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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استمحتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه که

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده که مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان نوشتارهای دیگر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیهمچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 درآمدپیش

 

فت پنهان و به حقی که ایرانیان با استعمار لی ما دوست داریم. تا حدودی به خاطر مخاگاندی را همه

اش و صلحجو بودن انگلیس دارند، و نقشی که گاندی در مبارزه با ایشان ایفا کرد، و تا حدی برای این که آرامش

ان شباهت دارد که با پسندیم. گاندی در نگاه اول به یکی از قدیسان جهان باستاش را میرا و حتا شکل ظاهری

تاریخ بیرون پریده باشد. در قرن بیستم، گاندی رهبر یکی از بزرگترین ملتهای قدیمی های از صفحههمان لباس 

 ی اوست. اق نیست اگر بگوییم کشورِ مدرن هند تا حدود زیادی آفریدهدنیا برای دستیابی به استقالل بود، و اغر

اش را در نظر مآبانهبرابر استعمار پیر انگلیس، یا ظاهرِ قدیس اش درکه پیروزمندیآن بیش از اما من 

دارم. با این ی برخوردش با سیاست را و درایتی که برای پرهیز از خونریزی داشت را بزرگ میداشته باشم، شیوه

ی وی آراپیامدهای عملی  ونظری ی گاندی هم مانند هرکس دیگری، بر این باورم که باید مبانی وجود، درباره

آمیز هایی ناخودآگاه و افسانهنقد شوند، تا ستایشی و پذیرشی که هست از صافی عقل و خرد بگذرد و با افزوده

 آغشته نشده باشد.
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او بر عدم خشونت  رسید، تاکید افراطیبرانگیز میآنچه که از ابتدای کار در سلوک گاندی به نظرم بحث

چنین تاکیدی در سالهای اخیر در میان فعاالن مدنی ایران نیز باب شده بود و در شرایطی که یکی از طرفهای است. 

یازید، راهبرد عدم خشونت داروی درد مردم ای دست میسابقهدرگیر در کشمکشی سیاسی به خشونتهای بی

ین نکته محل پرسش است که کارآیی ی تاریخی کشورهایی مانند شوروی و چین، اشد. بنا به تجربهپنداشته می

، چقدر است. این پرسش را باشدحاکم خشن و سرکوبگری و کامیابیِ این راهبرد در موقعیتهایی که نظام سیاسی 

ی مغول به ایران چقدر کاربرد توان به گذشته هم تعمیم داد و مثال پرسید راهبرد عدم خشونت در جریان حملهمی

ی رویکرد گاندی به مفهوم خشونت طرح شود، زیربنای فلسفی و که باید دربارهداشته است؟ پرسش دیگری می

ی این نوشتار رسالهی عدم خشونت استنتاج شده و قوام یافته است. ایست که بر مبنای آن قاعدهبستر اخالقی

ی را در زمانه نگرد، و سودمندیِ راهبردهای ابداع شده توسط ویکوتاهی است که گاندی را با نگاهی نقادانه می

 دهد.قرار میپرسش ما و برای ما، مورد 
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 پرسشهای کلیدی

 

ی دستاوردهای برای برخورد درست و عقالنی با شخصیتی مانند گاندی، و برای ارج شناختنِ خردمندانه

اش دو پرسش را به طور شفاف و دقیق مورد وارسی قرار داد. نخست، پرسشی اش، باید دربارهسیاسی و نظری

راهبرد عدم خشونت. دوم پرسشی ی سود/ زیانِ ی کارآیی، روایی، و محاسبهشناختی و عملیاتی، دربارهجامعه

به این ترتیب با دو مسئله ی عدم خشونت. ی مبانی، دالیل، صورتبندی، و مسیر تحول ایدهفلسفی و نظری درباره

ی شناختی عدم خشونت است که به سیر تحول و بافت و زمینهجامعه -روبرو هستیم: یکی تبارشناسی تاریخی

شود، و دومی نقد راهبردی این ایده که باید در چارچوبی فلسفی و تکامل شخصیت سیاسی گاندی مربوط می

این دو پرسش را در این نوشتار تنها با تاکید بر گاندی و جنبش استقالل هند پیگیری خواهم اخالقی انجام پذیرد. 

توان به فهرست رود. البته میکرد. چون به این ترتیب بحث ما در چارچوبی مشخص و تعریف شده پیش می

را هم افزود، و واسالو هاول و انگ سان سوچی فعاالنِ پیرو عدم خشونت نام مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندال 

توان به گذشته یا میهستند. و از سوی دیگر موضوع پرسش احترام و ستودنی قابلاز سویی که به همین اندازه 
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نگریست و دریافت که بسیاری از شعارهای جنبش مدرن عدم خشونت را مهاویره و مانی هم در بافتی دینی 

را دارد و هم دستاوردهایش مدرن گذار اما گاندی در این میان هم موقعیت یک پیشتاز و بنیاناند. کردهمطرح می

 نماید. تر از بقیه میاز نظر ابعاد کالن

ها توانند در دو سطح خرد و کالن مطرح شوند. یعنی از ترکیب دو رده از بررسیهردوی این پرسشها می

شود گاندی و ی پیرامونش( میای )خودِ گاندی و زمینه)محتوایی در برابر راهبردی( با دو مقیاسِ مشاهده

توان به برداشتی ه این پرسشها، میگرایی را در کلیت خود شناخت و نقد کرد. بعد از طرح و پاسخگویی بگاندی

 ی گاندی دست یافت و بر این مبنا اندیشه و روش وی را به نقد کشید. روشن درباره

 ی گاندی دست کم چهار رده از پرسشها باید طرح شوند: دربارهبه طور خالصه، 

اش بر چه اخالقیی سیاست و راهبردهای نخست، پرسش از محتوا: پیام گاندی دقیقا چه بود؟ شالوده

کرد، چه بود؟ آیا این ها و مفاهیمی که با آنها خودش را و راهش را توصیف میاصولی استوار شده بود؟ کلیدواژه

 سازند؟پذیر هستند و یک کلِ منسجم و یکپارچه را بر میعناصر مفهومی و راهبردهای اجرایی با هم جمع
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بست و این قواعد را تا ا چه حدی و چگونه به کار میدوم، پرسش از راهبرد: این راهبردها را خودش ت

کرد؟ سلوک اخالقی شخصی او، و روندهای اجرایی نهادهای وابسته به وی چگونه چه پایه و چطور رعایت می

 است؟  بوده

ای دریافت کرده ی نظری: گاندی مفاهیم مورد نظرش را از چه آبشخورهای فکریسوم، پرسش از زمینه

بع اند؟ از هریک از این منابخش بودهای برایش الهامها، مذاهب و بسترهای فرهنگیون، مکتبها، فلسفهبود؟ کدام مت

 ؟ چه مفهومی را برداشت کرد

کرد؟ چهارم، پرسش از بستر اجتماعی: از نظر عملیاتی در چه بستری از رخدادهای تاریخی فعالیت می

و با کدام نهادها و کدام گروه از مردم در تماس بود؟ ایشان شد ای فهم میی اجتماعیکردارهایش در چه زمینه

اند؟ اندرکنش گاندی و سیاستمداران و اش داشتهفهمیدند و چه موضعی دربارهراهبردها و آرای او را چگونه می

 فعاالن اجتماعی دیگر چگونه بوده است؟

سوم به سطح فرهنگ، پرسش دوم به  بینیم که پرسشهای اول واگر از دیدگاه سیستمی به موضوع بنگریم، می

تنها پس از پاسخگویی به این پرسشهاست که  شوند.سطح روانی و پرسش چهارم به سطح اجتماعی مربوط می

 ی میراث سیاسی و فکری گاندی داوری کرد و نقاط قوت و ضعف آن را برشمرد.توان دربارهمی
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 ی گاندیزندگینامه

 

بینیم که بارها و بارها نگریم، تصویری کمابیش یکدست و کالسیک را میی گاندی میوقتی به زندگینامه 

ای هنجارین و تا حدودی تبلیغاتی را از وی پدید آورده است. ها و گفتارها تکرار شده و انگارهدر متون و فیلم

شهر پوربندر در نزدیکی بمبئی در خاندانی  .م در1۸۶9گاندی در پاییز سال انگاره هنجارین این گونه است که 

، هرچند بعدتر وقتی رابیندرانات تاگور او را مهاتما هندو زاده شد. او در اصل موهَندَس کَرَمچَمد گاندی نام داشت

ی بومی در دستگاه . پدرش کرمچند یکی از کارگزاران عالیرتبه)روحِ بزرگ( نامید، بیشتر با این لقب مشهور شد

بای، چهارمین همسر پدرش داشت. مادرش پوتی« دیوان»ها در بمبئی بود و به اصطالح عنوان نگلیسیحکومتی ا

بای از یک خاندان وَیشناوَه برخاسته بود، و این بدان او هنگام زایمان درگذشته بودند. پوتی بود. هر سه زن پیشین

 شدند. وب میمعنا بود که نیاکانش از طرف مادری پرستندگان پرشورِ ویشنو محس

گاندی در زمانی که تنها سیزده سال داشت به شکلی سنتی با مَکانجی کاستوربا که یک سال از خودش 

.م، وقتی گاندی تازه شانزده ساله شده بود، همسرش کودکی زاد که چند 1۸۸۵بزرگتر بود ازدواج کرد. در سال 
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لعل ر فرزند زایید که عبارت بودند از هاریروز بعد درگذشت. اما طی سالهای بعد، این زن برای گاندی چها

لعل، گاندی (. کمابیش همزمان با زاده شدنِ هاری19۰۰( و دِوْداس )1۸9۷(، رامداس )1۸92لعل )(، مانی1۸۸۸)

برای تحصیل به انگلستان رفت و در دانشگاه کالج لندن حقوق خواند. سه سال بعد به هند بازگشت تا به عنوان 

غلی بیابد، اما در این کار ناکام ماند. تفسیرِ مورخان بعدی آن است که دفاع از متهمان در ازای وکیل و حقوقدان ش

 ییکمروبه خاطر یافته، اما شواهدی هم هست که در این زمان اش در تضاد میدریافت پول را با اصول اخالقی

 از سخن گفتن در دادگاه ناتوان بوده است.اش افراطی

عبداهلل که بازرگان ثروتمندی از کوچندگان به آفریقای جنوبی بود، گاندی را به عنوان .م دادا 1۸93در  

. گاندی در های انگلستان بود، که در آن زمان یکی از مستعمرهکارمند استخدام کرد و او را به این سرزمین فرستاد

نژادپرستی غربیان را لمس کرد و یکسره دگرگون شد. بعد از آن به یک آفریقای جنوبی با آپارتاید برخورد کرد و 

فعال اجتماعی پرشور بدل شد و به سازماندهی جنبش مدنی هندیانِ آفریقای جنوبی پرداخت تا بتواند با 

ن ناتال ی هندیا.م با یارانش کنگره1۸9۴های نهادینه شده در نظام استعماری انگلیس مقابله کند. گاندی تا نابرابری

در آفریقای جنوبی ماند و زندگی خود را وقف آموزش و سازماندهی فعاالن بیش از دو دهه را تاسیس کرد و 

 سیاسیِ مخالف خشونت کرد. 
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ی ملی هند پیوست. او تقریبا مرید و پیروی رهبر .م به هند بازگشت و به کنگره191۵گاندی در  

گوپال کریشنا گوکال، بعدتر  این مرد، روجی نام داشت و مرید دیگرروهای این حزب شد، که دادابهایی نائومیانه

و در جانشین وی شد و از دوستان نزدیک گاندی هم بود. گاندی با مسلمانان هندی ارتباطی نزدیک پیدا کرد 

گاندی با پشتیبانی مسلمانان به ریاست کنگره ملی هند دست یافت و تمام نیروی خود را در راه  192۰سال 

 استقالل هند وقف کرد. 

ی استقالل هند را تهیه و آن را در الهور اعالم کرد. یک سال بعد اعالمیه 1929دسامبر  29کنگره در 

به رسمیت شناختند و او را به میزگردی در لندن دعوت کردند. گاندی  را به عنوان رهبر هندیان ها گاندیانگلیسی

از حزب کنگره استعفا داد تا محبوبیتش محدود به اعضای این حزب نباشد، و با این وجود دستگاه  193۴در 

وی هم ها رحزبی کنگره یکسره زیر نفوذ او باقی ماند. گاندی در این مدت بارها و بارها زندانی شد، اما انگلیسی

 کردند. رفته با خشونت با او رفتار نمی

.م به نتیجه رسید و این زمانی بود که انگلستان قانونی گذراند 19۴۷تالشهای گاندی در نهایت در تابستان 

و استقالل هند را به رسمیت شناخت. این رخداد اما به کشمکش هندوها و مسلمانان منتهی شد و در نهایت جدا 

ت محمدعلی جناح و کشته شدنِ گاندی به دست یک هندوی افراطی را رقم زد. گاندی در شدن پاکستان به دس
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.م به دست ناتورام گودسی که مرید یک پیشوای هندو به نام مَهاسَبهَه بود، به قتل رسید. او 19۴۸جوالی  3۰

 هنگام مرگ هفتاد و نُه سال سن داشت. 

گاههای شک بسیاری از گرههای گوناگون تکرار شده است، بیاین تصویر آشنا که بارها و بارها در رسانه 

اش از طرح پرسشهایی تاریخی دهد. با این وجود به خاطر بدیهی شدنمهم زندگی گاندی را در خود جای می

ا در آفریقای جنوبی، و نه هند به اش ری فعالیت سیاسیکند. مثال این نکته که گاندی بخش عمدهجلوگیری می

شود. انجام رسانده و اصوال در آنجا به عنوان شخصیتی سیاسی پرورده و پخته شده، معموال نادیده انگاشته می

هایش زیاد مورد همچنین پیوندهای مهم او با اروپاییان و تاثیری که از تمدن مدرن پذیرفته معموال در زندگینامه

اش اهمیت دارد، و با تبلیغ تصویرش در مقام یک رهبری رسش برانگیز دیگری که دربارهی پتاکید نیست. نکته

ها ی ملی هند را در اصل زرتشتیمعنوی هندو تعارض دارد، ارتباطش با پیروان ادیان دیگر است. چرا که کنگره

شده که با این می ای محسوببا همکاری مسلمانان تاسیس کرده بودند و گاندی در این میان هندوی غیرعادی

 گروهها متحد شده بود. 

به جنبش خالفت پیوست که بعد از انقراض دولت عثمانی یک جنبه از این اتحاد آن است که گاندی 

در هند، این جنبش اهمیت زیادی داشت. برای احیای این قدرت در گوشه و کنار دنیای اسالم سر بر کشیده بود. 
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به نیروی خالفت همچون مرکزی بیرونی و سازمان دهنده برای مقاومت در برابر استعمار چون مسلمانان هند 

جمعیت تن در دادن کردند مسلمان بودند. نگریستند و بسیاری از مبارزانی که در برابر استعمار انگلیس ستیز میمی

ریتانیا برای نابود کردنِ که دولت بشد تنها در شرایطی ممکن میبه حاکمیت انگلیسیان بزرگ مسلمانان هند 

 خالفت عثمانی گامی بر دارد. 

در جریان جنگ جهانی اول انگلستان عثمانی را شکست داد و خالفت را برانداخت و سرزمینهای 

اش را در قالب کشورهای پرشماری تجزیه کرد. به این ترتیب توفانی از مخالفت با انگلستان در میان امپراتوری

 د!شگاندیِ هندو  شترین سخنگویبعد از مدتی برجسته، که جنبش خالفت نام گرفت و مسلمانان هند برخاست

به زودی بیشتر هایش با این گروه نیز سزاوار توجه بیشتری است و پیمانیارتباط گاندی با زرتشتیان و نوع هم

ی اجتماعی زمینهی گاندی معموال فارغ از بافت تاریخی و بدان خواهم پرداخت. خالصه این که زندگینامه

گرایی، کیش هندو، دلبستگی به هند و عناصری کند که سنتهایی تاکید میشود و بر سویهاش روایت میپیرامونی

 نمایند.هایی به همین اندازه مهم پیشگیری میی سویهسازند و از طرح پرسش دربارهاز این دست را برجسته می
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 ی گاندیاندیشه

 

های گوناگونی قرار گرفت، و در نهایت در سنین گاندی در عمر طوالنی خود تحت تاثیر مکتبها و اندیشه

اند. این دستگاه، از نامیده (Gandhismگرایی )به دستگاهی نظری دست یافت که برخی آن را گاندیمیانسالی 

 ای از مفاهیم و راهبردهای برخاسته از آنها تشکیل شده بود و به طور خاص برای مبارزه با استعمارمجموعه

ی گاندی خصلتی جهانی دارند و انگلیس و استقالل هند طراحی شده بود. با این وجود عناصر مفهومی اندیشه

یکرد سیاسی در دو سطحِ روانی و اجتماعی خالقی یا زیربنای یک روتوانند همچون خشتهای یک دستگاه امی

 عناصر اصلی این نظام نظری، از چهار مفهوم تشکیل یافته است.وارسی شوند. 

زهد و پرهیزگاری شکل گرفت. این مفهوم در زمان اقامت گاندی از نظر زمانی، زودتر از همه، مفهوم 

های درازمدت، و بعدتر به پرهیز جنسی در لندن پدیدار شد و باعث شد گاندی خویشتن را به گیاهخواری، روزه

مفهوم .م، در جریان سازماندهی جنبش مدنی هندیان در آفریقای جنوبی 19۰۶در سال کامل مقید سازد. بعدتر، 
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قید و شرط و سرسختانه این اصل عبارت بود از پیروی بی 2تدوین شد.( सत्याग्रह 1:گْرَهَهتیادگی به حقیقت )سَسرسپر

در کاربست  این مفهومشمارد، به همراه پذیرش تمام پیامدهای ناخوشایند این کار. از آنچه که فرد حقیقت می

شود که از راه غلبه بر حریف اش، مستلزم بازتعریف مفهوم پیروزی است. در سیاست کسی پیروز تلقی میسیاسی

ای مشخص دست یابد. اما از دید گاندی موفقیت و پیروزی سیاسی به یا خنثا کردن کوششهای رقیب، به خواسته

ی هدف دِ دگرگون ساختن دشمنان و رقیبان به منزلهمعنای چیرگی و عبور از حریفان و مخالفان نیست، که خو

  3در آن اعتبار دارد.

جویانه که در آن موافقت حریف هم ای آشتیپیروزی از دید گاندی عبارت است از دستیابی به نقطه

های بعدی از سوی وی خنثا شود. در این دیدگاه ابزارها و اهداف تراشیلحاظ شده باشد و به این ترتیب مانع

نماید. معنی میای دستیابی به هدف بیکنند و بنابراین استفاده از هر ابزاری برپیوندی ناگسستنی با هم پیدا می

توانم ساعتت را بدزدم، و بابت این کار با تو بجنگم، یا ساعتت را بخرم و بابتش پول من می»نویسد: گاندی می

                      
1 satyāgraha 
2 Majmudar, 2005: 138. 
3 Gandhi, 1939. 
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پرداخت کنم، و یا کاری کنم که آن را به من هدیه بدهی. اما بسته به استفاده از هریک از این ابزارها، ساعت 

 4«ای...بار جسمی ربوده شده است، یک بار کاالیی خریداری شده، و بار دیگر هدیه شود. یکدگرگون می

تاخرتر،  ماین مفهوم بعدتر تکامل یافت و به معنای شناختنِ عمیق خویشتن کاربرد یافت. طبق این برداشتِ 

 گرهه عبارت است از روراست بودن با خود، تشخیص و پذیرش نقاط ضعف خود، و اعتراف کردن به آن. ساتیه

گاندی با استفاده از خشونت آهیمسا بود.  کرد، عدم خشونت یاسومین مفهوم مهمی که گاندی تبلیغ می

توان بر ستمگران پیروز شد. در هر صورتی مخالف بود و معتقد بود با تحمل و بردباری در برابر ستم و رنج می

اگر قانون چشم »گفت سازد. گاندی میی مرکزی این ایده را نمایان میهایش هستهی مهم از میان بیانیهدو جمله

های خود بمیرم، ولی حاضر من حاضرم به خاطر آرمان»، و «جهان کور خواهد شد در برابر چشم اجرا شود، تمام

ستند و مبنای نظری عدم خشونت آن بود که تمام آدمیان در ذات خود نیک ه« نیستم به خاطرشان آدم بکشم.

د و این کار کنند، رنج خواهند کشیبنابراین همزمان با آزار رساندن به دیگری، خود نیز بابت رنجی که تولید می

 ناپذیر خواهد شد. بعد از مدتی برایشان تحمل

                      
4 Gandhi, 1909, Vol.10 : 287. 
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ر دچهارمین مفهومی که گاندی به ادبیات سیاسی هند افزود، اصل خودمختاری یا سواراج است که 

؛ ها و نوشتارهای گاندی در چهار معنا به کار رفته است: نخست، استقالل هند از بند استعمار انگلیسسخنرانی

های مردم از فشار فقر رهایی گروهها و طبقه :ز قید اجبارهای اجتماعی و نهادهای مستقر؛ سومدوم، آزادی فرد ا

های درونی خودش. مبنای فلسفی این مفهوم، برابری و تنگدستی و در نهایت رهایی فرد از قید امیال و پلیدی

ابری ی ابنای بشر است و در ابعادی بزرگتر، همذات بودنِ کل جانداران. پیامدِ آن هم سیاستی است که به برهمه

این کلمه  شود.ها، و شکلی خفیف از آنارشیسم سیاسی و اقتصادی منتهی میبا مرزبندی نجس جنسیتی، مخالفت

گاندی خود را  را با این داللت مدرن برای نخستین بار دادابهائی نائوروجی وضع کرد و بر سر زبانها انداخت و

 دانست.مندی از آن وامدار وی میی بهرهدرباره

تمام .م 193۶در سال و  5گرایی وجود نداردکه چیزی به نام گاندی گاندی خود فروتنانه مدعی بود

. به عبارت که ابداع خاصی در آنها به کار گرفته نشده استدانست دار و آشنا سابقهگفتارها و نظراتش را مفاهیمی 

شان را سازند، و هم نوآورانه بودنرا بر می هایش نظامی پیوسته و منسجم از آرادیگر، او هم منکر بود که اندیشه

                      
5 Kamath, 2007: 195. 
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اند، بسیاری این حرف را در میان مفسران و نویسندگانی که او را موضوع پژوهش خود قرار دادهکرد. انکار می

را بر خود دارد، نوشته « گراییگاندی»اند. به عنوان مثال، سَنکدِر در نوشتاری که اسم جدی گرفته و تکرار کرده

ی اخالقی بوده که برای ای از اصول پایهشده و تنها مجموعهگاندی نظامی منسجم از عقاید را شامل نمیکه آرای 

گرایی در واقع نوعی گرایش تبلیغ نگاهی خاص در سیاست و اقتصاد به کار گرفته شده است. از دید او گاندی

های فعالیت انسانی را فهم ا سایر حوزهدینی است که بر محور نیک پنداشتن ذات بشر استوار شده و بر همین مبن

 6شان نماید.کند، بی آن که بخواهد یا بتواند با دقتی چشمگیر صورتبندیمی

که گاندی خود تصویر روشن و توجه کرد باید به این نکته برای وارسی درستی این برداشت، نخست 

ها باقی مانده، که بر مبنایشان ها و متون و مصاحبهدقیقی از آرای خودش به دست نداده است. از او انبوهی از نامه

اش را دریافت، اما این نکته اهمیت دارد که تمام این ی رویکرد دینی، اقتصادی، اخالقی و  سیاسیتوان دربارهمی

اند، نه در متن. یعنی گاندی خود نظامی نظری را صورتبندی و ند و در مخاطب مستقر شدهدریافتها ثانوی هست

بیان نکرده است که تعریفهای شفاف و روشنی از این خشتهای مفهومی پایه به دست دهد و ارتباطهای میانشان 

                      
6 Sankhdher,1972: 68–74. 
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ن گاندی صورتبندی منسجم مند بیان کند. به عبارت دیگر، این منظومه از مفاهیم در ذهرا به شکلی منظم و قاعده

 و متشکلی نداشته، یا اگر هم داشته، او از بیان و انتقال آن ناتوان بوده است.

اند. با این وجود این بدان معنا نیست که آرا و مفاهیم یاد شده در ذات خود هم نامنسجم و پراکنده بوده

ی نامنسجم بودنِ برداشتهایش اشتباه ی نو نبودن این مفاهیم درست بود، اما به نظرم دربارهدرباره گاندیبرداشت 

اند، کرد. مفاهیمی مانند ستیاگرهه، آهیمسا، سواراج و پرهیزگاری و زهد از دیرباز در فرهنگ هندی وجود داشتهمی

ازه بدان بخشید، به شکلی که بتواند در سپهری ای نو گرد هم آورد و ترکیبی تهرچند گاندی آنها را در منظومه

ها و مفاهیم، که سیاسی کاربرد پیدا کند. آنچه که در میراث فکری گاندی نو و تازه بود، نه خشتها و کلیدواژه

 شکلِ صورتبندی و اتصال این مفاهیم با هم بود. 

اش، مدرن بودنِ آن بود. گاندی با این خشتهای قدیمی ساختمانی نو و تازه ساخت که مهمترین ویژگی

بندیِ نظم دهنده به مفاهیم بود که انسجام و پیوستگی را در سراسر دستگاه نظری همین قالب عمومی و استخوان

ساخت. شاید بتوان در پیروی از گواهیِ صریح و روشنِ او، منکر وجود مسلک فکری مستقلی گاندی برقرار می

ها و مفاهیمی که توان کتمان کرد که گاندی با استفاده از دادهت این را نمیبه هر صورگرایی شد، اما به نام گاندی
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ای منسجم و کاربردی از آرا و عقاید را پدید آورد و آن را به سالحی نیرومند برای در اختیار داشت، منظومه

 مبارزه با استعمار بدل ساخت.

  

www.takbook.com



21 

 

 

 سلوک اخالقی گاندی

 

شود، گاندی خود سرسختانه اصولی که وضع کرده بود را ای مربوط میشواهد زندگینامهتا جایی که به  

گرفت. گاندی قالب و شکل این رعایت گاه حالتی زننده و ناپذیرفتنی به خود میدر حدی که کرد. رعایت می

ادر شده برای همزمان با وضع مفهوم ستیاگرهه، جنبشی مدنی را سازمان داد که طبق آن اوراق تعیین هویت ص

شد، فاقد اعتبار اعالم شد. در ی ایشان به کار گرفته میهندیانِ آفریقای جنوبی، که برای مرزبندی نژادپرستانه

نتیجه گاندی و پیروانش این اوراق را سوزاندند و از میان بردند. گاندی و پیروانش بارها و بارها بابت این کار 

د ضرب و شتم قرار گرفتند، اما به اصل عدم خشونت پایبند باقی ماندند. احضار و بازجویی و زندانی شدند و مور

های مهاجر به آفریقای ی یک جماعت غوغاساالر از اروپایی.م مورد حمله1۸9۷گاندی در همین گیر و دار در 

د، حاضر جنوبی قرار گرفت و به زحمت توانست از دست این نژادپرستان فرار کند. اما با وجود آسیبی که دیده بو

 نشد از آنها شکایت کند و این کار را توجه به منافع شخصی دانست و ناسزاوارش دانست. 
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بعدتر، گاندی در جریان جنبش سْوَدِشی )خودکفایی( در هند کاالی انگلیسی را بایکوت کرد و خودش 

پیروانش اعالم کرد و  اش را از تن بیرون کرد و کادی یا لُنگ هندی را به عنوان لباس رسمیهم لباس انگلیسی

برای نشان دادنِ امکان خودکفایی، خودش چرخ ریسندگی به دست گرفت و کادی خود را با دست خود ریسید 

و ساخت و انبوهی از پیروانش هم از او تقلید کردند. به شکلی که تا مدتها چرخ ریسندگی یکی از نمادهای 

  شد.مقاومت مدنی هندیان به رهبری گاندی قلمداد می

کرد، نخست خود با شدت و پایبندی کامل اجرا بنابراین روشن است که گاندی آنچه را که تبلیغ می

چَورا گاندی در برابر اعمال خشونت از سوی هوادارانش به شدت حساس بود و در جریان شورش چَوریکرد. می

.م( چندان برآشفته شد که جنبشِ تا آن هنگام موفقِ نافرمانی مدنی در برابر 1922در اوتارپرادش )پنجم فوریه 

 ها را لغو کرد و از آن کناره جست. انگلیس

ها بر نمک مالیات .م که انگلیسی193۰یروانش قرار داشت. در بهار سال گاندی همواره در صف مقدم پ 

بستند و گاندی خرید نمک را بایکوت کرد، خودش به همراه چند هزار تن از پیروانش از احمدآباد پای پیاده تا 

واقع کیلومتری راه سپرد تا در آنجا با دست خود نمک استخراج کند. گاندی خود به  3۸۸ی دَندی در فاصله
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توان از تالشی که برای پیوند دادن مسلمانان و کرد و این را میی مردم را اجرا میقواعد متکی به برابری همه

 ها دریافت. هندوها انجام داد، و همچنین حمایتش از زنان، کودکان و نجس

ی خویشتن دربارهکرد و در این مورد بسیار گاندی اصل پرهیزگاری و زهد را با شدتی بسیار رعایت می 

از  هاگیری از نجسها برای جدا کردن مسیر رای.م در مخالفت با قانون انگلیسی1932سختگیر بود. او در سال 

.م 19۴3ای درازمدت گرفت که با اعتصاب غذای سیاسی در شرایط امروزین برابر است. در سال ، روزهدیگران

هم به خاطر بروز  1932ی دیرپای دیگری گرفت، و در در درون زندان برای تاکید بر استقالل هند روزه

ی دیگری گرفت. در هریک از این موارد، او تا سرحد بیماری و کشمکشهایی میان هندوها و مسلمانان، روزه

.م 19۰۶کرد. گاندی در ی معمولی بود که به طور عادی رعایت میرفت و اینها جدای از روزهمرگ پیش می

صاحب همسر و چهار فرزند بود که داد که او باط جنسی بپرهیزد و این در شرایطی رخ میسوگند خورد تا از ارت

 بزرگترینشان در این هنگام هجده سال داشت. 

ی امور سیاسی و رخدادهای تاریخی عجیب و غریب و نامعقول و برخی از اظهار نظرهای او درباره 

توان به لحاظ اخالقی نکوهش کرد، اما با این همه باید بر این نمایند، و برخی از کردارهایش را میناپذیرفتنی می
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ای که با اصول و قواعد اخالقی زاهدانهاند و قاعده پای فشرد که تمام این زنجیره از کردارها به هم پیوسته

 است. سازد، پیوند داشتهگرایی را بر میی گاندیشالوده
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 گاندیآرای خاستگاه پرسش از 

 

ی تاثیرپذیری گاندی از مکتبها و مذاهب گوناگون کتابهای زیادی نوشته شده و پژوهشهای فراوانی درباره

ها ی این بررسیاست. از جمع بستن همه هم اثربخشیِ او بر جریانهای فکری و سیاسی قرن بیستم را نشان داده

ته به مفاهیم و عناصری نظری بوده، که از آید که گاندی در سراسر عمر خود وامدار و وابساین نتیجه حاصل می

ای که ناسیونالیسم اند و نه هندی. دستگاه تبلیغاتیشان نه سنتی بودهآورده و بخش عمدهگوشه و کنار گرد می

دهد که او را به ناپذیر و یکپارچه از او به دست میهندی را با زعامت گاندی آفرید، تصویری چنان واال و خدشه

سازد. اما مرور زندگینامه و نوشتارهای گاندی نشان و تردیدناپذیر با هند و سنت هندی ممزوج میشکلی خودکار 

 از وی ساختگی و نادرست است. « قدیس هندی»ی دهد که کلیشهمی

برخوردار  -و دقیقتر بگوییم هندو–این نکته البته اهمیت دارد که گاندی از یک زیربنای فکری هندی  

بوده است. در زمان زایش او هنوز چیزی به نام تمدن و کشور هندِ یکپارچه وجود نداشت. چه در آن هنگام و 

چه در دوران ما، هند همچنان منظومه از هفتاد و دو ملت است که از نظر شکل ظاهر، زبان، عقاید دینی و سبک 
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کنند. این تنوع م تفاوت دارند و هریک سنت فکری و هنجارهای فرهنگی خاص خود را رعایت میزندگی با ه

ها بر هند بیشتر هم بود و با ورود مدرنیته به سوی ی انگلیسیو پیچیدگی فرهنگی در دوران پیش از غلبه

ی نوع غریبِ خزانههای تاریخی تناور و تسازی و وضعیتی هنجارین پیشروی کرد. با این وجود ریشههمسان

 معنایی در هند چندان است که تا به امروز هنوز به وضعیتی فراگیر و یکدست منتهی نشده است.

شود. های این مجموعه زاده و پرورده شد که به قلمرو گجرات مربوط میفرهنگگاندی در یکی از خرده

گیرد، تاکید کرده که در دوران کودکی و ی.م را در بر م192۰اش، که تنها تا ی خودنوشتاو خود در زندگینامه

نوجوانی به خواندن متون کهن هندو عالقه و در این زمینه ممارست داشته است. با این وجود از همین منابع بر 

آید که در دوران نوجوانی در حقانیت دین هندو تردید کرده و حتا اصل پرهیز از گوشتخواری را هم نقض می

 191۵ی سالهای ن اقامت در آفریقای جنوبی هم بخش بزرگی از عمر گاندی )در فاصلهکرده است. بعد از دورا

ی سازمانها و نهادهای پشتیبان او در گجرات قرار داشتند ی گجرات سپری شد. تقریبا همه.م( در منطقه193۰تا 

 کرد. می و محل استقرار خودش و حزبش هم احمدآباد بود و از همان جا جنبش استقالل هند را رهبری

گجرات یکی از مراکز سیاسی و مذهبی قدیمی هند بود و پوربندر و بمبئی و احمدآباد که مرکز جغرافیایی 

اند. این منطقه گرانیگاهی است که در های ایرانی بودهشدند، از دیرباز پایتخت سلسلهفعالیت گاندی محسوب می
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ای آمیخت. یکی فرهنگ زرتشتی قدیمی، از مجرای الیهآن فرهنگ بومی هندو با دو جریان فرهنگی ایرانی در می

از نخبگان پارسی که از دیرباز در این منطقه ساکن شده بودند. دیگری تاثیر سیاسی و فرهنگی گورکانیان و شاهان 

از آمدند. در همین منطقه از دیربی زبان پارسی و هنر ایرانی و دین اسالم به شمار میتبار که گسترش دهندهایرانی

عناصری مانند گیاهخواری، روزه، پاکدامنی و پرهیز جنسی، به پیروی از مرشدانی زاهدمسلک وجود داشته است. 

سنت سیاسی ایرانیِ حاکم بر منطقه هم رسمِ پناه بردن به عدالتِ حاکم و دادخواهی از وی را تثبیت کرده بود. به 

  7ر فرهنگ مردم گجرات ریشه داشته است.این ترتیب بخش مهمی از رویکردهای سیاسی بعدی گاندی، د

 

 

 

 

 

 .م، با خط پارسی1۷31ی محمدشاه گورکانی ضرب شده در بمبئی به سال ی نقرههای روپیهسکه

                      
7 Spodek, 1971: 361–372. 
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به خدمت گرفت، پیشاپیش ای که گاندی ی عناصر مفهومیهمچنین این نکته راست است که بخش عمده

اش وجود داشته است. مفهوم ستیاگرهه در منابع ودایی مورد اشاره واقع شده و ی هندیِ رشد و بالیدندر زمینه

کرد، در اش می، و به خصوص در شکلی که گاندی تبلیغدر دین بودایی به صورت رکنی اخالقی در آمده است

 .شتجنبش نوسازی دینِ زرتشتی پیشاپیش وجود دا

ها و به خصوص آهیمسا یا پرهیز از خشونت به همین ترتیب مفهومی فراگیر است که هندوها، بودایی

تر نمایان کنند. در این زمینه به خصوص تاثیر دین جین بر گاندیپیروان کیش جَین سرسختانه از آن دفاع می

، یعنی پرهیز از تعصب «سیادْوَد»مفهوم دانیم مادرش با راهبان جینی ارتباطی نزدیک داشته است. است. چون می

نیز در آیین جین ریشه  شود،ای از آن نزد هرکس یافت میو باور به این که حقیقت امری منتشر است که تکه

  8دارد.

ی آدمیان را و سنت بزرگداشت و حمایت از زنان را نزد ی باور به برابری و برادری همههمچنین ریشه

هایی نیرومند از صوفیه در گجرات فعال و محبوب توان بازیافت. در زمان زندگی گاندی شاخهصوفیان مسلمان می

                      
8 Lloyd I and Rudolph , 1984: 17–19. 
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د و مفاهیم یاد شده در این دو شاخه آشکارا اناند که نقشبندیه و سهروردیه در میانشان از بقیه مهمتر بودهبوده

 شود.معتبر شمرده می

محل گرایی نماید که اصل موضوعهِ مرسوم و معمول، یعنی هندی بودنِ تبارِ گاندیبا این شرح، چنین می 

او این عناصر مفهومی را از زیرسیستمی خاص از فرهنگهای مستقر در هند برگرفته که محل تماس . تردید باشد

ی نظمی فرهنگی و سپهری از معنا که گاندی در آن پرورده شده و اند. در واقع بدنهآرای ایرانی و هندی بوده

آرای خویش را وامگیری کرده، ایرانی است و نه هندی، یعنی عناصر زرتشتی، صوفیانه، و سیاسی ایرانی در آن 

اش به این مفاهیم را در قالب دینِ خانوادگیشود. هرچند گاندی تمام های هندو و جین دیده میبیشتر از رگه

 زبانی هندو بیان کرده و به این ترتیب با شماری عظیم از مخاطبان هندو ارتباط برقرار ساخته است.

شود. چندفرهنگی بودن گجرات و درآمیختگی فرهنگ ایرانی و هندی در آن اقلیم محدود نمیاما ماجرا به 

اش از از این زمینه وامگیری کرده، که در آن به یک بازبینی و گاندی نه تنها مفاهیم مورد نظر و سلوک سیاسی

دهد که گاندی از عناصر مفهومی و خشتهایی ها نشان میمرور شواهد و دادهای دست یازیده است. بازسازی ریشه

اند. اما تفسیری که گاندی از آنها کرده اش در هند وجود داشتهی زیستنظری بهره جسته که پیشاپیش در زمینه
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یم ایمان آورده و شان به این مفاهای که از طریقای که آنها را به هم متصل ساخته، و حتا مجرا و واسطهو شیوه

 . و هم غیرایرانی غیرهندی استهم نسبت بدان پایبندی یافته، به شکل غریبی 

توان به چهار دوران تقسیم کرد. دوران کودکی و نوجوانی که از ابتدای زایش تا زندگی گاندی را می

ه بیست و شش سال را .م( ک191۵تا  1۸۸9اش )گیرد، دوران عروج و بلوغ سیاسیاش را در بر مینوزده سالگی

.م( 193۰تا  191۵ی کوشش برای استقالل هند )شود، دورهگیرد و بیشترش در آفریقای جنوبی سپری میدر بر می

اش که یابد، و در نهایت دوران سالخوردگینشینی صوری انگلستان پایان میی استقالل هند و عقبکه با اعالمیه

ی این مرد به گیرد. به این ترتیب عمر هفتاد و نه ساله( در بر می19۴۸ تا 193۰هجده سالِ پایانی عمرش را )از 

شود: نوزده سالِ نوباوگی در گجرات، بیست و شش سالِ جوانی در اندازه تقسیم میچهار دورانِ کمابیش هم

بخشهای مختلف هند و آفریقای جنوبی، پانزده سالِ پختگی باز در گجرات، و هجده سالِ سالخوردگی در 

 رزمینهای دیگر.س

است. او در این منطقه زاده  ی مهم از زندگی او در گجرات سپری شدهدر میان این چهار دوره، دو دوره 

ی میان اش را به دست گرفت. با این وجود در فاصلهشد و بالید، و بعدتر جنبشی مدنی به راه انداخت و رهبری

نوجوانِ گجراتیِ اولی به فعال سیاسی ساز بر گاندی گذشت که طی آن این دو دوره، بیست و شش سالِ سرنوشت
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شود، آن است که گاندی در همین بیست و شش سال تمام دومی بدل شد. آنچه که معموال نادیده انگاشته می

مفاهیم کلیدی دیدگاهش را تدوین کرد، و مهارتهای رهبری را آموخت و به عنوان نیرویی ضداستعماری شهرت 

خویش را بنیان نهاد. غریب این که گاندی در سراسر این دوران در خارج از  یافت و راهبردها و سازمانهای پیرو

ی این کارها را در آفریقای جنوبی به انجام رسانده است. یعنی درخت زیسته است و بخش عمدههند می

در  بخشی از آنی تنومند هم دارد که های بارآورش در گجرات، یک ساقهها و ساقهگرایی گذشته از ریشهگاندی

ی کمرو به آن روند تبدیل آن جوان نوزده ساله در آفریقای جنوبی قرار گرفته است.بخش بزرگترش انگلستان و 

پردازی در سازماندهی جنبشهای مدنی بود، یکسره ی پخته که سیاستمداری ورزیده و نظریهمرد چهل و پنج ساله

اش متولد سیاسی در خارج از هند انجام پذیرفت و در آفریقای جنوبی بود که گاندی با تمام ضمایم و داللتهای

 .گشت

های گاندی را دریابیم، باید در این بیست و شش سال ن که الگوی ظهور و بلوغ آرا و اندیشهبرای ای 

روایت « قدیس هندی»ی گاندی را با تفسیرِ دست بر قضا تمام روایتهای ایدئولوژیکی که زندگینامهدقیقتر بنگریم. 

این دوران به سه سال نگرند. گیرند یا شتابزده و سطحی بدان میکنند، این بیست و شش سال را نادیده میمی

و دو سال استقرار در آفریقای  تحصیل در انگلستان، یکی دو سال اقامت همراه با سرخوردگی در هند، و بیست
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شود. از میان این سه، یک و نیم سال بازگشت به هند ظاهرا دوران رکودی بیش نبوده و با ناکامی جنوبی تقسیم می

اجتماعی همراه بوده است. اما بررسی دوران اقامت گاندی در یافتن شغل و جذب در نقشی و سرخوردگی در 

 دهد. ر و جالب به دست میهایی چشمگیسرزمینهای خارجی داده

شواهدی هست که نخستین مرشد و راهبر معنوی گاندی در انگلستان، یک پارسی زرتشتی بوده است.  

.م( نام داشت و شخصیتی بسیار برجسته بود از اهالی 191۷-1۸2۵بهائی نائوروجی زرتشتی )دااین پارسی دا

گجرات. او یک تاجر ثروتمند پنبه و سیاستمداری محبوب بود که از مبلغان پرشور اصول اخالقی زرتشتی در 

 شد. هند محسوب می

 

 

 دادابهائی نائوروجی
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ایست که به ای درخشان بوده است. او نخستین هندیشک نابغهبی( दादाभाई नौरोजी)نائوروجی بهائی اداد

اوج خودبرتربینی استادی دانشگاهی در نظام آکادمیک انگلستان دست یافت و چنین مقام دور از انتظاری را 

.م به دست آورد، یعنی زمانی که تنها بیست سال داشت. او به تدریج تدریس 1۸۵۰در سال استعمارگران انگلیسی، 

ی طبیعی را در ی ریاضیات و فلسفه.م هردو رشته1۸۵۵های بیشتری را بر عهده گرفت، به طوری که در رشته

 کرد. دانشگاه بمبئی تدریس می

به طور همزمان موسس ناسیونالیسم هندی،  گذار است. اوپیشگام و بنیان نائوروجی در چندین زمینه

گرانه با استعمارگران است. فعالیتهای آغازین ی سیاستِ همکاری مطالبهی دین زرتشتی، و تدوین کنندهاحیاکننده

.م مکتب 1۸۵1در  اش به آیینی فراگیر متمرکز بود. نائوروجیاو، بیشتر بر نوسازی دین زرتشتی و تبدیل کردن

را تاسیس کرد. فعالیتهای « راست گفتار»را در گجرات بنیان نهاد و کمی بعد انتشارات « ی صباراهنمای مزدیسن»

و باعث شد اصول اخالقی زرتشتی در قالبی گاه غیردینی منحصر نبود او به سازماندهی جماعت زرتشتیان هند 

و در بمبئی منتشر کرد که مورد  را نوشت« راه و رسوم پارسیان».م کتاب 1۸۸۶در میان مردم هند تبلیغ شود. او در 

این کتاب بعدتر در لندن چاپ توجه زیادی قرار گرفت و باعث شد پیروان زیادی بین مردم گجرات پیدا کند. 

 شد و گروهی از پیروان انگلیسی را به سویش جلب کرد.
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در دانشگاه کالج لندن، یعنی همان جایی .م به انگلستان نقل مکان کرد و 1۸۶۵ی ی دههدر نیمهنائوروجی 

 9«نژادهای اروپایی و آسیایی»او در لندن کتاب  خواند، استاد زبان گجراتی شد.درس میدر آن گاندی بعدها که 

آغاز کرد و به سختی به  10«انجمن قوم شناسی لندن»را نوشت و به دنبال آن پیکاری مدنی را برای مبارزه با آرای 

ی برتری نژاد اروپایی بر بومیان هندی ی این دانشوران تاخت و تا حدود زیادی توانست افسانهآرای نژادپرستانه

پذیرش بومیان »ای نوشت به نام .م رساله1۸۶۸ها بسیار مقبول بود، یک تنه تغییر دهد. او در را که نزد انگلیسی

برای تدوینِ راهبردی بود که و آن را در لندن به چاپ رساند. این نخستین  «تحصیل کرده در خدمات عمومی

بود. در این رساله از برابری حقوقی و مدنی طراحی شده در دیوانساالری کشور انگلستان هندیان نفوذ قانونی 

کبیر هستند و باید  شد که هندیان هم شهروند بریتانیایها دفاع شده بود و بر این نکته تاکید میهندیان و انگلیسی

  11های خدماتی نقش داشته باشند و بتوانند در سلسله مراتب اداری ارتقا یابند.ی حوزهدر همه

دانست و ها را تنها برای فعالیتهای فروپایه شایسته میدر این هنگام نظام دیوانساالری انگلستان هندی

اش را ی زندگی سیاسیمثال هندیان در ارتش و موقعیتهای حکومتی جایگاهی نداشتند. گاندی بعدتر بخش عمده

                      
9 Naoroji, 1866. 
10 Ethnological Society on London 
11 Naoroji, 1868. 
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لت انگلستان و بسیج نیرویی که ی همین خط مبارزاتی کرد و بخش مهمی از کشمکشهایش با دوصرفِ ادامه

نائوروجی چند  شان نزد نائوروجی توجه کنیم.شود که به پیشینهداد، تنها وقتی فهمیدنی میهنگام جنگ انجام می

ناپذیر بودنِ استقالل هند و ضرورِت را منتشر کرد و در آن از اجتناب« خواستها و نیازهای هند»سال بعد کتاب 

 12تمدنی همپایه سخن به میان آورد. برخورد با هندیان همچون

تدوین کرده بود، بعد از ده سال به موفقیت دست یافت و نائوروجی ای که گرانهسیاست همکاری مطالبه

مند در هند داشته باشند، ناچارند سطوح باالی خواهند حکومتی قانونمقامات انگلیسی قانع شدند که اگر می

های سلسله مراتب سیاسی را نیز بر روی هندیان بگشایند. هرچند این کار طبق معمول با احتیاط و پیشگیری

ها به مقام نخست وزیری .م از سوی انگلیسی1۸۷1در م پذیرفت. اما به هر صورت خودِ نائوروجی فراوان انجا

دوستان و شاگردانش نیز به همین ترتیب در سمتهای سیاسی مهمی گمارده  .ی بارودا برکشیده شددولت مستعمره

ی به این ترتیب مبارزهد. ی گجرات که زادگاهشان بود به نفوذ زیادی دست یافتنشدند و به خصوص در منطقه

مدنی او برای ارتقای هندیان در نظام سیاسی انگلستان به نتیجه رسید. بعد از آن دولت بریتانیا شماری از شهروندان 

                      
12 Naoroji, 1870. 
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و  بیشتر این افراد از پارسیان هندی بودند .هندی را به مقامهای باالی حکومتی سرزمینهای مستعمره منصوب کرد

 . شدندیاران و همکاران نائوروجی محسوب می

ی کمپانی .م، یعنی زمانی که گاندی کودکی هفت ساله بود، سخنرانی مهمی برای اعضا1۸۷۶نائوروجی در 

ساله، پژوهشی ردر همین شهر منتشر کرد. این « فقر هند»هند شرقی در بمبئی ایراد کرد و محتوای آن را به نام 

شد. این متن در واقع یکی از اولین متونی است ی جسورانه به نظام استعماری محسوب میااقتصادی بود و حمله

های اروپایی تقدم و سوسیالیست هایستته شده و در این زمینه بر آثار مارکسی اقتصاد استعماری نوشکه درباره

 . و کمابیش همزمان با انتشار آثار مارکس بر مخاطبانش تاثیر گذاشته است دارد

ی جان آشامی تشبیه کرده بود که مشغول مکیدن شیرهنائوروجی در این سخنرانی انگلستان را به خون

هند است، و با محاسباتی نشان داده بود که دولت بریتانیا ساالنه دویست تا سیصد میلیون پوند از منابع خام 

های دولت ی این سخنرانی آن است که یکی از عزیز کردهی تکان دهنده دربارهنکته 13برد.هندیان را به تاراج می

                      
13 Naoroji, 1876. 
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کرد. این امر از سویی جسارت و شجاعت اخالقی نائوروجی استعماری آن را در حضور رهبران استعمارگر ایراد می

 دهد.دهد و از سوی دیگر قدرت گفتمانی که بنیاد کرده بود را نشان میرا نشان می

های مرکزی این سخنرانی را تا پایان عمر حفظ کرد و بسط داد و به عنوان رکنی برای وجی ایدهنائور

را منتشر کرد و در آن « وضع هند»در شهر مدرس کتاب کمی بعد  خواهی هندیان بدان تکیه کرد.جنبش استقالل

  14شان را گوشزد کرد.لزوم سازمان یافتگی سیاسی هندیان و مدرن شدن نهادهای مدنی

های نائوروجی یکی از ارکان پیدایش خودآگاهی ملی در هندیان و بازسازماندهی جنبش فعالیتها و نظریه

ی ملی هند را در گجرات تاسیس .م نائوروجی و دوستانش کنگره1۸۸۵استقالل هند در قالبی مدرن بود. در سال 

زی رساند. بش استقالل هند را به پیروکردند و این همان نهادی بود که بعدتر به حزبی فراگیر بدل شد و جن

نائوروجی در سال گذراند. گاندی در این هنگام نوجوانی شانزده ساله بود و در همان نزدیکی زندگی آرامی را می

 .م بار دیگر این نقش را بر عهده گرفت. 19۰۶به مقام ریاست کنگره رسید و بعدتر در  1۸۸۶

                      
14 Naoroji, 1881. 

www.takbook.com



38 

 

هم به این شهر رفت، نائوروجی میزمانی که گاندی به صورت دانشجوی جوانی به لندن تقریبا همان 

استاد دانشگاه جا افتاده و سیاستمداری نامدار بود که بر فضای روشنفکری نقل مکان کرد. او در این هنگام یک 

احتماال در همان زمانی که گاندی در دانشگاه کالج لندن پایدار به جا گذاشته بود.  یو سیاست انگلستان ردپاهای

خواند، نائوروجی در همان جا استاد زبان گجراتی بوده است. اما نقش او تنها به فضای علمی محدود درس می

نخستین آسیایی بود که به عضویت مجلس عوام انگلستان برگزیده شد و در در ضمن نائوروجی شد. چون نمی

.م در این مجلس در لندن صاحب کرسی بود. او در این مدت عضوی از حزب لیبرال 1۸9۵ا ت 1۸92ی فاصله

شد و کمی بعد به عضویت انترناسیونال دوم هم درآمد و در آنجا همکار و دوست پلخانوف انگلستان محسوب می

نین در این زمینه ی استعمار و به خصوص دیدگاه لخاستگاه بسیاری از آرای پلخانوف دربارهو کائوتسکی بود. 

 توان آرای وی دانست.را می

کردند، اش میها در بارانی از افتخارات غرقهنائوروجی مردی بسیار اصولی بود و با وجود آن که انگلیسی

دهد که اصلِ سرسپردگی اش نشان میای از افشای سیاست استعماری این دولت کوتاهی نکرد و مرور زندگیلحظه

بسیار پیشتر از آن که گاندی به این حوزه به حقیقتِ مورد نظر گاندی احتماال از او سرچشمه گرفته است. چون 

اش تعلق کیشان زرتشتیورود کند، در آغازگاهِ ورودش به لندن، از کار کردن در شرکت هندی جاما که به هم
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دید، خودداری کرد، و شرکت تجاری خودش را تاسیس آمیز میداشت، به خاطر آن که روندهایی را در آنجا دروغ

 ز آب در آمد. کرد که بسیار هم موفق ا

بایست طبق قانون انگلستان به کتاب مقدس زمانی هم که قرار بود به عضویت مجلس بریتانیا در آید، می

دانست، از انجام این کار سر باز زد. این سوگند بخورد، اما چون زرتشتی بود و تورات و انجیل را مقدس نمی

آمد و راه حلی سنجیده برایش وجود نداشت. در نهایت نخستین بار بود که موردی مشابه در مجلس عوام پیش می

اش انجام سیاستمداران انگلیسی کوتاه آمدند و نائوروجی به خرده اوستا سوگند خورد و مراسم تحلیف درباره

باز باید به این نکته توجه داد که این رخدادها نه در پایان قرن بیستم و دوران رواج رواداری و تساهل دینی شد. 

داد، یعنی همان دورانی که ناسیونالیسم اروپایی به شدیدترین و دی، که در پایان قرن نوزدهم رخ میو نژا

شد و انگلستان ویکتوریایی که مهمترین استعمارگر زمین بود تفسیری ترین شکل صورتبندی میمتعصبانه

 15نام گرفته است.« ابداع سنت» پرداخت، و این همان است کهخودبرتربینانه از سنن و تاریخ و نژاد خویش را می

ها در حال بازتعریف هویت خویش و یعنی درست در همان زمانی که نائوروجی در انگلستان فعال بود، انگلیسی

                      
15 Hobsbawm and Ranger, 2012. 
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های گفتمانی ای تاریخی برای خویش بودند که تا حدودی در کشفهای تاریخی و بیشتر در جعلبازنویسی پیشینه

 دواند.ریشه می

را منتشر کرد که کتابی بسیار مهم است و « فقر و حکومت بریتانیا در هند».م نائوروجی کتاب 19۰1در 

دهد. این کتاب در ضمن ی اقتصاد است که ساز و کارهای استعمار را شرح میی علمی در حیطهنخستین نظریه

پردازان مارکسیست و از این نظر پیشتاز نظریه 17کندرا هم ارائه می 16غارت منابعی نخستین صورتبندی از نظریه

حدس زد که چارچوب نظری و قالب عمومی آرای گاندی توان به این ترتیب میرود. در این زمینه به شمار می

های نائوروجی وجود داشته است. گاندی تنها کسی نبود که از این مرد پردازیبه شکلی پیشینی در کتابها و نظریه

دو سیاستمدار نامدار دیگر که در این مورد وامدار او هستند، عبارتند از محمدعلی جناح که در  تاثیر پذیرفت و

شد و با اعمال انگلستان دستیار و مرید وی بود، و گوپال کرشنا گوکال که شاگرد و پیرو نائوروجی محسوب می

ی ملی هند تبدیل رهبران کنگره.م به عضویت شورای حکومتی بمبئی رسید و بعدتر به یکی از 1۸99نفوذ او در 

 شد و یکی از کسانی بود که گاندی را در این حزب تثبیت کرد.

                      
16 Drain Theory 
17 Ganguli 1964:  85-102. 
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گرا بوده، از طلبانه، ضد استعماری، و اخالقبه این ترتیب، یکی از جریانهای موثر بر گاندی که استقالل 

رسی داشت. لندن بدان دست نائوروجی و پیروانش برخاسته است. اما این تنها منبع الهامی نبود که گاندی در

به  القیاخ راستیاستقالل سیاسی، استعمار ستیزی و نائوروجی با وجود دِینی که به خاطر صورتبندی مفهوم 

اش به دین زرتشتی با هرنوع ریاضت و آزار تن مخالف بود و روزه و خوار گردن گاندی دارد، به خاطر پایبندی

دانست، و اینها عناصری بودند که گاندی بعدها بسیار در موردشان پافشاری به خرج شمردن تن را ناپسند می

 داد. می

در انگلستان هم اش را «هندی»های پرهیزگارانه و به ظاهر دیدگاهی گاندی بخش عمدهاما جالب آن که 

اش نوشته که در کودکی گوشت خورده بود، چون برخی از به دست آورد، و نه در هند. گاندی در خودزندگینامه

ها آن است ها بر هندیکردند دلیل برتری نظامی انگلیسیهندوهای گیاهخوارِ تجددطلب در آن هنگام گمان می

 عیار تبدیل شد. هخوار تماماگاندی در انگلستان بود که به یک گیخورند. ها گوشت میه انگلیسیک
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1۸۵1-) 18شخصیتی که در دوران اقامت گاندی در لندن بسیار بر او تاثیر گذاشت، هنری استفن سالت 

انوران زنده، خوردن .م( نام داشت. او نویسنده، منتقد ادبی، و فعال مدنی سوسیالیستی بود که با تشریح ج1939

ی را دربارهاروپایی مدرن .م نخستین کتاب 1۸9۴ورزید. او در گوشت، و جنگ و ابراز خشونت مخالفت می

 19«ارتباط با پیشرفت اجتماعی در نظر گرفته شودحقوق حیوانات، آنگاه که در »حقوق حیوانات نوشت، متنی که 

.م، همزمان با ارتباطش با گاندی نوشته شده، 1۸9۰نام داشت. او در کل چهل کتاب نوشته، که یکی از آنها که در 

ی نافرمانی مدنی ، و این کسی است که برای نخستین بار ایده20ی زندگی هنری دیوید توروپژوهشی است درباره

های تورو را به گاندی معرفی سالت اندیشههای سیاسی اروپایی مطرح کرد. ن خشونت را در نظریهو مقاومت بدو

 ی منفی را برایش روشن ساخت.کرد و کاربردهای نافرمانی مدنی و مبارزه

توان به این نامها اشاره کرد: رودیارد کیپلینگ، جرج برنارد می سالتی در میان اعضای محفل دوستانه

ی گاندی در ارتباط با او به گیاهخواری کامل گرایید و در همان زمان کتابچه 21شاو، تامس هاردی و لئو تولستوی.

                      
18 Henry Stephens Salt 
19 Animals' Rights: Considered in Relation to Social Progress 
20 Henry David Thoreau 
21 Hendrick, 1989. 
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گاندی در  23را برای انجمن گیاهخواران لندن نوشت که پیرو آرای سالت بودند. 22«مبانی اخالقی گیاهخواری»

چاریه اش به گیاهخواری در این زمان آغازگاه تالش او دستیابی به مقام برهمهاش تاکید کرده که گراییدنزندگینامه

 ی نفس بوده است. و تزکیه

های نزدیک به جنبشی فرهنگی بودند که به تدریج در آن هنگام ی دوستانش، یکی از شاخهسالت و حلقه 

های گاندی به شکلی ناشیانه نادیده انگاشته یکی از مواردی که در زندگینامهکرد. با اسم تئوسوفی شهرت پیدا می

دو عارف اروپایی به انجمن تئوسوفی را  انگیز و نمایان او از این انجمن بوده است.شده، تاثیرپذیری شگفت

در این میان  .م بنیان نهادند. مادام بالواتسکی1۸۷۵در سال  25و هنری استیل اولکات 24نامهای هلنا بالواتسکی

شخصیتی بانفوذ و تاثیرگذار بود که تمام عمر خود را در ایران و هند و مصر و عثمانی به گشت و گذار گذرانده 

های هندو، بودایی، و او و پیروانش سخت زیر تاثیر آیینبود و مدعی بود وارث حکمتی باستانی و مرموز است. 

 دانستند.خرد می المایی بودند و هندوستان و تبت را مرجع حکمت و

                      
22 The Moral Basis of Vegetarianism 
23 Wolpert, 2002: 22. 

 
24 Helena Blavatsky 
25 Henry Steel Olcott 
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را نوشت که « 27اصول عقاید سری».م کتاب 1۸۸۸و در  26«نقابایزیس بی».م کتاب 1۸۷۷بالواتسکی در 

ها اعتبار یافت. مبانی عقیدتی این گروه چنان که در آثار در مدتی کوتاه همچون کتابهای مقدس تئوسوفیست

بالواتسکی صورتبندی شده، شباهت غریبی به باورهای گاندی دارد. بالواتسکی هم به برابری و برابری تمام 

استعمار، دفاع از حقوق زنان و باور به روحانیتی  انسانها، لزوم پرهیز از خشونت، گیاهخواری، مخالفت با

 گرایی یکسان است.  های نظری گاندیغیرکاهنانه باور داشت و اینها همه با شالوده

ها ارتباط برقرار کرد و سخت زیر تاثیر آرای ایشان قرار گرفت. برداشت گاندی در لندن با تئوسوفیست 

نسان، این که باید از راه ریاضت و خودسازی این ماهیت مقدس یِ ای ذات معنوی و االهها دربارهتئوسوفیست

ی حقیقت را ی ادیان تا حدودی بر حق هستند و در ضمن هیچ یک همهرا نمایان ساخت، و این که پیروان همه

 ی گاندی نهادینه شد، هرچند بخشی از آن در سنت صوفیانهدر اختیار ندارند، عناصری بود که در لندن در روحیه

 و کیش جینی نیز ریشه داشت. 

                      
26 Isis Unveiled 
27 The Secret Doctrine 
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های بنیانگذار و و چهرهکرد ی سابقه و سیر تاریخی ادیان پرهیز میوفی از داوری دربارهمکتب تئوس

زدوده، دمِ شمرد، و به این ترتیب صورتی تاریخپذیرفت و از سوی دیگر فرعی میتقدس ایشان را از سویی می

زدایی از ادیان این ترفندِ تاریخ 28داد.گوناگون را در اختیار افراد قرار میطراز شده از باورهای دینی دستی، و هم

آمیزِ دینی ها را در برابر تعصب دینی و گرفتار آمدن به قالب مناسکشان، از سویی تئوسوفیستو بنیانگذاران

برای تلفیق دست  ی ادیان و باورها، و تالشارز پنداشتن همهساخت، و از سوی دیگر به خاطر همخاص رها می

انگارانه داد که تا حدودی تحریف شده و سطحی و سادهشان، برداشتی از مفاهیم دینی دقیق را به دست میو دلبازانه

 بود.

و نخستین سالِ اقامت او در لندن باز  1۸۸9ها به سال نخستین ارتباط مستند گاندی و تئوسوفیست 

ها داشت که در میانشان دو برادر ساله دوستانی در میان تئوسوفیستگردد. در این هنگام گاندیِ نوزده بیست می

خواندند و مهمتر بودند. این جمع دوستانه کتاب بهاگاوادگیتا را با هم می 29به نامهای آرچیبالد و برترام کایتلی

سخنرانی از مجرای همین دوستان بود که گاندی کمی بعد در همین سال در  30کردند.ی محتوایش بحث میدرباره

                      
28 Chatterjee, 2005: 266. 
29 Archibald/ Bertram Keightley 
30 Hunt, 2005: 116-117. 
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شرکت کرد، که یکی از رهبران پرشور تئوسوفیسم بود و به تازگی آرای کافرانه و  31خانم آنی بِسانت

 آن را پذیرفته بود.  اش را رها کرده بود و به این جنبش پیوسته بود و مبانی دینی و متافیزیکیآزاداندیشانه

حقیقت بود. گاندی سی سال بعد در ی لزوم سرسپردگی کامل به سخنرانی بسانت در آن روز درباره

ح خاطرش محو نخواهد شد. آن روز گاندی ی خود نوشته که حرفهای آن روز مادام بسانت هرگز از لوزندگینامه

و او پاسخ داده بود که با وقف کردنِ خود در راه حقیقت باید « شود تئوسوفیست شد؟چطور می»از او پرسید: 

  32چنین کرد.

ها دین هندو را نوعی باور خرافاتی اش نوشته که تا پیش از برخورد با تئوسوفیستگاندی در زندگینامه

.م( از مادام 1۸۸9« )کلید تئوسوفی»داشت، و تازه بعد از آشنایی با این افراد و خواندن کتاب دانست و خوار میمی

شان همت گماشت. به عبارت دیگر، گاندی العهبالواتسکی بود که به ارزش و اهمیت این متون پی برد و به مط

ها آشنا نشده بود، متون مقدس هندو را تا زمانی که با تئوسوفیستبا وجود زاده و پرورده شدن در محیطی هندو، 

ها بود که به استخراج دانست و نخستین بار در انگلستان و در محفل تئوسوفیستی جدی نمیی مطالعهشایسته

                      
31 Annie Besant 
32 Hunt, 2005: 116. 
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شک با سیر تحول آرای جالب آن که بیشتر مورخان اروپایی که بی 33از این متون همت گماشت.مفاهیمی سودمند 

ناپذیر این ارتباط را نادیده انگاشته و از اشاره بدان اند، به شکلی توجیهگاندی و پیوند او با تئوسوفیسم آشنا بوده

ی گاندی که به پارسی هم برگردانده درباره اشاند. چنان که رومن روالن در کتاب عمومی و پرخوانندهپرهیز کرده

ها دریافت کرده، از اشاره به نام اشخاص یا اسم شده، ضمن اشاره به تمام تاثیرهایی که گاندی از تئوسوفیست

این رویکرد او در حضور  34این مکتب خودداری کرده و کمابیش کوشیده تا عقاید وی را بومی و هندی بداند.

نماید ای مانند روالن شناخته شده بوده، غریب میی آن روزگار برای فرهیختهانبوه مستنداتی که احتماال در فرانسه

 زند.ی گاندی دامن میشک به بدفهمی دربارهو بی

ود که به جنبش فکران همراه بای از دوستان و همگاندی هم در لندن و هم در آفریقای جنوبی با زمینه 

تبار بودند و به خاطر محو شدنِ تئوسوفیسم تعلق داشتند. به خصوص در آفریقای جنوبی، بیشتر این افراد یهودی

بعدتر که گاندی به  35مرز میان یهودیت و مسیحیت در جماعتهای تئوسوفیستی به این جنبش جلب شده بودند.

                      
33 Hunt, 2005: 117. 

 روالن، 13۶9: 3۴-29. 34
35 Chatterjee, 2005: 267-268. 
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این مکتب قرار داشت. این را هم باید در نظر داشت که پایگاه هند بازگشت هم باز در ارتباط نزدیکی با پیروان 

مرکزی جنبش تئوسوفیسم و قرارگاه اصلی مادام بالواتسکی در دوران فعالیت گاندی در هند قرار داشت و اعضای 

ل هند ی اروپاییان نامداری که از جریان استقالآن از هواداران پرشور جریان استقالل هند بودند، و به تعبیری بدنه

 اند.کردند، با تئوسوفیسم هم ارتباطی داشتهپشتیبانی می

های مقیم این سامان آشنا شد. گاندی بعد از ورود به آفریقای جنوبی، بالفاصله با جماعت تئوسوفیست 

ا منتشر شد. ویراستار این مجله، جوسی« گیاهخوار»ی ی او در مجلهچند ماه پس از ورود به آفریقا، نخستین نوشته

ی از ای گاندی بود. اولدفیلد گاندی را به گروهخانهدوران اقامتش در لندن، همدر نام داشت که  36اولدفیلد

تر بودند، و این گروه همگی در برجسته 38و آن کینگزفورد 37دوستانش معرفی کرد که در میانشان ادوارد مِیتلند

جنبش تئوسوفیسم عضویت داشتند. این افراد نسبت به مادام بالواتسکی گرایش مسیحی نیرومندتری داشتند و 

 ی مسیحی را تاسیس کرده بودند که گاندی از همان آغاز در آن عضویت داشت. سازمانی به نام اتحادیه

                      
36 Jossiah Oldfield 
37 Edward Maitland 
38 Anne Kingsford 
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ن ترتیب، دگذر و اتفاقی نبود و برای سالها ادامه یافت. به همیعضویت گاندی در این جماعت امری زو

ال سنگاری وی با رهبر و مرشد این گروه که ادوارد میتلند باشد دیرزمانی تداوم یافت و تنها چهار دوستی و نامه

 «کتاب مقدسنوی  تفسیر»و « راه کامل».م با مرگ میتلند به پایان رسید. میتلند دو رساله به نامهای 1۸9۷بعد در 

های آن با ی مسیحیت و همذات بودن آموزهرا نوشت و برای گاندی فرستاد و در آنها به خاستگاه رازورزانه

 یافت.  ای را بسیار دلپذیرحکمت هندی تاکید کرد و گاندی هم چنین همگرایی

ها در تماس نبود و با طیفی وسیعی از گاندی در دوران اقامتش در آفریقای جنوبی تنها با تئوسوفیست 

چاندرا مِهتا اهمیت بیشتری ی دوستانه داشت. در میان ایشان، دوستِ جین او رایمعتقدان به ادیان گوناگون رابطه

.م ارجاعها و 1۸9۴فا کرده است. از حدود دارد، که احتماال در تثبیت ارزشهای ضدخشونت در او نقش مهمی ای

یابد و این درست زمانی است که او به تصویر ذهنی شیفتگی گاندی نسبت به تئوسوفیسم به تدریج کاهش می

.م بار دیگر این 19۰3یابد. بعد از آن از حدود خاص خویش از دین هندویی و ارزشهای اخالقی آن دست می

ی مرشدان چشم و گوش بستهمرید جایگاه گاندی معلوم است و یک  شود و این بارارجاعها افزون می
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ی خویش استقرار یافته و از تئوسوفیستِ اروپایی نیست، بلکه اندیشمندی هندوست که در سنت دینی نوساخته

  39کند.آن منظر تئوسوفیسم را به عنوان جریانی همسو و سازگار با آرای خویش تبلیغ می

در آفریقای جنوبی به خصوص زیر تاثیر آرای لئو تولستوی قرار گرفت و وقتی گاندی در زمان اقامت  

ای .م تولستوی نامه19۰۸در نامید.  40ی تولستویآموزشگاهی برای تربیت فعاالن سیاسی تاسیس کرد، آن را مزرعه

رک مقاومت و انفعال به گاندی نوشت و در آن تاکید کرد که دستیابی به آزادی و احترام برای هندیان تنها از راه ت

منتشر کرد. بعد « نامه به یک هندو»در برابر ستمگران ممکن است. گاندی از او اجازه گرفت و این متن را با نام 

هایش خود را شاگرد تولستوی دانسته بود و وی هم تا دو سال میان او تولستوی مکاتبه برقرار بود. گاندی در نامه

 شمرد.را منبع الهام خویش می

گیرند، بر خالف شود که منابع اصلی عقاید وی که مدام مورد ارجاع قرار میبا مرور آثار گاندی معلوم می

گیرد. از مرور این نامها روشن گرای اروپایی را در بر میانتظار، متون هندویی نیست، بلکه آثار اندیشمندان صلح

نماید محدود، اما عمیق بوده است. یعنی چنین میاش ی سنتهای فکری زمانهشود که مطالعات گاندی دربارهمی

                      
39 Hunt, 2005:119-120. 
40 Tolstoy Farm 
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ی همان کسانی که آثارشان را شناخته و کتابهای زیادی را نخوانده، اما دربارهشمار زیادی از اندیشمندان را نمی

و سخت از آنها مطالعه کرده، بسیار با دیگران بحث و تبادل نظر کرده و به خصوص چند کتاب را عمیق خوانده 

 است. یرفته تاثیر پذ

دهد و گاندی اثر افالطون، که داستان محاکمه و مرگ سقراط را شرح می« دفاعیه»این کتابها عبارتند از 

دیدگی را از آن استخراج کرده و اصوال به نظرم به خاطر ی پایبندی به قوانین مدنی حتا در شرایط ستمقاعده

ی نافرمانی ی وظیفهای دربارهرساله»شده است. دیگری  اش دچار بدفهمیی آثار افالطون دربارهنخواندن بقیه

.م نوشته شده و تقریبا تمام خطوط سیاست بعدی گاندی را به 1۸۴۷اثر هنری دیوید تورو است که در « مدنی

.م منتشر شده و بر اصول اخالقیِ 1۸۸9است که در  41اثر ویلیام سالتر« دین اخالقی»دیگری دهد. دست می

کند و شکلی از تقریب مذاهب را در نظر دارد. دو اثر مهم دیگر که زیربنایی مشترک در ادیان گوناگون تاکید می

اثر تولستوی « ملکوت االهی در درون توست»رفتار سیاسی گاندی در آفریقای جنوبی را تعیین کردند، عبارتند از 

ی زیستن در یک کمون .م(. این کتاب اخیر ایده1۸۶2به قلم جان راسکین ) 42«به سوی این واپسین»و  (.م1۸93)

                      
41 William Salter 
42 Unto this Last 
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کند و همان است که گاندی را به تاسیس کمونی مشابه در آفریقای جنوبی راهنمایی کرد. ناگفته نماند را طرح می

و راسکین تولستوی ه احتماال گاندی کتاب که برخی از این کتابها به زبان گجراتی ترجمه شده بودند، به شکلی ک

بنابراین خاستگاه مفاهیم و آرای مورد نظر گاندی، اگر با دقت ردیابی شوند، به را به گجراتی خوانده است. 

گردند، و اتصالشان با فرهنگ هایی نامنتظره در فرهنگ اروپایی و به خصوص جنبش تئوسوفیسم باز میسرچشمه

  هندویی ثانویه و متاخرتر است.هندی و منابع مقدس دین 

 گاندیپرسش از نقش اجتماعی 

های گوناگونی است که از تربیت مذهبی هندوییِ دیدیم که دستگاه نظری گاندی محل التقای آرا و اندیشه 

ی کند و در نهایت در زمینهشود و به تاثیر آرای ضداستعماری و علمی نائوروجی پیشروی میاش شروع میآغازین

و پیوندهایش با نهادهای اجتماعی را وارسی رسد. اگر روابط گاندی با مردمان باورهای تئوسوفیستی به بلوغ می

بندی جریانهای سیاسیِ ی تئوسوفیستی در این میان بیش از بقیه اهمیت دارد و استخوانبینیم که آن زمینهکنیم، می

 سازد. مربوط به گاندی را بر می

ها یافته بود، به تگفتیم که گاندی زمانی که در انگلستان بود زیر تاثیر دوستانی که در انجمن تئوسوفیس 

شود. در واقع زهد و پرهیزگاری و گیاهخواری روی آورد. اما تاثیر این انجمن بر وی به این حوزه محدود نمی
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ها در تاریخ معاصر اهمیت بسیار زیادی دارند و تا حدودی به خاطر دامنه و پیچیدگی این تاثیر است تئوسوفیست

آمیز هم یل این غفلت آن است که جنبش تئوسوفیستی به شکلی تناقضشوند. یکی از دالکه مورد غفلت واقع می

شود. شاید به این دلیل است خاستگاه جریان ضدخشونتِ گاندی است، و هم آغازگاه جنبش نازیسم محسوب می

م تئوسوفیسشان با اند در حد امکان این پیوندها را فراموش کنند و بند نافهای گاندی کوشیدهکه وارثان اندیشه

 را نادیده بگیرند. 

ناسازگون بین تئوسوفیسم و هردو جنبشِ استقالل در عین حال واقعیت آن است که پیوندهایی استوار و  

برخی از نژادها را برتر و برخی « اصول عقاید سری»هند و نازیسم آلمانی وجود دارد. خودِ بالواتسکی در کتاب 

های مرموز و خردمندی یاد کرده بود که از اعصار قدیم در سرزمین تبت پنهان تر دانسته بود و از آریاییرا پست

ها های صریحی به تقابل میان آریاییکنند. در همین کتاب اشارههای حکمت و اسرار حفاظت میخزانه شده و از

ستیزیِ ناصریحِ نهفته در جنبش تئوسوفی بوده که شمار و یهودیان وجود دارد و شاید به دلیل همین یهودی

 43.بودپیروانش در آلمان تا این اندازه زیاد شده 

                      
43 Spielvogeland Jackson, 1997. 
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ی اصلی این جریان جدا شد و در های تئوسوفیسم که به سرعت از بدنهشاخهبه هر صورت یکی از  

بود که عناصری از تئوسوفیسم را با فرضیات نژادی و  44آلمان پیروان زیادی را به خود جذب کرد، آریوسوفی

و شاگردش النتس فون  45آمیخت. این جنبش در آلمان توسط گویدو فون لیستتفسیری دلبخواه از تاریخ در می

پیشگامان جنبش نازیسم در آلمان بود. با این وجود، آرای نژادی بالواتسکی را تاسیس شد و یکی از  46فِلسلیبِن

ها مانع فهم ی ضروری نازیسم به شمار آورد، و نابخردانه است اگر هراس از بدنامیِ جنبش نازیتوان مقدمهنمی

ای متکثر ش استقالل هند شود. حقیقت آن است که جریان تئوسوفی به شبکهدرستِ جریانهایی تاریخی مانند جنب

گرا طیفی سیاسی از آن نازیسمِ خشونت و واگرا از جنبشهای اجتماعی و جریانهای دینی دامن زد که در یک سرِ 

ش توان جنبش احیای کیگریز، و در ضمن در این طیف میگرایی خشونتقرار دارد و در سوی دیگرش گاندی

و دهها حرکت اجتماعی دیگر را تشخیص  NewAgeبودایی تراواده، آیین نوهندوئیسم، جریان هنری و فرهنگی 

داد، که هیچ یک نباید به خاطر پیوند با جنبشهای دیگر مورد داوری واقع شوند، چرا که هریک محتوا و تاثیر و 

 ی خود را دارند. ی تکاملی ویژهخطراهه

                      
44 Ariosophy 
45 Guido von List 
46 Lanz von Liebenfels 
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گرایی در برای این که موقعیت گاندی در این زمینه نمایان شود، و به خصوص به پیوندهای میان گاندی 

گجرات و در آفریقای جنوبی پی ببریم، باید نخست به این نکته توجه کنیم که در واپسین ربعِ قرن نوزدهم، دو 

ی استعمار انگلیس ای بود از غلبهیجهجریانِ موازی و همگرا در شرق و غرب برخاست که هردویشان واکنشی و نت

ی ی شمال غربی هندوستان، در منطقههندی بود و در گوشه-طلب، و ایرانیبر هند. یک جریان، بومی، استقالل

ها مرکز نفوذ زبان پارسی شکل گرفته بود. این جریان، در همان مناطقی تکامل یافت که پیش از ورود انگلیسی

ن بود و به خصوص فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان پارسی در میان نخبگانش رواج سازماندهی سیاسی هندوستا

 ی مرکزی این منطقه شهرهای احمدآباد و الهور در شمال و بمبئی در جنوب بود. داشت. هسته

در ابتدای قرن جریانی که در این منطقه شکل گرفت، در ابتدای کار واکنشی سیاسی و نظامی بود که  

به شورشهای پیاپی مردم هند بر ضد استعمارگران انجامید و با کشتار و سرکوب شدید و خونین نوزدهم میالدی 

ایشان به دست سربازان انگلیسی دنبال شد. بعد از آن، سیاستمداران محلی راهِ آشتی و نفوذ در نظام سیاسی 

ها بود، با این امید که به تدریج موضعی و محدود با انگلیسیانگلستان را برگزیدند. راهبرد این مردان همکاری 

شان نفوذ کنند و استقالل خود را از مجراهای قانونی به دست آورند. دادابهائی در نظام سیاسی دموکراتیک

وابسته بدان شاگردان و دوستانِ ای هو مهمترین چهرهشد محسوب میاین جریان به تعبیری بنیانگذار نائوروجی 
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بود که بیانی علمی و دانشگاهی از موقعیت هند به دست داد و در خود انگلستان اعتباری جوانترش بودند. او کسی 

 برای این جریان فراهم آورد. 

و گروهی بزرگ از هندیانِ زرتشتی، مسلمان یا هندو که بیشترشان  با این همه او در این میان تنها نبود

دینشاه عدولچی توان از در میانشان می. کردندد، در این راه او را حمایت میحدود بیست سال از او جوانتر بودن

ها گرانه با انگلیسیاو هم زرتشتی بود. دینشاه مانند او در مسیر همکاری مطالبه که نام برد (.م193۶-1۸۴۴واچا )

به انگلستان .م در دربار 191۷به ریاست اتاق بازرگانی هند دست یابد و در  191۵قدم نهاد و توانست در سال 

و مسیری مشابه  مقام شوالیه دست یافت. دیگری آقا خان محالتی بود که با همین گروه دوستی نزدیکی داشت

را طی کرد و به مقامهای بلندی در دیوانساالری انگلستان دست یافت. یکی دیگر از شاگردان و دوستان نائوروجی، 

ای بود که برای ورود به .م( بود که در کلکته زاده شده بود و نخستین هندی19۰۶-1۸۴۴وامِش چاندر بونِرجی )

ی ملی هند هم بود خورد و موفق نشد. او نخستین رئیس کنگره مجلس عوام انگلستان فعالیت کرد، اما شکست

 شد. و دوست نزدیک دینشاه واچا محسوب می

.م( نام داشت که کمابیش همسن گاندی بود و 191۵-1۸۶۶شخصیت مهم دیگر، گوپال کرشنا گوکال )

.م 1۸99روجی بود و در را تاسیس کرد. چنان که گفتیم، او نیز از پیروان نائو «جماعت خدمت هند».م 19۰۵در 
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ی راه را برای ورود و جذب گاندی در کنگرهها در بمبئی شد. او کسی بود که عضو شورای حکومتی انگلیسی

شوند ملی هند هموار ساخت. گاندی، جواهر لعل نهرو و محمدعلی جناح نیز بخشی از این جریان محسوب می

 و نسل جوانترِ این جنبش اجتماعی هستند.

رهنگی هم وجود داشت طلبِ هندی، یک جریان دینی و فگرا و استقاللدر کنار این جریان سیاسی، بومی

ی معنویِ که مسیری واژگونه را طی کرده بود. این جریان از اروپا برخاسته و در جستجوی حکمت و اندیشه

کرد. چنین جریانی تا پیش از اد میباستانی، هند را مورد توجه قرار داده بود و این قلمرو را مرجعی دینی قلمد

ی انگلستان بر هند هم در اروپا هوادارانی داشت، اما در ابتدای کار بیشتر ایران و دیدگاه زرتشتی بود که سلطه

کسی که محبوبیت داشت و سمت و سوی این گرایش هم بیشتر دانشگاهی و علمی بود، تا دینی و متافیزیکی. 

شد، مادام جریانِ اروپاییِ ارج نهادن به هند محسوب میبنیانگذار و به تعبیری این سمت و سو را تغییر داد 

  بالواتسکی بود که تئوسوفیسم را تاسیس کرد. 

ی نخست قرن بیستم بود که به جریان تئوسوفیسم، چنان که گذشت، موجی فراگیر و تاثیرگذار در نیمه 

را وامدار خود ساخت. مادام بالواتسکی که مهمترین  آرا و مذاهب گوناگونی منتهی شد و شخصیتهای نامداری

آلمانی برخاسته بود و احتماال در دوران -گذار این جریان بود، از یک خاندان قدیمی اشرافی اسالوی بنیانچهره
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شد. او پیوندهایش را با ادیان رسمی و ی زمین محسوب میترین زنِ کرهدیدهزندگی خویش باسوادترین و جهان

هایی از حکمت راستین ای زندگی اشرافی گسست و سراسر عمر خود در سرزمینهای شرقی به دنبال بارقههنجاره

ی متون مقدس ای که در این میان به دست آورده بود، به همراه دانشی که دربارهی غنیی زیستهگشت. تجربه

کرد که از سویی او را قادر ساخت تا هندی و تبتی فرا گرفته بود، او را به شخصیتی فرهمند و تاثیرگذار تبدیل 

ی هایی دروغین دربارهسازمانی تاثیرگذار مانند انجمن تئوسوفی را تاسیس کند، و از سوی دیگر باعث شد دعوی

 زند.های شارالتانی عادی پهلو میقدرتهای روحی خویش ابراز کند که گاه با شعبده

در نیویورک بنیان نهادند، و این جمله را شعار آن  .م انجمن تئوسوفی را1۸۷۵بالواتسکی و اولکوت در  

های مبلغانی مانند ای که شباهتش با شعار گاندی و آموزهجمله«. هیچ دینی برتر از راستی نیست»قرار دادند: 

. بالواتسکی و اولکوت در سال و همزمان با رونق فعالیت وی در اروپا ابراز شده است نائوروجی نمایان است

.م مرکز انجمن تئوسوفی را به بمبئی منتقل کردند و این مرکز تا به امروز هم در آنجا فعال باقی مانده است. 1۸۷۸

کرد، بنابراین درست در همان زمانی که نائوروجی در بمبئی آرای ضداستعماری خود را صورتبندی و اعالم می

ر تاسیس شده بود. باید به یاد داشت که بمبئی مرکز سرزمین گجرات است و نهادی تئوسوفی هم در این شه

بنابراین سازماندهی و ظهور نهادهایی که در نهایت استقالل هند را ممکن ساختند و در خدمت سیاست گاندی 
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این  قرار گرفتند، به طور همزمان، توسط دو گرایش زرتشتی و تئوسوفیستی در یک مکان انجام پذیرفته است، و

اند. چنان که دست کم پل ارتباطی مهمی مانند گاندی را در دو جریان به احتمال زیاد با هم ارتباط هم داشته

 توان تشخیص داد. میانشان می

.م یک پارسیِ هندی به نام نائوروجی برای تسخیر تمدن فرنگی به نهادهای 1۸۶۰ی به این ترتیب، در دهه 

به نام بالواتسکی به گردش و جستجو در شرق  مان با او یک بانوی اشرافزادهآکادمیک غربی روی آورد، و همز

ها نهادها و جنبشهایی را بنیان نهادند و این جریانها در .م هردوی این شخصیت1۸۷۰ی ی دههپرداخت. در میانه

ختند و به ی گجرات و به خصوص شهر بمبئی با هم در آمی.م در منطقه1۸۸۰.م و ابتدای 1۸۷۰ی اواخر دهه

 حرکتی یکپارچه بدل شدند. 

کرد که جریان تئوسوفیسم و رفت، زادگاهی را ترک میزمانی که گاندی برای تحصیل به انگلستان می 

و  شد. در بمبئی، بیشتر پیروان نائوروجی ارکان معنویگرای هندی در آن به تدریج نهادینه میطلبی بومیاستقالل

ها هم با شور و شوق زیاد به جریان سیاسی استقالل فتند، و در مقابل تئوسوفیستمدار تئوسوفیسم را پذیردین

ی ملی هند هند پیوستند. سه سال پیش از آن که گاندی بمبئی را ترک کند و به لندن برود، در همین شهر کنگره

ی اتحاد این دو گذارانی داشت که به خوبآمد، بنیانتاسیس شد و این نهاد که بعدها در خدمت گاندی در می
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ها از سالهای بنابراین هیچ بعید نیست که گرایش گاندی به تئوسوفیستداد. جریانِ غربی و شرقی را نشان می

ی اشاره است که کتابهایی که گفتیم بر گاندی اش و در خودِ هند شکل گرفته باشد. این نکته هم شایستهنوجوانی

ی دورگه به زبان محلی برگردانده ، توسط اعضای همین محفلِ آمیختهتاثیرگذار بوده و به گجراتی ترجمه شده بود

 شده است.

بنیانگذاران ی ملی هند بود. نگرهکبالواتسکی،  -نائوروجیی همگرایی دو جریانِ اما پایدارترین نتیجه

ران ی ملی هند عبارت بودند از دادابهائی نائوروجی، دینشاه عدولچی واچا، و وومش چاندر بونرجی، که رهبکنگره

ی جنبش تئوسوفیسم در اعضای بندپایهشان همگیکه یی اروپاتن  چندطلب بودند، و گرای استقاللجریان بومی

 شدند. هند محسوب می

.م( نام داشت و جراحی بود که به خدمت دستگاه اداری 1912-1۸29) 47اوکتاویان هیومیکی از آنها آلن 

شناسی آماتور بود و کلکسیون بزرگ و مهمی از جوندگان و پرندگان و ها در هند درآمده بود. او پرندهانگلیسی

 Hadromysای از موش است که به یاد خودش با اسم علمی حشرات هندی را گردآوری کرد و کاشف گونه

                      
47 Allan Octavian Hume 
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humei .رفت نزد او او دوست و میزبان مادام بالواتسکی بود و این زن وقتی به هند می 48شهرت یافته است

بالواتسکی هایی که .م به خاطر ادعاهای عجیب و غریب و معجزه1۸۸3کرد. با این وجود در حدود سال زندگی می

با این وجود پیوندهای او با جریان  49شد. شان تیرهو اختالف پیدا کرد و میانهداد، با ابه خویش نسبت می

گویند در حدی که می 50ی ملی هند بوده است.ای نیرومند برای مشارکت وی در تاسیس کنگرهتئوسوفیسم انگیزه

و  شددر مدرس برگزار  1۸۸۴یک جلسه مطرح شد که در دسامبر ی تاسیس این کنگره برای نخستین بار در ایده

 هفده تن از اعضای انجمن تئوسوفی، از جمله هیوم در آن گرد آمده بودند. 

این گروه قرار گذاشتند دسامبر سال بعد در پونا دوباره دور هم جمع شوند و تاسیس این نهاد را اعالم 

مک هیوم که با فرماندار انگلیسی کگیر شدن وبا برگزار نشد و بعد از آن با اما این نشست به خاطر همه 51کنند.

در همین شهر برگزار شد.  1۸۸۵شد و اولین نشست آن در ی تاسیس این کنگره صادر بمبئی دوست بود، اجازه

اعالم شده « های دولتی انگلستانهای تحصیل کرده در نهادعضویت و خدمت هندیتسهیل »ی کنگره هدف اولیه

                      
48 Thomas, 1885: 54–79. 
49 Moulton, 1985: 5–23. 
50 Bevir, 2003 : 99–115. 
51 Sitaramayya, 1935. 
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ای بود که نائوروجی و شاگردانش تدوین کرده بودند. از همان ابتدای کار هم این افراد بود، و این همان برنامه

حضوری فعال و پررنگ در جریان کنگره داشتند و در همین نشست وومش چاندر بونرجی به عنوان نخستین 

 رئیس کنگره برگزیده شد.

به این ترتیب نهادی که در نهایت به گرانیگاه سازماندهی مردم هند در برابر استعمار انگلستان تبدیل شد،  

ها و شاگردان نائوروجی شکل گرفته بود. بعد از بازگشت گاندی به از همان آغاز توسط همکاری تئوسوفیست

بود، و  عضویتش در همین کنگرههند، آنچه که موقعیت وی را به عنوان سیاستمداری مردمی تثبیت کرد، 

.م با جناح تندروی 19۰۷اش را بر عهده داشت و از دال( که گوکال رهبریرو )ناراماش به جناح میانهپیوستن

ی راه سیاستمداران دهنده یابیم که گاندی ادامهدال درگیر کشمکش بود. اگر به این پیشینه بنگریم، در میگارام

 کرد. ای را بنیان نهادند که گاندی بعدها درونش فعالیت مین کودکی وی چارچوب عمومیای بوده که در زماهندی

شود. گاندی چنان که دیدیم در ها تنها به قلمرو گجرات و هند محدود نمیاما اهمیت تئوسوفیست

انی ایشان فعالیت ی سازمانگلستان نیز با ایشان تماس نزدیکی داشت و بعدتر در آفریقای جنوبی نیز کامال در زمینه

 کرد. می
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مردی به نام اش، به خصوص باید از در میان شخصیتهای تاثیرگذار بر گاندی در این دوره از زندگی

از شرق پروس به  1۸9۶.م( یاد کرد که یک یهودیِ آلمانی شده بود و در سال 1۸۷1-19۴۵) 52باخهرمان کالِن

باخ فرزند یک تاجر ثروتمند بود و خودش معماری برجسته محسوب کالن ژوهانسبورگ مهاجرت کرده بود.

ی ضای برجستهشد. او ورزشکاری نامدار هم بود در پاتیناژ و ژیمناستیک شهرتی داشت، و در ضمن یکی از اعمی

 انجمن تئوسوفی در آفریقای جنوبی هم بود. 

ای را برای اقامت مشترکشان اش شد که خانه.م با گاندی آشنا شد و چندان شیفته19۰۴باخ در کالن

نامید. او بعدتر زمینی به مساحت چهار کیلومتر مربع را به گاندی بخشید « ی ستیاگرههخانه»طراحی کرد و آن را 

اری بود برای تعلیم فعاالن مدنی تا ه در واقع آموزشگکرا تاسیس کرد « ی تولستویمزرعه»و وی در این جا 

 ران مبارزه کنند. آمیز با ستم استعمارگهای غیرخشونتانضباط کافی را بیندوزند و بتوانند با شیوه

باخ و گاندی بسیار عمیق و دیرپا بود، طوری که گاندی تا اواخر عمر او را شریک روحی دوستی کالن

باخ در جریان اند. کالندو را به یک جفتِ عاشق هم تشبیه کردهدانست و حتا برخی از مورخان این خویش می

                      
52 Hermann Kallenbach 
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ها زندانی شد و دو سال را در اردوگاه اسیران اش به دست انگلیسیجنگ جهانی اول به خاطر هویت آلمانی

باخ به هویت یهودی خویش بازگشت و به یکی از شخصیتهای جنگی گذراند. بعدتر، در جریان ظهور نازیسم، کالن

گرفته بود، همچنان دوستی  نگذار جنبش صهیونیسم بدل شد. او با وجود آن که از سیاست عدم خشونت فاصلهبنیا

نزدیکش را با گاندی حفظ کرد، هرچند گاندی با مشرب سیاسی او موافقتی نشان نداد و اعالم کرد که صهیونیسم 

به عقاید خود وفادار ماند و موسس و سازمان باخ با این وجود ی یهودیان نیست. کالنراه مناسبی برای حل مسئله

 ی صهیونیسم در آفریقای جنوبی شد و اموال خویش را نیز برای این جنبش به ارث گذاشت.دهنده

در سراسر دورانِ اقامت در آفریقای جنوبی، تقریبا تمام دوستان و همکاران گاندی که تباری اروپایی 

اینتایر که در شرکت حقوقی گاندی حسابدار و آقای مک 53لوئیس ریچ داشتند، به جنبش تئوسوفیسم تعلق داشتند.

ی گاندی بود و بعد خانهکه مدتی هم 54بودند و به خصوص اولی بعدتر مبلغ او در انگلستان شد، هربرت کیچن

که در آموزشگاه گاندی در  55و معلمی آلمانی به نام جان کوردس( شد، Indian Opinionی او )ویراستار مجله

شدند. در واقع اگر شهرت و تاثیر کرد، همگی اعضای جنبش تئوسوفیسم محسوب میفونیکس تدریس می
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توانیم به جرات بگوییم گاندی تا زمانی که در آفریقای جنوبی اقامت چشمگیر بعدی گاندی را نادیده بگیریم، می

ای محلی کرد، بیشتر شاخهاش طرحریزی و اجرا میاجزای بعدیاش را با تمام داشت و جنبش سیاسی و اجتماعی

گرایی و تئوسوفیسم این پیوند میان گاندی گرایی هندی. از جنبش تئوسوفیسم بود تا جریانی وابسته به ملی

 ای داشتند وها جایگاه عمدهبعدتر هم ادامه یافت. یعنی در میان پیروان انگلیسی و اروپایی گاندی، تئوسوفیست

 کردند به این جریان تعلق داشتند. ی کسانی که به او اقتدا میبه خصوص در انگلستان بخش عمده

ها را در گلیسیگرایشهایی دوستانه نسبت به انهمین پیوندهای استوار با اروپاییانِ استعمارستیز بود که  

رگیری مستقیم و ابراز خشونت نسبت به اشغالگران کشورش بپرهیزد. در دشد از زد و باعث میدامن میگاندی 

بهره بودند و به طور طبیعی خواهانِ بیرون راندنِ ی دلپذیری بیگرایان هندی از چنین زمینهحالی که بیشتر ملی

 توار بود. زور اسهایی بودند که حضورشان در هند بر محور چیی مستعمرهزورمدارانه

بود.  56تیالکگنگَدار بال کِشاوْ ی گرایان هندی بر عهدههنگامی که گاندی به هند بازگشت، رهبری ملی

های تاسیس شده توسط هایی تعلق داشت که در دانشگاه.م زاده شده بود و به نخستین نسل از هندی1۸۵۶او در 
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او به ریاضیدان قابلی تبدیل شد و عالوه بر تدریس این علم، جنبشی برای آموزش  ها تحصیل کردند.انگلیسی

ی ملی هند پیوست که تا این هنگام از .م به کنگره1۸9۰علوم و زبان انگلیسی به هندیان به راه انداخت. بعد در 

اری بود که از خودمختاری کرد. او نخستین سیاستمدسیاست جذبِ عادالنه در نظام امپراتوری بریتانیا هواداری می

 هند )سواراج( سخن گفت و رهایی هندیان از استعمار انگلستان را هدف قرار داد. 

.م( مقامات انگلیسی از سربازان برای 1۸9۷گیر شدنِ بیماری طاعون در شهر پونا )وقتی در جریان همه 

ها شدند و افراد مشکوک به بیماری را از شهر بیرون کردند، موجی کنترل مرض استفاده کردند و به زور وارد خانه

گیتا را نقل کرد که در آن به کشتن هاگاواتای نوشت و بندی از بی کوبندهاز نارضایتی برخاست و تیالک مقاله

ستمگران سفارش شده بود. بعد از آن فرماندار انگلیسی پونا و معاونش به دست دو برادر هندی به قتل رسیدند. 

.م لرد کرزن 19۰۵تیالک به یک سال و نیم حبس محکوم شد و بعد از آزادی به قهرمانی مردمی بدل شد. در سال 

ی هند و جدایی بنگال داد و واکنش تیالک و پیروانش گرایی هندی، حکم به تجزیههای ملیهبرای سست کردن پای

 آن بود که به بایکوت سازمانهای دولتی و تحریم کاالهای انگلیسی روی آورند. 

ی ملی هند پیوست، تیالک رهبری آن را کامال در دست داشت و با موفقیت با زمانی که گاندی به کنگره 

انگلستان برای بسط حاکمیت در هند مقابله کرده بود. بال گنگَدار تیالک از همراهی و یاری دو رهبر تالشهای 
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بود، و دیگری الال راجپات رای  گرایان بنگالیشان بیپین چاندرا پال، رهبر ملیهندی دیگر برخوردار بود که یکی

نامیدند و به تیالک رای می-پال-الصه بالشد. مردم این سه را  به طور خکه قطب مخالفان پنجابی محسوب می

همکار مهم دیگرِ او محمد علی جناح بود که «. پذیرفته شده از سوی مردم»را داده بودند که یعنی  57لقبِ لوکمانیا

 رهبری مسلمانان هندی را بر عهده داشت.

کردند، اما در کشتن او ی حاکم کلکته حمله .م دو جوان بنگالی در مظفرپور با بمب به درشکه19۰۸در  

ناکام ماندند و خودشان دستگیر و کشته شدند. تیالک که در این هنگام خبرنگاری مشهوری بود، از آنها هواداری 

کرد و به جرم تبلیغ خشونت دستگیر و محاکمه شد. قاضی او که یک پارسی زرتشتی به نام دینشاه داور بود، 

تیالک این شش سال را در  58و را به شش سال زندان محکوم کرد.مدار او را نکوهش کرد و اگفتمان خشونت

مانداالی برمه گذراند و بعد از بازگشت، بخشی از خروش و طغیان خود را از دست نهاد و به راهبردهای سیاسی 

را با کمک آنی بسانت و محمدعلی  59ی هندیانی حکومت خانگی همه.م جبهه191۶تر روی آورد. او در و متعادل
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آمیز گرایشی سال بعد که انقالب روسیه به بار نشست، تیالک که همچنان به براندازی خشونتتاسیس کرد.  جناح

  60های لنین را ستود و الگوی سازماندهی سیاسی او را برای هندیان آموزنده دانست.داشت، روشها و شیوه

گرایی هندی را به شکلی بومی و با تاکید بر ادیان نسالنش نخستین کسانی بودند که ملیتیالک و هم 

گذارانِ ناسالم( صورتبندی کردند و به این ترتیب از نسل نخستِ بنیاکیش هندو، زرتشتی و محلی )به ویژه 

ها پیوندی به خصوص با تئوسوفیستاندیشیدند و ای مدرن میکنگره فاصله گرفتند. نسل نخست، یکسره در زمینه

گرفت رویی تعلق داشت که مقابل تیالک و همفکرانش قرار مینزدیک داشتند. ناگفته نماند که گاندی به جناح میانه

 کرد.چیان انگلیسی پرهیز میآمیز با مستعمرهی نسل نخست، از درگیری خشونتکارانهو در تداوم آرای محافظه

ها او را از پیوستن به جریان استعمارستیزِ تندرو بازداشت صال گاندی و تئوسوفیستبه همان ترتیبی که ات

ها هم از سوی دیگر با پشتیبانی از او این لطف را و شکلی مالیم و روشنفکرانه از مبارزه را زایید، تئوسوفیست

وزآمدِ تبلیغاتی برخوردار جبران کردند. گاندی در واقع تنها رهبر استقالل هند بود که از یک سیستم مدرن و ر
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بود. طراحان و سازمان دهندگان این سیستم اعضای اروپایی تئوسوفیست بودند و نه تنها در هند، که در خودِ 

 ورزیدند.انگلستان هم برای آرمان استقالل هند کوشش می

و ی گاندی بود، از مرشدان اولیه بود. همان زنی که آنی بسانت یکی از شخصیتهای کلیدی در این میان 

تا  19۰9به خصوص در سالهای  .کرددر منعکس کردن اخبار فعالیتهای او در انگلستان نقشی به سزا ایفا بعدتر 

های انگلستان به چاپ اش در مجلههای مدنیی فعالیتهای سیاسی و مبارزهای دربارهخبرهای پرخوانندهاو .م 191۵

در واقع مهمترین عاملی بود که باعث شد گاندی به تدریج در انگلستان به قهرمانی معنوی بدل  بسانترساند. می

ی ملی هند بود و در این نکته هم اهمیت دارد که آنی بسانت خود یکی از بنیانگذاران و فعاالن کنگره 61شود.

.م به خاطر مقاومتش در برابر سیاستهای انگلستان در چشم مردم هند به قهرمانی تبدیل شد و در تابستان 191۷

به هند بازگشته بود و عضوی نوپا از این تازه این سال به رهبری کنگره رسید و این همان زمانی بود که گاندی 

 شد. حزب محسوب می
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ای بود برای جنبشهای شد و این مقدمهمحسوب می 62«جنبش حکومت خانگی»گذار ی بسانت بنیانآن

اش را بر عهده گرفت. کارگزاران اصلی این جنبش روشنفکران گجراتی پیاپیِ نافرمانی مدنی که گاندی رهبری

ی کوتاهی به خدمت گاندی در آمد. در ها و نهادهایی را در تقویت آن پدید آوردند که به فاصلهبودند و رسانه

شد و در بود که در گجرات چاپ می «نوای جوان»و  Young Indiaهای ها مهمتر از همه روزنامهمیان این نهاد

ی هواداران گاندی پیوست. در واقع قدرت سازماندهی و ی توزیع و کارمندانش به جرگه.م با تمام شبکه1919

 63«بود!اگر بسانت نبود، گاندی هم نمی»تاثیر آنی بسانت به قدری چشمگیر بود که ساروجینی نایدو گفته: 

 

 

 

 

 باخ: گاندی و کالنروبرو، ی تولستویاعضای مزرعهباخ و گاندی و کالنباال: 

                      
62 Home Rule Movement 
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گرایان ها و ملیی هواداران و دوستانی که در میان تئوسوفیستی سازمانی و شبکهگاندی با تکیه بر تجربه

وارد به سرزمین هند، تا  ی یک تازه.م از مرتبه192۰تا  191۵ی ی پنج سالههندی یافته بود، موفق شد در فاصله

این ارتقا نه بدون مقاومت انجام پذیرفت و نه از کشمکشها و ی ملی هند ارتقا یابد. جایگاه رئیس کنگره

ی گاندی برای جلب نظر مسلمانان هند های سیاسیِ مرسوم فارغ بود. با این وجود سیاست خردمندانهبندیدسته

بری اش توافق نظر داشتند و به این ترتیب رهاو را به نخستین رهبر هندی تبدیل کرد که مسلمانان و هندوها درباره

آنچه که برآمدن گاندی را ممکن ساخت، مرگ نابهنگام تیالک بود که کمی پیش از این کنگره نصیب او شد. 

ی ملی هند را برای مدتی فلج کرد. تیالک ی تندروان کنگرهدرگذشت و به این ترتیب جبهه 192۰تاریخ در اوت 

شد و گاندی از این موقعیت استفاده می اش با گاندی، دوست و مرشد او محسوبگذشته از اختالف نظر سیاسی

کار را به کرسی بنشاند و از سوی دیگر شکافی را که با رقابت ی جناح محافظهخویانهکرد تا از طرفی سیاست نرم

میان تیالک و گوکال وجود داشت را ترمیم کند و بار دیگر کنگره را با رهبری خویش متحد و یکپارچه گرداند. 

ابی به این موقعیت، دستگاه سیاسی کنگره را به یک ماشینِ نیرومند تبلیغاتی بدل کرد. نخست گاندی بعد از دستی

www.takbook.com



73 

 

ای ، و آن را به مدرسهرا در هند همچون آموزشگاهی برای فعاالن سیاسی پیرو خویش بنیان نهاد 64سابارناتی آشرامِ 

 .موفق برای تربیت نیروهای وفادار بدل ساخت

داد معموال روی هم رفته با نام ستیاگرهه شهرت یافته است و اصولی که او در این مکتب آموزش می

(، ब्रह्मचययچاریَه: اش عبارتند از: پرهیز از خشونت، راستگویی، پرهیز از دزدی، پرهیز از آمیزش جنسی )برَهمَهمبانی

ان، نادیده گرفتن ی ادیمالک چیزی نبودن، کار بدنی انجام دادن، نترسیدن، کنترل زبان و سخن، احترام به همه

مورد آخری دو تمام این موارد به جز شد که ادعا می 65ها و پایبندی به بایکوت کاالهای خارجی.حرمت نجس

 اند. سوترَه برگرفته شدهدارد، از منابع دینی هندی مانند یوگَهو مدرن مضمونی سیاسی آشکارا که 

را با هفت صفت از دیگران متمایز ساخته است: ها( گاندی در نوبتی دیگر پیروان این مکتب )ستیاگرَهی

اعتقاد قلبی به خداوند، پرهیز از خشونت، باور به نیکی ذات بشر، پرهیزگاری، پوشیدن لُنگ )کادی(، ریسیدن نخ 

ی ی قوانین مدنی و اجتماعی، اطاعت از همهی همهو دوختن کادی، پرهیز از الکل و مخدرها، رعایت داوطلبانه

 66بر زندان، مگر آن که به طور خاص برای از بین بردن کرامت نفس زندانی وضع شده باشند.قوانین حاکم 
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یافتند، دستگاه گذشته از انبوه پیروانی که به این ترتیب با انضباطی سازمانی زیر نظرش پرورش می 

دینی از وی را تبلیغ تصویری آرمانی و شبههمچنان تبلیغاتی حزب کنگره نیز در اختیار گاندی بود و تا به امروز 

.م، یک سال بعد از ریاستش بر کنگره، ساز و کارهای عضوگیری و سلسله مراتب این سازمان 1921او در کند. می

گرای روشنفکرانه به حزبی فراگیر و مردمی بدل ساخت. عضوگیری را به کلی تغییر داد و آن را از یک انجمنِ نخبه

نی برای اعضا اجباری شد که مهمترین شد و قواعد اخالقی و اصول ساده و روشآسان کنگره بعد از آن بسیار 

 ها بود و وفاداری به حقیقت. ی انگلیسیرکن آن مقاومت مدنی در برابر سلطه

.م بزرگترین حزب 193۰ی توان آن را در اواخر دههاغراق میی فعالیت این حزب چندان بود که بیدامنه

توان فعال داشت. به بزرگی این سازمان وقتی میدر حدود صد میلیون عضو در این هنگام که  . چراجهان دانست

پی برد که دریابیم وقتی انگلستان استقالل هند را به رسمیت شمرد و قرار شد زندانیان سیاسی آزاد شوند، شمار 

 شان عضو این حزب بودند.رسید که تقریبا همهآزاد شدگان به صد هزار تن می

.م( همچنان 193۴استعفای صوری گاندی از عضویت در آن )کنگره هم با وجود کشمکشهای گاه به گاه و  

ی تبلیغاتی بسیار وسیعی را تدارک دید که طی .م، برنامه192۰ی به او وفادار ماند و از همان سالهای آغازین دهه
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 ها و سرودها در وصف و بزرگداشت گاندی پدید آمد و نمایشهای فراوانی در نقاطآن شعرها، داستانها، نمایشنامه

 روستایی برای بازنمودن تقدس و عظمت وی به مردم بر صحنه رفت. 

ای همتای نهضت نمایش که در ایران زمین در عصر مشروطه رخ داد، با پنجاه سال درنگ در واقع نسخه

ای متمرکز داشت، و کانون در هند نیز پدید آمد، با این تفاوت که مضمون و ساختاری یکدست و سازمان یافتگی

در نمایشهایی که به طور متمرکز در اش هم گاندی و سبک زندگی او و پیامش برای مردم هند بود. معنایی یگانه

خدا، یا تناسخ رفت، گاندی بسته به بافت اعتقادی مردم محل به عنوان مسیح، نیمهچندین هزار روستا بر صحنه می

ها و شد و یکی از دالیل هماهنگی مردم هند در اجرای بایکوتیکی از خدایان کهن هندی بازنموده می

 .آمده بودوجود به ی مردم ای بود که نسبت به گاندی در تودهری دینیهای مدنی، همین وفادانافرمانی

 

 

 جناحگاندی و محمدعلی 
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 نقد گاندی در مقام شخصیتی تاریخی

 

توان مورد وارسی و داوری قرار داد. خُردترین سطح، به هویت شخصی گاندی را از زوایای گوناگون می

توان به دستاوردهای شود و بعد از آن در سطوحی کالنتر میمیو نظام شخصیتی و ساخت روانی وی مربوط 

اش نگریست که به ترتیب در سطوح اجتماعی و فرهنگی قرار اش، یا نظام نظری و اخالقیسیاسی و اجتماعی

 گیرند.می

توان اش میی شخصیت گاندی و وصف وی در سطح روانشناختی، چند نکته را از مرور زندگینامهدرباره

گفت باور داشت و شک مردی بسیار صادق بوده است. او به تمام آنچه که میدریافت. نخست آن که گاندی بی

های اخالقی و تبلیغهای سیاسی ساخت. یعنی شکافِ مرسومی که میان شعارتمام آنچه را که باور داشت، عملی می

شود. جالب این که همگرایی و سازگاری و کردارِ اجتماعیِ اغلبِ سیاستمداران وجود دارد، نزد او یافت نمی

توان یافت. چرچیل مشابهی میان نظریه و عمل و شعار و کردار را نزد دشمن بزرگ گاندی یعنی چرچیل نیز می

اش را که از آن برخاسته بود، پیش چشم مردم سبک زندگیپروا بود و اشت بیهم در بیان آنچه واقعا بدان باور د
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ی این دو حقیقت دارد که هردو سخنرانانی بسیار بانفوذ و تاثیرگذار بودند، و کرد. این هم در مقایسهکتمان نمی

نمود. نمی این در شرایطی بود که شکل ظاهری و مهارتهای سخن گفتنِ هردونفرشان برای چنین کاری مناسب

 شد. چرچیل به لکنت زبان گرفتار بود و گاندی بسیار کمرو بود و معموال شور و هیجان مانع حرف زدنش می

یابد. گاندی مردی زاهد، در با این وجود تفاوت میان این دو سیاستمدار رقیب به همین جا خاتمه می

کرد، در حالی که چرچیل قالل هند مبارزه میپیشه، و مالیم و گریزان از خشونت بود که برای استسیاست راست

ای از الکل و نیکوتین غرقه شده بود و خشونت را پیش از هر راهبرد دیگری مردی بود که سراسر عمرش در هاله

ی نقشی که گاندی در جلوگیری از ابراز خشونت کوشید تا مانع استقالل هند شود. واژگونهگزید و میبر می

ها ایفا کرد، به چرچیل منسوب است. چون او معتقد بود باید امپراتوری بریتانیا را با یسیهندیان نسبت به انگل

ی سیاهی از خود به جا گذاشت که کشتار مردم ایرلند، آفریقای مشتی آهنین حفظ کرد و در این امتداد کارنامه

 جنوبی، هند و آلمان بخشی از آن است.

پرداز اخالقی که سرسختانه بدان باور داشت، یک نظریه شک داشت، وگاندی با وجود صداقتی که بی

شان در قالب یک نظام فکری یگانه ممکن، اما دشوار نبود. از او انبوهی گفتار و نوشتار باقی مانده که جمع بستن

کرده، است. یعنی روشن است که گاندی مفهومهای مشخص و مهمی را در ذهن داشته و بر مبنای آنها رفتار می
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نگار خودش آنها را در یک منظومه کنار هم قرار نداده و به تعارضهای درونی میان برخی از آنها آگاه نبوده اما ا

گرایی به راستی وجود دارد و از کنار هم نهادنِ باشد. به همین دلیل به نظر من چارچوبی فکری به نام گاندی

سط خودِ گاندی به صراحت بیان نشده و صورتبندی آید، اما این چارچوب توی مورد نظر گاندی بر میمفاهیم پایه

گرایی وجود دارد و قابل بررسی است، هرچند خودِ گاندی از وجود آن خبر ناشده باقی مانده است. یعنی گاندی

 نداشته است!

این ناتوانی در صورتبندی یک نظام نظری منسجم، تا حدودی به سبک زندگی و سوگیری اجتماعی 

اش به هنگام نوجوانی در هند، و چند سالی . گاندی در واقع جز آموزشهای مکتبیِ سنتیشودگاندی مربوط می

که در انگلستان حقوق خوانده بود، تحصیل منظم دیگری نداشت و نشانی نداریم که بر خودآموزی منظم او در 

ی سازماندهی زمینهتردیدی وجود ندارد که گاندی در ای داللت کند. اش در زمینهای یا تخصص یافتنحوزه

است. اما این را باید در کنار این حقیقت  ها مردی نابغه و بسیار هوشمند بودهاجتماعی و کنش متقابل با توده

آموخته، نگریست که پایگاه دانایی او چندان استوار و گسترده نبوده و مهارتهایی را هم که در سراسر عمرش می

اش برای استقالل هند گره ی عملیاتی داشته و به طور مستقیم با مبارزهر جنبهمانند ریسیدن نخ و بافتن لُنگ، بیشت

شود که دستی در ادبیات نداشته و از بیان روشن از مرور نوشتارهای بازمانده از گاندی معلوم می خورده است.می
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که چند سالی در انگلستان  هایش در قالب نوشتار ناتوان بوده است. در واقع گاندی با وجود آنو تاثیرگذار اندیشه

شد، همچنان مردی روستایی بود که در دیده محسوب میدرس خوانده بود و نسبت به مردم عادی هند جهان

سواد بودند نقش ایفا ای نانویسا و در پیوند با مردمی که بیگفتمانش گفتار بر نوشتار غلبه داشت و در زمینه

 کرد.می

داشت، استعدادی درخشان در به کار عداد ادبی به نسبت اندکی که استو  اشگاندی با وجود کمرویی

اش اش از کنایه و تواناییهایش رسا و شیوا هستند و بهره جستنها و تشبیه. استعارهدادگفتاری نشان میگیری زبان 

ای در برای فشرده کردنِ معنا در قالب عبارتهای کوتاه و بلیغ، به راستی ستودنی است. با این وجود عمق نظری

ست، و به همین دلیل در شود. لحن و کالم او صمیمی و صادقانه و دلنشین اهایش دیده نمیها و گفتهنوشته

کند. اما این سخن دقیق و شفاف و پیچیده و دانشورانه نیست و این چیزی است که گفتار های بزرگ اثر میتوده

 سازد. او را از چرچیل و هیتلر جدا می

اش به عنوان سیاستمدار، یک ادیب طراز اول در زبان انگلیسی هم بود و سخنانش چرچیل گذشته از نقش

ی بر تاثیرگذاری سیاسی، از نظر منطقی پیچیده و به شدت سازمان یافته است. هیتلر که احتماال از نظر دامنهعالوه 

های تاریخی ی وسیعی از دادههایش دامنهتاثیرگذاری بزرگترین سخنران در کل قرن بیستم بوده است، در سخنرانی
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گیرد که به خصوص برای مردی دانشگاه نرفته یبه کار مبه شکلی درست و سنجیده و اجتماعی و گاه علمی را 

گاندی که شمار مخاطبانش از هیتلر و چرچیل بسیار بیشتر بود، پیامش مانند او خیلی عجیب است. به هر صورت، 

ای از کرد و این شاید برای مخاطبانش که بدنههای علمی بیان میهای منطقی یا پشتوانهرا به دور از این پیچیدگی

تر هم بوده باشد. چرا که مثال نهرو و نائوروجی که زبانی دانشورانه و از دادند، مناسبواد را تشکیل میسمردم بی

 تر داشتند، هرگز در هند نفوذ کالم وی را به دست نیاوردند.نظر علمی پخته

کرد و او عالوه بر مهارتی که برای زیبا سخن گفتن داشت، مفاهیم و معانی زیبا و بلندی را نیز تبلیغ می

کرد، بیشتر به دعوتی دینی با ارکانِ افزود. یعنی محتوای سخن او و پیامی که تبلیغ میاین نیز به نفوذ کالمش می

دی دعوت سیاسی خویش را که فقط و فقط بر استقالل اخالقی شبیه است تا اعالم بسیج برای فعالیتی سیاسی. گان

ی اصولی اخالقی و قواعدی مدنی و سبکی از زندگی برکشید و خود سختگیرانه هند متمرکز شده بود، به مرتبه

آن را رعایت کرد و به این ترتیب شکلی استعالیی از سیاست را بنیان نهاد که ظهورش در قرنِ خونینِ بیستم 

 نماید. غریب می

ها قرن بیستم دورانی است که سیاستمداران در آن به طور علنی به دروغگویی روی آوردند، فریب توده

ی آدمیان و ستم بر ایشان به ی احزاب در آمد، و کشتارِ سازمان یافتهبه صورت بخشی از راهبردهای جا افتاده
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ای استعمارزده توانسته خواستی سیاسی هامری هنجارین و عادی بدل شد. این که گاندی در این دوران و در جامع

 ی آرمانی اخالقی ارتقا دهد، بسیار غریب و ارزشمند است.را به مرتبه

که چه بسا  با وجود تمام این عناصر مثبت و ستودنی، چند ویژگی گاندی هم باید مورد توجه قرار گیرد،

اسازگون با زبانی نمخالفت او با کلیت نهادهای مدرن بود، که به شکلی تا این پایه دلنشین نباشد. مهمتر از همه، 

ی نهادهای مدرنی مانند گنجید و با پشتوانهشد و در اندرون یک گفتمان سیاسی مدرن میمدرن صورتبندی می

ندی شد. گاندی، چنان که گذشت، تقدس کیش هند و اهمیت عناصر سنتی هتئاتر و رادیو و روزنامه هم تکثیر می

آید که تا پایان کار از درون نوعی هایش بر میرا در لندن کشف کرده بود، و نه در هند. یعنی از مرور نوشته

نگریسته و از این زاویه به دین هندو بازگشت کرده است. به روحانیت غیرتشکیالتیِ تئوسوفیستی به جهان می

اش و صورتبندی مضمونهای ی استداللبرد، تا شیوههایی که به کار میهمین دلیل هم گفتمان او، از کلیدواژه

 . شدنمیاش، یکسره مدرن بود و به طور مستقیم از سنت دین قدیمی هندویی استنتاج سیاسی و اخالقی

اش آن دانست و آرمانبا این وجود، گاندی در مقام عمل نهادهای مدرنِ نوساخته در هند را مردود می

های سنتی ابتدایی بسنده آوریی کشاورزانه و روستایی بازگردند و به فنی سادهبود که هندیان به نوعی زندگ

داد و سه نهادِ مدرنِ تاسیس شده توسط کنند. او سه گروه از هندیانِ تحصیل کرده در غرب را مورد حمله قرار می
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اولین گروه، به شکلی ناسازگون خودش را  67دانست.ی تمدن هندی میها را تباه و منحط و آلوده کنندهانگلیسی

شد که در اروپا تحصیل کرده بودند، و آشکار بود که یگرفت و به قاضیان و حقوقدانانی مربوط مهم در بر می

ی گاندی به حقوقدانان و قاضیان، ی تیز حملهگنجید. با این حال لبهخودِ گاندی نیز در این رده می

کردند. او در این شان به دولت استعماری و خدمتی که به استعمار انگلیس میاریشان بود و وفادنشاندگیدست

ی سرزمین پهناوری مثل ی نوظهور هندی کار ادارهزمینه تا حدودی حق داشت، چون بدون دستیاری این طبقه

 ر داشتند. شک در تثبیت حکومت بریتانیا بر هند تاثیشد و این فرهیختگان غربگرای هندی بیهند ناممکن می

ی گاندی قرار گرفتند، ربط مستقیمی به استعمار انگلیس نداشتند و اما دو گروه دیگری که مورد حمله

دادند. او به معلمان و آموزگاران و استادانی که علم مدرن گرایی افراطی وی را در مقام عمل نشان میتنها سنت

دانست که فرهنگ و زبان فرنگی را در هند می هاییتاخت و ایشان را واسطهدادند نیز میرا به هندیان آموزش می

ی او در بسیاری از موارد شوند. این حملهی از خود بیگانگی هندیان میکنند و به این ترتیب مایهترویج می

غیرمنصفانه بود. چون بسیاری از کوشندگان در این زمینه، هندیانی آگاه و هوشیار بودند که بیسوادی و جهل مردم 

                      
 .۵1-۵۰: 13۶9روالن،  67
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دانستند و با دامن زدن به جنبش سوادآموزی به رفع آن کمر همت بسته ماندگی کشورشان میی عقبرا عامل اصل

بودند. این که تمام معلمان را کارگزار استعمار بشماریم، نادرست بود و تاثیر تاریخی این گروه نیز نشان داد که 

 هادند.ی هند تاثیر نیک و ماندگار به جا ندر توانمند ساختن فرجامین جامعه

ی گاندی قرار گرفتند. تر از دو گروه پیشین، پزشکان بودند که به همین ترتیب مورد حملهاما عجیب

کرد و به کلی با استفاده از انگاشتن روح شماتت می گاندی ایشان را به خاطر تاکید بر درمان تن و نادیده

گفت هندیان نامید و میرا جادوی سیاه میورزید. او پزشکی غربی ی اروپایی مخالفت میراهبردهای پزشکانه

های عقالنی مدرن خودداری کنند. باید به سنت باستانی آیوروِدا و مفاهیم مشابه بازگردند و از برگرفتن این شیوه

کرد و یکی از نخستین کسانی بود که در بافتی مدرن او به خصوص با آزمایش بر بدن جانوران زنده مخالفت می

  .هیدنکومیی این کار را از منظری اخالق

و در آن اصول « راهنمای تندرستی»ای نوشت به نام گاندی برای تبیین دیدگاه خود در این زمینه رساله

ی نخست ی مورد نظر خود را صورتبندی کرد. این رساله اگر با نگاهی انتقادی خوانده شود، در درجهپزشکانه

د. گاندی در این متن تاکید کرده که جسم نمایی دوم متعصبانه و غیرعقالنی میفایده، و در درجهناکارآمد و بی

محل نزول خداوند است و بنابراین باید با تقدس پاکیزه نگهداشته شود. مبنای این تقدس از دید او ریاضت و به 
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کند، ی بدیهی و مرسومِ بهداشتی را هم ذکر میخصوص پرهیز از لذت جنسی است. او در این متن چند قاعده

تنی سودمند ی بیماریهای روانیعنی مواردی که تنها در زمینه ن و تعالی روح است،اما تاکیدش بر آرامش ذه

نمایند. گاندی در همین هستند و مثال در برابر ابتال به ماالریا که در هند هم بسیار رایج بود، چندان کارآمد نمی

 نباید مورد استفاده قرار گیرند!ترین و سودمندترین داروها هم شده رساله لجوجانه سفارش کرده که حتا آزموده

شان از دارو و درمان کارآمد مدرن، شاید از دید ما نامعقول و مخالفت او با سوادآموزی مردم و استفاده

ی زندگی و اخالق فهم کرد. مخالفت غریب بنماید. اما این موارد را باید در پرتو دیدگاه عمومی گاندی درباره

کهایی عملیاتی بود که از جایی دیگر برخاسته بود و آن نظام رَواقع شکافها و تَگاندی با پزشکان و معلمان در 

نماید تا هندو، شادی و لذت را امری گاندی با گفتاری که طنینش بیشتر بودایی میی وی بود. فکری زهدگرایانه

 پنداشت و در مقابل معتقد بود رنج و آزار ماهیت وجودی دارند. عدمی می

رنجی که شعار »ایراد کرد، چنین جمالتی را بر زبان راند:  192۰اوت  11ای که در او در سخنرانی

ی آید. برای آن که گندم بروید باید دانهی بشر است،... شرط ضروری هستی است. زندگی از مرگ پدید میعشیره

تواند از این قاعده ...هیچکس نمیبذر نابود شود... هیچگاه کسی بدون عبور از میان آتش رنج بلند نشده است

ی رنج با اجتناب از رنج دادن نیست. هرقدر رنج پاکتر باشد، ترقی واالتر است... بگریزد... ترقی چیزی جز تزکیه
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ام که قانون کهن فدا کردن خویش یعنی قانون رنج ساتیاگراها همان رنج خودآگاه است... من به خود اجازه داده

 68«کنم...را به ملت هند عرضه 

شد تن خویش را با روزه و که از سویی باعث می بود نسبت به رنج و ریاضت گاندیشیفتگی همین 

. گاندی به نمایش دهد ی رنج دیگراناعتنایی شگفت را دربارهریاضت ناتوان سازد، و از سوی دیگر نوعی بی

اش بیمار شده بودند ی رعایت پرهیز از گوشتخواری مقید بود که در چند نوبت که اعضای خانوادهقدری درباره

اش ایشان را از خوردن و برای درمان به خوراک گوشتی نیاز داشتند، حاضر بود به بهای حفظ اصول زاهدانه

فتاده خوار اپیروانش را همچون امری عادی و پیش پا  گوشت محروم سازد. او در همین امتداد همواره رنج بردن

شان نمایند. گویی گویندههایی که گاه همچون اندرزی بر زبان رانده، گاه یکسره ناپذیرفتنی میشمرد و جملهمی

 هرگز به کسی که دستخوش درد و رنج است درست ننگریسته باشد. 

ای نداشته ست که گاندی هرگز دوست صمیمیِ واقعیی تاریخی نگریاین نکته را باید در کنار این داده

باخ و گوکال و نهرو( همکاران سیاسی اند، )در میانشان مهمتر از همه کالناست. تمام کسانی که با او دوستی داشته

                      
 .۵9: 13۶9روالن،  68
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کسان زیادی را اند و ارتباطشان هم همواره از جنس کوشش مشترک برای آرمانی سیاسی بوده است. ما او بوده

اند، اما نشانی در دست نیست که اثبات کند گاندی فردِ خاصی را به واقع یم که گاندی را دوست داشتهسراغ دار

دانیم که مثال بعد از عاطفگی یا سردی گاندی حمل کرد. چون میدوست داشته است. این سخن را نباید به بی

ثال خبر داریم که از بازی کردن با .م مدتی بسیار ناراحت و افسرده بود، یا م19۴2اش در مرگ همسرش و منشی

ی عادی سالم و عادت برده است. اما این نمودها با عواطف و هیجانات دیگری مانند ارتباط انسانها لذت میبچه

ای نداشته، جالب توجه است. توضیح دادنی هستند. در مقابل این که گاندی هیچ دوستِ غیرسیاسی و غیرحزبی

های اند، به نوعی با جریان استقالل هند یا در زمانهای پیشتر، اندیشهی نزدیک داشتهتمام کسانی که با او ارتباط

 اند. تئوسوفی و تبلیغ آنها پیوند داشته

ی موضوع مورد قولهای فراوان و سازگاری از گاندی به جا مانده که رویکرد او را دربارهخوشبختانه نقل

دهد. گاندی معتقد بود اصوال دوستی صمیمانه و عمیق میان انسانها امری زیانبار و بحث به روشنی نشان می

اش باز بماند و ی اخالقیاز انجام وظیفهتواند باعث شود تا فرد ناخوشایند است. چرا که دلبستگی به دیگری می

 به هواداری یا پشتیبانی غیراصولی از دوست خویش بپردازد. 
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گوید، از بشریت همان سخن می« خدا و بشریت»بنابراین وقتی گاندی از وقف کردن خویش برای 

او مفهومی عمومی و کلی ی خدا وجود دارد. بشریت برای کند که در کلمهای از انتزاع و کلیت را مراد میدرجه

تواند پیامدهای اخالقی خطرناکی را ایجاد کند. است و به زودی بحث خواهم کرد که در این شکل و صورت می

گاندی خود را وقف بشر، یعنی انسانی با گوشت و خونِ راستین نکرده بود، و به همین دلیل مهری هم نسبت به 

شد بابتش به ومی عام و کلی مانند انسانیت را در نظر داشت که مینداشت. او مفه ی عینیی تجسم یافتهانسانها

تن در داد، به شرطِ آن که پیشرفتی در این آن انسانهای عینی زندانی شدن و کشتار و رنج کشیدنِ شمار زیادی از 

هد بشریتِ عمومی حاصل آید. این برداشتی است که اورول به درستی نقدش کرده و آن را برخاسته از نوعی ز

اش، به همین منطق در واقع بخش مهمی از درایتِ گاندی در راهبری جنبش مدنی 69غیر اومانیستی دانسته است.

شد حرکتهایی گاه بسیار پرهزینه اما کارآمد را توصیه کند و آزار گشت، که باعث میاش باز میسرد و غیرانسانی

  و زندان و کشتار هوادارانش به دست مخالفانش را تاب بیاورد. 

                      
 .2۴-12: 13۸9اورول،  69
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ترین نقصی که در شخصیت گاندی وجود داشته، به مفهوم خالصه آن که به نظرم مهمترین و برجسته

بیان این سخن در شرایطی که گاندی با تبلیغات فراوان به نمادی برای محبت انسانی شود. شاید مهر مربوط می

ای و همچنین از بدل شده، ناپذیرفتنی بنماید، اما واقعیت آن است که این غیاب مهر از تمام منابع زندگینامه

ی، که تا حدودی آید. این غیاب مهر در سطح روانی و شخصمحتوای تعالیم گاندی به روشنی و صراحت بر می

ای شود. چنان که شواهد زندگینامهمِ فراوانی دیده میی گاندی بوده، در رهبران سیاسی بدنای سلوک زاهدانهادامه

اند. آنچه که کردهدهد استالین و مائو و لنین و چرچیل هم مهری را نسبت به نزدیکان خویش نمایان نمینشان می

دار به نیکی کند، آن است که گاندی غیاب مهر را با باوری عمیق و ریشهمیگاندی را از ایشان به کلی متمایز 

ذات بشر و ارج و احترام بشریت )و نه بشری خاص( درآمیخته است. بنابراین سیاست او در عین حال که در 

قا اش نزد گاندی از گرما و شورِ مهر تهی است، در سطحی کالن و عام، عمیسطحی شخصی و در خاستگاهِ فردی

 نماید. انسانی می

ام، گاندی تنها سیاستمدار و رهبری است که این ترکیب عجیب را پدید آورده است. تا جایی که من دیده

یابد و به عشق به همگان و بزرگداشت چون معموال مهرِ شخصی و ملموسِ فردی است که به تدریج تعمیم می

قاعده داریم و با کسی روبرو ی نقض چشمگیری بر این شود. در مورد گاندی نمونهانسانیت در کل منتهی می
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هستیم که بدون بازنمودن یا برخورداری از مهری نمایان در سطح روانی، با تکیه به مفهوم انتزاعی انسانیت، در 

دوستانه جهیده است. به نظرم آنچه که چنین ترکیب غریبی را سطح اجتماعی و فرهنگی به رویکردی کامال انسان

توار و محکمی است که گاندی بدان مسلح بود و سیاستمداران دیگر قرن بیستم ممکن ساخته، دستگاه اخالقی اس

 دادند.بردند و دیگران را نیز بابتش رنج میمعموال از فقر آن رنج می

شود. اگر اش مربوط میویژگی دیگری که در گاندی هست و به نظرم جای نقد دارد، به مدیریت انگاره

مرور کنیم و ارجاعهای مربوط به خودش را از آن استخراج کنیم، به این نتیجه  های گاندی رانوشتارها و سخنرانی

بینانه داشته است. گاندی به روشنی و درستی به ای روشن و دقیق و بسیار واقعرسیم که گاندی خودانگارهمی

شناسد دقیقا می هایش را همکند، و خواستها و میلنقاط قوت و ضعف خویش آگاه است، صادقانه آنها را بیان می

« مرکزدار»و بر آنها مسلط است. از این نظر، گاندی شخصیتی بسیار برجسته و نیرومند و در اصطالح زروانی 

 است. 

ی دقیق و روشنِ یاد شده، در بستری نظری قرار گرفته که بافتی یکسره متافیزیکی با این وجود، خودانگاره

ی گرفته به درون خودانگارهاورها و گرایشهایی از این بسترِ مبهم و مهو دینی دارد و شاید از این روست که مدام ب

اش صادقانه درون خویش را کاویده و به گناهانی که در عمرش کند. گاندی در خودزندگینامهگاندی نشت می
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مرتکب شده اعتراف کرده است. من در صادقانه بودن این اعتراف و کوشش وی برای درونکاوی تردید ندارم. 

رسد که تنها گناهانِ سر زده از گاندی، به خوردن گوشت در دوران نوجوانی و یک بار فریاد اما به نظرم غریب می

شده است. او ی رنجش نزدیکانش میزدن بر سر همسرش محدود باشد. قاعدتا کسی با سلوک گاندی، مدام مایه

ی ارتباط والدینش با سد، و غیابی مشابه دربارهنویی فرزندانش و ارتباطشان با خودش میبسیار به ندرت درباره

قید و ی صریح و روشنی به مفهوم دوستیِ بیی گاندی، تقریبا هیچ اشارهاو هم اعتبار دارد. در سراسر زندگینامه

شود. گاندی آشکارا از همان ابتدا فردی بسیار جدی و سختگیر و ی مرسوم نزد همگان دیده نمیبندِ جوانانه

رنجانند، و غریب است که این رنجشها در بوده است، و چنین اشخاصی معموال اطرافیان خود را میگرا اصول

ی این ای از همین رده که دعوا و مشاجره با همسر باشد، در زمرهاند، در حالی که نمونهی گناهان نگنجیدهرده

 شود.  اعترافات دیده می

به نظرم دلیلِ این امر آن است که گاندی معیارهای خاصی برای فهمِ خویشتن داشته و برخی از این 

شان را داشته باشد. مثال شان با معیارهای همسایهی سازگاریکرده، بدون این که دغدغهمعیارها را رعایت می

داند، و نه چیزی فراتر از آن را. د میزده نسبت به دیگری را بسیار ناپسنروشن است که او ابراز خشونتِ هیجان

آمیختن شوند، اما مثال به همین دلیل خوردن گوشت جانوری، و فریاد زدن بر سر کسی از سر خشم گناه تلقی می
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ها، چون ربطی به ابراز خشونتِ درونزاد صدهاهزار نفر ساعت از عمر پیروان گاندی با رنج زندان و آزار انگلیسی

 شود. داد میعیب قلمندارد، بی

کرده و آن هم خشونت است. به بیان دیگر، گاندی مفهوم گناه را انگار تنها بر مبنای یک محور تعریف می

خواه ناخواه به کج و معوج شدنِ خودانگاره ( باشد گناه که اشاین شکل از تعریف خطای اخالقی )یا بیان دینی

دید و تاکید چندین و چند باره بر گناه بودنِ ابراز شود. به خصوص که گاندی با وجود پافشاری شمنتهی می

ی دلیل این اصل ارائه نکرده است. یعنی اش، هیچ بحث فلسفی یا مستدلی دربارهخشونت و ناپسندیِ اخالقی

رسان، بر مبنای کدام دالیل اخالقی به لحاظ اخالقی درست معلوم نیست ابراز خشونتِ لگام گسیخته و زیان

 ناپسند است. 

ی ما جانورانی اجتماعی هستیم که به خاطر حفظ بقای خود بر سر ناپسند البته ناگفته پیداست که همه

نویسم، بر ایم، و باز این نکته هم راست است که من که این سطور را میپنداشتن این نوع رفتار با هم توافق کرده

ابراز خشونت لگام گسیخته را به لحاظ  مبنای متغیرهایی مشخص )کاهش قلبم( و در دستگاهی منظم و عقالنی

کند. به اش را رفع نمیکنم. اما اینها هیچ یک نیازِ گاندی برای مستدل ساختنِ اصول موضوعهاخالقی نکوهش می

نظرم این ابهام در تعریف ارکان و اکتفا به شهودهای دینی و مستدل نساختنِ مفهومی مهم مانند خشونت، باعث 
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ی پیامدهای اخالقی این دیدگاه دستخوش اغتشاش راهبردی شود، و از سوی ی دربارهشده که گاندی از سوی

 نظیرش، اختاللهایی جدی دارد.برانگیز و صداقت کمای را بپرورد که با وجود تالش تحسیندیگر خودانگاره

مربوط « گاندیِ مقدس»ی ی فراگیر و جا افتادهمهمترین نمودِ این اختالل، به گمانم به همین انگاره

داند و منکر ی سیاسی عادی میهایش با فروتنی تمام خود را یک کوشندهگاندی در نوشتارها و مصاحبهشود. می

نماید که این سخنان فروتنانه خود نمودی از است که موقعیتی واال یا پیامی نو داشته باشد. با این وجود چنین می

تواند دریافت که گاندی ای واقعی. این را از آنجا میاز خودانگاره رعایت اصلی اخالقی باشند، و نه بیانی صادقانه

ی عظیمی میدان داد، و چه بسا آن را تدوین ی پردامنهی ملی هند، به برنامهدقیقا همزمان با مسلط شدن بر کنگره

جنبش ی نمادی برای کرد، که بر محور نوعی کیش شخصیت استوار شده بود. روندی که گاندی را به مرتبه

ی سایر رهبران سیاسی قرن استقالل هند بدل کرد، از نظر ساختار و فنون و راهبردها، دقیقا همان بود که درباره

 بیستم هم اجرا شد. 

ی سیاسی اهلِ آفریقای گذاشت، یک حقوقدان و کوشنده.م به خاک هند پا می191۵گاندی زمانی که در 

.م که به 192۰، و این شکل ظاهری تا حدود ظاهری مدرن داشتپوشید و جنوبی بود که لباسهای شیک می

مردی نیمه برهنه بود که به گاندی آنگاه طی مدت کوتاهی، . ریاست کنگره رسید، دست نخورده باقی مانده بود
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این تغییر ظاهری دقیقا نشست و به عارفان و پیشوایان دینی کهن شباهتی نمایان داشت. اش میریسیپای چرخ نخ

اش زمانی رخ داد که گاندی به ریاست کنگره رسید، و کنگره بعد از آن این تصویرِ تازه از وی را پراکند و دربارهدر 

ی گاندی و انتشارش هم دقیقا در همین هنگام پایان یافت. یعنی جالب این که نوشتن خودزندگینامهتبلیغ کرد. 

اش نزد مردم دست یافته و روشهای پیشین را ریت انگارهانگار گاندی در این تاریخ ناگهان به روشی نو برای مدی

 که به نظرم با افشاگری بیشتر و اغراقی کمتر همراه بود، وانهاده باشد.

گاندی همزمان با دستیابی به مقام ریاست کنگره، کمابیش از سیاست کناره جست و فعالیتهای کنگره را 

کنی فقر متمرکز ساخت. این گساری، و ریشهسوادآموزی، مبارزه با میبر اموری مدنی مانند آموزش روستاییان، 

کار از سویی حساسیت مقامات انگلیسی بر کنگره را از میان برد و از سوی دیگر انبوهی از پیروان و هواداران را 

 در روستاها برایش جذب کرد.

لنگ یا ردایی سپید بر تن داشت ای که تنها ی نیمه برهنهظهور این تصویر، یعنی گاندیِ ریاضت کشیده

تراشید، دقیقا همزمان است با پیوستن آنی بسانت به وی، و فعال شدن دستگاه تبلیغاتی و موهایش را از ته می

کنگره برای جلب پیروانی برایش. گاندی دقیقا همزمان با دستیابی به ریاست کنگره، لباسها و شکل ظاهری قدیمی 

ک مرتاض فرهمند در آمد، و این همان تصویری بود که با اغراق فراوان توسط خود را رها کرد و به کسوت ی
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ای که ما دور از اغراق است اگر بگوییم که گاندیشد. دستگاه تبلیغاتی کنگره در گوشه و کنار هند پراکنده می

هندی طراحی ها از یک عارف شناسیم، تصویری سیاسی بود که آنی بسانت بر مبنای پنداشتهای تئوسوفیستمی

 کرده بود.

کند، رهبری فرهمند است رساند و در نهایت آن را تثبیت میآنچه که یک جنبش سیاسی را به پیروزی می

های ی نخست قرن بیستم عصر ظهور رسانهکه به شکلی سازمان یافته وفاداری پیروانی پرشمار را جلب کند. نیمه

ی ارتباط رهبران و پیروان پدید آورد، ای در شیوهکه تحولی ریشه مدرنی مانند عکس، روزنامه، تئاتر و رادیو بود

شان را نیز دستخوش دگردیسی ساخت. ظهور کیش و الگوی یارگیری جریانهای سیاسی و جلب وفاداری

آوری ی فنهای عمومی تبلیغ و تثبیت شود، پیامد این جهش تکاملی در حوزهشخصیتی که از مجرای رسانه

 ارتباطات بود. 

ی ی گاندیِ مقدس دقیقا همان روندی را طی کرد که دربارهدر این بسترِ تکاملی، پیدایش انگاره

را بنگریم،  -و نه محتوا –سیاستمداران پرطرفدار دیگرِ ابتدای قرن شاهدش بودیم. در واقع اگر تنها الگوی تبلیغ 

ی اش در هند، بسیار شبیه است با آنچه که دربارهی سیاسییابیم که فراز آمدن گاندی و عمومی شدن انگارهدر می
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ای بهره بینیم. جالب آن که هردوی این سیاستمداران از دستگاه تبلیغاتیی سیاست آلمان میعروج هیتلر بر صحنه

 ها در ارتباط بودند. اش یا تئوسوفیست بودند و یا با تئوسوفیستو کوشندگان اولیه بردند که تدوین کنندگانمی

ی یک فرد فرهمند بر فراز یک جنبش اجتماعی همراه این نوع از تبلیغ سیاسی که با برجسته کردن انگاره

می بود که مبلغان ، و شاید بتوان گفت که وابود، در قرن بیستم به طور همزمان توسط گاندی و هیتلر ابداع شد

.م، هردوی این سیاستمداران به آزمونهایی در این 192۰ی . در سالهای دههاین دو از مادام بالواتسکی ستاندند

.م 193۰ی ی این روند آن بود که هردو در ابتدای دههزمینه دست یازیدند و تجربه هایی چشمگیر اندوختند. نتیجه

این که هردو با نفوذ و اقتدار امپراتوری بریتانیا سرِ جنگ داشتند.  به قدرت سیاسی چشمگیری رسیدند و جالب

کرد به سرعت به قدرت دست یافت، و گاندی که در هیتلر که در کشوری اروپایی و میلیتاریزه فعالیت می

 ند.زیست، تا ده سال بعد برای تحقق این هدف منتظر مای دنیا با بافت اجتماعی پیشامدرن میبزرگترین مستعمره

هایشان اینها البته بدان معنا نیست که هیتلر و گاندی از نظر اخالقی همسان هستند یا پیامدهای سیاست

سیاستمدار زیرک و موفقی  -درست مانند هیتلر–طراز بوده است. اما بدان معناست که گاندی برای مردمان هم

بوده که به موقع و به درستی امکانات نهفته در تبلیغات مدرن را دریافته و بسیار پیشتر از معاصران خویش از آن 

ی سی توسط ی بیست شناخته شد و در دههبهره جسته است. در واقع این امکانات در روسیه تنها در اواخر دهه
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اش به قدرت، بلکه با ر گرفته شد، آن هم نه برای کسب محبوبیت برای رهبری فرهمند و رساندناستالین به کا

مائو هم در چین روندی مشابه را به کار هدفِ فرهمند نمودنِ فرمانروایی مستقر و خودکامه، و تثبیت اقتدارش. 

 ساله بعد از گاندی و هیتلر.ی زمانی بیست گرفت و بخشهایی از آن را از نو ابداع کرد، اما با یک فاصله

شک با اراده و تدبیر خودش انجام گرفته، همزمان بود با آغاز موجی تغییر شکل ظاهری گاندی، که بی

از تبلیغات که گفتیم به خصوص بر مبنای تولید داستان و شعر و سرود و اجرای نمایش در روستاها استوار شده 

شد که در تناسخی دایی پنداشته میشان گاندی نیمه خبود. محتوای این منشها سازگار و همسان بود و در همه

آمیز بود محتوای این تبلیغات کامال دینی و اغراقها فراز آمده است. مجدد برای رهاندن هندیان از ستم انگلیسی

ی ملی هند خبر بوده است. چون کنگرهو ناپذیرفتنی است که بخواهیم فرض کنیم گاندی خویش از این محتوا بی

برد خودش بوده ساخت و کسی هم که از آن سود میای منظم آن را پراکنده مینامهدر زمان ریاست وی با بر

 است. 

ای که به خبرنگاران گفته کنار هم ی جذب مریدِ گاندی با سخنان فروتنانهاگر این کردار سیاسی و برنامه

دگی حل شدنی نیست. دهد که به سانهاده شود، به سادگی یک ناسازگاری بنیادین و تعارض چشمگیر را نشان می

به راستی چگونه ممکن است بپذیریم آن سخنگوی صادق و فروتن، لباس و شکل ظاهر خود را در چند ماه تغییر 
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هایش با خبرنگاران ی خود پرداخته است؟ گاندی که در تمام مصاحبهداده و در کسوت قدیسی به تبلیغ درباره

دانست و منکر ی اجتماعی عادی و مبلغ فروتن اخالق میدهاروپایی و نویسندگان بلندپایه خویش را یک کوشن

ای عظیم از مبلغان را تربیت کرد و سازمان داد و کیشی نوآوری یا تقدس بود، دقیقا همان کسی است که شبکه

شخصیت بر اساس تقدیس خویشتن بنیاد کرد و با ترویج شعرها و سرودها و نمایشهایی که خودش را در قالب 

 داد، میلیونها پیرو را به خود گرواند.نمایش میخدایی نیمه

شود و آن هم این که گاندی انگار بسته به مخاطبان اینجاست که حدسی ناخوشایند به ذهن متبادر می

اش کرده است. یعنی برای مخاطبان نویسا و مدرن و معموال اروپاییچین و ابراز میخویش سخنانی خاص را دست

زده و در قالب عارفی زمینی اند، از فروتنی و خاکساری دم میپذیرفتهخدا بودنِ او را نمیهکه قاعدتا قدیس یا نیم

سواد و سنتی و به کلی شان بیشده، اما برای مردم هند که در آن هنگام تقریبا همهو معلمی برای اخالق ظاهر می

ده است. جالب آن که طراحان هردو تصویر کراند، نقشی به کلی متفاوت را ایفا میهای عمومی بودهدور از رسانه

 شان آن بسانت قرار دارد.هم گروهی کوچک از یاران و مشاوران اروپایی او هستند که در رأس

مبلغان  .ابداع شد شچند نام عمومی برایبا صورتبندی کیش شخصیت گاندی، زمان همکمابیش 

 نامیدند و وی را پدرجی میاو را باپو یا گاندی شدند،ای که برای بزرگداشت او تولید میمحصوالت فرهنگی
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اش، در کیش هندو لقبی دینی هم هست. در همین زمان لقب مشهور دانستند که عالوه بر داللت سیاسیهندیان می

ی روح بزرگ: مِه ـ دارنده»دیگری برای گاندی ابداع شد، و آن هم مهاتما بود. مهاتما در زبان هندی به معنای 

اند. اما مهم آن که این کلمه در نامیدهت، و لقبی است که پیشوایان دینی باستانی یا خدایان را با آن میاس« آتمن

دهد و لقبی رازورزانه است. جالب آیین تئوسوفی داللتی روشن و خاص دارد و راهبر و مرشد معنوی معنی می

به جایگاه که خود تئوسوفیست بود و در این هنگام  71برای گاندی برگزید، 70آن که این لقب را رابیندرانات تاگور

 .ندده بودکرتاسیس ها تئوسوفیستو این  نهاد را هم درس رسیده بود ملی مَدانشگاه  یمقامقائم

معنادار ای به خاطر تقارن با واقعه و آغاز کیش شخصیت وی ی عمومی گاندیبازسازی انگارهزمان 

آنواال شهرت یافته ی تاریخی مهمی اتفاق افتاد که با نام کشتار باغ جلیل. این رخداد درست بعد از واقعهنمایدمی

ی خورشیدی، تقریبا همزمان با نخستین موج از چیرگی رضا خان بر صحنه 1299اواخر فروردین سال است. در 

از آنها تظاهرات مردم اَمریتسار  رد، که یکیسیاسی ایران، جنبشی در سرزمینهای پیرامونی ایران زمین نیز بروز ک

های مهم مقاومت در برابر استعمار هاست و از دیرباز یکی از کانونبود در پنجاب. امریتسار شهر مقدس سیک

                      
70 Rabindranath Tagore 
71 Tagore, 2006: 237. 
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.م، موقعی که جنگ اول جهانی با ورود آمریکا به جنگ پایان یافت و 1919ی سال انگلستان بوده است. در میانه

وزی خویش مطمئن شد، قانونی در هند وضع کرد که طبق آن در عمل حقوق شهروندی هندیان انگلستان از پیر

توانستند هرکسی را بدون دادرسی دقیق به جرم ارتباط با جنبش ناسیونالیستی ها میرفت و انگلیسیاز میان می

ی ی سیاست کنگرهصحنه که هنوز در این تاریخ یکی از رهبران نورسیده بهگاندی هند دستگیر و زندانی کنند. 

در برابر این قانون واکنش نشان داد و روز ششم آوریل را روز دعا و نماز و روزه اعالم کرد و این ملی هند بود، 

 به معنای اعتصاب عمومی در این روز بود. این فراخوان با موفقیت و استقبال مردم روبرو شد.

تن که بیشترشان سیک و مسلمان بودند، در جایی به .م، جمعیتی بالغ بر بیست هزار 1919آوریل  13در 

ون تظاهرات کردند. بخش بزرگی از این جمعیت از آنْواال در امریتسار گرد آمدند و بر ضد این قاننام باغ جلیل

جویانه زنان و کودکان تشکیل شده بود و هیچ یک سالحی در اختیار نداشتند و در کل تظاهراتشان بسیار صلح

با پنجاه سرباز به سراغ این جماعت رفت، راههای  72هنگام یک ژنرال انگلیسی به نام رجینالد دایر بود. در این

ی جمعیت قرار دفاع را به گلوله بست. سربازان او مورد حملهخروج از میدانگاه باغ را مسدود کرد، و مردم بی
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ی فشنگ شلیک پوکه 1۶۵۰ند. در کل نگرفتند و تمام مهماتی که در اختیار داشتند را به سوی مردم شلیک کرد

بسیاری از کشتگان،  73شد و باعث شد حدود هزار تن به قتل برساند و بیش از پانصد نفر به سختی زخمی شوند.

. ژنرال دایر به و به این ترتیب درگذشتند ی باغ پریدندمردمی مستأصل بودند که از ترس به درون چاهی در میانه

اش کردند و بدون این که آسیبی ببیند، از خدمت محاکمه شد، اما مقامات انگلیسی تبرئهخاطر این کشتار هولناک 

 مرخص شد و به انگلستان بازگشت و از سوی مردم این کشور همچون قهرمانی بزرگ مورد استقبال قرار گرفت.

داد که انگلستان آنواال آن بود که این حادثه درست در زمانی رخ میی کشتار باغ جلیلی مهم دربارهنکته

به همراه دولتهای پیروز در جنگ جهانی اول، در پاریس حضور یافته بود تا نظم نوین جهانی را تعیین کند. در 

پیشنهادی وودرو ویلسون )رئیس جمهور آمریکا( مورد توافق همه قرار ایِ ماده ی چهاردهی پاریس، برنامهمعاهده

قالل شناخت و بنابراین استشان را به رسمیت میسرنوشت ملل بر سرزمین ای بود که حق تعیینگرفت. این برنامه

ی این قانون، استقالل یافتنِ کشورهایی مانند لهستان و فنالند ساخت. نتیجهو خودمختاری کشورها را قانونی می

                      
73 Lapping, 1985: 38. 

www.takbook.com



101 

 

مانی محسوب هنگری یا دولت عث-و رومانی و بلغارستان و یونان بود که پیش از این بخشی از امپراتوری اتریش

 شدند. می

خواست پیامی ی مردم هند در همین مقطع زمانی، میروشن بود که انگلستان با کشتار خونین و وحشیانه

ی پاریس تنها روی کاغذ معنا دارد و به واقع قرار نیست به نشینان ارسال کند و آن هم این که معاهدهبه مستعمره

ی هندی اعتمادشان را به دستگاه حقوقی ی نخبهین واقعه بود که طبقهها منتهی شود. بعد از ااستقالل مستعمره

انگلستان از دست دادند و کسانی مانند نائوروجی که تا پیش از آن در درون نظام قانون اساسی بریتانیای کبیر 

ی جاهای دنیا هم تاثیری مشابه به جا گذاشت. در ند. این واقعه در بقیهردکردند، یکسره آن را نفی کفعالیت می

ها پیوست و در ایران هم ی تندروی کمونیستبه جبههچین، مائو که تا آن هنگام به عقاید لیبرال گرایشی داشت، 

توانست موافقت از سیاست انگلستان بیزار بود، در واقع رضا شاه که بر خالف باورِ نادرست اما تکراریِ عوام، 

خواه را جلب کند و بر متحدش سید ضیاء که کارگزار سیاست انگلستان بود غلبه کند و او را نخبگان مشروطه

 کنار بزند.

داد، اش، که بوی مدرنیته و تربیت انگلیسی میدرست در همین هنگام بود که گاندی شکل ظاهری قدیمی

های انگلیسی ها و جامهخود گرفت. تاکید او بر این که پارچه را ترک کرد و کسوت یک ریشیِ هندوی سنتی را به
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بایکوت شوند و مردم هند به پوشیدن لنگی بسنده کنند و آن را هم خود بریسند و ببافند، حرکتی هوشمندانه و 

د معنادار بود. چون مهمترین صادرات انگلستان به هند بر دوش صنایع ریسندگی و بافندگی بریتانیا سوار شده بو

باف( را چند دهه های کتان و ابریشم دستی صنایع سنتی هند )تولید جامهو این دقیقا همان جریانی بود که بدنه

 قبل از میان برده بود و فقری فزاینده را در این سرزمین پدید آورده بود.

دم هند رجوع گاندی همزمان با نفی اقتدار انگلستان، به تصویرهای آشنا و مذهبیِ جا افتاده در ذهن مر

ها را مبنا گرفت. آنچه که او را به این چرخش وا داشت، کشتار کرد و عوامل اصلی نارضایتی ایشان از انگلیسی

طلبانه و اومانیستی انگلستان تنها داد شعارهای برابریآنواال بود. کشتاری که نشان میخشن مردم در باغ جلیل

 نشین تعمیم نخواهد یافت.شود و به مردم مستعمرهغربیان را شامل می

ها های چینی همسان بود. چینیکرد، با وضعیت ناسیونالیستموقعیتی که گاندی در این هنگام تجربه می

گری و خشونت کاران )قیام بوکسورها( که چند سال پیش رخ نموده بود، وحشیهم بعد از سرکوب شورش رزمی

سنِ چینی آن بود یاتبرانی مانند سونچیان مشاهده کرده بودند. تفاوت گاندی با رهای را از مستعمرهدهندهتکان

ی قدرتهای غربی قرار داشت، هرگز به طور رسمی اشغال نشد و که کشور چین در سراسر مدتی که زیر تازیانه

ای سیاسی فرو کاسته نشد. دولت مانچو در چین همچنان بر سر کار بود و مدافع ی مستعمرهمانند هند به مرتبه
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داد. شد که روز به روز اعتبار خود را بیشتر از دست میای محسوب مین اجتماعینظم سیاسی رنگ پریده و سن

ای که نتوانستند از کشتار کاران و فساد مقامات نظامی و اداریدر چین، ناتوانی دولت مانچو در دفاع از قیام رزمی

ولت مانچو و سنن کهن ی یک دبه دشمنِ درجهشورشیان جلوگیری کنند، باعث شد تا جنبش ناسیونالیستی چین 

چیان ستیزه داشتند، دولت و ی مستعمرهای که با نفوذ و سیطرهچینی بدل شود. یعنی در چین، فعاالن سیاسی

ی کل دیدند و به همین دلیل به نفی و انکار شتابزدهگرایی چینی را متحد غربیان و مانعی بر سر راه خود میسنت

 شان دست گشودند.سنت فرهنگی

که برای دویست سال کشوری اشغال شده بود، چنین اتحادی میان دولتی بومی و غربیانِ آزمند  در هند،

ی هندیان شکستِ زودهنگام و همه جانبهوجود نداشت. یعنی به شکلی طنزآمیز، غیابِ دولت مستقل در هند و 

ها و باورهای شان بر آییننباعث شد تا بازگشت مردم به سنت کهن هندی و تکیه کرددر برابر ارتشهای انگلیسی، 

سن کاله شاپو بر سر بگذارد یاتبومی ممکن و مشروع جلوه کند. به همین دلیل گاندی به جای آن که مانند سون

ی مرتاضی هندی آراست و سخنانش ای در سنتهای قدیمی سخن بگوید، خود را در جلوهو از لزوم بازبینی ریشه

و منابع هندویی به گوش مردم رساند. با این وجود این لفافه و بافتی ظاهری بود را با ارجاع به بندهایی از وداها 

ساخت. اصل پیام او، چنان که گفتیم، پوشاند و آن را برای مردم هند فهمیدنی و پذیرفتنی میکه اصل پیام او را می

www.takbook.com



104 

 

برداشتهای تئوسوفیستی گره  ای مدرن برخاسته بود و بابینینه چندان هندویی بود و نه باستانی، بلکه از جهان

جست و بنیاد ها و ابزارها و ساختهای اجتماعی مدرنی هم بهره میخورده بود و به همین ترتیب از رسانه

 گرفت.شان را هدف میساختن

ای که در این باید بر این نکته هم تاکید کرد که گاندی با وجود ظاهر سنتی و سیاست استعمارستیزانه

گرفته بود، از سیاست عمومی رهبران هندی منحرف شد و حاضر نشد نهادها و سازمانهای هنگام در پیش 

ها تن در نداد و اصرار داشت که آمیز در برابر انگلیسیاستعماری را یکسره نفی کند. یعنی به مقاومت خشونت

مارگران غلبه نماید. همچنان در درون چارچوب نظم اجتماعی مستقر با تدبیرهایی از جنس مقاومت منفی بر استع

کرد سازگاری ی انگلستان که بر سر حفظ قلمرو هند پافشاری میاز این نظر کردار او با سیاست سرکوبگرانه

ی پاریس در قالبی حقوقی اصل حضور داشت. یعنی بر خالف رهبران استعمارستیز هندی که پس از معاهده

جویانه ابایی نداشتند، گاندی با هی مقاومتهای مردمی ستیزهکردند و از سازماندانگلستان در کشورشان را نفی می

 سیاست انگلیس در تداوم استعمارش کنار آمد و بر نقض اصول این معاهده گردن نهاد.

طلبی ها بود یا سرگرم خیانت به جنبش استقاللاین البته بدان معنا نیست که گاندی کارگزار انگلیسی

ده بود فرودستانه و نادرست بود. یعنی به احتمال زیاد اگر گاندی نبود و رهبران هندیان بود. اما سیاستی که برگزی
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دادند، انگلستان در همان کردند به کار خود ادامه میهای نائوروجی را دنبال میی آموزهجوی هندی که ادامهستیزه

یافت. ی سال زودتر تحقق میماند و استقالل هند سی پاریس از سرکوب هند باز میحدود زمانی و پس از معاهده

ها پس از جنگ جهانی نخست استقالل خود را باز یافتند ی مستعمرهاین نکته را نباید از یاد برد که بخش عمده

دادند و و هم وودرو ویلسون و هم قدرتهای پیروزمند در جنگ در این هنگام شعارهای آزادیخواهانه سر می

وای بیگانه به دست بومیان سخت مساعد بود. در ایران نیز درست در همین المللی برای بیرون راندن قفضای بین

هنگام بود که ایرانیان باالخره موفق شدند یک ارتش ملی نیرومند تاسیس کنند و انگلیس و روس را به کلی از 

وران تنها در واقع در این د قلمرو خویش بیرون برانند و این روندی بود که به تاسیس دودمان پهلوی منتهی شد.

ی بزرگی که در چنبر ستم استعمارگران باقی ماند هند بود، و چه بسا که طغیانهای پس از کشتار مستعمره

ی بریتانیا در شد، طومار سیطرهیافت و به دست گاندی در قالبی ضدخشونت مهار نمیآنواال اگر دامنه میجلیل

 پیچید.هند را در هم می

همزمان با این کشتار و در این حال و هوا از سویی شکل ظاهری خود را تغییر داد و به کسوت گاندی 

جویانه و مالیم گریز و مقاومت صلحعارفی باستانی در آمد، و از سوی دیگر شروع کرد به تبلیغ اخالق خشونت

ر همین هنگام به شکلی ی ملی هند دی سیاسی. عروج او در کنگرهجویانهبندی خشن و ستیزهبه جای جبهه
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اش در مقام ها شروع کردند به توجه به او و به رسمیت شناختنناپذیر شروع شد و همزمان انگلیسیبرگشت

 گرایان هندی.سخنگوی ملی

ای انگلیسی بوده یا به دست باز نباید در اینجا به توهم توطئه میدان داد و گمان برد که گاندی مهره

ی گاندی و هم انجامد که هم دربارهاشته شده است. مرور منابع و اسناد به حکمی میاستعمارگران در کنگره ک

ی این افراد در کوششها ها صادق است. آن هم این که همهیاران و نزدیکانش از جمله آنی بسانت و تئوسوفیست

رانه و نامعقول اند. با این وجود به همان ترتیبی که ادعاهای جادوگهای خود به شدت صادق بودهو دعوی

نماید، باورهای اخالقی گاندی هم به خصوص وقتی در بستر آمیز میها ناپذیرفتنی و فریبتئوسوفیست

شان نگریسته شوند نادرست و نامعقول جلوه خواهند کرد. گاندی و یارانش در این هنگام مبارزانی صادق عملیاتی

ای متافیزیکی و ند، اما به خاطر پایبندی به اصول موضوعهاند که خویشتن را برای رهایی هند وقف کرده بودبوده

بینی فاصله داد، از واقعاش را تشکیل میی مرکزیگریزی هستهای زاهدانه که خشونتپیروی از نظام اخالقی

 گرفتند و در دستیابی به راهبردی موفق و اثربخش که استعمار انگلستان را در کوتاه مدت نابود کند باز ماندند.

گاندی و یارانش به جای این کار بر ترویج یک کیش شخصیت تمرکز کردند. تردیدی نیست که 

اش ترجیح دیوانساالران بریتانیایی و کارگزاران استعمار انگلستان در این شرایط گاندی را بر رقیبان سیاسی هندی
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دون مانع در سراسر هند پخش اند. از این روست که در این مقطع جنبش آموزشی و فرهنگی او کامال بدادهمی

ی سریع و خشن با استعمارگران بودند به سختی سرکوب شد، در حالی که فعالیت رقیبانش که هوادار مبارزه

پذیر استقالل هند را یک شد. گاندی و یارانش با پرهیز از خشونت و پناه بردن به چارچوبی زاهدانه و ستممی

ندی را به ابرانسانی مقدس تبدیل کردند و بزرگترین حزب سیاسی دنیا را نسل به تعویق انداختند و در مقابل گا

اش دست یافتند. حزبی که دست بر قضا به خاطر مالیم بودن کردارهای در کشورشان پدید آوردند و به رهبری

ن گرایی هندی برای استعماگراشان در برابر ستم سیاسی بهترین شکلِ ملیاعضایش و رام بودنِ باورنکردنی

 شد.محسوب می

در این میان گاندی بیشتر به عنوان سیاستمداری مدرن و نه همچون عارفی هندو در دلها رسوخ کرد و 

پایبندی عجیبی به  شدر رفتارمریدانی را به خود جلب کرد. او از این نظر کامال با هیتلر شباهت داشت. هرچند 

خواست این پایبندی را بیان کند، با زبانی سخت مدرن و در آن هنگام که می ، امادادقواعد دین هندو نشان می

گفت. رومن روالن بدون این که به تعارض درونی میان این دو چارچوب نظری توجه کند، بریتانیایی سخن می

 شان بیانگر است. قولهایی از گاندی را کنار هم نهاده که بازخوانینقل
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« بندی شودهرچه زیر عنوان کتب مقدس هندو رده»که تقدس کتابهای ودا، اوپانیشاد و کرد مثال گاندی اعالم می

گفت که به آواتارها، احیای روح، و جدایی طبقات اجتماعی و کاستها ایمان دارد. بعد پذیرد، و همچنین میرا می

گیرد و آیین ی مردم جدی مینهتر از باورهای عامیاگاو را حتا گسترده افزاید که احترام گذاشتن به مادههم می

در عین حال، او بر این باور بود که قرآن و انجیل و تورات و زند و اوستا  74پرستش بتهای هندو را هم قبول دارد.

گذاشت که سیمای خداوند و آیین پرستش او و این مسئله را طرح ناشده باقی می 75هم خاستگاه وحیانی دارند،

شک دین مسیحیت و به خصوص ای با هم دارند. در میان این ادیان، بیو ریشه در این کتب مقدس تفاوتهای عمیق

بخش بوده است. او در د، بیشتر از بقیه برای گاندی الهامها از آن داشتنقرائت خاصی که تولستوی و تئوسوفیست

ی تاثیرگذارترین کتابی که خوانده عهد جدید است و .م گفت که ایده1920اش با کشیشی انگلیسی در مصاحبه

 76دانست که از گفتارهای بازمانده از مسیح است.ای بر سر کوه میی سیاست مقاومت منفی را هم موعظهسرچشمه

                      
 .۴1: 13۶9روالن،  74
 .۴۰: 13۶9روالن،  75
 .۴3-۴2: 13۶9روالن،  76
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بر سر کوه را خوانده باشد،  ی ادیان و به خصوص موعظهاظهار نظری که اگر شخص کتابهای آسمانی همه

 اش چون و چرای بسیار برخواهد انگیخت.درباره

توان حکم کرد که گاندی یک هندو به معنای سنتی کلمه نبوده و در چارچوبی مدرن و به این ترتیب می 

کرده است و با این وجود از صحه گذاشتن به خصوص در بافتی مسیحی مضمونهای دین هندویی را بازتعریف می

 هم ابایی نداشته است. -از جمله احترام به گاو و پیشکش کردن غذا به بتها–آمیز آن ترین عناصر مناسکبر عامیانه

ی متون شده است. وگرنه بدنهاما این احترام به عقاید دینی هندوان تنها در بافتی سیاسی ممکن و مجاز شمرده می

های رامایانا و مهابهاراتاست که در سراسرش به ارزشهای پهلوانی و جنگ با دشمن و همقدس هندویی حماس

کرد به کلی از آمیز در برابر مهاجمان تاکید شده است و گاندی با پرهیز از خشونتی که تبلیغ میمقاومت خشونت

گزید هندو را بر میگرفت. گاندی در واقع بخشهایی به نسبت سطحی و جسته و گریخته از کیش آن فاصله می

ای از باورهای کرد. به شکلی که حاصل کارش کمابیش نسخهو آن را در قالب نظری تئوسوفیستی خویش ادغام می

جویانه بود که با غالفی از نمادها و رمزگان هندویی آراسته شده بود و در تئوسوفیستی و اخالق مدرن صلح

 قرار داشت.-یعنی خودِ گاندی –خدمت تبلیغ و تقدیس یک تن 
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داده، ای که از خود به دست میگرایانه و گاه فرودستانهگاندی در عینِ فروتنی و ارزیابی واقعبنابراین 

سابقه تلقی جهان بیدست اندرکار مدیریت یک ماشین عظیم تبلیغاتی هم بوده که در نوع خود در تاریخ سیاست 

گیری . ناگفته نماند که با وجود همزمانیِ بهرهو شاید تنها همتای آن را بتوان حزب نازی در آلمان دانست شدمی

ها و ای در آلمان و هند، ساختهای اجتماعی دو کشور به تمایزهایی جدی در نوع رسانهاز این راهبرد رسانه

 محتوایشان منتهی شد. 

ی مردمش کتابخوان و باسواد بودند، هیتلر در قامت رهبری وری صنعتی بود و تودهدر آلمان که کش

فرهمند و رازورز جلوه کرد که قرار بود آیین آریایی کهنی را احیا کند و مردم آلمانی زبان را زیر یک پرچم گرد 

اش ی اصلیبود، و رسانهی تاریخی های تحریف شدههای تکاملی و دادهآورد. گفتمان او علمی و متکی به نظریه

ای پرجمعیت و بیسواد و اقتصادی پیشاصنعتی هم موسیقی و کتاب و بعدتر رادیو بود. در مقابل، در هند که توده

ی اصلی نمایش و شعر بود و ارتباطهای رویارو و انتقال سینه به سینه اهمیت بیشتری داشت. پیام داشت، رسانه

ت کیش هندو صورتبندی شده بود. با این وجود محتوا همسان بود، در هر دینی داشت و در بافهم ماهیتی شبه

دو مورد رهبری فرهمند و مقتدر ظهور کرده بود که قرار بود مردم آریایی )هندی یا آلمانی( را از یوغ ستم 
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ید آمد داری یهود( رهایی بخشد، و بر این مبنا کیش شخصیتی پدسرمایه با /نیروهای پلیدی )استعمار انگلیس یا

  های نابخردانه ناکام ماند و در هند به دلیل خردمندی گاندی تداوم یافت.افروزیکه در آلمان به خاطر جنگ

آید که نزد خودش به حقانیت این تبلیغات ایمان داشته و به راستی خویشتن های گاندی بر میاز اشاره

دانسته است. با تعبیرهایی که از انسان مقدس در سنت هندی وجود دارد، حق با او بوده است را مردی مقدس می

ی جا افتاده با این انگاره زگار شدنگنجیده و بابت ساو به راستی در قالب پیشوایان دینی مقدس هندویی می

 ریاضت و پرهیزگاری زیادی را هم به جان خرید. 

یعنی آورد. ها پیامدهایی ناخواسته و ناپذیرفتنی به بار میبا این وجود این خودانگاره گاه در ترکیب با آن رسانه

به انعکاسهای ناخوشایند و گاه  ای بزرگِ پیرامونشنشت کردنِ سپهر خصوصی زندگی گاندی در ماشین رسانه

 انجامید. مخرب می

.م سوگند خورد که دیگر از لذت جنسی برخوردار نباشد و شواهد 19۰۶مثال گفتیم که گاندی از 

.م برای این که نشان 19۴۰ی ی دههدهد بر این عهد خود استوار بوده است. گاندی در نیمهای نشان میزندگینامه

بود، خواست تا شبها برهنه در بستر او که بانویی زیبا  نمانوبِاش نوهبدهد به راستی بر نفس خود غلبه کرده، از 
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به این ترتیب گاندی برای مدتی به نسبت طوالنی شبها در بستر زنی  77نیز پذیرفت و چنین کرد. نبخوابد! و مانوبِ

دهد که ارتباطی جنسی با او برقرار نکرده است. با این وجود اصوال انجام خوابید، و شواهد نشان میبرهنه می

یافت شده که ها و یادداشتهای بازمانده از گاندی شواهدی از میان نامه .نمایدچنین کاری نامنتظره و نامعقول می

دهد این دختر تنها کسی نبوده که چنین موقعیتی داشته و منشی گاندی که سوشیال نام داشته هم با او به نشان می

ای نوشته که هنگام حمام کردن سوشیال کرده است. گاندی در نامهرفته و حتا در حضور او حمام میبستر می

دهد که او چه زمانی مشغول صابون زدن به خود یص میبندد ولی از روی صدا تشخمحکم چشمان خود را می

 است!

تنها آزمودن خودش بوده باشد. چون تا آن پروا به زنان از این نزدیکی بیبعید است که منظور گاندی 

ی مهار نیروی جنسی هنگام و در سنین نزدیک به هشتاد سالگی احتماال برای خودش شک و تردید زیادی درباره

وجود نداشته است. حدس دیگر آن است که گاندی به این ترتیب قصد داشته در گرماگرم کشمکش میان هندوها 

ی مقدس خود تاکید کستان، و افول محبوبیتش در میان مردم هند، بار دیگر به انگارهو مسلمانان بر سر استقالل پا
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نماید. چون گاندی عالوه بر انجام این کار غیرعادی، شرح آن را به صورت تر میکند، و این به نظرم راست

ی با هدف ترمیم وجههکرد! به نظرم روشن است که این کار را ها منتشر میکرد و در روزنامهگزارشهایی ثبت می

داده، و قصد داشته اثبات کند که از هر میل نفسانی تهی شده و بنابراین تنها خیر و خود نزد پیروانش انجام می

یابیم که بارها در این گزارشهایش به ظهور خصلتِ صالح مردم هند را در نظر دارد. این را از آنجا در می

 سنخ شدنِ با ایزدان از راه پرهیز جنسی.ن تقریبا یعنی همچاری در خویشتن اشاره کرده و ایبرهمه

سری دچار خطای مهلکی شده باشد. چون چنین نماید که گاندی در این پیرانهبا این وجود چنین می

ز اکاری و به خصوص انتشارش به هیچ عنوان به سودش تمام نشد و برعکس باعث شد بسیاری از مریدانش 

او را بابت این  -در مانوبنلعل گاندی، پسر گاندی و پمله هاریاز ج-اشخانواده وی رویگردان شوند. اعضای

هایش از چاپ این گزارشها خودداری کردند و در برابر دستور کار نکوهش کردند و دو تن از ویراستاران روزنامه

که گاندی در نهایت در سال ی این اعتراضها به قدری بود دامنهد. شان دادند و در نهایت استعفا کردناو مقاومت ن

 .م این آزمون را متوقف کرد.19۴۷

اند این کردار گاندی را با متغیرهایی ساختگی توضیح دهند، و در میانشان به مورخان امروزین کوشیده

نظرم وینا هووارد جایگاهی ارجمند دارد که با تفسیری به کلی خودساخته فرض کرده که این کار گاندی حرکتی 
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در حالی که نه وادار شدنِ زنی  78بوده و با قصدِ تاکید بر برابری جنسی زنان و مردان انجام شده است.فمینیستی 

جویی تبلیغاتی از این موضوع در برهنه برای خفتن در بستر زاهدی پیر نشان از برابری جنسی دارد، و نه بهره

داشتهایش به راستی خالقانه شان در پیشخالقیت او در پیچاندن رخدادهای تاریخی و ادغام سیاسی. هاییرسانه

 و سرگرم کننده است.

ترین توان گفت که گاندی با تمام این حرفها، یکی از ستودنیبندی، در این حد میدر مقام جمع

کی نیست که شسیاستمداران قرن بیستم است. من تردید دارم او مردی دوست داشتنی و پرمهر هم بوده باشد، اما 

ن صفت اخیر در سیاستمداران آزار بوده است، و به خصوص ایبین، و بیبسیار منضبط، واقعصادق، درستکار، 

 سازد.اگر یافت شود کیمیایی است که تمام خصلتهای اخالقی دیگرشان را زیر تابش خود محو می

رحمانه با این وجود برای آموختن از گاندی، باید او را در پرتو اسناد و شواهد عینی نگریست و بی

. اگر چنین کنیم، در گاندی پیشوایی معنوی، طرفانه جستجو کرداش پرسش طرح کرد و پاسخها را بیدرباره

پردازی سیاسی نخواهیم یافت. در مقابل او را مردی با آرمان نیک و ستودنی خواهیم ایزدی مقدس، یا نظریهنیمه
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توان ای گشوده، و در حدی که از یک سیاستمدار زیرک و موفق میافقهای تازهیافت که در فن تسلط بر خویشتن 

پنداشته، وفادار مانده است. وقتی در سطح روانی به شخصیت مردی ه راستی و واقعیتی که خود میانتظار داشت، ب

بینیم با نقاط ضعف و قوتِ معمول در انسانها، با این تفاوت که یک آرمان نگریم، انسانی میبه نام گاندی می

ساخته و نقاط ضعف را اندک  انسانی پذیرفتنی و یک هدف سیاسی موجه او را به موجودی منظم و منضبط بدل

هرچند اگر تبلیغات سیاسی را به یک سو بگذاریم، دستاورد نهایی شاید به  و نقاط قوت را برجسته ساخته است.

 عنوان یک انسان چندان ستودنی و دلپسند از آب در نیامده باشد.
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 بریتانیایی هند( و همسرش: گاندی به همراه لرد مونتباتن )واپسین فرماندار 19۴۷سال 

 

 

 گرایینقد پیامدهای سیاسی گاندی

 

.م شروع شد و تا 192۰ی ی جنبشی مدنی بدانند که از ابتدای دههگاندی را نمایندهمرسوم است که 

اش دانند و راهبرد پیشنهادیبه استقالل هند منتهی شد. از این رو او را سیاستمداری پیروزمند و موفق می19۴۷

داشت وجود دارد که گاندی در سراسر همچنین این پیشکنند. برای پرهیز از خشونت را نیز کارآمد قلمداد می

موقعیتهای گوناگون از این اصل  عمرش به شکلی منسجم و یکپارچه طبق اصل عدم خشونت عمل کرده و در

داشتها ی این پیشدر این بخش به بررسی درباره سازگار را استنتاج کرده است.ای از کردارهای همگرا و همزنجیره

 خواهم پرداخت.
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های ی نظامی انگلستان بر راجهجنبش استقالل هند، در واقع پیش از زاده شدن گاندی، و همزمان با غلبه

چیان بر آغاز شد. مردم هند در سالهای آغازین قرن نوزدهم چندین شورش بزرگ در برابر مستعمرههند شمالی 

آوری جنگی انگلستان، شکست ی فنپا کردند و هربار به خاطر اختالفهای درونی خودشان و برتری خردکننده

مقاومت مسلحانه به سوی خوردند و کشتار شدند. آنچه که با نام گاندی گره خورده، چرخش سیاست هندیان از 

ی نائوروجی سابقه داشته است. بنابراین تصورِ گرانهنافرمانی مدنی است، که آن نیز در جنبش همکاریِ مطالبه

داند، نادرست است. این جنبش از نیم قرن پیشتر وجود داشته گذار جنبش استقالل هند میرایج که گاندی را بنیان

ذاشته است. گاندی آخرین و بزرگترین رهبرِ این جنبش بود که آن را توسعه و مراحل متفاوتی را هم پشت سر گ

 اش را تدوین کرد و در نهایت آن را تا دستیابی به پیروزی دنبال کرد.گریزانههای خشونتداد و سیاست

ها تا چه اندازه اما پرسشی که باید در اینجا طرح شود آن است که سیاست گاندی در برابر انگلیسی

ت و کارآمد بود و چقدر موفق از آب در آمد. هدِف جنبش گاندی کامال مشخص بود و در استقالل هند و درس

شد. باید دید او با چه هزینه و در چه مدتی به این هدف دست یافته و آیا این راندن استعمارگران خالصه می

دارای سودها و زیانهایی دانست. سودها توان گرایی در هند را میقبول است، یا نه. به نظرم گاندینتیجه قابل

نمایان و روشن هستند، دست کم برای مدتی، اخالقی مدنی نهادینه شد که تفاوت میان ادیان، تمایزهای قومی، و 
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گرفت و به این ترتیب در تثبیت اخالق مدنی در میان هندیان نقش به سزایی ایفا شکافهای جنسیتی را نادیده می

کرد، هرچند با زبانی دینی و در بافت ته پای فشرد که اخالقی که گاندی به این ترتیب تبلیغ میکرد. باید بر این نک

شد، و ای کامال مدرن داشت، با ابزارهایی مدرن هم منتقل میشد، اما ساختار و صورتبندیدین هندو بیان می

د ی مردم هنگرایی تودهعنی، گاندیآورد. در این مهای مدنی نو را پدید مینهادهایی مدرن مانند حزب و موسسه

 را به عصر مدرنیته وارد کرد، بی آن که بحران هویتِ معمول در سایر سرزمینهای پیرامونی را تشدید کند.

ی هند تا پیش گرایی برای هندیان، هویت مشترکی بود که برایشان فراهم آمد. شبه قارهسودِ دیگرِ گاندی

دولت یکپارچه نبود، و راج )دولت استعماری( هم توسط کارگزارانی بیگانه ها هیچگاه یک از حاکمیت انگلیسی

شد. جنبش گاندی نخستین هویت جمعی ملی را در سطح کل شبه قاره پدید آورد و تثبیت کرد. مدیریت می

ز گرایی در نهایت از بسیاری اتوان در همین بستر به آن نگریست، آن که پایبندی به گاندیسومین سودی که می

های داخلی که مرسومِ کشورهای رها شده از بند استعمار است، پیشگیری کرد. از کشمکشهای قومی و خونریزی

 گرایی برای هندیان سودمند و مفید بوده است.این نظرها، گاندی

هایی هم داشته است. در نهایت بخشهایی از هند به صورت سریالنکا اما این جنبش برای هندوستان هزینه

شد، در این ها دامن زده میتان از این کشور جدا شد و تنش میان مسلمانان و هندوها که توسط انگلیسیو پاکس
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در واقع اگر سریالنکا و پاکستان و کشمیر را بخشی از هند در نظر بگیریم، کشمکشهای کشور نهادینه باقی ماند. 

بینیم. هرچند شدت آن ا در هند نیز باز میهای نو استقالل یافته شایع است رقومی و جنگهایی که در مستعمره

 گریزی گاندی. کمتر است و این چه بسا به نرمخویی سنتی هندیان مربوط باشد تا جنبش خشونت

کرد، در بخشهای ی نوظهوری که گاندی تبلیغ میهویتِ یکپارچهاین را هم باید در نظر داشت که 

اجرایش )که توسط نهرو مدیریت شد( به صنعتی شدن هند قابلاش غیرقابل اجرا بود و در بخشهای گرایانهبومی

اش به یکی از اقمار اقتصادی انگلستان انجامید، که خود شکلی از استعمار نو بود. گذشته از تمام و تبدیل شدن

 گرایی برای هند آن بود که استقالل این کشور را به تعویق انداخت!ی گاندیاینها، به نظرم مهمترین هزینه

ک دلیلِ این امرِ به ظاهر غریب، آن است که جنبش مدنی گاندی به شکلی زیربنایی قانونمندی و نظام ی

ها را در هندوستان نهادینه ساخت. گاندی معتقد بود کسانی که در جنبش نافرمانی مدنی بوروکراسی انگلیسی

در واقع دیدگاه گاندی مسلط باشند. کنند، باید خوب تعلیم ببینند و مانند جنگاورانی منضبط بر خویش شرکت می

نگری در دو پرسش کلیدی ی متمایز از آرا در اخالق سیاسی پدید آمده، و محصول ژرفاز برخورد دو شاخه

است. نخست، این پرسشِ عمومی و فراگیر که آیا دست یازیدن به خشونت به لحاظ اخالقی صحیح است یا نه؟ 
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آن ابراز خشونت نسبت به دیگری از نظر اخالقی کاری شایسته و سزاوار توان شرایطی یافت که در یعنی آیا می

 داد.باشد؟ گاندی بر مبنای اصل آهیمسا و زیربنای باورهای دینی خویش، به این پرسش پاسخ منفی می

نماید، آن است که آیا سرپیچی از یک قانون مدنی صحیح است یا تر میتر و زمینیپرسش دوم، که فنی 

توان شرایطی را یافت که در آن رعایت نکردن یک قانون و حتا شکستن آن، امری اخالقی و آیا مینه؟ یعنی 

اند که قانون، حتا اگر ناروا و نادرست درست باشد؟ از دوران سقراط تا قرن نوزدهم، اندیشمندان زیادی ادعا کرده

ممکن باشد که به بهای جان فرد تمام شود. این باور به  -مثل مورد سقراط–هم بنماید، باید رعایت شود، هرچند 

ی اخالق مدنی جدیدی را ساخت که در تقدس قانون، به خصوص بعد از عصر خردگرایی تثبیت شد و شالوده

تعریف شده بود. گاندی در پاسخش « ی زمینرو»ی قرارداد اجتماعی و یکسره استقالل از اخالق مسیحی در زمینه

داری بود. تورو در اعتراض به به این پرسش، سخت وامدار هنری دیوید تورو، اندیشمند آمریکایی مخالف برده

داری، از پرداخت مالیات خودداری کرد و جنگ آمریکا در مکزیک و چند هنجار اجتماعی دیگر، از جمله برده

گویند وقتی استاد و دوستش رالف والدو امرسون از او پرسیده بود: ه زندان رفت. میبابت این کار داوطلبانه ب

 «کنی؟رالف، تو بیرون از زندان چه می»او پاسخ داده بود: « کنی؟هنری در زندان چه می»

www.takbook.com



121 

 

ی پایبندی به قانون وضعیتی ناپایدار داشت و دیدگاهش در این زمینه به تدریج و گام به گاندی در زمینه 

ی قوانین مگر مواردی خاص باور داشت و در همین راستا حتا گام تحول پیدا کرد. در ابتدای کار به رعایت همه

کرد. کم کم این دیدگاه اش به سربازان انگلیسی استعمارگر خدمت میی اجتماعیدر زمان جنگ طبق وظیفه

افرمانی نتحریم نهادهای استعماری و تکامل یافت و به شکستن عمدی برخی از قوانین نامطلوب، و در نهایت 

ری را ناپسند است و اگر نظام اخالق فردی ام« من»مدنی کالن گرایید. جوهر بحث تورو آن بود که مبنای اخالق 

ی آن کار، از آن خودداری کرد. برعکسِ کند که حتا با وجود قانون تایید کنندهو نادرست بداند، وظیفه حکم می

کستن شت. یعنی در شرایطی که قانونی کنشی اخالقی و درست را منع کند، به قیمت این قاعده هم درست اس

 قانون باید آن کنش را انجام داد.

از دید او نافرمانی مدنی فقط زمانی معنا دارد که فرد در مقام یک شهروند کامل ظاهر شود و تمام قواعد 

اما این  79ی مورد اعتراض را اجرا ناشده باقی گذارد.قاعدهاجتماعی را داوطلبانه بپذیرد و رعایت کند و تنها یک 

آمیز نفوذ اجتماعی انگلستان و نهادهای مدرن دو ایراد عمده داشت. نخست آن که به شکلی تعارضشرط پیش

                      
79 Gandhi, 1925. 
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استعماری را در هند تثبیت کرد و هندیان را پیش از آن که بار دیگر مستقل شوند نخست به اعضایی از این 

ها در یک نظم استعماری نهادین، ایشان رن بدل ساخت. یعنی به قیمتِ نهادینه کردنِ عضویت هندینهادهای مد

 را از شر استعمار رهایی بخشید. 

ویژه کاربرد دارد. استعمار انگلستان دومین ایراد آن که چنین راهبردی تنها در شرایطی خاص و موقعیتهایی 

ها در کشور خودشان کهنترین نظام حقوق خصوصی اروپا سابقه و استثنایی بود که انگلیسیدر هند از این نظر بی

بالیدند، مداری مدنی سخت میساالری و قانونشان به مردمرا تاسیس کرده بودند و دست کم در ایدئولوژی سیاسی

کردند. ترفند گاندی برای رعایت این حقوق هایشان از جمله هند مدام آن را نقض میههرچند که در مستعمر

مدنی و در ضمن نامشروع شمردن دولت استعمارگر امری بسیار موضعی و خاص بود که تنها در این شرایط 

ود. سخن تصور بلوحی نسبت به سیاست انگلستان قابلبینی و تا حدودی سادهتاریخی و تازه آن هم با خوش

نداشته، یا  ای مانند ایرانِ عصر ایلخانی یا اموی که اصوال قانونی مدنی وجودگفتن از نافرمانی مدنی در جامعه

 معناست. کرد، بیاش مدام طبق تحول خط مشی حزب کمونیست تغییر میی شوروی که قوانین مدنیروسیه

ن در این نظم و ترتیب مدرن و بعد حتا در آن موقعیت خاص هندی هم رویای گاندی برای سهیم شد

ای اش از سویی ناشدنی و از سوی دیگر پرهزینه بود. این سیاست بومیان را به خودباختگیبیرون راندنِ مبشران
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ساخت، کرد که هنوز درمان نشده و استعماری فرهنگی و حقوقی را جایگزین استعمار سیاسی و نظامی میمبتال می

 یافته است.که آن نیز همچنان ادامه 

شود هم بر پرهیزِ مطلق از این نکته را هم باید در نظر داشت که سیاست گاندی تا حدی که تبلیغ می

گرانه بود ی دوم دوران فعالیتش، همان همکاریِ مطالبهسیاست عمومی گاندی در نیمهخشونت مبتنی نبوده است. 

انی مدنی در این سیاست دست باال را پیدا کرد. در جریان که نائوروجی بنیان نهاده بود، و تنها بعدتر بود که نافرم

جنگ بوئرها در آفریقای جنوبی، گاندی گروهی هزار نفره از هندیان را بسیج کرد و خود نیز همراه ایشان به 

ارتش انگلیس پیوست و در جنگ بوئرها به نفع طرف انگلیسی خدمت کرد. او برای مقید ماندن به اصل پرهیز 

شغلِ رانندگی آمبوالنس را برای این گروه سفارش کرد و خود نیز در همین موقعیت مشغول به کار از خشونت، 

رساند. این را هم باید دانست که شرکت اما به هر صورت در میدان جنگ به یکی از طرفهای درگیر یاری میشد. 

شده و بیشتر شان به عدم خشونت مربوط نمینکردن گاندی و داوطلبان هندی در نبرد چندان هم به پایبندی

باورهایی نژادپرستانه معتقد بودند هندیان  ها بر مبنایدر این هنگام انگلیسیی قوانین استعماری بوده است. نتیجه

در واقع از این بهانه برای جلوگیری از مسلح شدن هندیان برای شغلهایی مانند سربازی و جنگ توانایی ندارند و 

 جستند. شان در امور رزمی بهره میو آموزش دیدن
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ها ناشی نشده بنابراین گماشته شدن هندیان در بخش پزشکی از خودداری ایشان برای حضور در جبهه

طرف شد که در ارتش انگلیس وجود داشت. بماند که در این کشمکش بوئرها بود و طبق محدودیتهایی اعمال می

استعمارگر و سرکوبگر  ینیروی کردشان خدمت مییی که گاندی در جبهههاآزادیخواه و خوشنام بودند و انگلیسی

باز  ، در هند سکونت داشتکه این بار گاندی  هم شدند. در جریان جنگ جهانی اولمحسوب میدر مقابلشان 

ها هندیان را به عنوان سرباز فراخوانی داد تا هندیان به ارتش انگلستان بپیوندند و حتا اصرار داشت که انگلیسی

ها را فرا خواهند گرفت. د هندیان به این ترتیب انضباط و توان نظامی انگلیسیبه خط مقدم بفرستند و معتقد بو

با سیاست انگلستان که نیازمند سربازهای مستعمراتی بود سازگاری شگفتی داشت. تالش گاندی در این هنگام 

نی بزرگترِ آلمانها چون درست در همان زمان نیروی نظامی انگلستان در عمل پایان یافته بود و در برابر منابع انسا

ها آغاز کرد که فتوای در این هنگام تبلیغات شدیدی را برای سربازگیری از مستعمرهانگلستان رفت. در محاق می

پدید انگلستان هایی از سربازان هندی در ارتش رستهگاندی هم کامال با آن همسو بود و به این ترتیب کم کم 

 .نددوم نقشی تعیین کننده را بر عهده گرفتکه به خصوص در جریان جنگ جهانی  مدندآ
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آمده، چون بخش ها چندان هم از حضور گاندی بدشان نمیبا این اوصاف، روشن است که انگلیسی

یافته و به مهمی از تالشهای گاندی، در راستای اثبات ارزشمند بودنِ هندیان در چشم استعمارگران سازمان می

 کرده است. ها را توجیه و توصیه مین زیر فرمان انگلیسیی هندیااین ترتیب خدمت داوطلبانه

ها با گاندی و پیروانش همواره به نسبت مالیم بوده این نکته شایان توجه است که برخورد انگلیسی

است. البته کشتارها و کشمکشهایی صورت گرفته است، و شماری باور نکردنی از هندیان در این مدت در 

های سیاسی دیگر هندی بنگریم زندانهای انگلیسی آزار دیدند و گرفتار ماندند. اما باز هم اگر به احزاب و دسته

بینیم که گاندی و پیروانش بسیار مورد لطف طلبان دیگر را بررسی کنیم، میها با استقاللو برخورد انگلیسی

 اند. حاکمان بریتانیایی قرار داشته

توان در سرگذشت بْهاگات سینگ بازجست. این انقالبی یک نمونه از این برخوردهای دوگانه را می

ای سیک زاده شد و بعدتر به سوسیالیسم و مارکسیسم گرایید و در نهایت در خانواده 19۰۷در سال پرشور 

جویی از آب در آمد. او به حزب جمهوریخواه هندوستان پیوست که برای استقالل هند فعالیت آنارشیست ستیزه

سیالیست هندوستان تغییر .م به ریاست آن رسید و نامش را به حزب جمهوریخواه سو192۸کرد، و در سال می

رو و محبوب بود، به دست پلیس کشته داد. در همین سال، دوست و مرشدش الال الجپات رای، که مردی میانه
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ی الکشمی است. او نیز از خشونت شد. رای نویسنده و ادیبی نامدار بود و موسس بانک پنجاب و شرکت بیمه

ی پلیس قرار گرفت و در اثر ضرب و شتم پلیس به مورد حملهآمیزی ابا داشت و در جریان راهپیمایی مسالمت

 قتل رسید. 

رئیس پلیس انگلیسی که فرمان حمله به او را صادر کرده بود، جان ساندرز نام داشت و دادخواهی سینگ 

پاسخ گذاشت، و کوشید او را به زندان بیندازد. سینگ فرار کرد و در فرصتی مناسب به ساندرز و یارانش را بی

به یکی از قهرمانان مردم هند تبدیل شد.  حمله کرد و او را به قتل رساند. بعد هم به زندگی پنهانی روی آورد و

ها چون تالشهای پلیس برای دستگیر کردنش بارها شکست خورد و او چندین عملیات موفق بر ضد انگلیسی

  80بریتانیا در هندوستان بود.قانونگذاری اجرا کرد که مهمترینش انفجار دو بمب در مجمع 

ی پنهانی، نزد پلیس رفت و خود را تسلیم کرد. اما هدفش بعد از سه سال مبارزه 1931سینگ در سال 

اش آن بود روز اعتصاب غذا کرد و خواسته 11۶اش را در درون زندان ادامه دهد. او در زندان آن بود که مبارزه

ندان یادداشتهای تاثیرگذاری هم نوشت او در زکه زندانیان هندی و انگلیسی از حقوق همسان برخوردار باشند. 

                      
80 Bakshi, 1988. 
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ها بسیار به سختی با او برخورد کردند و انگلیسی 81بخش بود.که بعدها منتشر شد برای انقالبیون هندی الهام

 گذشت، او را به دار آویختند. بالفاصله بعد از آن در حالی که تنها بیست و سه سال از عمرش می

ای عقالنی و سنجیده نابرابری نهادینه شده دهد که او با برنامهبررسی زندگی این جوان انقالبی نشان می

جست. او با وجود ای برای این کار بهره میدر دستگاه قضایی انگلستان را مورد حمله قرار داده بود و از هر شیوه

ی سختی به اعتبار و حیثیت ل انجامید، ضربهسن اندکش، و فعالیت سیاسی کوتاهش که تنها چهار سال به طو

دستگاه قضایی استعمارگران وارد آورد و نزد مردم به قهرمانی بزرگ بدل شد. بعد از اعدام او مردم هند تظاهرات 

های یارانش را چنین پاسخ داد که سینگ به خاطر عظیمی به راه انداختند که گاندی در آن شرکت نکرد و نکوهش

ی سینگ را با آنچه که گاندی اگر دستاورد چهار ساله 82احترامی نیست.چنین ی زار خشونت شایستهاستفاده از اب

رسیم که شخصیتهایی از جنس طی سی و سه سال فعالیتش در هند به دست آورد مقایسه کنیم، به این نتیجه می

ینگ و دیگران پیموده بودند اند. اگر مسیری که سو جنم سینگ برای استعمار انگلستان بسیار خطرناکتر بوده

یافت، استعمار هند به احتمال زیاد پس از جنگ جهانی اول و دوران احتضار استعمار انگلیس رهروان بیشتری می

                      
81 Singh and Hooja, 2007. 
82 Datta, 2008. 

www.takbook.com



128 

 

دینی ای داشتند معموال جذب جریان شبهشد. اما جوانانی که چنین استعداد و تواناییدستخوش فروپاشی می

 آورتر را برای راندن بیگانگان در پیش گرفتند. دتر و دشوارتر و رنجمریدان گاندی شدند و روندی بسیار کن

شان با مخالفانی از نوع گاندی سر و اند در مستعمرهدادهآشکار است که دولتمردان انگلیسی ترجیح می

کار داشته باشند، تا سینگ. سینگ در بیست و سه سالگی از نظر قدرت مدیریت و پختگی راهبردهای سیاسی از 

که در یک تاریخِ موازی و محتمل، توان تصور کرد شک برتر بوده است. میاش بیگاندی در بیست و سه سالگی

رسید. در این صورت، سینگ که از تمام ابزارهای مبارزه ی ملی هند میسینگ به جای گاندی به رهبری کنگره

 کشانه مانند روزهکرد، احتماال در برخی از موارد از رویکردهایی ریاضتها استفاده میبرای صدمه زدن به انگلیس

زد. حدس من آن است جست، و در مواردی دیگر به اعمال خشونت دامن میبهره میگرفتن و نافرمانی مدنی 

 یافت. شکست و هند استقالل خویش را سریعتر باز میکه در چنین شرایطی استعمار انگلستان زودتر درهم می

شان ها در برابر گاندی، به این دلیل بوده باشد که او سیاست استعماریاز این رو شاید نرمخویی انگلیسی

ساخته است. بیان این مطلب در روزگاری که نام گاندی با استقالل هند پیوندی شرطی شده را در هند پایدار می

گرایی عمر استعمار هند را زیاد کرده، و بسا گاندینماید، اما باید به این امر اندیشید که چه یافته است، کفر می

ی دیگری برایشان باقی نمانده بود. ها تنها زمانی هند را ترک کردند که دیگر چارهانگلیسینکاسته باشد. در واقع 
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المللی و ناممکن شدنِ حفظ بعد از جنگ جهانی دوم عصر استعمار در سراسر جهان به پایان رسید و فشار بین

های انگلستان و فرانسه، به دنبال فروپاشی ای بود که باعث شد مستعمرههای خارجی عامل کلیدیرهمستعم

توان به سناریویی اندیشید که طی آن اصوال هندیان های ژاپن و آلمان، از میان بروند. به عبارت دیگر، میمستعمره

چیان فرانسوی و موزامبیک در برابر مستعمره دادند، چنان که مثال مردم کنیا و نایروبی وهیچ کاری انجام نمی

.م به 19۴۷توان پذیرفت که در این حالت هم هند در همان حدود سال بلژیکی مقاومت موثری نکردند. باز می

 های دیگر نیز شاهدش بودیم. ی مستعمرهیافت، همچنان که دربارهاستقالل دست می

جای بحث و شک دارد. به همین ترتیب، تاثیر  بنابراین پیروزمند پنداشتن جنبش استقالل هند،

، همزمان با انقالب 191۸و  191۷تواند مورد انتقاد واقع شود. در حدود سالهای گرایی در این جنبش نیز میگاندی

توانست به درهم شکستنِ نفوذ انگلستان بینجامد. آنی روسیه، جنبشی در هندوستان برخاسته بود که چه بسا می

، 192۰ها هم بخشی از این جریان بودند و اعضای کنگره نیز. با به قدرت رسیدن گاندی در وفیستبسانت و تئوس

این مقاومت مدنی در برابر انگلستان به تدریج به حاشیه رانده شد و فعالیتهایی دیگر جایگزین آن شد که البته 

یگر به فوت شدن فرصتی تاریخی ای دبرای زیرسازی جنبش در سالهای بعد ضروری و موثر بود، اما از زاویه

.م برای جنبش استقالل هند 192۰ی برای کاستن از نفوذ سیاسی انگلستان انجامید. گاندی در سراسر سالهای دهه
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داشت، در کرد و هندیان را از دست یازیدن به فعالیتهای تندروانه و ماجراجویانه باز میهمچون ترمزی عمل می

رمق بود، فرصتی طالیی که انگلستان همچنان از زخمهای جنگ جهانی اول بی حالی که در آن شرایط تاریخی،

 وجود داشت برای آن که هندیان استقالل خود را بازیابند. همان طور که مثال ترکیه و چین چنین کردند. 

ها در برابر گاندی به نسبت مالیم بودند و توان دریافت که چرا انگلیسیبا نگریستن به این نقش، می

طلبان هندی به رسمیت بشناسند، و نه دیگری را. گاندی همواره در دادند او را به عنوان رهبر استقاللترجیح می

شد، و معموال او را پیش از هایی کوتاه و یکی دو ساله از زندان محکوم میدادگاههای سیاسی انگلیسی به دوره

کردند و این مواقع معموال زمانی بود عالجی آزاد میهایی مانند مرخصی استاش به بهانهپایان دوران محکومیت

نمود. شرایط زندگی گاندی در طلبان هندی جلوه میکه خطرِ به قدرت رسیدن رهبری تندرو در میان استقالل

هایش به نسبت مناسب بود و با انبوه پیروانش که گاه در موقعیتهایی اسفناک سالهای طوالنی زندانی زمان زندان

 ، قابل مقایسه نبود. ماندندمی

.م گذراند و این زمانی بود که همسر 19۴2ترین دورانهای عمرش را در زندان در گاندی یکی از سخت

اش که همراهش به زندان نقل مکان کرده بودند، )و این خود جای توجه دارد( در اثر بیماری درگذشتند و منشی

تب ماالریا مبتال شد. اما حتا در این  و او را دستخوش ناامیدی و افسردگی کردند. خودِ گاندی هم در این میان به
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جوتر لیگ که ستیزهزندانیِ سخت و دشوار هم، محل در بند شدنِ گاندی کاخ آقاخان در پونا بود. وقتی حزب مسلم

.م آزاد کردند، به این بهانه که بیماری ماالریا 19۴۸ها گاندی را در بود در غیاب گاندی به قدرت رسید، انگلیسی

رده است. این در حالی است که در همان زمان زندانیان هندی در چنگال استعمارگران کرور کرور او را ضعیف ک

 مردند.به خاطر سوءتغذیه و بیماری می

ای با داشته، یا تبانیاینها بدان معنا نیست که گاندی دانسته در راستای منافع انگلستان گام بر می

گاندی صادقانه و با تمام وجود به آرمان استقالل هند باور داشته  استعمارگران داشته است. کامال روشن است که

شد، در عمل به نفع است. اما سیاستِ مورد نظر او، که با پرهیز از خشونت تعریف می کوشیدهو در این راستا می

 آورد.استعمارگران بود و دردسر کمتری از جنبشهای مردمی مسلحانه به بار می

رویکرد خاص گاندی به سیاست و مبارزه با استعمارگران احتماال روند استقالل هند را به تعویق انداخت. 

اما دلیلِ آن که گاندی این رویکرد را اتخاذ کرد، معقول و ارجمند بود. گاندی معتقد بود مردم هند از قید ستم 

ی مرکزی مفهوم ه آزادی دست یابند. هستهاستعمارگران آزاد نخواهند شد، مگر آن که نخست در درون خویش ب

کرد، ای که گاندی برای مریدانش وضع کرده بود و ارزشهایی که تبلیغ میستیاگرهه همین بود، یعنی نظام آموزشی

امان و همه ی بیهندی آزاد و رها سوگیری کرده بود. گاندی به جای مبارزه« منِ»همگی در راستای آفریدن یک 
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ها را در اولویت نخست خود قرار داد. او ها، کوشش در جهت نیرومند کردنِ هندیانگلیسی جانبه برای راندن

 اند. شک ماندگار و ارزشمند بودهبرای دستیابی به این هدف بیست و هشت سال کوشید و دستاوردهایش بی

ملی و میان ای از این دست، آنچه که کنگره و هواداران گاندی در سطحی طبق معمولِ جریانهای سیاسی

ی اطاعت از او و راهبردی برای چند میلیون هندی پراکندند، بیشتر تصویری آرمانی از گاندی بود و توافقی درباره

ی نخبه از مریدان گاندی نیز پدید آمدند که در زمان زندگی ها. اما در این میان یک طبقهبه ستوه آوردن انگلیسی

سی اصلی هندوستان را در اختیار گرفتند. این افراد طبق اصول او و به خصوص بعد از مرگش مقامهای سیا

دانستند. با دستیاری این افراد بود که در دوران زیستند و یا دست کم زیستن بر آن اساس را نیک میستیاگرهه می

ی ی هندی انجام پذیرفت. فعالیتهای گاندزندگی گاندی گامهای بلندی برای کاستن از ستمهای درونزاد جامعه

ی هندی مانند خودسوزی زن بعد از مرگ واقعا در ایجاد برابری اجتماعی میان زنان و مردان، منع رسوم ستمگرانه

ی غیرنجس موثر بود. بر خالف آنچه ها و اعضای چهارطبقهشوهرش )سوتی(، و کاستن از مرزبندی میان نجس

ی از این دست بوده است، و نه راهبری که مرسوم است، به نظرم دستاورد اصلی گاندی برای هندیان موارد

گرانه در ی این دستاوردها هم نباید زیاد اغراق کرد، چون بسیاری از این روندهای اصالحباز درباره استقالل هند.

 ها در هند آغاز شده بودند.ی گورکانیدوران استعمار هند و بسیاری دیگر پیشتر از آن از دوران سیطره
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اش توسط زمانهای، آنچه که گاندی به انجامش همت گماشته بود، حرکتی انقالبی بود که در از زاویه

رهبران سه تمدن فرودست و ناتوان دیگر نیز دنبال شده بود. همزمان با گاندی، در چین، روسیه و آلمان رهبرانی 

نی همت گماشته بودند. مائو و استالین نوظهور و آرما «منِ »ظهور کردند که درست مانند گاندی به آفرینش یک 

در چین و روسیه خلق یک انسان کمونیست تمام عیار را هدف گرفته بودند و هیتلر در آلمان به دنبال انسان 

های ی این معاصرانِ گاندی، با خشونت مخالفان خویش را کشتار کردند، برنامهگشت. هرسهآریایی خالص می

لی اجبارآمیز پیش بردند، کیش پرستش شخصیت خویش را بنیان نهادند و به بسیار وسیع اجتماعی را به شک

ای بود از آرای سوسیالیستی شان آمیختهقدرت نظامی و سیاسی چشمگیری هم دست یافتند. چارچوب نظری همه

اد ی این افری تکامل که توسط مارکس وامگیری شده بود. هر سهنگرانه از نظریهو مارکسیستی، و شکلی سطحی

خویش ناکام ماندند. هیتلر که کمتر از آن دو کس دیگر آدم کشته بود، « های مطلوبمن»در نهایت در تثبیت 

تر از نابخردانه اتحاد نظامی بزرگی بر ضد خویش برانگیخت و زودتر از بقیه نابود شد و دستاوردهایش بدنام

ز آب در آمدند، نظامهایی تاسیس کردند که در نهایت دیگران ماند. استالین و مائو هم که از نظر سیاسی پیروزمند ا

ی ایدئولوژی زیر وزن خود خرد و متالشی شد و مانند شوروی فرو پاشید، یا مانند چین مسیری یکسره واژگونه

سرکوبگرترین و ستمگرترین نظامهای همچون اش ی تاسیس تا فروپاشی، و در فاصلهبنیانگذاران را در پیش گرفت
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. در این میان، تنها گاندی بود که از آفتهای این تالش برای در تاریخ بشر جلوه فروختسیاسیِ تکامل یافته 

ی دلخواهش داشت، به هر آفریدنِ من آرمانی مصون ماند. دستاوردهای او، هرچند نفوذ و رسوخی کمتر از دامنه

 و تکامل هم بوده است.صورت در هندِ امروز باقی مانده و در سطحی جهانی رو به گسترش 

توانیم بهتر دریابیم، را به ویژه زمانی می گاندیارزش سلوک اخالقی و سنجیده بودنِ سیاست از این رو 

وی مقایسه کنیم. استالین که روسیه را به دوران صنعتی مدرن وارد کرد، و موفق را در این میان با که بنیانگذاران 

. این دو کردندزیستند و فعالیت می، کمابیش همزمان با گاندی میعهده گرفتمائو که نقشی مشابه را در چین بر 

ای به سابقهشان به دنیای مدرن و صنعتی را با تلفات انسانی باور نکردنی و انحطاط اخالقی بینفر، گذارِ جامعه

طور مستقیم در مرگ دست آوردند. چنان که استالین به طور مستقیم در مرگ سی تا چهل میلیون نفر، و مائو به 

شود، و این کمابیش برابر است با یک پنجم جمعیت سرزمینهایی که زیر هفتاد میلیون نفر مسئول دانسته می

 ی ایشان قرار داشته است. سلطه

البته موقعیت گاندی با مائو و استالین متفاوت بود. گاندی با استعمار انگلیس ستیزه داشت که واپسین 

شد. ی جهان محسوب میطلبید که بزرگترین مستعمرهدنیا بود، و استقالل هند را می قدرت استعماری بزرگ

گاندی بعد از به دست آوردن استقالل کشورش به قتل رسید و بنابراین بختِ حکومت بر هند را به دست نیاورد، 
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بیشتر عمر خود را در مقام  و به بیان دیگر، ما در اینجا با سه رهبر روبرو هستیم که دو نفرشان )مائو و استالین(

دیگری )گاندی( تنها در نقش رهبر جنبش استقالل ایفای نقش ، در حالی که راهبر اجرایی کشورشان گذراندند

 کرد. 

ماند و به قدرت توان با ضریب خوبی از اطمینان پذیرفت که اگر گاندی هم زنده میبا این وجود می

کرد. اش مرتکب شدند، پرهیز میجنایتهایی که همتاهای روس و چینییافت، از اجرایی در هند مستقل دست می

تر از چین، نشان داد که برای گذار به عصر مدرن و بنیاد شدهتر از روسیه و سرکوبای بدویوجود او در جامعه

ایی ها و کشتار انبوه مردم ضرورتی نداشته است و با روشهکردنِ سیاست مدرن، خشونت باور نکردنی کمونیست

  شد چنین کاری انجام داد.دموکراتیک هم می

آن است که او تنهای سیاستمدارِ این عصر است که زایش  توان برای گاندی قایل شد،ارجِ دیگری که می

ی ای را آماج قرار داد، و کرداری غیراخالقی و جبرآمیز و خشن را برای تحقق خواستهمنِ نوظهور و آرمانی

نشان داد خواستنِ انسانی نو و اش به کار نگرفت. یعنی گاندی به خصوص از این رو ارجمند است که غایی

ها و هایی از جنس آنچه کمونیستفاجعههایی بهتر و نیرومندتر به خودیِ خود ایرادی ندارد و لزوما به من

انجامد. به نظر من دلیل ایمن ماندن گاندی از این آفت، آن بود که او دستگاه نظری ها به بار آوردند، نمیفاشیست
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را که معاصرانش بدان مسلح بودند، فاقد بود. هر سه بنیانگذارِ بدنامِ قرن بیستم )مائو، ای گسترده و سوسیالیستی

دانستند و بر این استالین و هیتلر( به شکلی از سوسیالیسم پایبند بودند و نهادهای اجتماعی را بر فردها برتر می

هایی از گرایش . گاندی گهگاه نشانهشمردندمبنا دستکاری و بازسازی اجبارآمیز من را هم ممکن و هم مطلوب می

داد، اما محتوای این گرایش بیش از آن که سوسیالیستی باشد، آنارشیستی های انقالبی مدرن از خود نشان میبه ایده

آمیز قرن نوزدهمی که تاسیس کمون و آرمانشهرهای کوچک را هدف بود، و تازه آن هم از نوع آنارشیسم صلح

 آمیز برای سرنگونی نظامهای سیاسی را.ی خشونتگرفت، و نه مبارزهمی

توان گفت که گاندی دو دستاورد سیاسی عمده از خویش به جا گذاشت. یکی بندی، میبه عنوان جمع

ی قرن بیستم کمابیش محتوم بود اش اغراق شده است، و در شرایط تاریخی میانهاستقالل هند، که به نظرم درباره

یغ شده نقشی تعیین کننده در آن بر عهده نداشت. دیگری، که مهمتر هم هست، تالش و گاندی در آن حد که تبل

برای آفریدن یک سیاستِ هندیِ درونزاد و سالم، و کوشش برای خلق منِ هندی آرمانی. این تالش دوم گاندی 

ا آنچه که گاندی ای که معاصرانش طی کردند، به کامیابی انجامید. سیر تحول آن البته ببر خالف مسیرهای موازی

 در نظر داشت متفاوت است، اما به هر صورت ردپای ماندگار او بر آن به خوبی نمایان است. 
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امروز هندوستان بزرگترین کشور دموکرات دنیاست که مردمی با زبانها و نژادها و ادیان گوناگون را در 

دهد و تنش میان این گروههای متنوع به راستی اندک است و شکلی از رواداری و مالیمت و پرهیز خود جای می

ه شده است. البته این نکته راست است کرد، به راستی در میان این مردم نهادیناز خشونت که گاندی تبلیغش می

ای تمرکز زدوده، روستایی، غیرمدرن و تا بینانه نداشت و جامعهی هندوستان دیدی واقعی آیندهکه گاندی درباره

کرد. این آماجِ آنارشیستی نه امکان تحقق داشت و نه احتماال برای مردم حدودی ضد صنعتی را تصویر می

به همین خاطر هم بالفاصله بعد از مرگ گاندی جانشین و مریدش جواهر لعل نهرو بود. هندوستان مطلوب می

ای ی کار خود قرار داد. برنامهاین هدف را رها کرد و تمرکز دستگاه سیاسی و صنعتی شدن هندوستان را در برنامه

از بهترین نظامهای  یکیتوان گفت که تا به امروز تا حدودی کامیاب از آب در آمده است، و با ضریب خوبی می

 پیکر مانند هند را پدید آورد و تداوم بخشیده است.سیاسی ممکن برای کشوری غول
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 نقد نظام اخالقی گاندی

 

گاندی مردی ستودنی و بزرگ است که تمام زندگی خویش را وقف آفرینش هندوستانی آزاد و رها از  

مدار تعلق داشته باشد. چنان که گذشت، هدف او ارجمند و اخالقبند استعمار کرد، که به هندیانی نوظهور و 

بینانه بوده و تا حدودی تحقق یافته اش هم نزد او تا حدودی واقعسیاسی و اجتماعی ارزشمند بوده و صورتبندی

ه ای که گاندی برای برساختن این هندوستانِ نوین به خدمت گرفتاست. با این وجود مفاهیم و خشتهای معنایی

 بود، جای نقد و پژوهش دارند.

نخستین نقدی که به دستگاه نظری گاندی وارد است، آن است که انسانی نیست. این البته بدان معنا  

نیست که این دستگاه ضدانسانی است )چنان که نظامهای کمونیستی و فاشیستی چنین هستند(، بلکه بدان معنی 

ی ق ندارد. زیربنای اندیشهاست که از طبیعت و سرشت عادی انسانها بیگانه است و به همین دلیل امکان تحق

شمارد و ی انسان، خصلتی عمیقا دینی دارد و آن هم دینی بدبینانه که من و بدنِ من را خوار میگاندی درباره

پندارد و تنها راه ظهور من نیرومند و نو را خرد کردن و امحای آن منِ طبیعِی پیشین قلمداد لذت را خطرناک می
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های هایی از عرفان هندویی، و به خصوص نزد چهرهست که در آرای بودایی، شاخهکند. این همان برداشتی امی

 ی مبلغ تئوسوفیسم رواج داشته است.برجسته

گاندی تمام اصول اخالقی خود را بر مبنای این زیربنای بحث برانگیز استوار ساخته بود. خشونت از آن  

شود، پایبندی به حقیقت از آن رو اهمیت ودگی من میرو ناشایست است که به شکلی متافیزیکی باعث فساد و آل

بر همین منوال، هر آنچه برای منِ عادی و دهد. را بر باد می« منیّت»دارد که با عیان ساختن نقاط ضعف من، 

سازد و راه را طبیعی خوشایند و دلپذیر باشد، باید حذف شود و ویران گردد. چون آن منِ قدیمی را نیرومند می

 بندد. های نو مییش منبر پیدا

ای داشت که از نظر ساختار و محتوا از زهد و ی تند و افراطیگاندی با این زمینه، اعتقادات زاهدانه 

بسی افزونتر بود. گاندی معتقد بود غذا ریاضتی که مائو و استالین بر خلق کمونیستِ خویش تحمیل کردند، 

گفت لذت بردن از خوردن خوردن فقط باید در حدی و به شکلی انجام شود که بقای تن پایدار بماند و می

غیراخالقی است. به همین ترتیب معتقد بود آمیزش جنسی تنها و تنها برای تداوم نسل باید انجام پذیرد و لذت 

گفت شباهتی این حرفها به آنچه که مائو میآن تنها برای لذت کاری غیراخالقی است. بردن از آن، یا پرداختن به 

 خطرناک دارد.
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های صمیمانه و مهرِ آدمیان به هم را به لذت و شادمانیِ برخاسته از دوستی گاندیبه همین ترتیب 

هایی، شناخت و خواهانِ آن بود که تمام این موارد از میان برداشته شوند. دلیل او برای چنین توصیهرسمیت نمی

رای تئوسوفی هم در آشکارا از دین بودایی و جینی برگرفته شده بود، با این تفاوت که لفافی روشنفکرانه از آ

 اطرافش پیچیده شده بود. 

توان با رویکرد ویژه و مشهورش در سیاست مقایسه کرد. گاندی مفهوم برداشت او در این زمینه را می

ی را نشانه« آمیزبرخورداری از منابع بعد از رقابتی کشمکش»پیروزی سیاسی را بازتعریف کرد و به جای آن که 

خویشتن و مغلوب کردنِ حریف با رنج بردن را جایگزین آن کرد. گاندی به این ترتیب در پیروزی بداند، غلبه بر 

واقع مفهوم قدرت را از محتوا خالی کرد، همچنان که در سطحی فردی، لذت را از محتوا تهی ساخته بود. گاندی 

ی ز این رو قدرتِ شادکامانهپنداشت. ای رهایی روح میداد و آن را دستمایهرنج کشیدن را بر لذت بردن ترجیح می

پسندید که ستمگر را با عذاب وجدان درگیر سازد و او را به شمرد و رنج کشیدنی را میپیروزمندان را خوار می

 این ترتیب از پا در آورد. 

کرد. آمیز و پرهیز از خشونت تمایزی قاطع و روشن برقرار میناگفته نماند که گاندی میان بزدلی انفعال

عملی هیچ ارتباطی با پرهیز از خشونت ز دید او کناره گزیدنِ بزدالنه از جریانهای سیاسی و انفعال و بییعنی ا
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یافت که کنش سیاسی نیرومند و موثری انجام شود، و در آن نداشت. از دید او عدم خشونت تنها زمانی نمود می

ای نیاز دارد که بسی بیش از و دلیری عنصر خشونت غایب باشد. از دید گاندی چنین کاری به توان و جسارت

گفت اگر در شرایطی تنها دو گزینهِ بزدلی و خشونت وجود آمیز است. او همچنین میورود به کشمکش خشونت

لوحانه و ی پرهیز از خشونت سادهبنابراین دیدگاه او درباره 83داشته باشد، خودش خشونت را بر خواهد گزید.

 های خاص خود برخوردار بوده است.متعصبانه نبوده و از پیچیدگی

ساخت، به نظر من دو ایراد ی مرکزی سیاست پرهیز از خشونت را بر میاین دیدگاه گاندی که هسته

ایراد دوم نظری است . گرددی انسانها باز میداشت گاندی دربارهو به پیش راهبردی است اساسی دارد. یک ایراد

 شود.و به تعریف خشونت و قدرت مربوط می

ی انسانها نیک )در تعبیر خاص خودش از نیک( است و در برابر داشت گاندی آن بود که ذات همهپیش

است. گاندی موقعیت تاریخی و اجتماعی داشت آشکارا نادرست شود. این پیشستم و رنجِ دیگران آزرده می

خاص خویش را در ارتباط با استعمار انگلستان مبنا گرفته بود و در مقیاسی وسیع و جهانی به موضوع 

                      
83 Prabhu and Rao, 1967. 
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یافت که دقیقا در همان زمانی که رویکرد پرهیز از خشونت خود را با سرسختی به نگریست. وگرنه در مینمی

اند، بی آن که ترین جنایتها مشغولی زمین به ارتکاب مهیبشه و کنار کرهنشاند، سیاستمدارانی در گوکرسی می

 از انجام این کارها احساس آزردگی کنند. 

گریزش به کرسی نشسته اش بود و رویکرد خشونتدرست در همان دورانی که گاندی در اوج محبوبیت

تصور خشونت را به مردم کشورش و تمام اشکال قابل بود، استالینی در روسیه قدرت را در دست داشت که 

ساخت. استالین داشت و هیچ نشانی از ناراحتی وجدان هم از خویش نمایان نمیاش روا میکشورهای همسایه

.م بعد از تبانی با هیتلر و اشغال نیمی از لهستان، دست کم دویست و پنجاه هزار نفر از مردم لهستان 1939در سال 

ی نویسندگان، روشنفکران، رهبران سیاسی، در میان این عده، تقریبا همه 84ها فرستاد.گاهرا به عنوان زندانی به اردو

گنجیدند. روسها تقریبا تمام نیروی نظامی لهستان را نیز در ی علمی و ادبی لهستان نیز میو شخصیتهای برجسته

.م به چهل هزار تن 1939امبر بند نگه داشته بودند. شمار سربازان و افسران لهستانی زندانی در روسیه تا دس

رسید، و روند دستگیری افسران و نخبگان نظامی بعد از اشغال کامل این کشور هم به طور پیوسته ادامه داشت. می

                      
84 Rieber, 2000: 31–33. 
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افسر  1۰۵۷.م به بریا نوشت که روی هم رفته 1939طوری که ایوان سروف در گزارشی به تاریخ سوم دسامبر 

  85.قدیمی لهستانی را بازداشت کرده است

هزار تن تا هفتصد  32۰ها را به درون روسیه تبعید کرد. شمار این افراد را بین استالین انبوهی از لهستانی

اند. از این عده دست کم صد و پنجاه اند و برخی این عده را نزدیک به یک میلیون نفر دانستههزار تن تخمین زده

تنها در سالهای  86پانصد هزار تن( به دست روسها کشته شدند.تر تا های قدیمیهزار نفر )و بنا بر برخی تخمین

.م از 19۴2در نزدیکی کولیما فرستاده شدند که تا سال  87.م دوازده هزار تن به اردوگاه دالستروی19۴1و  19۴۰

آن قحطیِ ای دیگر از ای از جنایتهای استالین بود، و نمونهاین تنها گوشه 88نفر زنده مانده بودند. ۵۸3میانشان تنها 

دست کم پنج میلیون نفر از مردم اوکراین را عمدا از گرسنگی کشت .م بود که طی آن 1933-1932مصنوعیِ سال 

 کن کند. تا ناسیونالیسم این مردم را ریشه

                      
85 Rieber, 2000: 31–33. 
86 Szarota, 2009. 
87 Dalstroy 
88 Davies, 2008: 292. 
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( 大躍進ی جهش بزرگ رو به جلو )دا یوئِه جین: .م مائو برنامه 19۵۸کمی بعد از مرگ گاندی، در 

.م ادامه یافت و به بهای جان بخش بزرگی از جمعیت چین تمام شد. شمار کسانی که به 19۶1را آغاز کرد که تا 

-۶اند، که دست کم برآورد کرده90تا بیش از چهل و پنج میلیون تن 89خاطر این برنامه کشته شدند را بین هجده

اما همه  92شود.و این خود به دو و نیم میلیون قربانی بالغ می 91از ایشان زیر شکنجه به قتل رسیده بودند، ٪۸

توان به این فهرست طوالنی می 93ی چند ده میلیون تن بوده است.توافق دارند که بزرگی این تلفات انسانی از مرتبه

ها به ها و آسوریست خمرهای سرخ، کشتار ارمنیها، کشتار مردم کامبوج به دکشتار یهودیان به دست نازی

ای دال بر ترکها، و صدها کشتار دیگر را در قرن بیستم افزود. در هیچ یک از این موارد ما با نشانهدست پان

ها یا استالین بابت ای وجود ندارد که آتاتورک از کشتن ارمنیفروپاشی روانی جنایتکاران روبرو نیستیم و نشانه

 ها احساس ناراحتی کرده باشند.ها و اوکراینیستانیکشتن له

                      
89 Gráda, 2011: 9. 
90 Dikötter, 2010: xii. 
91 Dikötter, 2010: xiii. 
92 Dikötter, 2010: 333. 
93 Tao Yang, 2008: 1–29. 
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ی ذات انسانی آشکارا نادرست است. ما داشت گاندی دربارهمنظور از تمام این مثالها آن است که پیش

اند، اما بعید است دانیم در میان قربانیان استالین و مائو و هیتلر چند نفر به پرهیز از خشونت باور داشتههیچ نمی

دانیم که این قربانیان به ن این چند ده میلیون قربانی هیچکس چنین اعتقادی نداشته باشد. این را اما میدر میا

همراه دیگران از میان رفتند، بی آن که کوچکترین تاثیری بر ستمِ حاکم بر دیگران داشته باشند، یا رنجشان بخشی 

 از رنجهای دیگران را فرو بکاهد.

کرد انسان در سرشت خود موجودی است نیک و آرام که از خشونت خطای گاندی آن بود که فکر می

یازد. احتماال نظام حقوقی سازمان یافته و قانونمند انگلستان گریزان است و تنها در شرایط بحرانی بدان دست می

در دامن زدن به این باور نقش کردند هم و متمدن بودنِ کارگزارانِ انگلیسی ستمگری که بر هند حکومت می

داشته است. آنچه که گاندی در نیافت، آن بود که انگلستان آن هم تنها در قرن بیستم به این ارزشهای مدنی دست 

یافته و پایبندی بدان را در نظام حقوقی خود نهادینه ساخته است، و تازه باز هم این دستاورد مانع از آن نشده که 

یگر و سرکوب مقاومت مردم بومی بپردازد. پدربزرگهای همان استعمارگران مودب و به استعمار کشورهای د

کردند، همان تاجران شان احساس عذاب وجدان میسیاستمداری که گهگاه از کتک زدن هندیان یا به دار آویختن
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در راه هم نیمی از  بردند ودزدیدند و برای بردگی به آمریکا میای بودند که سیاهپوستان را از آفریقا میبرده

 اند، بی آن که کسی در این میان عذاب وجدانی حس کند. شدهشان تلف میی انسانیمحموله

زیست، در برپا کردنِ جنبشی مردمی ناکام شک اگر گاندی در سغد و خوارزمِ دوران استالین میبی

ها بر ی کمونیستطقه در جریان غلبهکه در میان صدها هزار شهیدانی که مردم این من ماند. در واقع چه بسامی

اند. اگر گاندی با همین عقاید در کردهخشونت را تبلیغ می مبخارا و خوقند دادند، صوفیانی هم بوده باشند که عد

 بود.تاثیرِ ستم نظامهای سیاسی خودکامه میآنجا زاده شده بود، یکی از همین شهیدان بیگناه و بی

توان دریافت که سفارشهایش در موقعیتهایی نارسایی و ناکارآمد بودنِ راهبرد سیاسی گاندی را از اینجا می

گاندی معتقد بود یهودیان کند. مثال خارج از درگیری انگلستان و هند، آشکارا ناپذیرفتنی و نامعقول جلوه می

که توسط ایشان کشتار شوند، خودشان دست به  های نازیها، پیش از آنبایست در اعتراض به سختگیریآلمان می

انگیخت کار شوند و خودکشی کنند! از دید او انعکاس جهانی چنین رخدادی مقاومتی بزرگ را بر ضد هیتلر بر می

او بعدتر وقتی  94شد.به سرنگونی این دولت منتهی می ساخت، و در نهایتی حکومت وی را ناممکن میو ادامه

                      
94 Gandhi, 1938 : 240. 
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ای منتشر کرد و در آن بار دیگر از گفتار پیشین خود ی سرگشادهسخنان مورد انتقاد واقع شد، نامهبابت گفتن این 

 95دفاع کرد.

در همین دوران جنگ جهانی دوم، گاندی از مردم هند خواست تا اصل عدم خشونت را رعایت کنند و 

ها و زندانی شدن گاندی هم شد، در شرایطی ی خشم انگلیسیها نجنگند. این توصیه که مایهها و ایتالیاییبا آلمانی

ش بر هند راضی و خوشحال بوده گرفت که احتماال گاندی از تضعیف بریتانیا و سست شدن چنگالصورت می

ی به است و این همان عاملی بود که در نهایت استقالل هند را ممکن ساخت. با این وجود، بیان گاندی درباره

گفت که با هیتلر و موسولینی نماید. گاندی به مردم هند میی پرهیز از خشونت ناعادالنه میکار بستن این قاعده

شان ها به روستایشان آمدند و اموالشان را گرفتند مقاومت نکنند، و اگر در خانهیتالیایینجنگند، و اگر آلمانها و ا

برند، شان را برای ایشان باقی بگذارند و آواره شوند، و اطمینان داشته باشند که رنجی که میساکن شدند، خانه

ها در حبشه رفتاری نشان ایتالیاییعمر ستمگران را کوتاه خواهد کرد. واقعیت آن است که آلمانها در لهستان و 

کوتاه شدنِ عمر اقتدارشان ی این کشورها تاثیر زیادی در کرد، و رنج مردمِ ستمدیدهدادند که گاندی وصفش را می

                      
95 Gandhi, 1938 : 297-298. 

www.takbook.com



148 

 

ها و شورشهای قبایل لیبی و حبشه های جنگاور لهستانینداشت. برعکس، شورش مردم ورشو و مقاومت پارتیزان

 ران موثر افتاد.بود که در راندن اشغالگ

خویش با استعمار انگلستان به سیاست می نگریسته  ی کشمکشخالصه آن که گاندی در تنها محدوده 

کرده آگاهی اندازی جهانی از آن را در نظر نداشته و به امکانها و مخاطرات رویکردی که پیشنهاد میاست و چشم

شناخته و اشکال استعمارگران بریتانیایی عادت داشته و همان را میاو همچنین تنها به ساختار ستم نداشته است. 

پذیرد، به های حقوقی و روندهای قانونی قضایی انجام میترِ اعمال قدرت را که در غیاب حفاظتر و عریانخشن

مورد کنم حتا در فکر میچنان که گذشت ناقص و ناکارآمد است، و  حساب نیاورده بود. راهبرد او از این نظر

استعمار انگلستان هم تاثیر مطلوب و خوبی نداشته باشد. گاندی با جنبش نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت 

اش که استقالل هند باشد را با این شیوه مدار کند، اما هدف اصلیخویش، موفق شد هندیان را متمدن و قانون

ی استعمار را ناممکن نساخته بود، در هند باقی ماندند المللها تا زمانی که معادالت بینبرآورده نساخت. انگلیسی

دهد که اقتدارشان در هند از ی قرن بیستم نشان میو مرور روابط اقتصادی و سیاسی هند و انگلستان در نیمه

شد انتظار داشت، جنبش گاندی آسیبی جدی ندیده بود. دست کم آسیبی که از جنبشی با صد میلیون کارگزار می

  توانست باشد.تر میامنهبسیار پرد
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اما دومین ایراد سیاست پرهیز از خشونتِ گاندی، که به نظرم مهمتر هم هست، به ماهیتِ انسان آرمانی  

 شود. مربوط می

درست  -در بافت فلسفی و تاریخی کامال متفاوتی–ای میان اخالق بردگان و اخالق سروران را من تمایز نیچه

های گوناگون، به راستی نظامهای اخالقی متفاوتی در کنم در طول تاریخ تمدندانم. یعنی گمان میمی

کنم اخالق های اجتماعی همسایه تحول یافته و صورتبندی شده باشد. یعنی فکر میها و زیرسیستمفرهنگخرده

یابد و بالد و تکامل میها در بستر اجتماعی و ظرف تاریخی خاصی میند سایر منشنظامی از منشهاست که مان
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کنم برخی از محیطهای نشو و نمای اخالق از نظر سازد. همچنین، گمان میمرزبندی میان نیک و بد را ممکن می

 اند. فقیر، و برخی دیگر غنی بوده 96محتوای قلبم

برد. کنم گاندی منِ آرمانی خاصی را تعریف کرده، که از بحران کمبود رنج میبا این مقدمه، فکر می 

کرد که هندیان با فقر و اشغال استعمارگرانه دست به گریبان اش را تصویر میگاندی در شرایطی منِ آرمانی

فرض گرفته باشد. رای مردمان پیشنماید که او وجود رنج و ضعف و پوچی را باند. از این رو چنین میبوده

اش با هم روشن شود، مرکزیت مفهوم دستگاه نظری گاندی اگر منظم و سازمان یافته گردد، و اتصال میان مفاهیم

دهد. گاندی از آن رو لذت از آمیزش جنسی و خوردن و دوستی را ضعف و رنج را در بطن منِ آرمانی نشان می

آورد. نافرمانی مدنی وی نیز، دانست و لذت را انحرافی در آن به شمار میر میتکرد، که رنج را واقعیمنع می

زند. گاندی کلیت نظام استعمار و سراسر قواعد آن را کرداری نامنتظره است که از شهروندی مطیع و تابع سر می

                      
است که در آن چهار سطحِ سلسله « من»ی به نظام اجتماعی و نگرم، رویکردی سیستمدیدگاهی که از درون آن به موضوع می 96

اش: فراز(. در هر سطح وجود دارد که عبارتند از زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی )خالصه« من»مراتبی از توصیف و سازماندهی 

ودسازمانده کند، بی آن که ضرورتی دترمینیستی را بر رفتار خیک متغیر کلیدی وجود دارد که رفتار کل سیستمهای آن الیه را تعیین می

توانند همگرا هم باشند. و خودمختار سیستمهای تکاملی پیچیده تحمیل کند. این متغیرها عبارتند از بقا، لذت، قدرت و معنا که می

 شناسیم.ی قلبم میاین چهار متغیر پایه را با سرواژه
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اش ر شکل خالصکرد، چرا که انجام چنین کاری به قدرتی جایگزین نیاز داشت و او وجود قدرت را دنفی نمی

ها وام بگیرد و آن را در شکلی هندی شده منکر بود. تالش گاندی آن بود که نظامی مشابه از قدرت را از انگلیسی

اش در میان هندیان نهادینه کند. اما راه انجام این کار، تابعیت از نظم استعماری و و مستقل از بستر غربی

دلیل است که در نهایت نظم مدرن استعماری در هند نهادینه شد و های گهگاهی نیست. شاید به همین نافرمانی

شان ی ساخت استعماری قرن نوزدهمیهندیان حتا امروز هم فرهنگ و تمدنی زخم خورده دارند که همچنان ادامه

 شود. محسوب می

ی اخالق بردگان است که در قرن برداشت گاندی از انضباط اخالقی، واالترین و نیرومندترین نسخه 

های دینی و جریانهای عرفانی در شرق و غرب سر توان از آن سراغ گرفت. در این قرن انبوهی از نحلهبیستم می

گرایی، این جریانها، درست مانند گاندیبر داشتند و مدعی نمایاندن راهی نو برای رستگاری بشر بودند. بستر تمام 

داد. بخش بزرگی از این ای بود که در جریانهای همسایه اعتبار خود را از دست میمبانی متافیزیکی و دینی

کردند. یعنی اصالت جریانها، بر اساس اخالق بندگان سازمان یافته بودند و شکلی از این اخالق را صورتبندی می

گرفتند. در میان تمام این فرض میی آن را پیشکردند و واژگونهمعنا یا بقا را نفی می و مرکزیت قدرت، لذت،

ی مخاطب، و انعکاس جهانی یگانه است. دلیلِ آن، به نظرم آن گرایی از نظر تاثیر اجتماعی، دامنهجریانها، گاندی
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فر بدان اعتقاد داشتند، و توسط است که دستگاه اخالقی گاندی با آرمانی ملی گره خورد که چند صد میلیون ن

کرد و به راهبردهای دشوار و گاه نامعقولش رهبری ارائه و مدیریت شد که خود سختگیرانه آن را رعایت می

 پایبند بود.

ای که باید با دقت به زمینه و ای بسیار مهم در قرن بیستم بود. پدیدهدر یک کالم، گاندی به نظرم پدیده

اش داوری کرد. در این حالت، گاندی مل و دالیل حاکم بر تحولش نگریست، و آنگاه دربارهبافت و کردارها و عوا

گرایی جریانی آموزنده جلوه خواهد کرد. هرچند شاید موافقت با کلیت اخالق گاندی یا مردی ستودنی و گاندی

 گرایی، بعید بنماید.پذیرفتن نظام نظری گاندی
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 ی گاندینگارخانه

 

 

 

 

 

 191۸راست: گاندی در 

 191۶گاندی )نفر اول دست راست نشسته در کالسکه( در کراچی هنگام بازگشت به هند در سال استقبال از چپ: 

 

 

 

 

 

 

 

 کاستوبا همسر گاندی به همراه 

 اشفرزندان و نوه
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 1919-191۸گاندی در سالهای      192۰گاندی در 

 

 

 

 

 

 

 

 : گاندی در آفریقای جنوبی1913
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  191۰گاندی در آفریقای جنوبی، حدود سال   ، گاندی در دفتر وکالتش در آفریقای جنوبی1913راست: 

 

 

 کاندی و فعاالن 

 سیاسی هندی در 

 آفریقای جنوبی
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 سالهای آغازین قرن بیستم: گاندی به همراه جمعی از هندیان ساکن آفریقای جنوبی در نزدیکی زندان شهر

 

 

 

 

 ( در آفریقای جنوبیی چپ تصویر: گاندی )گوشه19۰۸

 

 19۰9گاندی در سال 
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 1919رولَت، ی اندی و پیروانش در مبارزهگ

 

 

 

 : 1921حدود 

 گاندی و همسرش 

 پس از بازگشت به هند
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 .م1921گاندی در پ: س، میان و چ.م به همراه آنی بسانت در مدر1921گاندی در راست: 

 

 

 

 

 

 .م192۰ی گاندی در اواخر دهه
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 ی دریا: راهپیمایی نمک از احمدآباد به کرانه193۰

 

 

 

 

 

 

 

 انگلستان در میان استقبال پرشور زنان انگلیسی: گاندی در 1931
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 1939گاندی در 

 

 

 

 

 

 گاندی و تاگور

 : گاندی و لرد لیستووِل )فرماندار برمه( در دهلی نو 19۴۷تامبر س 1۶
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 کند.ی گاندی به هیتلر که در آن وی را به پرهیز از جنگ دعوت مینامه
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 کودکانعکسهای گاندی با 
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 بنگاندی و مانو

 

 

 

 

 گاندی هنگام

 سفر به لندن 

 برای نمایش 

 اشپرهیزگاری

 بزهایش را هم

 با خود برد تا از

 شیر آنها تغذیه

 کند.
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 ایندیرا گاندیپایین: گاندی و دانند(؛ باال: عکس گاندی و زنی ناشناس )برخی این تصویر را جعلی می
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 : پیکر گاندی پس از آن که ترور شد، پیش از آن که سوزانده شود و خاکسترش را به رود جمنا بریزند.19۴۸
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