داشت که "جثه ای با رهبرشان شده بود. انتظار می انجام مصاحبههندیان خوانده بود، خواستار 

باشد. اّما  ی داشتههماهنگرسید در ژوهانسبورگ دارد،  نظر می ای آمرانه و جسور داشته باشد که با نفوذی که به چهره

ای ظریف و صمیمانه به  ابرم ایستاد و چهرهپذیر والغر در بر ام هیکلی کوچک، انعطاف جای آن، در کمال شگفتی به

باک مستقیم،  کرد، و آن نگاه بی اش را روشن می تیره بود، اّما لبخندی که چهره ها تیره، چشم ،ام نگاه کرد. پوست چهره

 انداخت." چون و چرا، طوفانی در قلب انسان راه می بی

 

ی کوچکی که او  نامه گینویس او شد. زند نامه اولین زندگیی مشتاق گاندی بود، و  کننده ک دوست و تحسیناز آن پس، د  

زمان( است، و همین کتاب به تولستوی کمک  ی گاندی )تا آن نوشت هنوز یکی از بهترین گزارشات شخصیت و زندگی

پیر در  ی زندگی و تربیت و کاری را که گاندی در آفریقای جنوبی انجام داده بود، بهتر بفهمد. تولستوی ِ کرد تا پیشینه

رسد، در آن آخر  نظر ما می طور که به نوشت: "بنابراین فعالیت شما در ترانسوال، آن 1411ی مرگ در سپتامبر  آستانه

تنها  گیرند، کاری که در آن نه ی کارهایی است که دارند در دنیا انجام می ترین ِ همه مهم  ترین کار است، دنیا، اساسی

 "شکل گریزناپذیری شرکت خواهند کرد. ی جهان، به ههای هم های مسیحی، بلکه ملت ملت
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انگیز هندی، با صورتی پیچیده در بانداژ در ذهن  ها بعد، دختر د ک، تاثیر روشنی را که از آن میهمان شگفت سال

 Leadی  بخواهد برایش ترانه    آورد که عادت داشت از او، که در آن زمان دختری کوچک بود، نگهداشته بود به یاد می

kindly light کنده شده از   را بخواند، و این که چطور روزی برادرش باید با بیلی در دست، برایش خاک تمیز تازه

کرد که بانداژها را بردارد و  اش سر رفته بود، اصرار می آورد، چون گاندی که از درمان دکتر حوصله باغچه می

یاد داریم، دکتر وقتی فهمید که چه کاری انجام  که "ما خوب به کرد جایش بگذارد. برادر اضافه می مرهمی از گل به

اّما در عرض دو –پذیرد  شده است، چقدر نگران و متحّیر شد. او تهدید کرد که هیچ مسئولیتی را در مورد بیمار نمی

مان  ا در خانهخورد. ما اآلن همان صندلی ر ی مطالعه در ایوان نشسته بود و میوه می روز آقای گاندی بر روی صندلی

 گوییم." میی مهاتما گاندی  داریم، و همیشه آن را صندلی

 

 

ی خانم پوالک  ی پوالک منتقل شود و با پرستاری قدر خوب شده بود که به خانه در عرض چند روز گاندی حالش آن

  تاده شده بودند.(ها پیشتر به فونیکس فرس دوران استراحت پس از بیماری را به پایان برساند. )خانم گاندی و بچه

ی خانم پوالک "در طّی همین دوران بود که گاندی قدرتی را پرورش داد که بعدها هم آن را حفظ کرد، یعنی  گفته به

هم ریختگی  پس از دو سه دقیقه بیدارشدن، بدون هیچ به خواب رفتن در حین کار درهمان جای نشستن و ی به توانایی

منشی –کند  اش متنی را دیکته می ام، در حالی که او دارد به منشی اتاق نشستهی کالم و فکر. من در  در پیوستگی

حرکت  ها بسته می شود. منشی و من بی قطع و چشم کامال ناگهانکالم و  –جا آمده بود آن  همین خاطر از دفتر به به

، درست از همان جایی که قطع شود و کالم قدر ناگهانی، چشمان آقای گاندی باز می مانیم، بعد دوباره همان منتظر می

 گفتم؟"" آورم پرسیده باشد "کجا بودم؟ یا "داشتم چی می دهد. من هرگز به یاد نمی شده بود به دیکته کردن ادامه می
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 ز میان آتشا

 گاهی دراش پرتاب کرد،  های اجتماعی قدر کافی خوب شد، خود را دوباره به میان گرداب فعالیت که به محض این به

اّما  نام ِ داوطلبانه احترام بگذارند. قول و قرار ثبت  کرد به رزمانش دعوت می دوربان، گاهی در ژوهانسبورگ، از هم

ی دیگری اضافه  جای اجرای قول و قرار خود یعنی لغو فرمان سیاه، الیحه ی تلخی در انتظارش بود. اسماتز به ناکامی

بخشید. وقتی که قول و قرارش را به او یادآور شدند، گفت که اصال  های داوطلبانه را رسمیت می نام کرد که ثبت

 قراری نگذاشته است. 

 

دید  شدت تکان خورد و متاسف شد از این که می به  اش معنا داشت، برایش بیشتر از زندگی ،گاندی که یک کلمه قول

چیزی که –جای بدگویی از رقیبش  هاست. اّما ب  سرباز شجاعی مثل اسماتز تا این حّد خود را خوار و خفیف کرده

نام خود را که با  ی ثبت گردهمایی گواهیوطنانش را دعوت کرد و در آن  جمعیت انبوهی از هم –هرگز انجام نداد

های آتش سپرد. این حرکت  شکل علنی در دیگی بزرگ از پارافین به شعله خطر انداختن جانش دریافت کرده بود، به به

 ی دیگر که به درون دیگ انداخته شد ادامه پیدا کرد.  مهنا او، با صدها گواهی

 

خاطر حمله به او تازه تمام کرده بود، در این همایش  ی زندانش را به علم، ضارب پیشین پتان گاندی که دورهمیر

اش بد  شد که در مورد قربانی ی وی سودی نداشت. او حاال متوجه می درخواست گاندی برای تبرئه–حضور داشت 

و میرعلم فوری به   دل هم هستند، قدرکه شتابزده و عجولند، بزرگوار و گشاده ها همان قضاوت کرده بوده است. پتان

 ی عذرخواهی فشرد. و با گرمی دست او را به نشانه  سراغ گاندی آمد،

 

اندی گذاشته باشد، ی سگ" منفور، بایستی تاثیری ماندگار بر روی خود گ آور جشن آتش "قالده و هیجان  حرکت نمایشی

ی مدنی را در برابر دولت بریتانیا در هند رهبری  که اولین کارزار نافرمانی چون بیشتر از یک دهه بعد از آن، وقتی

ی کسب و  ی همه ی خارجی یکی از اقدامات نمادین کارزارش بود. هارتال یا تعلیق داوطلبانه کرد، جشن آتش پارچه می

خاطر  ی هندیانی که به ی احترام به همه شکل بود. او حاال برای اولین بار به نشانه ها هم به همین کار و فعالیت

ی  کرد. در واقع تقریبا هر راهبرد نافرمانی ، هارتال را هم سازماندهی میمجوز به زندان افتاده بودند ی بی فروشی دست

گاه  کار برد، اول از همه در آزمایش داد و بهتر تکامل  خشونتی که بعدها در هند در مقیاسی وسیع ی بی ای ی توده مدنی

 بود.  آفریقای جنوبی طراحی، آزمایش و تمرین شده

 

ی اموال و اخراج پاسخ داد، اّما بیشتر در مورد افراد کم اهمیت از  مصادره  ، جریمه، دولت این حرکت را با دستگیری

نوشت: "آیا شجاعانه است که مرا به حال خود بگذارید نظر خود. گاندی که از آزادماندن خود ناخشنود بود، به اسماتز 

و هندیان ضعیف را آزار بدهید؟" در آخر مقامات وادار شدند در پایان ماه سپتامبر او را دستگیر کنند، و به دو ماه 
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–ی سخت محکوم کنند. به این ترتیب به قول خودش، باری دیگر در "هتل سلطنتی"اش جا گرفت  حبس با بیگاری

 شادترین انسان در ترانسوال.""

 

ی او و همراهانش  بار، مانند بردگاِن زیر تازیانه، روحیه بار مقامات تالش کردند با تحمیل شرایطی وحشیانه و خّفت این

ها با شرایط نسبتا آسان زندان یراودا در پونا در سال   ی آن هایش و مقایسه را خرد کنند. گاندی با به یادآوردن تجربه

: "در آفریقای جنوبی بود که طعم زندان واقعی را چشیدیم. با گفت سای چنین میو دِ اش مهادِ  ، به رفیق و منشی1432

ای که با آنان  دست زولوهای زندانی بانان، بلکه به دست زندان هم نه به زدند، آن مان می شد و کتک ما بدرفتاری می

ها بودند و اصال در و پیکری نداشتند. "روزی با سختی  ستشوییزن ترین د هم به ها حال شدیم." دستشویی نگهداری می

ی زولویی آمد و مرا با کف دست هل داد. افتادم و به دیواری خوردم . تنها از  در دستشویی نشسته بودم که زندانی

 1021×1011کردم... سلولم به زور به طول و عرض  شدت خونریزی می خوش بود که سرم نشکست، وگرنه به بخت

شد. من در  ها، سلول انزوا گفته می ای نزدیک سقف برای تهویه داشت. به این سلول رسید، نور نداشت و فقط پنجره یم

 "محکومیت گرفته بود... 31اش  ها در پرونده کار ها بودم. یکی از این میان بدترین خالف

دست به دادگاه  بند به س زندانی و دستدر همین میان، هنگامی که حضورش در دادگاه به عنوان شاهد الزم شد، در لبا

 آورده شد. 

 

اش از زندان، به کارزار  آزادیتر شد، و پس از  جای این که پژمرده شود، با سختی کشیدن محکم ی گاندی به  اّما روحیه

کوتاه میان ی سخت. مهلت  به زندان افتاد، این بار هم زندان با بیگاری 1414ی  ادامه داد تا برای سومین بار در فوریه

شکل خطرناکی بیمار شده  ای به ی کشنده خونی دو زندان را در فونیکس، به پرستاری از همسرش گذراند که در اثر کم

حال عادی برگرداند و شگفتی و  ی سخت توانست او را به درمانی و رژیم خوراکی ی دقیق، آب بود. گاندی با پرستاری

 ده بودند، برانگیزد.تحسین پزشکان را که تقریبا قطع امید کر

 

توانست با پرداخت  میبه او رسید.  1411ی شدید همسرش در نوامبر   در زندان "فولکس راست" بود که خبر بیماری

ی ساتیاگراها بود، در برابر این وسوسه مقاومت کرد.  خواسته-خود قانونِ  جریمه آزاد شود، اّما چون این کار خالفِ 

آورد: "تلگرام آقای وست در  نویسد چنین می زبان گجراتی می ب به "کاستور دلبندم" بهی رّقت انگیزی که خطا در نامه

ام، اّما در وضعیتی نیستم که برای  زده کند. بسیار غم تکه می ات، امروز بدستم رسید، این خبر قلبم را تکه مورد بیماری

جا اصال قابل بحث نیست. فقط  ام. آمدنم به آن یم کردهجا بیایم. همه چیزم را به نبرد ساتیاگراها تقد از تو به آن  پرستاری

ات را حفظ کنی و  توانم بیایم که جریمه را بپردازم، کاری که نباید انجام دهم. اگر شجاعت در صورتی می

های الزم را بخوری، خوب خواهی شد. اّما اگر از بخت بد من، تو بمیری، تنها باید بگویم که در این حرکت  خوراکی

عاشقت قدر  و اشتباهی وجود نداشته که از من جدا شوی، در حالی که من هنوز زنده هستم. من آن  چ نادرستیتو هی

ام باز هم تکرار  چه را که بارها به تو گفته      مرگ است. آن ماند. روحت بی هستم که اگر بمیری، در نظرم زنده خواهی
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ام  زانو در بیایی، دوباره ازدواج نخواهم کرد. بارها به تو گفته هدهم که اگر در برابر بیماری ب کنم و اطمینان می می

ای در  خدا بکشی. اگر بمیری، حتّی آن مرگ تو، فداکاری آرزویم این است که آخرین نفست را به آرامی در ایمان به

خاطر کامال ناب  ای است مذهبی و به همین ی من صرفا سیاسی نیست. مبارزه راه آرمان ساتیاگراها خواهدبود. مبارزه

  و پاک است."
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 ماموریتی در لندن

  ی دیگر هندی، به لندن برود، هنگامی که در ماه مه از زندان بیرون آمد، تصمیم گرفته شد که به همراه یک نماینده

رفت  ی مستعمرات آفریقای جنوبی در جریان بود و انتظار می ی آتی چرا که در مجلس عوام بریتانیا بحث اتحادیه

رای مذاکرات حضور داشته باشند. گاندی هنوز به انصاف باز آفریقای جنوبی،  ژنرال بوتا و ژنرال اسماتز هم 

ی  توان وادار به تضمین عدالت برای رعایای هندی کرد دولت پادشاهی را می بریتانیا اعتماد داشت و فکر می

قدر  ی سیاسی، آن  شان به دوراندیشی و زیرکی ها با وجود شهرت اعالحضرت در آفریقای جنوبی کرد. اّما بریتانیایی

که شان را به حریفی سرسخت تبدیل کنند  ی اصیل امپراتوری عرضه بودند که این دوست و حامی کفایت و بی بی

   کلی قطع کند. تواند اصالح کند، به ای را که نمی شد رابطه مجبور

 

ت ناپذیر، روز وشب کار کرد، برای رسیدن به عدال چون همیشه خستگی ماه در لندن گذراند، هم 4گاندی در حدود 

دست نیامد.  مداران و مصاحبه با مطبوعات پرداخت. اّما هیچ سودی به نسبت به هندیان، به درخواست از سیاست

اش  نشناسی عنوان یک کّل، در مسئولیت دادند، اّما دولت به کردند و همدردی نشان می بعضی افراد دوستانه برخورد می

نام  گرفت، به دیگر به بازی می فضیلتیبر ضّد فضیلتی را  داد، و چون همیشه، شکلی موذیانه سرسختی نشان می به

توانست در  ه میامپراتوری چگون کرد. دولتِ  ساالری از برابری دریغ می نام مردم گریخت، و به انصاف از عدالت می

ی کرده پیشین خود، بوئرها آشت ها با دشمنان بریتانیاییاین تعارفی پوچ بود. مداخله کند؟  47مناطق خودگردانامور 

های امپراتوری بود؟  کسی به فکر نجس چهپس ند. ه بودشان متحد شد بودند. سفیدپوستان یک بار دیگر در دفاع از تمدن

 کرد. شکلی نامحسوس اّما سرسختانه در ذهن گاندی داشت نفوذ می این درس به

 

های اخالقی و   مشوق،جویانه در لندن  متی مسال پرده  ، اّما در طّی این میان نتیجه بود چند که بی ماموریت سیاسی هر 

تر کرد که پیشتر در وجودش در کار بود. او با همدردی  ای را در او فعال ی بیشتری دریافت کرد که خمیرمایه فکری

دید  ی زنان بریتانیا برای کسب حّق رای را به تماشا نشست و در عین حال از این که می ی شجاعانه و تحسین، مبارزه

برداری کنند، غمگین شد. در هنگام جنگ بوئر،  آلود مردان" نسخه شرارتهای  د با افراط در خشونت "از راهزنان بای

بردند؛ حاال مقاومت خواهران  ی بریتانیا رنج می های کار اجباری ستود که شادمانه در اردوگاه وی زنان شجاعی را می

 شان با مردان بودند. ی اثبات حّق برابری یباکانه در پ کرد که بی آنان را تحسین می  ی بریتانیایی

 

شد. در جایی به خانم پوالک گفت: "من  است، خسته نمی  هرگز از این که بگوید راز مقاومت منفی را از زنان یادگرفته

ی بزرگی برای هر جنبشی  خواهند نقشی در امور دنیا بازی کنند. آنان سرمایه بینم که زنان می بیش از پیش می

ام.  کس دیگری درس گرفتهعنوان سالح قدرت، از زنان هندی بیشتر از هر . من در مورد مقاومت منفی، بههستند..

                                                           
47
 - dominion 
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توانم او را مجبور کنم هر کاری را انجام دهد که مطلقا و سرسختانه  من یاد داده است که نمی  حتّی "با" )کاستوربا( به

 شوم." هم درمانده می کند و من کند. او فقط مقاومت منفی می از آن خودداری می

 

ی گاندی در  ی زندگی ی شیوه از بعضی نکات فرعی اتی را کهخانم پوالک اتفاقا در این دوران در لندن بود و ما اطالع

ی وی مدیونیم. گاندی هرگز از انسان بودن و مهربانی دست برنداشت،  به نگاه خاّص زنانه داریم، مادرشهر لندن

ی "مقام روح بزرگ" باال رفت، اّما در این زمان وی هنوز با وجود تعهد به قدر هم که از مراتب باال هر

برد و این  برد. او هنوز از فنجانی چای لذت می آباد فونیکس، از بعضی چیزهای زندگی لذت می "براهماچاریا"  و کوچ

جا  گر در آن)که دی "نیسترمی ی فراوان  در اتاقش در هتل ِ "کاخ وست ای و میوه ی کره نوشابه همراه با نان برشته

زادگان  شد. او هنوز دوست داشت مانند اشراف نیست( در خیابان ویکتوریا برای انبوه دیدارکنندگانش آورده می

اش از اولین باری که او را دید تا دیدار وی  ی خانم پوالک از تغییرات پوشاک ی زنده انگلیسی لباس بپوشد، و خاطره

 زش یادآوری را دارد.در ا َشرام سابارماتی، ار

 

کنم هر لباسی  ! فکر میشد ابراز میپوشید  ی آقای گاندی، با پوشاکی که می ی ذهنی در زندگیکه "چه مراحل مختلفی 

نظر  شان به پوشید! هر کدام ها را می ای آن کرد. با این وجود با چه تفکیک هوشمندانه ی خاصی اشاره می نگرش ذهنی به

به آسانی و کرد که  وجود انسانی را حّس میها  او هستند و بیننده اغلب در زیر آنشخصیت ذرای آمد که تنها بیان گ می

 ایستاد. ، و برهنه در برابر خدایش میگذاشت ها را کنار می فورا آن

 

ی سیاهی بر سر داشت، و یک دست کت و شلوار  ای وقتی که او را اولین بار در آفریقای جنوبی دیدم، دستار حرفه

تر که نسبتا محبوبش بود، یقه و کراوات محکم، همراه با کفش و  ی تیره رنگ با زمینه ی کم راه آبی طرح، راه خوش

جنگ -ی پیشا ی انگلیسی زاده جوراب معمولی پوشیده بود. وقتی بعدا در لندن او را دیدم، در لباس متعارف یک اشراف

ها پس از آن، من  ، کفش و جوراب شیک؛ و سالکالهی ابریشمی، کت فراک خوش دوخت–آمد  نظر می متین به

 تعدادی پیراهن این دوره را که او از کمدش بیرون انداخته بود به دیگران بخشیدم. 

 

ها  دقت و شلخته، کفش ی بی شلوار آماده و دوباره، در آفریقای جنوبی به کت و شلوار برگشت، اّما این بار کت بعد

جا، این پوشش هر جا  اش در آن ی زندگی پایانی  برای پوشش متعارف. در طّی بخش های آهارزده تر، بدون یقه بدقواره

شلوار همراه با پوشاکی شبیه پیراهن، و تقریبا همیشه –که ممکن بود، جای خود را به ترکیبی از شرق و غرب داد 

 کفش صندل.

 دید." ر مواردی که الزم میها د بافت و شالی برای انداختن به دور شانه-گی دستآخرین تغییر، لن   و بعد
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اش  باکانه ی بی خاطر پشتیبانی هایش را با لئو تولستوی انجام داد که به نگاری در همین دوران بود که گاندی اولین نامه

ناپذیرش از تمدن غربی، تاثیر پایداری در  ها مورد تحسین گاندی بود و نکوهش سازش ی دین، مدت از روح حقیقی

نوشت: "در مورد  گذشت تولستوی که کمی بعد رخ داد،طور که پس از در گذاشت. آن گاندی برجای میآینده بر روی 

های  ترین انسان وی برای ما بیش از یکی از بزرگ توانیم با احترام و تحسین بنویسیم. مرحوم ک نت تولستوی ما تنها می

 ش را دنبال کنیم."های ایم آموزه تالش کرده  ایم، عصر بود. ما تا جایی که توانسته

 

شان به  ی مقیم لندن بود که بسیاری هایش با هندیان انقالبی ترین تاثیر بر روی او در تماس و بحث اّما پر چالش

یکی از   ای مذهبی باور داشتند. چند روزی پیش از رسیدن او به لندن، عنوان فرقه افکنی و تروریسم تقریبا به هراس

ضرب گلوله ِسر کورزون وایلی را کشته بود. ِسر کورزون مقامی بریتانیایی بود که در  ا، بهنام مادان لعل دینگر آنان به

کار بود. او به همایشی از  عنوان دستیار وزیر امور هند، لرد مورلی مشغول به هند خدمت کرده بود و پس از آن، به

نام دکتر لعل کاکا، که  بههم ای  هندیی   جا انجام گرفت. پزشک پارسی  هندیان دعوت شده بود که سوء قصد در آن

  ، در این حادثه کشته شد.کرد ِسر کورزون را نجات دهد تالش 

 

پرستی  ترین میهن عنوان اقدامی ناشی از ناب دینگارا بدون احساس شرمساری بود و در دادگاه با افتخار از عمل خود به

که با درخواست یاری از خدا و مام میهن پایان یافت، ی او  کرد. دفاع جسورانه و با تائید و مجوز دینش دفاع می

بسیاری از هموطنانش را عمیقا تحت تاثیر قرار داد، و حتّی وینستون چرچیل، که در آن موقع معاون وزیر 

پرستی بیان شده است"  نام میهن ای که تابحال به ترین دفاعیه عنوان "عالی ی او در دادگاه را به مستعمرات بود، سخنرانی

 توصیف کرد.

 

های همرزمانش، اقدام دینگارا را محکوم کرد، و حتّی  هراس از ریشخند پرستانه و بی اعتنا به جنون میهن اّما گاندی بی 

ی  خانه جا پیش رفت که بگوید دینگارا "درست مثل یک بزدل رفتار کرد"، چرا که کشتن میهمان ِ دعوت شده به تا آن

چه را که     خود به او، اگر اقدامی بزدالنه نباشد، هیچ چیز نیست. آنشخص، بدون هشدار و بدون دادن فرصت دفاع از 

خطر انداخته که هیچ  دانستند که آگاهانه جان خود را در راه آرمانی به ی دینگارا می عنوان شجاعت قهرمانانه دیگران به

ب یا حشیش نیست که داد. "تنها شرا ای برایش ندارد، گاندی به نوعی از سرمستی و نشئگی نسبت می سود شخصی

 خود کند." تواند انسان را از خود بی وار هم می ی دیوانه کند؛ عقیده انسان را مست و نشئه می
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  گو بر روی دریا و گفت

ی جوانی شاهد  کرده پرستی و دین که وی در میان هندیان تحصیل اسم میهن افکنی به گاندی از تحسین تروریسم و هراس

ی خود از لندن برای  ی ارسالی ی هفتگی شدت پریشان شده بود. وی در مقاله نان دیدار کرد، بهبود که در لندن با آ

هایی برای هند  کنند این چنین قتل طور نوشت: "باید بگویم آنانی که باور دارند و استدالل می هندی" این دیدگاهی " نشریه

تواند هرگز به ملتی سودی برساند. حتّی اگر  ای نمی ئنانههای نادانی هستند. هیچ اقدام خا فایده دارند، در واقع انسان

شان حکومت خواهد کرد؟ تنها پاسخ  جای کسی به کارانه هند را ترک کنند، چه ی این اقدامات جنایت ها در پی انگلیسی

ند بدست توا حال خواهند بود؟ هند هیچ چیزی از حکومت قاتالن نمی این است که: قاتالن. در آن موقع چه کسانی خوش

 این که سیاه باشند یا سفید، فرقی نخواهد داشت."–آورد 

 

فرمانی یا آزادی بود که -این مسئله او را در مورد سرنوشت و فرجام کشورش به تعمق فرو برد. چه نوع خود

تمدن کردند و هنوز  ها زندگی می وطنانش که در روستا های وسیع هم ی واقعی را برای توده توانست رفاه و شادی می

ی ذاتی از تمدن صنعتی با تولستوی و راسکین  شان نکرده بود، به ارمغان بیاورد؟ گاندی در بیزاری غربی لمس

جایی است که هر کس با دستانش بر روی زمین یا در صنایع دستی  ی آرمانی آن نظر بود و باور داشت که جامعه هم

کند، اگر فقط  مستقیما قانون اخالقی را درک می ،ان فردیاز قانون اخالقی زندگی کند. وجد پیروی، و در ردهکار ک

کشی از  بهرههر گونه های این فریب بسیار بزرگ تمدن مدرن" آزاد کنند و دست از  ها خود را از "زندان انسان

 شان بردارند. نوعان هم

 

پرستان  ی میهن ا نمایندهبوار     گویی سقراط و ی گفت ی راسخ خود را به گونه وی در طّی سفر برگشت به دوربان، عقیده

پرست جوان باور داشت  شنید، میهن و ای که کمی پیشتر در لندن مالقات کرده بود تدوین کرد. در این گفت جوان هندی

 که هر ابزاری برای رهایی از یوغ بریتانیا قابل توجیه است. 

 

در بیرون راندن حاکمان  ،ی هند اه بود که آزادیاشتباین وگو بر روی دریا" فهماندن  ی گاندی در این "گفت توجه اصلی

"، انتنها به "حکومت انگلیسی بدون انگلیسی ،بریتانیایی، به هر صورتی و با هر ابزاری نهفته است. چرا که آن قدرت

م گرفتن زما  دست به درخواست ،ی حقیقی پرستی شود. میهن بیان دیگر به "سرشت ببر، اّما نه خود ببر" منجر می یا به

دست آورند."  فرمانی به-ها فرد خود ای است که "میلیون حکومت در دستان یک فرد نیست، بلکه در کار برای جامعه

پرستی، رفاه  ها باشد. "برداشت من از میهن تواند بهتر از ستم بریتانیایی ستم شاهزادگان یا سایر روسای هندی هیچ نمی

 کردم." دست آورم، سرم را به احترام آنان خم می در دستان انگلیسیان بهتوانستم آن را  ی مردم است، و اگر من می همه
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ای باشد، چرا که در یک  چنان جامعه آن  تواند ضمانتی برای چنان که در غرب تکامل یافته است، نمی دموکراسی، آن

اور به این که یک اقدام شود پیروی کند. اّما "ب می اکثریت تعییناز سوی دموکراسی بر همه واجب است از قوانینی که 

اکثریت، اقلیت را موظف و ملزم کند، خرافه و نامعقول است. انسانی که به انسانیت خود واقف شده است، تنها از خدا 

اند  ترسد، و از هیچ کس دیگر نخواهد ترسید." اگر انسانی فقط متوجه شده باشد که اطاعت از قوانینی که ناعادالنه می

بیانی  بهفرمانی یا خودمختاری."-کلید خود ی خود نخواهد ساخت. این است چ انسانی او را بردهبزدالنه است، ستم هی

گر  ای آزاد، شاد، و سزاوار زیستن است که در آن، هر فردی، چه زن یا مرد، یک مقاومت دیگر، تنها آن جامعه

    زند. جاست که "ثورو" با زبان و قلم گاندی حرف می ی  بالقوه باشد. این مدنی

 

در این  اش ها، پزشکان و مجریان ها، دادگاه آهن ناپذیر تمدن مدرن با راه تاثیر تولستوی در محکوم کردن سازش

از سوی  ای که ؛ و تاکید بر دانش و علم در سیستم آموزش، کمتر برجسته و چشمگیر نبود. در مجموع، نظریهگو و گفت

شود،  مطرح می –ی هندی( منتشرش کرد سواراج" )یا خودمختارینام "هند  که به–کوچک  ی نوشتهگاندی در این 

  گیرد. اش دربر می ترین شکل ترین و صریح امان ترین، بی ی او را در ناب ی اندیشه ی اصلی هسته

 

تنها آموزش وکالت دیده بود، بلکه وکیل هم به دنیا آمده بود. وی کار در  ی گاندی اساسا حقوقی بود. او نه دستگاه فکری

با  تر قانون یا عدالت جهانی ادامه دهد. دادگاه بریتانیایی را رها کرد، فقط به این خاطر که آن را در دادگاه بزرگ

ی  جست، نه به شیوه روش خود می آن را به  ،ویدج جز حقیقت را نمی اش،  که چیزی به صمیمانه وجود ادعای مکررِ 

ی وکیل مدافعی که پیشتر  منزله است، بلکه به ی شواهد عینیکن تا حّدمماش غربال کردن  ی مهم ای که مسئله  قاضی

شکل  اش به گرفت و سپس از تصمیم اش را می نحوی شهودی تصمیم است. گاندی به حقیقتای از  متعهد به گونه یا جنبه

   کرد. منطقی و عقالنی دفاع می

 

شد، و بحث را بیش از اندازه  ی یک مسئله می بهآمیز بر این یا آن جن  به تاکید اغراقمنجر این خصوصیت او، گهگاهی 

های زیر  شکلی که از گزاره ویژه در "هند سواراج" آشکار است، به رساند. این نکته به نظر می خام یا متعصبانه به

  :توان دریافت می

چه که  آن کنم هند هرگز به این مخمصه دچار نشود. "وضعیت انگلیس در حال حاضر ترحم برانگیز است. من دعا می

ها واژگانی خشن و  آوری، همانند زنی است نازا و روسپی. هر دوی این ها" به حسابش می "مادر پارلمان

اند، اّما دقیقا بجا و سزاوار هستند. آن پارلمان، بنا به میل خود، هنوز حتّی یک کار خیر هم انجام نداده  گیرانه سخت

پارلمان، بدون فشار بیرونی، طوری است که ی آن   ام. وضعیت طبیعی دهاست. از این رو آن را با زنی نازا مقایسه کر

تواند هیچ کاری انجام دهد. همانند روسپی است، چرا که تحت کنترل وزرایی است که هر از چندگاهی عوض  نمی

 شوند." می



15 
 

 

ای را که بر هند دارد،  چیرگیتوانست چنین  آهن، انگلیس نمی "بایستی به شما نشان داده شود که اگر نبود خطوط راه

توانستند از جایی به جای دیگر  ها نمی توده  ،. بدون آنستا طاعون ]خیارکی[ را هم پخش کرده  آهن دست آورد. راه به

ها نیز افزوده است،  آهن به تعدد قحطی ها، ما تفکیک طبیعی داشتیم. راه . پیش از اینستا بروند. ناقل میکرب طاعون

فروشند و این غالت به  میهای دورتر  به جاونقل و تحرک، مردم غالت خود را  ی وسایل حمل احتیعلت ر زیرا به

شوند و به این  میذخایر غات خود خیال  بی محلی شود. مردم رستاده میی بیرون بازارهای محلی فترین بازارها گران

های  های بد، نقشه کند. انسان دید میی انسان را تش آهن سرشت شیطانی شود. راه ترتیب فشار گرسنگی بیشتر می

  " اند. های مقدس هند، ناپاک شده آورند. مکان ی خود را با سرعت بیشتری به اجرا در می شیطانی

کند، عجیب این است که فسق  شوم، پزشکی درمانم می ای مبتال می ام، به بیماری روی کرده "من در فسق و فجور زیاده

کرد، و من تسلط بر  کرد، طبیعت کار خودش را می چه پزشک دخالت نمی م کرد. چنانو فجور را باز هم تکرار خواه

اند.  هایی برای پراکنش و انتشار گناه نهاد ،ها . بیمارستانشدم میآوردم، از فسق و فجور آزاد  و شاد  دست می خود را به

 "شود. اخالقی بیشتر می کنند و بی تر مراقبت می شان کم ها از بدن انسان

ی تمدن  کوبد. ماشین نماد اصلی های انگلیس می سازی بر دروازه ماشین شروع کرده که اروپا را ویرانه کند. ویران"

 مدرن است؛ ماشین مظهر گناهی بزرگ است." 

های  بود به منچستر پول بفرستیم و از پارچه حساب بیاید، اّما من موظفم بگویم برای ما بهتر می به"ممکن است بدعت 

ی  بافی را در هند چندین برابر کنیم. با استفاده از پارچه های پارچه دوام منچستر استفاده کنیم تا این که کارخانه بی

مان حفظ  مان را به قیمت خون دهیم؛ اّما با تولیدی مثل منچستر در هند، پول مان را به باد می منچستر، ما فقط پول

 کنیم." می

 

چندان  ی نه ی افراطی و شعوری هشیارانه، با مغلطه ،عمیق  شکار است که خرد شهودیطور موارد دیگر. آ و ...همین

تر در عمل تا  تر بود، بزرگ ی کلمات بزرگ ی زندگی همیشه از گاندی اند. خوشبختانه گاندی کمی، درهم آمیخته

 تر در زیست تا در منطق. زه خالّقاندا موعظه، بی

 

و منتشر شد، فورا از سوی دولت بمبئی در هند ممنوع شد. این   راتی نوشتهزبان گج "هند سواراج" که در اصل به

ای از آن را برای تولستوی  آن را منتشر کند، و نسخه ی  ی انگلیسی مسئله خوشبختانه نویسنده را برانگیخت تا ترجمه

 مان شد.دید طبیعتا شاد ی خود را در آن می سال از این که بازتاب اندیشه ی کهن بفرستد. فرزانه

 

ی کالسیک کوچک که گاندی در سفر بازگشت خود مجبور به نگارش آن شد، یکی از معدود کارهای  این نوشته 

های جدا  های او در بخش ی پایدار نوشت )بیشتر سایر نوشته کاملی است که در یک مّدت، در اوج یک اشتیاق فکری

   اش به انگلیس بود. اب تنها دستاورد ثمربخش سفر چهارماهشدند(. این کت اش نوشته می درپی برای نشریه از هم و پی
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 ی تولستوی مزرعه

آورد  ی حّق به جانب بهانه می نتیجه و عقیم از آب درآمد، دولت بریتانیا با قیافه ی گاندی در لندن بی ماموریت سیاسی

گردان آفریقای جنوبی  -چوب الی چرخ سیاست مستعمرات خود خواهد اش به این خاطر است که "نمی که درماندگی

کننده   ای در انتظارش بود. دورنمای جنبش نومید بگذارد." وقتی در آفریقای جنوبی از کشتی پیاده شد، وضعیت آزارنده

شدن بود؛ از سوی دیگر، دولت هم با استفاده از موقعیت، اقدامات  ی هندیان در حال ضعیف بود و روحیه

 ی خود را تشدید کرده بود. گرانه کوبسر

 

ی انتشار "نظرگاه  ی مبارزه و نیز ادامه ی ادامه های تکراری مانده بود تا بتوان حداقل هزینه  پول خیلی کمی باقی

های دیگری از خیرخواهان در سر بزنگاه، تقریبا مانند  و هدیه 48هندی" را تامین کرد. هر چند که یک چک از "تاتا"

که  نبودی شان عبور کنند، اّما هیچ اطالعی در دست    هی سررسیدند و کمک کردند تا از بحران فوریموهبتی ال

ی وقت و توان خود را وقف خدمات  جایی که حاال گاندی تقریبا همه .  از آنکرد میمبارزه تا کی باید ادامه پیدا 

ی حقوقی کند که تا  ای تا صرف کار حرفه –مو نیز میل کمتری ه–ماند  کرد، وقت کمی برایش می اجتماعی باید می

 شد. تامین کرده بود. وضعیتی بحرانی بود و باید کاری انجام می اش ی فعالیت اجتماعی ادامه جا درآمد کافی برای این

 

ی او و راهبرد  سیاسی-ی اخالقی ی اندیشه درنگ اصل اساسی در این مخمصه، گاندی متوسل به آن چیزی شد که بی 

ی او هرمان  گر آلمانی بود. دوست و تحسین باید خودکفا می ی تشکیالت وی می ی آن بود، یعنی خودیاری. هسته بنیادی

گرای پرشور بود، در این دوران حساس به کمکش آمد. او  ، که در حرفه، معمار و در اعتقاد یک تولستویکالنباخ

کرد  یده بود، که  حاال آن را به گاندی تقدیم میی ژوهانسبورگ خر کیلومتری  36هکتار در  41ای به وسعت  مزرعه

خاطر سرپیچی از فرمان سیاه و ممنوعیت مهاجرت را در آن، جا  ی دستگیرشده به گران مدنی های مقاومت تا خانواده

ی تولستوی نامیدند، و آن را با اصول و  ی روس، مزرعه دهند و سرپرستی کنند. مزرعه را با اجازه و تبّرک فرزانه

 شد. دید، قلبش شادمان می جا بود و مزرعه را می کردند که اگر خودش آن ای اداره می هشیو

 

ی دوربان که "دیدگاه  داشت، یکی در فونیکس در نزدیکی ا َشرام –به قول هندیان–جماعتی، یا  قرارگاهگاندی دو 

ی تولستوی در بیرون  کردند، دیگری همین مزرعه و فرزندانش در آن زندگی می و همسرشد  هندی" در آن چاپ می

های "ساتیاگراهی"های زندانی در آن زندگی و کار  ژوهانسبورگ بود که گاندی و کالنباخ خودشان همراه با خانواده

 از همین نوع بود.کرد و انضباط هم  ی همراه با کار دشوار پیروی می کردند. زندگی در هر دو جا از سادگی می

 

                                                           
48
 - Tataی  جی تاتا بنیاد شد. زمینه از سوی یک پارسی )زردشتی( به نام َجمست 1151ی هندی که در سال  لیتی: شرکت بسیار بزرگ فرام

 های شرکت، بسیار گسترده است و از آن جمله، شرکت در امور بشر دوستانه.  فعالیت
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ی   چه که عموما "نفی یافت و آن جا گاندی در بهترین و شادترین حال خود بود. وی آسایش را در سختی می در این

عنوان دهقان و کارگر با دستانش  شود، برایش احساس رضایت خاطر به همراه داشت. با قلبی شاد، به خود" خوانده می

ای راه انداخت و اولین آزمایش  کرد. مدرسه کاری می کرد، دیوار را گچ ّره میکند، چوب ا کرد، خاک را می کار می

اش را، در بیرون از خانه، با تدریس از راه قلب، و نه از راه سر، با کمک کار دستی، و نه با حروف نوشته  آموزشی

ست. در مجموع انضباط کرد و خوشحال بود که هیچ ماری را نکشته ا ی مارها زندگی می اجرا کرد. در میانه شده

 زد. شان از نشاط حرف می جا پارسایانه و راهبانه بود، اّما روحیه آن

 

آمد؛ چرا که بعضی از کودکان شیطان بودند و همیشه تسلیم تاثیر عشق نبودند. یک بار  شکّ مشکالتی هم پیش می بی

ر انسان بود که گهگاهی کنترل خود را از قد که حتی هنگامی که به روح بزرگ )مهاتما(  شهرت یافته بود، آن–گاندی 

کش زد. این افراط استثنایی در  ای شیطان خشمگین شد که عمال او را با خط چنان از دست پسربچه آن –دست بدهد

 چون اثر زخم باقی ماند.  خشونت در خاطرش هم

 

یا تحمیل  ندی مختلط  حفظ ک ی راهبانه را در یک آزمایش آموزشی  همسری همیشه راحت نبود که بیهم، طور  همین

احتمال داشت رخ دهند، و هنگامی که موردی  –ها بودند آمیزترین ناهنجاری که از نظر او گناه–. ماجراهای جنسی ندک

دنبال آن مجازات   به ووزه گرفت، جا رفت و یک هفته ر آن  فونیکس روی داد، گاندی با شتاب به قرارگاهدر 

 اش بود.  عنوان کفاره( در زندگی این روزه اولین مورد از هجده روزه )به تحمل کرد.مدت  دو هفته  تری به طوالنی

 

ی گاندی در تمام زندگی این بود که پیش از جستجوی علت مشکل در دیگران، آن را در خود بجوید. حاال،  شیوه

ن خاطر من بر خود همی کرد. "به ی خود سرزنش می خاطر خطای افراد زیر سرپرستی چون بعدها، خود را به هم

ی من دل همه را  توبه ای هفت روزه تحمیل کردم و عهد کردم که چهار ماه و نیم، فقط یک وعده غذا بخورم ... روزه

مرا  ی پیوندی که کار بودن چه چیز وحشتناکی است، و رشته درد  آورد، اّما فضا را پاک کرد. هر کسی فهمید گناه به

 تر شد." تر و حقیقی کرد، قوی مینسبت به دختران و پسران متعهد 

 

ی عمر در او  ی وی بر روی دیگران تغییر اصیل قلب آنان است، همواره تا باقی لوحانه که تاثیر توبه این فرض ساده

زبانی را  ادعایدانی زیرک و هشیار بود که به آسانی فریب  باقی ماند. در مذاکرات سیاسی یا قضایی، وی حقوق

کنند،  چه را که دیگران اقرار می شدند، مایل بود آن ی او مربوط می مسائلی که به وجدان اخالقیخورد،  اّما در  نمی

 باور کند.
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 آرامش و طوفان

های "ساتیاگراهی"هایی که از مرز ترانسوال عبور  ی این دوران مقاومت مدنی ادامه داشت، و دسته در تمامی

دولت  آمیزحمایت مهربا که ها  گری اخبار این وحشی. خوردند شده و یا شالق می زندانی یا اخراج  کردند، می

ای را  خشم فزایندهشد و  در هند پخش  هندیانی گرم گوخال از آرمان  ، به لطف پشتیبانیانجام می گرفتند امپراتوری

حساسات هندیان بودند. دولت ی جرج پنجم در راه بود و مقامات بریتانیا نگران فرونشاندن ا گزاری برانگیخت. تاج

که  اینعنوان  اعالم کرد با هندیان به 1411ی مبرم امپراتوری، در آغاز سال  توجه به این مالحظه یآفریقای جنوبی ب

باسوادی بستگی خواهد  ورود به ترانسوال به یک آزمون ، بلکهتبعیض انجام نخواهد گرفت هستند، نژادی آسیایی

طور که  همین خاطر معلق شد و زندانیان آزاد شدند. اّما این رویدادها، همان های چهارساله بها، ساتیاگرآنیافت. پس از 

 رخدادهای آینده نشان دادند، چیزی بیشتر از آرامش میان طوفان نبودند.

 

چون یک میهمان حکومتی با تمام تشریفات با او رفتار  بازدیدی از آفریقای جنوبی کرد و هم لگوخا 1412در سال 

ی  و عالقه –تر است ی او بعدها ثابت کرد که از بت خود بزرگ هرچند که پرستنده–د. گوخال بت گاندی بود ش

ی زیادی به آرمان هندیان در آفریقای جنوبی داشت. گاندی از دیدار گوخال سرمست بود و در تمام این  شخصی

کرد. گوخال دیابت )مرض قند( داشت و  میتنه او را همراهی   عنوان منشی، پرستار و نوکرش یک  گذار به و گشت

 آماده کردن خوراکش نظارت داشت و خانم پوالک که  شد. گاندی شخصا بر دقت تنظیم می باید به اش می رژیم خوراکی

کرد که:  کرد. او با خرسندی بعدها تعریف می برد، در این کار کمکش می هم تحت تاثیر قرار گرفته بود و هم لذت می

شدت  انداخت، به هایش می در مورد مرتب بودن و تا کردن درست دستار "ماهراتا" که روی شانه "آقای گوخال

 "داد. کرد و چین می دقت اتو می های خودش به آن را با دست  پسند هم بود، و آقای گاندی گیر و مشکل ایراد

 

های حسن نیت ژنرال  داشت و تضمینی دوستانه از سوی دولت آفریقای جنوبی در آن کشورحضور  گوخال با پذیرایی

به گاندی گفت: "شما  ،بوتا و ژنرال اسماتز هم در کنار این پذیرایی قرار داشت. پس از یک کنفرانس طوالنی با وزرا

در عرض یک سال باید به هند برگردید. همه چیز حّل شده است. فرمان سیاه با چیز دیگری جایگزین خواهد شد. 

های خود را  شود."  اّما گاندی شک ن مهاجرت حذف خواهد شد. مالیات سه پوندی لغو میممنوعیت نژادی از قانو

 توانست باشد. ای می مردان حرفه تر و هشیارتر از بسیاری از سیاست داشت. در مسائل سیاسی وی زیرک

 

را تحت تاثیر قرار داد و شدت او  ی پیروانش باخبر شد به چه گوخال در برخورد اول با کار گاندی دید و از روحیه  آن  

اند،  ی فعلی بوده ای عمومی در بمبئی گفت: "تنها آنانی که در تماس مستقیم با خود آقای گاندی در بازگشت در سخنرانی

توانند شخصیت شگفت این مرد را درک کنند. بدون شکّ او از جنسی است که قهرمانان و شهدا از آن جنس ساخته  می

و بر خود  ی دور های عادی آوری وجود دارد که انسان ی شگفت های روحانی در وجودش قدرت ،شوند. باالتر از آن می

 تواند به قهرمان و شهید تبدیل کند." را می
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هایی که رهبران آفریقای جنوبی به او داده بودند، عمر درازی نیافت. کمی  ی گوخال در مورد تضمین بینی خوش

شان اعالم  های و خانواده ی پیشین پوندی بر کارگران قراردادی 3از لغو مالیات ی دولت را  نگذشت که اسماتز ناتوانی

ی هندیانی را  اجرت، ازدواج همهی مه بهانه ماریام" بود که به-ی "بایی دنبال آن، قضاوت دادگاه عالی در پرونده  بهکرد. 

را ثبت نکرده بودند. این اهانت  آن کرد که مطابق سنت مسیحی عقد نکرده بودند و طبق مقررات  باطل اعالم می

وجود آورد و  ای را به ی گسترده ، مسلمان، یا پارسی؛ نارضاییهندو  ی هندی، ی زناشویی آور به حریم زندگی شرم

ی بزرگی از  شان به میدان بیایند. حاال گاندی نیروی ذخیره باعث شد که زنان دوشادوش مردان در دفاع از شرافت

 ها داشت. ی بخش القوه، هم در میان کارگران قراردادی و هم درمیان زنان همهی ب گران مدنی مقاومت

 

"ساتیاگراها در اش،  آغاز شد که گاندی آن را درنوشته  ای ی مبارزه ی پایانی مرحله 1413که در سپتامبر  چنین بود این

نفره از داوطلبان  15جمعی فقط  طور مفصل شرح داده است. مانند همیشه، با احتیاط شروع کرد. آفریقای جنوبی"، به

مجوز هندیان را زیر پا  شان بود، از مرز ترانسوال رّد شدند و ممنوعیت ورود ِ بی فونیکس، که همسرش هم در میان

ی تولستوی از  گذاشتند. آنان دستگیر و محکوم به زندان با کار سخت شدند. بعد گروهی از زنان داوطلب از مزرعه

کاران هندی را تحریک به اعتصاب  انسوال ازمرز ناتال ّرد شدند و با رسیدن به نیوَکِسل معدنجهت دیگر، یعنی از تر

کاران و  رحمی انتقام خود را با بیرون کردن معدن کردند. زنان زندانی شدند؛ اعتصاب گسترده شد. مقامات با بی

 های سازمانی گرفتند.  شان از خانه های خانواده

 

کار و  خانمان، بی ی نظم چندین هزار کارگر، بی رسانی و برقراری مسئولیت مراقبت، خوراک گاندی ناگهان خود را با

پیمایانی تبدیل  جمعیت پریشان گرسنه را به ارتشی از راهخوراک روبرو دید. وی به راهبردی درخشان رو آورد.  بی

مقامات آنان را جا و  بهتر است خودد. "دستور دادگاه دستگیر شون جا به رفتند تا در آن سوی ترانسوال می کرد که به

از آنان کودکان   پایان مردان و زنانی شروع شد که بسیاری شکل صفوف بی پیمایی به این ترتیب راه خوراک بدهند!" به

 خود را در بغل داشتند.

 

آغوش مادرش به شد. یکی از کودکان از  رویی تحمل می بینی نشده بود، با خوش سختی و رنج، که گزیرناپذیر و پیش

ی خود را با گفتن این جمله ادامه داد که "ما  پیمایی کردند و غرق شد. اّما مادر شجاع راه نهری افتاد که از آن عبور می

گردد، غمگین باشیم. برای زندگی است که باید تالش  ای که هرقدر برایش زاری کنیم برنمی بایست برای مرده نمی

 کنیم."
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ی  اش، کالنباخ، پوالک، و خانم شلزین منشی کرد، از سوی همکاران وفادار اروپایی را رهبری میپیمایی  گاندی که راه

شد. وی در عرض چهار روز سه بار دستگیر شد، و درنهایت محاکمه و محکوم  کارآمد و فداکارش استادانه یاری می

ی  دند. اگر که مقامات امیدوار بودند روحیهی او، کالنباخ و پوالک هم دستگیر ش دنبال دستگیری ماه زندان شد. به 4به 

 شان، تضعیف کنند، امیدشان ناامید شد. و راهنمای اصلی از میان  دهنده الهام پیمایان را با حذف ِ راه

 

عنوان بخشی  کاران به های وحشیانه و تقریبا غیرانسانی پناه برد. معدن دولت با شکست در تضعیف روحیه، به روش

هایی که اعتصاب کرده بودند، کار کنند. و هنگامی که  شدند تا در همان معدن ، با شالق وادار میاز محکومیت زندان

های همراه با ترس و وحشت گسترده، در  گری خوردند. گزارشات این وحشی رحمانه شالق می کردند، بی خودداری می

صراحت در حضور افکار عمومی "اقداماتی ی بریتانیا در هند، با  والیرسید و حتی "لرد هاردینگ"  هند به مردم می

 نباید تحمل شود" محکوم کرد. خواند، را که حتی یک لحظه هم از سوی کشوری که خود را متمدن می

  

گفته  ی ژنرال اسماتز فشار آورد، ژنرالی که بهبرد، بر رو دولت امپراتوری که پیشتر از سرزنش وجدان رنج می

تواند آن را ببلعد و نه  می  بود که ماری با موشی در دهان گرفتار است، که نه ای گرفتار گاندی، "در همان مخمصه

حفظ آبرو یعنی تعیین کمیسیونی برای بررسی نارضایی هندیان متوسل شد. گاندی  ی بیرون دهد." او به ابزار همیشگی

 شجاع، چارلز فریر ی گلیسیدو ان ،به همراه همکارانش کالنباخ و پوالک آزاد شد. در این میان، گوخال از هند هم

عنوان میانجی، مفید از کار درآمد. این دو در حالی  ن را فرستاد که حضورشان بهودابلیو. دابلیو. پیرس  و 49ا َندروز

محض این که برای اولین بار گاندی را دیدند، به یاد  ی کلمه بودند، به معنای واقعی ای به که مسیحیان حقیقی

 افتادند. 50ا َسیزی یسفرانس سن

شکّ، او پیروز آن روزها  گفت: "بی ی گاندی چنین می همتای مبارزاتی ی بی پروفسور گیلبرت موِرْی با مرور شیوه

 ی نبرد مقاومت کند." توانست در برابر آن شیوه ، نمیباشد واقعا انسان ی کهبود. هیچ دشمن

 

فکر هندی عمل کرده است  پرست کوته ان یک میهنعنو از سوی دیگر، گفته شده است که گاندی در آفریقای جنوبی به

تر بومیان آفریقایی که در  وطنانش محدود بوده است. او از حقوق  مشروع اش به دفاع از منافع هم  و نقش انقالبی

 جا کرد، در حالی که هندیان به سودای پول به آن شد، دفاع نمی سرزمین خودشان بسیار بدتر از هندیان با آنان رفتار می

، منافع طبقه  ّهای ملی ی حاکمه در هنگام بحران وی به این هم متهم بود که با پشتیبانی از طبقهکشانده شده بودند. 

 گذاشت. کارگر سفیدپوست را کنار می

 

                                                           
49
 - Charles Freer Andrewsستقالل هند که از سوی گاندی ی ا گر اجتماعی ی کلیسای انگلیکن و مبلغ مسیحی و کنش : کشیش انگلیسی

 (1171-1441لقب "دوست فقرا" گرفت.)
50
 - Francis of Assisi  یا:San Francesco d'Assisi مند  (. فرزند تاجری ثروت1112-1225ی ایتالیایی ) راهب، عارف و واعظ مسیحی

 ی تاریخ بشر. های مذهبی شده ترین و مشهور ترین شخصیت گزار سلک فرانسیسکن رهبانی و یکی از ستایش گذران. بنیان و خوش
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کلّی نادرست از فکر او و منابعی است  کیشانه، خوانشی به ی راست ی انقالبی قضاوت در مورد گاندی با این ایدئولوژی

گرفت. گاندی نه لنین بود و نه مائو، و آرزویی این چنین هم نداشت. قضاوت  ها می الهام و توان خود را از آنکه او 

 های گاندی قضاوت کنیم. قدر نامعقول است که لنین و مائو را با ارزش ها همان در مورد او با این ارزش

 

ای از مجلس  الیحه ،ه امضاء رسید و در ماه ژوئنقراردادی موقتی میان اسماتز و گاندی ب 1414ی  اّما، در ژانویه

های معتبر از سوی قانون و سنت هندیان را تائید  ی ازدواج کرد، همه پوندی را لغو می 3اتحادیه گذرانده شد که مالیات 

طرف به معنای شکست و تحقیر  ی یک داد. در نگاه معمول، که پیروزی کرد، و امتیازات خاصی هم به هندیان می می

همتای گاندی، پیروزی سهم هر دو  در مبارزات بی. طرف روبروست، این توافق برای یکی از دو طرف پیروزی نبود

ی هر  با شکست دادن، بلکه با پیروزیکرد، که نه  ای بود که گاندی در ساتیاگراها ادعا می طرف بود. این همان زیبایی

تر از نتایج و  همیشه بزرگ اش ی پیروزی یز که هزینهآم بسیار متفاوت از جنگ خشونت 51شد. دو طرف پیروز می

طور که بیش از دو هزار  عام کالینگا به آن واقف شد و همان پس از قتل 52طور که امپراتور آسوکا سود است، همان

مجبور شد ناپذیر ناپلئون  هنگامی فهمید که پس از شکست دادن نیروهای ظاهرا شکست 53سال بعد، دوک ولینگتون

 انگیز نبردی پیروز باشد." ی غم تواند نیمه خورده نمی "هیچ چیزی جز یک نبرد شکست: بگوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51
 .ور شدمشه "برد-برد ی بازی"ها به  ی بازی این همان چیزی است که بعد ها در نظریه - 
52
 - Ashoka Maurya( :232-314 یکی از بزرگ ترین امپراتوران هند که بخش هایی از ایران شرقی و همه .)ی افغانستان  پیش از میالد

ای نابودکننده به کالینگا )اودیشای فعلی( کرد. پس از دیدن کشتار انبوه  پیش از میالد حمله 251تا بنگالدش را در تصرف خود داشت. در 

ی باورها وضع کرد.  مدارایی را ترک کرد. قوانینی برای احترام به همه در این جنگ، به دین بودا باورمند شد و از این پس، جنگ و بیمردم 
 ولی در عین حال بعضی گفته اند که خود او هم، برای اجرای اکید قوانین خود، پلیسی مذهبی بنیاد گذاشت. لقب او در هند، "محبوب خدایان"

 است.
53
 - Duke of Wellingtonمرد انگلیسی که دوک ولینگتون بود. در جنگ  (، سرباز و سیاست1754-1162)  سلی : فیلد مارشال آرتور وله

 مهم واترلو با ناپلئون بناپارت فرانسوی، پیروز شد.
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 خداحافظی با آفریقا 

وطنان و اروپاییانی که در آفریقای جنوبی پشت سر  ی خداحافظی" با هم بین بود، در "نامه گاندی که تا حاال خوش

مان در این سرزمین" نامید. او هنوز  بود، "منشور بزرگ آزادیگذاشت، توافق با اسماتز را که اساسا یک سازش  می

ی  قانون اساسی، انگلیس مند سنت شکوهها و  انگلیسی ی شخصیت ی ذاتی تحت تاثیر افسون ایمانش به بزرگواری

 .شد نمی خسته اش گفتن از هرگز که یطور ، ی بریتانیا بود ی امپراتوری بریتانیا، و رسالت عمیقا انسانی

 

خاطر این که حقوقی را که هرگز از  دهم، نه به گوید: "من این نام تاریخی را به آن می گزاری می توضیح این نامدر 

دهد، بلکه به این خاطر که پس ازهشت سال رنج  ایم یا در نوع خود تازه یا چشمگیرند، به ما می ها برخوردار نبوده آن

مند بوده است. من آن را "منشور  ها و اموال ارزش دادن جان تدست آمده است که همراه با از دس فرسایی به توان

را در مسائلی که ما مشورت با ی تغییری است در سیاست دولت در برابرمان و چون حّق  نامم، چون نشانه   بزرگ" می

از گذاشته شود.  مان هم احترام به آرزوهای معقولپذیرد که  می، بلکه کند تنها تثبیت می گذارد نه مان تاثیر می بر روی

میان رعایای  ،حقوقی ی ی نژادی کند که نباید هیچ نابرابری ی بریتانیا را تائید می ی قانون اساسی این گذشته نظریه

نظر از این که بسته به شرایط محلّی، چقدر در اجرا ممکن است متفاوت باشد. باالتر از همه، این  پادشاه باشد، صرف

مندانه اثبات کرده است، و به جامعه توانی تازه با مقاومت  نوان سالحی قانونی و شرافتع مقاومت منفی را به ،توافق

دهد در بیشتر موارد  شناسم که تاریخ نشان می نهایت برتر از نیروی رای می است؛ و من آن را نیرویی بی  منفی داده

 خود ِ رای دهندگان شده است." دِ تبدیل به چیزی بر ضّ 

 

: "درست یا چنین گفتهندی و غیر هندی تاون به حاضرین مختلط  ی خداحافظی در کیپ ی عمومی در یک سخنرانی

چنان با  اند، و این به نفع هر دو نژاد است که آن نادرست، برای خیر یا شّر، انگلیسیان و هندیان به هم بافته شده

مند باقی بگذارند و نشان دهند که هر  شوند میراثی شکوه یهایی که در آینده زاده م یکدیگر شکل بگیرند که برای نسل

روند، این امپراتوری ممکن است در این میان استثنایی باشد که نه بر روی مصالح  آیند و می ها می چند امپراتوری

 های معنوی بنا شده است." بلکه بر شالوده ،ماّدی

 

طور   ی دوستی صمیمی را به  چنینی د و در هند، ایمان ایناین که در عرض پنج سال بعدی، دولت بریتانیا در خاک خو

 ای مثل گاندی، ی عاشق پرستنده بزرگ سرنوشت امپراتوری است. کوریو صنز های  عجایبکامل نابود کرد، از 

 شود. میاز پیش ی خدایان امپراتوری بیشتر  شود، اّما کوری  دیر یا زود برطرف می
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سال به کارزار آفریقای جنوبی توانست ادامه دهد، بدون  21ندی به مدتی بیش از "این که گا گفت می 54رومن روالن

دانان،  ی رهبران سیاسی، تاریخ ی باورنکردنی بینی ای در اروپا برانگیزد، گواهی است بر کوته که گفتمان ویژه این

تنها  مان نظیر نداشت، نه های انای روحی بوجود آورد که در دور های او حماسه متفکرین و باورمندان ما، چرا که تالش

 اش." ی نهایی خاطر پیروزی هایی که نیاز داشت، بلکه به ی فداکاری به علت عمق و پایداری

 

ای که  ی مفلوک انداخت، قاّره ، گاندی به همراه کاستوربای و کالنباخ، آخرین نگاه خود را به قاره1414ّجوالی  11در 

مرد که هرگز -ی امروزه بگویند، این خدا وطنانش هر چه در مورد آفریقای جنوب در آن نور خود را بنیان گذاشت. هم

ای از این  اش هیچ ناخشنودی ورزید، در قلب وطنانش عشق می دست از جهانی اندیشیدن برنداشت، هرقدر هم که به هم

ای من به سرزمینی مقدس و اش چنین گفت: "این شبه قارّه بر ی خداحافظی همراه نبرد. در واقع در بیانیه سرزمین به

ای که  کنم، و فاصله جا را با دلتنگی ترک می ام. سواحل این ست در کنار سرزمین مادریگرامی تبدیل شده است، در

ماند،  مند خواهم اش عالقه تر هم خواهد کرد، و همیشه به رفاه مرا حاال از این کشور دور خواهد کرد، مرا به آن نزدیک

ای که از سوی اروپاییان به من هدیه شد تا ابد  وطنانم نثارم شد و لطف و گذشت مهربانانه و عشقی که از سوی هم

  ترین گنجینه در خاطرم خواهد ماند." عنوان گرامی به

 

جا  رفت، چرا که گوخال او را به آن بایست به انگلیس می هرقدر هم که حسرت برگشت به کشورش را داشت، اّما می

عنوان  ای را به ای دو هفته فرسا بودند و اخیرا هم روزه هایی بسیار طاقت ال ِ گذشته، سالاحضار کرده بود. سه س

اش به شدت ضعیف شده بود، اّما اصرار داشت که در کابین  ی لغزش فرد دیگری از سر گذرانده بود. توان بدنی کفاره

همراهانش بر روی عرشه و تدارکاتی  ای را برای او و سفر کند. خوشبختانه، مقامات کشتی امکانات ویژه 3درجه 

توانستند با  ی کالنباخ دلپسند بود، و آنان می ای برایشان آماده کردند: همراهی های میوه ی خوراکی اضافی برای تهیه

 شان به بحث بپردازند. های آینده آسودگی در مورد طرح

 

هزینه هم  بی ،از نشست و برخاست نزدیک با اودهد که امتی آورد نشان می رویدادی که گاندی از این سفر به یاد می 

گاندی( با ناخشنودی به وابستگی او به یعنی مراقب او )-و همنشین تر از یک دوربین دوچشمی داشت نبود. کالنباخ بیش

تملک که کالنباخ مدعی آن بود سازگار -توانست با آرمان عدم ها چگونه می کرد. مالکیت این دوربین ها نگاه می آن

شان خالص  کنی به دریا و از دست شان نمی ی اختالف شوند، چرا پرت جای این که بگذاری مایه باشد؟ "بنابراین به

 همین خاطر فورا پاسخ داد "مطمئنا، ی این موقعیت بود. به ی گاندی این بود. کالنباخ هم آماده شوی؟" توصیه نمی

                                                           
54
 - Romain Rolland1416، برنده ی نوبل ادبیات سال نویس، مورخ و عارف فرانسوی نامه نویس، ، زندگی نویس، مقاله نویس، درام : رمان 

 . 
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آورد که "من فورا   خاطر می ا کمی غرور ناشی از رضایت بهگاندی همراه ب 55زا  را دور بیانداز." مصیبت های چیز

 را به دریا انداختم."  آن

 

ی جنگ بزرگ در میان مسافرین مانند بمبی منفجر شد. دو روز  رسید، اخبار درگیری 56که کشتی به کانال مانش وقتی

شد. وقت رسیدن به  های دریایی یدک کشیده می باید از میان مین طول کشید تا کشتی از عرض کانال بگذرد، چون می

 نده است.لندن، گاندی متوجه شد گوخال که قرار بوده از پاریس بازدید کند، در لندن سرگردان ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55
 ی مشهور، از یک مرجع پذیرفته شده در فرهنگ غربی است. ی کالنباخ اشاره به تایید یک دستورالعمل اخالقی اشاره - 
56
 - British Channelد و نامن : دریای میان فرانسه و انگلیس، دارای دو اسم است. فرانسویان آن را کانال مانش یا دریای مانش می

 نمی کشند.  شان هم برای هم شاخ وشانه گویند. هیچ کدام ها آن را کانال بریتانیایی می بریتانیایی
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 انجام وظیفه برای امپراتوری

 تعبیر به–عملی یا کنار کشیدن و هیچ کاری نکردن، یا  ی گاندی چه بود؟ بی حاال که بریتانیا در جنگ بود، وظیفه

چه را که در هنگام  با سرشت او بیگانه بودند. آن ،"تصمیمی و تردید نشستن بر روی پرچین ِ بی" –آمریکایی گویای

اش را در این بحران دوباره به  ها انجام داده بود، به یاد آورد. بهتر نبود که خدمات جنگ بوئر و "شورش" زولو

 امپراتوری عرضه کند؟

 

فرصتی برای هند  کردند که نیاز انگلیس اش در انگلیس مشورت کرد. بسیاری از آنان استدالل می با دوستان هندی

ی برده  کند، وظیفه داری را ممکن می دار در دفاع از نظامی که برده اش کند. کمک به برده است تا کاری برای آزادی

 نیست. 

 

ی هند نگاه  عنوان دشمن آزادی موقع به بریتانیا به   او در آنکرد. اواّل  اّما این نوع استدالل گاندی را جذب نمی 

ی دشمن سوء استفاده  مندانه نبود که از گرفتاری آمد، شجاعانه و شرافت حساب می ی اگر دشمن بهکرد. ثانیا، حت نمی

ی حمل مجروحین را به آنان داد و از  ای به مقامات بریتانیا نوشت و پیشنهاد تشکیل سپاه هندی همین دلیل نامه کرد. به

 .نویسی کنند وطنانش در انگلیس و ایرلند خواست که در آن نام هم

 

خشونتی به  و بی 57آهیمسا گاندی بهعتقاد ی این اقدام را با ا هنری پوالک از آفریقای جنوبی تلگرافی زد و سازگاری

روی اعتقاد  رو نبود. او نه دنباله دنباله –چه بعدهاو چه حاال –پرسش گرفت. اّما گاندی هرگز به این یا آن معنا 

بود.  یخشونت بیی خود به  روی تفسیری خشک از اعتقاد دو آتشه و نه دنباله 58"ی مطلق جویی متعارف به "آشتی

گذاشت.  رزمندگان هیچ فرقی نمی-یابنده و مشمول آزمون و خطا بود. وی میان رزمندگان و نا برداشت خود او رشد

صورتی که شخص در  . و از طرف دیگر، درکرد باید در آن دخالتی می اگر که آرمان، شریرانه بود، به هیچ وجه نمی

اش  ای به برادرزاده توانست برای کمک انجام دهد. در نامه چه را که می باید آن موقعیتی نبود که بتواند قضاوت کند، می

ی  خواهد کار کند، نبایستی به تمیز کردن خانه اش را شرح داد: "کسی که در کشتارگاه نمی لعل، سازوکار فکری ماگان

شکلی در جنگ شرکت دارم. لندن خوراک دوران  من با زندگی در انگلیس، متوجه شدم که بهاّما  قصاب هم کمک کند.

جنگ خود را مدیون حفاظت نیروی دریایی است. بنابراین دریافت و خوردن این خوراک هم، کار نادرستی بود ... 

جنگ کاری بکند، خوراکی را بدون این که برای ممکن است ن چطورانسانظرم رسید که  ای مهم به همین دلیل، نکته به

اند تا جان خود را بدهند،  تنها به این خاطر که فکر  بپذیرد که به جنگ آلوده شده است. وقتی که هزاران نفر جلو آمده

توانم بیکار بنشینم؟ این دست هرگز تفنگی را شلیک نخواهد کرد. و به این  شان این است، من چطور می کنند وظیفه می

 عهده گرفتم. ی زخمیان برایم باقی ماند و من هم آن را به اریترتیب تنها پرست

                                                           
57
 - :ahimsa خشونتی و آسیب نرساندن به موجودات است.    ی بی ی "زخمی نکن"، و اصطالحا به معنی آهیمسا به معنای لغوی 
58
 - pacifismالفت با جنگ و خشونت است.طلبی، مخ طلبی، آرامش جویی، صلح : آشتی 
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با پذیرش پیشنهاد گاندی از سوی دولت بریتانیا، او و کسانی که داوطلب شده بودند تحت آموزش قرار گرفتند. اّما پیش 

لو دچار شد و مجبور په ی آموزشی بتواند به پایان برسد و سپاه به جبهه فرستاده شود، گاندی به سینه از این که دوره

کند تا از شد از سپاه بیرون بیاید. از سوی دوستان، پزشکان و مقامات به او اصرار شد که به سمت هند حرکت 

برخورد با زمستان سخت پیش ِ روی انگلیس که برای حالش خوب نبود، خودداری کند. گاندی تسلیم این توصیه شد و 

 به سمت وطن روانه شد.در ماه دسامبر همراه با همسرش با کشتی 

 

ها را کرد تا  که گاندی بیشترین تالش ی آلمان بود، اجازه نیافت به همراهشان به هند برود، با وجودی کالنباخ، که زاده

ای انگلیسی بگیرد. او در این مورد نوشت: "جدایی از آقای کالنباخ برایم اندوهی بزرگ بود، اّما  برایش گذرنامه

 تر است." درد او بزرگ توانستم ببینم که می

 

که گاندی یادداشت کرد "فاصله"ی میان مسافران انگلیسی و هندی  حادثه و معمولی بود، جز این سفر به سمت وطن بی

دید و مشتاق بود هرچه زودتر به  آمیز می در این سفر بیشتر از سفر آفریقای جنوبی به لندن بود. حال و هوا را تهدید

 59گویی به او بود. "پس از تبعیدی ده ساله"  ن گوخال که زودتر رسیده بود، منتظر خوشامدوطن برسد، وطنی که در آ

 درازایی دو چندان داشت.گشت، هرچند که مجموع این دوران،  داشت به وطن برمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59
 ی طوالنی از وطن تعبیری حاکی از دوری - 



41 
 

 

   بازگشت به وطن

سوی آفریقای جنوبی روانه تجربه، درجستجوی درآمد، با کشتی به  وکیلی جوان و حیران، خام و بی 1143در آوریل 

مانند، برای همیشه به وطن برگشت، شکار  گاندی پس از بیش از دو دهه "شکار ثروت" ِ بی 1416ی  شد. در ژانویه

خاطرش کاوش کرده بود، محروم کرد. البته  ثروتی که در طّی آن خود را از همان مقدار اندکی هم که در اصل به

ی  گفت، این ثروت "روحی بزرگ در جامه طور که تاگور شاعر می آورد، اّما آنثروتی نادیدنی و جاودانی با خود 

ی معادن طال، او نوع دیگری از طال را کاوید و گردآورد که هیچ دزدی  ای گدایان" بود. در سرزمین افسانه

 اش کند. توانست ذوب توانست آن را بدزدد و هیچ آتشی نمی نمی

 

ی گوخال به او،  شمار بودند، هر چند که به لطف توجه و عالقه دانستند انگشت او را میآنانی که قدر  اّما در آن زمان، 

–همین خاطر فورا به گوخال  شناخت، به ی گرمی برایش انجام شد. وی هندش را هم خوب نمی گویی در بمبئی خوشامد

هایش باز و  "گوش ی شرایط صرف کند، قول داد اولین سال حضورش را در هند، به بررسی–اش  مرشد سیاسی

 دهانش بسته بماند." 

 

تان" رفت که بعضی از شاگردان و کِ  پس از دیداری کوتاه با بستگانش در راجکوت و پوربندر، با عجله به "سانتینی

 اَشرام" رابیندرانات تاگور در بنگال موقتا منزل کرده بودند.-بودند، در "مدرسه  یاران فونیکس که زودتر به هند رسیده

 

ی هند  ی رابط میان این دو نماینده ندروز بو د که حلقهنام چارلز فریر اَ  انگیز است که فردی انگلیسی، به ار شگفتبسی

قدر در ظواهر خود ناهمانند بودند که در روح همانند. برای  مدرن، پارسا و شاعر شد، پارسا و شاعری که همان

ی دیگری الزم نداشت جز حقیقت. هر یک از این دو، دیگری  تاگور، زیبایی وجهی از حقیقت بود، گاندی هیچ زیبایی

ای بود که گاندی را روح  فهمید؛ اختالف در تاکیدها بود و نه در مبانی. تاگور اولین شخصیت معاصر برجسته را می

 بزرگ )مهاتما( نامید، عنوانی که تا حال هم بر او مانده است. 

 

ی "هنر وعشق" توصیف کرد. وی تنها  تان را ترکیبی زیبا از سادگیکِ  سانتینییافته برای او در  ی ترتیب گاندی پذیرایی

های شاگردان و  ی این دیدار هنوز تا امروز زنده است. فورا دل ی محو ناشدنی جا ماند، اّما رایحه ای در آن یک هفته

باید با دستان خود شخص  ها میی کار ی خود کرد، یعنی همه ی اندیشه دست آورد و آنان را پذیرای شیوه مربیان را به

پزها و  و ی پخت شدند و مربیان و شاگردان همه همین دلیل آشپزهای شاغل کنار گذاشته انجام شود و نه کس دیگر. به

تر و  شان در این کار مشتاق ی دیگر تاگور از همه وجاروها را خودشان انجام دادند. پیرسون، دوست انگلیسی آب

تان یک شبه به فونیکس دیگری تبدیل شد. هر چند که نه کامال مانند فونیکس. چون وقتی که کِ  پرشورتر بود. سانتینی
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کمک  60"ی عملیات   زدند، تا به "گذراندن یکنواختی شان سیتار می ای دیگر برای شستند، عده ها را می ای ظرف دسته

 کنند.

 

گوش شاعر رسید، لبخندی زد و گفت، "این آزمایش، کلید سواراج )خودگردانی( را در  وقتی که خبر این "انقالب" به

شان  خود دارد." اّما این لبخند همراه با خنده و تردید هم بود. اگر جادوگری که آن را الهام بخشیده بود، از میان

؟ نه، برجا نماند، و آشپزها به سر کارشان برگشتند. اّما تا امروز هم ماند رفت، آیا آن شور واشتیاق باز هم برجا می می

کنند و به آشپزها و سایر  هنوز یک نماد باقی مانده است. هر ساله در ماه مارس "روز گاندی" را رعایت می

 دهند.  ی کارها را شاگردان و مربیان انجام می شود و در این روز همه مستخدمین مرخصی داده می

 

ی پونا شد تا به "انجمن  ی مرگ گوخال قطع شد. او هم با عجله روانه تان با خبر ناگهانیکِ  ن گاندی در سانتینیماند

گزاران هند" بپیوندد که گوخال بنیاد کرده بود. اّما با حس کردن این که بسیاری از اعضای انجمن اعتمادی به  خدمت

نام خود را پس گرفت تا مانع دردسر  اش نداشتند، ثبت  سیاسیی  های مبارزه ی او و نیز روش ای های ریشه دیدگاه

 ی انجمن کرد." نام، مرا عضو حقیقی گرفتن ثبت ونگرانی برای انجمن شود. او به روش خود، با خود گفت، "پس

 

از هایی ب برای انجام قول پیشین خود به گوخال، آن سال را با سفر به نقاط مختلف، و دیدن اوضاع با چشمان و گوش

مبا" در هاردوار او از "گیجی واره گذراند. با بازدید از جشن جای  ی زائران به ، دورویی و شلختگی ی مقدس "کــ 

ی  دلش به درد آمد و همه  ، گرفت ای که به اسم دین انجام می برداری شان"، بیشتر آگاه شد. با دیدن ستم و کاله پارسایی

تواند بر خود اعمال کند تا تاوانی باشد بر گناه  ای را می ید کرد، چه فداکاریشبی را با فکرکردن بیدار ماند که چه با

قلم خوراک نخورد )شامل هر گونه دارویی که  6دیگران. به این ترتیب بود که با خود عهد کرد در هر روز بیش از 

  ی شب هم، لب به خوراک نزند.  باید خورده شود( و هرگز پس از تاریکی

 

ی او را از افراط در میهمان دوستی  ینده ی دیگری هم داشت و آن این بود که میزبانان آ پیمان فایده از دید او، این

ی خود را در سفر اخیرش به کلکته فراموش نکرده بود، وقتی که متوجه شد  کرد. شرمساری خاطر او راحت می به

ی تازه، آماده   تا برایش خشکبار مغز کنند و میوهی شب را بیدار نشسته بودند  ای که در آن اقامت داشت، همه زنان خانه

 و تزیین کنند.

 

                                                           
60
 دانست.  آور می ای است از سوی گاندی، که کاِر "دستی" را نشاط این تعبیر کنایه - 
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آباد  ی احمد ای ثابت برای اعضای فونیکس بود، در حومه نگران خانه در پایان گشت و گذار همین سال، گاندی که دل

یاگراها بنیاد کرد. جا اَشرامی به نام سات آرام و قرار گرفت، اول در ک چراب و بعد در ساحل رود سابارماتی که در آن

خشونتی،  همسری، بی ساکنان آن که در حدود بیست وپنج نفر زن و مرد، در سنین مختلف بودند؛ پیمان حقیقت، بی

پرستانه، اگر چنین  ای میهن نکردن، عدم مالکیت، کنترل ذائقه و وقف کامل به خدمت به مردم بستند. صومعه دزدی

 داشت.  چیزی اصال وجود می

 

اش را  بودند اَشرام مند آن به گاندی اصرار کرده مرکز مهم صنعت نساجی است و بسیاری از شهروندان ثروت آباد احمد

ی دیگر احمدآباد برای گاندی، چالشی بود   ی اَشرام را هدیه کنند. جاذبه بودند خرج نگهداری جا بنا کند. قول داده در آن

دارش گاندی  ای که سکان افتاد. اّما برای کشتی راه می اشینی بهی دستی در قلب صنعت م ریسی که با کوبیدن پرچم نخ

عنوان ساکن اَشرام پذیرفت، شورشی  را به ها" نجس"ای از  محض این که خانواده بود، سفر روان و آسان نبود. به

 ها قطع شدند. درگرفت. کمک

 

شان  ها" در میان از تحمل "نجسترین وابستگانش در اَشرام بود که  تر نگرش بعضی از نزدیک از همه دردناک

بود، از این  کردند. حتی کاستوربا که از بسیاری از "آلودگی"ها در آفریقای جنوبی جان بدر برده خودداری می

اش کنند و پیشنهاد  ی معترضین را دعوت کرد که ترک کرد. اّما گاندی سرسخت بود. او همه نشینان تازه دوری می هم

 شان زندگی کند و نان خود را همراه با آنان درآورد. طوفان فرونشست. های  ها" در زاغه نجسداد که برود و در میان "

 

انجام گرفت،  1415ی  بنارس در فوریه ی گاندی در هند به مناسبت مراسم گشایش دانشگاه هندوی رانی اولین سخن

های برجسته. او  ن هندی و شخصیتی انگلیس، بسیاری از شاهزادگا والیجشنی با شکوه و با حضور میهمانانی چون 

اش به زبانی  وطنان ی خود را از این که مجبور است "با هم گفت "خفت و شرمساری" در حالی که به انگلیسی سخن می

حرف بزند که برایش بیگانه است، بیان کرد. وقتی که رو به شاهزادگان غرق در جواهر کرد و ادامه داد که: "هیچ 

ند وجود نخواهد داشت تا زمانی که خود را از این جواهرات پاک نکنید و در راه ای برای ه راه رستگاری

ی جمعیت به خشم و عصبانیت تبدیل شد. بسیاری از شاهزادگان با  شان نکنید." شرمساری تان در هند مصرف وطنان هم

 خشم بیرون رفتند.

 

ان آن را داشت که منفجر شود. و چنین نیز پس از ممنوعیتی یک ساله که خود بر خویشتن روا داشته بود، حاال تو

 کرد.
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 تمرین در هند

ها، نه حاال و نه در  قرار نبود که برایش بجنگد یا مانور دهد. هرگز، نه پیش از این قدر بی گاندی برای رهبری، آن

پیشتر و حاال در هند  دنبال آن نبود. اّما، هم نبرد و هم رهبری را، در آفریقای جنوبی بیش از دو دهه  ده هرگز بهآین

 بود، و قرار نبود کنارش بگذارد. یافت. سرنوشت او را برای هر دو نشان کرده آماده و در دسترس می

 

اش  گرفت و از اَشرام های الزم را برای خود می کشور درس ی هنوز مشغول تماشای صحنه بود، از وضعیت سیاسی

داد،  طور که ترجیح می نخستین نبرد یا تمرین مقاومت مدنی )یا آنکرد. در همین دوران بود که خود را در  مراقبت می

 ساتیاگراها( در هند، درگیر دید.

 

. جا رفت آن  به اصرار شدید کشاورزی فقیر به 1417وی در سال  .ای در بیهار رخ داد در چامپاران، در ناحیه داستان

بار کشاورزانی را با چشمان خود ببیند که از سوی  کرد از منطقه دیدار کند و شرایط اسف به او التماس میکشاورز 

بکارند و محصول را با قیمتی ثابت  61نیل"شان " های داران اروپایی مجبور بودند روی درصدی معّین از زمین مزرعه

شد و به ضرب  به آنان تحویل دهند، که ناگزیر به زیان کشاورز بود. این وضعیت، که از سوی قانون پشتیبانی می

 کردند. وناله می  گرانه و مستبدانه بود، و کشاورزان زیر بار آن آه آمد، ستم به اجرا در می باتون

 

دانست مزارع نیل چه مزارعی هستند. اّما وقتی  گاندی هرگز پیش از آن از چامپاران چیزی نشنیده بود و اصال نمی 

 اش در میان آنان است.  شان را شنید، فهمید ماموریت فوری های کشاورزان را دید و داستان

 

خود گسترده شد، و هزاران  نند آتشی خودبهبه صحنه وارد شده تا به این ستم رسیدگی کند، ما 62که "مهاتمایی" خبر این

  شان را ترک کردند و در محل اقامت گاندی جمع شدند تا پاهای او را به نشان احترام و تبّرک لمس کشاورز روستاهای

بگویند. صاحبان منافع فورا معترض شدند و رئیس پلیس منطقه به  یششان برا های و از گرفتاری 63)دارشان( کنند

ی او از اطاعت، برای روز بعد به دادگاه خوانده شد. هزاران دهقان  جا را ترک کند. با خودداری گاندی دستور داد آن

اد کرد، چرا که گاندی از وثیقه آز سراسیمه دادگاه را به عقب انداخت و متهم را بی ،راه افتادند. قاضی دنبال گاندی به به

 گذاشتن وثیقه خودداری کرد.

 

                                                           
61
آید. پیشترها در ایران، از این  دست می ی نیلی به ی گرم، که از برگ ن رنگ آبی ی نواحی ی پروانه داران، بومی الجورد. گیاهی از تیره - 

 شد.  ی زیادی می های خانگی استفاده کردن رنگ پارچه رنگ، برای آبی
62
 اند. شمرده اند و صاحب این لقب را مقدس می داشته  زرگ آشناییمی شود، مردم با معنای مذهبی ی مهاتما یا روح ب همان طور که دیده - 
63
 - darshanی احترام و تبّرک. : لمس روی پا، به نشانه 
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داد، دوشادوش آن،  چنان که تحقیقات را انجام می برد. هم پرونده بعدا پس گرفته شد. گاندی تحقیقات خود را پیش می

 کرد. دهقانان را با اصول ساتیاگراها آشنا می

 

تواند بر روی آن علم شود، آزادی از ترس است.  می ای که ستون آزادی داد که تنها سنگ شالوده شان شرح می برای

شان  راه  سواد بهداشت اولیه را آموزش دهند و مدارسی برای کودکان داوطلبانی سازمان داد تا به روستائیان بی

ون، عدالتی در بر ای در برابر بی هنگام دو جبهه، جبهه اداره کردن هم–ها خاّص  راهبرد گاندی بود  بیاندازند. این کار

هایی که قرار است آزاد باشند، باید یاد بگیرند روی پاهای خود  ای در برابر جهل و درماندگی در درون. انسان و جبهه

آموخت به وظایف خود هم عمل  شان بجنگند، به آنان می داد برای حقوق بایستند. حتی در وقتی که به آنان جسارت می

 کنند.

 

طوری که در  شدند، به تر می تر وعصبی قدر هم مقامات سراسیمه کرد، همان کار میاّما هرقدر که درمیان مردم بیشتر  

آخر مجبور شدند کمیسیون تحقیقی تعیین کنند که گاندی هم یک عضو آن بود. گزارش کمیسیون که به اتفاق آرا 

قعیات ازدید چشم رقیب ی دیدن وا که همیشه آماده–دار گواهی داد، هرچند گاندی  تصویب شد، به نفع کشاورزان اجاره

داران به آنان داده شود. ِسر جرج رْینی، عضوی از کمیسیون، از  موافقت کرد امتیازی جزئی به نفع مزرعه –بود

تحریف ماجرا از نگاه حریف  دیدن بی ، و در همان زمان،ی گاندی در دفاع معقوالنه از موضع خود ی دو سویه توانایی

 اندازد." می رسول 64پولس حضرتکه اظهار کرد، "آقای گاندی مرا به یاد بود  زده شده چنان شگفت خود آن

 

که گاندی با عجله مجبور شد به اَشرام سابارماتی برگردد، چرا که تقاضایی فوری  تمام نشده بودهنوز کار چامپاران 

. کی رسیده استی احمدآباد به او رسید که کشمکش آنان با صاحبان صنایع به جای باری از سوی کارگران نساجی

داران از تسلیم دعوا به  ی کارخانه های کارگران مشروع است و خودداری که قانع شد درخواست گاندی پس از این

قول بدهند مبارزه را که  اّما فقط پس از ان–حکمّیت نامعقوالنه است، به کارگران توصیه کرد اعتصاب کنند 

 دش را پذیرفتند.خشونت پیش خواهند برد. آنان هم فورا پیشنها بی

 

شان ضعیف شد. گاندی ترسید که بعضی از آنان ممکن است  شان سست و روحیه اّما پس از دو هفته، شور و اشتیاق

جایی که ترس از گرسنگی بود که کارگران را به مرز  قول خود را زیر پا بگذارند و دست به خشونت بزنند. از آن

                                                           
64
 - Saint Poleاین خداشناسی و الهیات بنیانگذار و مسیحیت مبلغان مهمترین ازی مسیح که  : حضرت پل، یا پولس، یکی از حواریون نادیده 

 جدا یهودیت از را مسیحیت که بود پولس این حال این با است؛ نداشته مستقیم دیدار عیسی با هرگز پولس ریون،حوا برخالف بود؛ آئین
 بیشتر. اند شده خوانده مسیحیان پیشوای حواریون و( ها جنتیل) نصاری پیشوای پولس رسوالن، اعمال کتاب در. جداگانه دینی همچون ساخت،
 آن یا و داد گسترش را عیسی پیام پولس آیا اینکه مورد در محققین بین زیادی اختالف هم هنوز  .است شده نوشته او توسط جدید عهد قسمتهای

 رساالت در پولس آنچه با هست عیسی به منسوب کهانجیل  "کوه ی "خطبه بین روشنی های تفاوت توان می اما. دارد وجود کرد تحریف را
 .کرد پیدا نوشته خود
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دست نیاید، لب به  را گرسنگی دهد و اعالم کرد تا زمانی که توافقی به کشاند، گاندی تصمیم گرفت خود درماندگی می

 خوراک نخواهد زد.

 

گیریم." اّما گاندی نگذاشت روزه بگیرند و به آنان  کارگران میخکوب شدند. التماس کردند که، "نخیر، ما روزه می

تر از این هم  ها حتّی بیش  ین کارخانهام. مالک خشونتی بایستید، من راضی گفت اگر شما فقط پای قول خود برای بی

ش زندانی شده بودند، در یک بحران شدید اخالقی قرار گرفته بودند. در آتدیوار زده شده بودند. آنان که میان دو  بهت

 عمومی، حکمیت را پذیرفتند.  پایان روز سوم، هر دو طرف در میان شادی و شادمانی

 

داد که  اش می ای نجات از تنگنایی اخالقی خالص شود. از احساس درماندگی کرد استثنا به گاندی کمک می روزه، بی

اّما او با این  آورد. ی روحی برایش می ، احساس سرخوشی تحمیل-خودآگاهانه و دید. رنج  ناپذیر می همیشه آن را تحمل

داد و گاهی  ثیر قرار میشکّ قلب را تحت تا داد. روزه بی کار، طرف دیگر را هم در برابر تنگنایی دیگر قرار می

اّما تا  خاطر گناه دیگران بایستی این کار را انجام دهد، بردن به  ی شادمانه رنج طور که منظره لرزاند، همان می

هنوز هم  اگر با عشق انجام بگیرد و با نیروی وحشیانه اعمال نشود،حتی . اعمال زور ای هم اعمال زور بود اندازه

  ماند. زورگویی باقی می

 

در گجرات به او رسید. گاندی  "داخِ "ی  ی منطقه تقریبا بالفاصله بعد از این آزمون سخت، خبر مشکالت روستایی

گسترده، در مرز  ی محصولی-خاطر بد گذاشتند." کشاورزان به کشیدن نمی گفت، "برایم هیچ فرصت نفس ها می بعد

ی خود را بگیرند. گاندی مقاومت مدنی را پیشنهاد کرد  گرسنگی بودند، در حالی که مقامات اصرار داشتند سهم قانونی

مالیاتی  ی دهقانان، چه دارا و چه ندار را قانع کرد قول بدهند تا زمانی که به ناتوانان بخشودگی داده نشود، و همه

 ندهند. 

 

ی مالیات  که ارزیابی خرج داد اش دولت این شعور را به ماه ادامه داشت و در پایان 4کارزار "نه به مالیات" در حدود 

چه گاندی را امیدوار کرد این بود که  چون همیشه، مصالحه بود، اّما آن ی کار، هم دهقانان فقیر را معلق کند. نتیجه

 ی مردم بستگی به خودشان دارد، بستگی به ظرفیت رنج بردن و فداکاری." کشاورزان خود دیدند، "که رستگاری

 

رسید. این وضع  نظر می  شد و بحرانی نزدیک برای هندیان به میتر  شدیدداشت  در این میان جنگ بزرگ در اروپا

 1411کند. در آغاز سال   غرب را سر در گم و گیج می 65طلبان صلحطلبان و  آرامشمنجر به تحولی شد که هنوز هم 

                                                           
65
 - pacifism :مخالفت با جنگ و خشونت است. طلبی و صلح طلبی جویی، آرامش آشتی ، 
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دهلی برگزار کرد تا از ی هند، لرد چلمزفورد همایشی در  والیوقتی که ترس از یک تهاجم بزرگ آلمان در میان بود، 

 با، جایی که هنوز باور داشت رهبران هند برای افزایش سربازگیری پشتیبانی بگیرد. گاندی هم دعوت شده بود. از آن

در مجموع قدرتی برای خیر است، و هند در مجموع بهتر بریتانیا  ی ِخدا،امپراتوری و چامپاران مانند واقعیاتی وجود

ی هر هندی  گفت وظیفه هم پشتیبانی کرد که می ای نامه اط باشد، دعوت را پذیرفت و از قطعاست با بریتانیا در ارتب

نفره  شکل عملی در کارزاری تک او بیش از این هم اقدام کرد و بهاست که در دوران نیاز، امپراتوری را کمک کند. 

ی عمومی، گاندی را هرگز  ئید و همدلیعنوان "گروهبان جذب سرباز" برای ارتش پادشاهی شرکت کرد. اّما نبود تا به

 اش قابل توجیه است.  خاطر ارزش داشت که باورداشت به نمی از عملی باز

 

خاطر ایمان شجاعانه به  اش به ی مردم ی ظاهری طلبی در این باور او نهفته بود که صلح کارارزش و امتیاز این 

طور که به دوست دیرینش پوالک نوشت:  شان از مبارزه است. همان خاطر ترس بزدالنه خشونتی نیست، بلکه به بی

ی مقدس آهیمسا  طر نظریهخا "نظرت در مورد کارزار "جذب سرباز" من چیست؟ برای من فعالیتی است مذهبی که به

است. باید دوباره این قدرت  مبارزه را از دست داده –و نه میل–ام هند قدرت  ام. متوجه شده عهده گرفته خشونتی( به )بی

 ،اش ی آهیمسا را به جهان عرضه کند. هند باید از سر قدرت وقت نظریه دست آورد، آن هدست آورد و بعد، اگر ب را به

از نظر من به این کارش اش. ممکن است هرگز این کار را نکند.  گران ببخشد، نه از سر ضعفبه فراوانی به دی

–ها خواهد شد  هند فردیت خود را از دست خواهد داد و مانند سایر ملتبا دخالت در جنگ، . است  گیری معنای کناره

 ام. حال به دوش گرفته ای باشد که تابه ترین وظیفه وحشیانه. این جذب سرباز من، شاید سخت چون یک مومن به زورِ  هم

 

و به  طور کامل او را از پا انداخت ترین کار بوده است، چرا که تقریبا به اش قطعا سخت معلوم شد که برای سالمتی

ی  در نخواهد برد و با ناامیدی به اطرافیان گفت همه ی مرگ برد. یک بار باور داشت جان به نزدیک دروازه

ی خدا چنین است،  دست گرفتن کارهایی بوده که همه را ناتمام رها کرده، و حاال باید بمیرد، اّما اگر اراده اش به زندگی

 توان کرد. کاری نمی

 

ها عهد کرده بود  ز از پادرآمدن بود که همسرش او را قانع کرد شیر بز بنوشد. پیش از ایندر طّی همین دوران درا

ی طبیعی برای انسان باشد،  تواند خوراکی ای نمی ی حیوانی خورد، تا اندازه ای با این باور که هیچ فراوردهشیر ن اصال

گیرند تا  کار می بودند که شیرفروشان در هند به ای خبر داده های وحشیانه خاطر که به او از شیوه اّما بیشتر به این

بنابر این وقتی پزشکان اصرار بر شیرخوردن او کردند و او ها را بیرون بکشند.  ی شیر گاوها و گاومیش آخرین قطره

این  ه کاستوربای مشهور شد( به او گفتاش قادر به این کار نیست، کاستوربا )که ب دلیل عهد پیشین هم بهانه آورد که به

شود و نه به شیر بز. گاندی هر چند که از نظر جسمی بسیار ضعیف شده  عهد فقط به شیر گاو و گاومیش مربوط می

رفتن نیست.  قدر هشیار بود که بداند این تفاوت، هر چند که رسما معتبر است، ولی چیزی بهتر از طفره بود، اّما آن

تر از شیفتگی و  زندگی قوی  شیر بز بخورم، ثابت شد که اراده بهبعدها نوشت "با وجود دانستن این نکته، پذیرفتم 
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ی  ی مبارزه خاطر اشتیاق به ادامه گر حقیقت، آرمان مقدس خود را به دلبستگی به حقیقت است؛ و فقط یک بار، پرستش

 خطر انداخت." ساتیاگراها به
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 سوار شدن بر طوفان

ی  در واقع انتظاری درست بود. صدای غرش طوفانی نزدیک شونده قابل شنیدن بود. پیروزی ،انتظار وقوع مبارزه

همین امید بود که  هایی در هند ایجاد کرده بود که رژیم فضای بازتری بوجود خواهد آورد. به بریتانیا در جنگ امید

نوشته بود "دخالت ما در  ی هند لیوابه  1411های جنگی کمک کنند. در سال  گاندی از مردم دعوت کرد تا به تالش

ی رولـَـت را دریافت کردند  ی الیحه ای بهتر است."  در عوض، مردم از سوی دولت هدیه جنگ بر اساس امید به آینده

 داد.  شدت کاهش می شان را به های مدنی که آزادی

 

ی موقت او را بر طرف کرد،  مانند همیشه بهترین داروی تقویتی برای گاندی از آب درآمد. افسردگی ،کارزار

اش را به زیستن باال برد و او را در حالی که هنوز در حال استراحت پس از بیماری بود، به قلب نبرد وارد  اراده

 کرد.

 

گزاری گوش داد، و این تنها باری بود که در یک نشست  دهلی آمد و به مباحثات الیحه در شورای قانون  به 

خواستند از آن اقدام  های پر هیجان رهبران هندی گوش داد که از دولت می کرد. به سخنرانی گزاری شرکت می قانون

های ناگوار  داد، در مورد پیامد اشت و گوش میکه حضورد ی هند والیگیرانه دست بردارد و به  شریرانه و سخت

که "در  والیدادند. گاندی با دیدن  ی نمایندگان مردم هشدار می ی مستبدانه با وجود مخالفت متحدانه قانونی کردن الیحه

ده کنن قدرحقیقی و قانع تواند با شنیدن این سخنان که آن ای فکر کرد نمی داد"، برای لحظه حالت طلسم شده گوش می

توانی فقط کسی را بیدار کنی که واقعا خواب باشد؛  برد که، "اّما تو می بودند، احساساتش برانگیخته نشود. بعدها پی

 خواب زده است تاثیر داشته باشد." تواند بر روی کسی که خود را به هیچ تالشی نمی

 

تا  1414عال در هند سوار کرد. از سال کشان بر روی طوفان سیاست ف بود  که گاندی را کشان ـت ی رولـَ  این الیحه

ای بود که منجر به  ، مرکز و قلب صحنه را در هند اشغال کرد و قهرمان ماجرای بزرگ تاریخی1441مرگش در 

ی سیاسی در هند را تغییر داد. اّما خود تغییر نکرد. او تنها از نظر توانایی  استقالل کشورش شد. او کّل ماهیت صحنه

 خدامـَـرد.–ی نبرد، او دقیقا همانی ماند که بود  صحنه  ی دود و هیاهوی . در میانهو ابعاد رشد کرد

 

ی در مورد افتاد، گاند راه می باید در سطحی ملّی به ای محلی نبود و مبارزه می ی رولــَــت مسئله جایی که الیحه از آن

ای نوشته بود که  خشونتی ساتیاگراها بنیاد کرده بود و پیمان بیانجمن پیشترها یک طور عمیق فکر کرد.  شکل آن به

مدنی  را  ی مردم  به سرپیچی و نافرمانی باید اراده کردند. اّما این کافی نبود. می         باید امضاء می ی اعضاء آن می همه

البته در سراسر کشور و نه –نشاند  زدن به خشونت را فرو می زمان شور و هیجان آنان برای دست انگیخت و هم برمی
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بایست جنوب  ای در شمال هند سفر کرده بود. حال می طور گسترده فقط در بمبئی یا دهلی. از موقع برگشت به هند به

 راه افتاد.  همین دلیل حاال برای گشت جنوب هند به را از آن خود کند. به

 

ترین همکارانش  ی که یکی از وفادارترین و مطمئنآشنا شد، کس 66در طّی همین گشت بود که با "راجا گوپاالچاری"

خواب رفت، در  برد، شبی گاندی به شد. در مدتی که نزد راجاجی )نام راجا در میان مردم( بسر میی ملی  در مبارزه

فکرش رسید که قدم اول او  ی ساتیاگراها بود، یکباره انگار که در رویا به که هنوز هم در فکر شکل مبارزه حالی

انجام دعا و و  ی کسب و کارها " "هارتال" عمومی یا تعطیل همه روز ی کشور به رعایت یک تی دعوت همهبایس

 " باشد.روزه در آن روز

 

آوریل تغییر یافت. تغییر تاریخ  5عنوان هارتال اعالم شد. این تاریخ بعدا به  به 1414مارس  31برهمین اساس، روز 

آوریل آن  5ی هند در  مارس هارتال را رعایت کرد، باقی 31که دهلی در باعث قدری سردرگمی شد، چون در حالی 

ای برگزار شد که  سابقه ی بی ای را برگزار کردند. هم در دهلی و هم درجاهای دیگر، این روز با شور و هیجان توده

ی تا چه حّد قوی های هند اش بر روی توده ی شخصیت او متوجه نشده بود که جذبه زده کرد. حتی گاندی را هم شگفت

 ای ناگهانی شد. ی خیال دولت با دیدن تبدیل "گروهبان جذب سرباز" به یک شورشی، دچارضربه است. راحتی

 

با –کرد که شامل فروش آزاد  ای را هدایت می ی آن روز در بمبئی بود و شخصا برنامه گاندی در هنگام برگزاری 

اش بود که پیشتر ممنوع شده بودند، یعنی "هند  های گجراتی بدو عنوان از کتا –سرپیچی از ممنوعیت فروش آزاد

ی این که ممنوعیت  ی کتاب "تا این آخرین" اثر راسکین. دولت به بهانه و اقتباس گجراتی  ( سواراج )استقالل هند

شکلی عاقالنه از دخالت در جریان فروش خودداری  های بعدی، به شده و نه چاپ فروش فقط شامل چاپ اصلی می

 کرد.

 

هدف و کور  ی بی مارس آن با خشونت تمام و با تیراندازی 31طرف دهلی روانه شد که تظاهرات   روز بعد گاندی به

های  گناه سرکوب شده بود. پیش از این که گاندی به دهلی برسد، در یکی از ایستگاه سوی تظاهرکنندگان بی به

لوتر نرود. با سرپیچی او از این دستور، دستگیرش کردند و به جگرفته شد و به او اخطار دادند که  یشراهی جلو میان

اش مانند آتشی خودبخودی پخش شد و هیجانی بزرگ در  بمبئی برگرداندند و آزاد کردند. در این میان، اخبار دستگیری

 میان مردم بسیاری از شهرها آفرید و در بعضی موارد منجر به خشونت پراکنده شد.

 

                                                           
66
 - Rajagopalachari(. او آخرین فرماندار کل 1171-1472ی هندی ) مرد، نویسنده، و مقام دولتی گر استقالل، سیاست دان، کنش : حقوق

 هند بود. 
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اش فرود آمده  این خشونت با خبر شد وحشت کرد و احساس کرد که "اگر شمشیری دو َدم بر تنوقتی که گاندی از 

ای به عظمت  متهم به "اشتباه محاسباتی ،بود، این همه رنج نداشت که این خبر داشت." در حالی که خود را در انظار

ی  ی مبارزه ش ندیده بودند، آنان را آمادهی کافی آموز اندازه کرد که چرا در حالی که مردم به های هیماالیا" می کوه

ای سه روزه را بر خود اعمال کرد و جنبش ساتیاگراها را به تعلیق  ساتیاگراها فرض کرده است، مجازات روزه

 درآورد. 

 

ی عوام  ی پراکنده ی خود را به جبران  انحراف و ناهنجاری ، وقتی که کفاره1414آوریل  13در همان روز، یعنی 

عام زنان، مردان و کودکان  دستور قتل 67ی نیروهای بریتانیا در امریتسر ده اعالم کرد، ژنرال دایر فرماندهش تحریک

مناسبت روز سال نوی هندو جمع شده بودند. این باغ فقط یک دروازه  سالحی را داد که در "جالیان واال باغ" به بی

توانستند از  قدر بلند بود که مردم نمی د. دیوارهای باغ آنکه ژنرال نیروهای خود را در جلوی آن مستقر کرده بو داشت

هایی بود که در تله گیر افتاده بودند. تلفات پذیرفته شده در  آن باال بروند. صحنه درست شبیه تیراندازی به موش

ی انجام شده از سوی  زخمی بود، هر چند که تحقیق و تفحص علنی 2111تا  1111کشته و  411گزارش دولتی 

 کرد. نفر زخمی برآورد می 3511کشته و  1211ندی گا

 

انگیزی  ی نفرت نجاب حکومت نظامی اعالم شد، که به همراه خود دنبالهگناهان، در پ   ی بی عام بزدالنه دنبال این قتل به

نی ی هندیانی که از خیابا زدن در انظار و این دستور غیر انسانی داشت که همه های خودسرانه، شالق از دستگیری

خود بخزند. رویدادهای آن روز که از سوی "ِسر   خاص عبور کنند، مجبور خواهند شد که مانند کرم روی شکم

ی هند و  ی نقطه عطفی در رابطه عنوان "آن روز سیاه در تاریخ هند بریتانیا" نام گرفت، نشانه والنتین چیرول" به

ی ظاهرا  با این رویدادها ظاهر شد. امپراتوری 68انیایییتانیا هستند. اولین َتَرک خطرناک در عمارت راج بریتبر

سال بعد که از  21ای خورد که تا  ی بریتانیا ضربه نماند. آبروی اخالقیباقی صخره مانند، هرگز دوباره مانند قبل 

 سلطه بر هند دست برداشت، ترمیم نشد.

 

قدر توجه و عالقه  نجاب، با همانیع پ  ی خاص گاندی بود که با وجود رنج بسیارش از رویدادهای فج این ویژگی

ی ترک بودند، سلطانی  خورده نگران سرنوشت سلطان شکست شد که دل ی مسلمانان هند شریک می درنگرانی و دلهره

مسلمان –وطنانش  ی اسالم هم بود. در واقع بر سر همین مسئله بود که برای اولین بار، از هم که خلیفه یا رهبر مذهبی

 کرد با دولت بریتانیا همکاری نکنند.دعوت  –و هندو، هر دو

 

                                                           
67
 - Amritsarهای هند. سیک ی هند در ایالت پ نجاب. شهر مقدس : شهری در شمال غربی 
68
 - Rajحکومت بریتانیا در هند : 
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ی  ی امپراتوری ای متفاوت از تجزیه طور کلی مسئله نجاب بههای پ   رحمی در حالی که قانون رولـَـت و بی

کرد،  ی  واحد ملی ترکیب می ی گاندی که این دو مسئله را در یک مبارزه ی ترکیه بود، اعتبار اخالقی خورده شکست

کردند سلطان ترک، هر  اش زیر سئوال رفت. بعضی حتی فکر می گران ن از سوی بسیاری از تحسینزما حتی در آن

ی فاسد، منحط و  گرای یک امپراتوری چند که در نظر رهبری روحانی است، اّما در واقع نماد ارتجاعی و بازگشت

گاندی به این مسئله به چشم  مثبتی است. اّماهای عرب از حاکمیت آن، تحول  ، و خالص شدن ملت استبدادی است

شان در وقت نیاز آنان بود. وی تاکید  کرد. برای او، مسئله، ایستادن هندوان در کنار برادران مسلمان دیگری نگاه می

 کرد که "اندوه آنان، اندوه ماست." می
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 بزرگ خروش

های بریتانیا از دست نداده  خود را به اهداف و آرمان طور کامل ایمان گاندی با وجود تحریکات ناگوار دولت، هنوز به

ی شاه که موافقت سلطنت را با قانون اصالحات  ی ملی هند" توصیه کرد به بیانیه به "کنگره 1414بود. در پایان سال 

ی ی واقعی، فرصتی برا ی همکاری ی قانون اساسی با روحیه کرد، روی خوش نشان دهند و به آزمایش تازه اعالم می

ی اخیر بریتانیا آلوده بود، به نمایندگان  آفرینی آزمون و خطا بدهند. وی در امریتسر که هنوز هوایش از وحشت

گویم، دیوانگی را با دیوانگی پاسخ ندهید، بلکه دیوانگی را با شعور  که مالقات کرد هشدار داد "من می ای آشفتهبر

 "شود. تان می عوقت است که کّل اوضاع به نف آن  وعقل پاسخ دهید،

 

نجاب های پ   عدالتی نظر در بی جای تجدید شد. وقتی فهمید دولت بریتانیا به تر می رفته سست اش داشت رفته اّما ایمان

اش را رفع و رجوع و توجیه کند، وقتی که متوجه شد  ی افسران مسئول کارانه مصمم است اعمال جنایت

گری، ایمان ِ حتّی بیشتری داشت،   ورزی و بیزاری از وحشی  انصاف شان در غریزه ی بریتانیا، که به افکارعمومی

سازند"، برای ژنرال دایر  های بزرگ و مغزهای کوچک با هم نمی که "امپراتوری 69رکتوجه به هشدار ادموند ب   بی

عنوان رژیمی  ال بهچه که تابح   ای وارد آمد. آن ی خردکننده اش ضربه اند، به ایمان آوری کرده  مبلغ چشمگیری پول جمع

داد. در  ای شریرانه و از خودراضی نشان می بود، حاال از خود چهره نظرش رسیده در مجموع نیکوکار و صالح به

 همکاری بود.- ی هر هندی عدم "شیطانی"، وظیفه برابر این حاکمیتِ 

 

دهند، و از همان سال  ن از دست میی خودشا ی خود را از راه سستی ها، آزادی چون انسان ها، هم  همیشه معتقد بود ملت

ایم. آنان  اند، ما خودمان آن را به آنان داده ها هند را نگرفته بود که: "انگلیسی " خود آوردهکتاب "هند سواراجِ در  1414

ایم." بنابراین،  داشته شان نیست که درهندند، بلکه به این خاطر است که خود ما آنان را نگه به خاطر قدرت و توان

شکل داوطلبانه و  ها به ی این سال های بردارند که در هم ی این سخن آن بود که اگر هندیان دست از همکاری  الهدنب

 اند، رژیم ناگزیر در هند باید سقوط کند. ضمنی با بریتانیا داشته

 

خشونت با دولت  بیی  همکاری هایش را برای عدم ی ملی را قانع کرد که برنامه ی خالفت و هم کنگره وی هم کمیته

ی آن  هایی که تحت پشتیبانی ی بنیاد بیگانه کامال شریرانه بود، تمامی جایی که دولتِ  بریتانیا در هند بپذیرند. از آن

باید از  کارکنان دولتی می  بایست تحریم شوند. شان می ی  شدند. همه دار می همان شکل خدشه ، به آمده بودندبوجود 

آموزان و دانشجویان باید مدارس و  ها دوری کنند، دانش باید از دادگاه دانان می ند، حقوقشان استعفا ده های پست

گزاران  ویژه پارچه را ترک کند، و همگی باید خدمت ها را ترک کنند، هر کسی باید استفاده از کاالی بیگانه، به دانشگاه

 خشونت آزادی شوند.  بیمتعهد مردم و سربازان داوطلب 
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مردان موقر و باتجربه در  بتواند عملی باشد و بسیاری از سیاست آمد نظر می تر از آن  به گرایانه ار آرمانبرنامه بسی

این زمینه، به آن خندیدند یا صریحا آن را به مسخره گرفتند. اّما دعوت گاندی مانند عصایی سحرآمیز عمل کرد و 

یاد آورد که تنها چهار سال پیشتر، وقتی  نداخت. جالب است بهراه ا سابقه در میان مردم به طوفانی از شور و اشتیاق بی

"فردی بسیار  70کننده و از دید جواهر لعل نهرو در نشست کنگره در الکنهو حضور یافت، بیشتر ناظر بود تا شرکت

بازان مردان حراّف به سر نظر رسید. حاال بر میدان تسلط داشت و با تبدیل سیاست ربط، متفاوت و غیرسیاسی" به بی

ی ملی  بافت، تقریبا کنگره های سفید دست گزاران مردم با جامه به خدمت ،ی جامعه زده گر، و تبدیل رهبران انگلیس کنش

 کرد. را بازسازی می

 

زد و مفهوم سواراج را  ها پل می فکران و توده بعد، گاندی به آرامی و پیوسته بر روی شکاف میان روشن از حاال به

ی اجتماعی و اخالقی را دربر بگیرد. تعجبی ندارد که داستان  ی بازسازی رد که تقریبا هر جنبهک چنان گسترده می

 شان است. ی ملت ی مردمی گنگ، لخت و ناامید برای آزادی ی مبارزه و پیروزی داستان چگونگی    ی او، دگیزن

 

اش به پایان  چون و چرای مردم یعنوان مهاتما و رهبر ب ی خودنوشت او با ظهورش به نامه جالب این که زندگی

اش در کانون توجه  اش، هر اقدام روی همگان که هرحرکت هاش کتابی است باز ب بعد زندگی جا به رسد. از این می

کرد، یعنی "هند جوان" به  ای که سردبیری می دیگران است، و او خودش، هر فکر خود را از راه دوهفته نامه

 گذاشت. راتی با عموم مردم در میان میانگلیسی، و "ناواجیوان" به گج

 

خاطر  های افتخاری را که به ها و نشان  کارزار را مانند همیشه، با اعالن قبلی به دولت شروع کرد. در حالی که مدال

توانم نه  نوشت: "نمی ی هند والیفرستاد، خطاب به  بود، پس می اش برای امپراتوری دریافت کرده دوستانه خدمات انسان

کند تا از  ی دیگری اقدام می باشم که از یک نادرستی به نادرستی ای به دولتی داشته احترامی و نه دلبستگی

دانان  های افتخارشان دست کشیدند، حقوق ها و لقب ی او از عنوان اش دفاع کند." بسیاری از هندیان، در پی اخالقی بی

ان و دانشجویان مدارس را ترک کردند، و هزاران نفر پروردگان شهری، پای پیاده به آموز دست از کار کشیدند، دانش

  خشونت با دولت "شیطانی" را ترویج کنند. ی بی ها رفتند تا پیام عدم همکاری روستا

 

و  شان، لبریز از شجاعت انسانی  ی تازه از ارزش شعف یک آگاهی و آلود بودند، در میان شور ها خواب مردم که قرن

های شهرها و  ها و میدان های خارجی، خیابان زدن پارچه شدند. جشن آتش ی فداکاری، از خواب بیدار می با روحیه

                                                           
70
 - Jawaharlal Nehru( رهبر حزب کنگره، نویسنده و 1114-1454: اولین نخست وزیر هند پسا استقالل ،)ی هند در بسشتر  فعال سیاسی

مدار زن هندی که چند بار  قرن بیستم. فرزند موتی لعل نهرو که او هم فعال استقالل و رهبر حزب کنگره بود. پدر ایندیرا گاندی سیاست
 های تاریخی که او نوشته، در ایران نیز منتشر شده است. وزیر هند شد. کتاب نخست
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راه افتاد.  ریسی مانند سرودی روحانی در هزاران خانه  به ی چرخ نخ ها و روستاها را روشن کرد، و زمزمه شهرک

پیمایی  ها راه ی مردان در خیابان شانه به نزوی بودند، حاال شانهشان م ی سر به توی  ها در دنیای خانگی زنان، که قرن

 کردند. از غل و زنجیرهای دیرپا آزاد می ،کردند، و در این میان، خود را هم می

 

تواند در عرض یک سال پیروز شود، مسخره  اش که سواراج می خاطر اطمینان مغرورانه افراد بسیاری گاندی را به

. و در عمل این ویژگی در استکردند. آنان متوجه نبودند که در نظر گاندی، آزادی از ترس دقیقا روح سواراج  می

درپی  اش، و در مقاالت پی سفرهای پشت سرهم   در طیّ  ،اش درپی پیهای  مدت یک سال واقعیت پیدا کرد. در سخنرانی

درخشید که مردان و زنان  ریخت، سخنانی که با آتشی می اش را بیرون می پیرایه و سرزنده اش، نثر بی نامه در دوهفته

هزاران  کرد. شوند، به دور خود جذب می می  ای فروزان کشیده هایی که به دور شعله را از دور و نزدیک مانند پروانه

 ی افتخار بود. کردند، که نشانه شدند و چندین هزار نفر خود را برای دادگاهی شدن آماده می نفر به زندان انداخته

 

ام. به صلح باور دارم. اّما  آباد گفت: "من مرد صلح  گاندی خطاب به نشست کنگره در احمد 1421دسامبر  21در  

یابید  خواهم؛ صلحی را که در مرگ می جویید نمی  ه در سنگ میخواهم. صلحی را ک صلح را به هر قیمتی نمی

چنان عظیم بود  خواهم...." شجاعت و شور و اشتیاقی که با دعوت مهاتما به نبرد در مردم برانگیخته شده بود، آن نمی

چرا که هند تا همین است،   اش را داده تازگی به هند برگشته بود نوشت "کار شما میوه که به 71که دابلیو. دابلیو پیرسون

ی هزینه دادن برایش باشیم، مال  که آماده گفت، در واقع آزادی به محض این اش پاسخحاال هم آزاد است." گاندی در 

 ماست.

 

ای سوار شد که از نظر او نبردی مقدس بود، شاهد  ساز، وقتی که گاندی بر اوج بلند شور انقالبی ی سرنوشت این دوره

اش به عدم همکاری درگرفت،  ی دعوت ی ضمنی ی او با تاگور هم بود که بر سر معانی دهبحث علنی و آشکار عم

شاعر،  ی کوچک مهاتما آورده شده است. تاگورِ  نامه در زندگی نشکلی عالی و تفصیل از سوی رومن روال بحثی که به

ش در  و کالسیک ایمان  ماندنییاد  عنوان بیان به نحوی برانگیخت که پاسخ پرشور او به درون گاندی را به شاعرِ 

آن چنان باال گرفت که فقط  –اگر که بتوان آن را به این عنوان یاد کرد–مگو -ش باقی ماند. بگو آورترین شکل  حیرت

های  که بسیار باالتر از مغزها و قلب اند سنخی از هم  داد این دو روح بزرگ هند مدرن در آن چنان سطحی نشان می

ها پیش از این  هایش ظهور گاندی را مدت نامه تند. در حقیقت، تاگور در بسیاری از اشعار و نمایشهسشان  مندان ارادت

، یک روز  پیش از 1414آوریل  12بینی کرده و گرامی داشته بود. در  ی واقعی وارد گود شود، پیش که گاندی

در آن او را با عنوان "مهاتماجی" و "رهبر  ای خطاب به گاندی نوشته بود که ی سرگشاده عام جالیان واال باغ، نامه قتل

است، بزرگ داشته بود. تاگور در بحثی بر سر جنبش   اش  آمده ی مردم ها" که در وقت بحران به یاری بزرگ انسان

جاست که این جنبش از سوی انسانی  بختی در آن "عدم همکاری" با خبرنگاری آمریکایی در آمریکا گفته بود: "خوش
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ی او کرده است. تا وقتی که او  ی مردم هند را دلباخته اش، همه ی پارسایانه شود که زندگی رهبری میمانند گاندی 

 رسد."  سالمت به بندر مقصد می سکاّن را در دست داشته باشد، من نگران کشتی نیستم، و شکّی ندارم که به
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 خورد آونگ تاب می

ای را بیافریند که به آن امید داشت و  رسید که توانسته معجزه نظر می خشونتی به ی بی جادویاش باال بود.  گاندی روحیه

ر )چوری چورا( دشورا  خبر رسید که در شوری 1422ی سال  ی آن بود. ناگهان آونگ تاب خورد. در فوریه مدعی

زده، پاسگاه پلیسی  برآشفته و هیجان راه افتاده است. اوباشِ  خشونت اوباش به ،ی شمال هند امروزی ایالت اوتارپرادشِ 

ی  اندازه تکان خورد و بر خالف توصیه زده و باعث مرگ چندین پاسبان به دام افتاده در آن شدند. گاندی بی را آتش

ی تهاجمی   ی برنامه ی همه پذیرفت که "لغو جدیّ  ی همکارانش، کارزار عدم همکاری را معلق کرد. او می تقریبا همه

اّما  شکّی نیست که از نظر "گفت،  کن است از نظر سیاسی نادرست و نابخردانه باشد." ولی در ادامه میدر عمل، مم

شرمندگی و اعتراف من به خطا، قطعا از دهم که کشور  مذهبی درست است، و من به جرات به شکاکان اطمینان می

 سود برده است."

 

ی  برتری دولت بریتانیا از آن یکاّما ، چه سود برد یا نبرد، ی کارزار در اوج تحرک خود کشور از این لغو ناگهانی

ی سیاسی رهبرشان  شان را به خردمندی ی مردم را تضعیف کرد و ایمان دست آورد. تغییر موضع، روحیه تاکتیکی به

دنبالش  م بهخواه به لرزه درآورد. اّما گاندی تحت تاثیر چنین مالحظاتی قرار نگرفت. او مدعی شد "تنها فضیلتی که می

خواهم. من همان گوشت   شان را نمی های فرا انسانی نیستم. هیچ کدام ی قدرت است. من مدعی یخشونت باشم حقیقت و بی

 ی هر کسی، مستعد خطا هستم." همین خاطر به اندازه نوعانم دارند و به ترین هم پذیری را دارم که ضعیف و خون فساد

 

ی بشریت  رشد معنوی گرای فرانسوی: "تاریخِ  این آرمانی  نظری است ویژهاد، نظر رومن روالن در مورد این روید

عنوان  ی این اقدام  قابل قیاس نیست، اّما به مندی سراغ دارد. ارزش اخالقی شماری با این همه شکوه صفحات انگشت

 کننده بود." حرکتی سیاسی نگران

 

رسید. دولت در تغییر موضع، فرصتی  نظر می هر صورت در آن دوران این چنین به هم بود. به کننده در واقع نگران

قاعدتا وقتی که مردم احمدآباد یعنی دستگیر شد،  1422روز دهم مارس  22طالیی دید. گاندی در اواخر شب، ساعت 

با شگفتی گفت "آه، چه روز خوشی، بهترین چیز اتفاق در خواب بودند. واکنش او از جنس آسودگی و شادمانی بود. 

 قعا که بهترین چیز اتفاق افتاد!"افتاد؛ وا

 

یاد  که در نوع خود به داشتجا  گری کرد و اظهاراتی در آن اش بود، اقرار به جرم آشوب طور که شیوه در دادگاه، همان

ی انگلیس  اش از یک معتقد وفادار امپراتوری یافتن لاش و تحو ی گذشته ی زندگی ماندنی و کالسیک شد. وی با یادآوری

 ی بریتانیایی آر. اس. برومفیلد گفت: پروا، به قاضی گری بی به شورش
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است که پیش از آن بود، هم   تر از آنی کرده میلی به این نتیجه رسیدم که ارتباط بریتانیا با هند، هند را بیچاره "من با بی

قدر فقیر و  آن ، قدرت مقاومت در برابر هیچ مهاجمی را ندارد...سالح  تصادی. هند بیاز نظر سیاسی و هم از نظر اق

شهرنشینان خبر زیادی از این  دارد...  ضعیف شده است که قدرت کمی برای مقاومت در برابر گرسنگی و قحطی

دانند  میکسانی هستند که کم  شوند. هند به آهستگی در مرگ و نیستی غرقه می  ی گرسنه های نیمه ندارند که چگونه توده

خبر دارند که کسانی دهند، کم  گر خارجی انجام می است که آنان برای استثمار ای ی حّق داللی آورشان نشانه آسایش شرم

 ی حیات دولت مستقر قانونی در هندِ  فهمند که ادامه میکسانی شود. کم  می  ها مکیده ها از توده این سودها و حّق داللی

تواند شواهدی را توجیه  ای در آمار و ارقام نمی ای، هیچ شعبده ای است. هیچ سفسطه وابسته به این استثمار توده بریتانیا

گذارند. من اصال شکّی ندارم که اگر خدایی در  های متحرک در بسیاری از روستاها به نمایش علنی می کنند که اسکلت

مانند باشد، باید  آینده در مورد این جنایت که شاید در تاریخ بی باالی سر هست، انگلیس و شهرنشینان هند، هر دو در

 پاسخ دهند."

 

شان به این که یکی از  ی خاطر ایمان صادقانه شان به ی بریتانیایی و همکاران هندی در مورد شخص مدیران اجرایی

ی دولتی  ورد هیچ شخص مجریکنند، ابراز اطمینان کرد. "هیچ سوء نیتی در م های دولتی را اداره می بهترین سیستم

توانم داشته باشم"، با این سخنان قاضی را مطمئن کرد و  هم باالتر، هیچ نارضایی از شخص پادشاه نمی ندارم، از آن

ی دیگری، به هند زیان  ادامه داد که: "اّما باور دارم که مخالف بودن با حکومتی که در کلّیت خود از هر حکومت قبلی

جا هستم تا با شادمانی از شما دعوت کنم و خود را به  ، یک فضیلت است... بنابراین من اینبیشتری رسانده است

چه که برایم  بر من اعمال شود، و برای آن  خاطر جرم عمدی طور قانونی به تواند به ترین مجازاتی که می سخت

  دهد، تسلیم کنم." ی یک شهروند رخ می عنوان  باالترین وظیفه به

 

ابراز  و تحسین کرد با متانتمودبانه و را و اکرد،  می اش سال زندان عادی محکوم لی که به ششقاضی در حا

تان را کم کند و  امیدواری کرد که "اگر جریان امور در هند، برای دولت این امکان را پیش بیاورد که مدّت زندان

 آزادتان کند، هیچ کسی بیشتر از من خرسند نخواهد شد."

 

که مجازات باشد، درمان و استراحت بود. به سی. اف. اَندروز نوشت، "باالخره وقت  تر از این بیش زندان برای او

ی کامال  به شخص دیگری چنین نوشت، "درست همین اآلن است که در حال لذت بردن از خانه "ام آرامشی پیدا کرده

اش این نبود  ریسی صرف کند. اّما سرنوشت توانست وقت بیشتری را به نیایش، مطالعه، نخ آزادم هستم." او حاال می

  که مّدت زیادی از "آرامش کامل لذت ببرد."

 

شد، عملی که از  ی آپاندیس به بیمارستانی در پونا برده می ی فوری بایستی برای عمل جراحی می 1424ی  در ژانویه

وطن  شده در حضور هم بتی ث ی کتبی شد. گاندی در یک اظهاریه سوی جراح انگلیسی، سرهنگ مدوک انجام می
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گزاران هند، اطمینان کامل خود را به  بسیار محترم خود "سری نیواسا ساستری"، جانشین گوخال در انجمن خدمت

ها هستم و در  به دولت دارم، عاشق انگلیسی شدیدیجراح  اعالم کرد. به ساستری گفت "در حالی که اعتراض 

  ارم."شان دوستان زیادی د میان

 

دید او را زیر فشار  کردند، ساستری که خود را با بیمار تنها می که تیم جراحی اتاق عمل را داشتند آماده میدر حالی 

ام و باید ضوابط  ی دولت گذاشت تا پیامی به مردم و کشور بدهد. اّما گاندی خودداری کرد و گفت، "من زندانی

آورد که "من بیرون  یاد می تاق عمل برده شد. ساستری بهمندانه رعایت کنم." کمی بعد به ا ی زندان را شرافت اخالقی

که شاهدش  نشستم، حیران نمایشی از پایبندی به اخالق، گذشت، جوانمردی و عشق اعتالبخش سرشت انسان معمولی

چنان بینش روشن و حساسیت به شرافت و  ی دلخوشی بود که جنبش عدم همکاری رهبری داشت با آن و چه مایه ،بودم

  اخالق!

 

عنوان انسانی آزاد از  چه که وی به ی پس از عمل بود که از سوی دولت آزاد شد. آن بهبودی گاندی در همان دورانِ 

دوستانه و  که سراسر کشور را موجی از خروش و خیزش وطن زمانکشورش دید او را به شدت رنجاند. از آن 

چنان متحد کرد که  ، موجی که هندوان و مسلمانان را آنبودنگذشته  بیشتر سالی دو هنوز، گرایانه فراگرفته بود آرمان

جا  در همه ،جای آن بر سر وحدت چه آمده بود؟ به و هرگز پیش از آن دیده نشده بود. حاال آن موج کجا رفته بود

 سردرگمی، نومیدی و بدبینی حضور داشت. هندوان و مسلمانان از هم دور شده بودند. چرا که در طّی این دو سال،

ی کمال آتاتورک، خالفت را لغو کرده بودند و زیر پای مبارزه و جهاد پرشور مسلمانان هند را  ها به رهبری ترک

شان در برابر بریتانیا فرسوده  ی تیغ دشمنی ی هندوان نیازی نداشتند؛ لبه دیگر به پشتیبانی ،خالی کرده بودند. مسلمانان

یاد گرفته بودند به یکدیگر  ،طلب ویق فرمانروایان رند وفرصتشده بود؛ این دو جماعت بزرگ به تحریک و تش

 .ه بودراه افتاد ای در بسیاری از نقاط به های فرقه اعتماد باشند. شورش بی

 

ای بیست و یک روزه برای خود اعالم کرد تا بار  دانست چگونه جلوی این موج ناکامی را بگیرد، روزه گاندی که نمی

آید انگاری  نظر می کرد گفت "به اش باشد. در موقعی که روزه را اعالم می دیگر کفاره و جبرانی برای خطاهای مردم

ها، پس از پایان دادن  پیش از اینمان بر مسند خدایی بنشانیم." او  های که خدا خلع شده است. بیاییم او را دوباره در قلب

توانم تحت تاثیر رنج دیگران  قدر انسان ضعیفی هستم که نمی های بسیارش اعتراف کرده بود "من آن به یکی از روزه

کند که آرزوی  طربم میچنان مض ام آن کنم، سرشت انسانی ها پیدا نمی کردن آن قرار نگیرم و موقعی که راهی برای کم

 کنم." شده می چون دوستی عزیز و گم در آغوش کشیدن مرگ را هم

 

ی قابل توجهی شد، و بسیار زودتر از این که  مثل همیشه، روزه تاثیر خود را داشت. این روزه منجر به خودکاوی

ر شد. همایش وحدتی در دهلی وصفا از سوی رهبران هر دو جامعه به سوی گاندی سرازی های صلح پایان برسد، قول به
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ی خیرخواهانه به تصویب رسید. اّما حسن نیتی که در یک جوش و خروش عاطفی بوجود  نامه برگزار شد و چند قطع

 طورهم شد. این مسئله گاندی را به فکر فرو برد. بیاید، عمر زیادی نخواهد داشت. همین
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 آجر به آجر 

کنند. ارتش  که چگونه طرفدارانی آموزش ندیده به آسانی به سطح اراذل و اوباش سقوط میبا نومیدی دیده بود 

ی مجهز به سالح، نیازمند انضباط و آموزش بیشتری برای ابتکار عمل است.  خشونتی نسبت به ارتش رسمی بی

بر روی آموزش سپاهی  مردان سرگرم بحث و تبلیغ و دعوا بودند، وی تصمیم داشت در حالی که سیاست همین دلیل به

کرد، تا در آن روستاها سنگرهایی  شان می هزار روستای هند تربیت صد ازسربازانی تمرکز کند که برای نفوذ در هفت

ی اشکال استبداد یا استثمار، چه داخلی یا خارجی، چه سیاسی یا اقتصادی بسازند.  اخالقی و اقتصادی در برابر تمامی

 ساخت.  کرد و ساختمان را آجر به آجر می او زمین را باید آماده می

 

آرام سیاست کناره گرفت و خود را وقف ترویج و انتشار  رسید از دنیای فعال نا نظر می سال بعد به 6در مدت 

به  خبرششناخت و قرار بود  ی استقالل می ی واقعی ی ملی و شالوده عنوان نیازهای اساسی چیزهایی کرد که به آن

هندو، نفی نجسی، -ها در کنار یک رشته مسائل دیگر عبارت بودند از وحدت مسلمان برسد. این های روستایی توده

طوری که  ی دستی، به ریسی ی اقتصاد روستایی، با تاکید ویژه بر روی نخ حقوق برابر برای زنان، و حفظ و بازسازی

. از زیر یوغ انگلیس ندارمفقط ه آزادکردن هند، ای ب برای بیشترین تعداد مردم اشتغال بیافریند. او گفته بود: "من عالقه

اقتصادی، -ی سیاسی و حقوق اجتماعی کلّی آزاد ببینم." دو جنبش، برای آزادی مشتاقم که هند را از هر یوغی به

 پیش روند. پارچه شوند که دست در دست هم به باید یک چنان می آن

 

های  ی دوآتشه به رهبری  گرایان( ها )استقالل یستمقامات کنگره هم دو دسته شده بودند. یک گروه سواراج

گزاری  و سی. آر. داس بود که خواهان انجام مبارزه از درون مجلس قانون 72نهرو  لعل خواهی مانند موتی مشروطه

شده بر اساس "قانون اصالحات" بودند؛ و دیگری گروه "عدم تغییر" بود که به پیروی از مهاتما در دوری از  تشکیل

ی دائمی در مقامات کنگره بوجود آورد، یا این که راه  قانع بودند. گاندی که مایل نبود دو دستگی سیاست

گویی و  ی فعال، که این روزها تبدیل به تریبونی برای بذله ها را سد کند، داوطلبانه از سکوی سیاسی سواراجیست

 ورزی شده بود، خود را کنار کشید. سخن

 

حال بود، چرا که  . از این وقفه و استراحت خوش73نداشت کالمی ی بازی آتش و حقوقی و قانونی های ای به دوئل عالقه

منتشر   در کتاب "هند سواراج" 1414شکلی ناپخته و جسورانه در سال  و مجالی بود تا افکاری را که به نیازمند زمان

ی هند احساساتی شده بود، در حالی که  ییی اجرا درآورد. در آن دوران در مورد اقتصاد روستا کرده بود، به مرحله

 شکلی است. خودش صادقانه این نکته را اعتراف کرد. ریسی چه  ی نخ دانست چرخه حتی هرگز نمی

                                                           
72
 - Motilal Nehruی ملی، پدر جواهر لعل  و رهبر مهم کنگره  گر جنبش ملی دان، و کنش (، حقوق1151-1431ی هندی ) : رهبر سیاسی

 استقالل و همکار گاندی. -نهرو، اولین نخست وزیر پسا
73
 شود. ی دو نفره گفته می ی قانونی دوئل، به مبارزه - 
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ی تمدن مدرن صنعتی دور از خطا بود، هر چند که  ی عمده اش از بیماری اّما شّم او در اشتباه نبود و تشخیص شهودی

عنوان  آالت را به ی علوم و ماشین کرد. او در آن هنگام با تحکم و لحنی حماسی تمامی صبرانه و افراطی بحث می بی

را به ریشخند گرفته و مجلس بریتانیا را با "زنی نازا و اتی( )انتخابی پارلمانی  شّر رد کرده و دموکراسیعنصر 

چه در آن دوران گفته است  ی آن اصرار داشت که پای همهباز هم ها بعد  روسپی" مقایسه کرده بود. هر چند که سال

  ماال بهخاطر یک بانوی دوست" )احت هم به جز یک کلمه از آن کم نخواهد کرد، و آن ایستاده است، و "هیچ چیزی به

ناپذیر  ها از موضع تقریبا متعصبانه و نرمش کرد(، اّما در واقع فرسنگ ی روسپی داشت اشاره می استفاده از کلمه

ی پارلمانی برای هند شده  ساالری نوعی نظام مردمعنوان نمونه، در این میان خواستار  وقت خود دور شده بود. به آن

ه عمل جراحی از سوی جراحی بریتانیایی ابراز کرده بود، و حتّی با فصاحت، دادن ب بود، ایمان کافی به علم برای تن

 کند.  دار را از کار ِگل آزاد می ی سینگر حرف زده بود که زنان خانه از چرخ خیاطی

 

بود،  وکیل مدافعی ذاتی و نیز آموزش دیده  آمد، چه که در حال حاضر برایش پیش می           گاندی که برای دفاع از هر آن

طور  توانم این گوید: "چگونه می طور می هاست، این ی ماشین در پاسخ به این پرسش که آیا بر ضد همه 1424در سال 

ریسی ماشین است، همین چوب خالل  ترین ماشین است؟ چرخ نخ دانم حتی این بدن من هم ظریف که می باشم، در حالی

قدر به  ها آن جنون و تب ماشین است، نه خود ماشین. انسان چه که من به آن معترضم، دندان هم ماشین است. آن

ها پرت شوند تا از گرسنگی  و به خیابان دهند تا این که هزاران نفر بیکار شوند جویی در نیروی کار" ادامه می "صرفه

 من ی مردم. جویی در وقت و نیروی کارم، نه برای بخشی از بشریت، بلکه برای همه بمیرند. من خواهان صرفه

ی  شمار، بلکه در دستان همگان. امروزه، ماشین تنها به عده ای انگشت خواهان تمرکز ثروتم، نه در دست عده

 ها نفر سوار شوند." های میلیون کند تا بر گرده شماری کمک می انگشت

 

گونه نگاه را در مورد  نگرانه به مخالفت بلند شود. او همین ی جهان گرایی گونه دفاع از انسان تواند با این کسی می چه

ی "خدا حقیقت است"، راحت نیست، با مالیمت فرمول را  معنای ملکوت و الهیات داشت. وقتی که فهمید دفاع از عقیده

توانند با این گزاره مخالفتی داشته  خدایان هم نمی کسی حتّی بی برعکس کرد و اعالم کرد که "حقیقت خداست." هیچ

یافت، و  ی کلمه بود، خالقیتی که همواره رشد می او، خالقیت به معنای واقعیی غالب شخصیت  باشند. ویژگی

ی قفسی خودساخته  یافت. هرگز زندانی ای دست می گذاشت و به ابعاد تازه نمایش می ای از خود را به های تازه جنبه

 نبود.

 

ی سیاسی در حّد کمال و خالقانه  ی خود از جار و جنجال مبارزه از فرصت استراحت پنج ساله و دوری ،این ترتیب به

حرکت"  عنوان "لکوموتیوی در حال کار، اّما بی چه که رابیندرانات تاگور پیش از آن به آندرست مانند  –استفاده کرد 

 یاد کرده بود.از او 
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 استراحت خالقانه

اش  ترین وظیفه ی خود بپردازد که به بزرگ ترین وظیفه گاندی این قدرت یگانه را داشت که با همان شوری به کوچک

های آلی،   آزمایش بر روی بهترین کود  کردن ساختار حاکمیت با ی کارزار ملی برای فلج ریزی برنامهپرداخت.  می

ظاهر عاطل  های به برد. سال سان لذت می ای هم یت با عالقهسان داشتند. از هر دو فعال برای او حرمت و اهمیتی یک

سروصدا و بدون هیجان نمایشی بود،  اّما با این  هایی پر از فعالیت، سکوت، بی شدت پرثمر بودند. سال جویی، به کناره

 شد که با شمشیر. ای با "بیل" انقالبی با همان اندازه توانست به ی بسیار زیاد ملّی. گاندی می وجود همراه با فایده

 

ای نرفته بودند؛ تنها  اش زیر بار تغییرات ریشه ها و باورهای بنیادی مقدار زیادی نشان داد که نگرش این دوران به

شده بودند. از پیشتر بر این باور بود و تا آخر  و نرم ها با گذشت زمان و تجربه برطرف ی سطحی آن ناپختگی و تیزی

ی مکانیکی، که  اش هست، و نه در کارآمدی ی  انسان در تحول و تکامل اخالقی ارزش واقعیهم بر این اعتقاد ماند که 

این اعتقاد که تواند او را نابود کند؛  ی اخالقی محدود نشود می گرایی تواند اهریمنی شود و اگر با آرمان در حقیقت می

بر حسادت، رقابت و خشونت؛ و این حقیقت تمدن حقیقی بر اساس عشق، رواداری و تساهل و تفاهم است، و نه مبتنی 

همین  شود و به آید، از آنان دزدیده می دست می شان به ی دیگران از ضروریات سازی هایی که با محروم هم که لذت

 خاطر نوعی از دستبرد و دزدی است.

 

های  ها یا واحد یی آرمانی از نظر او، ساختاری بود که اقتدار و نیز اقتصاد در میان جمهور حکومت یا جامعه

ی مردان و زنان بر روی زمین یا در صنعتی دستی، با دستان خود  ی خودکفا تمرکززدایی شده باشد، و همه روستایی

هایی که در آفریقای جنوبی یا در هند سازمان داد، آزمایشگاهی برای عملی  ها یا ا َشرام قرارگاهکار کنند. هر یک از 

ی سپاه کارگزارانی بود که این پیام را قرار بود بعدها به روستاهای  اردوی آموزشی ای، و کردن مقدمات چنین جامعه

های  چون "کپه گاندی، هم  قول عمل درآورند، روستاهایی غرقه در فالکت و رخوت، و به شمار هند برسانند و به بی

 ".تاپاله

 

این رویاپرداز پاهایش را قاطعانه و محکم خواهد شد که   پس از مرگ او نوشت: "دیر یا زود فهمیده 74آلدوس هاکسلی

ها بوده است. چرا که نظرات  ترین انسان گرا، اهل عمل بر روی زمین مستقر کرده بود، معلوم خواهد شد که این آرمان

اش در عالم وجود  ی سرشت انسان و ماهیت موقعیت گرایانه ی واقع یابی ی او، بر اساس ارزش اجتماعی و اقتصادی

تواند این حقیقت  ی بالنده، نمی رونده و فّناوری  ی سازمان ِ پیش های انباشتی دانست پیروزی طرف می یک است. او از

های بسیار ناچیز است، تغییر دهد. و از  بنیادی را که انسان حیوانی بزرگ جثه نیست و در بیشترین موارد، با توانایی

 "نشین است... نهایت پیشرفت معنوی هم ظرفیت عمال بیهای بدنی و ذهنی با  دانست این محدودیت طرف دیگر، می

                                                           
74
 - Aldous Huxleyی مشهور رمان دنیای  (، نویسنده1144-1453دار هاکسلی ) ی نام ترین عضو خانواده ستهی انگلیسی و برج : نویسنده

 طلب و طنزپرداز بود.  گرا ، صلح قشنگ نو و مقاالت متنوع بسیار. او شخصیتی انسان
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ی میان حیوان و معنا، چه انواعی از نظم اجتماعی، سیاسی و  "برای این موجود دوـزیست ِ واقع در خط مرزی

ها باید  گفت انسان داد. می العاده معقولی می تر است؟ گاندی به این پرسش پاسخی ساده و فوق اقتصادی از همه مناسب

شان باشد،  ی جسمی و اخالقی مندی شان متناسب با توان ی خود را در جماعاتی انجام دهند که اندازه دگی و کار واقعیزن

های  های شخصی را بدهند و در واحد ی واقعی و تقبل مسئولیت ی خودگردانی قدر کافی کوچک که اجازه جماعاتی به

ی سوء استفاده از قدرت بزرگ نتواند   ی از آن نوع که وسوسههای تری فدراسیون تشکیل داده باشند، فدراسیون بزرگ

ی یک دموکراسی بیشتر رشد کند، حکومت مردم کمتر حقیقی خواهد شد و  بروز و ظهور بیابد. هرقدر که اندازه

 شود..." های محلّی کمتر می فرصت ابراز نظر افراد و تعیین سرنوشت گروه

 

های کوچک   در دست تمرکززدایی در سیاست باشد. افراد، خانوارها، و گروهباید دست  "تمرکز زدایی در اقتصاد می

ی تولیدات خود به بازاری محلی باشند. گاندی  تعاونی بایستی صاحب زمین و ابزار الزم برای معیشت خود و عرضه

 حساب بیاورد." را به 75ی تولید، دوست داشت که فقط ابزار دستی در میان ابزار ضروری

 

ترین و  ی گاندی، یکی از ثمربخش ی سیاسی فایده در زندگی حاصل و بی ظاهر بی ی به عبارت دیگر هم، این دوره به

ی  نامه اش از کار درآمد. در همین دوران وقفه بود که شروع به نوشتن "زندگی های زندگی ترین دوره خالق

ی هفتگی  شکل پاورقی به  ،ایشات من بر روی حقیقت"دادد، "داستان آزم که خود ترجیح میبا اسمی اش" یا   خودنوشت

ی  سای با همکاریدار منتشرشده و از سوی مهاِدو دِ  صورت دنباله زبان گجراتی به ها در اصل به کرد. این نوشته

 شدند. گران به انگلیسی ترجمه میدی

 

شناختند،  76نام "میرابن" و را عموما بهسلْید، که در هند ای او، خانم مادلین اِ  در همین زمان بود که هوادار انگلیسی

ای در برابرم برخاست و به سویم آمد.  نزد او در اَشرام سابارماتی آمد. "همین که وارد شدم، قامتی باریک و قهوه به

زانو درآمدم. دستانی به آرامی بلندم کردند و صدایی  ام را از دست دادم و فقط نوری را حّس کردم. به من هشیاری

                                                           
75
بخش صنعتی،  ندگیکنمکه هیچ یک از صنایع مفید و فعالیت های ز گوید: "من نه در نظر دارم و نه توصیه می گاندی در جایی می - 

ی دستی، این واقعیت است که   های ریسندگی ی دستی رها شود. اساس فکر من در بوجود آوردن  و رواج دادن چرخ خاطر رواج ریسندگی به
ردن کار ب داشت، برای به کارند. قبول دارم که اگر این وضع وجود نمی ها میلیون نفر مردم هستند که نیمی از وقت خود را بی در هند ده

که  موجب فقر و  شرط آن ها هم هواداری خواهم کرد، به ترین ماشین کار بردن کامل بود... من از به ی دستی هم جایی نمی های ریسندگی  چرخ
ی  نظر من، تنها وسیله ام که به ی دستی را پیشنهاد کرده که حاصل آن است نشود. من از آن جهت ریسندگی  کارگی ی هند و تنبلی و بی گدایی

پولی است. چرخ ریسندگی، خود نوعی ماشین مفید است و من هم  کاری و بی فوری و آماده برای دورکردن فقر و احتیاج و جلوگیری از بی

ی مردم  کتاب همه 223و  222ام." )ص. ام و با شرایط مخصوص هند سازش داده در کمال تواضع به سهم خود آن را کمی بهتر کرده

 ی محمود تفضلی، انتشارات امیر کبیر.   پاالنی، ترجمه کری برادرند، تالیف کریشنا
76
 -  :Madeleine Slade (Mirabehn)( وطن اش را ترک کرد تا باگاندی زندگی 1142-1412دختر دریادار انگلیسی، ِسر ادموند اسلید .)

بخش در هند کرد. گاندی، او را با توجه به  ادیی آز ی گاندی و مبارزه ی انسانی، پیشبرد اصول فکری اش را وقف توسعه و کار کند. زندگی
 کرد.   ی کریشنا، خدای هندو بود، "میرابن" صدا می "میرا بایی" که فدایی
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ای دیدم با چشمانی پر از عشق  ام به دنیای اطرافم دوباره برگشت، و چهره و دختر من خواهی بود." هشیاریگفت، "ت

 زد. بله، این مهاتما گاندی بود، و من باالخره وارد شده بودم." نشینی از شادی به من لبخند می که همراه با برق دل

 

ی برخوردش با مسائلی که پیش  گاندی و شیوه تحولِ  پیوسته در ی های اندیشه بعضی از جنبه کردن روشنبرای 

های ولگردی  . مثال داستان سگاست از اهمیت باالیی برخوردار وقفه، دوران این در رویداد چند به توجهآمدند،   می

 ی معمول دردی سوزی و هم بود که شهر احمدآباد را مبتال به این بیماری کرده بودند. دلای  شان پر از گری که بدن

کردند  چنان بود که با وجود وحشت و خطر آشکار این تهدید فزاینده، مقامات شهرداری جرات نمی آباد آن مردم احمد

به سراغ گاندی آمدند و از او   ای از شهروندان مترقی شان خالص کنند. در نهایت، عده ها را از این فالکت سگ

شان کنند. تیراندازی به  چاره، گلوله شلیک شود و خالص ت بیراهنمایی خواستند. او هم توصیه کرد که به این مخلوقا

نظیر  ی آرام و بی های خشمگینانه برانگیخت که گاندی به شیوه دنبال خود طوفانی از اعتراض ها انجام شد، و به سگ

 خود آن را فرو نشاند.

 

پزشک اعالم  کشید. جراح دام های اَشرام بود که بیمار شده بود و درد زیادی می تر، جریان یکی از گوساله آزمون جدیّ  

ی  توانست حرکت کند، و چون جثه دهد. گوساله به یک طرف خوابیده بود، نمی کرد که هیچ درمانی، دیگر جواب نمی

خورد و از  جا کرد. هیچ خوراکی نمی و را بلند کرده و جابهی از زخم بستر، اشد برای جلوگیر بزرگی داشت، نمی

  –حرمتی که خود گاندی هم قبول داشت–هرچند که در این مورد حرمت گاو مطرح بود  کشید. ها زجر می دست مگس

ز درد، او را ا خواهد تا با کشتن گوساله به روشی تا حّد ممکن بی اش را گرفت "که آهیمسای حقیقی از او می تصمیم

همین خاطر پزشکی دعوت شد،  کند که "به ی این داستان بود، روایت می میرابن که شاهد عینی اش نجات دهد. فالکت

باپو یعنی پدر و با نشینان اَشرام و دیگرانی که به آنان نزدیک بودند،  )گاندی و همسرش از سوی همزد  زانوبعد باپو 

وقت  های گوساله  را در دست نگهداشت، سرنگ تزریق شد، آن دستآرامی یکی از  و به شدند(، یعنی مادر خطاب می

ای روی صورتش پهن کرد، و بعد در  ای بعد گوساله مرده بود. هیچ کسی حرفی نزد. باپو پارچه لحظه ...پیچ و تابی و

 سکوت به اتاقش برگشت.

 

 

داد، شورش، نه  ا شورش را یاد میه ای به سراسر هند داشت که در طّی آن در طّی این مدت هم، وی سفرهای گسترده

هایی  ی دیگران. در یکی از نشست پنداری در برابر دولت، بلکه در برابر فقر، در برابر جهل، در برابر نفرین نجس

ی خود را از آن  شان رفت، سخنرانی میان  اند، به ای دور از همه جا داده اند و در گوشه ها را سوا کرده که دید نجس

طرف بخش شایسته و محترم حضار  شان را به های  کار دیگران را وادار کرد که صندلی د، و با ایننقطه انجام دا

  بچرخانند.
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 پیمایی در راه

ای قرار گرفت. نومیدی پیشین جای خود را به ابراز وجودی تقریبا  رفته دستخوش تغییری ریشه ی ملت رفته روحیه

سو، و  نجاب از یکها در بنگال و پ   ی روستائیان، چالش تروریست نارضایتیانفجار تهاجمی داد. ظهور جنبش جوانان، 

ی پارلمانی )انتخاباتی(، که  طلبان( در مبارزه ها )استقالل و شکست آزمایش سواراجیستها از سویی دیگر،  مارکسیست

ون سایمون از سوی دولت ای کمک رساندند. انتصاب کمیسی همگی به این تغییر ریشه  از آن بسیار سخن گفته شده بود،

ای  ، بدون حضور عضوی هندی در آن، ملت را به انگیزه1414ی جریان کار اصالحات  بریتانیا برای بررسی

، به 1422ی  آوازه ی پر کمهی محکومیت گاندی در محا ی شش ساله آماده برای تظاهرات مجهز کرد. دوره-حاضر

خود باطل شده بود،  ، چهار سال زودتر آزاد شده و محکومیت خودبهشرط قیدو پایان رسیده بود و گاندی هرچند که بی

دست آمده، در جهت اهداف سیاسی استفاده  خاطر بروز بیماری به ای که به کرد موظف است از آزادی اخالقا حّس می

 نکند.

 

ی مهاتما  ار رهبریتابی کرده و خواست های مختلف کنگره بار دیگر دور هم جمع شده، و برای اقدام بی گروه 1424در 

ای شد که استقالل کامل را به عنوان سیاست ملی  نامه کار قطع خودش دست به  شدند. وقتی که در آخرین روز سال،

است تا مردم را در چالشی باز و آشکار در برابر حاکمیت بریتانیا رهبری   کرد، آشکار بود که دوباره آماده اعالم می

ها نفر در سراسر کشور در روز  ج" یا استقالل کامل را تدوین کرد که از سوی میلیونکند. وی پیمان ِ "پورنا سوارا

عنوان روز استقالل جشن گرفته شده  شکلی رسمی پذیرفته شد، روزی که از آن زمان به بعد به به 1431ی  ژانویه 25

 از این چه خواهد کرد؟ خشونتی پس گر بیجادوکه  ها به سوی سابارماتی دوخته شده بود ی چشم است. حاال همه

 

ساز خود را به  ی تاریخ پیمایی دنبال خود، راه ، همراه با هفتاد و هشت عضو اَشرام به1431مارس  12گاندی در روز 

ی نمک  سوی ساحل دریا در "دندی" شروع کرد تا قانونی را زیر پا بگذارد که مردمان فقیر را از حّق خود برای تهیه

چه که قرار بود انجام دهد، داده بود.  ی الزم را در مورد آن آگهی ی هند پیش یشتر به والیکرد. او پ خود محروم می

پاافتاده  پروای احمقانه، پیش رسید این هم، نوعی اقدام بی نظر می والی هم باید با ریشخند به این خبر لبخند زده باشد. به

دست بیاوری. اّما  آب دریا، یک مشت نمک خام بهکردن  روز پیاده بروی و با خشک 24و نمایشی باشد که به مدت 

افتاده را  پا ظاهر پیش توانست تاثیر چشمگیر این حرکت به طور شهودی می پوش، جادوگری بود که به مرد کوچک ِ لنگ

ح را سال افتادند تا در کنار جاده زانو بزنند و این خدامرد بی دسته راه می بسنجد. روستائیان از کیلومترها دورتر دسته

پیمایی به پایان رسیده بود، تب و تابی هیجانی به  ل مردم جرقه را گرفته بود و تا زمانی که راهگذرد. تخیّ  ببینند که می

 ی بزرگی باشد، از این سر تا آن سر کشور گسترده شد. ی ماجراجوئی ی نزدیکی طور که در لحظه اوج رسیده، آن
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های  جا مانده از موج طرف ساحل براه افتاد و مشت کوچکی نمک به ، بهآوریل، پس از نماز 5مهاتما در اول صبح  

راه افتاد. مردان و  ی نمادین، چالشی سراسری در برابر قانون به ی ساده دنبال این سرپیچی رونده را برداشت. به پس

افتادند تا دستگیری، راه  های هزاران نفره به ی ساده و شهرنشینان کارکشته، در گروه زنان، پیر و جوان، روستایی

 شبِ  جان بخرند. گاندی هم کمی پس از نیمه داوطلبانه به ،ی پلیس در بعضی موارد را وشتم و حتّی تیراندازی ضرب

مند  چهارم ماه مه دستگیر شد. در عرض دو سه هفته، در حدود صدهزار نفر زن و مرد به زندان افتادند. ماشین توان

 افتاد. دولت بریتانیا داشت از کار می

 

ی  کننده در لندن برگزار شد، دولت حزب کارگر با وضعیت نگران 1431وقتی که اولین همایش میزگرد در نوامبر 

. در حالی که بسیاری روبرو بود –دعوت از کنگره و بی–ی هند با نمایندگانی از هند  مذاکرات ساختار قانون اساسی

های ملّی مردم هند حرف بزند.  گی داشتند، هیچ کس نبود که از آرمانبیش از حّد لزوم در آن نمایند ،از صاحبان منافع

، 1431ی  ژانویه 14ی کنفرانس در  پایانی  شد از آن چشم پوشید. در نشست چنان آشکار بود که نمی نابهنجاری، آن

رکت پیدا وزیر، رمزی مکدونالد ابراز امیدواری کرد که حزب کنگره در دومین دور همایش میزگرد امکان ش نخست

سال پس از  قیدوشرط درست یک ژانویه، بی 25ی بعد در  اش هفته کند. بنابر این گاندی و بعضی از همکاران برجسته

 بستن اولین پیمان استقالل آزاد شدند.

 

ی هند برای مذاکرات دعوت شد، دعوتی که بیزاری و نفرت وینستون  از سوی لرد ایروین، والی کمی بعد گاندی

آمیز  این عضو دیروز   زن و حقارت بهم ی حال گفت "قیافه دنبال داشت و با اهانت او روبرو شد که می چرچیل را به

رود تا با  های کاخ والی باال می ن از پلهاندازا گر امروز، که نیمه لخت و شلنگ کانون وکالی انگلیس و درویش آشوب

 زند."  گو شود، حال مرا بهم میو امپراتور" وارد گفت-ی "پادشاه شرایط برابر با نماینده

 

ی این رویداد در  بندی کرد. او، یعنی لرد هالیفاکس بعدی، با جمع اّما لرد ایروین آشکارا طور دیگری فکر می

اندام بسیار استثنایی  احترام و توجه به نام آن مرد کوچک دلیلی را برای بیشترین پنج سال بعد گفت، " من هر و بیست

 داشتم." 

 

سان گاندی با  ی خاص برخورد یک خاطر آورده است که اطالعات جنبی در مورد شیوه میرابن حکایتی جالب را به

بیش از  ،ی این دو ظهری دازدهد، "در یک مورد، وقتی که مذاکرات بع بزرگ و کوچک و خواص و عوام به ما می

ی هند ببرم. در آن روزها رژیم  ی والی حّد طول کشیده بود، پیامی برایم رسید که خوراک "باپو" را برایش به خانه

ی زندان بود که  ها بود، ظروف معمولی  ی باپو بیشتر خرما و شیر بود، و ظروفی که این خوراک در آن خوراکی

این چیزها را در سبد گذاشتم و جا با خود آورده بود. من با عجله  رک زندان یراودا از آنعنوان یادگاری در موقع ت به
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ها با  آوردن خرما  کرد و موقعی که باپو شروع به بیرون ی والی رفتم... والی با عالقه داشت تماشا می طرف خانه به

"خوراک پیامبران". والی بلند شد و   ت:خورد چیست. باپو با لبخندی گف قاشق کرد، لرد ایروین پرسید چیزی که می

زد اضافه  اش می ظرف سرک کشید تا بفهمد منظور او چه خوراکی است. باپو با غرور در حالی که با قاشق به پارچ به

 کرد، " و این ظرف زندان من است."
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 پرده درغرب  میان

ی هند  ی کنگره ی ملی عنوان تنها نماینده اوت گاندی به 24در  ایروین امضاء شد، و-پیمان گاندی 1431در ماه مارس 

اطمینانی و تنش بود،  های میان این دو تاریخ، پراز بی برای شرکت در همایش دوم "میزگرد" سوار بر کشتی شد. هفته

یل و صداقت ی تخ ّو فاقد قوه کار مرتجع بود ای از یک محافظه چرا که لرد ویلینگدون جانشین لرد ایروین، نمونه

برای "اظهار کرد که   شد می "پی اند ا  "ی  خواب سوار بر کشتی-عنوان مسافر عرشه ایروین بود. گاندی موقعی که به

  ی احتماالت حضور دارند." دست خالی برگشتن من، همه

 

 او در آن مرکزِ هال اقامت کرد.  کینگزلیی   سرای محلهعنوان میهمان موریل لستر در  ِاند، به ی ایست در لندن در منطقه

 ،معطلی ای پر از کارگرانی که بی کرد، محله ی فقیرنشین لندن احساس راحتی می ی منطقه عمومی  رفاهی خدماتِ 

ریخت. حتی  اش دیوارهای ملّی و نژادی را فرو می  طبعی دست آورد. خودمانی بودن، مهربانی و شوخ شان را به های دل

داشت. وقتی از او پرسیدند چرا فقط یک لنگ  مقدسان را به حیرت وا نمی غیر معمول او، خشکهلباس لختی و 

پوشید، مال من "زیر چهار" است." در آن دوران هنوز دامن کوتاه  می 77پوشد، پاسخ داد، "شما مردم "باالی چهار" می

 شد.  ی ابداع مدلی تازه می او لبخند زنان مدعیمد نشده بود، وگرنه 

 

نکاشایر دیدار کند، یعنی از شهری که کارزار تحریم ی مقامات بریتانیایی، اصرار داشت از ال وجود نگرانی با

ها  کارخانه کار ی کارگران بی ی قابل توجهی شده بود. او سختی زندگی خود او باعث بیکاری از سوی  ی خارجی پارچه

 311کار دارید، اما ما نزدیک به  میلیون بی 31" شما  ن گفت:به آنا .گفتند گوش داد که میرا دید و با همدلی به آنچه 

 7کاری شما هفتاد شلینگ است. درآمد متوسط ما  ی بی کار در نصف سال داریم. کمک هزینه کارو نیمه بی میلیون بی

ی هرروزه  کار،چندین میلیون خوار شده میلیون بی 311پنس در ماه است... بنابر این تصور کنید داشتن  5شیلینگ و 

به خاطر درخواست شغل، تهی از احترام به خود، تهی از ایمان به خدا، چه فالکتی باید باشد. جرأت آن را ندارم که 

به نزدشان را شان ببرم که پیام مقدس کار  توانم پیامی از خدا را برای شان از پیام خدا بگویم... من تنها موقعی می برای

ای پر و پیمان، اینجا نشسته باشیم و منتظر  خیلی خوب است که از خدا صحبت کنیم، در حالی که پس از صبحانه م.ببر

ها نفری که بدون دو وعده غذا در روزند از خدا صحبت کنم؟ در  ناهار بهتری هم باشیم، اّما من چگونه برای میلیون

 ود."ش و معیشت ظاهر می چشم آنان، خدا فقط در نان و پنیر

 

گفتم که  کارانم، اّما اگر درهند بودم همان چیزی را می یکی از بیکاران پس از شنیدن سخنان وی گفت:"من یکی از بی 

نکاشایر مردم جمع آورد که، در هر جایی از ال بن که او را همراهی کرده بود به خاطر میگوید." میرا ندی میآقای گا

 حساسات گرم و تحسین به او گوش دهند. شدند تا به او خوشامد بگویند و با ا می

                                                           
77
 - Plus Fourجا با کلما ت بازی کرده است. سواری و گلف است. گاندی این : باالی چهار. شلوار گشاد کوتاه زیر زانو، که مخصوص اسب 
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ی او درست از آب درآمد. مجبور بود ساحل بریتانیا را  شد، دلشوره ی گاندی می تا آنجا که مربوط به مأموریت سیاسی 

ی وی با مردم بریتانیا در مجموع  های شخصی ی تماس ی اتفاقی "دست خالی" ترک کند. با این وجود، تأثیرات جانبی

ود و با لباس متعارف بی قبلی که پیش از این چهار بار از انگلیس دیدار کرده  به بار آوردند. آقای گاندی نتایج خوبی

های  در خیابان ی پیش از جنگ، همراه با کت کامالً رسمی خوش دوخت و کاله ابریشمی اشراف زادگان انگلیسی

آشوبگر نیمه لختی" که حاال وارد شده بود تبدیل به یش دروآمد. مهاتما یا " انگلیس قدم زده بود، بسختی به یاد مردم می

مهری، در موردش پخش شده بود.  های شگفتی، بعضی از روی مهر، و بعضی از روی بی ای شده، و داستان اسطوره

ی  ی جهانی، شوخ طبعی ی مردم بریتانیا خوب بود که برای خودشان افسون شخصیت، همدلی بنابر این برای عامه

 ی او را ببینند و ارزیابی کنند. ی مسری ندهسرزنده و خ

 

مجسمه سر لنین را ساخته  1421ی وینستون چرچیل، به نام کلر شریدان که در سال   دو مجسمه ساز، یکی خواهرزاده

اش را ساخت، و دومی جو دیویدسون آمریکایی، وقتی گاندی برای گذراندن ساعات  ی دایی بود و بعداً نیز مجسمه

هایی از او درحال نخ ریسی یا  رفت، مجسمه های همایش در کاخ سنت جیمز، به ساختمان نایتزبریج می تی نشس میانی

گفت، به یاد   مردم ساختند. جالب است آنچه را که کلر شریدان باید در مورد سه شخصیت نامدار معاصر می با دیدار

رگون کردند و هر یک با دیگری بسیار تفاوت های خودشان دگ هایی پویا که مسیر تاریخ را در قاره شخصیت -آورد

اختمان جمجمه وجود سهر سه را ساخته بود:" در مورد لنین و چرچیل شباهتی جزئی در ی  داشت، اما شریدان مجسمه

 .ی غیرعادی پشت جمجمه ی بسیار بزرگ که مغزشان را در خود دارد، و پخی دارد: کله

گذاریم، نیز قابل مقایسه با لنین است اما به شکلی متفاوت،  معاصر می ی نخست بزرگان "گاندی، که او را در مرتبه

  "بیشتر از نظر معنوی تا جسمی یا فکری.

ترین  د. هیچ کدام این دو قادر به کوچکنگذار " از نظر من گاندی و لنین نمادهای صداقت و حقیقت را به نمایش می 

تفاوت به  پرده و رک، و بسیار بسیار بی به شکل سازش ناپذیری بیشان نبودند. لنین و گاندی  های انحرافی از آرمان

  "شان اهمیت داشت. ی آن چیزی بود که برای آفریدند. حقیقت همه ای بودند که می نتیجه

تر از هر انسان نامدار امروزی.  "به نظر من، بزرگی گاندی معنوی است، و به همین دلیل او بزرگتر است، پر ابهت 

ی خود رها شود، باید آن را در خود  ی معنوی را دارد که اگر دنیا بخواهد از جهنم خود ساخته آگاهیاو نوعی از 

  "بپرورد.

داران را  نام ساز آمریکای، جو دیویدسون که او هم سرِ  ام، مجسمه "برداشت من از گاندی از سوی دوست و رقیب 

آید،  شود، بزرگی به نظرش بسیارکوچک می گان نزدیک میگفت که وقتی به بزر کند" تأئید شد! او به من می "جمع می

 اش برایم باقی ماند."  تنها کسی که بزرگی .بجز گاندی ،همه

 

عنوان  ی پرجمعیتی در پاریس، در سر راه سفر بازگشت، پنج روز را به گاندی پس از اقامتی شبانه و نشست عمومی 

گاندی بود. هم او و هم  ی نویس اروپایی نامه ن دومین زندگیمیهمان رومن روالن در ویله نوو گذراند. رومن روال
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بینشی غیرمعمول و استثنایی نوشته بودند. اّما در حالی که دوک با هر دو  –نویس او نامه زندگی اولین–ک جوزف د  

ا آفرید، اش ر ی فرانسوی هنگامی که شاهکار کم ورق ، نویسندهدیده بودهای او را از نزدیک در ژوهانسبورگ  فعالیت

نه هیچ گاه گاندی را دیده بود و نه از هند دیداری کرده بود. و با این وجود وی درکی نشان داده بود که همانقدر که 

"گاندی  ی روس، تولستوی هم بود، نوشت: زرگ فرزانهعمیق بود، هوشمندانه هم بود. روالن که هواه خواه ب

تر، چرا که  گویم ، به معنایی مسیحایی ر، و اگر جرأت کنم، میت تر، تسلی بخش تولستویی است به مفهومی مهربان

 ".قدر که به نیروی اراده، مسیحی است، در سرشت خود مسیحی نیست تولستوی آن

 

دیدند و چنانکه آینده نشان داد، این آخرین بار هم بود. توصیف دوست  یکدیگر را برای اولین بار می ،حاال این دو

چنان که به دوستی در آمریکا منتقل  ی مرد فرانسوی از نخستین تصویر اجمالی خود از گاندی، آن داشتنی و شادمانه

سفید خود بود، اما  78ی ندان، پیچیده در دشداشهد کرد، ارزش یادآوری را دارد: "مرد کوچک اندام، عینکی و بی می

اش با چندتایی موی زبر بدون کاله و خیس از  چون پاهای نازک حواصیل، لخت بودند. سر تراشیده پاهایش، الغر هم

اش مانند سگی که له له بزند باز بود، و در حالی که بازویی به دور  جهت به نزدم آمد، دهان ای بی باران بود. با خنده

ام دیدم. خود را با این فکر  اش را در برابر گونه ام تکیه داد. سر جو گندمی اش را به روی شانه انداخت، گونه کمرم می

 بود." 80اَسیزی و سن فرانسیس 79ی سن دومینیک کنم که بوسه سرخوش می

 

دو ویالی ما فرستاد" اشاره که این دیدار به سراغ  ها از مزاحمان، ولگردان و کودن طوفانیرومن روالن در ادامه به "

ای شلیک   شان را از پشت هر بوته های زدن برنداشت. عکاسان در کمین، رگبار فالش کند. "نه، تلفن دست از زنگ می

ان به من خبر داد که در طّی این اقامتِ  می "شاه هند" با من، قصد دارند مسئولیت  کردند. سندیکای شیرفروشان در لم 

ها به مهاتما نامه نوشتند و  خدا" دریافت کردیم. بعضی ایتالیایی  هایی از "پسران را بپذیرند. نامهی او  خوراک و آذوقه

ی  های التاری ی بلیت ی هفتگی  کشی شانس برای قرعه ی خوش شماره 11شان  با التماس از او خواستند برای

گاهی  روزه به استراحت 11برای استراحتی  آزمایی انتخاب کند! خواهرم، همین که از این ماجرا نجات پیدا کرد، بخت

ام. اگر تو خوابم را پیدا کردی، آن را با  در زوریخ رفته است... من به سهم خودم، کامال نعمت خواب را گم کرده

 پست سفارشی برایم بفرست."

 

ناپذیر و  ق خستگیی قرارهای خود را با شور و شو داد، و همه ای از آن نمایش نمی اگر گاندی خسته هم بود، نشانه

انداِم در ظاهر بسیار نحیف،  این مرد کوچک کند که داد. میزبانش یادآوری می اش انجام می ی همیشگی طبعی شوخ

ای است که در واژگان زبانش جایی ندارد." در دوران همین اقامت بود که گاندی  ناپذیر است، و خستگی کلمه خستگی

گفت که "خدا حقیقت است"، حاال معتقد است که "حقیقت  حالی که پیشترها میبه جمعیتی در لوزان سوئیس گفت که در 
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 ی عربی دانهنوعی لباس بلند مر - 
79
 - Saint Dominic( 1171-1221: قدیس اسپانیایی) 
80
 - Francis of Assisi(1112-1225دار ایتالیایی ) : قدیس نام 
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شان برای کشف حقیقت،  خدایان، در شوق خدایان هم شکّی به ضرورت قدرت حقیقت ندارند. بی خداست، چون حتّی بی

 شان درست است." اند، و از دید خودشان، حرف تردیدی برای تکذیب وجود خدا نکرده

  

او را با احترام پذیرفت. دیکتاتور فاشیست ایتالیا  81موفق نشد پاپ را مالقات کند، هر چند که موسولینی در رم، گاندی

اعتنایی و احترام،  خودداری کرده بود. اّما گاندی ناراحت نشد. او به بی اش پیش از این، وینستون چرچیل از پذیرفتن

تاثیر  ی واقعی تحت شدت از دیدن صلیبی در اندازه واتیکان بهدر بازدید از کرد. با این حال، از  تفاوتی نگاه می بی با

جا ایستاد، بعد قدری  طرف آن رفت و با تامل و تعمقی عمیق در آن آورد که "فورا به خاطر می قرار گرفت. میرابن به

اش و سمت دیوار  به پشتهای مختلف ببیند و در آخر آن را دور زد و  طرف رفت تا آن را از زاویه طرف و آن  این

جا را  اش نگاه کرد. کامال ساکت ماند، و فقط وقتی که آن رفت که جای کمی برای راه رفتن داشت و آن را از پشت

آور بود." و دوباره سکوت  ترک کردیم حرف زد، و انگار که هنوز در فکر است، گفت که: "صلیبی بسیار شگفت

 کرد."

 

اندی بر خالف تاگور که موقتا فریب کرد؟ گ و در مورد دیکتاتور ایتالیایی چه فکری می با موسولینی چگونه گذرانداّما 

 اش چیست، گاندی بدون کلمات بود. وقتی موسولینی از او پرسید نظرش در مورد حکومتع ، حواسش جمخورد می

 خاطر دها در زندان یراودا به. او بع"سازد های بازی می ای با ورق دیکتاتور دارد خانه"و دیپلماتیک گفت که  پرکرشمه

تا چه مدتی دوام خواهد  ،سرنیزه هب تکیّ "حاکمیت م داد کهرسید. و ادامه  نظرمی که موسولینی "شبیه جالد" بهآورد 

  ورد؟"آ
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 - Benito Mussoliniوزیر کشور از  (، دیکتاتور و نخست1113-1446نگار و رهبر حزب فاشیست ایتالیا ) مدار، روزنامه : سیاست

  1443تا سقوطش در  1422
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 هدایای کریسمس

 انگلیس و اروپا،ام در  ماهه ی مدت اقامت سه  سه روز پس از کریسمس، گاندی در حال ورود به بمبئی گفت: "در همه

، شرق، شرق است و و مشکالت من بدهد که با وجود این همه مسائل که این حس را به ام نداشتهحتی یک تجربه هم 

ها بسیار شبیه هم است، فارغ از این  ام که سرشت انسان غرب، غرب. برعکس، بیش از هر زمانی به این نتیجه رسیده

ن که اگر با اعتماد و مهر به مردم نزدیک شوی، اعتمادی ده برابر و هوایی شکوفا شوند، و ای و  که در چه آب

 گردد." هزار برابری به تو برمی ی هربانیم

 

این بار اولی  کرد. بینی را توجیه می سختی این خوش که در هند در انتظارش بود، به سریعیو واسطه  ی بی اّما تجربه

ی در وطن خود بسیار فرق دارد. حتی پیش  ی آفریقای جنوبی و هند، با انگلیسی شد انگلیسی نبود که با اندوه متوجه می

گر ویلینگدون، جانشین ایروین  ایروین با حضور رژیم زورگو و سرکوب-های پیمان گاندی از ورودش به هند، پایه

 ها قانون روز بود. شد، شلیک به مردم و دستگیری ها اداره می ا و امریهه نابود شده بود. هند داشت با فرمان

 

آمد، در سر راه دستگیر شد. مهاتما در این مورد  گویی به گاندی داشت به بمبئی می جواهر لعل نهرو که برای خوشامد

ی بعد، خود  کنم." هفته مان فرض می ی مسیحی "من این کار را هدایای کریسمسی از سوی لرد ویلینگدون، والی  گفت:

 محاکمه در زندان یراودای شهر پونا زندانی شد. گاندی دستگیر و بی

 

بار دولت  چون پرنده" نبود، چرا که از طرح شرارت ها افتاده بود، "شاد هم چون دفعات پیشینی که پشت میله  این بار هم

را گسترده کند و به این وسیله ملت را ظاهرا به نفع دهندگان جداگانه  ی رای خواست دامنه بریتانیا دلشوره داشت که می

وزیر کارگری، مرتجعین بریتانیایی از هر وقتی دیگر  ی نخست د. در پشت ظاهر خیرخواهانهتکّه کن ها" تکهّ  "اقلیت

 بودند. تر  سنگدل

 

، 82ی بسیار باالیی اریبند باشد، با وفاد یافته بود با او هم  اش، که خوشبختانه فرصت ی شخصی سای، منشیو دِ مهادِ 

های اجتماعی   ی گاندی را چنان ضبط کرده است که نور بیشتری بر روی تغییرات نگرش  مکالمات و مکاتبات روزانه

 اند: ها چند نمونه طور نامحسوس. این دادند، هر چند تقریبا به رفته رخ می اندازد که رفته ی او می و اخالقی

 

                                                           
82
 - Boswellian fidelity(، در کتاب 1741-1746ی بوسولی، کنایه از دقت عمل زیاد در ثبت وقایع. ر. ک. جیمز بوسول ) : وفاداری

 ی ساموئل جانسون" او. نامه "زندگی
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ای باپو را خبر کرد که  در نوشته 83ترین پسر گاندی که تا حاال اثری از او نیست( بزرگلعل،  هاری"مانو )دختر 

اش را سیلی زد. باپو پاسخ داد که او کار درستی کرده بوده؛ در این کار او هیمسایی  کاره طور پدر هیچ اش چه خاله

 )خشونتی( وجود ندارد، بلکه عشق خالص در آن است."

دید کسی تقویم غربی  ی هندو( استفاده کند و اگر می  های قمری تقویم تیثی )روز شماری ماه"باپو عادت داشت فقط از 

اند، و  ی دنیا پذیرفته پایی را همهگوید، "تقویم ارو شد. اّما حاال تیثی را رها کرده است و می برد، ناراحت می کار می به

 توانیم از آن نفرتی داشته باشیم." ما نمی

پرسید آیا انسان حق دارد در صورتی که باری به  جذام(، که می مبتال بهای از پارچور شاستری ) نامه"باپو در پاسخ به 

ی  آور باشد، از زندگی دست بکشد، چنین نوشت: "نظر من این است که انسانی که از بیماری دوش دیگران و رنج

که خودش کار  کند، بدون این زندگی می دهند برد و به لطف خدماتی که دیگران برایش انجام می درمانی رنج می بی

گرفتن تا مردن، بسیار بهتر از  اش پایان دهد. برای او روزه مفیدی در ازای آن خدمات انجام دهد، حق دارد به زندگی

دهد اگرالزم  گذارد و در عین حال به او فرصت می ی او را به آزمایش می غرق کردن خود است، چرا که پایبندی

 "عوض کند. دانست، نظرش را

شد، نوشت: "شما حاال مجرمین را  ی میرابن که در زندانی دیگر همراه با مجرمین عادّی نگهداری می در پاسخ به نامه

ی ما  صورت همه ی مجرم باید در واژگان ما حرام باشد. در غیر این کنید. واژه خود ذکر می و همدم عنوان مصاحب به

 به کند جرات که نشد پیدا کسی هیچ و اند، اولین سنگ را اجازه دارند بزنند. مجرمیم. "فقط آنانی که گناهی نکرده

اند. در  گفت، همه درخفا، مجرم بانی یک بار می طور که زندان  همان 84".کند پرتاب سنگ سنگسار به محکوم ی روسپی

 شوخی، حقیقتی عمیق وجود دارد." این تعبیر ِ نیم

چون ممکن است اثری از آن ، کنی در انظار متهمخود را  ن،د مایمان در من یا خرطلب خاطر  بهو باز هم: "نبایستی 

چشم در بایستی . من آدمی کامل نیستم. چرا فق نباشیادرنگ در من نبینی یا اگر ببینی، ممکن است با من مو را بی

 ."کورکورانه است ؟ این ایمانِ عالقه نشان بدهیبه خطاهایم  ،چشم با من

 

ها"  عالم کرد برای "نجسها" ا فرمان "هدیه به اقلّیت، 1432ب روزها گذشت. وقتی که در ماه اوت و به این ترتی

وزیر انگلیس  ای به نخست ی گاندی بیشتر تائید شد. فورا در نامه شود، تشویش و نگرانی ی جداگانه انجام می گیری رای

ها  با جان خود در برابر هر گونه اقدامی که "نجس یادآور شد که او )گاندی( در "همایش میزگرد" اعالم کرده بود که

را تا ابد نجس بشمارد" مقاومت خواهد کرد، و قصد خود را برای روزه تا مرگ اعالم کرد، مگر این که این تصمیم 

 لغو شود.

 

                                                           
83
 در کالتو تحصیل گفت می که پدر با اختالف از پس (،1111-1441لعل )ژوئن  هاری گوید می پدیا ویکیسایت  باال، نظر برخالف - 

فرزند داشت. در گمنامی زیست و با  3. مدتی مسلمان شد، کرد ترک سالگی 23 در را خانواده خورد، نمی بریتانیا با مبارزه درد به انگلیس

 ی این دو بسیار تلخ بوده است.  ی کبد درگذشت. رابطه ریخته در مراسم مرگ پدر شرکت کرد و چند ماه بعد، در اثر بیماری ای درهم چهره
84
 ای از انجیل و سخن مسیح است، هنگامی که قرار بود زنی روسپی را سنگسار کنند. اشاره به جمله - 
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 3سپتامبر شروع شود. در اوایل صبح به رابیندرانات تاگور نوشت، "اول صبح است، ساعت  21روزه قرار بود در 

توانید برای این تالش دعا کنید، من خواستار  شوم. اگر می های آتشین می شنبه. من ظهر وارد دروازه بامداد سه

اید." اگر چه او نامه را داد که پست کنند،  دل بوده ریا و پاک تان هستم. شما دوستی واقعی هستید، چون دوستْی بی دعای

اش  ی اجتماعی پارچگی خاطر وحدت هند و یک مند به کردن جان ارزشاّما تاگور در پاسخ به او تلگراف داد: "فدا

 ی شما خواهند بود." ی واال و متعالی گر توبه های اندوهگین با تحسین و عشق، نظاره ارزش دارد... قلب

 

هندو ی  های آتشینی" که گاندی داوطلبانه واردش شد، قلب جامعه کرد. "دروازه کلمات تاگور احساس ملت را  بیان می

باره، بر خالف همیشه، متوجه شدند که  اش را بیدار کرد. هزاران نفر به یک خواب رفته را آتش زد، و وجدان به

ّطی توبه بمیرد، گناه مرگ او به گردن همه خواهد بود. پس "اند، و اگر گاندی در  شریک گناه نفرین و مصیبت "نجسی

یا  هاریجانها" که گاندی آنان را  ی و رهبران به اصطالح "نجسهای کاست ی شدید، رهبران هندو از پنج روز دلهره

های  جای آن سهم بیشتری از کرسی و به ی جداگانه را رها کنند گیری پسر خدا نامیده بود، توافق کردند که حّق رای

گاندی برای  ی ها را بپذیرند. این برای گاندی پذیرفتنی بود، و روز بعد که وضع جسمی یافته برای هاریجان اختصاص

در  ،ظهر همان روز گاندی کننده شد، خبر رسید دولت بریتانیا فرمول تازه را پذیرفته است. در بعداز پزشکان نگران

و سرودی از   تان وارد شده بودکِ  شاعر که با عجله از سانتینی حضور چندین دوست و هواخواه، از جمله تاگورِ 

 د را شکست.ی خو "گیتانجالی" را برای او خواند، روزه

 

اند، اّما تنها اقدامی  ی هند را محکوم کرده  ، نکبت "نجسی" در جامعه ها گران در طول قرن شاعران، قدیسان و اصالح

توان گفت کمر این نکبت را شکست، همین روزه بود. حّتی پیش از این که پایان یابد، هندوان کاستی و  که می

کیش هندو برای  بسیاری، دست برادری به هم دادند، و بسیاری از معابد راستهای  های شهر ها علنا در خیابان هاریجان

 روی این "فرزندان خدا" باز کردند. های خود را به اولین بار در

 

بودند  به گروهی از خبرنگاران که برای دیدنش آمده ،گاندی پیش از این در شامگاه روزی که روزه را شروع کرد

ام، و آن این که من از نظر خونی  کنم که همیشه برآن تاکید کرده د، با احتیاط ادعایی میگفت: "اگر مردم به من نخندن

دست آورم  عنوانی به ا بهی خود ر ام صالحیت معرفی "ام، و تالش کرده ام، اّما به انتخاب خود "نجس دنیا آمده "پاک" به

آور است که میان آنان هم کاست و طبقه وجود  باشد، چون شرمهم نها"  ی میان "نجس های باالدستی جزء گروهحتی که 

ها" و  ها، یعنی "نادیدنی های نجس ترین الیه  عنوان پایین به –تا حد ممکن–دارد، اّما آرزوی من این است که خود را 

روم در برابرچشمان شعورم هستند، چرا که  ها" معرفی کرده و نشان بدهم، کسانی که هر جایی که می نشدنی "نزدیک

 ،ام اگر قرار باشد روزی ام، و متوجه شده اند. آنان را در ماالبار و اوریسا دیده ن در واقع تا آخر جام سّمی را نوشیدهآنا

گران هندو در میان آنان  فرسای اصالح ی مجلس نیست، بلکه با کار توان روزگاری برخیزند، با اختصاص کرسی

آن  ای"ی را که کّل روحم بر  ی دورنمای "اصالح همه ،یساز کنم این جدا اش این است که حس می است، و علت

را قانع  ام پیمانلغو انتخابات جداگانه، فقط ظاهر  ،کرد؛ و بگذارید صریحا بگویم که برخاسته بود، تیره و تار می
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-توانم با پیمانی وصله گزیده، نمی-خود عنوان یک نجسِ  خواهد ساخت و باطن پشت آن را اقناع نخواهد کرد، و من به

 ها" از پا بنشینم." "پاکان" و "نجسدار میان  پینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 گروگان

ام، که از این پس دوست دارم آنان را به این اسم  گاندی با اشاره به "پیمان پونا" اعالم کرد، "من به دوستان هاریجان

ی مرا در برابر اجرای درست آن پیمان، گروگان بگیرند." و به این ترتیب، در  زندگیتوانند  دهم می بنامم، اطمینان می

 های عملی برای حفظ این تضمین متمرکز کرد.  اش را بر روی گام  ی انرژی همه حالی که هنوز زندانی بود،

 

کرد، در حال و هوایی  میبه معنای اقدام. هر چه  ،گیری گیری بود، و تصمیم ی تصمیم به معنا ،برای گاندی فکرکردن

ها در پاسخ به مخاطبی که توصیه کرده بود بایستی سیاست را  کرد. چند ماهی پیش از این میمذهبی و با شور مذهبی 

گری کند، نوشته بود: "من مذهب  ی حقایق مشترک میان اسالم، مسیحیت و بودائی کنار بگذارد و خود را وقف موعظه

ای مذهبی یا  تواند زیر تاثیر روحیه سان می دانم. یک فعالیت یک ای بسیار بشر نمیه عنوان یکی از فعالیت را به

خاطر مذهب رها کنم. برای من هر  غیرمذهبی باشد. بنابراین برای من این مسئله مطرح نیست که سیاست را به

 آورم."   حساب می ترین فعالیت، زیر تاثیر آن چیزی است که دین به فعالیتی، حّتی کوچک

 

های اصالح اجتماعی در طول تاریخ  ترین کارزار کی از بزرگ: "به این ترتیب یاو نویسان نامه ی یکی از زندگی گفته به

اش آسان  راه افتاد." مقامات در اول کار امکانات انجام این کار را در زندان برای ی حکومتی به از سوی یک زندانی

ی سیاسی به اصالح اجتماعی منحرف شود.  ّشک  از مبارزه ملت بیکردند، با این امید که با این کارزار، توجه 

ی  نام هاریجان، به سردبیری ای، به ی تازه نامه ها تشکیل داده شد، و هفته ای مختص خدمت به هاریجان سازمان جداگانه

شد، به پایان رسیده بود.  یهم از اَشرام سابارماتی منتشر م ی پیشین، هند جوان، که آن نامه راه افتاد. عمر هفته گاندی به

 12اش در ساحل رود سابارماتی برنگشت. وقتی که در  "هند جوان" از انتشار باز ایستاد و گاندی هرگز به اَشرام

بود تا زمانی که کشورش از  جا را ترک کرد، با خود گفته ی پر شهرت نمک آن  پیمایی برای شروع راه 1431مارس 

نام  شرام هم بعدها به انجمنی )بههای آن عبور نخواهد کرد. به این ترتیب اَ  ه از دروازهیوغ بیگانه آزاد نشود، دوبار

 شد که برای رفاه مطرودان تشکیل داده بود. هاریجان سواک سانگ( تحویل داده

 

مه، توانست صرفا با فوران حسن نیّت عا ی هند بود که نمی ای در جامعه چنان باستانی و نهفته ی آن بیماری ،"نجسی"

طور که وقتی از  هرچند صمیمانه، و با امکانات محدود موجود برای گاندی در زندان محو شود. اّما گاندی همان

صبر بود. دولت  کرد، در این مورد هم بی صبری می کرد، اغلب بی مقدس و تازه پشتیبانی می ،آرمانی از قرار معلوم

هر صورت او   کانات نامحدودی در اختیارش بگذارد، چون که بهاز سویی دیگر، مایل نبود بیشتر از یک حّد معین، ام

 تر از انسانی آزاد باشد. عنوان یک زندانی، پ رابهت  توانست به هنوز یک زندانی بود و می
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گرفت یا  گاندی گهگاهی روزه می .ای شروع شد ی جلف موش و گربه بازی –ی خودش به گفته–به این ترتیب بود که 

دانست کدام راه  برد، در حالی که نمی کرد و دوباره به زندانش می کرد، و دولت آزادش می تهدید به روزه می

اش به سر آمد و از روی ناچاری  ، دولت حوصله1433دارد. در نهایت، در ماه اوت  برای خودش کمتریی  مخاطره

از   مانده ی مدنی به خود، در مدت باقی هرگونه نافرمانی اندی با تحمیل ممنوعیتِ قیدوشرط آزاد کرد. گ  او را بی

 سال زندانی که کمی پیشتر به آن محکوم شده بود، به حکومت پاسخی مودبانه و جوانمردانه داد. یک

  

خود اجازه بدهد      ای این که بهج آباد به "واردها" در مرکز هند منتقل کرد. اّما به   این بار او مرکز فعالیت خود را از احمد

اش را تبلیغ کند  راه انداخت تا ماموریت تازه ای به به استراحتی بپردازد که به آن بسیار نیاز داشت، گشت بسیار گسترده

جا به  طور از این های خود نوشت: "ما همین و برای این جنبش پول جمع کند. میرابن که همراهش بود در یادداشت

شدیم. این در نوع خود برای باپو، مانند  روبرو می لبریزشده ها، اشتیاق و عشقِ  تیم، هر جایی با جمعیترف جا می آن

وقفه را تحمل کند."  کرد فشار بی ها دور مانده بود، و او را قادر می ها از توده  اکسیر تقویت روحی بود، باپویی که مدت

 گرفت.بخشی از این گشت در "اوریسا" با پای پیاده انجام 

 

ی زیادی  ای مهیب آمده بود و خرابی شد، چرا که در بیهار که در آن زلزله باید متوقف می 1434این گشت در مارس 

اش بود، فورا این مصیبت بزرگ را به  ی دائم ذهنی باقی گذاشته بود، حضورش الزم بود. مهاتما که "نجسی" دغدغه

چنان نامعقول  این تعبیر و تفسیر دلخواهانه و دور از واقعیت، آنخشم الهی از گناه نجس شمردن دیگران نسبت داد. 

رسید که تاگور خود را مجبور دید علنا بر ضد آن اعتراض کند و با مالیمت استدالل کند که تاکتیک  نظر می به

شیری است دو شم ،در شان مهاتما نیست. این نوع سفسطه ،نام انتقام الهی به ای پایه ی ایجاد ترس خرافی و بی آخوندی

 کار گرفته شود. تواند، با اعتباری برابر، از سوی مخالفان او بر ضد کارزارش به لبه که می

 

که استدالل و بحث  دنده باشد، و روشی داشت برای این توانست بسیار یک کرد، می چنین انتخابی میاّما مهاتما وقتی که 

چنان صمیمیتی پرشور تکرار  ن نرسد. او ایمان خود را با آنرا به سطحی ارتقاء دهد که دست منطق و عقل سلیم به آ

شد. او در هاریجان نوشت، "من به جهل کامل به قوانین طبیعت  کرد که استدالل منطقی در برابر آن مفید واقع نمی می

ه شکاکان نیستم، توانم از باور به خدا دست بردارم، قادر به اثبات وجود او ب کنم، اّما حتی در حالی که نمی اعتراف می

ی بیهار اثبات کنم، هرچند که این  ی گناه نجس شمردن دیگران را با بالی آسمانی توانم رابطه به همین ترتیب، نمی

پایه است، باز هم برای من و کسانی که مرا  شود که باور من بیکنم. اگر معلوم  رابطه را به طور غریزی حس می

های  که نجس شمردن گناهی کبیره است، ما به تالش که مسلما ً با فرض اینچرا  است. باور دارند، خوب عمل کرده

 ایم." پاالیی برانگیخته شده-پرشورتر به سوی خود

تواند در این چنین احساسات  در پشت این سخنان، هر منطق درست یا نادرستی هم که باشد، با این حال چه کسی می

 ای نقطه ضعف بیاید! انسانی
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اش را  اصلی ی ای ِگلی در روستایی نزدیک "واردها" ساکن شد و فکر و انرژی عد وی در کلبهدر طّی چند سال ب

ی کشور، از جمله آموزش کرد. او  و تکامل و ترویج اقتصاد روستایی ها هاریجان  ی وضع صرف بهبود بخشی

از فقرشان موفق شوم، به کند، نه در شهرهایش. وقتی که در نجات روستاها  گفت، "هند در روستاهایش زندگی می می

ی زیر  شدند، پایه ام." هر چند که نظراتش هرگز ایستا نبودند و دائما ً  متحول می سواراج )استقالل( دست پیدا کرده

شان را از درون منابع بومی و  تا آن حّد که توان ،یاری بود. افراد و جوامع-خود ،ماند. این پایه شان ثابت می بنایی

 یابند.  خودی بیرون بکشند، واقعا ً و به بهترین وجهی تکامل می

 

ی حزب هم نبود. اما  گفت که حتی یک عضو ساده بود و اغلب می گاندی رسما ً از عضویت حزب کنگره استعفا داده

تر، وقتی که از قرار معلوم خود را از  ای مشابه در یک دهه پیش توانست او را تنها بگذارد. در طّی مرحله کنگره نمی

کار را به این امید  را بپذیرد. او این 1426 بود، وادار شد که ریاست کنگره در سال ی فعال سیاسی کنار کشیده رهبری

ها"، یا به  توده کرد که ایدئولوژی و راهبرد کنگره در جهت تبدیل سازمان آن به ابزار موثرتری برای "تماس با می

بود،  اش را در آن ساخته واگرام"، روستایی که کلبه ها" اصالح شود. به این ترتیب "سه ترجیح او، "خدمت به توده

زیارت سیاسی تبدیل شد. هنگامی که از او درخواست اندرز و پیشنهاد  اکنون نیز به مانند سابارماتی در قبل، به مرکز

 شد. وقفه از او می ها بی این در خواست کرد، و شد، هرگز اکراه نمی می

 

کار به نوعی یک  ی فعال سیاسی، در واقع بیشتر راهبردی بود تا واقعی. این ی گاندی از صحنه ی ظاهری بازنشستگی

ی خود را تشکیل دهد. راهبرد نظامی  داد تا نیروهای ذخیره گهگاهی بود که به او آزادی و فرصت می ی نشینی عقب

خشونت را اصال ً بتوان با این چنین واژگانی تعریف کرد، تبدیل هر روستا به پایگاه و دژ  گرد بیاو، اگر که ش

ی آن، در  ی منضبطی بود که اقتدار حاکم، چه از نوع بیگانه یا از نوع بومی اقتصادی متکی بخود و شجاعت اخالقی

  د.ش خود فلج می کرد، خودبه های مردم عمل می ستهصورتی که بر خالف خوا

 

مستعمره مورد تحسین -های پیشا ی کشور ای است که امروزه در همه ی چریکی این درست در برابر راهبرد خرابکاری

چه بود که مردم  گیرد. متاسفانه، راه گاندی نیازمند صبر بیشتر، ایمان بیشتر، و شجاعت بیشتری از آن بسیار قرار می

چون رویایی  نشد. این راه هم  ی کافی نشان داده ی آن هرگز به اندازه اش را داشتند. به همین خاطر کارآمدی آمادگی

 مانده وشاید هم همیشه باقی بماند. ماند و باقی باقی
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 به درون گرداب

شد. او کسی نبود که در هنگامی  ، گاندی دوباره به گرداب سیاسی کشانده1434با در گرفتن جنگ دوم جهانی در سال 

بحران در راه است، عقب بنشیند و از مسئولیت شانه خالی کند.  رسید کرد و بنظر می هدید میاش را ت مردم ،که خطر

یافت. حال  همیشه در گردوخاک جاده و میدان نبرد میاو را کرد، بلکه  رگز خدایش را در معبد یا کلیسا جستجو نمیه

توانست، یا  ها، البته اگر می کردن شعله اش چه بود؟ تالش برای خاموش ی امروزین که جهان در آتش بود، وظیفه

ی  های دور ریخته ی زباله ی یکی از اشعار مشهور تاگور، همه طوری که به گفته به–تر کردن آتش جنگ  افروخته

 ی او بود. اند، سوزاند و به خاکستر پاک تبدیل کرد؟ این تنگنای اخالقی را بسته "اکنون"را که راه  "گذشته"

 

ی قرن تازه،  ی انگلیس در جنگ اول جهانی با وفاداری پشتیبانی کرده بود. پیشتر، در آستانه او از امپراتوری

کرد.  خصا  برای آرمان بوئرها همدردی میاش را در جنگ بوئر به امپراتوری عرضه کرده بود، اگر چه ش خدمات

اش را به خود  طور کامل احترام و دلبستگی ای را در دو جنبه از سر گذرانده بود. به اش تحولی ریشه از آن پس، دیدگاه

عنوان زنان و مردان  اش را به مردم انگلیس به ی بریتانیا از دست داده بود، هر چند که احترام و دلبستگی امپراتوری

راه افتاده باشد. او از  به هر دلیلی هم که به    اش  را به جنگ کامال از دست داده بود، ایمان عالوه کرد. به نفرد حفظ میم

بود. در حالی که به  تواند منشاء خیری شود، دست برداشته ها اصال می ها از سوی انسان  این باور که کشتار انسان

 اند." ها کال نادرست ی جنگ بود که "همه فقین است"، به این باور رسیدهام تماما با مت دردی ی خودش "هم گفته

 

خشونتی، پیش از این  همیشه اعتقاد داشت که مردن بدون کشتن، برترین شکل شجاعت است. با وجود این ایمان به بی

نرمش، یا حتّی  ی وی برای میزانی از گیری کرده بود. در نگرش ذهنی ی انگلیس اقدام به سرباز برای امپراتوری

های مختلف یک  های مختلف بر روی جنبه کرد در زمان تردید، فضا و امکانی وجود داشت که او را قادر می

ی مطلق را موعظه  خشونتی رسیدند، تاکید کند. حّتی در وقتی که بی نظر می موضوع، که گاهی ظاهرا متضاد به

میان بزدلی و خشونت وجود داشته باشد، من خشونت را  کرد، بارها تاکید کرد که، "وقتی که فقط یک گزینه می

 کنم." پیشنهاد می

 

خشونتی  ی عبدالغفارخان به جنبش بی ایالت سرحّد شمال غربی که تحت رهبری طلب جنگهای خشن  با دیدن پتان

شد. در طّی  دی یا  مرزی نامیده میی سرحّ  به همین خاطر گاندی 85عبدالغفارخان شدت روحیه گرفت. پیوسته بودند به

اید باید احساس  تان را کنار گذاشته اید، از این که سالح خشونتی را فهمیده به آنان گفت: "اگر قدرت بی 1431دیدار سال 

                                                           
85
 - Khan Abdul Ghaffar Khanی مشهور سوات پاکستان که حاال مرکز  غربی پاکستان و دره های ایالت سرحّد شمال یا پتان  : رهبر پشتون

ی  خشونتی اش کرد. تا آخر عمر نسبت به بی شدت دشمن بود و زندانی علی جناح با او به (. محمد1141-1411ی طالبان پشتون است ) فعلی

 هزار نفر بود.  111ها زبانزد است. سپاهیان "خدایی خدمتکار" او نزدیک به  گاندی وفادار  و فعال ماند. خشونت پتان
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، در مقایسه با پیش از  ی ترک سالح اید، اگر در نتیجه قدرت بیشتری کنید... اّما اگر راز این قدرت را هنوز نفهمیده

 خشونتی را رها کنید." بی هنرتان بهتر است که  برای کنید، احساس ضعف می ،این

 

کردند حاال وقت اعتصاب است، چرا که بنا به  حس میافراد زیادی در کنگره و در بیرون کنگره وجود داشتند که 

دی . اّما از نظر گان"فرصت برای هند"، یعنی "ی بریتانیا گرفتاری"ی خردمندان دنیوی،  ی تکراری پاافتاده فرمول پیش

های بریتانیا  مان را از میان خرابه گفت، "ما استقالل ناسازگار با مرام کنگره بود. می واین گونه نگرش، غیراخالقی 

ی ادعای بریتانیا در جنگیدن  ی اخالقی خشونتی نیست." از سویی دیگر، کامال  از ناهنجاری جوئیم، این راه بی نمی

 زمان خیانت به همان اصول در مورد هند، آگاه بود. همخاطر آزادی و دموکراسی در اروپا، و  به

 

اش از انگلیسیانی که در  اش برای سقوط فرانسه، تحسین گاندی در میان درد و رنج هالوکاست در اروپا، همدردی

 اش به آرزوها و تفاوتی شان که بی ی دولت دندگی اش از یک جنگیدند، و ناامیدی خط، پشت به دیوار، سرسختانه می ته

کرد که، "من  راند، از هم گسیخته بود. اعتراف می ی بیشتر می کامی و ناامیدی اش را به سوی تلخ رفاه هندیان، مردم

 ."باشد داشتهادامه  عااوضاین  گذارد می، در خلوت دلم، در دعوایی دائمی با خدایی هستم که ام افسرده و غمگین شده

 

البته به  .ردندک جنگی خوشامد گفته بودند، و در واقع آن را پیشنهاد میهای  اکثریت رهبران کنگره به شرکت در تالش

قدرهم  ی مشروط باور نداشت، اّما آن خشونتی عنوان شریک برابر بریتانیا چنین کند. گاندی به بی این شرط که هند به

پرست   مردانی میهن یاستهمکارانی که در بهترین حالت س–تواند حامل اکثریت همکارانش  نمی فهمدگرا بود که ب واقع

قدرهم به خود مغرور نبود که اصرار کند  به سوی راه پر دردسر ترک کامل خشونت باشد. آن –بودند و نه قّدیس

رو،  هر چند آگاه بود که در برابر بحران ِ پیشِ  .شکل دربست بپذیرد مرام او را به  اش، عنوان بهای رهبری حزب باید به

توانست اصرار کند.  پس می .اری کند، و راه دیگری ندارد جز این که شرایط او را بپذیردتواند ک حزب بدون او نمی

ی کنگره دعوت  خود را از سر راه کنار کشید و ملت را به حمایت از موضع رسمی ،اّما او با خردمندی و بزرگواری

قید و   یتانیا حّق دولت مستقل هند را بیی متفقین بود، البته به این شرط که بر های جنگی  کرد که شرکت کامل در فعالیت

 شرط بپذیرد. 

 

کارزار "ساتیاگراهای  ،شد که  در همان زمان تر می ی فکری بود؛ این اتهام به این خاطر قوی ثباتی او متهم به بی

تکرار کنند ای قرار بود به دور کشور بروند، و آشکارا  ّی آن افراد گزیدهو در ط ودراه انداخته ب ی خود را به فردی"

ی بریتانیا نادرست است، تنها تالش و اقدام ارزشمند، مقاومت کردن در   که: "کمک انسانی یا پولی به اقدامات جنگی

، بود را تکرار کردهنکات کسی که بارها این  باها  این طعن و کنایه خشونت است." اّما با مقاومت بی ،جنگکلیّت برابر 

ام  در یک مورد مفروض  های پیشین ها و گفته گفت: "هدفم این نیست که با گزاره او چنین می .داشتزیادی نط ابترا
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ی مفروض به من  چنان که ممکن است خود را در هر لحظه سازگار باشم، بلکه هدفم سازگاری با حقیقت است، آن

 ام." شود که من از حقیقتی به حقیقت دیگر رشد کرده ارائه کند. نتیجه این می

 

اّما در حالی که گاندی ممکن بود از این حقیقت به آن حقیقت رشد یافته باشد، ملت از این فالکت به آن فالکت در حال  

فرورفتن بود، و بریتانیا از مصیبتی به مصیبتی دیگر در حال گیج خوردن. وینستون چرچیل، ناتوان از جلوگیری از 

ی آمریکا، مجبور بود  رفتن همدردی شرقی و نگران از دست ی ژاپن در آسیای جنوب موج مقاومت ناپذیر پیشروی

نویس"  ی پیش عنوان مسئول هند تعیین کند تا "بیانیه همکار سوسیالیست خود در دولت جنگی، ِسر استافورد کریپز را به

ی  لعادها دلیل شرایط فوق دادن منافع مختلف متعارض، به پرستان و نیز آشتی منظور برآوردن آرزوهای میهن را به

  ی بریتانیا ارائه دهد. عملیات جنگی

 

رسید. او ضد امپریالیستی بود که   نظر می زمان انتخاب مناسبی برای این ماموریت به ِسر استافورد کریپز در آن

اش با آرزوهای هندیان شهرت داشت، سوسیالیستی که مهارت دیپلماتیک او در ماموریتی دشوار در  ی آتشین همدردی

شناخت و برای سایر رهبران هندی هم شناخته شده بود، همکار  روی آزموده شده بود. نهرو شخصا او را میاتحاد شو

اش  پیرایه ی بی ی مومن بودنش، و با زندگی اش، مسیحی ی جدی خواری  ی حقوق بود، و با گیاه محمدعلی جناح در حرفه

خلق و مهربان، مومن  شناس، خوش مند و موقع او توان دست آورد. شد انتظار داشت که فورا دل گاندی را به از او می

 اش بود. و مطمئن از موفقیتاش  ی ماموریت به درستی

 

ی دو  کامی گمانی و تلخ کم گرفته بود. در جّو غالب بد شد، دست ها روبرو می باید با آن متاسفانه، موانعی را که می

زمان،  ها با منافع شاهزادگان و هم دادن هر دوی این و آشتی 86لیگ های مسلم دادن اهداف کنگره با خواست طرفه، آشتی

 ای تقریبا ناممکن بود.  قید و شرط عملیات جنگی تحت فرمان بریتانیا، وظیفه ی بی گیری تضمین حمایت کافی برای پی

 

اش  منافع واقعی و د؛ش ی بریتانیا رفتار می عنوان زائده ماموریتی بود با شکستی ذاتی. واقعیت در این بود که با هند به

زبانی  رسید که هند را با چرب نظر می ی جنگ بود و مطلوب به گیری برای حاکمان اهمیتی نداشت. چرچیل نگران پی

جایی که  که نفعی ببرد. تا آن آن شد، بی ی خون می ی اصلی باید اهداکننده خون بدهد. هند می ،د برای نفع بریتانیانوادار ک

آتشفشان  جوش آمدن اش را نگرفته بود. پشت حصار نشسته بود و به شد، دولت بریتانیا تصمیم مربوط میی هند  به آینده

وزیر پیشین، چمبرلین در مورد آتشفشان  کرد. چرچیل در این باره بصیرت یا شجاعتی بیشتر از نخست را تماشا می

 اروپا از خود نشان نداده بود.

                                                           
86
 - All-India Muslim League ی محمد  به رهبری 1441تا  1413بنیاد شد و از سال  1415: حزبی که از سوی مسلمانان هند درسال

های مختلف این حزب، قبل و بعد از استقالل هند، در هند و پاکستان و بنگالدش فعلی  علی جناح، بنیان گزار پاکستان فعالیت کرد. انشعاب
 کنند. فعالیت کردند و می
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کننده، مناسب بود، اّما خود ماموریت تحت  عنوان مذاکره انیا در مورد کریپز بهقدر هم که انتخاب هیئت دولت بریت هر

هایی  مجبور بود با وجود نقطه ضعف کار، طراحی و به عمل درآمده بود. کریپز از همان شروع ،مالحظات ناخوشایند

هم با تاخیر نشان  تانه، آنای دوس ی هندیان که انگلیس، قیافه ی بدبینی طرف، احساس عمومی دوگانه عمل کند. از یک

ی  ی پنهانی واری نبود، بلکه از ترس تهدید ژاپن بود. از سوی دیگر، دشمنی داد، که ناشی از حسن نیت و بزرگ می

 با فکر هر گونه انتقال قدرت به هر نهاد دیگری بود. ،ی بریتانیا در هند ی هند و دستگاه اداری والی

 

ی خود نسبت به گاندی  کرد تحقیر دیرینه وزیر بریتانیا که هرگز تالش نمی ه نخستباورکردن این نکته هم دشوار بود ک

کنگره را پنهان کند و کسی که پیش از این با افتخار اعالم کرده بود که او "اولین وزیر شاه که مسئول انحالل و 

اش باشد. بدبینان هم معتقد  وریتکریپز در مامموفقیت توانست واقعا آرزومند  ی بریتانیا باشد"، نشده، می امپراتوری

اعتبار  اش را بی بودند که چرچیل آگاهانه کریپز را به این ماموریت فرستاده، به این امید که شکست آن، رقیب محتمل

بله! ی چرچیل فراهم کند که  مدرک قابل قبولی به نفع منتقدین انگلیسی و آمریکایی ،حال این ماموریت کند، و در عین

 ذهنِ  پشتِ  بین، نامعقول و غیرقابل اعتماد است. این که در پسِ  غیرواقع ای؛ شکل ناامیدکننده یان بهی هند رهبری

شکل بسیار بدی شکست خورد، پرسشی است که بیش از یک  چرچیل چه فکری وجود داشت و چرا این ماموریت به

 تواند بگیرد. پاسخ گرفته است و می

 

ی مقامات بریتانیا در هند  و سنگدلی  کاری جا بود که وضعیت با خراب حقیقت هرچه باشد، واقعیت تلخ در این 

ی بریتانیا افت کرده بود، و فضا پر بود از عدم اعتماد و  تضعیف شده بود، شخصیت و موقعیت اخالقی و نظامی

اعتماد به ای ممکن نبود. حّتی گاندی، که همیشه فضیلت  شاید هیچ راه خالقانه ،ترس. در آن زمان تحت آن شرایط

کام شده بود که پس از  چنان سرخورده و تلخ ، آنجای فصل کردن، به وصل کردن باور داشت اش را داشت و به حریف

 یک نشست با کریپز، به او توصیه کرد با اولین هواپیمای بعدی به انگلیس برگردد.

 

طور فکر  ریپز هم در مورد آنان همینشان زده است؛ ک ی رهبران هندی همه شاکی بودند که کریپز دست رّد به سینه 

های همه  دست رّد برسینه ،کسی زده، مشکل است. شرایط ی چه کسی دست رّد بر سینه کرد. تعیین این که چه می

 بود. گذاشته
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  هند را ترک کنید

 پرشتاب بود. تر شدن اوضاع، از بد به بدتر سو تسریع کرد. تیره شکست ماموریت کریپز گرایش به نومیدی را از همه

ی   ها هندی، بویژه در منطقه شدند. برای میلیون ی حمله می ها تقریبا از مرز شمال شرقی رّد شده بودند و آماده ژاپنی

در  87چاندرا بوشو" ششان "سوبها بخش بود که قهرمان محبوب مغلوب این فکر شادی ،ها شمال شرقی، تهدید ژاپنی

بست  لیگ در این بن هاست. در این میان، جناح و مسلم شان از دست انگلیسی تها در حال آمدن برای نجا کنار ژاپنی

 ای برای مسلمانان شوند.  خواستار حکومت جداگانه ،تر سیاسی جرات کرده بودند پرهیاهوتر و مصرانه

 

تی که مطمئن شد در صور از همیشه ی دردسر از برون و خطر از درون، گاندی بیشتر کننده ی نومید در این مخمصه

شان دست بردارند و هند را ترک کنند، ملت فقط با بحرانی دوگانه ممکن است روبرو شود، یعنی  ها از خفقان انگلیسی

بکشد، با هرج و مرج. هیچ چیزی تر  جای بدگفت با خدا روبرو شوند، و اگر کار به  طور که خودش می آن

ترسید اگر  توانست باشد. می نمی  کامی ماندگی، بدبینی و تلخبارتر از غالب بودن حّس و حال در تر و خّفت دلسردکننده

شده  ریزی شکلی از "ساتیاگراها"ی برنامه به ،خشونت ی بی شده یافته و کنترل سازمانتجسمی صبری،   این آزردگی و بی

 نشده درخواهد آمد. نظمی و خشونت گسترده و کنترل بی صورت نیابد، به

 

ها، ناگهان در ذهنم جرقه زد. شکست کامل  ی درخواست رفتن بریتانیایی محرمانه گفت، "فکر اولیه 88به لویی فیشر

من الهام کرد. هنوز کامال نرفته بود، که این فکر وجودم را تسخیر کرد." کمی بعد،  کریپز بود که این فکر را به

بیند و حّتی پیش از  ح دهد: "هند دارد ذلّت میاش را برای "بلدون" از نشریات الیف و تایم توضی ظریهفرصت کرد تا ن

داند برای دفاع از چه. و بنابراین، در  خاطر دفاع از هند، و هیچ کس نمی نه به–شود  ها دارد تحقیر می ورود ژاپنی

حال خود رها کنید،  ، هند را به خاطر خدا باشم: "به یک صبح قشنگ، تصمیم گرفتم این تقاضای صمیمانه را داشته

طور که بردگان را  مان را ببندد، همان ارید هوای آزادی را تنفس کنیم. ممکن است این هوا ما را خفه کند، راه نفسبگذ

ها  ی فعلی هستم." و در ادامه اضافه کرد: "از انگلیسی کاری شان خفه کرد. اّما من خواهان پایان فریب در موقع نجات

ند. بگذارند هند به خدا سپرده شود، یا به زبان امروزی به هرج و مرج ام هند را تسلیم کنگره یا هندوان کن نخواسته

جان هم خواهند افتاد، یا وقتی که مسئولیت واقعی را حّس کنند،  ها مثل سگ به ی طرف صورت همه سپرده شود. در آن

 "خشونتی از آن هرج و مرج زاییده شود. که بی دارمتوافقی عاقالنه خواهند رسید. من انتظار   به

 

                                                           
87
 - Subhash Chandra Bose( و در 1431ی هند )در  ی ملی (، رئیس کنگره1147-1446هند )ی استقالل  گر سیاسی : )یا بوسه(، کنش

ی  ی دول محور )آلمان هیتلری، ایتالیا و بویژه ژاپن(، تالش داشت با حمله پایان، رهبر فوج آزاد هند و دولت موقت آزاد هند، که با همکاری
 از هند بیرون کند.   را انگلیسنظامی از مرز برمه به سمت دهلی، 

88
 - Louis Ficher( که سه کتاب در مورد گاندی و جنبش او نوشت و با او 1145-1471: نویسنده و خبرنگار شوروی شناس آمریکایی ،)

 دیدار داشت. کتاب گاندی و استالین او توسط همین مترجم، به فارسی ترجمه شده و در اینترنت موجود است.
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 ی بانی ،1442اوت  7ساز  ی هند" در روز سرنوشت  ی همه ی کنگره "کمیتهدر نشست  ،طور بود که گاندی این

گفت: "مردم فرقی میان  اش می ی صمیمانه شد. در توضیح سرمنشاء خواسته "کنید ترک را هند" ی تاریخی ی نامه قطع

کند به  نان این دو یکی هستند. این نفرت حّتی آنان را وادار میگذارند. برای آ امپریالیسم بریتانیا و مردم بریتانیا نمی

ی دیگری تاخت  . معنایش این است که یک بردگی را با بردگیتراست ها خوشامد بگویند. این از همه خطرناک ژاپنی

بارزه زنند. باید از دست این احساس خالص شویم. دعوای ما با مردم انگلیس نیست، ما با امپریالیسم آنان م می

رفتن قدرت بریتانیا، در اثر خشم انجام نگرفت. پیشنهاد به این خاطر بود که هند را قادر کند تا  کنیم. پیشنهاد بیرون می

ی فداکاری و دلیری را زنده کنیم،  توانیم روح حقیقی ی فعلی بازی کند... نمی نقش مناسب خود را در لحظه ی بحرانی

 گ ماست، مگر این که آزاد باشیم." که حّس کنیم این جنگ، جن مگر این

 

ی هند را ببیند و پیش  بود. امیدوار بود والی هم، هیچ طرح روشنی برای اقدام تدوین نکرده هنوز حتّی در ذهن خودش

از هر اقدام تندی، برای آخرین بار خواهان عقالنیت او شود. اّما فرصت این ابتکار از دستش گرفته شد، چرا که در 

جاهای مختلفی برای بازداشت  سرعت به مان دستگیر و بهز اوت، او و دیگر رهبران، هم 4اولین ساعات روز 

گرفتند. این کار حرکتی  کاری قرار می ی آهنین مخفی ی سخت و در پشت پرده که تحت شرایط امنیتی شدند، درحالی برده

رد و با بود که هیچ فرصتی باقی نگذا اش را گرفته دستانه طراحی شده بود. دولت تصمیم خوبی و پیش ماهرانه بود که به

 سرعت ِ برق ضربه بزند.  مشت محکم و به

 

بودند، با حالتی از جنون ناامیدی واکنش نشان دادند. تقریبا بالفاصله  خبر و گیج و مات شده بی ،مردم، که در آن لحظه

ی گاندی  هکنند کنترل ،زمان بخش و هم ی الهام محروم از رهبریراه افتاد. مردم که  های مختلف کشورناآرامی به  در بخش

ی دولتی  کردن دستگاه اداری و ارتباطی توانستند برای فلج چه را که می شده بودند، قانون را در دستان خود گرفتند و آن

طلب و آماده و قبراق هم بودند، خشونت عامه را با خشونت بیشتر پاسخ  ها جنگ انجام دادند. مقامات، که پیش از این

نظر آمد که همیشه بود، یعنی زیر اشغال نظامی، اّما این بار  در واقع چیزی به دادند، تا جایی که در آخر، هند

 صورت کامال آشکار. به

 

سای در همان قصر با محافظت شدید گاندی در "کاخ آقاخان" در پونا حبس بود. ساروجینی نایدو، میرابن، و ماهاِدو دِ 

 که به آنان بپیوندند. دادندال نایار اجازه کاستوربای گاندی و سوشیبه روز بعد   شدند. سه نگهداری می

 

شان از کار درآمد.  ترین ی پرماجرایش، آخرین زندان بود، سخت ی زندان که پس از بارها حبس در زندگی این دوره

ی جادار داشته باشد.  ی اعیان توانست در آن خانه از نظر جسمی و کمّی، چرا که هر گونه آسایش جسمی را می  البته نه

ی بسیار زیادی را برای بازداشت او  که دولت، هزینه فکر این بود. واقع، او در یک سلول عادی کمتر غمگین میدر 
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کرد. اگر که ثروت دولت هند در نهایت از فقرایی  کند، به ذهنش فشار زیادی وارد می در آن کاخ  دارد خرج می

 آمد؟ دست می پس از کجا به شد که هرگز برای حداقل معاش چیزی کافی نداشتند، دزدیده نمی

 

شدت نگران اخبار حکومت وحشت در سرزمین هند و اتهام دور از انصاف حکومت به او که مسئول  عالوه، به به

ناحّق فرصت دیدار مستقیم او را با خودش و خواهش و   ی هند به است، بود. گاندی از این که والی خشونت مردم

خشونت او، آگاهانه  ی بی کرده بود و با محروم کردن مردم از راهنمایی ی او را از خودش دریغ تقاضای حضوری

 کرد. آنان را به خشونت تحریک کرده بود، احساس آزردگی می

 

سای، اش، مهاِدو دِ  به این حّس نومیدی و درماندگی، اندوه مصیبتی شخصی هم اضافه شد. شش روز بعد از دستگیری

ی قلبی  ورزید، ناگهان به علت حمله و پنج سال که مانند پسرش به او عشق میو همراه فداکارش به مدت بیست   منشی

ل اندود کنند، و میرابن به ای از سنگ و گِ  درگذشت. بر روی محلی که بدنش سوزانده شد گاندی دستور داد پشته

ن نوشته است که ل نوشت و در پایین صلیبی حکّ کرد. میرابی "ا م" را در باالی پشته بر روی گِ  دستور وی کلمه

ل کردم، صلیبی را در رم به یاد  گذاشت. "وقتی باپو را تماشا می هایش را می گاندی همیشه روی صلیب بود که گــ 

ترین شور و  ی بنیادی رسید آن نماد ایثار مطلق برای او نماینده نظرم می آوردم که گاندی را به شدت گرفته بود، و به می

رفته از سرود "نور را با مهربانی به  ی منتخب گاندی، رفته وران بود که سرود مسیحیاشتیاق وجود اوست. در این د

ی  کنم" تغییر یافت، که حاال همان سرود مسیحی است که در همه پیش بر" به "وقتی که صلیب شگفت را ورانداز می

 خواهد که خوانده شود." های ویژه، گاندی می مناسبت

 

پایه و زخم  ی هند و مشاورانش کرد تا اتهامات خودسرانه و بی طوالنی و دردناک با والیگاندی شروع به مکاتباتی 

ای که در لندن و ایاالت متحده  دانستند، رّد کند. در واقع افتراهای موذیانه ها می  هایی را که او را مسئول ناآرامی زبان

مجبور شد در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن بگوید:  89چنان بدخواهانه بودند که مارشال اسماتز شدند، آن پخش می

"اسم بردن از مهاتما گاندی به عنوان ستون پنجم دشمن چرند محض است. او انسان بزرگی است. او یکی از مردان 

دانستند، اّما حاال که دستگاه عظیم  شان می هم این را در اعماق قلب 90گوْ  لیت شکّ، چرچیل و لین بزرگ دنیاست." بی

ی "درویش  دل شدن از ناراحتی-ی زیر و زبر کردن سرنوشت جنگ بود، خنک ی ایاالت متحده در آستانه نگیج

 خواند. خوبی می ی چرچیل به با راهبرد و روحیه 91لخت" نیمه

 

                                                           
89
 - Jan Christian Smutsدر آفریقای جنوبی، حریف  1414ن ژنرال اسماتزی است که در پیش از : الزم به یادآوری است که وی هما

 مبارزات گاندی بود.
90
 - Lord Linlithgowی هند درآن تاریخ. : والی 
91
 آمیز بود. تعبیر چرچیل از شخصیت گاندی که بسیار حقارت - 
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راه  ی درمانده و سر به که شاهد یا قربانی بخش از دولت شکست خورده بود، برای این او که در گرفتن پاسخی رضایت

توانست در اختیار خود داشته  دانست، به تنها جایگزینی پناه برد که می ی بزرگی می  چیزی باشد که خطای اخالقی آن

ها به والی نوشته بود: "پس اگر نتوانم  باشد. تصمیم گرفت که "با روزه گرفتن، جسم را به صلیب کشد." پیش از این

شود، یعنی روزه تا  ها تجویز می نی پناه ببرم که برای ساتیاگراهیبخشی برای دردم پیدا کنم، باید به قانو مرهم آرامش

  رسید. در حالی که از تصمیم خیال می نظر بی اعتنا بود و به گْو بی لیت روزه اعالم کرد. لین 21ای  حّد طاقت." روزه

ی سیاسی  گیری ی باجزد: "من استفاده از روزه برای اهداف سیاسی را نوع زخم زبان هم می  اش متاسف بود، زندانی

های آینده میان شما  فروشانه چنین پاسخ داد که: "نسل مهاتما به این سخن فضل "ای ندارد. بینم که هیچ توجیه اخالقی می

کند به کشورش و از همین طریق به بشریت  ی دولتی پرقدرت و فرد حقیری چون من که تالش می عنوان نماینده به

 "خدمت کند، قضاوت خواهند کرد.

 

ی  سرعت خراب شد. نگرانی و اضطراب عامه حالش بهشروع شد. در عرض چند روز  1443ی  فوریه 11روزه در 

ی  دالنه ی هند، در اعتراض به رفتار سنگ ی والی ی شورای اجرایی  عضو هندی 3آلودی رسید و  مردم به اوج  تب

 در برد.  از بحران جان به دولت استعفا کردند. اّما مقامات سرسخت بودند. خوشبختانه گاندی

 

ی سال بعد، در  ، کاستوربا بیمار شد و در فوریه1443ی دیگری هنوز در انتظار او بود. در دسامبر  مصیبت شخصی

شده   ی سفیدی پیچیده حالی که سرش بر روی پاهای گاندی بود درگذشت. در حالی که بنابه آخرین آرزویش در ساری

سای قبال سوزانده شد، بدنش را به هایش را تابیده بود، در همان جایی که مهاِدو دِ  خبود که همسرش با دستان خود ن

صت ل وسنگ در کنار آن بر روی خاکسترش بنا کردند. مرگ او صمیمیتی شای از گِ  های آتش سپردند، و پشته شعله

در برده بود و در طول  سالم بههای درد و اشکِ بسیاری جان  پایان برد، صمیمیتی که از میان بحران و دو ساله را به

 خاطر که به ی هند، لرد واول نوشت: "با وجودی  ی تازه گزاری از والی ی سپاس تر شده بود. گاندی در نامه سالیان عمیق

چه که فکر  از آن  اش را بیش فقدان  ام، اش از رنج و درد زندگی خوشامد گفته اش را به دلیل رهایی ، مرگخودش

 کنم." و در ادامه اضافه کرد که آنان "زوجی فراتر از معمول" بودند. کردم حّس می می

 

رفته باعث نگرانی و اضطراب شد. معاینه و آزمایشات پزشکی  رفته ،در عرض چند هفته وضعیت سالمت خود گاندی

عمومی برای ی  تر شد، مبارزه کم بد معلوم کرد که در خون انگل ماالریا و در روده عفونت وجود دارد. حالش که کم

ی  ی نظامی دستور آزادی اش باال گرفت و کشور را از این سر تا آن سر فراگرفت. در روز ششم ماه مه، والی آزادی

ی سکوت را  های طوالنی  قدر ضعیف شده بود که تا چند مدتی، مجبور بود دوره قید و شرطش را داد. گاندی آن  بی

 د.دست آور ا نیرویش را دوباره بهترعایت کند 
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 کورمالی در تاریکی

ی اوضاع کشور باشد. از این هم  رفته توانست کناری بنشیند و تماشاگر تخریب رفته نمی  اّما او چه ضعیف بود یا قوی،

ها  انتقال از حبس درپشت میله ،ی او تنها باشند. در هر صورت، آزادی دالیل پزشکی آزادش کرده خوشحال نبود که به

  تر بود که کشور به آن تبدیل شده بود. به زندانی بزرگ

 

تان به  ی شرم ساتیاگراهی باشد... ایمان به جمعی از اهل "کنگره"  در پونا گفت: " بیماری چیزی است که باید مایه

آورده است. تردید دارم که سزاوار این همه وجود  هام انتظارات بزرگی ب ی تصادفی آورد. آزادی مرا از پا در می  من،

خشونتی  این خاطر است که هواخواه حقیقت و بی  دانم که هر چه در توان دارم، همه به اعتماد باشم. اّما تا این حّد می

خشونتی در  سیاست و امور دنیوی جایی ندارند. اّما من موافق  اند حقیقت و بی هستم. بعضی از دوستان به من گفته

ی روزمره  ها در زندگی ی آن کنم. معرفی و بکارگیری ی فردی نگاه نمی عنوان ابزار رستگاری ها به ستم. من به آننی

 ی من بوده است.  از همان اول کار، آزمایش و تجربه

 

را  های مسلمانان دانست دولت بریتانیا خواسته ی هند شد، اّما اعتنایی به پیشنهادش نشد. می او خواستار دیدن والی

در  ی اشغال هند بسازد. ای برای ادامه کرد تا هندوان و مسلمانان را از هم دور کند و از این فاصله، بهانه تشویق می

 1414کار کرده بود. در سال  برایش مسلمان  مشتاقانه باور داشته و-اش  به توافق و رضایت هندو ی زندگی همه

آرمان خالفت" را دنبال کند و بعدها روزه گرفته بود تا میان دو جماعت زمین گذاشته بود تا " کارهای خود را بهی  همه

آمد تا   دست آورد و هرقدر که کوتاه می کرد دل رهبران مسلمان را به قدر که تالش می وجود آورد. اّما هر هماهنگی به

 شد. تر می تر و سرسختانه شان افراطی های  آنان را آرام کند، خواسته

 

اندی در برابر این مشکل، نقطه ضعفی ناپیدا وجود داشت  که هر حرکت او را به اشتباه تبدیل آیا در رهیافت گ

ی دشمن در آفریقای جنوبی و بعدا  تواند توضیح دهد، در حالی که شگرد او در برابر بیگانه کرد؟ انسان چگونه می می

و   ی واقعی د؟ این که چرا این حواریخورَ  وطنان خودش شکست می انگیزی در مورد هم شکل غم  در هند موفق بوده، به

های اکثریت بزرگ مسلمانان هند ناتوان بود، پرسشی است که ارزش  خشونتی، از دستیابی به قلب مسلّم عشق و بی

دست آوردن  بود که در عوض به اینآن، در  بارِ  ی مصیبت شناسان اجتماعی را دارد. شگفتی دانان و روان توجه تاریخ

های بسیاری را هم  ها از مسلمانان، دل دلیل همین دلجویی کرد، بلکه به تر می تنها آنان را از خود گریزان نه شان، های دل

 داد. کیشان خود از دست می از میان هم
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عنوان  شکّ نقطه ضعف، بیشتر در روش بود تا در خود شخص. چیزی که شکست خورد راهبرد بود. گاندی به بی

اش  در دستیابی  چیزی دست یافت که در طول زندگی به آن ،شکوه شکلی با . او با مردن بهشناخت انسان، شکستی نمی

 شکست خورد. 

 

انگیز نشان داد، هنوز در پشت پیچ و خمی پنهان بود که خیلی هم دور نبود.  بار وغم اّما شکست، که خود را مصیبت

آلود  ی این فضای یاس سرسخت بود، در میانهبینی اصالح ناپذیر و  خوش ،در این اوضاع، گاندی که مثل همیشه

بارها با  1444ی هند، به سراغ  جناح رفت. در سپتامبر  محلّی والی اعتنا به کم فزاینده، از ایمان خود دست نکشید. بی

هایی داشت که بنابه درخواست او و در محل اقامت جناح انجام شدند. این کار با غرور  "برادر عزیز جناح" نشست

راضی  ماند و دلواپسِ  قدر مهم است که مهاتما منتظرش می توانست به دنیا نشان دهد آن سازگار بود، چرا که میجناح 

 کردن اوست.

 

ی  کننده نام تدوین این دو آن چیزی بود که "فرمول راجاجی" نام گرفت، فرمولی هوشمندانه، که به ی مذاکرات پایه

پذیرفت که مسلمانان ملتی جداگانه هستند، حّق  ظاهر این ادعای خیالی را می در حالی که به 92خالّقش شهرت یافت.

بست کشاندن و مات کردن بازی حریفی کارکشته بود.  کرد. اّما جناح در به بن کلّی جدا را تائید نمی داشتن دولتی به

دید که قطع  ی بیشتری در مذاکراتی نمی خود، فایده بنابر این همراه با استفاده از این امتیاز برای تقویت مدعا و حیثیت

 آور رندتری بود.  شان، جنگ ی ذهنی ی تیزهوشی و چاالکی بود. او نسبت به مهاتما یا راجاجی با همه شده

 

زد.  تر شد. یاس و حرمان به ناخشنودی دامن می ای تیره کننده شکل تهدید یافت، تاریکی بهمه بست ادا وضعیت بن

دوستان  آزرده بودند؛ میهن اعتنای هند دل ی بی ی او از والی های چندباره پیروان خود گاندی از دست دعوت بسیاری از

داد.  ی جناح دائما پروبال می ها از او آزرده بودند، چرا که به غرور و خودپسندی بیشتر از اینافرادی هند و حتی 

ی  ی های چندباره لطمه اعتنایی توانست از بی انسان نمی عنوان یک شکّ، گاندی هم به کردند. بی تحقیر میاحساس  

ی درون   دنبال افتخار و غروری در بیرون ِ بزرگی کرد. برای کسی که به روحی نبیند، اّما او احساس تحقیر نمی

جایی که به مهاتما  اش هم نیست، تحقیری وجود ندارد. تا آن روحش نیست و خواستار چیزی برای منافع شخصی

خاطر شکوه و جالل، حرمت مقام بلندش را پایین آورده بود و این جناح بود که خود  شد، این والی بود که به می مربوط

 را با تکبّر و خودپسندی سبک کرده بود.

 

                                                           
92
 - Rajagopalachari( حقوق1171-1472: یا راجاجی ،) ی هندی و آخرین فرماندار کل هند.  ه، مقام دولتیگر استقالل، نویسند دان، کنش

 مدتی هم رهبر حزب کنگره بود.
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حّدی از هرگونه کینه و دشمنی آزاد بود، و این که  که تا چه  اعتنا بود، این که تا چه اندازه به ریشخند دیگران بی این

ای که در همین دوران خطاب به  برعکس، همیشه امید داشت در دیگران به بهترین وجهی تاثیر بگذارد، در نامه

 آید:  چشم می خوبی به نویسد، به چرچیل می

 "نخست وزیر گرامی،

من  ی همان تعبیری است که برای معرفیدرست )این  " ساده هستیدکردن "درویش لختِ   از شما نقل شده که مایل به له

که کاری –ام درویشی باشم، و اّما لخت بودن  های درازی است تالش کرده تمدراستش را بخواهید،  .اید.( کار برده به

من به این تعبیر، به چشم یک تعریف مثبت از خودم نگاه  در هر صورت،بس دشوارتر است، شاید از دستم برنیاید. 

خواهم به من اعتماد کنید و  از شما میو  گیرم، با شما تماس می وان،عنهمین با کنم، تعریفی هر چند ناخواسته. پس  می

 نفع مردم سراسر جهان استفاده کنید. تان و مردم من و از طریق آنان، به نفع مردم از من به

 تان دوست صمیمی                                                                                               

 م. ک. گاندی                                                                                               
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 ای در چند جبهه رزمنده

ای در چند جبهه بود. در میدان نبرد بود که بهترین حال و روز را داشت و اتفاقا چندین میدان برای  ی رزمندهگاند

اش  های دیگری برای رزم وجود داشت. حاال که سالمتی شد، میدان سرزدن داشت. اگر میدان نبرد سیاسی تعطیل می

ای بگذارد که برایش از  سازی های ملت برای فعالیتدید وقت و نیروی بیشتری  شد، خود را آزاد می داشت بهتر می

ها،  ی توده ای ی اقتصاد روستا، آموزش پایه ها(، بازسازی ها )نجس کارهایی مثل رفاه هاریجان–سیاست عزیزتر بودند 

و ی طرحی جامع برای رفاه  دهی عنوان زبان ملّی، آزمایش با درمان طبیعی، سازمان هندوستانی به-ترویج زبان هندی

 .عنوان بخشی از بنیاد یادبود کاستوربای آموزش زنان و کودکان، ترجیحا در مناطق روستایی، به

 

ی  ی سیاسی آید. اّما آزادی خطاب به همایشی از کارگران روستایی گفت: "آزادی مکلّف است که بیاید، آزادی دارد می

اسی راضی شود و کار بهتری برایم وجود کند... اگر هند به صرف دستیابی به استقالل سی صرف مرا راضی نمی

خواهد به سخن من  آنانی را که دلشان می  کنم، و وقت است که می بینید در هیماالیا خود را بازنشسته می باشد، آن نداشته

 جا پیدا کنند." آن                 کنم تا مرا در  گوش دهند ترک می

 

ی تمیز و پاک  شد و نه در قلهّ  ها پیدا می دای او در گرد و خاک جادهاش ناتوان بود. خ تهدیدی توخالی که از انجام

خواهم او را پیدا  خواهم خدا را پیدا کنم. و چون می   بود: "می گفته 93ها به موریس فریدمن ی هیماالیا. پیش از این برفی

سوی  پیدا کنم. اگر باور داشتم، باید به کنم، باید او را همراه با سایر مردمان بیابم. باور ندارم بتوانم خدا را در تنهایی

تواند خدا را در تنهایی دریابد، باید که با  جا بیابم، اّما چون معتقدم کسی نمی شتافتم تا او را در غاری در آن هیماالیا می

 مردم کار کنم." 

از آوازهای محبوبش شعر خاطر جمعیت. یکی  البته در میان جمعیت و به–داشت  اّما در واقعیت، همیشه تنها قدم برمی

 !"گوید، تنها گام بگذار مشهوری از تاگور بود: "اگر کسی آوایت را پاسخ نمی

 

ی متفقین تقریبا قطعی شده بود. همایش  اش شد؛ پیروزی ی پایانی جنگ وارد مرحله ،1446با شروع سال 

زده بحث شود. گاندی با دانستن این  بار و جنگ ی دنیایی اندوه فرانسیسکو قرار بود برگزار شود تا در مورد آینده سان

شود، پیشنهادی دلسوزانه  خود می شده، از خود، بی بینی ی پیش های پیروزی قدر آسان در اولین لحظه که انسان چه

چینی برای جلوزدن از یکدیگر بودند. او  اش نداشتند، چرا که سرگرم دسیسه مطرح کرد که متفقین گوش شنوایی برای

توزانه. آلمان و  طور شود، صلح باید نه تنبیهی باشد، و نه کینه که همین گفت: "صلح باید عادالنه باشد. برای این می

باید به تساوی  های صلح می همین خاطر، میوه توز نیستند. به هرگز کینه حقیقی، مندان قیر شوند. قدرتژاپن نباید تح

                                                           
93
 - Maurice Frydman( مهندس و انسان1411-1477: آکا سوامی بهاراتاناندا ،) ی ورشو بود که دوران آخر عمر  ی زاده دوست لهستانی

 گاندی بود و به هندوگری تغییر دین داد.خود را در هند و به مبارزه برای استقالل آن گذراند. عضو اَشرام 



144 
 

 

نشان خواهد   ی روی زمین های استثمارشده ی نژاد ی هند به همه "آزادی  تقسیم شود." وی به متفقین نیز یادآور شد که

 ثمار نخواهند شد."شان نزدیک است، و از آن پس به هیچ وجهی است داد که آزادی

 

ای گذر  ی فزاینده طور هم شد. در این میان، ملت باید از تیرگی موقعی که آزادی باالخره به هند آمد، همین ،و در واقع

آید. متفقین سرگرم حمله بودند. دولت بریتانیا در هند، دست باال را داشت. رهبران    کر که پیش از طلوع فجر می می

زیرزمینی  شورشی که اندکِ ی رهبران ِ پردازانه  جز ایمان خیال بهبودند.  های زندان به تحلیل رفته کنگره در پشت میله

کرد. به جناح  رسید. اقتدار بریتانیایی در هند احساس اطمینان می نظر می شده بودند، ملت نومید و در ظاهر خاموش به

کاری  ی هند خراب والیشد اطمینان داشت که هر ابتکار مهاتما را رّد کند و در هر گونه مذاکرات مستقیم کنگره با  می

 گوهای سیمال کرد. و طور که در طّی گفت کند، همان

 

شان را در  شان را تقویت کرده و نیروهای ی مردم را حفظ، ایمان که روحیه جز این ،توانست انجام دهد گاندی کاری نمی

های  این راه ،دراز مدت خود هدایت کند. در ی فعالیت سازندگی و اتکاء به های خاموش و فروتنانه راه جهت کوره

های بزرگی که  شدند و نه شاهراه رسیدند، به استقالل مردم منتهی می نام و نشان که به هر روستای هند می ی بی فرعی

ای که در روستاها رها شده بودند، چیزی  زبان و گرسنه های بی ویژه توده ها، به ی توده فرمانی-رفتند. خود به دهلی می

خودش، حکومت قول  ی، به فهمید، و نه صرف استقالل سیاسی یا جانشینی سواراج )استقالل( میبود که گاندی از 

ای را انجام دهد که  کننده ظاهر خسته همین دلیل، به این قانع بود که کارهای به ها. به جای حکومت سفید ها به ای قهوه

کردند. ایمانش تزلزل  ی پیردختران ریشخند میعنوان کارها ها را به صبرانه آن همکاران "انقالبی" و منتقدانش بی

ی حقیقی دست پیدا کند و دنیا هم از طریق  ام که اگر قرار است هند به آزادی گفت: "به این نتیجه رسیده ناپذیر بود. می

ها، و  بههند، پس دیر یا زود این واقعیت باید پذیرفته شود که مردم باید در روستاها زندگی کنند، و نه در شهرها، در کل

ها در صلح با هم زندگی کنند. در این صورت  توانند در شهرها و کاخ ها. صدها هزار انسان هرگز نمی نه در کاخ

خشونتی"،  ای نخواهند داشت جز این که هم به خشونت و هم به ناراستی پناه ببرند. من معتقدم بدون راستی و "بی چاره

رود بترسم. ممکن است هند  د... نباید از این که دنیا راه اشتباه را میچیزی جز نابودی برای بشریت پیش نخواهد آم

چرخد،  هر چه بیشتر به دور آن می شدتِ  های آتشی که به شعله، خود را در  چون پروانه راه را برود و هم هم همان

جهان را از چنین ی  آخرین نفس است که هند و از طریق هند، همه  ی من تا  ی وجدانی این وظیفه بسوزاند. اّما

 94ای حفاظت کنم." سرنوشت نابودکننده

 

طوفانی را بشنود که در حال  آور سطحی، غرش دوِر  توانست در زیر آرامش مالل در این میان گوش حساس می

پایان  اش را به سروصدا در حال جوشش بود. در حالی که اروپا حمام خون جا  بی نزدیکی بود. خشونت و نفرت در همه

                                                           
94
تواند درستی یا  (، می2113ی اوضاع جهان و بشر در این روزگار )حداقل تا سال  ی این سطور، با مرور دقیق و دوباره خواننده - 

 ی گاندی را به معرض آزمون بگذارد.  بینی ی نگرانی و پیش نادرستی
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بود و در انتظار صلح بود، در آسیا، سرزمین معروف به صلح، راه دیگری در پیش بود. مردم از خشم  رسانده

 کردند. قراری می پیچیدند و برای انتقام بی شده به خود می سرکوب

 

کلی نابود شده بود.  به  یجنگاقتصاد ی  کارکرد بود، با تقاضاهای حریصانه-اقتصاد هند، که همیشه کم رشد و بد

انداخت.  ی کشور سایه می حاال شبح این قحطی بر روی همهی وحشتناکی بنگال را در خود فرو برده بود.  طیقح

ی  های جنگ، دلشوره های کالنی برده بودند، و فقرا فقیرتر شده بودند. در طّی سال ی جنگ، سود ها در طیّ  وجدان بی

زیر رحمانه  بیه هر قیمت ممکن، رفاه و آسایش مردم را ی صاحبان منافع ب ی حکومت، برای تامین پشتیبانی نومیدانه

ی  که معلوم باشد این وضع تا کی ادامه خواهد یافت. "بعد از من بگذار سیل بیاید!" مقامات دولتی آن  ، بیبود پا گذاشته

که در بریتانیای هایی از کسب وکار با هم تبانی کرده بودند  چشمک زده بودند و بر سر شیوهبا این رهنمود، به هم  هند

عنوان خیانت بر علیه دولت به شدیدترین وجهی مجازات شوند. فضا پر بود از بوی گند فساد و  توانستند به کبیر می

 بدبینی.

 

  توانست صدای غرش را هم بشنود. او دردمند و درمانده بود. اّما درد و رنج کرد. می گاندی این بو را حس می

کرد. او جنب و جوش داشت، هند شرقی و  اش را فلج نمی درماندگی هم ابتکار عملکرد،  اش را تضعیف نمی روحیه

گفت  انگیخت. بارها و بارها می ی مردم را برای ساختن سرنوشت خود برمی گذاشت و اراده جنوبی را زیر پا می

گران دست بردارید، آزاد کردن به دی ای که از تکیه ها. لحظه نه در دستان انگلیسی تان در دستان خودتان است، آینده"

 "تواند از شما بگیرد. ی حقیقی است، هیچ کس نمی خواهید شد. این آزادی را که تنها آزادی

 

دو دوستی که –" بازدید کرد که برایش با خاطرات تاگور مقدس بود سانتینی ِکتان"در جریان سفرش به بنگال از  

این  –گذاشتند ورزیدند و احترام می و با این همه به یکدیگر عشق میبارها و بارها اختالف با یکدیگر را پذیرفته بودند 

دو" یا دوست فقرا نامیده بود. هر  بان گرفت که او را "دین مکان با یاد چارلز فریر اَندروز رنگ تقدس به خود می

ب کرد و به شان چهار سال پیش درگذشته بودند. او تاگور را از روی عشق، "نوری که هرگز خاموش نشد" خطا دوی

های مختلف آموزشی و غیر آن نشان داد که شاعر بنیاد  های بنیاد ی شدیدی به فعالیت یاد قولی که به او داده بود، عالقه

دو" را کلنگ زد، درحالی که آواز تاگور به  بانی بیمارستان یادبود "دین  ی ساختمانی  گذاشته بود. در سانتینی ِکتان، ِپی

جا که  گیرند، آن جا پاهایت قرار و آرام می ی توست و آن جا زیرپایی کرد: "این همراهی مینحوی مناسب مراسم را 

 زیند."  ترین و گمنامان می فقیرترین، پایین
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 !سرخ دمی با خون   صبح

کردند. شاید با  با کمال تعجب، مردم بریتانیا هم، مانند گاندی، تهدید شومی را که بر سر هند سایه انداخته بود حس می

توانستند نقشی  صورت نمی اند، درغیر این گانه داشته ی درازی در حساسیت چند ها سابقه تر. چرا که بریتانیایی تعجبی کم

اند، بازی کنند. مردم بریتانیا که از آزمایش دشوار و بزرگ جنگ، فرسوده و  را که عمال در تاریخ جهان بازی کرده

فهمیدند که دیر یا  درهم شکسته، اّما پیروز بیرون آمده بودند، با خردی شهودی، که در کّل یک ملت کمیاب است، می

 باید خود را از "افتخار" حکومت بر هند خالص کنند.  زود، و هرچه زودتر بهتر، می

 

تر از پیش  های افتخار پادشاهی نبود و هر چه بیش دیگر ثروت نبود، بلکه باری بر دوش بود؛ دیگر شکارگاه مدالهند 

یک خار در حال تبدیل به  ،ترین جواهر تاج بریتانیا شد. درخشان تبدیل می ی خطرات پادشاهی به گهوارهداشت 

ی چرچیل در جنگ،  ی جسورانه ود تحسین مردم از رهبریو به این ترتیب، انتخابات بریتانیا، با وج. بودآزاردهنده 

زمام امور را به حزب کارگر داد. یکی از اولین اظهارات  ،ی عقیم او را در صلح رّد کرد و در عوض رهبری

 وزیر تازه، کلمنت اَتلی دادن تعهد به "تحقق زودرس خودگردانی در هند" بود. نخست

 

ی آن در مورد  به هند وارد شد تا با رهبران هند و والی 1445بینه در مارس ی پرقدرتی از وزرای کا نفره هیئت سه

ی هند از سوی خود  ی آینده شرایط و مناسبات انتقال منظم و آرام قدرت به دست هندیان و ترتیبات تدوین قانون اساسی

ی مردم، تقریبا  هم به اندازهچنان شگفت بود که هندیان، حتّی رهبران  ی رویدادها آن هندیان به بحث بنشینند. رشته

ازتعجب دچار سرگیجه شدند. آنان ابتدا ناباور و شکاک بودند. این که دولت بریتانیا واقعا قصد خداحافظی با قدرت در 

 رسید که حقیقت داشته باشد.  نظر می باشد، بیش از حّد خوب به هند را داشته

 

جو چیزی نحس را در آستین  کردند حاکمان مصلحت و فکر می هندیان بسیاری هنوز به اهداف بریتانیا شکّ داشتند 

آنان خواسته بود هند را ترک کنند، در شگفت  تر، با تّحکم از اند. حتّی گاندی که بیش از سه سال پیش خود پنهان کرده

ها  ه انگلیسیطوری که به دوستی انگلیسی اعتراف کرد: "این بار معتقدم ک کم یکّه نخورد. به ،ماند و از این رویداد

ی استقالل کشیده  منظورشان معامله است. اّما این پیشنهادشان ناگهانی آمده است. آیا هند ناگهان به درون وادی

ای که در دریای طوفانی است، بر روی  ی کشتی کنم مسافری هستم که در عرشه شود؟ من این روزها حس می می

 ی پا گذاشتن هم برایش وجود ندارد."ی خود از جرثقیل آویزان است و جا ی حصیری صندلی

 

تازگی بنیاد  ی پونا بود که به ی امور در یک مرکز درمان طبیعی در روستایی در نزدیکی او که مشغول سرپرستی

آمد تا   به درخواست هیئت کابینه به دهلی –بود درنگ اول و آخر هایش بی طبیعت درمانی در میان هوس–کرده بود 
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های رفتگر( اقامت کرد که  تبدیل به  ی بهانگی )نجس ای در محله د در دسترس باشد. در کلبهبرای مشورت و پیشنها

 مرکزی برای زیارت و مالقاِت هم مردم عادی و هم مقامات شد.

 

ی وزرای  ی سیاسی و دیپلماتیکی که این هیئت کارکشته ی زیرکی اّما بدبختانه با بهترین اراده در دنیا و با همه 

توانستند در اختیار داشته باشند، نتوانستند کنگره و جناح را  می –الورنس، و الکساندر-عنی کریپز، پتیکی– انگلیسی

پرستی سرشناس بود، و اگر قرار بر آزمون اسالمی  دور هم جمع کنند. رئیس وقت کنگره موالنا آزاد، مسلمان و میهن

جناح را  ،ین تضادی ا توانست قرآن بخواند. اّما درست شگفتی سختی می تر از خود جناح بود که به بود، مسلمانی اصیل

کن  کرد هر مسلمانی که معتقد باشد هند یک ملت است، چیزی جز کارچاق تر کرد. او تاکید می تر و سرسخت لجوج

 هندوهای کاست نشین نیست.

 

ای برای  بست ناخوشایند و زشت، گاندی مجبور بود به هیئت توصیه کند خودشان طرحی تدوین کنند تا پایه در این بن

فقط در   آور بود که این چنین پیشنهادی کند، چرا که همیشه، وجود آید. برای او خفت های مخالف به گروهمیان   بحث

 کرد که هیچ تضاد منافعی میان مسلمانان، هندوان و سایر جوامع هند وجود ندارد. ها، پافشاری می برابر انگلیسی

 

ای بود که  ی خردمندانه رایط موجود مصالحهطرح خود را اعالم کرد که تحت ش 1445مه  15هیئت کابینه در  

ل جهانی برای وحدت هند، جدا از پشتیبانان طرف میان "در واقع تمای ای از یک مصالحه–توانست طراحی شود  می

ی  ی بسیار اصیل و شدید مسلمانان که مبادا خود را در زیر یوغ حاکمیت ابدی لیگ، و از طرف دیگر، "نگرانی مسلم

که اعضایش را مجالس  اساسی از سوی یک مجلس موسسان ملیّ ینند." تا زمان تدوین قانون اکثریت هندو بب

 کرد.  ی هند اقدام به تشکیل یک دولت موقت ملّی می گزیدند، والی ی تازْه منتخب استانی برمی گزاری  قانون

 

در کشور داشت. در   اصلیهای دیگر، بستگی به حسن نیت دو طرف  ی مصالحه ، مانند همه بودن این مصالحه عملی

ی مواد طرح، به این نتیجه رسیده است که "بهترین سندی  کرد پس از چهار روز بررسی حالی که گاندی اعالم می

خاطر "استدالالت باطل و  توانسته در چنین شرایطی عرضه کند"، جناح از این طرح به است که دولت بریتانیا می

 ار داشت که پاکستان تنها راه حّل است.کرد و اصر اش" انتقاد می کننده خسته

 

رسید از آن کامال  نظر نمی لیگ و هم کنگره طرح را پذیرفتند، هر چند که هیچ یک از دو طرف به اّما بعدا هم مسلم 

ی جناح به  راضی باشند. ولی بر سر  تشکیل یک دولت موقت ملّی نتوانستند با هم کنار بیایند. والی که از یکدندگی

 15اوت از جواهر لعل نهرو خواست دولت را تشکیل دهد. جناح ناکام و خشمگین، روز  12، در روز بود  دهستوه آم

 عنوان "روز اقدام مستقیم" اعالم کرد. اوت را به
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 ی ایالتی بنگال تحت حاکمیت دولتی  منطقهآلود استقالل هند ظاهر شد.   دم خون به این ترتیب در شرق آسمان، سپیده 

طوری که دعوت لیگ به "اقدام مستقیم" منجر به تشویق آشکار اراذل در میان مسلمانان شد تا بدترین  بود، به لیگ مسلم

ی مقامات رسمی انجام دهند. بسیار زودتر از "اقدام"، میان افراد سالح  ها را به نام دین اسالم و با پشتیبانی خالف

زدن و  د. تنها یک فراخوان الزم بود تا بساطی از قتل، غارت، آتشها انجام گرفته بو بینی ی پیش توزیع شده بود و همه

راه افتاد. اعمالی  ی بزرگی در شهر کلکته به هایی که عمال اتفاق افتادند. ولوله تجاوز به زنان هندو شروع شود. رویداد

رحمانه بود  چنان بی آن  ،گناه مرتکب شدند چنان وحشتناک بود و نفرتی که نسبت به زنان و کودکان بی که انجام شد آن

کرد، در  ها بود و از "کنگره" به هیچ وجه طرفداری نمی من"، که در آن دوران متعلق به انگلیسی ی "استیت که نشریه

شود،  ای است که در تاریخ قرون وسطی پیدا می ی خود نوشت: "این آشوب نیست. این اوضاع نیازمند واژه سرمقاله

ام  ای که دربیمارستانی جنگی داشته یستن در همین نشریه اعتراف کرد: "من با تجربهغیظ وحشیانه است." کیم کر

، اّما راستش را بخواهید جنگ اصال این طور نبود که من در خورد هم نمی سادگی به ام باال رفته است و حالم به تحمل

 جا شاهد بودم." این

 

و دیوانه شده بودند، با خشمی انتقام   شان بیرون آمده کانی هتک حرمت زنان وکود هندوهای کلکته، که از شوک اولیه 

توانست  لیگ که نمی ای دو لبه، از این سر به آن سر تلوخوران شد. مسلم گرفتند که شهر در زیر ضرب بغض و کینه

فانی ی دولت را داشت(، طو ی رسمی ی سریع هندوها در کلکته مقاومت کند )با این وجود که پشتیبانی در برابر حمله

ای بود با اکثریت قاطع  راه انداخت که منطقه ی "نواخالی" در بنگال شرقی به زدن را در ناحیه عام، تجاوز و آتش از قتل

کشور را از شرق تا غرب به آتش  ،ی خشونت و کابوس و نفرت ای مسلمان. به این ترتیب بود که واکنش زنجیره

اندازه  ت و نمایشی بیدستش قسّر دررفته بود، حاال با حّدت و شدّ  چه که هند در طّی جنگ دوم جهانی، از کشید. آن

 ایثار و فداکاری.  بی یِ  رحمی ، بیقهرمانی یب شجاعت، نفرتِ  یب عامِ  قتل–گذراند  تر از سر می زشت

 

ی شیرین آزادی  ی نفرت گم شد، میوه خشونتی از شرم سر به زیر انداخت، ندای عقل در نعره افتخار و غرور ِ بی

 ی این گناه بزرگ تاریخ هند را چه کسی خواهد داد؟  که اصال برسد، دو تکّه شد. کفاّره ترش شد، و پیش از آن

 

لیگ اجازه دهد به دولت موقت ملّی بپیوندد. اّما  که به مسلمکرد  زبانی تشویق می در این میان، والی، جناح را با چرب

 ای" برای "دو ملت" وجود ندارد. لیگ آماده بود فقط دولت را از درون متالشی کند تا بتواند نشان دهد دولت "ملیّ  مسلم
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 ی تنها دهنده کفاره

د بود. این فر  واکنش او منحصر به گاندی در اَشرام "سواگرام" بود که خبر "کشتار بزرگ کلکته" به او رسید.

طوری که  دینانش را ناگزیر کرد، به ی هم سازی واکنش، که از نگاه جسم و تن بسیار بسیار قهرمانانه بود، روند بیگانه

آگاهانه به دست  ی شجاعتِ  گفت: "اگر هندوها به واسطه پایان رسید. می انگیزش به ی اوج شهادت غم این روند در نقطه

سخن  بود." به سازی برای اسالم در این سرزمین می و هند، و پاک  ی هندوگری ی رهایی ه بودند، به معنیکسی مرد

ی گناهان خود را  ی گناهان مسلمانان را بدهند. از مسلمانان نخواست که کفاره دیگر، از هندوان خواست که کفاره

 بپردازند.

 

حداقل با احترام به او گوش دادند، حتّی اگرکه در پنهان اخم بر  ثریت هندوان،مسلمانان او را علنا مسخره کردند. اک

عنوان قربانی و فدیه  ی خود به ی "همگی"  ابرو و خشم در سینه داشتند. اصال انتظار  نداشتند که به موهبت ارائه

شد.  باید کفاره داده می ینگر بود که این نکته را بفهمد. اّما باز هم برای این گناه م قدر واقع خوشامد بگویند. گاندی آن

ی گناهان هندوان و مسلمانان، هر دو را  کسی آن را خواهد پرداخت؟ در پایان این مهاتما بود که مجبور بود کفاره چه

 بپردازد. 

 

ی دولت مسلمان بنگال، باالخره به  گذاری عام "نواخالی" پس از یک هفته سانسور و سرپوش در دهلی بود که اخبار قتل

اش  ی جان، دل گاندی را به درد آورد، تجاوز و دزدیدن زنان بود. تصمیم  درز کرد. چیزی که بیش از سالخیبیرون 

دانم این  توانم انجام دهم، تنها چیزی که می جا چه می دانم در آن ی بنگال شود. اعتراف کرد: "نمی را گرفت که روانه

 است که تا وقتی نروم، آرامش نخواهم یافت."

 

به نواخالی، چند روزی را در کلکته گذراند تا از اوضاع بهتر با خبر شود و حسن نیت سهروردی،  ه خوددر سر را

ی مدرک بر ضّد  دست آورد. گاندی روشن ساخت که آمدنش به بنگال، برای گردآوری لیگ را به وزیر مسلم نخست

ای تزریق شجاعت به قلب هندوان و لیگ یا برای قضاوت کردن در مورد هیچ جماعتی نیست، بلکه بر حکومت مسلم

طور که  عنوان همسایگان مهربان با یکدیگر زندگی کنند، همان آموزش رواداری به هر دو جماعت است، تا بتوانند به

 ها با هم زندگی کرده بودند.  قرن

 

ای را از  ها "دلشوره صحنهعام اخیر بود. این  های فراوان انهدام و تخریب و قتل های کلکته هنوز پر از بازمانده خیابان

تغییرناپذیر   بینی تواند انسان را به حیوان تبدیل کند." او که همیشه خوش ای به جانش انداخت که می ی توده دیوانگی

های همدردی  های فروزان هیجان سیاسی و نفرت مذهبی را با اشک ی مکّرری داشت که بتواند آتش بود، امیدواری

 فرو بنشاند.
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اش به درون این جنگل تهدید گام  اگر که  بتواند بدون ترس و بدون حفاظت و همراه با همدردی در قلب اندیشید می

ی  خواهد کرد که گاندی به اندازه شان ها گذاشتن، قانع بگذارد، از طریق زندگی با مسلمانان و خود را تحت کنترل آن

کنند و  نومید، با دیدن او در میان خود، جرات پیدا میزده و  های وحشت ست. هندوشان ا ی هند، دوست و خیرخواه بقیه

 گردند. ی خود برمی های متروکه به خانه

 

گفتن از دلیری،  کمک  سخن به ،ی  حماقت، ترس و نفرت اقدامی نومیدانه و قهرمانانه برای فرونشاندن طوفان فزاینده

جا  البته اگر فقط خدایان کهن در آن–و دلیرانه زیبا  95خرد و همدردی. ایمان کهن هندو به قدرت "مانترا"ی قربانی.

 ی مانترا را ظاهر کنند! خفته  بودند تا نیروی می

 

پیش از این که گاندی حتّی بتواند کلکته را به سوی نواخالی ترک کند، اخبار هولناکی از بیهار رسید که اوباش 

اندازه یکّه  بی اند. گاندی نواخالی از پشت بستههای کلکته و  رحمی شان را در بی خشمگین هندو دست همتایان مسلمان

ی اولین ساتیاگراهای موفق  اش از درد و شرم درهم پیچید، چرا که بیهار را دوست داشت، بیهار صحنه خورد و قلب

 ترین خوراکی تا سرحّد ممکن" سر خواهد کرد ، "با کم عنوان مجازات و توبه او در هند بود. بالفاصله اعالم کرد که به

های خطاکار دست از جنایت  که بیهاری تبدیل خواهد شد، مگر این  ای تا سرّحد مرگ و این نیمه روزه، به "روزه

 بردارند."

 

بر  –اش کم هم نبودند ی اجتماعی که البته در طول زندگی–های گاندی  این نکته واقعیتی است با اهمیتی خاص که روزه

طور کلّی هندوها( بود یا برعلیه دولت انگلیس. هیچ یک هرگز در  اش یا به )رهروان اَشرام خودش دینان همعلیه 

اش بودند و بیشتر از هر گروهی از رنج و ایثارش  و نومیدی  سردی ترین منبع دل اعتراض به مسلمانانی نبود که بزرگ

 بردند. سود می

 

خواست،  طور که می آن  ی نواخالی شد. اّما نه دل، روانهروزه و اضطراب در -و به این ترتیب گاندی با دهان نیم 

اش، یک وزیر و دو  کرد که جدا از همراهان شخصی ای سفر می باید با قطار ویژه گزار. او می خدمت تنهایی و بی به

نمادین  معنای اخالقی و دبیر مجلس دولت بنگال را به همراه داشت. برایش ناشدنی بود که "تنها گام بردارد"، مگر به

چنان عظیم و غیرقابل  خاطر کنجکاوی، آن یا به  ")لمس پا( رفت ازدحام جمعیت برای "دارشان آن. هر جایی که می

شد و  خاطر احترام و تقدیس محض، زیر دست و پای مردم له می کنترل بود که اگر حفاظت ویژه وجود نداشت، فقط به

 مرد. می
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 - Mantraکند. ری( تکرار واژه یا صدایی که به تمرکز در هنگام تامل و تانی و مراقبه، کمک می: )در اصل در هندوگری و بوداگ 
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ها پوشیده شده است، باید از طریق  ها و کانال ورت ضربدری از رودخانهص ( که بهبنگال شرقی )بنگالدش امروزی

 ،شد. گاندی با گذر از روستاهای بسیار ِ سر راه، با چشمان خود قطار، ماشین، قایق موتوری یا قایق محلی طی می

ی کسانی را  های زنده انههای پر از زندگی و انسان بودند، ویر ی چیزهایی را دید که زمانی خانه سوخته های نیم بازمانده

اش را به روستاهای  اش، یاران و حواریون صمیمی دید که زمانی زنانی شاد و سرافراز بودند. همراهان شخصی

های هندوان بازمانده، شجاعت و   ها زندگی کنند، و در دل گزار در آن خدمت مختلف فرستاد که هر یک به تنهایی و بی

 تزریق کنند.در وجود مسلمانان شرم را بهتر 

 

شان قصابی.   های هندوان سوزانده شده بودند و بیشتر مردان ی خانه در یکی از روستاهایی که گذر کرد، تقریبا همه

ی هولناک گذشت، سگی تّبتی که چند روزی مانند شبح در اطراف محل سرگردان بود،  همین که گاندی از این صحنه

او را به جایی راهنمایی کند. گاندی او را دنبال کرد تا رسید به جایی که  کشان به نزدیک گاندی آمد و تالش کرد زوزه

گیر صاحب   ی ترسناکی که گریبان آور فاجعه های هول ی سر و استخوان دید، بازمانده سه اسکلت انسان  و تعدادی کاسه

شوهران، برادران و د که کر زنی برخورد می های زنان ضجه اش شده بود. هر جایی که گاندی با گروه سگ و خانواده

پیچید. چه  شان را هتک حرمت شده، دیده بودند، از درد و شرم به خود می شان را سالخی شده و دختران پسران

شان بدهد، بلکه آمده است تا به  صداقت داشت بگوید که نیامده است دلداری  قدر توانست به آنان بدهد؟ آن ای می دلداری

 آنان دلیری ببخشد.

 

ر خود را در روستای سری رامپور قرار داد که فقط سه خانوار هندو از دویست خانوار قبلی در آن باقی مانده او مقّ 

، منشی و مترجم بنگالی و پاراسورام، تندنویس را در کنار خود نگهداشت. بعدا هم مانو 96بودند. نیرمال کومار بوسه

 نامید. خود می ی ی برادری که او را از روی محبت نوه به او پیوست، نوه

 

اش را به حداقل ممکن رسانده بود، در طول  ی خوراک و خواب جا ماند، در حالی که جیره در حدود شش هفته در آن

زدگان را دلداری  کرد، با سخن گفتن در مورد دلیری و ایمان، مصیبت ها و روستاهای همسایه بازدید می روز از خانه

ی بشر  گفت تنها انتقامی که شایسته کرد. می احساس شرم ترغیب و تشویق می گر را به  داد، و مسلمانان پرخاش می

ها زیاد بودند و با  نگاری پرداخت، چرا که نامه است، پاسخ دادن شّر با خوبی است. بخشی از شب را باید به کار می

 داشتند. ت از سرش برنمیوجود این که محل اقامتش ذاتا دور از دسترس بود، سیل بازدیدکنندگان از دور و نزدیک دس
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نظر خود را  ،شد در موارد اختالف فضای سیاسی در دهلی پر از بدفهمی و بدگمانی بود و از گاندی دائما خواسته می

پاالنی که رئیس وقت کنگره بود، برای  ی دسامبر، جواهر لعل نهرو به همراه آچاریا کری بگوید. در آخرین هفته

لیگ و دولت بریتانیا نبود که به بستر داغ پر  اندی شد. تنها این مثلث کنگره، مسلممشورت شخصی وارد محل اقامت گ

رقابت، بدگویی، و بدفهمی وجود داشت. حتی  ؛ی کنگره هم ود هیئت اجرائیاز خاری تبدیل شده بود، بلکه در درون خ

داد و حاال در روستاهای  ی گاندی را تشکیل می محفل کوچک فعاالن "منضبط" و "متعهد"ی که همراهان شخصی

دوش  ها را به ی این ی همه باید بار اصلی های انسانی خالی نبود. مهاتما می همسایه پراکنده بود، از این نقطه ضعف

 کشید.  می

 

ی روح و جان مبارزه کرده بود و اعالم کرده  قرار و مضطرب بود. همیشه بر اساس پند "گیتا"، برای بردباری بی 

طورکه خدا فرموده عمل  گیرم و آن اند، من تحت تاثیر هیچ یک قرار نمی بود: " چون شادی و رنج دو روی یک سکه

ی  کردند و صمیمانه در خدمتش بودند، در همه دگی میی کسانی که با او زن کنم." ایمانی شجاعانه، که به گواهی می

ای که  های روزانه های رمزآلود گاندی در دفتر یادداشت آمد. در واقع، بعضی از یادداشت موارد مفید از آب در نمی

کند  می انداز با شتاب، این گونه قلم 1445دسامبر  25کنند. در  ی کافی تائید می داشت، این مسئله را به اندازه نگه می

حتّی بیشتر از  1447ی  ر نادرستی است." یادداشت دوم ژانویهر تا دوْ آید. دوْ  : "همه چیز دارد افتضاح از آب در میکه

توانم ببینم اشکال  دارد. می این گویاست: "از ساعت دوی نیمه شب بیدارم. تنها لطف خداست که مرا سر پا نگه می

ی محض است. خدا  ی اطرافم در تاریکی این همه ناگواری هاست. همه بزرگی در جایی در من وجود دارد که علت

  "برد؟ ِکی مرا از این تاریکی به روشنایی می

 

رامپور جمع شد و گاندی با پای پیاده سفر خود را از روستایی به روستای دیگر شروع  صبح همان روز اردوگاه سری

باید پای لخت قدم –پوشید، از پا درآورده بود  ی را که میهای خاطر توبه و مجازات بیشتر، دمپایی کرد. حاال به

تعبیری است که     ی کلمه. "زائر تنها"، "زائر پابرهنه"، داشت، نه فقط به شکل نمادین، بلکه به معنای واقعی برمی

کشتارگاهی کار گرفتند. اگرچه زیارت به مکانی مقدس است، نه به  پیمایی برایش به نامه نویسانش در این راه زندگی

قوت   گفت نقطه نامقدس، گاندی خود در یکی از سخنان پس از نمازش، این سفر پرخطر را زیارت نامید. او می

 97ی خود نهفته است، و هر گامی که برداشت، در راستای این هدف بود. ساروجینی نایدو سازی  زیارت، در پاک

جا برایش نوشت: "زائر نازنین، زیارت عشق و امیدت  د، از آنکر ِکتان بازدید می ی هندی که اتفاقا از سانتینی شاعره

 پیش برو." کنی، به بیان زیبای اسپانیایی، "با خدا به را که آغاز می
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دهد، تنها  "اگر کسی به ندایت پاسخی نمی  پیمایی را در صبح زود با خواندن آواز تاگور آغاز کرد: نحوی شایسته، راه به

کند، تنها گام بردار...  ات نمی گوید، تنها به سخن درآی... اگر هیچ کس یاری ترس سخن نمی گام بگذار... اگر کسی از

 پوش، تنها قدم بگذار..." خون  بر روی خارها و کوره راه
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 !تنها گام بردار

بستند  ای هم نبود. تیرهای لیز بامبو را به هم می ای نبود، حتی کوره راه محکم و کوبیده جاده ،آب غرقِ  98در آن دلتای

قدر باریک بود که فقط راه رفتن  ها راه آن تا پلی ساخته شود که باید با احتیاط و دقت از رویش گذر کنند. بعضی وقت

 نفری شدنی بود. تک

 

خورده  هم زدن هرچه بیشتر به شان برای غارت، تجاوز و آتش های شهاوباش مسلمان که در حضور گاندی در محل، نق

جا که  اش را تا آن پیمایی کردند تا راه آمد می شان می کردند، بلکه هرچه از دست های او را تحریم می تنها نشست بود، نه

ورانه با جارویی دم دستی کردند، و او صب بتوانند پر زحمت و ناگوار کنند. بر سر راه باریک گاندی، مدفوع خالی می

اعتنا در دور و بر  گذاشت. جمعیت روستایی بی ها را از سر راه کنار می های خشک، خود به تنهایی کثافت از برگ

 کردند.  ی مسخره را تماشا می ایستادند و صحنه می

 

ذاشت. در کتاب شریف گ ها می ترین آزمون زائر را به سختبه راستی که زیارتی بود، که صبر و تحمل و فداکاری  

ی موعود در دسترس بود و دستگاه  ی سیاسی ترین باشد. درست وقتی که  آزادی اش، این فصل شاید شریف زندگی

بود، به آن پشت کرد و اراده کرد تا با خاطرات ماموریتی نومیدانه در جایی دستان او ی قدرت، منتظر  حکومتی

آمد و همین حاال هم "اردوگاه دشمن" بود. او با این کار  اب  میحس روبرو شود که به زودی قلمرو بیگانه  به

از وحشت و نفرت، بر زمین  برافرازد. در هفتاد و هفت سالگی، با  یخواست پرچم شجاعت و شفقت را در برهوت می

ی نامطمئن ها آشنا و دشوار، از روی پل ای نا پابرهنه روستا به روستا را در حومه ،حال ناخوش و با خوراکی ناکافی

 اش را چشمانی تهدیدآمیز و خصمانه زیرنظر داشتند.  بامبو به  دشواری طّی کرد، در حالی که هر حرکت

 

"هللا" و  آلود را سر داد: "به نام خدا، که برای مسلمانان ی غم هر روز پس از دیگری، به صدها تعبیر، تنها یک نغمه

واهد  برادران یکدیگر باشید. اگر باید بمیری، بمیر؛ اّما  نکش. خ طور که او می برای هندوان "ایسوارا"ست، همان

  "شرافتی و ننگ. مرگ بهتر است از بی

 

اش در میان کارزارهای  ترین سفر خطرناک ها نیز بود. دلیرانه انگیزترین آن اش، غم ترین فصل زندگی اّما این شریف

ای برافراشت،  اندازه اش را تا ارتفاع بی ی قهرمانانه فداکاریاز آب درآمد. در حقیقت، نردبان  هم ترین ناموفق ،بسیارش

 اّما نتوانست آنانی را باال بکشد که امید داشت نجات دهد. 

 

                                                           
98
 شود.  ی رود به دریا تشکیل می ی ورودی ی پنجه مانندی که در دهانه دشت آبرفتی - 
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بیشتر ناشکیبا و ه هرچ ار بودند. در حقیقت،سشرم هنوز نامسلمانان، با وجود احساس عذاب وجدان در بعضی از آنان، 

 خواستند. شان را ترک کند و به بیهار برود که او را بیشتر می خواستند سرزمین میتر شده بودند و از او دائما  گستاخ

 

طور  همانجایی که تصمیم گرفته بودند  و نه بیشتر. از آن  هندوان از ترور و وحشت امان گرفته بودند، اّما فقط امان،

ر کنترل اکثریت بودند. آنانی که اصوال پذیر و زی  بمانند، همیشه آسیب در همان جایی که بودندکه گاندی گفته بود، 

 دست آوردند، اّما بدبختانه تعدادشان زیاد نبود. شکّ شجاعت خود را به شجاع بودند، بی

 

برانگیز از این افراد شجاع  را نقل کرده  ای تحسین پیمایی همراه گاندی بود، نمونه که در این راه "نیرمال کومار بوسه"

ژانویه برای همایشی از زنان سخنرانی کرده بود. پس از  11. گاندی در بود  دیدهر پو است که در روستای جاگات

سخن آوردن  همایش، گاندی از بوسه خواست اظهارات زنانی را که دزدیده و هتک حرمت شده بودند ثبت کند. به

شان بود که این کار را  بین ، کاری آسان نبود. اّما دختر دلیری که خود را سانسور کنند زده، بدون این قربانیان وحشت

    ی خودشان کامال سوخته بود، پذیرفت و همه چیز را روایت کرد. صبح فردا بوسه رفت تا مادر دختر را ببیند. خانه

 خواست با او ازدواج کند. ای مهربان، مرد جوان دلیری پناه داده بود که عاشق دختر بود و می  مادر و دختر را همسایه

 

ی مخروبه بردم. همین که به محل رسیدیم، چیزی ندیدیم  ی مادر، دختر را به خانه با اجازه" :آورد که  ییاد م بوسه به

را روستائیان مسلمان با  آهنیهای   ی ورق سوز پخش و پال شده. همه های ستون خانه و چند تکه چوب نیم جز پاسنگ

ون آتش انداخته شده بودند، کنار راه داخل باغ بود، و محلی که دو تن از برادرانش پس از قتل به در خود برده بودند.

گران چطور آمدند،  ها برداشتم. دختر برایم گفت که غارت سوزی را از میان ذغال های نیم جا بود که تکه استخوان  در آن

هایی  میان صحنهجا برگردد و بار دیگر در  تواند به این کردند، و... تا آخر ماجرا. بعد من از او پرسیدم: "آیا می چه

تواند فراموش کند؟" دختر قدری سکوت کرد، بعد با چشمانی دوخته شده به مزارع دور، به  زندگی کند که هرگز نمی

اند، و اگر دوباره  توانند بکنند؟ آنان هر چه در توان داشتند کرده توانم. حاال دیگر با من چه می آرامی گفت، "بله می

    طور با مردن نجات بدهم.""، شاید بدانم خودم را چبیایند

 

ی سخت با پای برهنه، از روستایی به روستای دیگر، روز به  روی ه پیاده، گاندی پس از دو ما1447مارس  2در 

انتقام هندوان قلبش را شکافته بود. هرچند که تهدید  ی دردآلود قربانیان مسلمانِ  ی بیهار شد که ناله روز، روانه

از  99دادن به روزه تا سرحّد مرگ در صورتی که خونریزی پایان نگیرد، و بازدید نهرو اش در مورد ادامه پیشین

دست آورده بودند، اّما  ی مطلوب خود را به گرفته برای کنترل هرج و مرج، نتیجه ی انجام بیهار و اقدامات جدیاستان 

                                                           
99
 نهرو در این تاریخ، رئیس دولت موقت بود. - 
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، هنوز  ی قربانیان و برگرداندن اعتماد شیبخ ی توان گسترده و عمیق بودند، و مشکالت عمده ،های تالفی و انتقام خرابی

 شکلی کافی و شایسته رسیدگی شوند. باقی مانده بودند تا به

 

داشت. مسلمانان بدگمان و پرخاشگر بودند، و او  در نواخالی فضا غیرقابل اعتماد بود و گاندی باید با احتیاط قدم برمی 

شان کند. برایش دردناک بود که توضیح دهد برای  خواست با انداختن تقصیر به گردن آنان، بیشتر تحریک نمی

ترسیدند با صدای بلند  وب بودند و بسیاری از آنان حتّی میقضاوت نشستن در موردشان نیامده است. هندوان مرع به

هایی را که بر سرشان آمده ببخشند،  حرف بزنند. بیشتر از این که از آنان بخواهد دلیر باشند، به خدا توکل کنند و بدی

 د.مآ کار زیاد دیگری از دستش بر نمی

 

جا گاندی در ابراز تاسف برای مسلمانان و ابراز  . در ایننفع مسلمانان بود ها برعکس شده بود و فضا به در بیهار نقش

تر از نواخالی حّس  خشم از جماعت اکثریت و وزرای کنگره، نه خوددار بود و نه خونسرد. خود را بر زمینی سفت

شده را  های انجام توانست از آنان بخواهد نادرستی دینش را سرزنش کند، بلکه می توانست مردم ِ هم تنها می کرد. نه می

بود که برای کمک به  ای محاصره شده های پرستنده جا در میان جمعیت اصالح کنند. برخالف نواخالی، در این

شان  کندند تا به "خواهران" مسلمان شان دل می ریختند. بسیاری از زنان از جواهرات خانمانان، پول در دامنش می بی

شان  های ترو مصّرتر در خواسته زده شوند، بدخلق ل خرسند و شرمکه در مقاب جای این کمک کنند. اّما مسلمانان به

خواهند من   بار به صدا درآمد که: "آیا مسلمانان می طوری که یک کردند. به شدند و تقریبا صبر گاندی را لبریز می می

 در بیهار حرف بزنم؟ گناهان هندوان اند، صحبتی کنم و فقط باید در مورد نباید در مورد گناهانی که در نواخالی کرده

اند و به یک اندازه  اندازه اگر این کار را بکنم، بزدل خواهم بود. در چشم من، گناه هندوان بیهار و مسلمانان نواخالی هم

 اند."  محکوم

 

شد، و اگر نبود  بار هندوان در راولپیندی و پ نجاب پشت سرهم شنیده می ی مصیبت های دلخراشی از مخمصه قصه

ی خود را در یک جنون انتقام ازدست بدهند. به آنان گفت:  ما، هندوان بیهار ممکن بود دوباره خونسردیحضور مهات

 "اگر باردیگر دیوانه شوید، اول از همه باید مرا نابود کنید."

 

باری رخ داد، هرچند دستی که ماشه را چکاند، دست یک  شکل مصیبت در حقیقت، این همان چیزی بود که در پایان به

نحوی در  اشتباه و مطمئن بود، به ها تهدیدآمیز بودند. راه و روش گاندی که پیشتر بی نشانه ،بیهاری نبود. اّما پیش از آن

 که مسلمانان را جذب کند، در حال دفع هندوان هم بود. خطا رفته بود. این راه بدون این جایی به
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گیرد. مانند  ای معکوس می رود و نتیجه ، از راه خود بیرون میانگیز بود گاندی را ببینی که برای خوشایند مسلمانان غم

شد،  متوسل می ی آنان تر شد. هرقدر بیشتر به ِخَرد عملی تر و مهاجم کشیدند، حریص همیشه، کسی را که نازش را می

ی و هم برضّد ی خود، هندوان را، هم بر ضّد گاند کردند. این وضع به نوبه خواهی می بیشتر از پیش از وجدان او باج

 ای بود معیوب و فاسد. تر کرد. چرخه کام مسلمانان تلخ

 

آنان منصف بود و صادق، و   ها ایستاد و مبارزه کرد، با گذارد. گاندی در برابر بریتانیایی فرد دلیر به دلیر احترام می 

های زندان بیاندازند، به  پشت میلهشدند او را در  داشتند، حتی زمانی که مجبور می می  همین دلیل او را گرامی آنان به

اش بود. ضدیت، آشکار و ستایش دوطرفه بود. پیش از  گر دیرین گذاشتند. ژنرال اسماتز حریف و ستایش او حرمت می

ی ژنرال در زندان ژوهانسبورگ، با دستان خود یک  عنوان زندانی ، به1414شدن از آفریقای جنوبی در سال  روانه

ی این حرکت  عنوان هدیه برای ژنرال فرستاد. ژنرال اسماتز بیست و پنج سال بعد با یادآوری جفت صندل دوخت که به

ام، هرچند که ممکن است حّس کنم ارزش  ها را پوشیده های زیادی این صندل پرمعنا نوشت: "من پس از آن، تابستان

 چنین بزرگ را ندارم." های مردی این ایستادن در کفش
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   آزادیبهای 

ی موقت ِ ترکیبی" در دهلی، زمین در حال لیز خوردن  اصطالح "ملی در این اوضاع و احوال، در زیر پاهای دولت به

کرد و از شرکت در "مجلس موسسان" خودداری  لیگ پذیرش پیشین "طرح هیئت کابینه" را انکار می بود. مسلم

لیگ برای همایشی  ی نهایی با دعوت از رهبران کنگره و مسلم جداییکرد. دولت اَتلی در لندن، برای پیشگیری از  می

ی شجاع هند، که پیش از این  ی نظامی در لندن، آخرین تالش را کرد. اّما از آن چیزی بیرون نیامد. "واول" والی

تراف کند را در نبردهای صحرایی تحسین کرده بود، حاال مجبور بود اع 100بزرگوارانه راهبرد برتر "مارشال رومل"

دنده، حریفی  ی شطرنج سیاست، برای جناح گریزپا و یک ی نبرد مدنی گیج شده است. او در آن سوی صفحه در صحنه

 ضعیف بود.

 

ی هند و نگران حرکت به طرف هرج و مرج بود، جسورانه تصمیم  ی والی هیئت دولت بریتانیا که به فکر ناراحتی

، لرد  آن تعیین کند. با تشخیصی خوش ی من، کابینه  ای اجرایای بر ی تازه گرفت سیاستی قاطعانه اعالم کند و والی

توانست انجام بگیرد، جای شکّ و تردید وجود دارد. ساعت  را برگزید. در این که گزینش بهتری می 101مونباتن

انحالل ای که او ماموریت داشت انجام دهد، چیزی کمتر از  مناسب، مرد مناسب خود را یافت. سیاست جسورانه

نظر برسند و به بهترین  ها به هایی که عاقالنه ترین شیوه نبود، "به شیوه 1441ی بریتانیا در هند تا ماه ژوئن  امپراتوری

 وجهی به نفع مردم هند باشند."

 

ی ی تازه، دعوت گاندی به دهل های والی وقتی که مونباتن به دهلی وارد شد، گاندی در بیهار بود. یکی از اولین حرکت

چون و چرا آمد و هنگامی که از او مشورت خواسته شد، دریغ نکرد. او که  برای مشورت شخصی بود. گاندی بی

ای داشت  های بسیاری شده بود، هرگز از اجابت دعوت هرآن کس که از او خواسته اعتنایی ی بی خود قبال سوژه

ّما پیشنهادی که به والی داد حتّی برای این . اشخصترین  واالمقامبود یا  میکرد، چه کمترین شخص  کوتاهی نمی

عمل درآورد، بسیار جسورانه بود.  اش را در هند به  ترین راهبرد زندگی باید دلیرانه ی دریانورد نترس هم که می والی

 وزرای نظر گاندی این بود که والی باید دولت نهرو را برکنار کند و از جناح دعوت کند دولتی با محوریت گزینش

بود که، چوب الی چرخ حکومت جناح نگذارد، اّما اگر جناح پیشنهاد را  تشکیل دهد. کنگره به گاندی قول داده خود

 کردند. دعوت را به کنگره پیشنهاد میکرد، بایستی همان  قبول نمی

 

ر نیم ای زی زدند که در جایی باید کاسه والی جا خورد. مشاورانش به وجود چیزی غیرعادی مشکوک شدند. حدس می

همین خاطر به او توصیه کردند تا به دام مهاتما نزدیک نشود. مشکل بتوان گفت اگر  کاسه وجود داشته باشد. و به

                                                           
100
 - Erwin Rommel( و1141-1444: ملقب به روبای صحرا، مارشال ارتش آلمان نازی بود )  مورد احترام هر دوی سپاهیان خودی و

 هایش در شمال آفریقا پر شهرتند. دشمن. پیروزی
101
 - Lord Mountbatten( و آخرین والی1411-1474: دریادار ناخدای انگلیسی ،) ی هند. ی انگلیسی 
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وردن سیل  آمد. این آخرین تالش گاندی برای بندآ کرد، چه پیش می ی گاندی عمل می مونباتن با جسارت به توصیه

گرفت و نیز راهی بود برای نجات  سرزمین هند را داشت فرامیی  ای و جماعتی بود که همه ی خشونت فرقه فزاینده

 ی هند. شاید برای پیشگیری از سرنوشت شومی که در راه بود، حاال دیگر بسیار دیر شده بود. پارچگی وحدت و یک

 

د. او رسی ای برای خود می باید به نتیجه نفع می های مختلف و ذی های خود با طرف به هر صورت، مونباتن پس از بحث

باهوش، بانزاکت و جذاب بود و به راحتی  موفق شد رهبران هند را قانع کند که حسن نیت و صداقت دارد. مونباتن 

ی  دانست. کمی بعد به این نتیجه ی سریع را می گیری ای در دریاهای پرخطر بود، ارزش تصمیم ی باتجربه که فرمانده

توانند با هم آشتی کنند، مگر به بهای تقسیم کشور. هرچه  نمی های متناقض لیگ و کنگره دردناک رسید که آرمان

های درگیر بهتر بود. در حقیقت،  ی طرف کرد، برای همه گرفت و بریتانیا هند را ترک می میزودتر این کار انجام 

ی  ر میانهای د ، آن را به "در دست گرفتن مسئولیت کشتییْ  ْچنان بحرانی بود که رئیس ستادش، لرد ایسمه اوضاع آن

   اقیانوس، با آتشی در عرشه و مهماّتی جنگی در انبار" تشبیه کرد. 

 

ی  کردن رهبران کنگره در مورد منطق ظاهرا گریزناپذیر رویدادها، برای والی وقت زیادی نگرفت. تجربه قانع

ی  ها کار خود را کرده بود. پیروزی لیگ در هیئت دولت موقت "ملی"، پیش از این ی آنان از مشارکت مسلم ناامیدکننده

یک جدایی در درون جدایی انجام بگیرد، یعنی این که با همان تر مونباتن در آن بود که جناح را قانع کرد باید  بزرگ

ی خود، پیش  چون و چرایی که هند باید به دو قسمت شود، بنگال و پ نجاب هم حق دارند در مورد جدایی ضرورت بی

ه بود و از انتخاب هند یا پاکستان تصمیم بگیرند. جناح که از ورود این "مکافات عمل" به ماجرا، عمیقا سرافکنده شد

 راضی کند. با "پاکستانی زوار در رفته"را که خود  ای نداشت جز این از مقاومت در برابر منطق آن ناتوان بود، چاره

 

گیر حرکت کرد،  ی تاریخ هند، با سرعتی نفس پیمایی به سوی آزادی، اراّبه ی راه ی پایانی به این ترتیب در مرحله 

های خود  گناه را در زیر چرخ ی بی ها قربانی پراکند و میلیون آلود  می  ار خونای از غب درحالی که ابرهای کورکننده

هایی بیشتر از این را  رحم خود، انسان های بی در زیر چرخ  102ی هیچ جاگرناتی کرد. اراّبه پخش و پال و له می

ورد که: "در عرض هفتاد و سه آ خاطر می جانسون به-ی والی، اَلَن کمپل  ی مطبوعاتی متالشی و له نکرده بود. وابسته

خود پایان  به روز از ورودمان "طرح تقسیم" اعالم شد؛ هفتاد و دو روز پس از آن الزم بود تا دستگاه والی هم خود

 بگیرد. 

 

                                                           
102
 - :Car of Juggernaut راه  های هندوان در جنوب هند به شنی بسیار بزرگی که به شکل یکی از معابد هندو است و در یکی از ج اراّبه

کند. این  چیز را تخریب و له می شود. کنایه از دستگاهی بسیار بزرگ است که متحرک و هولناک است و بر سر راه خود همه انداخته می
 ب. ی دیگر آن: تریلی، غول بیابانی، نهاد یا نیروی بزرگ مخرّ  مراسم در قرن نوزده به انگلیس راه پیدا کرد. معانی
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ی اوجی بود که گاندی بسیار مشتاقانه در  ی آن بود، نقطه پایان حکومت بریتانیا بر هند، که دستگاه والی نماد بلند مرتبه

ی این حاکمیت زده بود. اّما حاال که پایان آن در جلوی چشم  زویش بود. او بیش از هر کس دیگری، تیشه به ریشهآر

کرد تا رهبران کنگره را مجاب کند که از سر وحشت مجبور نشوند که  سختی مبارزه می بود، بسیار ناخرسند بود. به

د، حاال دیگر گره که سوار شدن بر پشت ببر را انتخاب کرده بودن"جدایی و تقسیم" را بپذیرند. اّما رهبران کن ،با عجله

ای هراسان،  ای اغواشده و تا اندازه اش پیاده شوند. آنان، نیمی خرسند و نیمی ترسان، تا اندازه توانستند از پشت نمی

مورد پاکستان،  کردند با پذیرش ادعای جناح در دانستند چه کنند. شاید فکر می سراسیمه و سر درگم بودند و نمی

کردند. با این همه، از جواهر لعل نهرو، در یکی از حاالت   میای را حّل  بار برای همیشه مشکل جماعتی و فرقه یک

شکل خصوصی گفته  شود که به کرد، نقل می مداران شاخص می  ی فکری که او را از خیل جماعت سیاست طرفی بی

 یم."شو است: "با قطع سر، از شّر سردرد راحت می

 

ها  بیاید. بگذاریم انگلیسی "آزادی"سر برسد، باید پس از، و نه پیش از  ،کرد اگر قرار است جدایی گاندی تکرار می

قانونی پیش بیاید و هند به درون  اش بسپارند؛ ممکن است مدتی هرج و مرج  یا بی بیرون بروند و هند را به سرنوشت

و خالص خواهد کرد." اّما صدای گاندی، حاال صدایی بود در برهوت. ابتکار آتش فرو رود؛ "اّما آن آتش ما را پاکیزه 

 خواست مال او باشد.  عمل نمی

 

دست گرفت، ملت را خود به سوی  ی سیاسی را به ی مبارزه از زمانی که فرماندهی   در طّی کمتر از سه دهه، 

آمیز برای پریدن از مانع آخر    ها، هجومی جنون ی زمان بازشدن دروازه های آزادی برده بود. با دیدن نزدیکی دروازه

ی خود را شکست و با اندوه،  کنار ایستاد، چوب جادوگری شوربختانه ،جادوگر در این هنگام،راه افتاده بود.  به

سو، بعضی شادمان و بعضی هراسان را به تماشا ایستاد. چه  به آن  سو، رمنده جماعات نومید گریزان، شتابان به این

 شدند؟ آیا خودش از این سرنوشت معاف بود؟ او چنین آرزویی نداشت. تعدادی در زیر دست و پا له می

 

ی "طرح" نهایی که بر اساس آن حاکمیت بریتانیا میان دو حاکمیت  ، دو روز پیش از اعالم رسمی یکم ژوئنصبح روز 

–اند اش گزارش کرده نویسان شخصی   نامه طور که همراهان و زندگی آن–شد، گاندی  جانشین هند و پاکستان تقسیم می

شکلی که  مان باقی بود، در بستر دراز کشید و بهزودتر از معمول از خواب بیدار شد، و چون هنوز تا وقت نماز ز

و جواهر لعل هم فکر  103بینم. حتّی سردار دیگران شنیدند با خود حرف زد: "امروز من خودم را کامال تنها می

شود. آنان خوش ندارند به  کنند برداشت من نادرست است و اگر با جدایی توافق کنند، بازگشت به صلح قطعی می می

ی هند بگویم اگر قرار است حتّی جدایی هم پیش بیاید، این کار نباید از راه دخالت بریتانیا یا تحت حاکمیت بریتانیا  والی

کنم ثابت کنم  طور که ادعا می  همه، اگر قرار است همان ام. با این پرسند نکند پیر و خرفت شده انجام شود. از خود می

بینم که  کنم حرف بزنم. به روشنی می طور که حس می ام، باید همان و وفادار  کنگره و مردم انگلیس  که دوست حقیقی

                                                           
103
 - :Sardar Patel وزیر و وزیر کشور اولین هیئت دولت مستقل هند. (، معاون نخست1176-1461دوست هندی ) سردار پاتل، میهن 
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مان را حس نکنیم، اّما  ا تاثیرات کامل تصمیمکنیم. ممکن است فور ما این کار را از راه نادرست داریم شروع می

 آید، رو به تاریکی خواهد گذاشت.  می  ی استقاللی که به این قیمت بدست توانم آشکارا ببینم آینده می

 

زنم.  وپا می کنند و این من هستم که در تاریکی دست ی آنان درست فکر می پس از کمی مکث ادامه داد: "اّما شاید، همه

خطر بیافتد، بهتر است  اش به فهمم، بر سر هند آوار شود و استقالل نباشم که ببینم، اّما اگر مصیبتی که من می شاید زنده

، چه عذابی را تجربه کرده است. بهتر است گفته نشود که گاندی یک  این روح پیر، با فکرکردن به آن آیندگان بدانند

صبرانه منتظر استقالل هند است،  ست. اّما این روزها هر کسی بیی هند بوده ا زندهتِن پاره کردن -طرف ماجرای تکه

  "شود کرد. نمیکا دیگری پس 

 

ی فراوان" منتظر گاندی بود، در حالی  "با دلشورهاش  ی مطبوعاتی روز بعد که دوشنبه بود، مونباتن، به روایت وابسته

پاره کردن هند -ان باشد. گاندی مخالفت خود با تکهّ بینی ناپذیر ممکن است چه پنه دانست در آستین مهاتمای پیش که نمی

همین خاطر وقتی که با  کرد، اّما این که تا چه حدی برای برهم زدن "طرح" پیش برود، معلوم نبود. و به را پنهان نمی

ی   نهعنوان تمرین و نمو بهبه این کار، کاغذها، این را نوشت ) شده و سایر تکه های مصرف نامه آرامش بر پشت پاکت

ی  سختی توانست آسودگی کند، والی به ی خود را رعایت می ( که دارد روز سکوت هفتگیداشتعادت  جویی، صرفه

ای بر  هایم کلمه سخنرانی حال در کاغذی دیگر، گاندی نوشت: "آیا تا به پنهان کند. بر روی تکه –اش را و شگفتی–خیال 

 ام؟"  علیه شما  گفته

 

کند  کاغذهای مختلفی را که فکر می -ش نوشت "وقتی مذاکره به پایان رسید، مونباتن تکها جانسون درخاطرات-کمپل

گفت، کنش ی ش زد که در پشت این رویه ترش خواهند بود، فورا جمع کرد" والی حدس می جزء  یادبودهای تاریخی

 ی سیاسی، فروتنی و خویشتنداری نهفته است."  جویی نظیری از کناره بی

 

ی کشورش،  پارچگی تنها از دید ایمان پرشور گاندی به یک پاره کردن هند، نه-طور هم بود. فکر تکه ندر حقیقت همی

آمد جدایی را  توانست رودهای خون جاری در پی  گفت، به روشنی می طور که خود می انگیز بود، بلکه آن فکری نفرت

های  ها با مصیبت جنگید، در حالی که پیش از این نمی ای از او پرسید: "پس چرا با این وضع ببیند. وقتی که دیدار کننده

اگر که فقط به نظر شما، آلود و لرزان از خشم فروخفته پاسخ داد: " اید؟" گاندی با صدایی غم کوچک بسیاری جنگیده

برم و ی کنگره را به زیر سئوال ب ی فعلی توانم رهبری دادم؟ اّما نمی داشتم، این کار را انجام نمی اش را می فرصت

ی  ایمان مردم به آن را تضعیف کنم، مگر این که در وضعیتی باشم که بتوانم به آنان بگویم "بفرمایید این هم رهبری

ی فعلی را  جایگزین! برایم وقتی نمانده که این جایگزین را تشکیل بدهم. تحت شرایط حاضر درست نیست که رهبری

 م."تضعیف کنم. بنابر این باید داروی تلخ را بنوش
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ی  اش، بایستی تماشای صحنه ترین ساعت ی هند، که عالی چنان تلخ که معمار کّل آزادی ... و دارو تلخ هم بود. آن

ی  ادی باشد، وقتی که روزش رسید، از ماندن در دهلی خودداری کرد. ترجیح داد در کلکتههای آز گشایش دروازه

وقفه از زمان "کشتار بزرگ کلکته" در یک سال  امان و بی بی چکان، تقریبا آلودی باشد که با تن مجروح و خون  غم

 پیش، هنوز نیازمند حضور شفابخش او بود.

 

های دولت هند، سه بار خود را به او رساندند تا پیامی رادیویی برای روز استقالل از او بخواهند. سعی کردند  فرستاده

نیست"، او را تحت تاثیر بگذارند. پاسخ خشک مهاتما این بود که با گفتن این که اگر پیامی از او شنیده نشود، "خوب 

"از پیام اصال خبری نخواهد بود." درخواست مشابهی هم از سوی رادیو بی. بی. سی. انجام گرفت که آن هم رّد شد. 

لت باشد که در حا های خشن و خشک از سوی کسی شده باید باعث این پاسخ چه درد و رنجی در چنان موقعیتی می

 ! طبعی بود عاّدی بسیار مهربان و لبالب از شوخ

 

ها بودند. وقتی  شاید کسانی که بیشترین دلیل برای افتخار و لذت در روز استقالل هند و پاکستان را داشتند، انگلیسی

هن داشت. ها نباشد"، همین نکته را در ذ بهترین روزگار بریتانیا در گذشته والتر لیپمن در واشنگتن پست نوشت: "شاید

ی استقالل هند" را "پیمان صلحی، بدون یک جنگ"  لرد ساموئل در مجلس لردهای انگلیس، در حالی که "الیحه

گفت، در مورد راج  می 104شاه اسکاتلند مکبثطور که شکسپیر در مورد  کرد، گفت: "ممکن است همان توصیف می

 زندگی، او را تعریف نکرد." اش، مثل ترک ، "هیچ چیز در زندگیکه گفته شودهم  بریتانیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104
 - Thane of Cawdor: لقب شاه اسکاتلند است که پس از پیروزی مکبث بر او، به مکبث هم داده ی مکبث، اثر شکسپیر،  نامه در نمایش

 شده است. 
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 نفره ی تک سپاه مرزی

توانست  شد. اّما نمی بخشی از پاکستان می ،ی "نواخالی" شود که پس از جدایی برنامه داشت روانه ،گاندی در اول

 اوضاع اش که ادامه داشت"، به حال خود رها کند. حاال بر "آتش طغیانی ،قول خود، بدون ریختن مشتی آب کلکته را به

اند، در مسیر  به نفع هندوان برعکس شده بود. آنان، خرسند از این که باالخره در وطن خودشان آقای خودشان شده

ی کافی دور هم جمع  مهاجم بودند و هر جا که به اندازهداشتند. مسلمانان، هرچند که هنوز با بد اخمی،  جنگ قدم برمی

شان به سر رسیده و چیزی جز  دانستند دوران خوبی می ر هراس بودند. ولی بهکردند، اّما کالّ د شدند، ضد حمله می می

 شدن از کلکته و بنگال غربی نجات دهد.   تواند آنان را از نابودی یا رانده معجزه نمی

 

 تنها در کلکته، گوش به فرمانش نبودند، بلکه از شدت متنبه شده بود. نه وزیر پیشین، سرافکنده و به سهروردی نخست

ترین  لیگ در بنگال شرقی هم کنار گذاشته شده بود. به گاندی التماس کرد مدت بیشتری بماند تا مهم ی مسلم رهبری

ترین چالش  شهر هند، عقل به سرش برگردد. از نظر گاندی هیچ دعوتی خوشامدتر از آنی نبود که او را با بزرگ

اشت که سهروردی بایستی خود در این برنامه با او شریک روبرو کند. اّما در عین حال، این شرط را برای توافق گذ

خواهم فورا تصمیم بگیرید، بایستی به  و همراه شود و در زیر یک سقف با او زندگی کند. به او گفت: "از شما نمی

ی  ی قبلی باید بمیرد و جامه خانه برگردید و با دخترتان مشورت کنید؛ چون معنای حرف من این است که سهروردی

 دایی و درویشی را بپذیرد."گ

 

قول سردار  ای قرار داشت که، به ای که گاندی برای این کار انتخاب کرد، مال بانوی مسلمان مسّنی بود و در محله خانه

طوری که کامال در  کاران و اوباش" بود. مکانی بود درمعرض حمله، به ی بدنام تبه ی واقعی و النه دانی ، "آشغالپاتل

که  شان برای حفاظت از مسلمانان خشمگین بودند، در حالی انان هندویی بود که از آمدنش در میانزیر کنترل جو

ها را  ی این شدند، حضور داشته باشد. گاندی همه جا قصابی می رحمانه در آن نتوانسته بود یک سال پیش که هندوان بی

گفت: "بهتر است این برنامه به  کرد. می می دانست و با این وجود از داشتن محافظ مسلح برای حفاظت خودداری می

و عقل  ،سالح، عشق را در قلب حفاظت یا بی خشونتی تبدیل شود، روبرو شدن با خطر، اّما بی آزمونی حقیقی برای بی

 دهد!"  را در سر نجات می

 

مردان جوان روبرو شد  ای از گاتا" جا گرفت. دم دروازه با دسته ظهر سیزدهم ماه اوت در این خانه در "بلی در بعداز

" ماشین سهروردی محاصره شد و موقعی که باالخره !بیرون برو گاندی، دادند "گاندی، برو بیرون! که شعار می

ای به ماشین باریدن گرفت. گاندی به سراغ تظاهرکنندگان  های شیشه توانست وارد خانه شود، باران سنگ از پنجره

ونسردی توضیح داد که هدف این برنامه چیست و تصمیم قاطع دارد در اجرای شان با خ شان کرد و برای فرستاد، جمع

کننده داشت و پس از نشستی دیگر با این مردان جوان ِ هنوز  کلماتش تاثیری آرام این وظیفه "یا عمل کند یا بمیرد."

 نیمه خشمگین در روز بعد، طوفان نفرت فروکش کرد. 
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ی خود  فروکش کند و زمینی خشک و پرغبار باقی بگذارد، خوشبختانه در پی که با اخم و غرش تند  این طوفان، بی

های هندو و  بارانی از عطوفتی کامال باورنکردنی به زمین هدیه کرد. ناگهان و بدون هیچ دستور و تشویقی، جمعیت

دیگر را در آغوش ها جمع شدند تا با هم شب استقالل را جشن بگیرند و با یکدیگر برقصند و هم مسلمان در خیابان

بود، آن  "انفجار مهرورزی"به  "وار نفرت دیوانه"ا" که شاهد این دگرگونی از تّ  درانات دابکشند. شاعر بنگالی "سودین

 ام" توصیف کرد. که در عمرم دیده تیرا "شاید تنها معجز

 

ق هست که عمرش هم دراز قدر عمی های خودش را داشت که آیا این دگرگونی آن زده نبود. او شکّ اّما گاندی ذوق

ها فرمانبرداری وسرکوبی  گویی به استقالل پس از قرن ی خوشامد باشد. روز بعد که با بوق و کرنای جشن و شادمانی

شروع شد، گاندی روز را به روزه گذراند. این که برای عزاداری به خاطر جدایی، یا شکرگزاری برای رفتن 

ی  سای، یا برای همهمرگ همدم عزیزش مهاِدو دِ  خاطر پنجمین سال  لکته، یا بهها، یا برای بازگشت عقل به ک انگلیسی

 دانست. ها روزه گرفت، تنها خودش می این

 

های بزرگ، شکرکردن خدا و بنابر  روز( نوشت تا بگوید روش او برای بزرگداشت رویداد به آگاتا هریسون )در همان 

گرفتن به  ی هیئت دولت بنگال غربی که برای تبرک خورده ه قسماش به اعضای تاز توصیهاین روزه و نماز است. 

گذارید... مراقب قدرت باشید؛ قدرت فاسد  آید: "از امروز تاج خار را بر سر می نزدش آمده بودند، فقط از او برمی

روستاهای هند اش بیافتید. یادتان باشد قرار است برای خدمت به بیچارگان در  کند. نگذارید به دام شکوه و مراسم می

 در قدرتید. خدا یارتان باشد."

 

به میرابن نوشت: "در بیرون جماعت شاد است، اّما درون من رضایتی وجود ندارد. من چیزی کم دارم؟ مشکل از من 

قدر ناگهانی است که نتواند حقیقی باشد. آنان دگرگونی را به  آید آن نظر می ی مسلمان و هندو به است؟ ... یکپارچگی

رفت. گذشت زمان  دانم! شاید حتی اگر من هم در صحنه نبودم، اوضاع به همین شکل پیش می دهند. نمی سبت میمن ن

 نشان خواهد داد."

 

اش برای  ی پیشین ی کذایی، عمرش کم بود. دلواپسی اش رسید. معجزه ترسید، نوبت همان چیزی که گاندی از آن می

ی پاکستان  ای که تقریبا همه سوزی ی بسیار بیشتری در همه زدگی فقط با مصیبت ،"رودهای خوِن" جارِی پس از جدایی

ی تازه  شود. کلکته گسترده نمی  ی انسانی مهارتر از دیوانگی گیری، بی ی همه غربی را فراگرفت، تایید شد. هیچ بیماری

به شکلی فریبنده، آرام و دوستانه بود چنان  اوت فضا آن 31. تا روز برخاسته از بستر بیماری، تسلیم اولین موج آن شد
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تمام مانده بود. خوشبختانه گذاشت که  جا نیمه شود که کارش در آن ی نواخالی می که گاندی اعالم کرد روز بعد روانه

 ی خودش برود تا ترتیبات سفر روز بعد را بدهد. سهروردی به خانه

 

خواب رفته بود شروع شد. جمعیت بزرگی از جوانان   شب، پس از این که گاندی به 11داستان ناگهان در ساعت 

شان رسید خرد کردند. گاندی که از بستر بلند  دست زده راه خود را به درون خانه باز کردند و هر چه را که به هیجان

ی کمی   هایش را روی سینه چفت کرده بود، با فاصله شده بود تا با جمعیت خروشان روبرو شود و با خونسردی دست

دنبال ریختن خون  گران واقعا به در برد. آشوب طرفش جان به ی چماق به آجری که پرت شده بود و از ضربهاز 

 سهروردی بودند، اّما خوشبختانه مرغ از قفس پریده بود.

 

ی پر از مسلمانان  پس از این که جمعیت مجاب شد که بیرون برود، خبر رسید که نارنجک دستی به کامیون عبوری 

ن وقت در کنار منزل گاندی سکونت داشت ه و دو نفرشان را درجا کشته است. نیرمال کومار بوسه که در آپرتاب شد

کند که بر تفاوت بسیار ظریف، اّما  ی خاصی را تعریف می کرد، رویداد برجسته اش او را یاری می عنوان منشی و به

ها به "صدمه  طلبان غربی یا اعتقاد ِجْینیست ک صلحو رفتار خش ،خشونتی پذیر گاندی از بی مهّم  میان تفسیر انعطاف

گروهی از جوانان که حس  :گذارد نزدن به زندگان" )که ایمان خودش را تا حّدی به آنان مدیون بود( انگشت می

یا اند، نزد او آمدند تا بپرسند آ شان به گاندی، اخالقا ملزم به حفاظت از مسلمانان کردند با قول دادن چند روز قبل می

توانند از مسلسل دستی برای این منظور استفاده کنند یا نه. گاندی به آنان گفت که "من با شما هستم". اگر  می

توانستند این کار را با کمک سالح گرم انجام دهند،  توانست از اقلیت حفاظت کند، و جوانان می وزیر کنگره نمی نخست

 ی من هستند".   "سزاوار پشتیبانی

 

ی  چنان ابعاد اخالقی ای با آن با این که این چنین گفته بود، به روش خود با بحران روبرو شد. وقتی مسئله گاندی اّما 

دولتی باشد یا خصوصی.  مهمی مطرح بود، روش گاندی این نبود که به نهادی بیرونی تکیه کند، چه این که نهادی

 وکشتار" پایان بپذیرد". گیرد که "کشت ان میگیرد که فقط هنگامی پای ای می همین خاطر اعالم کرد روزه به

 

چون همیشه تاثیر چشمگیر مطلوب داشت. در عرض سه روز از شروع آن، از سوی رهبران  ی مهاتما، هم روزه

ای در شهر، حاضرند از  ی فرقه ای دریافت کرد که برای تکرارنشدن دیوانگی های کتبی های مردم تضمین ی گروه  همه

گویی اصیل با قلب بود یا سازشی بود تحت فشار  و ی گفت د را فدا کنند. آیا این تضمین، نتیجهروی رضایت جان خو

 داند. ها بود؟ هیچ کس نمی ی عشق، یا ترکیبی درهم و برهم از هردوی این گیری شکل ظریفی از باج
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داد و نزدیک به ده  مه میی خود ادا شدت به سرکشی غربی و سند به وکشتار در پ نجاب، مرز شمال در این میان کشت

گرفته پناهی بیابند. فراری بود  سوی مرزهای آتش ی خود در حرکت بودند تا در آن های پدری میلیون نفر، با ترک خانه

اش  های روزنه جانسون در یادداشت-لپسابقه در تاریخ که جنون عوام آن را بوجود آورده بود. کم در ابعاد بزرگ و بی

های باریک  ، و در جادهندز صد کیلومتر ادامه داشتپرواز کردم، که بیشتر ا یستون پناهندگان رِ نوشت: "من از باال س

های  بردند. پیش از این مهاجرت های گاوکش با خود می شان را در گاری ی اثاث زندگی خزیدند، خانوارهایی که همه می

 بار راه بازگشتی هم نیست". تازه، این اند. ی بسیاری وجود داشته، اّما هرگز با این ابعاد نبوده ای فرقه

 

ی هند برای پیشگیری از بروز چنین مصیبتی در  داد که والی ای رخ می ی امنیتی این رویداد با وجود اقدامات پیچیده

هزار نفره در پ نجاب در  66ی  که سپاه مرزی گفت، "در حالی بعدها می طور که مونباتن پ نجاب انجام داده بود. آن

 ی گاندی صلح را به بنگال آورد". نفره ی تک ها غرق شده بود، سپاه مرزی باتالق شورش

 

ی  ی درستی و اصالت پیروزی ی کلکته تنها صحنه زده اصطالح آشفته و جنون در تاریخ معاصر، این که شهِر به

های بدنام شده، تنها هندیانی بودند که خودانگیخته و  وار بود، مدرکی است قاطع. بنگالی گاندیی عشق  معجزه

پذیرتریِن آنان،  ترین، و تحریک ترین مردم هند، مهربان دیده ی دردآلود گاندی پاسخ دادند. رنج خودجوش به ناله

 ا ساختند، بیهوده نزیستند.راه گاندی که بنگال ر شان از آب درآمدند. پیشینیان بزرگِ  ترین متین
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 !یا عمل یا مرگ

ای  های سرکش نفرت فرقه جا هم مشتی آب بر روی شعله گاندی دلواپس رفتن به پ نجاب بود، با این امید که در آن

زه واری که پ نجاب را به لر ی دیوانه سپتامبر وارد دهلی شد، متوجه شد که مرکز زلزله 4بریزد. اّما وقتی که در 

ی خود   مهار شهر را در چنگ شریرانه آمیز از خشونت بی درآورده بود، به دهلی منتقل شده است. بساطی جنون

بود که بیشترین خطر را داشت، تصمیم گرفت در دهلی "یا عمل  گرفت. و چون گاندی طبق معمول باید در جایی می

 کند یا بمیرد".

 

همین  ود در "سپورآباد"  بماند، چرا که پر بود از پناهندگان پ نجاب. بهی خ ی مورد عالقه این بار نتوانست در کلبه

ی  ی اربابی که در این خانه اش کردند که در "عمارت بیرال" ساکن شود. در کمال تعجب، گاندی در حالی خاطر قانع

بسیار اّما اش،  خدمت ی منابع دولت نهرو در کرد، دور و برش پر بود از هواخواهان عزیز و همه مانند زندگی می کاخ

ی جوانانی  ای که در یک آشغالدانی، در محاصره کرد، کلکته بیشتر از آن وقت که در کلکته بود احساس درماندگی می

عنوان همراه و رفیق گاندی در ماموریتی مقدس با دهانی بسته  صبرانه به حضور مشکوک سهروردی به بود که بی

 . غریدند می

 

اش را پنهان نکرد که هیچ کسی در میان رهبران مسلمان، سیک یا  ش در دهلی، احساس نومیدیگاندی در اولین سخنان

انگیز که  بیند که بتواند به او در کنترل عناصر سرکش در جماعات متعلق به خودشان کمک کند. اعترافی غم هندو نمی

اند، قادر به  ی فرو رفتن یی که اگر آمادهها های عاطفی و دمدمی بود، بنگالی تحسینی غیر مستقیم و سربسته از بنگالی

 فرا رفتن هم هستند.

 

ای که با  شده ی پناهندگان هندو و سیک از پاکستان یا مسلمانان تخلیه شده بندی های سرهم هر جا که به بازدید از اردوگاه

چه که او  دید، اّما آن میرفت، فالکت بزرگی را با چشمان خود  نگرانی در انتظار فرستاده شدن به پاکستان بودند، می

کشید، میل شدید انتقامی  شان زبانه می داد، آتش خشمی بود که در چشمان زده زجر می را بیشتر از مصیبت قربانیاِن غم

گناه بر سرشان آمده بود، با  عنوان بی چه را که به وید. آنجَ  شان را می های رسید مانند خوره، قلب نظر می بود که به

گناهان دیگری بیاورند. مهاتما از سِر درد نالید که: "شهروندان دهلی مگر دیوانه  واستند بر سر بیخ قراری می بی

 ند، مگر چیزی از انسانیت در وجودشان نمانده است؟"ا شده

 

عنوان   کرد. او به هند به تنها به انسانیت او، بلکه به غرور او هم توهین می داد، نه چه که در پایتخت هند آزاد رخ می آن 

ها    ی ترکیب فرهنگ قول خودش، "گهواره ی وحدت در عین تنوع، و به گاه دیرینه دوستی، آزمایش سرزمین مدارا و نوع

میرد". دهلی باید پرچم رفتار مدنی را  گفت "اگر هند شکست بخورد، آسیا می کرد. می های بسیار" افتخار می و تمدن
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ی امتیاز افتخار شکستن  تواند مدعی صورت است که می زد. "فقط در آنابرافر چه که پاکستان انجام داد، اعتنا به آن بی

 ی شخصی شود." ی معیوب انتقام و تالفی چرخه

 

عنوان  شان را از دست داده بودند. در هند تقسیم نشده، مسلمانان از او به رسید کلماتش جادوی دیرین نظر می اّما به

شان کند. حاال  شان است تا اغفال کرد دوست بازی که وانمود می هندوی نیرنگ :گفتند شان بد می " خورده "دشمن قسم

کشیدگان هندو کمتر از  عنوان "مسلمان دوآتشه" بدگویی کنند که برای رنج ه از او بهنوبت هندوان رسیده بود ک

"ستون پنجم" هندو بود، ها را به هندوان تحمیل کرده بودند. او یک  سرنوشت کسانی دلواپس بود که آگاهانه همان رنج

 بود! "" بلکه "محمد گاندیگاندی نه "موهانداس

 

وطنانش با وجود  ها ضروری بود، هم اش در برابر انگلیسی نظیر و شخصیت اخالقی ی بی تا زمانی که وجود رهبری

آمده بود و  دست کردند، اّما حاال که استقالل به بودن"اش، با خرسندی از او اطاعت و پیروی می  "عجیب و غریب

کردن شکوه این "سرزمین مقدس" توانسته بود به واقعیت درآید، چرا باز هم این آدم عجیب و  ی زنده رویای هندویی

 اش گذشته بود؟  غریب تحمل شود، آدمی که تاریخ مصرف

 

  چون خواب توانست این تغییرخلق و رفتار مردم را حس کند. خوابش، که همیشه آرام و معصومانه هم گاندی می

باره خواب اوباش هندو درحال حمله به اتاقش، بار  یک–شد  کم با رویاهای ناخوش دچار مشکل می کودکان بود، کم

توانم  رزنش آنان است. "خوابیدن یا بیدارشدن، نمیدیگر خواب اراذل مسلمان، و خواب این که مشغول جّر وبحث یا س

 به چیز دیگری فکر کنم." 

 

خواند و  میاو که هر روزه گیتا را از بّر که  طوری ، بهبرد چنان شدید رنج می ی پیرامون خود، آن از انحطاط اخالقی

ی خیروشّر  ثباتی انه، بیهای دوگ ردباری، خودداری، باالتر بودن از تضادهرگز از تبلیغ نظر گیتا در مورد ب

   ی فکری حاال دیگر قادر نبود در وقتی که بیشتر از هر زمانی به پشتیبانیاّما شد،  سته نمیخ  ی کار تفاوتی به نتیجه وبی

داد، اّما آیا  اش انجام می  ی ساعات بیداری اش را در هر دقیقه رفتار کند. در واقع او وظیفهش آن نیاز داشت، مطابق

تفاوت و بی اعتنا بود یا نه؟ این عیب را در خود تشخیص داد،  ی کارهایش بی ه گیتا فرمان داده بود، به میوهطور ک آن

بود، و اعتراف کرد "اگر کسی خود را با خدا یکی کرده باشد، بایستی رضایت دهد خوب و بد،  میاگر که عیبی البته 

ام، و بنابر این تقاّل  کنم به آن مرحله نرسیده می    ز نباشد. حسّ ی او بگذارد و مراقب هیچ چی عهده موفقیت و شکست را به

 ی من هنوز ناتمام است". و مبارزه
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اش به مردم و افتخارش به میراث  شکّ مقیاسی از حساسیت اخالقی، عشق ناپذیر که  بی این درد و رنج تحمل

که با   ی آزارنده از این اش، و آگاهی ناکافی اش، خواب ی دائمی ضعفش، سرفه  شان بود، شاید با سالمت رو به معنوی

کرد.  شد و حالش را قدری بیمارگون می وجود پیروزی در نبردهای پیشین، در حال باختن آخرین نبرد است، بدتر می

گفت: "نقطه ضعفی  کشید. می دید و خود را کنار نمی وار بود که عیب را در دیگران نمی قدر بزرگ قدر صادق و آن آن

ی کارم این  باید وجود داشته باشد که نتیجهخشونتی(  )بیدر جایی از درک و عمل من به حقیقت و آهیمسا  ظریف،

ام. شاید خدا  ی حقیقی گرفته خشونتی جای بی خشونتی نیست، به خشونتی ضعیفان را که اصال بی شده. من به اشتباه، بی

 نستم ببینم."توا عمدا مرا کور کرد. بهتر است بگویم که کور بودم. نمی

 

قانونی از زمانی که در اوایل سپتامبر به صحنه وارد شده بود، فروکش کرده بود، اّما تا  هرچند که اوج خشونت و بی

چنان  دانست این آرامش نسبی، بیشتر ظاهری و سطحی است تا واقعی. هم رضایت گاندی راه، دراز بود، چرا که می

"شهر از ترس پلیس ساکت است. اّما در دل مردم آتش خشم روشن است. ای نوشت:  در نامه 1441که در سال نوی 

 بینم." من باید یا در این آتش هالک شوم یا آن را خاموش کنم. هنوز راه سومی نمی

 

ی عزیزترین و معتمدترین  شد که در اثر بدگمانی و بگومگوهای دو سویه به این درد و رنج، شرم و رنجشی اضافه می

ی  آمده بود. تصمیم کابینه مبنی بر موکول کردن پرداخت سهم پاکستان از موجودی  ی اتحاد" پیش "کابینهرفقایش در 

نظر از اعتبار  ی کشمیر، از دید گاندی، صرف شد(، به شرط  حّل مسئله میلیون دالر می  44ی هند تقسیم نشده )که نقدی

اش را پرسید. مونباتن  طور خصوصی از مونباتن نظر شخصی آمد. وی به  نظر نمی پذیر به  ی آن، اخالقا توجیه حقوقی

 پرداخت "اولین اقدام ننگین" دولت هند خواهد بود. پاسخ داد که این توقفِ 

 

او را  ،ی درماندگی آورد. حّس فزاینده وزن متراکم این رویدادهای ناخوشایند بر روی وجدان گاندی به شدت فشار می

اش پیارلعل یادداشت کرده است که:  نویس نامه رفته زود رنج شد. منشی و زندگی هتقریبا بدخلق و اخمو کرد و رفت

ای  کرد تا جلوی خود را بگیرد. جمله کرد که باید تالش می ی خود به زود رنجی شکایت می "بارها و بارها از آمادگی

ها که  ام هستم؟" و گاهی وقت نیی هیزم مراسم جسدسوزا بینید که بر باالی پشته "مگر نمیدائما ورد زبانش بود که: 

ای است که با شما  طور کامل و دقیق توضیح دهد: "باید بدانید که این جنازه ویژه هشداری آمرانه را به خواست به می

کند  اش را افتتاح  کند تا گاوداری کش" بازدید می بود که آیا از "ریشی زند." وقتی میرابن از او پرسیده این حرف را می

  "ی حساب کردن بر روی یک جنازه چیست؟" پاسخ داده بود، "فایدهیا نه، 

 

ناپدید شد، چون در همایش نمازی اعالم کرد تصمیم گرفته است  1441ژانویه  12ی این افسردگی در روز  همه

گون، های گونا گیرد، مگر این که قانع شود فرقه شود و به مرگش پایان می ای بگیرد که از ظهر فردا شروع می  روزه

اند. اعتراف کرد  ی آزاد خودشان، از سر گرفته خاطر فشار بیرونی، بلکه از روی اراده ی خود را، نه به روابط دوستانه
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اخیرا مرا مانند خوره به تحلیل برده است. به محض گرفتن روزه، این حّس ناپدید  ،ی من حاصلی که: "ناتوانی و بی

 مدانم که خوشحال ام. سرانجام این فکر ناگهان به سرم زد، می فکر بوده خواهد شد. در این سه روز گذشته، غرق این

  "کند. می

 

اش  خلقی ی شاد و خوش ام" بود، تا چه حّدی به بازگشت روحیه ترین روزه قول خودش "بزرگ ای که به این که روزه

د: "این نامه را درست بعد از تواند معلوم شو ای که سه روز بعد خطاب به میرابن دیکته کرد می کمک کرد، از نامه

دار  کنم، و در همین حال مشغول خوردن چیزی هستم که فرد روزه ی صبح دیکته می دقیقه و سی  نیایِش ساعت سه

رود.  زده نشو. این غذا عبارت است از یک لیوان آب داغ که با مشکل فرو می مجاز است در شبانه روز بخورد. بهت

خورم مرا دوباره زنده  دانی که در نهایت شهد است. هر وقت که آن را می به خوبی می خوری، اّما آن را مثل سّم می

ی سّم  توانم در حدود هشت بار از این خوراک شهد مانند، اّما به مزه اش عجیب است که این بار می کند. گفتن می

 پذیرند! چه روزگار غریبی است!  باور هم آن را می ام، و مردم خوش کنم که روزه بخورم. با این همه، هنوز ادعا می

 

گرداند، اطرافیانش را  ی شاد مهاتما را به او برمی اش، روحیه ی زندگی در حالی که روزه، هجدهمین و آخرین روزه

شده در سینه، انتظار  های حبس   زده بودند و با نفس کرد. کّل ملت بهت ی کمی هم که داشتند محروم می از همان روحیه

ی اتحاد"  و اعالم پرداخت     گرفتن تصمیم "کابینه درنگ روزه، پس افتد. تاثیر نخست و بی چه اتفاقی می کشیدند که می

 ی نقدی بود.  تاخیر سهم پاکستان از موجودی بی

 

، ای دراز را تحمل کند و موقعی که حالش رو به خرابی گذاشت توانست روزه قدر ضعیف بود که نمی گاندی آن

ی جماعات وادار شوند تعهدی کتبی به مهاتما بدهند که از این پس  ای انجام گرفت تا رهبران همه های سراسیمه تالش

کار در روز ششم روزه انجام شد که او را به شکستن روزه  زندگی، اموال و حرمت مسلمانان در امان خواهد بود. این

 وادار کردند.

 

در دهلی بود و از نزدیک واکنش عموم مردم را تماشا  ی مونباتن، که در سراسر این دوره ی مطبوعاتی وابسته 

ی  " در خاطراتش نوشت: "باید دور و بر "روزه –توانست هر کسی را ببیند نگار بود می و چون روزنامه–کرد  می

به ی هنر تاثیر بر روی  کننده ی خیره ی گاندی بررسی ی زندگانی ی آن را بفهمی. همه  گاندی زندگی کنی تا َجذ 

عنوان یکی از  دست آورده است، باید به هاست، و با قضاوت بر اساس موفقیتی که در این قلمرو راز آمیز به توده

ها به حساب بیاید. او برای عمل از طریق نمادهایی که همه  ی زمان هنرمندان دنیای رهبری در همه ترین بزرگ

 است." نابغهتوانند بفهمند،  می
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کمک  باید به سرانجام می ترین هنرمندان دنیای رهبری" مانند، و "یکی از بزرگ بدبختانه، قدرت نمادها تا ابد باقی نمی

ای را  ی دیوانگی تا شعله –اش بود یعنی از طریق صلیبی که بسیار عاشق–ها" عمل کند  نی زما ترین نماد "همه بزرگ

 کرد.  باره تهدید می ی زمین را به بلعیدن یک خاموش کند که همه

 

ای را که در پایتخت شایع بود، رام کرد. اّما تا چه حّد واقعا قلب مردم را  گری در این میان، روزه در حقیقت وحشی

شکّ کار او، ترس و اضطراب  کرد، چیزی که مهاتما به آن امیدها داشت، موضوعی است قابل بحث. بی زیر و رو

کردن یا  دگرگون نظر از  مسلمانان هند را تسکین داد و به آنان نوعی از حّس امنیت نسبی داد. این روزه، صرف

چه که واقعا دگرگون  ی جماعات داشت. اّما آن ی همه نده و تربیتی بر روی رفتار ظاهریکن ها، تاثیری متنبه نکردن قلب

ی پاکستان از  کرد، تصویر گاندی در دنیای اسالم، از "دشمن شماره یک" به  "فرزند شریف شرق" بود. وزیر خارجه

 "موج تازه و عظیم احساس و میل دوستی میان هند و پاکستان" سخن گفت.

 

توانستند  یب گاندی مستقیما دخالتی نداشتند، اولین بار بود که میها هم، که حاال دیگر در رفتار عجیب و غر انگلیسی

های پیشین او را مسخره  هایی که بعضی از روزه ی او را ببینند. نشریات انگلیسی و انگلیسی ی روزه مزیت و فایده

ی  "موفقیت روزه شدند که گیری محکوم کرده بودند، حاال متوجه می های باج عنوان تاکتیک ها را به کرده بودند و آن

تر از بمب اتم از آب در بیاید، قدرتی که غرب باید با  تواند قوی گذارد که می مهاتما گاندی قدرتی را به نمایش می

ی آقای گاندی تا پیش از این هرگز به این  خواهی تایمز لندن نوشت: "آرمانی  نشریهحسرت و امید آن را تماشا کند." 

رروشنی اثبات نشده بود." آرت قدر تحت تاثیر قرار گرفت که او هم از  ِن" کلکته، آن، ویراستار پیشین "استیتزمَ ور مو 

 روی همدردی، اقدام به روزه کرد.

 

ی کسانی را  دردی و تحسین همه که هم کند جز این ی رنج داوطلبانه برای هدفی شریف کاری نمی ی تماشایی صحنه 

هایش برای پاک کردن خودش و  اند. گاندی معتقد بود روزه های اخالقی ها و ارزش انگیزد که نگران خیر انسان برمی

چنینی  شکّ، تا حدودی هم نقشی این شدند. بی فته میکمک به دیگران در چرخاندن نورافکن به سوی درون خود گر

اش و گذاشتن جان بر سر آن،  سیاسی  ی اخالقی از گره کردند تا با جداکردن مسئله ها مهاتما را قادر می داشتند. روزه

قول خودش، "هیچ انسانی اگر که خالص و  های کور بسیاری را به روش خود و مستقیما باز کند. و چون به گره

تر از جان خود ندارد که بدهد"، اثر روزه بر روی دیگران چشمگیر بود.  یمی برخورد کند، چیزی باارزشصم

ی اخالقی جلب کرد، بلکه این درس را به روشنی و دردناکانه  تنها توجه مردم را به مسئله عالوه، این روزه نه به

 مندترند. انسانی، ارزش های اخالقی، نسبت به جان پر ارج آموزاند که در دراز مدت، ارزش

 

های متفاوتی را در افراد مختلف و در  ها، نباید چشم را بر روی این حقیقت بست که این روزه واکنش ی این با همه

ی اخالقی پیداکردند، بعضی  ای دیگر نوعی از حّس تعالی زده شدند، عده های مختلف برانگیخت. بعضی بهت زمان
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ها را حبس کرده و   شان نفس خود پیچیدند، اّما همه ی آن، از درد به زیر فشار اخالقیدیگر عصبی شدند و کسانی هم در 

هایش  زده و همراه با تحسینی دردناکانه. گاندی خود اصرار داشت که قصد ندارد روزه به تماشا ایستادند، افسون

ش نیست. با این وجود، آیا مجبورکننده و زورگویانه باشند. او چنین باوری داشت، و در صداقت باورش جای پرس

تواند این واقعیت را  تواند معتقد باشد که عنصر اجبار در آن وجود نداشته است؟ انسان چگونه می طرف می ناظر بی

ی او، در بیشتر موارد آنانی را که برای  های متعالی های بسیار ِ مهاتما، یا به تعبیر تاگور، کفاّره توضیح دهد که روزه

کرد. کسانی که مستقیما درگیر نبودند، بیشتر از  زده و ناراحت نمی شرم  شدند، ها گرفته می روزهاین  انش ی نفع اخالقی

شان قرار بود به این وسیله نجات پیدا کند،  کردند، اّما آنانی که روح ها را حّس می ی آن ی متعالی زیبایی ،هرچیز

 پیچیدند. ای به خود می شکل آزارنده به

 

دینانی که حّس  دینان هندوی گاندی را از او دور کرد، هم ی زیادی از هم ترین روزه" عده این آخرین و "بزرگ 

کند. این که او همیشه برای کسانی که  انصافی می کردند مهاتما برای خاطر رضایت وجدانش، نسبت به هندوان کم می

گیرتر بود، در نظر این منتقدین تغییری  شان بود، سخت تشان داشت و بیشتر ازهمه به فکر سعاد بیشتر از همه دوست

تنها  جاست، با تصور منتقدین، نه ی انسان در آن آورد، چرا که تصور گاندی از موقعیتی که سعادت حقیقی بوجود نمی

 متضاد هم بود.حتّی ، بلکه  شباهت بود بی

 

شان داشت، در آزمون  ه بیشتر از هر کسی دوستی آنانی ک ی بسیار عمیق او برای انضباط اخالقی این ب عد عالقه

عادت داشت  :شود خوبی تصویر می شان در "نواخالی" آورد، به پیمایی ی برادرش مانو در طّی راه  سختی که بر سر نوه

خواست این کار را انجام  بار که می که بنشیند، پاهای خود را بشوید. یک موقع رسیدن به هر روستایی، پیش از این

سابید، پیدا نکرد. مانو که مسئول جمع و جور کردن این چیزها بود، از  پایی را که با آن کف پایش را می سنگ دهد،

شان در سر راه در آن توقفی داشتند. بایستی بابت این  ای جا گذاشته بود که گروه ی بافنده روی فراموشی آن را در کلبه

ی تمام، صدا کرد تا فورا، تنها و بدون همراه  گیری او را با سختکرد. گاندی  کوتاهی در انجام وظیفه عذرخواهی می

 شده را برگرداند. مرد، برگردد و سنگ گم

 

خطر هم نبود. مانو درحالی که دل توی دلش نبود، اطاعت کرد. خوشبختانه، سنگ را پیدا کرد و  راه خلوت بود و بی

و گفت: "من میزان خطر را بهتر از تو خبر داشتم. اگر اّما با چشمانی گریان. گاندی خندید –صحیح و سالم برگشت 

صورت از شادی  شدی، قلبم در آن ات روبرو می دزدیدند و تو با شجاعت با مرگ شدند و تو را می اوباشی پیدا می

کردی، احساس تحقیر و  گشتی یا از خطر فرار می رویی یا ترس برمی آمد. اّما اگر از روی کم رقص در می به

خواندی، اّما  شنیدم، هر روز پشت سر هم آواز "تنها گام بگذار" را می طور که از زبان تو می کردم. آن می ناخرسندی

ی امروز این آگاهی را به تو داد که آنانی  ، الف و گزاف است یا نه. واقعهدانستم آیا این آوازخوانی در درون خودم نمی

 گیرانه ممکن است امتحان کنم." سختحّدی  شان هستم، تا چه را که بیشتر از همه، عاشق
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ی مدت  شد، گاندی در همه ی آپاندیس عمل جراحی می و کمی بعد در "پاتنا"، وقتی که همین مانو باید برای بیماری

 اش گذاشته بود. روی پیشانی عفونی زده بود، دستانش را با عشق به عمل، در حالی که ماسک ضد

 

ها   ی کسانی که قادر به ابراز این عشق همان اندازه هایی هستند، به چنین عشق اینبدبختانه، آنانی که مستعد فهم ارزش 

شد انتظار داشت به آن درجات باالی اخالقی  سختی می ی جماعت هندو و سیک به ی کلیّ  اند. از توده هستند، کمیاب

ر مدنی و انسانی نبود. وقتی هیجان ت، در نهایت چیزی بیشتر از رفتاسخوا چه که مهاتما از آنان می برسند و بفهمند آن

نظر  عادالنه بهرنگ خشونت، نامعقول و نا گیرد، چیزی که معقول و بدیهی است، در زیر نور خون و خشم باال می

بارش نجات دهد. و  خواهد او را از اعتیاد مرگ مانند واکنش فرد الکلی به تالش دوست خیرخواهی که می–رسد  می

شان و دادن  ی گاندی از ظرفیت صبر وتحمل نامنصفانه انتظاراتآمد   نظرشان می چه که به همین شکل از آن مردم به

ی کلمه، دو  شدند. این آزردگی، به معنای واقعی جا به نفع مسلمانان از سوی او بودند، آزرده خاطر می امتیازات بی

 روز پس از شکستن روزه منفجر شد. 
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 !، هم مرگهم عمل

هایش را در فضایی باز، رو  افتاد، نیایش با جمعیت، عادت دراز مدت گاندی بود. هر شب، هرجا که پایش مینیایش 

کرد، بلکه  کیشانه پیروی نمی داد. تشریفات و آداب نیایش، از الگویی راست در روی جمعی کوچک یا بزرگ انجام می

های مذهبی  ن ادیان مختلف تغییر شکل داده بود. سرودگزینانه بود، و از سوی او به فضای همایش مومنی التقاطی و به

گفت که  ای خطاب به جمعیت می ، چند کلمهشد. در پایان شان با صدای بلند خوانده می های و آیات منتخبی از کتاب

ی خاصی حرف  رسید. در مورد موضوع معین مذهبی ی ملت می عموما از طریق رادیو و مطبوعات به اطالع همه

ی  توانست جلب کند. موضوع هر چه بود، به شیوه اش را می ای که موضوع روز بود توجه که هر مسئلهزد، بل نمی

نظر  کرد، به داد که حتّی وقتی بحثی سیاسی را مطرح می خاص خود، آن را به سطحی از اخالق و معنویت ارتقاء می

  هد. رسید انگار که قدّیسی، طریق پارسایی را آموزش می می

 

ی نشسته بر  ها شرکت کنند. گاندی ، در این همایشو جویی پرساجبار به هیچ  هیچ محدودیتی و بی انستند بیتو همه می

ی  گزاری روی سکّو، هدف راحتی برای سوء قصد بود. تا این زمان، تنها حفاظتی که نیاز داشت، حفاظت از حرمت

آوردند تا پایش را لمس کنند. اّما  و به جلو فشار میفرسای جمعیتی بود که به رسم هندیان برای ادای احترام به ا طاقت

زد. تعصب و غیرت اسالمی در  هم ریخته بود. هیجانات خشن باال گرفته بود و نفرت در فضا موج می حاال اوضاع به

ت ی شهو ، گاندی را مانع اصلی جوی این واکنش پاکستان، مشابه خود را در هند به میدان آورده بود، و پیشتاز ستیزه

 گرفته بود.ها به نام اسالم انجام  دید که بر ضد هندوان و سیک هایی می  گری انتقام از وحشی

 

گرایی بر تن بربریت شیطانی عمل  جا هم، مثل پاکستان، فریاد "دین در خطر است" به عنوان ردایی از آرمان در این

کرد.  ا او هر گونه حفاظت مسلحانه را رّد میکرد. به گاندی اخطار داده بودند و پلیس امنیتی دلهره داشت. امّ  می

اش را "پتان"  ای به زندگی نداشت، مگر با قدرت عشق. چهل سال پیش، در ژوهانسبورگ موقعی که زندگی عالقه

جای مردن از بیماری یا امثال آن، برایم  دست برادری، به خشمگینی تهدید کرده بود، با خونسردی گفته بود: "مردن به

دانم  آلود یا تنفر از ضاربم خالی باشم، می ی خشم صورت، من از اندیشه ی اندوه باشد. و اگر، حتّی در آن مایه تواند نمی

 "ام خواهد بود. که به نفع سعادت ابدی

 

ی "سعادت ابدی" در ده روز بعدتر، او را در معرض  ، پیش از بخشیدن هدیه   گان سرنوشت در روز بیستم ژانویه، الهه

ی  اش در حضور جمعیت بود که بمبی در چند متری ی سخنان معمول پس از نیایش گر قرار دادند. در میانهآزمونی دی

ی خود ادامه داد. بعدا، پس از این که مرد جوانی که بمب  نگرانی به سخنرانی جایی که نشسته بود منفجر شد. گاندی بی

ی  خاطر "نجات"اش و خونسردی است، بانو مونباتن به اش کشتن گاندی بوده را پرتاب کرده بود فورا پذیرفت که هدف

  خاطر شجاعت اش در زمان انفجار، به او تبریک گفت. اّما این گاندی بود که توضیح داد هیچ امتیازی را به شجاعانه

ه ی ارتش است. در ادام ی تیراندازی کرده آن صدا مربوط به تمرینات معمولی تواند ادّعا کند، چرا که فکر می نمی
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، در حالی که در دلم مشغول تکرار گفت: "اگر کسی از نزدیک به من شلیک کند و من با لبخند با گلوله روبرو شوم می

 ام." ی تبریک صورت است که حقیقتا شایسته نام خدا باشم، در آن

 

های  نادرستی بردن شادمانه برای جبران شد که نماد رنج همیشه عاشق صلیب بود و مبهوت این نماد تصلیب مسیح می

عنوان آرزویی  رسید اشتیاقی درونی برای شهادت، میلی ناخودآگاه که گاهی به نظر می نوعان خطاکار بود. به دیگر هم

اش مانو که در  اش را که انفجار بمب تیز تر کرده بود، به تسخیر خود درآورده بود. نوه کرد، تخیل آگاهانه بیانش می

های  دهد که از "گلوله ز خواب، از فکر کردن گاندی با صدای بلند گزارش میموقع مالش سر یا پایش در پیش ا

عنوان آرزوی اوجی  عنوان دلشوره از شّر، بلکه به البته نه به–گفت  ها" با خود سخن می ضارب" یا "رگبار گلوله

 ی پر از تقالّ و مبارزه. شایسته در یک زندگی

 

زمین، به مانو گفت: "اگر قرار باشد از بیماری بمیرم، حتی اگر از دست اش  به روی این  ژانویه، آخرین شب  24در 

ام، حتّی اگر مردم  ها به دنیا فریاد کنی که مهاتمایی دروغین بوده باشد، بایستی از روی بام خانه یپوست یک جوشِ 

اهد بود. از طرف وقت است که روح من، هر جا که باشد در آرامش خو خاطر این سخن دشنامت دهند. آن احتماال به

طورکه در آن روز کسی سعی کرد بمبی را پرتاب کند،   ای مرا از پا درآورد، همان دیگر، اگر کسی قرار باشد با گلوله

وقت است که باید بگویی من  ای گشاده با گلوله روبرو شوم، فقط آن بر لبم، با سینه 105و من بدون ناله و با نام راما

  "برای مردم هند، خیر و خوبی خواهد آورد. ام. این مهاتمای حقیقی بوده

 

ی  خاطر داشت که گاندی هرگز مدعی ی پیشگویی برداشت نکرد، باید خوب به برای این که این کلمات را به منزله

ی موقتی برای روانه شدن به "اَشرام واردا"ی خود ا ی رویدادهای آینده نبود. در حقیقت او برنامه ی پیامبرانه  بینی پیش

لیگ، جناح را  جا قصد داشت به پاکستان برود، به این امید که دولت مسلم ای سه روز بعد ریخته بود. بعد از آنبر

دانست حضورش  راضی کند که رفاه کشورشان و کشور او به حسن نیت و اعتماد دوجانبه وابسته است. در ضمن می

 داد. جا قوت قلب خواهد ی هندوان در آن مانده در پاکستان، به باقی

 

ی سفرش پیشاپیش  ها را انجام دهد، اّما دیگرتضمین روزهای قدیم را نداشت که هر مورد برنامه ی این امیدوار بود همه

اش بسیار دقیق و در قرارها و تعهداتش مراقب و وسواسی  شد. او که همیشه در مورد برنامه ریزی می دقت طرح به

باشد، خیالی نداشت که  داد. انگاری که خود را تماما به دستان خدا سپرده بود، حاال به ابهام و ناپایداری رضایت می

جا بازدید کند،  روز دیگر قرار است از آن 3آید. وقتی مانو پیشنهاد کرد به واردا اطالع  داده شود که  بعدا چه پیش می

 آید؟"  داند فردا چه پیش می گفت "چه کسی می نگذاشت این کار را انجام دهد، در حالی که می

                                                           
105
 - Rama:  تجسم ویشنو که نامش مترادف با خداست؛ هر یک از سه تجسد: راماچاندرا یا پاراشوراما یا باالراما؛ در فرهنگ عوام هندو

 ی شهسواری و دلیری و اطاعت از قانون مقدس است. تجلّی
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دید در عرض چند روز پس از رسیدن به استقالل، روحیه و خلق مردم دچار  اندوهگین و نومید بود از این که می

ی مبارزه و ایثار، جای خود را به حرص قدرت و  قبل شده است و آرمان قهرمانانه ی بدتر از ای تغییر ریشه

ای برای  عنوان بهانه آموزد، به داری و مهرورزی را می تندید، "دین" که خویش طلبی داده است، از این که می راحت

سرودهای پارسایانه و –داد  نمیدل رود. به خواندن شعر به معنای دقیق آن،  کار می مهار به اعمال خشونت و نفرت ِ بی

به زبان  ،106ناگهان بیتی را از شاعر اردو، نظیر اکبرآبادی اّما در این روز –های آموزشی برایش کافی بودند بیت

 ی ایران بود:  آورد که یادآور خیام دیرینه

 شکوه بهار در باغ هستی چه کوتاه است،                                        

 گاه که دوام دارد، به تماشای جلوه اش بنشین. پس تا آن                                       

یم صبح با نیایش شروع شد. از مانو خواست سرودی را بخواند که پیش ام ژانویه در ساعت سه و ن ی سی روال عادی

 گاه نخواسته بود: از آن هیچ

 خسته یا پر نشاط،                                

 آی انسان، دمی نیاسای.                                

آن روز باشد.  رنجیده و دردمنداش  های پیشین  ی تالش از ناکامیدلش مکن بود او خود نیز دمی نیاسود، هرقدر هم که م

نویس چیزی بود که بعدها  کردن پیش نگاری بود، نگران تمام هم مثل روزهای دیگر پر از مصاحبه و نامه

و البته که تمامش کرد. در واقع این وصّیت، طرح –عهد" او نامیدند  نویسانش آن را آخرین "وصّیت  نامه زندگی

 ی کنگره بود که آرزو داشت رهبران کنگره به آن توجه کنند. ای برای شکل آتی شده وینتد

 

هم جوش داده  ی کنگره را با دستان خود ساخته بود، عالئق و منافع گوناگونی را به بیش از هرکس دیگری شکل فعلی

کرد کنگره با  ده بود. حاال حّس میناپذیر  کسب استقالل تبدیل ش سخت و شکست طوری که  کنگره به ابزار سر بود، به

آوردن هدفش، کاربرد خود را از دست داده و باید خود را منحل کند. اعضایی از کنگره که به آرمان او مبنی بر  بدست

ها هنوز باور داشتند، بایستی در  صد هزار روستا از شهرها و شهرک ی چند استقالل اجتماعی، اخالقی، و اقتصادی

گزاران مردم )لوک سواک سانگ("  دور هم جمع شوند و خود را به خدمات داوطلبانه به  تی خدم جامعهیک "

ی شهری  ای مردان حرفه ها وقف کنند و تقالّی کسب قدرت و مقام را به سیاست ها گرسنه و درمانده در روستا میلیون

 بسپرند.

 

                                                           
106
 ( متولد آگراست. 1736-1131اکبرآباد نام دیگر شهر آگرا ی تاج محل است. شیخ ولی محمد نظیر ) - 
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بود  وجود آمده بود، و گفته شده ان پاتل و نهرو بهآخرین مذاکره با سردار پاتل بود. شایعاتی پیوسته در مورد شکاف می 

خواست به پاتل  تر بدهد. گاندی دلش می یکی از این دو ممکن است کابینه را ترک کند تا به دیگری فرصت کار آزادانه

دو مشغول بفهماند که هند به هر دوی آنان نیاز دارد )قرار بود گاندی بعد از نیایش، نهرو را ببیند.(. در حالی که این 

ی کاتیاوار منتظر دیدن او هستند. گاندی پاسخ  صحبت بودند، مانو، گاندی را باخبرکرد که دو نفر از رهبران ناحیه

 ام با من صحبت کنند."  روی ه توانند بعد از نیایش، موقع پیاد داد: "به آنان بگو که اگر زنده بودم، می

 

نظمی متنفر بود، با عجله به سمت زمین چمن بیرون رفت که  بدقولی و بیشد و گاندی که از  وقت نیایش داشت دیر می

های خواهر و  اش )در واقع نوه  ی دو نوهها هایش بر روی شانه جا نشسته بود، در حالی که دست  جمعیت قبال در آن

ای را باال  چند پلهاش" بودند. موقعی که  روی درش(، یعنی مانو و آبها قرار داشت که به قول خودش "عصای پیادهابر

درود و سالم جمعیت سپاس  بههم چسباند تا  ها را به شان برداشت و کف دست های هایش را از شانه رفت، ایستاد، دست

کرد جلویش را بگیرد، به کنار زد، در  هیکلی خود را به جلو فشار داد و مانو را که تالش می . مرد جوان خوشویدبگ

ی  بار به سمت سینه خواهد احترام بگذارد و پایش را لمس کند، و از نزدیک سه که میانگار .برابر مهاتما زانو زد

روی زمین افتاد.  ی راست پیدا کردند. مهاتما به گاندی شلیک کرد. دو گلوله از بدنش رّد شدند، سومی را بعدا در ریه

ی "راما" بود. او پیش از این که جمعیت تنها صدایی که از لبانش توانست بیرون بیاید، عزیزترین نام خدا برای او یعن

 داستان را بفهمد، مرده بود.

 

 ناله و با نام خدا بر لبانش. با خودش عهد کرده بود که یا "عمل کند یا بمیرد." بی–چنان مرد که همیشه آرزو داشت  آن

 او اّما هم عمل کرد و هم مرد. 

 اش را شنید و آرزویش را برآورد. خدا نیایش

 کسی حّق دارد چنین پایانی را مصیبت بنامد؟ چه                                                    
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 گاندی

  اورول جورج مقاالت از مجموعه

  122-159. صص

 تبریزی اکبر ترجمه

 2939 پاییز

 پیک انتشارت
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 گاندی

 معمول قضاوت این برای که هایی آزمایش اّما شود، ثابت آنان معصومیت مگر دانند، می کار گناه همواره را قدیسان

   بود متاثر بیهودگی و پوچی از حدّ  چه تا او: است این پرسش گاندی ی باره در. نیست یکسان موارد تمام در شود می

 ی روحی قدرت با و است نشسته خود ی سجاده روی که است ای برهنه پیر مرد که این به خود، ی فروتنی به آگاهی از–

 از او اصول از یک کدام و کرد می تلفیق سیاست به ورود با را خود اصول حدّ  چه تا و –لرزاند می را امپراتوری خود

 مشروح طور به و دقت با را گاندی های نوشته و اعمال باید قطعی پاسخ برای است؟ ناپذیر جدایی فریب و اضطرار

  ی اتوبیوگرافی. است متمایز و برجسته آن قدم هر که بود زیارتی سفر نوعی او ی زندگی  تمام زیرا کرد، بررسی

 بر در را زندگیش از دورانی بعالوه اوست، له بر قوی مدرکی یابد، می پایان 1421 ی دهه به که وی، مختصر

 و زرنگ شخصی قدیس، نیمه یا قدیس، این درون در که دهد می نشان. خواند می نیافته صیقل را آن خود که گیرد می

 . شود ای برجسته بازرگان یا مدیر دان، حقوق توانست می خواست، می اگر که بود نهفته توانا

 

 که مطلوبی تاثیر. خواندم هندی ی  روزنامه یک در را آن اول فصول شد، منتشر 107اتوبیوگرافی که هنگام همان تقریبا

 وطنی، ی پارچه –کرد تداعی من در مذکور کتاب چه آن. نداشتم گاندی خود از زمان آن تا گذاشت من در نوشته آن

 قابل پرجمعیت و گرسنه کشوری در او ی وسطایی قرون ی  برنامه و نبود جاذب –خواری خام و" روحی نیروهای"

 ی گیری  بهره مورد وی که شد می تصور چنین یا کند، می استفاده او از انگلستان که بود معلوم چنین هم. نمود نمی دوام

 از که– کرد می جلوگیری خشونت از بحران هر در چون اّما بود، دشمن گاندی ناسیونالیستی، دید از. هاست انگلیسی

 تایید خفا در اسناد این. آورد حساب به" خودمان آدم" را او شد می –بود مفید حادّ  عمل هر از جلوگیری  بریتانیایی نظر

 به را او آنان البته و کنند، توبه که خواست می دنیاداران از گاندی. بود چنین نیز هند های میلیونر برداشت. شد می

. دادند می ترجیح گرفتند، می را شان دارایی و پول آوردند، می دست به موقعیت اگر که ها، کمونیست و ها سوسیالیست

 فریب را خود نهایت در کاران فریب" گاندی گفته به باشد، داشته صحت حدّ  چه تا مدت دراز در نظر این نیست معلوم

. دانستند می سودمند را او که بود سبب بدین حّدی تا شد می رعایت اش درباره که مالیمتی حال هر در ؛"دهند می

 به را خود خشونت عدم روش 1442 سال مانند که شدند خشمگین او به نسبت واقعاً  زمانی فقط بریتانیا کاران محافظه

 .کرد تبدیل قاطع مقابله

 

 کس هیچ.کنند می ستایش و دارند دوست را او ریشخند و مخالفت ضمن هم باز انگلیسی مقامات که دیدیم می اّما

 در انسان. گیرد می صورت توزی کینه و ترس روی از کارهایش یا است، عامی طلب جاه فاسد، وی که گفت نمی

 از بعضی که بطوری برد، می کار به عالی استاندارد و معیار غریزی بطور گاندی مانند شخصی درباره قضاوت

 زیادی بسیار تهور و شجاعت از که آید برمی نیز او اتوبیوگرافی از حتیًً  مثال. ماند می دور نظر از فضائل

 به ها ارزش همه که او چون محبوبی مرد زیرا ،"بود واقعیت این از خوبی نمایانگر مردنش کیفیت. "بود برخوردار
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 بیخود بدگمانی از وی بعالوه. گرفت می قرار محافظت و مراقبت موردًً  کامال بایست می بود بسته وجودش

 خوبی به گرچه. بود مبرا( است ها انگلیس خصائص از ریاکاری و دوروئی که گونه همان) ها هندی مخصوص

 از گرچه. دارند مطبوعی طبع و است صادقانه مردم کار طرز که بود معتقد حال این با یافت، می در را نادرستی

 خود و حسد هرگز اّما نداشت، جذابی ظاهر و کرد، آغاز نامساعدی شرایط در را زندگی بود، فقیری متوسط خانواده

 زده شگفت را وی دید، جنوبی آفریقای در را آن چهره ترین کریه بار اولین که نژادی تبعیض. نیافت راه او به بینی کم

 موقعیت و رنگ برحسب مردم درباره ،(پوست رنگ علیه مبارزه) کرد می مبارزه آن علیه که زمانی حتی. کرد

 سرباز داروین، شهر ی گرسنه نیمه باربر پنبه، تاجر میلیونر ایالت، یک حاکم. کرد نمی قضاوت و فکر اجتماعی

 بدترین در حتی که است توجه قابل. داشت یکسان برخورد آنان با بایست می که بودند برابر های انسان همه انگلیسی

 باز دیگران، منفور نتیجه در و بود شده هندیان جامعه قهرمان که زمانی جنوبی، آفریقای وضع مانند احوال، و اوضاع

 .داشت فراوان اروپایی دوستان

 

 عام شعور مفهوم بعلت اّما نیست ادبی عمده اثر یک است شده نوشته روزنامه برای پاورقی صورت به که اتوبیوگرافی

 عقاید و کرد آغاز هندی دانشجوی جوان یک معمولی آرزوهای با را زندگی گاندی: است جالب و موثر بودنش

 یاد رقص گذاشت، می برسر روز مد بلند کاله زمانی. بست کار به خود میل رغم به گاهی و تدریج به را خود افراطی

 کارها این همه ضمن– بزند ویلن خواست می حتی. رفت می ایفل برج باالی خواند، می التین و انگلیسی گرفت، می

 پرهیزگار کودکی از که نبود قدیسان گونه آن از. باشد داشته اروپایی رفتار و تمدن است ممکن قدر هر که داشت سعی

 یا آورند می رو تقوا به هرزگی و عیاشی نوع هر و جهان از کامل گرفتن کام از پس که آنان زمره از یا هستند،

 اعترافًً  صریحا نیست، زیاد چندان که خود، جوانی دوران رویه بی اعمال و اشتباهات به وی. کنند می اعراض

 پنج از بیش آنها همه بهای که شود می دیده فوتش حین گاندی ی دارایی همه از عکسی کتاب اّول صفحه در. کند می

 عدد چند. بود نخواهد آن از بیشتر شود انباشته هم برروی اگر جسمی، گناهان کم دست نیز، گناهانش نیست، پوند

 کدام هیچ در که) خانه فاحشه به رفتن دوبار کودکی، در کلفت از دزدی دله شاهی چند گوشت، لقمه دو یکی سیگار،

 را او گناهان ی همه دررفتن، جا از بار یک پلیموت، در خانه کرایه پرداخت در تاخیر بار یک"(. نداد انجام کاری"

 اختیار هدفی و جهت سالگی سی تا و دینی نه داشت، اخالقی گرایش و رفتار کودکی اوان همان از. دهند می تشکیل

 اعقاب شخصیت وی، ی عادی ظاهر زیر در. بود خواری خام اجتماع، به ورود راه در او گام اولین. بود نکرده

 یک باز شخصی، مقام و جاه میل گذاشتن کنار از پس حتیّ . بود نهفته بودند ای جدیّ  متوسط طبقه از که سوداگرش

 کن جمع اعانه و ها کمیته الیق مدیر پیشه، قناعت سرسخت،  مدار سیاست و پرانرژی کاردان ی دعاوی وکیل

 روی انگشت نقص، یا عیب نام به بتوان که نداشت چیزی اّما و بود، ترکیبی اش منش و شخصیت. بود ناپذیر خستگی

 سبب وجودش که آمد می حساب به العاده فوق و استثنایی شخصی وی که معترفند نیز دشمنانش دارم یقین گذاشت، آن

 برای زیادی ارزش تواند می تعلیماتش و بود محبوبی مرد گاندی که بگویم کامل ایقان با توانم نمی اّما. بود جهان غنای

 . باشد داشته نیستند مومن خود دین به که کسانی
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 ها آنارشیست خصوص به. است گرایانه چپ جنبش از عضوی بلکه هواخواه، تنها نه گاندی که گفتند می اخیر های سال در

 گرایش و بود دولت خشونت و"  گرایی تمرکز" مخالف که دلیل بدین فقط. دانستند می خود از را او  ها طلب آرامش و

 هر معیار" انسان" که عقیده این با گاندی تعالیم کنم می تصور اّما. شد نمی دیده اصولش در انسانی ضد و" جهانی آن"

 با توام که دارد مفهوم زمانی اعتقادات این. دهد نمی وفق است،" جهان کردن زندگی قابل" ما کار و است چیز

 کرده هموار خود بر که را هایی محدودیت. گریخت آن از باید که شود تلقی خیالی و وهم ماّدی جهان و بوده خداشناسی

 نظر صرف و ضروری انسانیت یا خداوند به خدمت برای –کرد نمی آن از اطاعت به مجبور را پیروانش البته– بود

 به خود او) حیوانی ی فرآورده نوع هر امکان صورت در و بود گوشت خوردن از پرهیز اولی. دانست می نکردنی

 چاشنی، و ادویه سیگار، مشروب، از ،(دانست می آیین از تخلف نوعی را آن که بود شیر خوردن از ناچار جسمی علل

 ثانیا. دیگر چیز نه است بدنی نیروی حفظ برای فقط خوراک گفت می زیرا داشت، پرهیز مطلقا آن ی گیاهی نوع حتیّ 

 و نسل تولید منظور به باید فقط کرد، اجتناب آن از نتوان اگر و گرفت، کناره جنسی روابط از باید امکان صورت در

. گرفت کناره جنسی روابط از مطلقا سالگی، سی ی دهه ی میانه در گاندی. گیرد انجام مدت دراز ی زمانی فواصل در

 میل بیدارکردن شیر، اثرات از یکی. است مشکل مکرر داشتن روزه و ویژه ی غذایی برنامه داشتن بدون پرهیز این

 های دوستی از باید است خوبی جستجوی در که کسی که است این گاندی انضباط ترین عمده باالخره و. است جنسی

 .گزیند دوری انحصاری محبت و عشق نوع هر و نزدیک

 

 در وفاداری و"  دهند می نشان واکنش هم به نسبت دوستان" زیرا است، خطرناک نزدیک ی دوستی گوید می گاندی

 عاشق کسی اگر عالوه به. است درست تردید بی گفته این. وادارد خالف کارهای به را شخص است ممکن دوستی

 همین در و جاست، به و درست نیز این. شود قائل تقدم یا مزیت معینی فرد به نسبت تواند نمی است، انسانیت یا خداوند

 از بیشتر را یکی اگر عادی بشر برای. کنند سازش هم با توانند نمی گرایی انسان و مذهبی های رویه که است نکته

 فرزندانش و زن به نسبت او که آید برنمی بیوگرافی از. ندارد مفهومی و معنا عشق باشد، نداشته دوست دیگری

 کرده تجویز پزشک که ای حیوانی غذای خوراندن به را فرزندش و زن مردن مورد سه در اّما باشد، بوده انگار سهل

 تواند می که شد متذکر بیمار به هم گاندی و یافتند شفا و بردند در به سالم جان آنان گرچه. است داده ترجیح بود،

 ولی بود آماده خطری هر به بود می وی خود به مربوط تنها تصمیم اگر اّما کند، اختیار را گناه بهای به ماندن زنده

 جا این در حدود و باشد داشته باید حدودی ماندن زنده برای کوشش گوید می. داد نمی را حیوانی غذای خوردن ی اجازه

 غیر واژه، این به نسبت مردم بیشتر دید از من، نظر به ولی باشد، شریف و خوب بسیار عقیده این شاید. دارد معنی

 گناه مرتکب خود ی وفاداری خاطر به نیست، مطلق کمال جستجوی در انسان که است این آدمّیت جوهر. است انسانی

 را خود انسان نهایت در و شود، دوستانه روابط مانع که رساند نمی حّدی به را ریاضت و گیری گوشه یا شود، می

 بدیهی. است انسانی افراد دیگر به محبت و عشق پرهیزناپذیر بهای که کند می زندگی در نشینی عقب و شکست ی آماده

 چیزی هم قداست اّما. بپرهیزد ها آن از باید قدیس که هستند چیزهایی ها آن امثال و سیگار و الکلی مشروبات است

 ساده و سهل بسیار تنها نه است، متداول و حاکم  گری جوکی که عصری در. بگیرد کنار هم آن از باید انسان که است

 زیرا کند می ّرد را آن هم عادی انسان بلکه است، بهتر خاکی ی زندگی کامل قبول از" نبودن وابسته" کنیم فرض است

 تردید گفته این صّحت در. است خورده شکست قدیس یک عادی انسان دیگر، سخن به است؛ دشوار بسیار کار این

 تقدس ی مرحله به که آنان از بعضی که است محتمل بسیار و باشند، قدیس خواهند نمی که کسانی بسا چه. است
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 دید خواهیم بپردازیم ها رویه گونه این ی شناختی روان ی ریشه به اگر. اند نداشته بودن بشر به گرایشی و میل اند رسیده

 چه که عشق، از فرار آن از باالتر و است، کردن زندگی رنج از گریز ،"نبودن وابسته" برای اصلی ی انگیزه که

 آن های آرمان که باره این در ندارد لزومی جا این در. دشوار است امری آن، اعمال جنسی، غیر چه و باشد جنسی

 و خداوند بین باید. نیستند سازگار هم با دو این که است این در نکته. کنیم بحث اند"واالتر" گرایانه انسان یا جهانی

 اختیار را انسان افراطی، های آنارشیست تا گرفته لیبرال از خواهان ترقی و ها رادیکال ی همه و. برگزید را یکی انسان

 .اند کرده

 

 دینی اش طلبی آرامش ی انگیزه. کرد جدا وی تعلیمات دیگر از را گاندی ی طلبی آرامش مکتب توان می حال هر در

 شبیه گاندی ی رویه. آورد بار به سیاسی ی نتیجه تواند می که است روشی و تکنیک که است مدعی وی خود اّما است،

 عدم با جنگی روش نوعی که شد، متداول جنوبی آفریقای در بار نخستین ساتیاگراها. نیست غربی طلبان آرامش ی رویه

 شامل تاکتیک این. نفرت احساس برانگیختن یا او به زدن صدمه بدون دشمن دادن شکست برای راهی بود، خشونت

 و متقابل عمل به اقدام بدون و فرار بدون پلیس ی حمله تحمل آهن،  راه قطار جلوی در خوابیدن اعتصاب، نافرمانی،

 پایداری" معنای به کلمه این گجراتی زبان در. دانست نمی   "انفعالی مقاومت" را ساتیاگراها ی معنی گاندی. بود غیره

 ی جنگی زخمیان حمل ، بود اش اجتماعی ی زندگی آغاز در و جوان که بوئرها جنگ در گاندی. است" حقیقت راه در

 که آن از پس حتیّ . دهد انجام نیز 1414-11 جنگ در را وظیفه همان که بود مایل و داشت، عهده به را انگلیسی

 بر هرگز وی. پذیرفت می را جنگ طرفین از یکی در خدمت و جنگ در دخالت لزوم کرد، تحریم کامال را خشونت

 که زمانی حتیّ – شوند پیروز یک کدام که نیست مهم و قماشند یک از طرف دو هر جنگ هر در که نبود عقیده این

 پیروان اغلب مانند عالوه به و. بود استوار باور همین بر شد متمرکز ملی استقالل محور بر او ی سیاسی ی زندگی

 از ناچار طلبی آرامش هر که  اخیر جنگ ی باره در. نبود گریزان لطافت بی مسائل از غربی ی طلبی آرامش مکتب

 چه نه، اگر باشید؟ آنان شدن کن ریشه شاهد توانید می آیا شود؟ می چه یهودیان موضوع: "بود پرسش این به دادن پاسخ

 صحیحی و واقعی پاسخی طلبی آرامش فرد هیچ از تاکنون ،"دارید؟ جنگ به توسل بدون قوم آن نجات برای پیشنهادی

 در ها پرسش گونه این. است خورده گوشم به زیاد" هستی دیگری چیز تو" قبیل از آمیز طفره های جواب ولی ام، نشنیده

 .است شده ضبط فیشر لویی اثر واستالین گاندی کتاب در وی پاسخ که آمد عمل به گاندی از 1431 سال

 

 هیتلر علیه آلمان مردم و جهانی قیام سبب اقدام این. کنند خودکشی جمعی دسته باید آلمان یهودیان" بود گفته گاندی

 خود به را اذهان شان مرگ و شدند کشته حال هر به یهودیان: "کرد توجیه را خودش ی گفته جنگ از پس او." شود می

 بود چه هر اّما ساخت، مبهوت بود گاندی عیار تمام هواخواه که را فیشر چون شخصی حتی ، گفته این." کرد جلب

 در." شود می گرفته دیگری ی گونه به تان جان نباشید مرگ ی آماده اگر. "بود صدیق و داشت ایمان اش گفته به گاندی

 شدن کشته سبب اقدام این پذیرفت می که حالی در کرد، می توصیه را ها ژاپنی برابر در خشونت بی مقاومت 1442

 .شد خواهد نفر ها میلیون
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 از را چیز هر و نداشت خبر( توتالیتاریسم) خودکامگی ماهیت از بود شده متولد 1154 در که گاندی داشت توجه باید

 چه گر کرد، می مماشات او با انگلیس دولت که نیست این مهم ی نکته. دید می بریتانیا حکومت علیه خود ی مبارزه دید

 به معتقد گاندی آید، برمی کردیم نقل وی از که باال ی جمله در که گونه همان. بود حاکم اذهان و افکار بر همواره وی

 معلوم. باشد داشته عموم ی گفته به شنوایی گوش حکومت که داشت امکان زمانی امر این بود،" جهان برانگیختن"

 ها آن از خبری دیگر و شوند می ناپدید شب نیمه رژیم مخالفین که کشوری در توانست می چگونه گاندی روش نیست

 ایجاد و خارج افکار به توسل اجتماعات، ی برگزاری حقّ  و آزاد مطبوعات بدون. باشد داشته برد کار آید، نمی دست به

 مردم دارد؟ وجود گاندی یک شوروی در اکنون آیا. نیست پذیر امکان مخالفت طرفین، ی عقیده ابراز یا ای توده جنبش

 آید، وجود به کشور آن آحاد تمام در فکری چنین هم اگر اندازند، راه به جمعی دسته ی  نافرمانی یک توانند نمی شوروی

 فرض اّما. شد نخواهد حاصل تفاوتی امر ماهیت در باز اوکراین، ی قحطی ی تاریخچه به توجه با نیز، زمان آن حتی

 هم صورت این در: باشد موثر اشغالگر نیروی یا و فرد یک حکومت ی باره در خشونت عدم با توام مقاومت که کنیم

 ی جهانی جنگ ی باره در گاندی ی کننده گیج مختلف بیانات ساخت؟ عملی المللی بین سطح در را آن توان می چگونه

 را خود خاصیت یا شود بسته کار به خارجی سیاست در طلبی آرامش اگر. بود آگاه امر این به او که دهد می نشان اخیر

 داشت مطلوبی تاثیر افراد با گاندی رفتار در که عوامل آن عالوه به. شود می بدل تسکین نوعی به یا دهد می دست از

 قرار سئوال  مورد جدا باید( کرد دریافت مساعد پاسخ و واکنش و گرفت تماس انسانی هر با توان می که این یعنی)

 لحاظ از توان می را کسی چه: "آید  می پیش پرسش این پس. کند نمی صدق دیوانگان ی باره در لزوما مثال و گیرد

 معیار با مقایسه در توان نمی را جامعه یا فرهنگ یک آیا داشت؟ سلیم عقل هیتلر آیا دانست؟ سالم عقلی و روحی

 و جوانمردانه عمل بین ای رابطه آیا باشد گیری اندازه قابل ها ملت ی همه احساسات اگر و دانست؟ ناسالم دیگر ی جامعه

 "آید؟  می حساب به المللی بین سیاست در عاملی شناسی حق آیا دارد؟ وجود دوستان واکنش

 

 و دهد فشار را ای دکمه کسی تا است نمانده بیش سال چند دارد، فوری بحث به نیاز شاید سئواالت سایر و ها پرسش این

 حداقل، خشونت عدم حلّ  راه و کند، تحمل را دیگری بزرگ جنگ بتواند مشکل تمدن. درآیند پرواز به ها موشک

 که هایی پرسش به صادقانه توجه توانست می که بود گاندی شان در فقط این. دارد اندیشیدن ارزش که است امری

 احساس. بود داده قرار بحث مورد شماری بی نشریات در را موارد همین وی واقع در و دارد مبذول کردم مطرح

 من. کرد می دوری اندیشیدن و گفتن از نه و داشت ترسی نه البته کرد، نمی درک را موضوعات بعضی وی شود می

 او ی زندگی چنین هم و بود، نادرست وی مسلک بنیاد که نیستم هم باور این بر اّما ام، نبوده گاندی دوستدار کامال هرگز

 متاسفانه گفتند اش آتشین هواخواهان از زیادی ی عده وی شدن کشته از پس که است عجیب. دانم نمی شکست با توام را

 به که بود داخلی جنگ درگیر هند زیرا ببیند، چشم به را آرزوهایش رفتن باد بر تا شد طوالنی قدر آن او ی زندگی

 بین اختالف کردن برطرف گاندی ی زندگی هدف اّما. رفت می آن احتمال قدرت، انتقال ی فرعی ی نتیجه ی منزله

. شد عملی که بود هند بر بریتانیا تسلط آمیز مسالمت پایان وی ی اصلی آرزوی و خواست. نبود هندوها و مسلمانان

 تا کس هیچ که رویدادی رفت، بیرون هند از جنگ بدون بریتانیا سو یک از. کردند تقاطع هم با ها واقعیت معمول طبق

 گرفت، صورت کارگر حزب حکومت دست به کار این دیگر سوی از. کرد نمی باور را آن  شدن  انجام پیش سال یک

 اّما. کرد می عمل دیگری طور داشت، قرار چرچیل آن راس در که دولتی خصوص به کار، محافظه دولت مسلما
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 آیا و بود؟ گاندی ی شخصی نفوذ ی نتیجه حد چه تا بود شده پدیدار انگلیس در 1446 تا که هند استقالل از هواداری

 بدون ولی  سرسختانه و امان بی ی مبارزه حاصل شد، برقرار انگلیس و مستقل هندوستان بین بعدا که ای دوستانه روابط

 نوعی من مانند ها، بعضی است ممکن. است گاندی منزلت بیانگر خود ها پرسش این کشیدن پیش بود؟ گاندی تنفر ایجاد

 ادعایی چنین هرگز او خود!  راستی) نپذیرند را او تقدس ادعای یا باشند، داشته وی به نسبت شناسانه زیبایی میلی بی

: بدانند ارتجاعی و انسانی ضد را او ی بنیادی اهداف و کنند رد آرمان یک عنوان به را تقدس اصال شاید حتی ،(نداشته

 جا به خود از دلپذیری عطر چه گاندی ما، زمان ی سیاسی رهبران دیگر با مقایسه در و مدار سیاست یک مقام در اّما

                                                                                               !  است گذاشته

 2393 ژانویه جرج اورول،                                                                                         
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  الف

162( - موالنا) آزاد ابوالکالم

  

  152 ،161 کلمنت اتلی،

 ،112 ،111 ،111 احمدآباد

112، 114، 122، 122، 136 

  

  22 کارپنتر ادوارد

  46 ،22 میتلند ادوارد

22 ،22( - سر) آرنولد ادوین

  

  65 ،65 کاپ اسپیون

 ،4 ،4( سواراج) هند استقالل

11، 44، 65، 64، 64، 56، 

16، 15، 41، 44، 115، 117، 

117، 111، 111، 112، 111، 

111، 123، 124، 135، 131، 

134، 141، 145، 141، 141، 

144، 161، 163، 167، 155، 

157، 154، 173، 111، 117، 

114     

175( - نشریه) کلکته استیتزمن

  

  65. تی. دابلیو استید،

 ،111 ،35 ،22 ،16 اسالم

134، 162، 163، 164، 175، 

174  

  ،35 ،22 ،16 مسلمانان و اسالم

111، 115، 134، 134، 134، 

141، 146، 145، 162، 163، 

164، 166، 165، 167، 164، 

151، 151، 152، 153، 154، 

151، 171، 172، 173، 176، 

175، 171، 111، 111                     

  

  (میرابن. نک) اسلید

 ،76 ،76 ،73( - ژنرال) اسماتز

76، 76، 76، 71، 71، 71، 

11، 14، 41، 41، 42، 43، 

143، 152، 152، 143  

 ،76 ،73(  - ژنرال) اسموتز

76، 76، 76، 76، 71، 71، 

71، 11، 14، 41، 41، 42، 

43، 143، 152، 152، 143

  

 ،41 ،41 فرانسیس سن اسیزی،

121  

 ،46 ،31( خلوتکده دیر،) اَشرام

12، 41، 44، 111، 111، 

112، 121، 122، 123، 132، 

134، 135، 141، 161، 164، 

166، 167، 111   

 ،111 ،12 ،46 سابارماتی اَشرام

112، 121، 123، 134، 135

  

 ،44 ،41 کتان نی سانتی اَشرام

132، 161، 167  

( هندی دیدگاه. نک) هندی افکار

52، 53، 55، 57، 71، 74، 

17   

 ،131 ،131  ،16 ،24 ها اقلیت

171   

111( شاعر) نظیر اکبرآبادی،

  

 154 هریسون اگاتا

 ،155 ،154  جانسون-کمپل الن

171  

  35 وریه الوین،

  111 ،111 امریتسر

  115 ساتیاگراها انجمن

 ،21  لندن خواران گیاه انجمن

23، 24، 26، 46، 45  

 ،35 ،36 ،22 ،22 ،22 انجیل

35، 54، 54، 112، 131  

 ،41 ،41 فریر چارلز اندروز،

116، 161  

  13 آلبرت ، انشتاین

  22 بسانت انی

  22 بسانت اَنی

  13 آلبرت انیشتن،
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  15 گاندی اوتامچند

 ،125 ،126 ،124 لرد ایروین،

131  

  154 لرد ایسمی،

  116 ،26( - برج) ایفل

  112 گاندی آبها

  167 کریپاالنی آچاریا

ر آرتور   175 مو 

  22 ،22 ادوین سر آرنولد،

  162 ابوالکالم موالنا آزاد،

 خوراکی رژیم روی بر آزمایش

21، 24، 46، 45، 56، 55، 

51، 74، 114، 124  

( - در ساتیاگراها) جنوبی آفریقای

41  

  142( - کاخ) آقاخان

  154 هریسون آگاتا

  13 انشتاین آلبرت

  13 انیشتن آلبرت

   76 رایت کارت آلبرت

  57 ،55 ،53 وست آلبرت

  121 هاکسلی آلدوس

  64 آمبدکار

  22 کینگزفورد آّنا

( خشونت عدم. نک و)  آهیمسا

67، 45، 114، 122، 174  

 ب

  

56 ژوستًِ  طبیعت به بازگشت

  

112 ،111( - واال جالیان) باغ

  

  44 ،43 ،43 باالسوندارام

  174 مونباتن بانو

  12 ،71 ،71 براهماچاریا

  116 ،26 ایفل برج

  114 برومفیلد

  22 اَنی بسانت،

  22 مادام بالواتسکی،

( تایم اند الیف ی نشریه از) بلدون

141  

  111 ،64 بنارس

  65 ،63 دکتر بوث،

 ،165 کومار نیرمال بوسه،

151، 151، 171  

 ،65 ،65 ،63( - جنگ) بوئر

71، 73، 11، 45، 137، 117

  

 ،65 ،65 ،63 ،33 ،31 بوئر

51، 52، 71، 72، 73، 11، 

45، 137، 117   

 ،54 ،22 ،16  گیتا بهاگاواد

56، 132، 167، 173،  

  24 ،22 ،21 بهاونگر

  157. سی. بی. بی

  (خشونت. نک) خشونتی بی

  172 هاوس بیرال

  34 بیکر

 ،166 ،136 ،136 ،111 بیهار

166، 151، 151، 153 

  پ

 ،156 بهایی واال سردار پاتل،

156، 151، 112   

  131 شاستری پارچور

  (ها   نجس. نک) ها پاریاه

  121 ،46 ،26 پاریس

( عبدالغفارخان. نک) پاشاخان

  

(عبدالغفارخان. نک) پاکستان
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 ،162 ،134 ،137 پاکستان

154، 156، 157، 151، 154، 

172، 173، 174، 176، 175، 

174، 111   

(- جدایی. نک) هند و پاکستان

  

. نک) حقیقت راه در پایداری

  ( ساتیاگراها

 ،137 ،71 ،75 ،76 ها پتان

137، 137، 174    

  162 الورنس-پتیک

65( -اخبار ی نشریه) پرتوریا

  

 ،46 ،31 ،34 ،32 ،31 پرتوریا

76  

 ،111 ،114 ،111 ،111 پ نجاب

123، 151، 154، 171، 172 

  

  15 گاندی پوتلیبای

ربندر   41 ،15 ،16 پو 

 ،55 ،46 ،36(  - خانم) پوالک

51، 54، 77، 11، 12، 14،

  

 ،46 ،36 گراهام میلی پوالک،

55، 51، 54، 77، 11، 12، 

14   

 ،54 ، 51 ،55 هنری پوالک،

77، 41، 45، 114  

نا  ،44 ،74 ،44 ،35 ،15 پو 

116، 131، 134، 142، 146، 

161  

  174 پیارلعل

 ،41 ،41. دابلیو. دابلیو پیرسون،

112  

 12 ،71 ،71 براهماچاریا پیمان

  ت

 جان. نک) آخرین این تا

  ( راسکین

 ،12 ،11 ،7 رابیندرانات, تاگور

14، 15، 11، 64، 64، 41، 

112، 112، 114، 124، 132، 

136، 137، 141، 161، 161، 

177   

64 دوندرانات ماهاریشی تاگور،

  

 ،44 ،34( - ی نشریه) لندن تایمز

175   

 ،51 ،44 ،33 ،31 ترانسوال

51، 51، 52، 55، 55، 72، 

72، 72، 72، 73، 73، 76، 

75، 74، 14، 14، 41، 41، 

41  

 نقد ی نشریه) کریتیک ترانسوال

  55( ترانسوال

. نک) پاکستان و هند تقسیم

  (جدایی

 ،46 ،27 ،26 ،21 ،4 تمدن

45، 41، 61، 62، 61، 11، 

13، 14، 16، 15، 41، 114، 

121، 172، 116، 111  

 ،17 ،17( - مزرعه) تولستوی

17، 41  

 ،26 ،11 ،11 لئو تولستوی،

56، 55، 75، 75، 13، 13، 

13، 14، 16، 15، 17، 

17،17، 17، 41، 121، 121، 

121  

  22 کارالیل توماس

  44. جی. بی تیلک،

   ث

 ،74 ،56 ،56. دی. ایچ ثورو،

16 

  ج

  112 ،111 باغ واال جالیان

 مردم خدمتگزاران ی جامعه

111 ،134( سانگ سواک لوک)
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 ،14 ،55 ،56 راسکین جان

111  

  31( - دکتر) موت جان

 ،153( هند از پاکستان) جدایی

154، 156، 155، 151، 154، 

114  

  44 ،41 ،47 سبز ی جزوه

 ،134 ،137 محمدعلی جناح،

134، 141، 145، 144، 162، 

163، 153، 154، 156، 111

  

 ،141" کنید ترک را هند" جنبش

142، 161  

 ،42 ،33( کارزار و) جنبش

43، 44، 46 ، 44، 44، 65، 

64، 56، 71، 74، 75، 71، 

74، 11، 17، 44، 113، 114، 

115، 111، 111، 112، 114، 

115، 111، 111، 121، 123، 

125، 134، 136، 137، 131، 

141، 141، 142، 161، 164، 

115، 111،  

 رای حق کسب برای زنان جنبش

11  

 یا جنسی ی رابطه ترک) جنسی

  12 ،71 ،71( براهماچاریا

 ،71 ،65 ،65 ،63 بوئر جنگ

73، 11، 45، 137، 117  

 ،45 ،46 ،12 اول جهانی جنگ

47، 114، 115، 127، 137 

  

 ،137 ،74 دوم جهانی جنگ

163، 144، 161، 161، 163

  

  127 دیویدسون جو

 ،111 ،31  نهرو لعل جواهر

111، 111، 131، 134، 161، 

162، 167، 151، 151، 153، 

156، 172، 112    

 ،51 ،51 ،61 چمبرلین جوزف

134  

 ،11( - عالیجناب) د ک جوزف

25، 75، 77، 121  

 ،14 ،61 ،44 گوخال. کی. جی

41، 41، 44، 46، 47، 41، 

44، 115 

  چ

 ،41 ،41 اندروز فریر چارلز

116، 161  

 ،112 ،111 ،111 چامپاران

114  

  56 رای چاندبهایی،

 ،124 ،13 وینستون چرچیل،

127، 124، 134، 141، 143، 

143، 147، 161، 111  

  114( - لرد)  چلمزفورد

 ،51 ،51 ،61 جوزف چمبرلین،

134  

  56 رای بهایی، َچند

  114 چورا چوری

 111( - والنتاین سر) چیرول

  ح

 برای زنان جنبش) رای حق

  11( - کسب

  (ساتیاگراها. نک) حقیقت

 ،131" ها  اقلیت به هدیه" حکم

131  

(  - ی هندی سپاه) زخمیان حمل

65، 71، 45، 117 

  خ

. نک) خان پاشا خان

  ( عبدالغفارخان

. نک) عبدالغفارخان خان

  (عبدالغفارخان

 ،51 ،55 ،46 ،36  پوالک خانم

54، 77، 11، 12، 14  

  41 شلزین خانم
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  174 مونباتن خانم

  114 ،113 ِخدا

 ،65 ،32 ،31 ،11 ،6 خشونت

67، 64، 56، 71، 11، 11، 

42، 45، 45، 111، 112، 

113، 113، 114، 115، 117، 

111، 111، 111، 114، 111، 

121، 122، 123، 131، 135، 

137، 137، 131، 141، 142، 

143، 146، 144، 163، 154، 

151، 171، 172، 174، 171، 

111، 114، 115، 117، 111

  

 ،22 ،22( انجیل) کوه ی خطبه

54، 112   

  146 ،115 ،111 خالفت

 ،12 ،46 ،31( اشرام) خلوتکده

41، 44، 111، 111، 112، 

121، 122، 123، 132، 134، 

135، 141، 161، 164، 166، 

167، 111  

 ،21 ،17( خواری گیاه) خوراک

22، 23، 24، 26، 46، 45، 

62، 53، 54، 56، 56، 55، 

51، 74، 14، 44، 45، 111، 

114، 122، 124، 126، 134، 

166، 164، 115 

 

  د

   154 سودیندرانات داّتا،

 ،43 ،34 نائوروجی بهایی دادا

47  

  111. آر. سی داس،

 حقیقت با من آزمایشات داستان

(خودنوشت ی نامه زندگی. نک)

  

 حقیقت با من تجربیات داستان

(خودنوشت ی نامه زندگی. نک)

  

  (ها نجس. نک) ها دالیت

  111 ،111 ژنرال دایر،

161 ،141 ،55 طبیعی درمان

  

. نک) پاکستان سوات ی دره

  (عبدالغفارخان

 ،74 ،64 ،15 مهادو دسای،

121، 131، 142، 144، 154

  

 ،25 ،11 جوزف عالیجناب د ک،

75، 77، 121  

  65 ،63 بوث دکتر

  31 موت جان دکتر

  123( -ساحل) دندی

 ،31 ،32 ،31 ، 24 ،21 دوربان

45، 47، 41، 44، 51، 51، 

52، 53، 54، 55، 57، 51، 

73، 71، 14، 17  

  41 شلزین دوشیزه

  43 ،43 ولینگتون دوک

 ،115 ،117 ،115 ،114 دهلی

141، 144، 161، 164، 167، 

153، 157، 172، 176  

 ،52(  - ی نشریه) هندی دیدگاه

53، 55، 57، 71، 74، 17

  

 ،41 ،12 ،46 ،31( اشرام) دیر

44، 111، 111، 112، 121، 

122، 123، 132، 134، 135، 

141، 161، 164، 166، 167، 

111  

  13 لعل مادان دینگرا،

 127 جو دیویدسون،

  ر

  براهماچاریا یا جنسی ی رابطه

  12 ،71 ،71( - ترک)

 ،12 ،11 ،7 تاگور رابیندرانات

14، 15، 11، 64، 64، 41، 

112، 112، 114، 124، 132، 

136، 137، 141، 161، 161، 

177  
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  117. سی راجاگوپاالچاری،

 ،27 ،21 ،15 ،15 راجکوت

21، 31، 41، 41، 62، 64، 

51، 41  

 ،14 ،55 ،56 جان راسکین،

111  

  12 ،12 راماکریشنا

  46 لندن راهنمای

  56 چاندبهایی رای

  56 َچندبهایی رای

 ،17(خواری گیاه) خوراکی رژیم

21، 22، 23، 24، 26، 46، 

45، 62، 53، 54، 56، 56، 

55، 51، 74، 14، 44، 45، 

111، 114، 122، 124، 126، 

134، 166، 164، 115  

  61 ،61 جی رست م

  143 رم

  124 مکدانلد رمزی

 ،117 ،113 ،11 ،15  روزه

111، 115، 131، 132، 136، 

144، 146، 164، 151، 154، 

176، 175، 171، 115   

 ،112 ،44 ،5  رومن روالن،

114، 121  

114 ،115( - ی الیحه) رولت

  

 ،112 ،44 ،5 روالن رومن

114، 121   

  34 لرد ریپون،

  112 ،5 جورج سر رینی،

 ز

(  - حمل ی هندی سپاه) زخمیان

65، 71، 45، 117  

 رای حق کسب برای مبارز زنان

11  

 ،35 ،36 ،23 ،15 یراودا زندان

64، 74، 126، 131، 131 

  

 ،36 ،26 ،25 ،14 نامه زندگی

75، 75، 44، 44، 111، 112، 

121، 121، 131، 134، 167، 

156،174، 111،   

 گاندی خودنوشت ی نامه زندگی

26، 36، 111، 121، 114  

 ،74 ،72 ،71 ،71 ،63  زولو

45  

 ،71 ،71 ،63( - شورش) زولو

72، 45 

 

 

  ژ

 ،76 ،76 ،73 اسماتز ژنرال

76، 76، 76، 71، 71، 71، 

11، 14، 41، 41، 42، 43، 

143، 152، 152، 143   

  111 ،111 دایر ژنرال

56( طبیعت به بازگشت) ژوست

  

 ،51 ،36 ،31 ژوهانسبورگ

52، 53، 54، 55، 57، 51، 

72، 73، 76، 75، 71، 17، 

121، 152، 174 

 

  س

 ،111 ،12 ،46 اَشرام سابارماتی

112، 121، 123، 134، 135 

  

 راه در پایداری) ساتیاگراها

 ،74 ،74 ،64 65 ،65( حقیقت

11، 17، 14، 41، 42، 111، 

111، 112، 116، 115، 117، 

111، 131، 141، 144، 146، 

166، 117    

 جنوبی آفریقای در ساتیاگراها

41  

 انجمن) سابها ساتیاگراها

  115( ساتیاگراها
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  167 ،142 نایدو ساروجینی

  115 واسا نی سری ساستری،

  21 هنری سالت،

  157 لرد ساموئل،

 ،41( - اَشرام) کتان نی سانتی

44، 132، 161، 167   

( - کنفرانس) فرانسیسکو سان

141  

  312( - کمیسیون) سایمون

 ،65 زخمیان حمل ی هندی سپاه

71، 45، 117  

  22 ،22 آرنولد ادوین سر

 ،134 ،131 کریپز استنفورد سر

141، 162  

  112 ،5 رینی جورج سر

  13 وایلی کورزون سر

  111 چیرول والنتاین سر

 ،156  پاتل بهایی واال سردار

156، 151، 112  

  44 مهتا سرفیروزشاه

  116 مدوک سرهنگ

  167 ،165 پور رام سری

  115 ساستری واسا نی سری

 ،41 ،41 اسیزی فرانسیس  سن

121  

141( - همایش) فرانسیسکو سن

  

 ،11 ،4 ،4( استقالل) سواراج

44، 65، 64، 64، 56، 16، 

15، 41، 44، 115، 117، 

117، 111، 111، 112، 111، 

111، 123، 124، 135، 131، 

134، 141، 145، 141، 141، 

144، 161، 163، 167، 155، 

157، 154، 173، 111، 117، 

114     

 ،15 ،16 ،64( - هند) سواراج

44، 117، 111، 111، 112، 

111، 123، 135، 144   

  64 ،12 کاناندا ویوه سوامی

  154 داّتا سودیندرانات

  142 نایار سوشیال

 ،151 ،151 ،164 سهروردی

151، 151، 171، 171، 172

  

  164 ،135 ،31 واگرام سه

 ،41 ،41 اندروز. اف. سی

116، 161  

  111 داس. آر. سی

 ،53 ،64 ،45 ،42 ،31 سیاه

72، 14   

  123( - کمیسیون) سیمون

  ش

 131 پارچور شاستری،

61 ،44 ،34 ،24 عبدهللا شت

  

  127 کلْیر شریدان،

  41 خانم شلزین،

 ،72 ،71 ،71 ،63 زولو شورش

45   

  114 شورا شوری

  11 ،17 مهتاب شیخ

  ص

 ،12 ،46 ،31( اشرام) صومعه

41، 44، 111، 111، 112، 

121، 122، 123، 132، 134، 

135، 141، 161، 164، 166، 

167، 111 

  ط

 ،41 ،52   ،64 ،43 ،16 طبقه

41، 132، 116  

 طبیعت به بازگشت) طبیعت

  56( ژوست
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 (طبیعی درمان. نک) طبیعت

  ع

 ،41 ،54 ،22 ،11 ،12 عارف

44   

( روزه و نماز نیایش،) عبادت

15، 34، 36، 116، 11، 113، 

117، 111، 115، 124، 131، 

132، 136، 144، 146، 164، 

167، 151، 156، 154، 174، 

176، 175، 171، 174، 111، 

112، 115  

137 ،137 ،3 عبدالغفارخان

  

61 ،44 ،34 ،24 شت عبدهللا،

  

 و آهیمسا) خشونت عدم

 ،32 ،31 ،11 ،6(  خشونتی بی

65، 67، 64، 56، 71، 11، 

11، 42، 45، 45، 111، 112، 

113، 113، 114، 115، 117، 

111، 111، 111، 114، 111، 

121، 122، 123، 131، 135، 

137، 137، 131، 141، 142، 

143، 146، 144، 163، 154، 

151، 171، 172، 174، 171، 

111، 114، 115، 117، 111

  

 ،111 ،111 ،67 همکاری عدم

111، 112، 114، 115، 121، 

141  

 ،5 ،6( عارف و عرفا و) عرفان

12، 11، 11، 22، 43، 54، 

41، 44  

  71 ،71 ،75 میر علم،

12 ،71 ،71 براهماچاریا عهد

  

 ،11 ،14 ،11( مسیح) عیسی

22، 33، 34، 36، 35، 35، 

35، 35 46، 64، 54، 56، 

75، 41، 41، 41، 112، 112، 

112، 121، 131، 131 134، 

134، 143، 111 

    غ

. نک) عبدل غفارخان،

 ( عبدالغفارخان

  ف

121 ،41 ،41 اسیزی فرانسیس

  

 ، 13 ،11 ،11( اقلیت و) فرقه

115، 131، 131، 154، 156، 

154، 171، 171، 172، 174

  

 ،131" ها اقلیت به هدیه" فرمان

131  

  141 موریس فریدمن،

 ،57(  - نشین مهاجر) فونیکس

71، 77، 74، 12، 17، 11، 

41، 41، 111  

  44 مهتا فیروزشاه

 117 ،141 ،5 لوییس فیشر،

 

  ق

 ،41 ،24(  - کارگر) قراردادی

43، 44، 41، 42 

  ک

( - ی کننده مذاکره هیئت) کابینه

161، 162، 153  

 ،174 ،153 ،162 ،161 کابینه

176، 112  

  15 ،16 گاندی کارامچند

   22 ادوارد کارپنتر،

  76 آلبرت   رایت، کارت

" کنید ترک را هند" کارزار

141، 142، 161  

 ،42 ،33( جنبش و) کارزار

43، 44، 46 ، 44، 44، 65، 

64، 56، 71، 74، 75، 71، 

74، 11، 17، 44، 113، 114، 

115، 111، 111، 112، 114، 
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115، 111، 111، 121، 123، 

125، 134، 136، 137، 131، 

141، 141، 142، 161، 164، 

115، 111،   

 حق کسب برای زنان کارزار

  11 رای

 ،43 ،41 ،24 قراردادی کارگر

44، 41، 42  

  22 توماس کارالیل،

 ،21 ،11  گاندی کاستوربای

62، 64، 67، 71، 74، 12، 

44، 111، 114، 122، 142، 

144، 141  

 ،41 ،17 ،5 هرمان کالنباخ،

44، 46، 47،  

64 ،61( کالی معبد) کالیگات

  

 ،15 ،16 هند سواراج کتاب

117، 111  

   167 آچاریا کریپاالنی،

 ،131 استنفورد سر کریپز،

134، 141، 162  

  163 کیم کریستن،

   12 ،12( - راما) کریشنا

  121 ،34 ،16 کریشنا

 زنان جنبش) رای حق کسب

  11( - برای

175( کلکته استیتزمن) کلکته

  

 ،44 ،64 ،61 ،44 ،21 کلکته

163، 164، 166، 157، 151، 

154، 171، 172، 175 

  

  153 ،161 اتلی کلمنت

  116 مدوک کلنل

  127 شریدان کلْیر

 ،155 ،154 الن جانسون،-کمپل

171  

  123 سایمون کمیسیون

141 فرانسیسکو سن کنفرانس

  

 ،25 ،124 میزگرد کنفرانس

131  

 ،43( -حزب) هند ملی ی کنگره

44، 61، 111، 111، 112، 

111، 123، 124، 125، 135، 

131، 134، 141، 141، 142، 

146، 144، 161، 162، 163، 

167، 165، 151، 153، 154، 

156، 155، 171، 111،    

  43 ناتال هندیان یکنگره

34 ،34 ،34 ،33 مایکل کوتز،

  

  31 لیونل کورتیس،

  56 کوهن

  163 کریستن کیم

  22 آّنا کینگزفورد،

 125 هال کینگزلی

  گ

. نک) سرحدی گاندی

  (عبدالغفارخان

  15 اوتامچند گاندی،

  112 آبها گاندی،

  15 پوتلیبای گاندی،

  15 ،16 کارامچند گاندی،

 ،21 ،11 کاستوربای گاندی،

62، 64، 67، 71، 74، 12، 

44، 111، 114، 122، 142، 

144، 141  

  45 لعل ماگان گاندی،

 ،177 ،165 ،131 مانو گاندی،

171، 111 ، 111، 112  

  56 ،23 لعل مانی گاندی،

 131 ،131 لعل هاری گاندی،
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 ،72 ،51 ،43( مذاکره) گو و گفت

14، 16، 124، 141، 144، 

161، 155، 171، 112  

 ،14 ،61 ،44. کی. جی گوخال،

41، 41، 44، 46، 47، 41، 

44، 115  

 ،23 ،21( - انجمن) خواران گیاه

24، 26، 46، 45  

 ،21( - ی نشریه) خواران گیاه

23، 24، 26، 46، 45  

 ،17( خوراکی رژیم) خواری گیاه

21، 22، 23، 24، 26، 46، 

45، 62، 53، 54، 56، 56، 

55، 51، 74، 14، 44، 45، 

111، 114، 122، 124، 126، 

134، 166، 164، 115   

 ،54 ،22 ،16 بهاگاواد گیتا،

56، 132، 167، 173،   

 41 موری گیلبرت

  ل

  125 النکاشایر

  114 ،115 رولت ی الیحه

 ،125 ،126 ،124  ایروین لرد

131  

  154 ی ایسمه لرد

  114 چلمزفورد لرد

  34 ریپون لرد

  157 ساموئل لرد

  144 ،143 گو لیت لین لرد

 ،155 ،154 ،153  مونباتن لرد

171، 174، 176،   174  

  153 ،146 واول لرد

131 ،131 ،125 ویلینگدون لرد

  

  41 هاردینگ لرد

  125 موریل لستر،

( لندن خواران گیاه انجمن) لندن

21، 23، 24، 26، 46، 45

  

 ،26 ،23 ،22 ،21 ،21 لندن

26، 25، 35، 34، 44، 46، 

54، 72، 11، 12، 13، 14، 

17، 46، 45، 47، 124، 125، 

143، 153، 175  

 ،44 ،34( - ی نشریه) تایمز لندن

175  

  127 ،42 والدیمیر لنین،

   سانگ سواک لوک

 ی جامعه) سانگ سواک لوک

111 ،134( مردم خدمتگزاران

  

  117 ،141 ،5 فیشر لویی

  117 ،141 ،5 فیشر لوییس

  157 والتر لیپمان،

 ،141 ،134(  - مسلم) لیگ

162، 163، 164، 167، 153، 

154، 151، 111  

  144 ،143 لرد گو، لیت لین

  31 کورتیس لیونل

 ،56 ،26 ،11 ،11 تولستوی لئو

55، 75، 75، 13، 13، 13، 

14، 16، 15، 17، 17،17، 

17، 41، 121، 121، 121  

 م

  22 بالواتسکی مادام

  13 دینگرا لعل مادان

  ( میرابن. نک) اسلید مادلین

  24 مازمودار

 و آالت ماشین. نک) ماشین

 ،121 ،114 ،15( ماشنیزم

124، 151،  

 ،15( ماشینیزم) آالت ماشین

114، 121، 124، 151،   

  45 گاندی لعل ماگان

 ،177 ،165 ،131 گاندی مانو

171، 111 ، 111، 112  

  56 ،23 گاندی لعل مانی
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64 تاگور دوندرانات ماهاریشی

  

34 ،34 ،34 ،33 کوتز مایکل

  

 65 ،65  ساتیاگراها ی مبارزه

64، 74، 74، 11، 17، 14، 

41، 42، 111، 111، 112، 

116، 115، 117، 111، 131، 

141، 144، 146، 166، 117  

  

  153 ،162 موسسان مجلس

 ،134 ،137  جناح محمدعلی

134، 141، 145، 144، 162، 

163، 153، 154، 156، 111

  

  116 سرهنگ ، مدوک

 ،72 ،51 ،43( وگو گفت) مذاکره

14، 16، 124، 141، 144، 

161، 155، 171، 112 

  

 ،17 ،17 تولستوی ی مزرعه

17، 41  

 ،134 ،115 ،111 مسلمانان

134، 141، 146، 145، 162، 

163، 164، 166، 165، 167، 

164، 151، 151، 152، 153، 

154، 151، 171، 172، 173، 

176، 175، 171، 111، 111                                                       

  

  ،35 ،22 ،16  اسالم و مسلمانان

111، 115، 134، 134، 134، 

141، 146، 145، 162، 163، 

164، 166، 165، 167، 164، 

151، 151، 152، 153، 154، 

151، 171، 172، 173، 176، 

175، 171، 111، 111     

 ،162 ،141 ،134 لیگ مسلم

163، 164، 167، 153، 154، 

151، 111  

  ( عیسی. نک) مسیح

64 ،61( کالی) کالیگات معبد

  

  124 رمزی مکدانلد،

 ،73 ،56 ،41 ویکتوریا ملکه

12  

  31 جان دکتر موت،

  111 ،111 نهرو لعل موتی

ر،   175 آرتور مو 

  41 گیلبرت موری،

  141 فریدمن موریس

  125 لستر موریل

  124 بنیتو موسولینی،

  162 آزاد ابوالکالم موالنا

  174( - بانو) مونباتن

 ،155 ،154 ،153 لرد مونباتن،

171، 174، 176،   174  

 ،71 ،57 فونیکس مهاجرنشین

77، 74، 12، 17، 11، 41، 

41، 111  

 ،74 ،64 ،15  دسای مهادو

121، 131، 142، 144، 154

  

  44 فیروزشاه سر مهتا،

  11 ،17 شیخ مهتاب،

  46 ،22 ادوارد لند، میت

  71 ،71 ،75 علم میر

 ،121( اسلید مادلین) میرابن

121، 122، 124، 125، 124، 

131، 136، 142، 143، 154، 

174، 176  

 ،125 ،124( - همایش) میزگرد

131   

 ،46 ،36  پوالک گراهام میلی

55، 51، 54، 77، 11، 12، 

14  
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  ن

 ،42 ،31 ،33 ،31 ،24 ناتال

43، 44، 45، 47، 41، 44، 

61، 61، 65، 51، 52، 41

  

71( - ی نشریه) ادورتایزر ناتال

  

45( - ی نشریه) مرکوری ناتال

  

  111( - ی نشریه) ناواجیوان

  142 سوشیال نایار،

167 ،142 ساروجینی نایدو،

  

 ،43 ،34 دادابهایی نائوروجی،

47  

 ،16 ،11( ها هاریجان) ها نجس

61، 64، 31، 41، 64، 61، 

64، 132، 11، 111، 111، 

123، 132، 133، 134، 136، 

136، 135، 141، 162   

12 ،71 ،71 براهماچاریا نذر

  

 136 ،112 جوان هند نشریه

  

 دیدگاه. نک) هندی نظرات

 ،71 ،57 ،55 ،53 ،52( هندی

74، 17  

111( شاعر) اکبرآبادی نظیر

  

55(  ی نشریه) ترانسوال نقد

  

 ،36 ،34 ،15( نیایش) نماز

116، 124، 167، 156، 154، 

174، 176، 174، 111، 112

  

 ،166 ،164 ،163 نواخالی

151، 151، 171، 177  

 ،111 ،31 لعل جواهر نهرو،

111، 111، 131، 134، 161، 

162، 167، 151، 151، 153، 

156، 172، 112    

111 ،111 لعل موتی نهرو،

  

 ،34 ،15( روزه و نماز) نیایش

36، 116، 11، 113، 117، 

111، 115، 124، 131، 132، 

136، 144، 146، 164، 167، 

151، 156، 154، 174، 176، 

175، 171، 174، 111، 112، 

115  

 ،151 ،165 بوسه کومار نیرمال

151، 171 

 

 

  و

   124 واتیکان

  111 ،111 واردا

157( - ی نشریه) پست واشنگتن

  

 ،156  سردار پاتل، بهایی واال

156، 151، 112  

  157 لیپمن والتر

  153 ،146 لرد واول،

  13 کورزون سر وایلی،

  35 الوین وریه

  57 ،55 ،53 آلبرت وست،

  127 ،42 لنین والدیمیر

  43 ،43 دوک ولینگتون،

 ،73 ،56 ،41 ملکه ویکتوریا،

12  

  121 نوو ویله

 ،131 ،125 لرد ویلینگدون،

131   

 ،124 ،13 چرچیل وینستون

127، 124، 134، 141، 143، 

143، 147، 161، 111  

64 ،12 سوامی کاناندا، ویوه
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 ه

  44 هاردوار

  41 لرد هاردینگ،

 136 ،134( نامه هفته) هاریجان

  

  (ها نجس. نک) ها هاریجان

  131 ،131 گاندی لعل هاری

  121 آلدوس هاکسلی،

  (ایروین لرد. نک) هالیفاکس

 ،131( - فرمان) ها اقلیت به هدیه

131  

 ،41 ،17 ،5  کالنباخ هرمان

44، 46، 47،  

  154 اگاتا هریسون،

141  فرانسیسکو سان همایش

  

 ،125 ،124 میزگرد همایش

131  

 ،111 ،67(  - عدم) همکاری

111، 111، 112، 114، 115، 

121، 141  

136 ،112( - نشریه) جوان هند

  

( - کارزار) کنید ترک را هند

141، 142، 161  

 ،44 ،15 ،16 ،64  سواراج هند

117، 111، 111، 112، 111، 

123، 135، 144  

(- جدایی. نک) پاکستان و هند

  

 ،54 ، 51 ،55  پوالک هنری

77، 41، 45، 114  

  21 سالت هنری

 ،161( کننده مذاکره) کابینه هیئت

162، 153   

 ،51 ،51 کننده مذاکره هیئت

141، 161، 161، 162، 162، 

167، 153،  

  ی

 ،36 ،23 ،15(  - زندان) یراودا

35، 64، 74، 126، 131، 

131  
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 دوران دانشجویی در لندن        

 

 

 

 

 

 

 

 (2329با کاستوربا، همسرش در آفریقای جنوبی )
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 ی ساتیاگراهی در آفریقای جنوبی در جامه 

 

 

 (2329در ژوهانسبورگ )           

 

 

 (2392با چارلی چاپلین )                   
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 استوار سپاه حمل مجروحین در آفریقای جنوبی  

 

 

 

 (2319در دهلی نو )  روزه 12ی  (، در روزه )ایندیرا گاندی  با ایندیرای شش ساله، دختر نهرو، و نخست وزیر آینده      

 



217 
 

 

 

 در حال نوشتن نامه                                                    
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 (2392با رومن روالن در سوئیس )                            

 

 

  با جواهرلعل نهرو، اولین نخست وزیر هند مستقل و پدر ایندیرا گاندی نخست وزیر آینده  

 



214 
 

 

 

 

 (2395) کتان سانتینی در تاگور رابیندرانات با                                                   
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 .شد می دیگران خاطر تفریح باعث بودن، شوخ خاطر به معموال                               



211 
 

 

 

 آورد! حتی شکلک هم در می                                                          
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 بنگال ی نواخالی در براهماپوترا ی رودخانه از بامبو، پل از عبور                         

 (2391) استقالل ی آستانه در  ای فرقه عام قتل ی بحرانی لحظات در                        
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 نخ ریسی با کاله نواخالی بر سر                                 

 

 



214 
 

 

 

 

  مرده ی گاندی                                                                   

 

 

 

 

 


