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 ی مهم: اشاره چند

 های کاما جای به که در متن استفاده شده " ْ " ی ساکن نشانه و ،"   '"ی درنگ  بهترِ خواننده، از دو نشانه برای خوانشِ -

 را فارسی جمالت از بسیاری بدخوانیِ جلوی و کند ایجاد وقفه کمی تا شود می گذاشته جمله نهادِ از بعد مخصوصا جا، نابه

 .بگیرد

 

 و دوباره خوانی نشود. دهروان خوانده شمتن ی اضافه و اِعرابِ دیگر تا حد ممکن استفاده شده تا  کسره در این متنْ از -

 

هر یک از این  مرجعِ 'کتاب و در آخرِ ،اند ه های گاندی در هر فصل، با شماره از یکدیگر تفکیک شد ای از نوشته هر قطعه -

توان به این فهرست  برای اطالع از تقدم و تاخر نظراتِ گاندی میوزِ انتشار به شکل یک فهرست آمده است. ها با تاریخِ ر قطعه

 نگاه کرد.
 .ندها از طرف مترجم ا ی پانوشت همه -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 پیش سخنِ مترجم

 
 شنویم؟ چرا باز هم از گاندی می

وجود دارد. اما در زبانِ فارسی تعدادِ  انگلیسی زبان به ی او، مخصوصا از گاندی و در باره زیادی های دنیای بیرون، کتاب در

مرد و پدرِ استقاللِ  ی او منتشر شده است. از این تعداد کتابِ کم هم، بیشتر به گاندیِ سیاست یا درباره  بسیار کمی کتاب از او

و ما کامال از آن ها  توجهی شده است عملیِ دیگری هم داشته که به آن کم-که او وجوهِ فکری الیهند توجه شده است. در ح

 . ایم خبر مانده بی

 

اقتصادِ  ،عمومی ی اقتصادِ نظر در باره گرِ اجتماعی و صاحب کنش ،اش در سیاست دخالتِ تقریبا ناخواسته در کنارِ ،گاندی

های  ی روستایی بوده است. متفکرانِ متفاوتیْ دیدگاه خصوص توسعه هو ب 1معنوی( آموزش، توسعه )شکوفاییِ مادی و سیاسی،

هایشان شرح و  های مطرح در کتاب شکل مستقل یا در شمارِ سایرِ دیدگاه ایِ او را به ی اقتصادی، آموزشی و توسعه نقّادانه

خوبی قابل دیدن  به ی نگارنده( )و با ترجمه قلمِ او به  های سارودایا و خودگردانیِ روستایی این ادعا در کتاب.  2اند تفصیل داده

 4پردازد. اش می های اصلی دغدغه  بینیم که به ای نو می در این دو کتاب گاندی را با چهره .3است

 

زشی ی آمو ، نظریهاندیشد شان می ، به شکوفاییِ روستاها و خودگردانیِکند مطرح میی اقتصادی  دقیقا نظریهها  او در این کتاب

ها  کند. در این نوشته دهد و عمل هم می حل می ، راهزند دست می "پیشرفت"سازِ  دهد، به نقد مفهومِ فلسفی و تاریخ می

رفتاریِ خود -ی سیاسی، به دو اصلِ مهمِ فکری اش در عرصه چون عمل بینیم که این گاندیِ متفاوتْ بازهم رفتار خود را، هم می

ها را دقیقا  ها و عمل زند و این فکر پیوند می 5آهیمسا( و پایداری در راهِ حقیقت )ساتیاگراها()  آمیز خشونتیِ شفقت نی بییع

 داند و نه چیزی دیگر. متاثر از این دو اصل می

 

                                                                 
1
 - developmentرساند وفقط به کمیِت فضایی اشاره دارد. اما شکوفایی کامال  حال این تعبیر توسعه معنا شده. توسعه معنا را نمی : تا به

شکفد،  شود و می شکفد، کودک بزرگ می شکفد، میوه می های مختلف است. گل می رساند. شکوفایی از جنِس تکامل در جنبه منظور را می
 شود ها در زباِن انگلیسی با این تعبیر بیان می ی این کند. همه تکامل پیدا می شکفد و جامعه می

2
 یونسکو گزارش به  آموزش ی  باره در گاندی مستقل های کتاب  منبعی، هر از قبل شد، آشنا منابع این با توان می اینترنت در جستجویی با - 
 است بیشتر خیلی یادشده های زمینه در دیگران طرفِ  از اش نظریات تحلیل اما. رسد می عنوان 1۰ از بیش آموزش متفکرانِ  جلدیِ  ۴ کتابِ  در
 .استالین و لنین مارکس، با گاندی ی مقایسه و صنعتی انبوه تولیدِ   ماشینیسم، توسعه، ی زمینه در خصوص به انتظار، قابلِ  غیرِ  و
3
 خشونت" قابِل دانلود است. کتاب در سایِت مترجم "عدمی هر دو کتاب در دسِت انتشار است. بخشی از هر دو  ترجمه - 
4
 کند. شکِل مختصرتر معرفی می ها را به مردم برادرند )انتشاراِت امیرکبیر(" هم بعضی از این دیدگاه  کتاِب "همه - 
5
 ( است .  satyagraha( و َسـتـیـَـگِـَرهَ )ahimsaتلفظ درست، اما کمتر رایِج این دو اصطالح اَهیمَس ) - 
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 گوید؟ او در این دو کتاب از چه می

ی   آینده کیلِ مدافعِ خوشی یک و آمیزِ هندیان در آفریقای جنوبی بود که ناخواسته از جامه گاندی با دیدنِ وضعیتِ حقارت

فدایی و باز هم پاک تبدیل شد. اما بعد از  وقتِ د و به یک فعالِ سیاسیِ تماممند و پاک بیرون آم اخالق حال و درعینِ مرفه

معیْ بر ج-بود که در عینِ دخالت در سیاست، معتقد شد که اقتصادِ فردی 6اثر جان راسکین "تا این آخرین"خواندنِ کتابِ 

بود  شود. به همین دلیل اول از همه از خود فرد شروع می مدرن، باید به راهی دیگر برود و این راهْ 7اقتصادِ جریان غالبِخالف 

کرده  اش بر اساس همان اقتصادی زندگی کنند که کشف را تاسیس کرد تا خودش و دوستانِ داوطلب "آبادِ ققنوس کوچ" که

بود. این کتاب  "تا این آخرین"دایا )بهروزی برای همه( نوشت که اقتباسی از همین او کتاب کوچکی را هم به اسمِ ساروُ بود.

از این به  ی مردم نفوذ کند. های روشنفکران نماند و به میانِ عامه  شد تا بحثْ منحصر به حلقه  زبانی ساده برای مردم نوشته به

زد(،  آفریقای جنوبی )که او را ناخواسته به سیاست پیوند می های گاندی غیر از بهبودِ وضعِ عینیِ هندیانِ بعد بود که فعالیت

 چند وجهی شد. 

 

هندیان او را کسی ی  اما توده خواست در پیش بگیرد. جا هم همان مسیر را می گشت. در اینبه هند بر 1۹15در سال او 

رتی که پیدا کرده بود نسبت به رنج توانست با شه نمیبنابراین گیرد.  مندان می محرومان را از قدرت دانستند که حقِ می

گری باز هم او را به سیاست  گرِ اجتماعی شد. این کنش تفاوت باشد. پس دوباره کنش آوردند، بی محرومانی که به او پناه می

کرد. ولی هر قدر که  گری و عملِ اجتماعی اکتفا می رسید به همان کنش اش می کشاند. اما هر وقت که فرصتی آزاد به دست

شد،  بیشتر آشنا می اش وطن ایِ هم  بازانِ حرفه ، و با سیاستگانِ هندیِ مخالفِ انگلیس رفت و با سیاستِ حاکمان و نخبه لو میج

 دید.  میی مشکالت را در جای دیگری  کم ریشه کم

 

ای را در بینِ  قهوهدزدانِ  "ای رنگ با دزدِ سفیدپوست فرقی ندارد. دزدِ قهوه"تری کرده بود که: گاندی حاال کشفِ تازه

دید. به همین دلیل بود که متوجه شد  ی انگلیس می مخالفِ سلطهو هندیِ موافق  بازانِ مندان و سیاست مندان، قدرت ثروت

به  ،شده بود باید کامال پراکنده و منتشر کرد هشکلِ متمرکز در دستِ این سه گروه انباشت قدرتِ تعیینِ سرنوشتِ مردم را که به

حل را در تمرکززداییِ  خوبی از آن قدرت حفاظت کند. او راه تعیینِ سرنوشت به ر کس بتواند در کنارِ کسبِ حقِطوری که ه

                                                                 
6
  ی اقتصاِد سیاسی، ارزِش اضافی، انباشِت ثروت، تولیِد ناخواسته راسکین، این کتاب را، چند سال پیش از انتشاِر کاپیتاِل مارکس، در باره - 

در نظِر او جدا از  دارانه" به ثروت دید. ثروت  حل را در نگاِه "امانت ِو طبیعِی فقر و نابرابری در جریاِن مبادالِت اقتصادی نوشت. او راه
 های طبقاتِی ناشی از مبادالِت اقتصادی شود. مند، باید به دست خود او صرِف پرکردِن شکاف رفع نیازهای اساسِی خوِد ثروت

7
 - mainstreamاجرایی است که -عملی-هایی فکری سو، جریاِن رایج، در جهِت جریاِن رودخانه. منظور جریانِ  : جریاِن اصلی، جریاِن هم

گیرند و آن را زیِر  ها را بدیهی می طور ناخواسته و نادانسته آن های انسانی غالب و رسِم روزگار است و همه به های مختلِف فعالیت بخش در
ی ها گیرند و تاثیرشان بر روی واقعیت ها الگو می ی نظری یا عملی دسِت باال را داشته، همه از آن ها در هر حوزه برند. این جریان سئوال نمی

 ها عمیق است. درونی و بیرونِی زندگِی انسان
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مستقلی تصور کرد که با قدرت  های جمهوری الجزایرِ روستاهای پر شمارِ هند را مثلِ مجمع کامل دید. برای این تمرکززداییْ

 8.شان تعیینِ سرنوشت کنند ای یا سفید برای ار زده و نگذارند که دزدانِ قهوهتوانند تمرکزگرایی را کن خود می بنیادِ-خود

 بود معتقد او .کرد بیشتری توجه( ها هاریجان) ها نجس یعنی هند، ی جامعه محرومانِ ی طبقه ترین پایین به میان این در گاندی

 ندارد.  ارزشی هیچ روستایی، خودگردانیِ بدون سیاسی از بریتانیا، استقاللِ که

 

 در روستاهاست، ی باره در او های نوشته ی شده موضوعی و شده گردآوری ی مجموعه که "خودگردانیِ روستایی" کتابِ در گاندی

 ی شده اصالح اما ،و تاریخی سنتی شوراهایِ با جمله از تدابیر، انواع با را هند روستاهای ی چهره که کند می تالش خود طرحِ

 بعدا را شهر و کند شروع روستاها از کامل طور به را تمرکززدایی کند می سعی هم عمل در. دهد تغییر نچایاتپَگِرَم  ی نفره  پنج

 چیزهایی همان یعنی بردارد، دست روستا استثمارِ از  هم و کند تمرکززدایی هم از خود شهر، تا بگذارد شده انجام کار برابر در

 روستا استثمار به شهر تاکنون، که است معتقد او. اند کرده تاکید آن بر ۹بوکچین  موری و های نوینِ زاپاتیستا دیدگاه امروزه که

 روستاها به اش باید دینِ خود را پیشروان فداکاریِ با نیز و دارد مختلف های زمینه در که دانشی ی  ارائه با حاال و بوده مشغول

 .نیندازد روستا پای جلوی سنگی هم که باشد مراقب و بپردازد

 

رود.  می هم دارد، بلکه به سراغِ عمل نمی بینیم که تصویرِ روستاهای مستقل و خودگردان را فقط در ذهن نگه می این کتابدر 

کند و بنیادهایی برای کار در روستا  مندان به این نظریات را به دورِ خود جمع می نظران و عالقه گاندیْ متخصصین، صاحب

زند و حتی از جزئیاتِ وظایف و اختیاراتِ شوراهای مستقلِ روستایی و  گر روستایی دست می بیند، به تربیتِ کنش تدارک می

ها به اقتصاد و  شناساند. او در این نوشته گرا می ترتیب خود را آرمانگرایی عمل کند. به این گرانِ روستایی صحبت می کنش

 ی زمینه دهد؛ در بِ سیاسی و اقتصادیِ جهان شرح میهای غال پردازد و فرقِ آن را با سایر جریان اش می سیاستِ آرمانی

 او نگاه اقتصادْ ی زمینه در است؛ و معتقد مستقیم دمکراسیِ و بشری مستقلِ واحدهای خودگردانیِ به شدت به سیاست هم،

 شنید در این دو کتاب ها را از خود گاندی ی این ترِ همه یقاست که باید چگونگیِ دق "دارانه نگاهِ امانت"چون نگاهِ راسکین   هم

ها باید سریعا  اضافه ثروت  همین دلیل این گوید حفظ و نگهداریِ ثروتِ اضافه بر نیازهای اساسیْ یک نوع دزدی است، به که می

 "ناهمکاریِ"صورت، مردم باید خود را مجاز بدانند که با  ها در راه بهروزیِ مردم مصرف شوند و در غیرِ این دستِ مالکِ آن به

                                                                 
8
کند که سرباِز پادشاِه هندی  های مستقلی یاد می عنواِن جمهوری قبل از گاندی، درقرِن نوزدهم والِی انگلیسِی هند هم از روستاهای هند به - 

 نفره وارد روستا بشود. ی شورای پنج تواند بدون اجازه نمی
 
9
 ی این قلم در سایت "عدم خشونت". ترجمه ی گاندی، به  ، نوشتهبهروزی برای همه -سارودایاهای کتاِب  نک: پیوست برای اطالع از این دو - 
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 10حقِ خود )و نه اِعمالِ خشونت( آنان را مجبور به این کار کنند. به

 

  حداقلیِسالمِ کمپوست، خوراکِ  تولیدِ ی  نحوه مثلِ شود می جزئیاتی واردِ موارد بعضی رد "خودگردانیِ روستایی"کتابِ  

این  .است گاندی بودن گرا ملع ی نشانه که ها روستائیان، بهداشتِ فردی و بهداشتِ محیطی، درمان طبیعی و امثال این

اما اصلِ حرف او چیز دیگری هم از نظر خواننده، ناپذیرفتنی.  یشانها توانند محل تردید و بحث هم باشند و بعضی جزئیات می

 وارد او ای بگذرد و فقط به اصلِ حرف او فکر کند. تواند از آن موضوعاتِ احتماالً ناپذیرفتنی و حاشیه است و خواننده می

 را مردم زندگیِ که دهد می نشان توجه چیزی آن به ،11آخرین تشخیصِ خود بنا به بلکه،  شود، نمی فلسفی هم های بحث

 مسکنِ و پوشاک مَنزِلت، کار، خوراک، تامینِ همزمانِ معنویت، ها نوشته این در او تالشِ تمام. کند می تر تر و معنوی انسانی

 دورانِ آن  روستای هفتصد هزار در حیوان مثل بودند مجبور که است کسانی ی بشریت و  همهبرای  های مختلف شایسته از راه

 12.کنند زندگی هند

 خدا به شقیکی دو بار از ع فقط و شود نمی دیده دین از چیزی کتاب، تمام در اما. بوده مقدس انسانی مردم نظر از گاندی

به قولِ خودش، فقط  .کنند عملِ فداکارانه و بگذرند خود از کمکِ آن عشقتا به  است الزم گران کنش برای هکند ک صحبت می

 کند.  ی ادیان که عشق به خداست تاکید می مهبر جوهرِ ه

 

 معتقدند که شهرنشینی و سرعتِ فعلیِ و سیاسی اجتماعی نظرانِ اقتصادی، صاحب از به گاندی انتقاداتی شده است: بعضی

 کردن پرنشاط دلیل، همین به. ندارد وجود پا جلوی در دیگر راهی و است بشر ی همه حتمیِ ، سرنوشتِونقل حمل و ارتباطات

 در پاکستانی ی انبه پاکستان، در برزیلی ِ گوشت به داد تن عمال باید. فایده ناشدنی و بی است رویایی روستایی شکوفاییِ و

 و ببرند سودها  جایی جابهارتباطات و  سرعتِ این از همه باید. و کاهوی کالیفرنیایی در اروپا سوئد در نیوزیلندی کیویِ، فرانسه

 خالف ی  نظریه از دهد می دست به ای نمونه کتاب این در گاندی. زد فعلی نظام ترکیبِ به دست شود نمی که هاست همین برای
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خشونت را در   رود، بنابر این، نوعی دیگر از نافرمانِی مدنِی بی داند که کارها فقط با نصیحت و انتظاِر عمِل اخالقی پیش نمی او می - 

کنند. این  و ندار خودداری می  های زندگی و کم کردِن شکاِف دارا کند که با مقاومِت خود از تامیِن حداقل شنهاد میاندوزانی پی مقابِل  ثروت

 نافرمانی )ناهمکاری( در برابر دولت نیست، بلکه در برابر کسانی است که دولِت حافِظ تمامِی مالکیِت آنان است.
11
 :هایش ی نوشته خواننده به گاندی خطابِ  - 
 بودنِ  ساز هم و دستی یک نگرانِ  دل وجه هیچ به که بگویم مندند عالقه ها آن به که کسانی سایر و هایم نوشته جستجوگرِ  ی خواننده به خواهم می

 ام، شتهگذا سن به پا که حال. آموختم را بسیاری ی تازه چیزهای و گذاشتم کنار را بسیاری نظراتِ  حقیقت، برای ام کندوکاو در. نیستم ام سخنان
 ام آمادگی هستم، دلواپس اش برای که چیزی آن. شود می متوقف ام جسم تحلیلِ  با رشدم که این یا شده متوقف ام درونی رشدِ  که ندارم را حس این
 دو هر  بینِ   دوگانگی گونه هر کسی وقتی این، بنابر و است، بعدی ی لحظه هر تا لحظه این از خدایم، یعنی حقیقت، آوای از اطاعت در

 29/۰۴/1933 هاریجان، گاندی،. ِکی. ِام. )کند انتخاب را دومی باید طبعا   باشد، داشته من عقلِ  سالمتِ  به ایمانی هنوز اگر ببیند، من ی نوشته
 (2.ص ،

12
 :دهد می توضیح طور این (او تعبیرِ  به)را  سارُودایا همتای بی ارزشِ " Joanna Macy" قولِ  از" صلح  حواریِ " کتابِ  - 

 بینند، می محوری-درون سمتِ  به منحرف و عرفانی، تقدیرگرا، انفعالی، درویشانه، را معنوی اهدافِ  ها مارکسیست و داران سرمایه که حالی در"
 جنبشِ  چندوجهیِ  های برنامه درونِ  به و کشاند، می" واقعی" دنیای به شتاب با را فرد آن، در معنوی بیداریِ  فرایندِ  و سارُودایا معنویِ  هدفِ 

 ."برد  می «بارآور وکارِ  کسب و آموزش  خوراک، سالمتی،»
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 وسطایی، قرون برچسبِ آسانی به و فورا توان نمی نظریات این به. کند اثبات را آن کند می سعی و شده فرض بدیهی دیدگاه این

 که هایی فرهنگی و نابرابری و اجتماعی اقتصادی، زیستی، محیط سیاسی، معضالتِ ها و که مصیبت چرا. زد رویایی و گرا، عقب

 های حل راه از بیرون ی خالقانه های حل راه به که کنند می تشویق را ما اند، وجود آمده برای مردم به بزرگ تحوالتِ این طی در

و این اصلِ  .است برخوردار باالیی اهمیت از او هم نظریاتِ نوع این با ما آشناییِ که جاست این. کنیم فکر هم غالب جریانِ

ی  ی درمانِ طبیعی یا طرز تهیه کتاب است، نه درستی یا نادرستیِ نظرِ او در باره نگاهِ گاندی و مطالبِ این دو ماجرای

  کمپوست.

و شمال دنیا   ی غربی ، )یعنی همان روندی که نیمکره"شمالی-توسعه به سبکِ غربی"گاندی را یکی از اولین منتقدانِ 

اند(؛  عنوانِ الگو پذیرفته است یا به آن تحمیل کرده شمالی هم آن را به-گرفته و جهانِ غیرِ غربی هاست که در پیش مدت

کردنِ  اند. این توصیف به دلیلِ طرح هم دانسته 20ی هفتادِ قرن  پساتوسعه در دههبخشِ متفکرانِ  الهام همین دلیل او را به

ی بازارِ  های ذاتیِ فقیرسازنده مکانیزمتوان دید. وقتی که او به نقدِ   میاش و در این دو کتاب  سخنانهمین مباحثی است که در 

بازیِ  ، تمرکزگراییِ حداکثری، سیاستشده گرایی، اقتصادِ جهانی صنعتتولیدِ انبوهِ بیکارسازنده و فقیرسازنده، ماشینیسم، آزاد، 

به لحنِ نامدارانِ پساتوسعه از قبیل ولفگانگ زاکس، آرتورو  اش پردازد، لحنِ سخن قلِ مدرنِ پرسرعت میون و حمل ای حرفه

قتی بارها و بارها بر اقتصادِ محلی تکیه شود. از طرفِ دیگر و شده و قابل تامل می  اسکوبار، ایوان ایلیچ، مجید رهنما و ...  نزدیک

 کند. ی اقتصاد محلیِ فعلی تبدیل می های اجرا شده حل  او را به یکی از پیشگامانِ اقتصادهای جایگزین و راهاین تکیه کند،  می

 

 ل نفت و خاک، وای است مث اولیه منابعِ سر بر  جنگ بروز شدیدِ احتمالِ اش کمترین که زیستی محیط معضالتِ دیگر، طرفِ از

 کُش-ی سالمت پیچیده بسیار شیمیاییِ موادِ با شهرنشین بشرِ زندگیِ ی همه آلودگیِ آن، و قحطیِ و آب جنگِ همه، ازتر  مهم

 ی عرضه کاهشِ آن پی در و استخراج رسیدنِ حداکثر به) اوج ی نقطه در نفت ی پدیده و زمین، شدنِ داغ ،ها اقلیم تغییر کنارِ در

 استوا به کلیک یک ی  فاصله به را شمال قطب که هوشمند موبایلِ این از توانیم می یکِ تا که کند می نگران را ما ی همه ،(آن

خودی از این معضالت است، چرا  خودبه شان دوریِ شکلی است که سمت و سویهای گاندی به  حل راه .ببریم لذت کرده نزدیک

 فایده نیست. ها بی ترِ سخنانِ او در کنار سایر دیدگاه شناسد و نه شهر را. پس شنیدنِ دقیق که او روستا را واحد تمدنی می

 

 ربطِ این گاندی با شرایطِ فعلیِ ما

ی  ک کرد. سرزمینِ ما امروزه ظرفیتِ باالیی در زمینههای او را بهتر در توان دالیل آشناییِ مردمِ ما با این نوع دیدگاه حاال می

شود.  مان کامال بیشتر می آبِ ما و در تعامل با همسایگان اش دارد. این خطر در درونِ کشورِ کم بارِ مشکالت وفصلِ خشونت حل

ی بررسیِ عمیقِ همگان،  پرهیزی در حل مسائل خُرد و کالن تاکید دارد. پس این نگاه او شایسته گاندی اول از همه بر خشونت
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ی کشورهای جهانِ  سرزمینِ ما مثلِ همه سازانِ مستقل و دلسوز است. اما از طرفِ دیگر سازان و فرهنگ و اول از همه اندیشه

با شدن  و بعدا درگیرتر از جهانِ سوم  اند، اما با ترتیباتی منظم سوم رو به شهرنشینی رفته، کشورهای جهانِ اول قبال رفته

اش  گذرد دارد به سرعت خودشان. اما تخریبِ روستاها در جهانِ سوم هر چه که می این گرایش در جوامعِ خاصِ هایپیامد

هایی   . باید چاره13رساند های تازه می ها به اوج اش را در شهرها و ملت ِ ملی نشینی و معضالت حاشیه ی  فاجعه شود و اضافه می

عملیِ غالبْ قابلِ تامل باشند. البته باید دانست -های فکری توانند در کنار روندِ جریان میوار برای ما هم  های گاندی جُست. چاره

ی گاندی با ما فاصله دارند و به همین خاطر فرض بر تقلید نیست، اما مغزِ سخنِ او   که هم مکان، هم زمان و هم مخاطبانِ اولیه

در طول زمان در حال تکامل بوده و ممکن است به قول خودش ندی که نظریاتِ گا پذیر باشد. نکته این تواند تامل حتما می

 . 14او ببینیم متاخرِ هایی را هم در نظراتِ تناقضات و رشد

 

. است ایران ی آرامش درآینده و آزادی و آبادی برای ای تازه دادنِ راهِ نشان ی اوْ دیگر از اهدافِ آشنایی با این وجوه اندیشه  یکی

 به تبدیل ناصالح، یا صالح حاکمیتی، هر برای است زیادی شهرهای کالن دارای که ایرانی گرای کردنِ تمرکز اداره که شرایطی در

 حداقلْ آباد کردن  و زنده یا روستاها به بازگشت جایگزینْ راه یک است، تیره بسیار اندازِ آن آینده چشم و شده ناممکن یک

 نگهداشتن و زنده کردنِ برای زنده تالش ی نحوه دهد، می نشان گاندی که راهی. 15است موجود روستاهای همین نگهداشتنِ

 این او .ی روستاییان است روستاها به کمکِ عملِ موثر شوراهای مستقل، واقعی و پرقدرتِ روستایی و عملِ آگاهانه و داوطلبانه

و احیای روستاییْ، رو در روی    چگونگیِ توسعهتامل بر روی بحثِ . شناسد نمی سیاسی استقاللِ از کمتر وجه هیچ به را کار

 است.    "باید"های جریانِ غالب، برای ما هم یک  حل راه

به خصوصیاتِ انگیزشی، اخالقی، رفتاری، پایبندی به  شاو برای ما مفید است تاکیدِ مکررهای  این بحثی مهمی که در   نکته

 که دهد می نشان اجتماعی گرانِ کنش و رهبرانِ است. گاندی به این مسیردر  گرانِ متعهدِ بودنِ کنش  اصول، صبوری و پیگیر

 باید حتما را چیزهایی چه و بدهند اهمیت باید چیزهایی چه به کنند، کار باید چگونه کنند، کار برای این هدف بخواهند اگر

گران،  در مجموع برای روستائیان و کنش .باشد او کنشِ اصلیِ هدفِباید  چیزی چه و کسی چه گوید می گر کنش به. بریزند دور

برای اعتالی  خود های کوشش جریانِ در شاید بتوانیم، هم کند. پس ما تشریح می "انسانِ نو"تحولِ انسان فعلی را به  ی نحوه

                                                                 
13
هستند بر این فجایع در سراسِر جهان که تقریبا   هایی همگی شاهد Humanو  Baraka ،Samsara ،Homeهای بلنِد مستنِد  فیلم - 

 رسند.  نظر می ناپذیر به برگشت

 کثیری "گروههای معتبِر جهانی و خبرگزارِی فرانسه منتشر شد. بخشی از آن:  هشدار دانشمنداِن مطرح  در رسانه 1۴۰۰مرداد  ۶در روز 
 زمین ی کره «حیاتی های شناسه» وخامت اقلیمی، تغییرات با جهانی اقتصاد تاکنونیِ  برخوردِ  ی نتیجه در که دادند هشدار بانفوذ دانشمندانِ  از
 1۵7دیگری از   دانشمند هزار 1۴ از بیش جزو پژوهشگران این .است الوقوع قریب قرمز خط چندین از عبور و رسیده ای سابقه بی مرحله به

 که گویند می ها آن. شدند زیست محیط زمینه در العاده فوق وضعیت اعالم خواستار کارزاری آغاز و بیانیه صدور با اخیرا که هستند کشور
 "  ... .اند نکرده برخورد «زمین کره از افراطی کشی بهره» و اقلیمی تغییرات اصلی عوامل با گاه هیچ جهان های دولت

14
 .11نگاه کنید به پانوشت  - 
15
 ی جامعه ی پیچیده درهم معضالتِ  حلِ  برای هم، معکوس مهاجرتِ  از صحبت (139۰ی   در این روزها )در دهه تازگی، به که، هرچند - 

 این به باالجبار مسکن   مشکلِ  و معیشتی دالیلِ  به هم  مردم از بعضی حتی و ندارد، تازگی و است شده آشنایی ی نسخه مشابه، جوامعِ  و ایران
 .اند داده تن حل راه
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 ی بومی بگیریم.الگو شروطْ این از مان، روح و روانِ خود، و برای تامین آبادی، آزادی و آرامیِ میهن

او به  است.ی او بر توجهِ همیشگیِ جنبشِ های اجتماعی به هدف اصلی و دور نشدن از آن   ، تاکید و توصیهتاملِ ما دلیلِ دیگرِ

گرانِ دیگری هم  . کنشرد و احتمالِ انحراف از این هدف هم بسیار باال استشدت توجه دا بخشیِ طبقاتِ محروم به توان-خود

 به این هدفِ مهم ببینند.  پرتامل در پایبندی گفتار و رفتارتوانند الگویی  که امثال این آرمان  را داشته باشند، می

 

توسعه خودگردانی، بهروزیِ همگانی، ی  توان گفت آشنایی با نظرات گاندی در باره با توجه به همگیِ نکات باالست که می

تواند باشد، چرا که شکوفاییِ  می "دبای"نظران و مردمِ عادیِ ایران هم یک  و شکوفاییِ روستایی برای صاحب (شکوفایی)

در  کند. شاید روزگاری برسد که آید کم می های فعلی هر چه باشد، حتما از فشار شدیدی که بر روی شهر می روستا

کردن  اندیش بشوند و با عجین-روستا شِمُرَد، شان را برمی وهوای از نوعی که گاندی حال ،گرانی اجتماعی کنش مان سرزمین

 روستاییِ مناسب با سرزمین خودمان آستین باال بزنند. شکوفاییِ گریِ تسهیل د با روستائیان برایزندگیِ خو

 

                                               بشویم! آشناهای مستندِ او  حاال کتابِ خودگردانی در پیشِ رویِ ما است تا مستقیما با دیدگاه
 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰، غالمعلی کشانی

www.GHkeshani.com 

keshanigh@gmail.com 

www.t.me/ghkesh 
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 گفتار پیش

را به  "خودگردانیِ روستایی"ی  بارهگاندی در  ماهاتماهای  ناواجیوان منتخبی از نوشته واقعا جای خشنودی دارد که انتشاراتِ

های مختلفِ زندگیِ روستایی از جمله   ی جنبه را در باره 16جی های گاندی کند. این کتاب دیدگاه کتاب منتشر می شکلِ

 . در خود داردداشت محیط و به ونقل، آموزشِ پایه، سالمت داری، حمل کشاورزی، صنایع روستایی، دام

 

سیاسی و  زداییِ وسیع از قدرتِ ی تمرکز ایات راج( را بر پایهچنکنیم تا حاکمیتِ خودگردانِ روستایی )پَ در دورانی که تالش می

بسیار  رسمی حتما از ارزشِ غیرِ طور برای فعاالنِ مینبزرگی از مقامات و ه اقتصادی به اجرا درآوریم، این کتاب برای بخشِ

های غربی  عنوانِ نوعی از برنامه دیده شود که عمدتا از دموکراسی نباید به 17"شکوفاییِ جماعتی"باالیی برخوردار است. جنبشِ 

ی فعاالنی که  های هندی باشد. بنابراین بسیار مهم است که همه ی شرایط و سنت شود، بلکه باید ضرورتا بر پایه می "وارد"

 های مختلفِ ی جنبه جی در باره های گاندی طالعات و دانشِ کافی از دیدگاها 'بینند بش آموزش میبرای مشارکت در این جن

ریزی برای هند چشم بپوشیم و  جی در موردِ الگوی برنامه های گاندی باشند. اگر از تجربیات و آرمان  بازسازیِ روستایی داشته

  ایم. وجود آورده بههای درست  مان بر پایه راسیدموک تکاملِ برای، خطر بزرگی را بِزنیم روْها را د آن

 

 . در واقع، او مخالفمدرن پروبال داده است کردنِ  ی صنعتی در باره ای های کهنه دیدگاهبه اشتباه است اگر فکر کنیم گاندی 

اصالح و پیشرفتی در ماشین بود. او به هر حاکمیتِ شدن به معنای دقیقِ کلمه نبود؛ بلکه قویاً مخالفِ جنونِ   ماشینی

د. او در عوضِ تولیدِ نگر در روستا تامین شغل کن ها صنعت توانست برای میلیون گفت که می  های کوچکی خوشامد می ماشین

جی به شدت  های خودشان بود. گاندی ها و کلبه در خانه "ها توده انبوهِ"دارِ تولیدِ  طرف ،های بزرگ کارخانه انبوه به دستِ

دهیِ کارآمدِ صنایعِ  معتقد بود که فقط با سازمانمندِ هندی بود و  مینِ اشتغالِ کامل برای هر شهروندِ جسماٌ تواننگرانِ تا دل

لِ مناطقِ روستایی به طورِ طای که از نیروی انسانیِ عا ریزی توان به این هدف رسید. هر برنامه روستایی و خانگی در روستا می

تنها کشند و بیکار اند،  برای مردمی که گرسنگی می"گفت  جی می قی یا معقول باشد. گاندیتواند منط کامل استفاده نکند نمی

هایی از   گزیده) "مزد است. عنوانِ دست ی خوراک به     کار و وعده باشد  که  جرات حضور و بروز داشتهخدا  شکلِ قابلِ قبولِ

ییِ شکوفا"عنوان اصلِ بنیادیِ  امروزه از طرفِ اقتصاددانانِ غربی به ی اشتغالِ کاملْ (. این نظریه4۹، ص. سن. کِی. بُ، اِگاندی

است. استاد   جمعیتِ زیاد و در حال رشد شناسایی شده ی دارای نیافته خصوص در کشورهای توسعه ، به18"ای برنامه اقتصادِ

                                                                 
 شود. گذاری و تحبیب به اسم اضافه می در هند پسوند جی برای عزت - 16
17 - developmentتر است.   ی معانی وسیع این کلمه نیست. اما شکوفایی فراگیرنده دهنده پوشش "توسعه"ی  : توسعه. واژه 
18 -planned economic development  
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 (155، ص. هی مرفّ جامعه) 20"همراه با بیکاری است. تر از تولیدِ بیشترِ مطلوب اشتغالِ کاملْ"معتقد است که  1۹گالبِرِیْث

 

زدایی از قدرتِ اقتصادی و سیاسی پشتیبانی  های خودگردانِ روستایی به شدت از تمرکز گاندی از راه سازماندهیِ دولت ماهاتما

تنها توان اجتماعی و  علمی عمل کند، نه مشخص بود که نظامِ دولتِ روستایی در هند، اگر با اصولِ کرد. او بر این نظرِ می

کند. آچاریا وینوبا  تجاوزِ خارجی تقویت می خطرِ دهد، بلکه نیروهای دفاع ملی را هم در برابرِ اقتصادیِ روستاها را افزایش می

 22گرامدانجنبشِ ی نوعی جماعتِ تعاونی از راه  سازماندهیِ روستاهای هند بر پایه بهزیادی بر نیازِ فوری  هم تاکیدِ 21بهاوِیْ

ی  پیشنهادی احساساتی بر پایه نبایستی به عنوانِ 23"نچایات راجپَ"شده یا  داشته است. این آرمانِ دمکراسیِ تمرکززدایی

های  نهاد امروزه که کند ی اقتصادی و سیاسیِ مدرن در غرب مشخص می ی اندیشه وسطایی تلقی شود. مطالعه مفاهیمِ قرون

گوید  می 24شوند. استاد جُوْد های باثبات تلقّی می برای تاسیسِ دموکراسی بر شالودهعنوان عنصری حیاتی  شده به زداییتمرکز

ی  )نظریه "تکه شود و کارکردهایش توزیع شوند. انسان به عملِ اجتماعی احیا شود حاکمیت باید تکه اگر قرار باشد ایمانِ"

دهیِ  معتقد است برای رواج 27"فابیانیسوسیالیسمِ "اش  در کتاب 26. استاد کوْل25(121تا 120، صص. سیاسیِ مدرن

 "های کوچک. ی دموکراسی مان بر پایه  باید شروع کنیم به ساختنِ جامعه" ظرفیتِ کُنِشِ جمعی در بین مردان و زنان معمولی

خودگردانیِ "درستی به سمتِ هدفِ  یات راج که با شور و غیرت در هند راه افتاده است گامِانچی پَ از این جایگاه، تجربه

 است که گاندی مجسم کرده بود. "روستایی

 

های صرفاً  ی ارزش نظمی اجتماعی و اقتصادی بر پایه جی به دنبالِ باشیم که گاندی پیش از هرچیز، باید این توجه را داشته

کرد و  تالش می "باالی زندگی داردِناستا"و برای  معتقد بود 28"ی بلند زندگیِ ساده و اندیشه"آرمانِ  بهمادی نبود. او همیشه 

موکول نیست، بلکه به  ها اش به افزایش یقمعنای حقی هتمدن ب"گوید  گاندی می ."استانداردِ باالی معاش"ط برای نه فق

                                                                 
1۹ - Prof. Galbraith 
20 - Affluent Society 
21 - Vinoba Bhave :زمینِ توزیع و اهدا جنبشِ خاطر به. آچاریا به مشهور هند؛ اهل بشرِ حقوق و خشونتی بی طرفدارِ ،(1۹82 -18۹5) بهاوِی وینوبا 

 به روستا بهودان، جنبش در. بود برجسته فیلسوفی. آید می حساب به گاندی هاتماام معنویِ جانشینِ و "هند ملیِ معلمِ" عنوان به او. دارد شهرت بهودان

 .بگیرد اهدایی زمینِ زمین، بی دهقانان برای زیاد، های زمین صاحبان از کرد می تالش و رفت می روستا
22 - Gramdan Movement 
23 - Panchayat Raj ی روستایی  نفره  های پنج : حاکمیت شورا 
24 - Prof. Joad 
25 - Modern Political Theory 
26 - Prof. Cole 
27 - Fabian Socialism 
28 - plain l iving and high thinking تعبیری از ویلیام وردزورث شاعر انگلیسی که به شکل :simple l iving  کار می رود هم به. 
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  "ها وابسته است. خواستهی  ادی و داوطلبانهار کردن دودحم

 

اقتصاددانانِ امروزه شود.  واقعیِ انسانی غفلت می رفاهِررِ القیِ زندگیِ اقتصادیْ به ضخی ا از این جنبهاغلبِ اوقات متاسفانه، 

اقتصادی  کنند تا به رشدِ تاکید می "گذاری بر روی کاال سرمایه"در کنارِ  "گذاری بر روی انسان سرمایه"نوین بر نیازِ فوری به 

 افرادی"دموکراسیِ اقتصادی و سیاسی، گوید که برای موفقیتِ  به درستی می 2۹بتوان رسید. استاد شامپیترگستر و سریع  دامن

 (. عینِداری، سوسیالیسم و دمکراسی سرمایه: نک) "باشند.  با تواناییِ کافی و شخصیتِ اخالقی باید وجود داشته تعداد کافی  به

ای بشویم که در آن  عصر فراوانی خواهیم وارد ما نمی"است:  زیر بیان کرده ی جملهبا تمام قوا در  30لند کراسهمین نظر را 

، ی سوسیالیسم آینده) "طور لذت ببریم. آموزند از فراوانی چه ایم که به ما می هدهایی را از دست دا ارزشهمان متوجه شویم 

، و کارکنان ارگرانی ک همه ریزیِ ماست که باید دائما در ذهنِ ی اخالقیِ برنامه این انسان و جنبه همین دلیل به( 52۹ص. 

تمانِ هندِ خاین ماجرای سااندرکارِ  دستکسانی که یعنی باشد،   غیر مقامات حضور داشته در ذهنِ طور مقاماتِ رسمی و همین

 هستند. جی نوینِ رویاهای گاندی

 

 31شریمان نارایان ،دهلیِ نو

13-11- 1۹62  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2۹ - Prof. Schumpeter 
30 - Crosland 
31 - Shriman Narayan 
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    مقدمه

را مثل  دانشمندان، ادیبان و مردم عادی ،مداران سیاست نگاهِ آرمانِ وحدتِ بشری وقت هیچ از اینْ لقب تا بشر در طولِ تاریخِ

اش را به  راه 'به شکلِ سربسته کمابیشبشری  وحدتِ رمانِآ هامروز" اُرُبیندُری شِ . به قولِامروز به خود متوجه نکرده است

میل حن تآاند و تقریباٌ بر  شرایط را ایجاد کردهن این عصر، ایشرایط ذهنی و مادیِ  کند. جلویِ خودآگاهیِ ما دارد باز می

های آن حاال از استانِ  ترین پادشاهی اند که گسترده قدر کوچک کرده مان را آن ای که زمین خصوص اکتشافاتِ علمی به  ،اند شده

چنان که شاعرانه  اوری، آندر فنّمهارتِ غرب "گوید  به درستی می 33بی نآرنولدتویْ 32"رسند. یک کشورْ بزرگتر به نظر نمی

هز کرده که جهایی م انسان را برای اولین بار در تاریخ به سالح زمان دستانِ کنیم، فاصله را نیست و نابود کرده و هم اش می بیان

هم  انگیز است و م هم هیجانوحدت نیازمندی قدر فوری به که این دلیلِ این را نیست و نابود کنند. ... قادرند نوع بشر

یای بیان شده است. برای هر زن و مردِ آگاه به سیاست در دن "یک دنیا یا هیچ"ت در تعبیرِ حفتاده. این نکته با صرااُپا پیشِ

با کالم  35ریم سوروکینیپیت 34".اندازد نیندازیم، جنگ ما را برمیر اگر فورا جنگ را ب فعلی روشن است که در عصر اتم

کان است و از چِ های جنگ خون مخه از زبشریت در حالی ک»کند:  شکل تعریف مینظیرش مشکل جهان را به این  بی

در تمنای زندگی به او است.  گاه بیرون از قتل ی راهی بهوبا نومیدی در جستج ،های نابودیِ اتمی در وحشت است فرانکشتاین

جای  ی عشق در عوضِ نفرت است. مشتاقِ نظم است که به جای جنگ خواهان صلح است. گرسنه است. به ننگینجای مرگِ 

اش در برابر  برای قامت یرترفرهنگیِ فاخی   جامهدی واالتر و سر دارد، رویای خِرَنظمی بنشیند. رویای انسانیتی بهتر را در  بی

ی  ی مرگ و رویاروییِ محتوم با مسئله قله در ی خود احمقانه کردنِ درگیر اش. انسان با ماشینی آدم نِپیرهنِ خونینِ تمدْ ژنده

 «شِ ابدیِ بقا و نامیرایی بپردازد.ستر از همیشه به جستجوی پر بور است نومیدانهجم «یا نبودن نبود»

 

کند، راه دیگرش نابودیِ موقع در مسیر درست کوتاهی  شنده در چالش است در اقدامِ بههای کُ اکنون با سالح اگر بشریت که هم

سیسِ یک کند. تا ناپذیر میگریزکشیدن از جنگ آن را  دست کامل است. نجاتِ بشریت در تاسیسِ دولتِ جهانی است. ضرورتِ

 های فعلی است. لتِ جهانیِ اصیلْ ضرورتاً نیازمندِ برچیدنِ حاکمیتِ ملیِ حکومتود

 

                                                                 
 آرمان وحدت بشری - 32
33 - Arnold Toynbee 
  The Ideal of Human Unity:آرمان وحدت بشریکتاب  - 34
35 - Pitirim Sorokin ی اجتماعی ی چرخه نظریه"گیریِ  آمریکایی. او در شکل-( جامعه شناس و فعال اجتماعیِ روسی1۹68 -188۹): سوروکین" 

هایی تکرار  گوید که رویدادها و مراحلِ جامعه و تاریخ عموما خودشان را در چرخه گراییِ اجتماعی، می ی انقالب سهیم بود. این نظریه بر خالف نظریه

 رورتا منکر پیشرفت اجتماعی نیست.ی چرخه ض کنند. نظریه می



18 
 

 

میتِ ملی کارِ آسانی نیست. اما کاست، چرا که خالصی از حا  مهمیخواهد شد پرسشِ  لتِ جهانی تاسیسواین که چگونه د

مان برای  ای در بیانِ آمادگی ی ناشدنی یا عمده نکته"جی بگویند:  شماری وجود دارند که مثل گاندی مدارانِ انگشت سیاست

ت قربانی عکه فرد خود را برای جماآن است  'فداکاریمنطقیِ  بینم. ... پیامدِ وابستگیِ متقابلِ جهانی به جای ناوابستگی نمی

اتم  در عصرِ"گوید،  بی می آرنولد توین "و ملت برای دنیا. برای استان، استان برای ملت ناحیه، ناحیهکند، جماعت برای  می

 توانیم بدون وحدت خشونتی( است. ما دیگر نمی )بی 36ییی آشوکا یهحمان نیاز داریم، قطعا رو مداران ای که درسیاست روحیه

روزگارِ ما نه زور و اجبار،  باشیم. در خواهانِ این هدفِ ناگزیر و زورمدارْ یهای اجبار توانیم با روش زندگی کنیم. اما دیگر نمی

تفاده از زور کار بگیریم. در عصر اتم، اس بشریت به وحدتِ توانیم برای ها تنها ابزاری است که می بلکه هدایت و تغییردادنِ دیدگاه

برند که  به سیاستی راه می 'کشیده خواهد شد. در این دوران، ترس و آگاهی ویرانگری-خود هد، بلکه بشو منجر نمیبه اتحاد 

است که راه خشونت تا ابد بر روی  روشنترتیب  این به ".ی آگاهی دنبال کند فقط بر پایه را  آن آشوکا را الهام بخشیدند تا

دو " "گوید می 38"گری روستایی"به نامِ  37کوماراپپا شری بهاراتان کتابِ آمدِدر ندی در پیشاگ ماهاتمابشریت بسته است. 

ها  رسند جنگ د. اتفاقاٌ به نظرم میکردن های اقتصادی را اثبات  عیارِ این نوع نظام ورشکستگیِ تمام 'ی نسلِ ما جنگِ گذشته

خشونتی است که شروع شده! دنیا راهی نخواهد  دورانِ بی امیدوارم بتوانیم بگوییم که امروز "د.کردن ورشکستگیِ جنگ را ثابت 

اند. گاندی  مدارانِ جهان با حقارت به آن نگاه کرده ی سیاست خشونتی که تا حاال همه ناپذیرِ بی داشت جز استفاده از گنجِ پایان

 برای نِ نیتامی از صلح و حسی بیدار و آزاد پی«هند»"گوید:  معتقد بود که هند رسالتی مشخص دارد که انجام بدهد. او می

زی رو به ری کنم ... که دنیا از فرط خون ام حس می ترین زوایای قلب در درونی"در جایی دیگر گفت،  "ناالن دارد. این دنیای

د هن زنم که شاید این امتیازِ سرزمینِ باستانیِ ای است، و من خود را با این خیال گول می ارهمرگ است. دنیا به دنبالِ راه چ

اش  نظری دلی و بلند پاک 'مشارکتِ خاصِ هند "بی ی آرنولد توین به گفته "دهد. نشان اقرفت را به دنیای مشت باشد که راه برون

متحدِ  ی هند به نسلِ ی ویژه این هدیه که درخواهند یافتنگاه به گذشته  های آینده در تقدم این نکته را نسلعم خواهد بود. ...

 است.بوده بشر 

 

 دولتِ راه از جهانی صلحِ برقراریها نیروی نظامی باقی بماند،  وفصلِ اختالفات و کشمکش تا زمانی که بهترین ضمانتِ حل

شود. فقط دولتِ   استفاده از زور باید کامالٌ کنار گذاشته ،توخالی خواهد ماند. اگر صلحی دائمی بخواهیم رویایی پوچ و جهانی

جهانی بر مبنای برابری و برادریِ ند. فدراسیونی کتواند صلح پایدار را تضمین  القی است که میجهانی با پشتیبانیِ ضمانتی اخ

                                                                 
36 - Ashokaگرایی شهرت دارد. خشونتی و ترویج بودایی قبل از میالد. او به مدارای دینی و بی 232تا  268ی هند در  قاره : آشوکای کبیر، پادشاه شبه 
37 - Shri Bhuratan Kumarappa 
38 - Villagism 
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د کرد. دولتی هاش، چه کوچک یا بزرگ، راه درازی در جهتِ تضمینِ صلح جهانی طی خوا دهنده ی واحدهای تشکیل همه

ها  زای ملت اقتصادیِ کشمکش-های اجتماعی نظام های جنگ در یشه، چرا که رکند تواند صلح را تضمین جهانی به تنهایی نمی

خواهد بود. بنابراین، یک  یک پندارفقط جهانی  ح، امید به صلزنند بیرون میها از ریشه  قرار دارند. تا زمانی که این کشمکش

ک چط واحدهای کواستثمار در هر شکل یا قالب را تضمین خواهد کرد. فق شدنِ دمکراسیِ واقعی و برچیده کارِ 'جهانیسازمانِ 

زرگتر، کنند. هر قدر واحدها ب افراد فراهم می کنند و میدانی برای رشد کاملِ ی کمک میعاند که به عملِ دمکراسیِ واق

اند، های کوچک  مهار افراد و گروه تر مستعدِگهای بزر تر خواهد بود. سازمانمافراد ک ابتکار و آزادیِقدر هم میدان برای  همان

. بنابراین، برای فزاینده منتهی خواهند شد کنند. آنان در نهایت به رکود و زوالِ سازی و انضباط تالش می ون برای همسانچ

کوچکِ  یهای کنونیِ سیاسی و اقتصادی به شکلی جهت بگیرند که واحدها جهانی الزامی است که نظام حِدستیابی به صل

 نی با ظهورِ مشکالتِبر آب خواهد شد و دولتِ جها شهانی نقشده بسازند. در غیر این صورت، موضوعِ صلحِ ج تمرکززدایی

 است. 3۹شده واحدهای سیاسی و اقتصادیِ تمرکززدایی ی ناگزیرْ گزینه ،اینخود به خطر خواهد افتاد. بنابر نشدنی بر سرِ راهِ حل

 

تر است که در  ثمربخش بخش، رنگارنگ و یاتحهنگامی  ی است بر این حقیقت که زندگیِ جمعی"گواه"ی نوعِ بشر  تجربه

اند.  ها را داشته ین حمایتهای کوچک اند که پرشورتر تر تمرکز داده شود. تنها واحد های ساده واحدهای کوچک و سازمان

 شود. وری می ام و بهرهجار کمبودِ انسچد شود پهن می از هم مناطقِ دور درجمعی که  ای زندگی

 

مند را عرضه  عیارِ حیاتِ غنی و قدرت های شکوفاییِ تمام های روستاییِ هند نمونه شهرهای یونانِ باستان و جمهوری دولت

 د. کردن 

 

 :نویسد میفرزانه چنین  40جواهر لعل نهروی

داد. شوراهای  آن توان و قدرت می  ی فضای سیاسیِ آریایی بود. همین بود که به روستایی شالوده خودگردانِ این نظامِ"

هیچ سربازی اجازه نداشت به روستا وارد شود مگر  شانْ شان حساس بودند که طبق قانون های قدر نسبت به آزادی روستایی آن

و  کنند شاه باید طرف رعایا را بگیرد، نه طرفِ افسران را؛ گوید که وقتی رعایا از افسری شکایت می سارا می پادشاه. نیتی با مجوزِ

ست و کسی از شرابِ پُ  چه" سارا شد چرا که به قولِ نیتی ، افسر اخراج میدکردن  میازو شکایت  یاریبس ه افرادِدر صورتی ک

  "شود. مقام مست نمی

                                                                 
 و طبعا کوچک.  - 3۹
40 - Nehru Pandit Jawaharlalاستقاللِ هند.-وزیرِ پسا اولین نخست و : همرزمِ سیاسیِ گاندی 
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 کنند. رانی می مقاماتی است که امروزه در این کشور بدرفتاری و بدحکم رسد خطاب به انبوهِ نظر می سخنانی خردمندانه که به

 

 بود که جماعات روستایی را به این شکل تشریح کرد: 1830ی  ر چارلز مِتکالف، همین دههانگلیسیِ هند، سِ کل فرماندارِ

نیاز از روابط  خواهند در بینِ خود دارند و تقریبا بی چیزی را که می های کوچکی اند که تقریبا همه جماعاتِ روستایی جمهوری"

های روستایی که هر یک  جماعت ی آورند. این اتحادیه ها دوام می آورد، این م نمیجا که چیزی دوا نآرسد  نظر می خارجی اند. به

ناشی شان  برخورداری  ی شان، و سرچشمه ی شادمانی دهند ... به مقدار زیادی سرچشمه جدایی را تشکیل می کوچکِ تِحکوم

 "است. بسیار آزادی و استقاللِاز 

 

جا  پیرایه در این و بی وغشّ غلّ روستا بسیار ستایش آمیز است. ما تصویری از شرایطی تقریبا بی قدیمیِ این توصیف برای نظامِ

دیگری هم وجود  های خوبِ ی خوبی بود و ویژگی تردید آزادی و استقاللِ بسیار زیادی که روستاها داشتند نکته بینیم. بی می

 41"ی ماست که انجام شود. های روستایی( هنوز هم به عهده یجمهورها ) آنی  دوباره بازسازی و تولدِ داشتند ... کارِ

 

ی  گیریِ تازه های قدیمیِ روستایی نیست، بلکه شکل   پنچایات جی رستاخیزِ تصویرِ خودگردانیِ روستایی در ذهنِ گاندی

خشونتی  تجسمِ عملیِ بی روستاییْیِ در بافتارِ دنیای کنونی است. خودگردان 42واحدهای مستقلِ روستاییِ سواراج )خودگردان(

 در سپهرِ سیاست، اقتصاد و اجتماع است.

 

ای است که زندگیِ  بینانه روشن 43، حاکمیتِ آنارشیستیِحکومت است دمکراسیِ بی ی آرمانیْ جی، جامعه گاندیدر نظر ِ

رد چون حکومتی وجود سیاسی وجود ندا قدرتِ در حاکمیتِ آرمانیْ"تنظیم است.  ل است که خودچنان در آن کام اجتماعی آن

ضخامت  اقلیدسی است که خطی بی خطِ آرمان مثلِ"عیارِ آرمان ممکن نیست. اما  جی معتقد بود که تحققِ تمام گاندی "ندارد.

حال فقط با در ذهن داشتنِ این خطِ   امروز کسی نتوانسته آن را بکِشَد و کسی هم هرگز نخواهد توانست. با ایناست، ولی تا 

را به ما داد که به  "خودگردانیِ روستایی"او  ،ی سیاسی در زمینه "ایم. هایی در هندسه رسیده که به پیشرفتآرمانی است 

                                                                 
 ی جواهر لعل نهرو ، نوشتهنگاهی به تاریخ جهان - 41
42 - Swarajخودگردانی : 
43
 - anarchismاشکالی  همه و دارد ای ریشه ضدیت قدرت در طلبی انحصار به نسبت که است سیاسی یجنبش و فلسفه اقتدارگریزیْ یا نارشیسم: آ 

 نامطلوب، حزبی تک های دولت تمامی آن نظر به و است متمرکز رهبریِ قدرت بردن بین از خواستار آنارشیسم. کند می رد را مراتب سلسله و اجبار

با دمکراسیِ مستقیم، و بدونِ اِعمال قدرت از سوی دولتِ متمرکز باشد، وضعیت   وضعیتی که مدیریتِ آن داوطلبانه، همراه .هستند مضر و غیرضروری

 است. "نه به ارباب"آنارشیستی است. یکی از شعارهای اصلیِ آن 
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 44.کمترین فرمان را صادر کندآن است که  یم. او متوجه است که بهترین حکومت،اش نزدیک شو حکومت آرمانِ دمکراسیِ بی

  ، اینروسیه خواهِ در حاکمیتِ تمامیت اما "رود. حکومت تحلیل می"جاست که  ی نهایی آن ی کمونیسم، مرحله سفهلبنابه ف

جا تحلیل برود مشکل  حکومت در آن زمانی برسد که این که کردن وجود دارد. باور  است که ی قدرت در حکومت تمرکزِ همه

خودگردانیِ "شد، و  حکومت دمکراسیِ بی ی آرمانِ ی فایده گرا است متوجه لخواهی عم گاندی که آرمان ماهاتمااست. 

آرمانی است  "خودگردانیِ روستایی". لذا نیست، اما پَراکـَنِشِ حکومت است "رَویِ حکومت تحلیل"را عرضه کرد که  "روستایی

 شود. یافتنی بیان می بر روی سطحی دست "تحلیلِ حکومت"دور از دسترسِ  بر خالف هدِفِ که

 

 'ای هستند. تمرکزِ اقتدار معطوف به قدرتِ متمرکزِ پیچیدهو محور، -محور، حزب-سازوکارهای انتخابات های مدرنْ دمکراسی

داری، سوسیالیستی  اند، چه سرمایه است که لـَـخت و سنگین و نامتوازن شده فعلیهای سیاسیِ  منظا ی ی تقریبا همه مشخصه

آیند. آنان خود را برای  د، کسی به حساب نمینشو ارباب خوانده می دهنده رای یا کمونیستی باشند. افراد اگر چه به عنوانِ

سیاسیِ فرد است که  روند. این تنها اقدامِ بعد تا انتخاباتِ بعدی به خواب می دهند و ای نشان می دوره انداختن رای در انتخاباتِ

ابزار  هایی که غالباً روزنامه بی، و راهنماییِحز دهد. یعنی او تحتِ هدایتِ نظامِ متمرکزِ شده انجام می ی تعیین در یک دوره

گیریِ سیاستِ دولت دارد. در دولتِ رفاه یا  آید. فرد نقشی کم یا هیچ در شکل های اقتصادیِ متمرکزند به حرکت در می قدرت

 که ظاهرِ انسانی دارد. کند نزول می شده خورده، زبان بسته و واداشته-تا حدّ حیوانی پُر ، اوخواه رژیمِ تمامیت

 

فرد که در  20تواند با حضور  دمکراسیِ واقعی نمی"گفت  میعی در هند عمل کند. بنابراین، خواست که دمکراسیِ واق  گاندی می

در روستایی که واحدِ  "خودگردانیِ روستایی"در  "دستِ مردم هر روستا کار کند. ایین و بهاند عمل کند. باید از پ مرکز نشسته

مستقیمی در دولت دارد.  تاثیر و نقشِ ، هر فردْاست برخوردار از حداکثرِ قدرت است که ای شده تمرکززدایی اسیِ کوچکِیس

عمل خواهد کرد که هر ساله به دستِ روستائیانِ  پَنچایاتی  نفره مارِ دولتِ خود است. دولتِ روستا از راهِ شورای پنجعفردْ م

تیار و صالحیتِ قانونی را خواهد داشت. در پنجایات ی اخ شود. دولتِ روستایی همه ب میمقرر انتخا بالغ، با حداقل شرایطِ

 ندارد.  مجازاتی در آن وجود چون نظامِ ،جا است گذار، قضایی و اجرایی یک ی قانون قوه

 

برخوردار از ابتکار و  مردمی ؛در کنترل اقتدارهایی  رعیت دار اند، نه در چنین نظامی شهروندانی وجود دارند که خویشتن

 که برای همه چیز منتظرِ دولت اند. یجای آنان به ،مسئولیتِ شهروندیپذیرشِ  برای پرورش یافتهکامال  احساسِ

                                                                 
کند، اما  اش سر لوحه می افرمانیِ مدنیر اول کتاب نجمهور آمریکا است. اما هنری دیوید ثورو آن را د این تعبیر متعلق به تامس جفرسون رئیس  - 44

و مردم هنگامی صاحب این حاکمیت خواهند  است که اصال حکومت نکند. آنبهترین حکومت، " رسد که جا می کند که در نهایت کار به آن اضافه می

 "کرده باشند. شد که خود را برای داشتنِ آن آماده
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ی بنیادی یک نظام  رکهحکه نیروی مکند  می تالش برای آزادیِ کامل و رشد کاملِ فردخودگردانیْ دمکراسیِ واقعی، یعنی 

 سیاسیِ واقعی است.

 

ه درمانی بالقوه برای بسیاری از کیل و پرقدرتی است جی دمکراسیِ اص یدگان این ترتیب خودگردانیِ روستایی در تصورِ به

 شدهْ الگوی دمکراسیِ اصیلِ تمرکززدایی نوع اینهای سیاسیِ فعلی است.   که ویژگیِ نظام هایی ؛ ضعفهای سیاسی است ضعف

 بشریت دارد.  پیامی برای کلِ

 

شان در هر  مندسازیِ مردم برای بهبودِ وضع خود هدف نبود، اما یکی از ابزارهای توان خودیِ جی قدرت سیاسی به درنظرِ گاندی

مشهورش اظهار کرد که گرچه هند به استقاللِ سیاسی دست پیدا  "آخرین وصیت و شهادتِ"پهرِ زندگی بود. بنابراین در سِ

صد هزار روستایش در برابر  اجتماعی، اخالقی و اقتصادی، در چارچوبِ هفت ه استقاللِکرده، اما هنوز باید تالش کند تا ب

نچایات شود که همان حاکمیتِ پَ می ترسیمای برای خودگردانیِ روستایی  جا تصویری و برنامه در آن "ها و شهرها برسد. شهرک

سیاسی را دارد. خودگردانی  ترین قدرتِ کامل که خشونت و از نظرِ اقتصادی خودکفا واحدی است بیاست که به بیانیِ دیگر 

گاندی اقتصادِ نچایاتِ محور است. اقتصادِ پَ-محور است، برخالف اقتصادِ غربی که ثروت-جی انسان گاندی روستایی در تصورِ

 مرگ است. حیات است، در حالی که اقتصادِ غربی اقتصادِ

 

موقعیتِ محوری در  جی گاندی در تصورِ گری که طبیعتاً کنش–کند  گرِ روستایی را تعیین می کنش گاندی در حالی که وظایفِ

ِ  شکلی سازمان بدهد که آنان را با کشاورزی و صنایع گر باید روستا را به گوید کنش می –ریزیِ خودگردانیِ روستایی دارد  برنامه

ی اقداماتِ  همه ،ی بهداشتِ فردی و محیطی آموزش بدهد  زمینهمستقل و متکی به خود کند، مردم روستا را در  دستیْ

آموزش "ا را از تولد تا مرگ در راستای در بینِ مردم را انجام بدهد و آموزشِ مردمِ روست  گیری یشگیرانه از بیماری و همهپ

 سازمان بدهد. 45"نو

 

جی  کنند، در حالی که گاندی ی از باال به پایین فکر میریز اند به تالش برای طرح  مدارانِ جهان که مشتاقِ صلحِ جهانی سیاست

یی "روستا"شود. به این ترتیب هر  روعاستقالل باید از پایین ش"گوید  باال کار کند. بنابراین او می  در نظر داشت که از پایین به

وفصلِ  ها را دارد. در پیِ آن هر روستا بایستی روی پای خود بوده و قادر به حل قدرت است که تمامِ پَنچایاتیک جمهوری یا 

                                                                 
45 - Nai Taleem.تعلیم نو : 
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ای  از خود در برابر هر حمله عدادن در تالش برای دفا کل دنیا باشد. باید برای جان امور خود، حتی تا حد دفاع از خود در برابرِ

از نظر  "اساسی است. «واحد»ر نهایت این فرد است که از بیرون آموزش ببیند و آماده باشد. به این ترتیب است که د

ِ خارجی یا ملی است. اگر مردم از  بودن از کنترلِ دولتی، چه دولت  خودگردانی به معنای تالش دائمی برای مستقل"جی  گاندی

در خودگردانیِ روستایی  ".بار است شان را اداره کند، وجود آن دولت تاسف زندگی بخواهند که هر امر جزئیِ دولتِ سواراج دائماً

را در واقعیت ببیند باید اول خودش  "خودگردانیِ روستایی"ی فرد خواهد بود. اگر او بخواهد تصویرِ کامل  قدرت اصلی به عهده

 ی روحِ م هم به همان شکلِ فرد است. خودگردانیِ روستایی به این ترتیب آینهعالَخودگردان بشود. فرد هر طور که باشد 

گرِ روستایی باید توجه خود را  بنابراین کنش کنند.  روزانه بیان می اش آن را در زندگیِ دهنده تشکیل است که افرادِ سواراجی

 ذهن، قلب و دست نوعی شکوفاییِ هماهنگِ سه عنصرِ قبل از هر چیز بر روی آموزشِ حقیقی متمرکز کند. آن آموزش بایستی

 روحِ عنصر است. دِ کاملِ هماهنگِ این سهسُجَجی تَ گاندی خودِجی است.  گاندی 46ی"تاپاسیا"ی  یوهم "نو آموزشِ". باشد

اش شکوفاییِ عمومیِ کودک از نظر جسمی، ذهنی و روحی به  کند که هدف می ذنفو آموزش نوخشونتی در کلّ ترکیب  بی

تمانِ خسا ی بزرگِ سرمایه 'شهروند، نو آموزشِ در راستای خطوطِ آموزشِ واقعی بنیادیِ تامینِ. با کمک صنعتِ دستی است

 خودگردانیِ روستایی خواهد بود.

 

اش  ی روستایی که برای هریک از شهروندان کِشی، نامتمرکز و ساده بهره حور، بیم-اقتصادی است انسان 'خودگردانیِ روستایی

اک، پوشاک و سایر ضروریاتِ زندگی یابی به خودکفایی در نیازهای بنیادیِ خور بر مبنای همکاریِ داوطلبانه و کار برای دست

پروری و ناپرهیزی، کثرتِ خواهش و جداییِ  های اقتصادیِ تازه که ظاهرا در تن کند. نظام بینی می کامل را پیش اشتغالِ

ی، بیکار ها با بیکاری، نیمه . آنای هستند متمرکزِ پیچیده ِ اشینیمقیاسِ م-های بزرگ اخالقیات از اقتصاد ریشه دارند سازمان

ها،  . رقابتشوند بدقواره می  اولیه ا برای منابعِه بازارها و تصرفِ زمین زدنِ وار برای چنگ ی دیوانه سابقهکِشی، م نوایی، بهره بی

 به عنوانِ صرفاًبرخورد با انسان  بردگیِ فرد وها در پیِ   آن پوسانند. اجتماعی را می های طبقاتیْ بافتِ ها و جنگ درگیری

. او حساسیتِ شوند می صِرفِ ماشین ی دنباله عنوان او به شخصیتِ کاهشِباعث رساند،  کارگری که به ماشین خوراک می

 گیِ عنوانِ نوعی فرار از خودکامه دهد و در پیِ آن برای تفریح به اش را در اثرِ کارهای تکراریِ قاتلِ روح از دست می ظریف

برد. جامعه به ممتازان و  فروشی پناه می های کام ها و خانه فروشی های سینما، پیاله سالنبه  'ی کارخانه کننده ستهخی  وظیفه

هدف در  ها بی نبوده که میلیونر هامروز شود. هیچ وقت نابرابریِ اقتصادی به این شدتِ مند و فقیر تقسیم می امتیازان، ثروت بی

رند. دانگه شان را سرِ پا قدر داشته باشند که پوست و استخوان آن زحمتکوش به  آغوشِ تجمل زندگی کنند و رنجبرانِ سخت

که خود را در  ای ، پدیدهاند مشکلِ بیکاری را حل کنند نتوانسته ی فنی مثل انگلیس و آمریکا هنوز کشورهای بسیار پیشرفته

                                                                 
46
 - tapas  یاtapasia داری برای دستیابی به یک  شده از حرارت" است. این تعبیر به تالش انسان در خویشتن : معنای لغوی اش "ساخته

 کند. هدف اشاره می
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دهد، روستائیانی که غالبا از دوران  ا نشان مید هزار روستص پراکنده در هفت ها نفرِ در بافتارِ میلیون ')اِن( برابر nهند به صورتِ 

 گذرانند. قدیم با کشاورزی روزگار می

 

 پنداری ذات  همی هند  ها گرسنه اش را با میلیون ی جستجوی همیشگی از طرفِ گاندی بود که قلب خودگردانیِ روستایی میوه

، دردهای کلّ جهان پیشنهاد کرد؛ جهانی که آنحتی باالتر از و خطاناپذیر دردهای هند،  درمانِ و این طلسم را به عنوانِکرده 

 5/10/1۹45ای به تاریخ   اند. در نامه اند و در مرز گرسنگی بوده اش، دهقانان همیشه در هر جایی استثمار شده ی تاریخ در همه

 چنین نوشت: به پاندیت نهرو این

حقیقی برسد و از طریقِ هند جهان هم به آن برسد، پس دیر یا زود  ام که اگر هند قرار باشد به آزادیِ به این نتیجه رسیده"

ها میلیون نفر  ها. ده ، نه در کاخها در کلبه 'این واقعیت باید بازشناخته شود که مردم باید در روستاها زندگی کنند، نه در شهرها

 و ای جز توسل به خشونت آنان چاره ن ترتیببا هم زندگی کنند. به ای ها در صلح هرگز قادر نخواهند بود که در شهرها و کاخ

 ".، به هر دونخواهند داشت دروغ

 

نیم حقیقت و توا یت وجود نخواهد داشت. ما میرخشونتی چیزی جز نابودی برای بش  حقیقت و بی معتقدم که بدونِ"

چه که به  و هر آن 47زیستی به بهترین وجهی در چرخه و این ساده خشونتی را فقط در سادگیِ زندگیِ روستایی عملی کنیم بی

حقیقت بترسم. ممکن است  رود نباید از گفتنِ نادرست می امروزه به راهِ شود. از این که جهانْ شود پیدا می چرخه مربوط می

شعله خود را بسوزاند. اما  دورِ اش به امان ها عاقبت با رقصِ هرچه بی المثل ی ضرب پره هند هم همان راه را برود و مثل شب

 "ای حفظ کنم. جهان را از آن چنان ویرانی 'ام تا آخرین نفس آن است که هند را و از طریقِ هند ی وجدانی وظیفه

 

بسنده شود. اگر این  اش هستند قانع باشد و خود چه که نیازهای واقعی به آنتی که انسان بایس اصلِ حرفِ من این است"

اقیانوس را  طور که قطراتْ شود همان تواند خود را نجات دهد. با این همه، دنیا از افراد تشکیل می ته باشد، نمیکنترل را نداش

  "سازند ... این حقیقتی است بسیار واضح. می

 

زیستی به این معنا نیست که انسان نباید امکاناتِ  پاخاست. ساده  زیستی و فقرِ خودخواسته به جی برای ساده بنابراین گاندی

داشته باشد. او معتقد  گفت که هر کس بایستی خوراکِ متوازن، پوشاکِ ضروری و سرپناه رفاهیِ مخلوقات را داشته باشد. او می

اش را بگوییم  و اگر بخواهیم راست از نظرِ من قوانینِ اقتصادیِ هند"گفت:  ای حقّ خوراک دارد. او می زنده موجودِ بود هر

                                                                 
47 - charkhaکردند. کارشناسانی، از نزدیکان گاندی، نوع سنتی آن را اصالح شود. اش بر روی پرچم هند هم دیده می  که نقش ریسی ی نخ : چرخه 
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خوراک و پوشاک در رنج نباشد.   ی خاطرِ خواسته کس به هیچ  بر طبقِ آنکه صورتی باید باشند  هقوانینِ اقتصادیِ جهان، ب

آرمان در  باشد تا بتواند دخل و خرجِ خود را در آورد. و این عبارتِ دیگر، هر کسی باید امکان داشته باشد که کارِ کافی داشته به

ها بایستی به  ها باقی بمانند. این  توده ی زندگی در کنترلِ تولیدِ ضروریاتِ اولیه شود که ابزارِ فقط موقعی عملی می سطح جهان

ای برای  ها نباید وسیله آن 48.طورند و باید هم باشند هوا و آبِ خدا که همین رایگان در دسترس همگان باشند، درست مثلِ

پوشی از این   انصافی است. چشم بی انسانیْ دیگران شوند. انحصار آنان از طرفِ هر کشوری، هر ملتی یا هر گروهِکشی از  بهره

های دیگر دنیا هم  زده شاهدیم، بلکه در تمام بخش تنها در این سرزمینِ غم نوایی است که امروزه نه اصلِ ساده، علتِ همان بی

صنایعِ  4۹گراییِ ی شهروندان را تضمین کند، صنعت خشونتی که اشتغالِ کاملِ همه بی چنان اقتصادِ بینیم. او برای ساختنِ می

ها را  او حتی آن کنند. دید که از روستاها بهره کشی می می هایی کرد. شهرها را واسطه می ردّآالتِ ناالزم را  متمرکز و ماشین

ها وجود دارد، یعنی  در روستا امید به نظامِ جهانیِ آیندهْگفت که  جی می ی اجتماعیِ کشور نامید. گاندی دُمَلِ چرکینِ بدنه

ها با مشارکتِ داوطلبانه انجام  ی فعالیت ها نه اجبار و نه زور وجود دارد، بلکه همه طلبی که در آن های کوچکِ صلح تعاونی

و نه  50. همه برابرند. نه کاستدیگر کسی باال یا پایین نیست "خودگردانیِ روستایی"ی بنای  ی عشق در همه گیرد. با سلطه می

ی افراد به وضع و  مسلمان وجود ندارد. همه-ها مطرح نیست، دعوای هندو یک وجود ندارند؛ نجس شمردنِ آدم چطبقه، هی

 گردند.  حالتِ طبیعیِ انسانیِ خود برمی

 

 ی هند به دنیا است.  کند. در آن هنگام این هدیه برداریِ دنیا ارائه می خود الگویی برای نسخه خودگردانیِ روستایی در اوجِ کارِ

مردان و زنان  ی بسیار فرهیخته، هوشمند و پر شورِ دروار زندهی برا جامعه 'تاییِ خودگردانِ دنیاوقت است که واحدهای روس آن

جا نوعی  خواهد بود. زندگی در آن خرسندیود نوعی آموزش و در این نوع جامعه به خودیِ خ کردن  خواهد بود. زندگی

                                                                 
48 - commonsمشترک[ منابع] یا( مشاعات)  مشاع داشته، هم ،(جمع اسمِ) : همدار (commons )صورت به که هستند طبیعی یا فرهنگی منابعی 

 در موجود هوای مثال، عنوان به. دارند قرار زنده موجودات سایر و انسانی یجامعه اعضای ی«همه» اختیار در خصوصی یا دولتی نظارت بدون و رایگان

 در. نیستند( public) عمومی یا( private) خصوصی های  دارایی همدارها .هستند همدارها شمار در زمین ی سیاره و ها اقیانوس و دریاها زمین، جو

 قرار زنده موجودات ی همه ی استفاده مورد جنگل، و اقیانوس و هوا مثل بلکه نیستند، ها انسان ی استفاده برای فقط خود عام مفهوم در همدارها ضمن،

 خیابان، یک عمومی فضای یا جامعه یک شفاهی فرهنگ به متعلق بومی یترانه یک باز،  متن الگوریتم یک نظیر همدارهایی موارد از بسیاری در. دارند

 (eco-literacy.net) . نک:روند می شمار به همدار حال این با و هستند ها انسان به محدود عمالً
4۹ - industrialismی تولیدِ انبوهِ ماشینی در برابر صنعتِ دستیِ چند نفره یا  گرایی به معنای سلطه صنعت خواهی. صنعت داری،  صنعت داری، : کارخانه

 تک نفره، 
50 - caste(مبارزان و حاکمان) کشاتریا، (یاجنا کاهنان و دانشمندان) ها برهمن یا بندیِ اجتماعی که در هند چهار دسته اند: برهمین : نوعی طبقه ،

است   ماند پاریا گروه باقی می 4خدمت(. کسی که در خارج از این  دهندگان ارائه و کارگران) ، شودراها(صنعتگران و بازرگانان کشاورزان،) ویشیا یا ویش

ن هم دارای چند زیر گروه هستند که شدت آیند و خودشا  های امروزی نجس به حساب می  ها یا دالیت که به معنای خارج از کاست است. پاریا

شان بود. بعضی از منتقدین  کرد و به شدت مراقب حقوق و رفاه  کند. گاندی این طبقه را با نام هاریجان )فرزند خدا( یاد می شان با هم فرق می نجسی

آور طبقاتی دانسته اند.  نظامِ کاست و لذا مدافع تبعیضات نفرت اطالعی یا غرض او را مدافع بومیِ گاندی و پیرو آنان، منتقدینِ خارجیِ گاندی، از روی بی

 بینیم. بخشی آنان می کردنِ حقوق و خودتوان برای زنده را بارها و بارها تالش گاندیعمالً در این کتاب اما 
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های عشق و تکریمِ دوسویه است که از طریقِ عمل به خدمتِ دوجانبه  ی احساس ی استعدادها و مبادله همه 51گریِ بیان خود

خدا بر روی  سلطنتِ تحققِعیارشان را خواهند یافت. این جماعت  تحققِ تمام شود. فرهنگ، هنر، شعر، نقاشی و علمْ بیان می

 زمین خواهد بود.

 

اش کنیم.  ی ما است که به آن نیرو برسانیم و عملی ی همه روستایی این چنین ظرفیتی در خود دارد. وظیفه خودگردانیِ

 این که ،به همین دلیلاند.  میراثی غنی و نامیرا به ارث بردهی وارثانی است که از او  وظیفه "رویای پدرِ ملت" کردن  عملی

های  آنان به قدرت جهیزِها )شوراهای روستایی( را با ت پَنچایاترام اند که گِ قوانینی را به اجرا درآورده فعلیْ "های ایالتیِ دولت"

ی  شده تصور "وستاییِرخودگردانیِ "ها تصویرِ  پَنچایات  رام. امیدواریم گِ، کاری است به صالح و درستبیشتر ایجاد کنند

 باشند و در راستای خطوطی که او توصیه کرد کار کنند. شان داشته در جلوی چشم جی را گاندی

 

و  فداکارانه ی خدمتِ جی آن را تصور کرده به عمل در بیاید. اگر روحیه ای که گاندی بایستی با روحیه خودگردانیِ روستایی

نچایات را پَ رامهای کار برای گِ در آنان که مسئولیت ،ود ر ، اعتقادی یا طبقاتی فراتر میی"تکاس"های  عشق که از محدودیت

 کشید. گاندی انتظارش را می هآورد ک را به بار نمی یی شیرین ستایی میوهورباشد، خودگردانیِ  گیرند وجود نداشته به دوش می

 

فرد یا گروه خود را از مردم هر قدر یک "باشیم:  های روستایی به یاد داشته ی سیستم بهتر است سخنان پاندیت نهرو را در باره

ِ  روستاهای ما هم اکنون از گسست "شود. بینی در او زیادتر می قدر هم خطرِ خودمحوری، خودپسندی و کوته مانهباالتر ببیند، 

امید باید  قرمز هموار نیست. ل و فرشِـها با گُ پَنچایات  برند. راه موفقیتِ گرام فکری رنج می زدگی و کوته اجتماعی، کاست

ماموریت هند را عملی کرده و از طریقِ آن شریک افتخار واقعیِ خدمت  ،لبه کندغباستانی بر مشکالت  داشت که این سرزمینِ

 به دنیا بشود.

 

هایش  گاندی در موضوع خودگردانیِ روستایی گردآوری شوند و اندیشه ماهاتماهای  در این کتاب تالشی شده تا قطعات نوشته

قول های غیر مستقیم در چند مورد به مستقیم  نقل ن به شکلی پیوسته ارائه شود. برای حفظ یکپارچگیِ متنْتا حد ممک

 خورده حفظ شده است. ن اداری دستفدر موارد ویرایش و حذف جزئی با و تبدیل شده است. متن اصلی، به جز

 

                                                                 
51 -self expressionطلبند، اما در هر صورت  که خالقیت می های متنوعی است  های شخصیتِ سالم، داشتنِ قدرتِ بیانِ خود به شکل : یکی از نشانه

 ی سلسله مراتب نیازهای مزلو. دور است. به کالم دیگر این بخشی از خودشکوفایی است در نظریه  کردن و سرکوبِ شخصیت و هویتْ کامال به از پنهان
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 اش.  گفتار آغازین ری شریمان نارایان هستم به خاطر پیشمدیون شِ

 22/11/1۹62، م. ویاسیچ. اِاِ 
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52 -satyagrahaی همین ساتیاگراها است. سَتیا به معنای حقیقت و گرَهَ ترِ آن در فارس :  تلفظ درستِ هندیِ آن سَتیاگرَهَ است. اما تلفظ رایج و راحت

ی جامع  خشونتی( دو رکن اصلیِ اندیشه  به معنای پایداری برای رسیدن به چیزی است. رهروی این راه، سَتیاگرَهی است. ساتیاگراها در کنارِ اّهیمسا )بی

 گاندی اند.  
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 نو آموزشِ -۱۲        

 کار برای نان -۷

 برابری -۸

 داری ی امانت نظریه -۹

 بسندگی(خود خودکفایی ) -۱۰

 خودکفایی و تعاون -۱۱

 راج )حکومتِ شورای روستایی( پَنچایات -۱۲

 نو آموزشِ -۱۳

 ۱داری کشاورزی و دام رفاهِ -۱۴

 ۲ داری کشاورزی و دام رفاهِ -۱۵

 ۳داری  کشاورزی و دام رفاهِ -۱۶

 ۴داری  کشاورزی و دام رفاهِ -۱۷

 ۵داری کشاورزی و دام رفاهِ -۱۸

 ی خادی و ریسندگی ـ پارچه۱۹

  : روستایی دیگر صنایعِ -۲۰

 بنیاتل -         

 کوبیِ دستی و آسیاب دستیِ ذرت برنج -         

  افشرد-دست ماشینی و روغنِ روغنِ -         

 و خاندساری ساز زرد دست قندِ -         

 زنبورداری  -         

 دباغی -         

 صابون -        

 ساز  دست کاغذِ -        

 جوهر -        
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 ونقلِ روستایی حمل -۲۱

 پول، صرافی و مالیات -۲۲

 بهداشتِ محیط روستا -۲۳

 روستایی بهداشتِسالمت و  -۲۴

 غذاییرژیم ِ -۲۵

 حفاظت از روستا -۲۶

 گرِ روستایی کنش -۲۷

 دولت و روستاها -۲۸

 هند و دنیا -۲۹

 نمایه
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 خودگردانی روستایی
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 خطابِ من به خواننده

نگرانِ  مندند بگویم که به هیچ وجه دل ها عالقه هایم و سایر کسانی که به آن نوشته جستجوگرِی  خواهم به خواننده می

ی  بسیاری را کنار گذاشتم و چیزهای تازه در کندوکاو ام برای حقیقت، نظراتِ ام نیستم. ساز بودنِ سخنان دستی و هم یک

ام متوقف شده یا این که رشدم با تحلیلِ  درونی م که رشدِ، این حس را ندارام بسیاری را آموختم. حال که پا به سن گذاشته

این  قیقت، یعنی خدایم، ازآوای حام در اطاعت از  آمادگی ،هستم واپس دل اش برای شود. آن چیزی که ام متوقف می جسم

اگر هنوز ایمانی به ی من ببیند،  هر دو نوشته بین  گیی بعدی است، و بنابر این، وقتی کسی هر گونه دوگان لحظه تا هر لحظه

 (2، ص. 2۹/04/1۹33ی. گاندی، هاریجان، م. کِ)اِ 53را انتخاب کند. آخریمن داشته باشد، طبعاً باید  لِقمتِ عسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                 
متناقضِ خود بوده  مخاطبانِ خود در برابر اظهاراتِنظر ِ اختالفِ رساند و این که نگرانِ می را او علمی و هوشمندیِ برخوردِ گاندی، یادآوریِ این - 53

 .کند  طرف میخوانندگان و آیندگان بر بینِاست؛ کاری که اختالف را از 
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 ۱ فصلِ

 معنای سواراج

ها  ی قیدوبند داری، و نه آزادی از همه ای ودایی، به معنای خودگردانی و خویشتن ای است مقدس، کلمه ی سواراج واژه کلمه

 54(1) .استمعنا به آن غالبا  "استقالل" ی واژه کهاست 

 

ی امور خود است، فارغ از این که  کشیدن است، هر ملتی هم سزاوارِ اداره ن و نفسدخوردن، نوشی طور که هر ملتی الیقِ همان

 (2) اداره کند. 55چقدر هم بد

 

زنِ آن دیده بالغ، مرد یا  جمعیتِ که با بیشترین تعدادِ طور آن ،مردمبا تعبیر سواراج منظورم دولتِ هند است با رضایتِ 

کسانی که زحمت  یا باشند  با کارِ دستی به خدمت حکومت مشغولکه  چه اینبومی باشند یا مقیم،  چه متولدِ، شود می

شمار به  انگشت افرادِ کسبِ قدرت به دستِ سواراجِ واقعی با . ...56اند دهنده ثبت کرده عنوانِ رای   خود را به اند و اسمِ کشیده

که از آن سوء ی است قدرت همه برای مقاومت در برابرِ تواناییِ بالقوه از طرفِ کردن  عملیبلکه با کسب و   وجود نخواهد آمد،

مدیریت و  تواناییِ ین حس به دست بیاید کهادراکِ اها به  توده عبارتِ دیگر، سواراج قرار است با آموزش دادنِ  استفاده شود. به

 (3).داشته باشند را حاکم کنترلِ قدرتِ

 

سیاسی منظورم نوعی تقلید از مجلسِ عوامِ انگلیس یا حاکمیتِ شورویِ روسیه یا حاکمیتِ فاشیستِ ایتالیا یا  با تعبیرِ استقاللِ

 هایی متناسب با خالقیتِ خود دارند. ما باید چیزی از خودمان متناسب با خود داشته حاکمیتِ نازیِ آلمان نیست. آنان نظام

ام،  ردهک با حکومتِ خدا )راما راج( تشریح توانم بگویم. من آن را چیزی است که می تواند باشد بیشتر از آن چه که می باشیم. آن 

 (4ی قدرتِ اخالقیِ ناب. ) یعنی حاکمیتِ مردم بر پایه

 

بستگی دارد. در حقیقت،  مشکالت ترین سختمان به جنگیدن در برابرِ  به تواناییِ و مان درونی خودگردانی کامال به توانِ

                                                                 
 د.شو شوند. شمارش برای هر فصل، از نو شروع می های در پرانتز به بخش منابع در پایان کتاب مربوط می شماره - 54

55
 ترجیح حق این کردنِ  سلب به را بد انتخابِ  ضررهای سپارد، جا به خوِد مردِم ذینفع می ی حِق تعیین سرنوشت را یک با این کالم، او همه - 
 توانند برسند. ی خوب می  ِاعماِل این حق است که به اداره ِگذارد که در فرایند و فرض را بر این می دهد می

56 - electoral card نام کنند و  دموکراسی انتخاباتی و پارلمانیِ حداقلیِ شکلی، شهروندان باید برای رای دادن قبال در محل اقامتِ خود ثبت: در

دهی مشخص  دهندگان احتمالی هم از روزهای قبل از رای شود و حداکثرِ تعداد رای دهیِ اتوبوسی حذف می ترتیب، رای کارت الکترال بگیرند. به این

 گیرد.  الکترال جلوی بسیاری از تقلبات را در موقع رای دهی و رای شماری میشود. کارت  می
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آن اسم را ندارد. بنابراین تالش  باشد، ارزشِ  ی دائم برای رسیدن به آن و حفظ آن نداشته نیازی به مبارزه ای که خودگردانی

و زن، از خودگردانیِ  ام که در نظر و عمل نشان بدهم که خودگردانیِ سیاسی یعنی خودگردانی برای تعداد زیادی مرد کرده

 (5خودفرمانی الزم است. ) یافردی بهتر نیست و بنابراین، باید دقیقا با همان ابزاری کسب شود که برای خودگردانیِ فردی 

 

ی تاسف  مایه، چه دولتِ خارجی باشد، چه ملی. دولت است بودن از کنترلِ  خودگردانی به معنای تالشِ دائم برای مستقل

 (6انتظارِ مدیریتِ هر جزئی از زندگی را داشته باشند. ) جدولتِ سوارا ه مردم ازخواهد بود اگر ک

 

 ها خواهم بنویسم، اما آن ای می مان است. من خیلی چیزهای تازه های تمدن خالقیتصحیح و سالمِ  کردنِ حفظ  سواراجِ من

 ی را با بهره مگیرم، البته در صورتی که بتوانم آن وا میی هندی نوشته شوند. با خوشحالی از غرب وام  همه باید بر روی لوحه

 (7معقول پس بدهم. )

 

شان در  ملت برای باشند که خیرِ دوستی وجود داشته وفادارِ میهن تواند زنده بماند که اکثریتِ مردمِ سواراج فقط وقتی می

قتی وبسیار است.  دولت به دست افرادِ حاکمیتِ یشان هم باالتر. سواراج به معنا باالترین اولویت باشد و حتی از سودِ شخصی

 (8ومرج باشد، نه چیزی دیگر. ) تواند به معنای هرج شان می بسیار غیراخالقی یا خودخواه باشند، دولت 'افراد

 

اد و باسو طور در انحصار افرادِ شناسد. و همین ما هیچ تمایزِ نژادی یا دینی را نمی خودگردانیِ رویایی من ... یخودگردانیِ رویای

و   نابینا، علیل ها میلیون ی ی که در برگیرنده  دار نیست. سواراج قرار است برای همه باشد، از جمله کشاورزان، اما با تاکید پول

 (۹باشد. )هم  گرسنه

 

تواند وجود  تر از این نمی است. اشتباهی بزرگ 57جماعتِ اکثریت، یعنی هندوان یتِحاکم 'هندی شده است که سواراجِ گفته

کنم و با تمام  ان سواراج خودداری مینوع آن به عنوانِ یک نفر از نامیدنِ ، من بهدحقیقت داشته باش بخواهدباشد. اگر  داشته

 (10اکمیت عدالت است. )حی مردم است،  اکمیتِ همهح 'کنم، چرا که از نظرِ من سواراجِ هندی آن مبارزه می ام با توان

 

لِ تمدنِ ما آن صداشت. ا ، هیچ ارزشی نمیبود مان نمی تحکیمِ تمدنو  کردن  ما، و خالص کردن اگر سواراج به معنیِ متمدن 

 (11دهیم. ) می شخصیه یا به صورت عاست که اولویتِ اصلی را در تمام کارها به اخالق، چه در جام

                                                                 
 هندو نام یکی از ادیان مردم هند است و هند ادیان پرشماری دارد، از جمله مسلمان، بودایی، ... - 57



36 
 

مند  قدر برای مالکِ ثروت است که برای دهقان است، همان  زادههقدر برای شا ون همانچیعنی کامل،  "پورنا"–واراج پورنا س

قدر برای مسیحیان و  مانهقدر برای هندوهاست که برای مسلمانان است،  زمین است، همان کارِ بی است که برای شخم

 (12کاست، اعتقاد یا وضعیتِ زندگی. ) ست، فارغ از هرگونه تمایزی از نظرِها ها و یهودیان و سیک ها است که برای جِیْن پارسی

 

ها  ی این امکان مانعِ همه -خشونتی حقیقت و بییعنی –ها متعهدیم  به آن خودِ معنای ضمنیِ کلمه و ابزارهای کسبِ آن که

 (13باشد. ) زا برای بعضی خسارت وبگیرد  بعضی را برای یکی کمتر باشد و طرفِ سواراج برای یکی بیشتر و شود که می

 

زادگان و هطور که شا زندگی استفاده کنی همان سواراجِ رویاییِ من سواراجِ انسان فقیر و ضعیف است. تو باید از ضروریاتِ

 ومن  ها برای شادمانی الزم نیستند. . آنیمثل آنان داشته باش یهای کنند. اما به این معنا نیست که کاخ داران استفاده می پول

استفاده  در زندگی مند برخوردار باشی که آدم ثروت ای معمولیهای  راحتیآن ی  شویم. اما تو باید از همه ها گم می تو در آن

 (14ها برای تو تضمین نشده باشند پورنا سواراج نیست. ) ای شک ندارم که سواراج تا زمانی که این راحتی . ذرهکند می

 

، اگر چه دوستیِ من مَنِشانه است. میهن استقاللِ منزوی نیست، بلکه استقاللِ سالم و بزرگتصویرِ من از پورنا سواراج 

قدر حقوقی  سرسختانه است، اما انحصارگرا نیست، طوری نیست که به هیچ ملتی یا فردی آسیب بزند. اصولِ حقوقی آن

معتقدم.  58"ات آسیب نزند ن که به مالِ همسایهطوری استفاده ک بهات را  مال"من به حقیقتِ ابدیِ . نیستند که اخالقی اند

(15) 

 

ملت باشد،  ترین بخشِ هر واحد است، هر چند که جزئی معنای استقاللِ   خشونتی به ی حقیقت و بی کامل به واسطه استقاللِ

متقابل کامال سازگار . این استقالل هرگز انحصار گرا نیست. بنابراین با همبستگیِ اعتقادنژادی، رنگِ پوست یا  ترجیحِ بدونِ

نظریِ اقلیدس  از خطِ 'شده رسم خطِ شکلِ ماند، حتی به می "نظر"تر از  همیشه عقب "عمل"است، چه در درون یا بیرون. 

 (16کامل خواهد شد. ) 'نظری خشونتیِ ما به حقیقت و بی عملیِ شدنِ نزدیکماند. بنابراین استقالل فقط تا حد  عقب می

 

دانشی درافکندنِ ها،  به این دارد که منظور و خواستِ مان از پورنا سواراج چه باشد. اگر منظورمان بیداریِ توده بستگی چیز همه

 ی دنیا باشد، و اگر از پورنا سواراجْ همه شان و تواناییِ خدمت به آن منافع در برابرِ یع حقیقفمنا ی در بارهدر بینِ آنان 

مان  توانیم هدف ، میباشیم  انتظار داشتهها  در وضع اقتصادیِ توده  مترقیانه یرونی، و بهبودِدرونی و ب هماهنگی، آزادی از تهاجمِ

                                                                 
 sic utere tuo ut alienum non laedasبه التین:  - 58
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 (17دست آوریم. ) به مانقدرتِ موجودِ کسبِ قدرت سیاسی، و با اقدام مستقیم به کمکِ را بدونِ

 

استقاللِ اقتصادی است. بیگانه و  از کنترلِ اشتباهی نشود. سواراجْ استقاللِ کامل ام در باره سواراج هیچ اجازه بدهید از برداشت

ها اخالقی و  پس در یک سر استقاللِ سیاسی دارید، و در سرِ دیگر استقاللِ اقتصادی. دو راس دیگر هم دارد. یکی از آن

ترین معنایش. دین شاملِ هندوگری، اسالم، مسیحیت و  است، یعنی دین به متعالی 5۹اش دارما ، که راسِ مربوطهاجتماعی است

سواراج بنامم که اگر هر یک از  60ها باالتر است.  ... بهتر است این را مربع ی این شود، اما منظورم از همه سایر ادیان می

 (18افتد. ) عمود نباشند از شکل می

 

مان فقط از راه حقیقت و  ی ما قاطعانه پذیرفته باشیم که سواراج شود که همه عملی می من فقط وقتی سواراج از نگاهِ

ارِ نادرست و خشن بزها هرگز از راهِ اَ ماند. دموکراسیِ حقیقی یا سواراجِ توده باقی می کند و شود، عمل می خشونت پیروز می نفیِ

ها از راهِ سرکوب و اخراج مخالفین  ی مخالفت همه ها دفعِ فاده از آنی طبیعیِ است این دلیلِ ساده که نتیجه آید، به دست نمی به

کند که تحت  خود را بازی می قعی بهترین نقشِکند. آزادیِ فردی فقط مو مکی نمیاست. این چنین چیزی به آزادیِ فردی ک

 (1۹ناب باشد. ) 61هیمسا(اَخشونتِ )  بییک رژیمِ 

 

ای نیست مگر این  هیچ وظیفهشان را بدانند.  شان را بدانند، اما الزم است وظایف خشونت الزم نیست مردم حقوق در سواراجِ بی

شوند. به  هستند که از انجامِ درستِ وظایفِ فرد ناشی می  یی حقوقِ حقیقیها و فقط آن ؛مرتبط با خود را ایجاد کند که حقِ

  کنند. و فقط آنان دمت میخ ی که به آنان تعلق داردگیرد که به حکومت تعلق می نانیط به آهمین ترتیب حقوقِ شهروندی فق

بازی دست  این حق را دارد که دروغ بگوید یا به الت هر کسی گیرد. که ارزشِ آن حقوقی را دارند که به آنان تعلق می هستند

، کند خشونتی را مراعات می د. ولی برای کسی که حقیقت و بیزن به خودِ فرد و جامعه آسیب می بزند. اما اِعمالِ این حق همْ

رسند، از آن حق  می حق به وظیفهْ به عمل ی نتیجه در که افرادی و. را حقوق هم آبرو و آورد، میآبرو و حیثیت  این رعایتْ

خودگردانیِ گروهی از مردم به معنای جمعِ کل سواراجِ  کنند، نه هرگز برای خود. خدمت جامعه استفاده میفقط در 

آید. در آن  دست می شهروند به شان به عنوان افراد به وظایف ی عملِ سواراج در نتیجه  گونه )خودگردانیِ( افراد است و آن

                                                                 
5۹ - Darmaی سانسکریت در دین هندو به معنای  مندیِ ذاتیِ جهان( است. این واژه : دَرمَه، به معنای نظام گیتی و رفتار مطابق با این نظام )قانون

 وظیفه و رسالتِ هر فرد هم هست.  
 جا فقط از سه راس یاد شده است. تا این - 60
61 - ahimsaخشونتی. محور اصلیِ تفکر گاندی در کنار ساتیاگراها )پایداری در راه  شونت، بی: اَ به معنای نه، هیمسا به معنای خشونت: نه به خ

 ی موجودات را هم اضافه کرد. معنیِ شفقت و عشق نسبت به همه "نه به خشونت"سنتیِ -حقیقت(. گاندی به مفهومِ مذهبی
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رسد و عملی  شان می نوبتی بهتر،  ها وقتی که الزم باشند، برای انجامِ وظیفه  حق اش نیست. آن حقوق کس به فکرِ هیچ

 (20شوند. ) می 

 

ی خود را برای رسیدن به هدفِ مشترک  هر کسی سهمیهخشونتی هیچ کس دشمن کسی نیست،  ی بی در سواراجِ بر پایه

بیماری و ناخوشی به حداقل دهد.  رشدِ خود ادامه میبه روز روز به  شان توانند بخوانند و بنویسند، و دانش ، همه میپردازد می

چنان حاکمیتی جایی برای قمار،  کسی تُهی دست نیست و نیرویِ کار همیشه اشتغال خواهد داشت. در آن هیچ رسد. می

همگان استفاده  ردمندانه و مفید به حالِخشان  مندان از ثروت طبقاتی وجود ندارد. ثروت اخالقی یا نفرتِ خواری و بی مشروب

مندان در  م که مشتی از ثروتبینی کنند. در آن جامعه نمی تجمل و لذات دنیایی تلف نمی ها را در جهتِ افزایشِ کنند، آن می

اندازی به حقوقِ  خشونتْ دست تهویه زندگی کنند. در سواراجِ بی نور و بی های بی ها نفر در آلونک ای جواهرنشان  و میلیونه کاخ

صبِ غوکتاب  با حساب باشد. در یک حاکمیتِ ناعادالنه داشته تواند حقوقِ کسی از روی بوالهوسی نمیو  عادالنه وجود ندارد

 (21مال از غاصب الزم نیست. ) برای پس گرفتنِ ل به زورسناممکن است و تو ی پدیده اموال یک
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 ۲ فصلِ

 ی آرمانی تصویری از جامعه

اش در بانگی  های جمعی ای مجسم دید که در یکی از نمازِ مغرب در ترانه را به صورت اساسی آزاد تصویرهند جی ]گاندی

 آید.[:  فرستاد. ترانه در زیر می 63ثیک الورنسنو خوانده شد. این ترانه او را تسخیر کرد و برای لُرد پِ ، در دهلی62کولونی

 ما ساکنین سرزمینی هستیم

 که در آن غم و رنج نیست،

 که در آن توهم و تشویشی نیست، 

 نه فریب و نه شهوت، 

 نگِ عشق جاری است که در آن گـَـ

 اند،  ی مخلوقات لبریز از نشاط و همه

 ها رو به یک سو دارند، ی جان که در آن همه

 جا که جایی برای درک زمان باقی نیست، و آن

 های همگان برآورده است؛  خواسته

 عادالنه است، ها  بستان-ی بده جا همه نای

 اند،  جا همه از یک پارچه این

 جا خبری از نداری و پریشانی نیست، این

 و نه از خودپسندی به هر شکل و ظاهر،

   ،پایینی و نه باالیی  نه

 ای؛ نه اربابی و نه برده

 سوزاند، جا لبریز از نور است، اما با گرمایی که نمی همه

 -درون توست  آن سرزمینْ

 شی است،سوادِ اش سواراج، اسم

                                                                 
62 - Bhangi Colony اش به تمیزکردن  شغل 'آید، و در طول تاریخ حساب می بهطور سنتی نجس  ای است که به طبقه  ها. بانگی ی بانگی  : محله

 دهند. ی فاضالب و مستراح محدود بوده است. آنان اسمِ بالمیکی را ترجیح می ها، جارو کشی، و تخلیه مستراح
63 - Lord Pethick-Lawrence 
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 -ات  همان سرزمینِ درون

 پیروزی! پیروزی! پیروزی! 

 (1اش باشد. ) کند که مشتاق اش می کس عملی فقط آن

 اش بوده است.[ ]بعداً معلوم شد که این تصویری از هند رویایی

 

ی  تقسیماتِ عمودی و فقط با تقسیماتِ افقی، بدون باال، بدون پایین؛ همه نِوطبقه، بد ی بدون کاست و بی تصویری از جامعه

 اندازی عنوانِ پس  هشان نه برای خودشان بلکه ب از مزیت دخدمات ارزشی برابر دارند و دستمزدی یکسان؛ آنانی که بیشتر دارن

گری و   بیان پیشرفت شخصی نیست، بلکه خود کنند؛ عامل انگیزنده در انتخابِ شغلْ برای دیگرانی که کمتر دارند استفاده می

 پروری از راه خدمت به جامعه است. خود

 

ی از ثهای مورو  آورد، مهارت یکسان به بار میجا یکسان است و دستمزدی  ی خدمات در این ی همه مرتبه م ومقااز آن جایی که 

شوند. اصلِ خدمت به جماعت بشخصی  دامِ نفعِ انیِجای این که قرب ، بهیابند شوند و تکامل می نسلی به نسل دیگر حفظ می

ای است با فراغت و فرصتِ بسنده و تسهیالتی برای آموزش  شود. هر فردی کوشنده کننده می جانشینِ رقابتِ نامحدود و خسته

جایی برای  ، دنیایی که در آنْمقیاس کوچک 64ی  های کشاورزیِ فشرده و تعاونی دستی عِشگفتی است از صنای و فرهنگ. دنیای

سوداشی )خودکفایی( است که در آن مرزهای اقتصادی  دنیای این جامعهْ 'ندارد. درنهایت جودگراییِ جماعتی یا کاست و فرقه

ی  واسطه شوند؛ هر کسی مسئول محیطِ بی های آزادیِ فردی تا حداکثرِ خود بزرگ می اما چارچوب ،شوند تر ترسیم می تنگ

کند؛  سئول جامعه. حقوق و وظایف را اصلِ همبستگیِ متقابل و معامله به مثل تنظیم و تعیین میم  خود است و همه جوارِ هم

بینانه، خودپسندانه یا تهاجمی شود وجود ندارد یا این که  کوته دوستیْ میهنخطرِ این که  بین جزء و کل تضادی نیست؛

 (2) .های مبهم گم شود گویی ه موضوعِ عینی در مِهِ کِدِرِ کلیگرایی )انترناسیونالیسم( به چیزی انتزاعی تبدیل شود ک الملل بین

 

های  ه نوشابهگرسنه، نَ کارگرِ نیمه هه کارفرمای میلیونر و نَه پایین، نَا، نه باال و نَده گدست وجود دارد و نَ ه تهینَدر این جامعه 

مردان تضمین شده است و پاکدامنی و عفتِ مردان و شود که برای  ه مواد مخدر. همان حرمتی به زنان گذاشته میو نَ سکرآور

جایی که هر زنی، به استثنای همسرِ مردی بودن، از سوی مردان هر دینی بنا به  65شود. زنان با دقت نظارت و محافظت می

احترامی  ی اعتقادات بود و به همه ها مطرح نخواهد جا نجسیِ آدم شود. در آن خواهر یا دختر دیده می ،سن به عنوان مادر

                                                                 
64 - intensive agricultureو نگهداشتِ بهتر و دفع آفات و ... در یک واحد معینِ زمین.دهی موثرتر  : کشاورزی متمرکز. بارآوریِ بیشتر از راه کود 
بویِ رفتن به   شود یا از درون. در این عبارت کمی گاندی محافظت را سر بسته گفته و توضیح نداده که آیا با دخالت از طرفِ اقتدارِ بیرونی انجام می - 65

 رسد. به مشام می (1۹84)در کتاب لیاوروِ "برادر بزرگِ"سمتِ 
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ور خواهند بود. امید دارم هر کسی که به آ نان گی شان با سرافرازی، شادمانی و خودخواسته سان گذاشته خواهد شد. همه یک

با خورشید گرم  ،وقوس می دهم کش خیالی با بی ام را دهد یا این ها را می خواند مرا ببخشد اگر در حالی که بدن من گوش می

 (3ام که به این شور و حال فرو بروم. ) کنم به خود اجازه داده بخش را جذب می آفتاب جان شده و
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 ۳ فصلِ

 امید به کدام راه؟

   سازی صنعتی

کشی، به باز  تو برای بهره کامالً به ظرفیتِ سازی صنعتیشود.  دارد به بالیی برای بشریت تبدیل می سازی صنعتیمتاسفم که 

ی همین عوامل است که بیکاری   شدنِ هر روزه د. به دلیلِ کمبستگی دار 66بودنِ بازارهای خارجی به روی تو، و به غیبتِ رقیبان

فقط دردسری کوچک بوده است. و اگر انگلیس این چنین حال و  هندیان ریمِ. تحشود هر روزه در انگلیس بیشتر و بیشتر می

 که وقتی 'هند ،ی در انتظار داشته باشد. در واقعسود سازی صنعتیتواند با  پهناور مثل هند نمی داشته باشد، کشوریی زرو

 هم و تهدیدی ،ها بال برای آن ملت -حتما باید بکند کار را این که اگر صنعتی شود –های دیگر  کشی از ملت شروع کند به بهره

ی آن  کشی کنم؟ آیا فاجعه های دیگر بهره هند باشم که از ملت کردنِ صنعتی ه فکرِو چرا من ب دنیا خواهد بود.کلّ برای 

هیچ  شمیلیون بیکارمان کار پیدا کنیم، اما انگلیس برای سه میلیون بیکار 300توانیم برای  ؟ یعنی ما میبینید وضعیت را نمی

داری تیره است. انگلیس  ی کارخانه ؟ آیندهانگلیس را گیج کرده است تواند و با مشکلی روبروست که بزرگترین متفکرانِ نمی

طور  ی هند رقیبانی دارد و همان رقیبانِ موفقی در آمریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان پیدا کرده است. انگلیس در یک مشت کارخانه

در سرزمینی با منابعِ به شدت  ؛ای پیدا خواهد شد هم بیداری جنوبی قایای پیدا شده، حتی در آفری که در هند بیداری

ای بیش نیست. با  قدرتِ آفریقا آدم کوتوله مند در برابر نژادهای پر اش. انگلیسیِ قدرت منابع طبیعی، معدنی و انسانی–ترش  غنی

های  شمار ملت اند، اما وحشی نیستند؛ و در طیِ چند سالِ انگشت گویید آنان وحشیانِ اصیلی اند. قطعاً اصیل می ،این همه

برای  سازی صنعتیی  ند داشت. و اگر آیندهدانیِ وسایل خود بدانند دست برخواه غربی ممکن است از این که آفریقا را آشغال

 (1تر باشد؟ ) تواند تیره برای هند نمی آیا تیره است، ردَغرب این قَ

 

تر، بلکه  تر به دستِ  قوی های ضعیف کشی از ملت گویم که بهره ر بهره کشی است، نمیفعلی چیست؟ علت د آشوبِ علتِ

ماشین است که همین ِ بنیادیِ من با ماشین براین پایه است که  . و مخالفتبرادرهای  به دستِ ملت برادرهای  گویم از ملت می

د به هدف خوب یا نتوا اتِ خود مثل چیزی است چوبی و میکِشی کنند. ماشین در ذ ها را قادر کرده تا از دیگران بهره این ملت

 (2شود.) آسانی به هدفِ بد تبدیل می دانیم به بد تبدیل شود. اما همان طور که می

                                                                 
گستری است و نه کمتر، گرایش تامه به انحصار طلبیِ  کند که خواهانِ جهان داریِ صنعتی اشاره می جا به سه ویژگیِ اساسی سرمایه گاندی در این - 66

 کشیِ هر چه بیشتر است. دارد و مایل به بهره
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صنعتی نوعی بیماری  قیقت این است که این تمدنِحکِشی افراط داشته است.  و بهره سازی صنعتیی  در واقع، غرب در باره

ها  . من با کشتیِ بخار و تلگراف دعوایی ندارم . آنها و شعارها را نخوریم یفاچون کلّ آن شرّ است. بهتر است گولِ حرّ ،است

به  ها ها هدف نیستند. آن چه که همراه آن است بقاء داشته باشند. آن ی آن و همه سازی صنعتیتوانند بدون پشتیبانیِ  می

شناسیم، باید بتوانیم  میبشر حیاتی و ضروری نیستد. حاال که ما استفاده از بخار و برق را  دائمیِ نسلِوجه برای بهروزیِ  هیچ

ی ما  ها استفاده کنیم. بنابراین دغدغه مناسب از آن ، به شکلِخودداری کنیم سازی صنعتیبعد از این که یادگرفته باشیم از 

 (3به هر قیمتی است. ) سازی صنعتینابودیِ 

 

پروازیِ مادیِ سیری ناپذیری دارد و از  ای وجود دارد که به این تمدنی که از یک طرف بلند رشدیابندهی  نهنگرا دیدگاه روشن

اعتماد است. اما چه خوب و چه بد، چرا هند بایستی به معنای غربی صنعتی بشود؟ تمدنِ  شود بی طرفِ دیگر به جنگ ختم می

شهری کنند. کشور بزرگی  شان را های یتالیا ممکن است بتوانند نظامغربی شهرنشین است. کشورهای کوچکی مثل انگلیس یا ا

ا جمعیتی کند که کشوری بزرگ، ب مثلِ  آمریکا با جمعیتِ بسیار پراکنده شاید نتواند طور دیگری عمل کند. اما آدم فکرمی

ایستی از الگوی غربی و نب ندارد، نیازی به این کاراش را تامین کرده  جا هدف یِ باستانی که تا اینانبوه با یک سنت روستای

. چیزی که برای یک ملت در شرایطی خاص خوب است لزوما برای ملتی دیگر در شرایطی متفاوت خوب برداری کند نسخه

ای در تعیین  برای انسانی دیگر سمّ است. جغرافیای فیزیکیِ یک کشور سهم برجسته غالباًنیست. خوراک یک انسان 

تواند آنانی را که در  مناطقِ اِستوایی  مناطق قطبی ضروری باشد، اما می خز ممکن است برای ساکنِ تِاش دارد. یک کُ فرهنگ

 (4کنند از گرما خفه کند. ) زندگی می

 

در  نِکبتاصالً راه حل نیست.  سازی صنعتیمحو شود. اما د دستی بای تُهی شک غیر قابل تحمل است. رنج و دردِ کنونی بی

مان نهفته است. اگر ما عشقی به  توجه به همسایگانِ مان و فقرِ اوکِش نهفته نیست، بلکه در خودپسندیاستفاده از گاریِ گ

 (5رساند. ) البی خیری به ما نمیقباشیم، هیچ تغییری هر چند ان مان نداشته گان همسایه

 

دانستم که  بردم اگر می کار می  به ها را ترین سالح بردم. کشنده اش را داشتم آن نظام را همین امروز از بین می اگر قدرت

هایی فقط به آن نظام تداوم  چنان سالح کنم که استفاده از آن توانند آن را نابود کنند. فقط به این دلیل خودداری می می

ها هستند،  ه جای روشاش را نابود کند. آنانی که به دنبال نابودیِ افراد ب کنندگانِ فعلی دهد. هر چند که ممکن است اداره می
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آنان  67روند. ها از بین می روش شانْ بردن د با از بینکردن  شوند که به اشتباه فکر می گیرند و بدتر از آنانی می را می ها روشهمان 

 (6) 68شناسند. را نمی ی شرّ ریشه

 

کِشیِ فعال یا نافعالِ روستائیان  ه بهرهرسند ضرورتا ب انبوه وقتی که مشکالتِ رقابت و بازاریابی سر می در مقیاسِ سازی صنعتی

صادر  فروش و )و نه برای  ی شخصی برای استفاده غالباً روستایی و تولیدِ شود. بنابراین، ما باید بر روی خودکفاییِ تمام می

ها و ابزارهای جدیدی  که روستائیان حتی از ماشین مسئله این ویژگی در صنعت، با این شرطِ حفظِ به 6۹( تمرکز کنیم.کردن 

ده شوند. اکِشیِ دیگران استف عنوانِ ابزارِ بهره به فقط نبایدها  این ماشینکار ببرند مخالفتی وجود ندارد.  توانند بسازند و به که می

(7) 

 

تر است. در واقع  ضرورت یلی بیدر هر صورتی برای هر کشوری ضرورت دارد. برای هند خ سازی صنعتی همن معتقد نیستم ک

 ،اش و زیستن در صلح با دنیا گرفتنِ زندگیِ ساده اما شریف با شکوفاییِ هزاران کلبه معتقدم هندِ مستقل فقط با در پیش

ی سرعتِ  بر پایه 'با زندگیِ مادیِ پیچیده 70واال ی تواند انجام بدهد. اندیشه  می ناخوشاش را نسبت به دنیای ناالن و  وظایف

های زندگی فقط موقعی شدنی  ها و زیبایی ی لطف همخوانی ندارد. همه پرستی خدای پول از طرفِشده بر ما  باالی تحمیل

 که یاد بگیریم با شرافت زندگی کنیم. هستند

 

، در برابرِ دنیایی تا دندان مسلح زیستی برای یک ملتِ منزوی هر قدر هم از نظر جغرافیایی و جمعیتی بزرگْ این سادهپیشنهادِ 

ای است که برای شکاکان مطرح است. پاسخْ سرراست و ساده است. اگر زندگیِ  ی جالل و شکوهِ آن کشورها مسئله و در میانه

این تالش را انجام دهد.  اندک دارد حتی اگر که فقط فرد یا گروهی کردن ساده ارزش زیستن داشته باشد، پس ارزش تالش 

(8) 

 

این حرف به  ، اگر که از آن نسخه برداریم.معنای تخریب است بهها مناسب است، اما برای هند  شک برای اروپایی  بی تمدن اروپا

طور که به این معنا هم  ه کنیم، هماناست نباید بگیریم و به آن تشبّ گرفتن وارِاچه را که خوب و سز این معنا نیست که هر آن

                                                                 
 اند. کرده نهاد میهای تندروتر پیش ها و سوسیالیست ی ضمنی به انقالب خشونت آمیزی که کمونیست اشاره - 67
 را سوسیالیزه کنند. ، آنصنعتِ ماشینی با حفظِ خواهند سازی است، در حالی که اینان فقط می ی شرّ در ماشینیسم و صنعتی منظور این که ریشه - 68

 های متعارف اشاره کرده است. ها و سوسیالیست گاندی تلویحا به کمونیست
 شود. زا منجر می ک محصولیِ تولیدات نقدینهتولید کشاورزی صِرفا برای فروش، به ت - 6۹
70 - plain l iving  and high thinkingی واال. کالمی از ویلیام وردزورث. این تعبیر بعدا به  : زندگیِ ساده و اندیشهsimple l iving   تبدیل شده

 است.
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وقفه برای  ند. جستجوی بیـنَکه احتماالً در آن راه یافته باشد دل بِکـَ آسیبیچه  ایستی از هر آننیست که حتی اروپائیان نب

اندازشان  باید چشم پائیاندانم که بگویم خودِ ارو جاز میهمان شرّی است که در آن راه دارد، و خود را م 'مادی و تکثیرِ آن رفاهِ

اند. ممکن است خوانشِ من نادرست  اش شده  را بازبینی کنند، اگر که قرار نباشد در زیرِ بارِ سنگینِ رفاهی هالک شوند که برده

مان  بگذارید بر روی قلب، رفتن به پیشواز مرگ قطعی است. 71طال مرغ تخمرفتن به دنبالِ  ،دانم که برای هند  باشد، امّا می

ها نفر  امروزه قطعی است که میلیون 72".ای واال  ای ساده و اندیشه زندگی"گوید  ی انگلیسی را حک کنیم که میفیلسوفشعار 

کنیم، در  ها داریم فکر می کنیم برای توده باشند و ما که اندکی هستیم که اقرار می  توانند زندگیِ مادیِ عالی داشته نمی

 (۹زنیم. ) دست می واالی  به خطرِ از دست دادنِ اندیشه جستجویی پوچ برای زندگیِ مادیِ عالی،

 

دوری کنیم. به خودم اجازه هایش  دست آوریم اما از روش آمریکا را به ثروتِتوانیم  میگویند  ام می وطنان ام خیلی از هم شنیده

واحد هم خردمند، هم  توانیم در آنِ چنین کاری، اگر انجام شود، محکوم به شکست است. ما نمی دهم بگویم که این می

ی دود و غوغای  فشانِ خشم باشیم. امکان ندارد تصور کنیم خدا مقیمِ سرزمینی باشد که در زیر الیه دار، هم آتش خویشتن

کشند که  های زیادی را می های عجولی است که واگن هایش گذرگاه لکوموتیو ها پنهان است و جاده ها و خانه دودکشِ کارخانه

اند، و   به دنبال چه هستند، کسانی که اغلب اوقات حواس پرت ددانن هایی که در بیشترِ موارد نمی انپر است از انس

کند، کسانی که خود را در بینِ  شدن در واگن مثل ساردین در قوطیِ کنسرو بهبود پیدا نمی  شان در اثر فشرده عصبانیت

ی خود به همین  ها هم به نوبه انداختند و آن بیرون می از واگن راتوانستند آنان  بینند، کسانی که اگر می گانِ محض می غریبه

آیند. اما یک  کنم چون اتفاقاٌ این موارد نمادِ رشدِ مادی به حساب می ها اشاره می این. من به ریختند ها را بیرون می شکل این

 (10کنند. ) مان اضافه نمی ذره هم به شادمانیِ

 

 

داری نجات پیدا  های سرمایه آسیب، از کرد سوسیالیزه آن را کند اگر ، چون فکر میاست سازی صنعتیدنبالِ  73پاندیت نهرو

تواند آن ها را  هستند و هیچ میزانی از سوسیالیزه شدن نمی سازی صنعتیکند. نظرِ خودِ من این است که آن شرّها در ذاتِ  می

 (11دفع کند. )

                                                                 
71 - Golden Fleece :  .بدست را آن باالخره که بودند آن جستجوی در ها آرگونوت و یاسون که ای گنجینه یونانی، های اسطوره دردر اصل پشمِ زرین 

 اش هستیم. جا منظور گنجی است که مصرانه به دنبال کنایه از چیزی که قدرت زنده کردن انسان یا هر موجود زنده را دارد. در این .آوردند
72 - plain l iving  and high thinking :به بعدا رتعبی این. وردزورث ویلیام از کالمی simple l iving  است شده تبدیل 
وزیر هندِ  بودند. او همکارِ سیاسیِ گاندی در جریان مبارزات استقالل بود و بعدا اولین نخست  پاندیت به معنای حکیم است. این لقب را به نهرو داده - 73

 مستقل شد.
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به زبانِ انجیل،  .ام ندارد جذابیتی برای جا اند، زندگی در آن رسیده سازی صنعتیقدیسِ کنم که به ت وقتی که به روسیه نگاه می

بار است  فّتخجدید، برای انسان  و به اصطالحِ "اش را از دست بدهد؟ ی دنیا را صاحب شود و روح همهانسان اگر  فایده چه"

ی کامالً  خواهم هر فردی یک عضوِ سرزنده ی ماشین شود. من می دنده ای در چرخ اش را از دست بدهد و صرفاٌ دندانه که فردیت

بینم. االن به این  حلّ دیگری نمی خشونتی کار کند، راهِ  بیی  شکوفای جامعه شود. روستا باید خودکفا شود. اگر فرد باید بر پایه

 (12. )یقین دارم

 

ی کوچک  پادشاهیِ یک جزیره یِانتخاب کند. امپریالیسمِ اقتصاد ار سازی صنعتیراهِ  مبادا که هند هرگز در پیِ روشِ غربْ

کشی را در پیش بگیرد، دنیا را مثل  هند همان بهره میلیونیِ 300. اگر کلِ یک ملتِ ( امروزه دنیا را به زنجیر کشیدهبریتانیا)

 (13)ملخ لخت خواهد کرد 

 

ریزیِ صلحی است  خون های خستگی را دارد، بلکه در راستای راه بی بارِ غرب نیست که نشانه ی هند در راستای راهِ خون آینده

و در  تواند آن را نداشته باشد اش است. این ملت نمی دادنِ روح  آید. هند در خطرِ از دست ای ساده و خدایی بر می که از زندگی

این  "توانم از هجومِ سیلِ غرب فرار کنم. من نمی"تواند با تنبلی و ناامیدی بگوید،  . بنابراین هند نمیعینِ حال زندگی کند

 (14) .دنیا در برابرِ آن مقاومت کند خاطرِ خاطرِ خودش و به قدرِ کافی قوی باشد که به ملت باید به

 

 ها ماشین

 کنید؟ ها را که ردّ نمی ی ماشین در شرایط آرمانی همه -

جسمی که برای  کنم، این بدن را هم ردّ می  خودِ طور که کنم، حتی همان ها را ردّ می ی ماشین اما در شرایط آرمانی، من همه -

ها  کنم، اما ماشین را ردّ می ها دیدگاه، من کل ماشین با اینو به دنبال آزادیِ مطلق از قیدِ روح است. ت رستگاری مفید نیس

اما  ،ی سازوکاری است ترین قطعه طورکه گفتم، ناب مانهها نیست. خود بدن،  ثلِ بدن، گزیری از آنماند، چون م باقی خواهند

 (15. )اگر مانعی بر سرِ باالترین پروازهای روح باشد، بایست ردّ شود

 

شود. خیشِ پیشرفته  است که بماند، اما نباید اجازه پیدا کند که جانشینِ کارِ ضروریِ انسانی  ماشین جایگاه خود را دارد؛ آمده

 هند را شخم بزند و کل تولیدِ خودش کل سرزمینِ چیز خوبی است. اما اگر شخصی پیدا شود و بتواند اتفاقاً با اختراع مکانیکیِ

ذهن  کند ها نفر شغلِ دیگری نداشته باشند، آنان گرسنه خواهند ماند، با بیکارگیْ کشاورزی را کنترل کند و اگر میلیون
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بسیار بیشتری به آن وضعیت  شان از قبل هم شده بودند. این خطر دائمی وجود دارد که افرادِ طور که بسیاری انشوند، هم می

 نامطلوب دچار شوند.

 

کارِ دستی با محورهای  کردن دانم که جایگزین  گویم، اما می آمد می دستی خوش های صنایعِ من به هر بهبودی در ماشین

 (16بدهد. ) شان زندگی  محلها کشاورز شغلی دیگر در  ماشینی جنایت است، مگر این که فرد همزمان آماده باشد که به میلیون

 

 (17جمع باشد. ) آن نوعِ کاربردِ ماشین مجاز است که در خدمت منافعِ

 

دستیِ هند و بیکارگیِ ناشی از آن جلوگیری شود. من  ها از تنگ با آنها باشم اگر  ترین ماشین هدپیچی کاربردِ توانم طرفدارِ می

ام. خودِ  کمبودِ کار و ثروت پیشنهاد کرده کردنِ فقر و ناممکن کردن تنها راهِ در دسترس برای دور  عنوانِ  ریسندگیِ دستی را به

ام در آن اصالحاتی انجام بدهم که با  ردهادعای خود تالش ک ریسندگی یک ماشینِ با ارزش است، و من هم به سهمِ بیچرخِ 

 (18شرایطِ خاصِ هند تناسبِ بهتری داشته باشد. )

 

 هستید؟ ها ماشینی  همه آیا شما ضدِ -

ام را خیره  گذارم پیروزیِ ظاهریِ ماشین چشم هستم. نمی ها آن ی کورکورانهتکثیر  . اما من مخالفِ"نه"گویم  به تاکید می -

هایی که در کار  های ساده و آن نوع ماشین های مخرب هستم. اما به ابزار و دستگاه ی ماشین همه کند. من قاطعانه مخالفِ

 (1۹گویم. ) آمد می کنند خوش ها کلبه را سبک می کنند و بارِ میلیون جویی می فردی صرفه

 

 شان اسمهایی است که  ماشین. این جنون برای آن ماشین نه خودِ اش هستم جنونِ ماشین است، ن محالفچیزی که م

کار بشوند و به کفِ  که هزاران انسان بدونِ دهند تا این قدر ادامه می آن "جوییِ کار صرفه"ها به  . آدماست "جوی کار هفصر"

جویی شود، نه برای کسری از بشر، بلکه برای  خواهم در وقت و کار صرفه ها پرت شوند تا از گرسنگی بمیرند. من می خیابان

ها صِرفا کمک  های همه. امروزه ماشین های افرادِ انگشت شمار، بلکه در دست خواهم، نه در دست ثروت را می همه؛ من تجمعِ

جوییِ کار  صرفهبرای دوستی  نوع، ی پشتِ این وضع ها نفر سوار شوند. انگیزه شماری بر پشت میلیون دادِ انگشتکنند تا تع می

 کنم. نیست، بلکه طمع است. من با این چنین وضعی است که با تمامِ قوایم مبارزه می

 

کنید که امروزه بسیار رایج  ز آن تالش میسوء استفاده ا کنید، بلکه برضدِ خود مبارزه نمی خودیِ ماشین به پس شما بر ضدِ -
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 است.

 

طمع و هر چیز از ابزار شدن برای  ستی پیش ازها و اکتشافاتِ علمی بای کنم که یافته ؛ اما اضافه می"بله"گویم   تردید می بی -

این که مزاحم ای ها، به ج شود و ماشین بیش از حد کشیده نمی آن وقت است که از کارگران کارِ دست بردارند. صِرف حرصِ

 ها است.  ها نیست، بلکه محدودیتِ آن ی ماشین شوند، مددکار خواهند بود. هدفِ من محوِ همه

 

 کنار گذاشته شوند؟ دی موتوری بای های پیچیده ی ماشین رسد که بگوییم همه نظر می در یک بحثِ منطقی چه وقتی به -

 

تحلیل  به منجر. ماشین نباید از هر چیزی است االترشن کنم. موضوعِ انسان بباید کنار گذاشته شوند، اما یک نکته را باید رو -

گیرید. بخیاطیِ سینگر را در نظر  کنم. چرخِ ای را مطرح می ن استثنائاتِ هوشمندانهمعنوانِ مثال،  بردن اعضای انسان شود. به

ها  ای هم بر سرِ زبان ی عاشقانه اش قصه است که تابه حال اختراع شده، و در باره شمار چیزهای مفیدی انگشتاین چرخ یکی از 

دهد و صرفا از روی عشق به او  اش انجام می ودوز را با دستان خیاطی و دوخت بارِ ش کار کسالتا است. سینگر می دید که زن

را که  بلکه  کار هر کسی ،جویی کرد  تنها در کارِ او صرفه ناالزم راحت کند. اما او نه چرخ خیاطی را اختراع کرد تا او را از کارِ

 کند. جویی می بخرد صرفه یخیاط خِربتواند یک چ

 

های موتوردارِ  ها وجود داشته باشد، و این کارخانه باید ماشین خیاطی همین چرخ ای باید برای ساختِ الت کارخانهحاما در آن  -

 معمولی داشته باشد.

 

ها فقط  دولت باشند. آن ها باید ملی شوند، یا در کنترلِ ی کافی سوسیالیست هستم که بگویم آن کارخانه اندازهبله، اما من به  -

عنوانِ  عشق است که به ترین شرایط کار کنند، نه برای سود، بلکه برای بشریت؛ در این حالتِ باید در جذاب ترین و مطلوب

وار برای ثروت باید فروکش  خواهم. این تبِ دیوانه است که در مناسباتِ کار میگیرد. این همان تغییری  را می عطم انگیزه جای

 ،کندن نباشد. ماشین در این شرایط د که جانوای روزانه مطمئن ش کند، و کارگر بایستی نه فقط از مزدی روزانه، بلکه از وظیفه

خدمتِ حکومت باشد یا در خدمتِ مالکِ آن. این تبِ کند تا این که در  مکی است به انسانی که با آن کار میک از هرچیز بیشتر

جذاب و مطلوب کار خواهد کرد. این جدا از  ام( در شرایطِ طور که گفته ن کارگر )هماوار اگر بند بیاید، آن وقت است که  دیوانه

جوئی  . صرفهباشدترین موضوع توجه  عالی باید اش عشق داشت. فرد خیاطی در پشت آن استثنایی است که در ذهن دارم. چرخِ

جای طمع بگذارید، آن  باشد. عشق را به طمع 'ی بشردوستانه باید هدف باشد، و نه این که انگیزه در کارِ فرد و اعتنای صادقانه
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 (20چیز درست خواهد شد. ) وقت است که همه

 

 "فعلیِ ماشین هستید. کنم مخالفِ عصرِ فکر می" -

 ام. شود کامالً با آن مخالف ها نیستم، اما وقتی اربابِ ما می ماشین دِریکاتور نظرِ من است. من مخالفِ خوکا این تعبیرْ -

 

 "؟کنید شما هند را صنعتی نمی" -

 

ها و شهرها  های شهرک ی خواسته های روستایی باید احیا شوند. روستاهای هند همه کنم. جماعت خودم صنعتی می تعبیرِ به -

ی  د به تخلیهکردن مان بازار خارجی شد و شروع  ند. هند موقعی فقیر شد که شهرهایفرستاد شان می د و برایکردن  را تولید می

 های خارجی.  االهای ارزان و بُنجُل از سرزمینک کردنِ  یزر با سر روستاها

 

 "روید. پس به سراغِ اقتصادِ طبیعی می" -

 

اش را دارم که بنگاهِ بزرگی را اداره کنم، اما آگاهانه و  این صورت بایستی بروم به سراغِ شهر. من کامالً توان بله. در غیرِ -

چون در  ،کند یچی میپام از آن سر این که قلب خاطرِ ، بلکه بهفداکاری عنوانِ کنم، نه به طلبی را قربانی می خودخواسته جاه

 (21کنم. ) شکلی دیگر صنعتی می د سهمی ندارم. اما من روستا را بهشو چپاولی که هر روزه از این کشور می

 

متمرکز بشری را تامین کنند، باز هم تولید در مناطقِ مشخصی  ی نیازهای ها بتوانند همه که در این لحظه ماشین به فرض این

ر تولید و توزیع هر دو در مناطقی مستقیم توزیع را تنظیم کنی، در حالی که اگ طوری که مجبوری به شکلِ غیرِ ماند، به می

فرصتی برای  چشود، و فرصتِ کمتری برای حقّه بازی و هی خودکار تنظیم می باشند که آن تولیدات الزم اند، توزیع به شکلِ

نامحدود و به هر  به مدتِ"تولید  ی تسریعِ وقتی تولید و مصرف هر دو محلی شوند وسوسهباقی نخواهد ماند. ...  سوداگری

رسند. ...  آن موقع به پایان می در 'همنظام اقتصادیِ امروزمان  پایانِ های بی ی مشکالت و دشواری رود. همه از بین می "قیمتی

ر های خودِ مردم. اگر تولیدِ فردی را د در خانه ی فردی( انبوه )بر پایه ... اما تولیدِ گیرد انبوه حتما انجام می و البته تولیدِ

 به دستِ کمترین تعدادِ تو ... تولیدْ انبوهِ تولیدِ ؟انبوه در مقیاس  بسیار زیاد را به تو نخواهد داد ها ضرب کنی آیا تولیدِ میلیون

ی  هایی باشد که بتوانم آن را در خانه رینت بایستی از نوع ابتدایینِ من های شدیدا پیچیده است. ... ماشی ماشین ممکن با کمکِ

 (22. )کار بیندازم بهها نفر  میلیون
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مخالف نیستم. اما نگرانیِ زیادی در استفاده از  کردن تواند زندگی کند. بنابراین با صنعتی صنعت نمی بدونِ  دانم که انسان می

آن  متوان ورد که من نمیآ اقتصادی می خودش نوعی نظامِ کند، و با خیلی زیاد تولید می ماشینی دارم. ماشین با سرعتِ صنعتِ

 ها آدمِ خواهم میلیون تر است. می شدید ی خیرهایش  همهبینم اثراتِ شرّش از  را بپذیرم که می خواهم آن چیزی . نمیرا بفهمم

روز برای این هدف نیازی به خواهم که از  نظر معنوی رشد کنند. تا ام حال باشند و می مان سالم و خوش ی سرزمینِ بسته زبان

ها حس  مان رشد کند، اگر نیازی به ماشین فهم بیکارند. اما وقتی که درک و ایم. دستانِ زیادی، بسیار زیاد هماشین نداشت

کوش شویم. بهتر است خود اتکا شویم،  خواهیم، پس بهتر است سخت رویم. اگر صنعت می شان می کردیم، حتما  به سراغ

ها استفاده  ها احتیاج داشته باشیم از آن دیگران نخواهیم رفت. وقتی و اگر به ماشین هم به دنبالِ الگوهای  ازحدّ بیشوقت  آن

طور کنترل  خشونتی بنا کرده باشیم، خواهیم دانست که ماشین را چه بی ی مان را بر پایه ه زندگیکخواهیم کرد. آن وقتی 

 (23کنیم. )
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 ۴ فصلِ

 هرها و روستاهاش

خواهد دنیا را به شهرها تقسیم کند و دیگری به روستاها. تمدنِ شهری و  امروزه دو مکتبِ فکری در دنیا وجود دارد. یکی می

 حدستی. ما ترجی کند و دیگری به صنایعِ تکیه می سازی ها و صنعتی تمدنِ روستایی دو چیز کامال سوا هستند. یکی به ماشین

 ایم. را به دومی داده

 

نیم تا چه حدّی در شکوفاییِ دا اند. نمی مقیاس فقط در همین اواخر رشد کرده و تولیدِ بزرگْ سازی نعتیصهمه، این  با این

. این جنگِ جهانیِ دوم ندهای جهانی را آورده ا دنبالِ خود جنگ دانیم که به می ، اما تا این حدّندمان سهم داشته ا خشنودیِ

شده است. کشور ما هیچ وقت تا این حد ناخشنود  هم جهانی سومِ برسد، صحبت از جنگِ رختمام نشده، و حتی اگر به آ هنوز

ها با مکیدنِ خونِ  ی این باشند، اما همه  . اهالیِ شهر ممکن است سودهای کالن و مزدهای خوب داشتهو درمانده نبوده است

خواهیم برای کارمان همیشه به پول وابسته  خروار خروار پول نیستیم. ما نمی کردنِ شود. ما دنبالِ جمع تاها ممکن میروس

جان برای آرمان باشیم، پول هیچ است. ما باید  ایمان داشته باشیم و با خودمان صادق باشیم. اگر  فدایی  باشیم. اگر آماده

مان در روستاها تا سه میلیارد روپیه  ای ن روپیهی سه میلیو ها را داشته باشیم خواهیم توانست با تمرکززدایی از سرمایه این

اهاست. اما یادتان نرود روست کردن و خوداتکا  کردن ه الزم است خودکفا چکارِ اصلی، آن  ملی تولید کنیم. برای انجام این ثروتِ

 (1وجود ندارد. ) . در خودکفاییِ من جایی برای خودپسندی و تکبّر74بینانه نیست خودکفاییِ من آرمانی کوته که آرمانِ

 

آید. این ثروت از خونِ  این ثروت از انگلیس و آمریکا نمی .بینیم فریب بخوریم توانیم با ثروتی که در شهرهای هند می نمی

رفته اند. هیچ کس آماری شان کامالً از بین  های هزار روستا در هند وجود دارد. بعضی 700شود که   ها است. گفته می فقیرترین

چه که روستائیان به  دولت از آن از گرسنگی مرده اند ندارد. کارکنانِ نفری که در بنگال و کارناتاک و جاهای دیگر از هزاران

دانم. من اقتصادِ  روستاها را می ام، وضعیتِ توانند تصوری داشته باشند. اما من که خودم یک روستایی آید نمی سرشان می

 کند. هایی را که در پایین هستند له می آن 'فشار از باال گویم که شناسم. به شما می روستایی را می

 

 (2تنها چیزی که الزم است آن است که دست از سرشان برداشته شود. )

 

                                                                 
74
 ی گاندی به رّد انزواگرِی ناشی از خودشیفتگِی ملی است اشاره - 
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ای هنوز  انهخدهنده است. وقتی که کار ها تکان نانِ کارگر در این کارخانهز. شرایطِ اند ها در بمبئی بَرده شده کارخانه کارگرانِ

ممکن است این  ماشین در کشورمان رشد کند، سرزمینی ناخشنود خواهد شد. کشیدند. اگر جنونِ گرسنگی نمینبود این زنان 

نچِستِر را ی بُنجُلِ مَ بفرستیم و پارچه لام که بگویم برای ما بهتر بود که به منچستر پو حساب بیاید، اما موظف ام کفر به  حرف

اما با  ،دهیم در میمان را ه نچستر ما فقط پولی م د تکثیر کنیم. با استفاده از پارچهها را در هن بپوشیم تا این که همان کارخانه

و  ؛مان به تحلیل خواهد رفت کنیم، چون دقیقا هستیِ اخالقی مان حفظ می مان را به قیمتِ خون لمنچستر در هند، پو بازتولیدِ

اند  ها ثروت انباشته گیرم. و آنانی که از راه کارخانه شاهد میها را  همین کارگرانِ کارخانه ، خودِپشتیبانی از نظرم  برایمن 

 76.رِ آمریکایی بهتر باشدلّ. احمقانه است اگر فکر کنیم راکفِلّرِ هندی از راکف75ِمندان بهتر باشند وتآیدکه از سایرِ ثر نظر نمی به

اش را  مند شده باشد بتواند آزادی ثروت مندانه شرافت بیکه از راهِ  ای تواند آزاد باشد اما سخت است که هر هندی فقیر می هندِ

وابسته به  شان منافعچون  ؛دارها از حکومتِ انگلیس حمایت کنند سم مجبور شویم بپذیریم که پولتر دست آورد. می دوباره به

جنسی است. هر دو سمّ اند. فسادِ  قدر مضّر استْ  شود. چیز دیگری که همان چاره شدنِ انسان می باعثِ بی ثبات آن است. پولْ

روح را. بنابر این نیازی نداریم که کند و دومی جسم، ذهن و  اش کمتر ازین دو است، چون اولی جسم را نابود می نیشِ مار سم

 (3ای خوشحال باشیم. ) صنایعِ کارخانه اندازِ رشدِ از چشم

 

کنند  کنند. آنان خوراک را تولید می میثمار است -شهرنشینان–شان  های وطن طور هم فقیر را دولتِ خارجی و همین روستائیانِ

است. هر کسی باید خوراکی متعادل،  آور مانند. این شرم شیر می شان بی های کنند و بچه مانند. آنان شیر تولید می ه مینو گرس

 (4باشد. )فرزندان و خدماتِ بهداشتیِ کافی داشته  تن، امکاناتی برای آموزشِسای مناسب برای زی خانه

 

نمایش   خونِ زندگیِ روستاها را به نِدبارِ دوشی ی ناجورند و در حالِ حاضر هدفِ زیان غده و وصله چندتایی شهرِ مدرن مثلِ

 (5) آمیزشان تهدیدی دائمی برای زندگی و آزادیِ روستائیان اند. های توهین ها با زیان گذارند.  ... شهر می

 

 (6نه هرگز روستائیان. )و ئول جنگ در سراسر دنیاست، شهرنشین است که مس این انسانِ

 

هند را  بینم، ناگوار برای بشریت و جهان، ناگوار برای انگلیس و قطعا ناگوار برای هند. انگلیسْ من رشدِ شهرها را مثل آفتی می

ها  مانی است که با آن بنای شهرروستاها سی اند. خونِ ها را استثمار کرده روستا 'ها از راه شهرهایش استثمار کرده است. شهر

                                                                 
75
 داراِن وطنی. آنان یعنی بعضی از سرمایه - 

 کرده. او فرقی بین دزد هندی و دزد اروپایی قائل نبود.  شدت به این نظریه هم در سیاست و هم در اقتصاد تاکید می گاندی به -76
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های روستاها جاری  های شهرها متورم شده، باری دیگر در رگ رگ خواهم این خونی که امروزه در ساخته شده است. من می

 (7شود. )

 

 ها چه باید کرد؟ اید. با این دُمَل ی سیاست نامیده های بدنه شما شهرها را دُمَل و غده -

 

اش مرهم و چسبِ  شما خواهد گفت که با دُمَل چه باید کرد. دُمَل را باید یا نیشتر زد یا بر روی اگر از یک دکتر بپرسید به

ی آن عارضه  ای نامید که نیازمند درمان است. رشدِ شهرهای بزرگ تنها یک نشانه ر تمدن را عارضهزخم گذاشت. ادوارد کارپِنتِ

 هم سازیِ عمومیِ سیستم تزکیه و پاکدرمانِ طبیعی با  هِادارِ ر طرفطبیعت هستم، طبعا اهل درمان با است. من که خودم 

ی چیزهای دیگر  ، همهبشوند اندیش-هستم. اگر قلبِ شهرنشینان ریشه در روستاها داشته باشد، اگر آنان حقیقتا روستا

 (8آن خواهند آمد و دُمَل به سرعت خوب خواهد شد. ) دنبالِ خود به خودبه

 

هزار  700بلکه در  ،کند ام که هند در چند تا شهرش نیست که وجود پیدا می م و بارها و بارها تکرار کردها من اعتقاد داشته

 خیلی کمایم که هند بایستی در شهرهایش دیده شود. تا حاال  کند. اما ما شهرنشینان معتقد بوده خود را پیدا می روستایش

رسد تا بخورند و بپوشند و آیا  شان می دست نِ فقیر چیزی به قدر کافی بهایم که آیا آن مردما ایم و از خود پرسیده مکث کرده

 (۹سقفی باالی سرشان هست تا آنان را از خورشید و باران حفظ کند )

 

کند، در واقع او به خرجِ معاشِ روستاییِ فقیر زندگی کرده است. مقاماتِ  را استثمار می یعموما روستای ام که شهرنشین فهمیده

که روستاییِ هندی  تدانم هیچ کسی نگفته اس اند. تا آن جا که می ی شرایط مردمِ هند مطلب نوشته انگلیسیِ بسیاری در باره

گرسنگی زندگی  اند که اصل جمعیت در مرزِ ان پذیرفتهرد. برعکس آندانگه قدر دارد که بتواند جسم و روح اش را سالم آن

 ل و برنج و غالتِفود و فلآل اند، و این که میلیون ها نفر مجبورند تا به یک مشت نمکِ خاک  گرسنه د و ده درصد نیمهنکن می

 شته راضی باشند.برِ

 

زندگی کنیم، یک ماه بیشتر دوام  خوراکی شد که با آن رژیمِ مطمئن باشید که اگر از هر یک از ما خواسته می توانید می

 زندگی را  مان را از دست بدهیم. حال این که روستائیان ما هر روزه قوای ذهنی ترسیدیم که میآوردیم یا این که باید   نمی

 (10کنند. ) با این وضع سر می 
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ی کارشان را بیرون بکشیم یا بگذاریم دیگران بیرون  ی نتیجه جمعیت اهل کشاورزی اند. اما اگر تقریبا همه درصدِ 75بیش از 

 (11تواند وجود داشته باشد. ) ی خودگردانی در ما زیاد نمی ی این است که روحیه نشانه ،بکشند

 

شان،  ، از خرافاتشان نیم. بایستی آنان را از تعصبتوانند از خودشان مراقبت کنند. این روستاست که باید به آن رو ک شهرها می

ها و  مغتوانیم از راهی جز زندگی در بینِ آنان و مشارکت در  شان آگاه کنیم و این کار را نمی اندازِ تنگ  ز چشمو ا

 (12انجام بدهیم. ) ِ آنان بینمندانه در  شان و گسترشِ آموزش و اطالعاتِ هوش های شادی

 

طور خوردن و  توجه به چه شان و بی باشیم، نه روستائیانی با نظرات بهداشت محیطیِ عجیب داشته مطلوبی نِما باید روستائیا

هرجهت  به باری و خورند هرجهت می به پزند، باری هرجهت می بیشترشان نباشیم که باری به . بیاییم مثلِِ روستائیان خوردن  چه

جا نرویم، بلکه  ها به آن آمدها و بدآمد شان را نشان بدهیم. بیاییم فقط با خوش  کنند. بیاییم به آنان خوراکِ مطلوب زندگی می

 (13) ها بپردازیم. و بدآمد   های آن خوشامد به ریشه

 

باید  کـَـنند و  د جان میخورَ شان می های خمیده که زیرِ آفتابِ سوزانی که بر پشت پنداری کنیم ذات هم ما باید با روستائیانی

شویند و  شان را می های ها و ظرف کنند، لباس حمام می خودشان در آنآب بخوریم که  ای برکهایم تا از  ببینیم که چگونه مایل

 'ها هستیم و آنان است و نه پیش از آن که ما واقعا بازنمای توده زنند. آن وقت خورند و در آن غلت می از آن آب می یشانها دام

 (14دهند. ) نویسم، به هر دعوتی پاسخ می ا را میه به همان قطعیتی که این

 

عالوه باید به آنان  شان را حفظ کنند. به کم بکارند و سالمتی شان را با خرجِ جات توانند سبزی شان بدهیم که می نشان ما باید

 (15روند. ) پزیم از بین می ها را می ها موقعی که برگ نشان بدهیم که بیشترِ ویتامین

 

ن ی پِهِ پهـُرتیس روستاهای ما را کو پول را رعایت کنند. لیونِل کُ صادِ وقت و سالمتیقتطورا ان بیاموزیم که چهباید به آن

هوای تازه است، هوای تازه  دوْرتا دورِشانهای الگو کرد. مردم روستاهای ما با این که  ها را تبدیل به روستا کرده. باید آن توصیف

 مثلِ یک مبلّغ ی خوراکْ آید. من در باره تازه گیرشان نمی های تازه است خوراکِ  شان خوراکدورِ رتاخورند؛ در حالی که دوْ نمی

   (16روستاهاست. ) کردن ام زیبا ماموریتزنم، چون  حرف می با جدیت و اصرار 77مسیحی

 

                                                                 
77
 های( مسیحی برای مسیحی کردن کافران. )میسیونر  اشاره به اصرار و تالش شدیِد مبلغان - 
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ضعف  اند، این نقطه بهتر نبوده. اگر هیچ وقت اند یا نه ای ندارد که بفهمیم آیا روستاهای هند همیشه مثل امروز بوده فایده

 ها از زوالْ اند، پس چطور در طول قرن کنیم. اما اگر هرگز بهتر نبوده می هم زیادی فرهنگِ باستانیِ ما است که به آن افتخارِ

این  گونه جلوی هروی هر عاشقِ میهن این است که بفهمد چ پیشِی  یفهاند، زوالی که دور و برمان جریان دارد. وظ سالم مانده

که  طوری توان روستاهای هند را بازسازی کرد به طور می که بفهمد چه است این 'شود، یا چیزی که همان است زوال گرفته می

ای است  در واقع این وظیفه رود. طور که از زندگی در شهرها انتظار می ها زندگی کند، همان برای هر کسی آسان باشد که در آن

رفته باشند، ممکن است روزگارِ تمدنِ روستایی به سر آمده  دوست. ممکن است روستائیان از دست در برابرِ هر انسانِ میهن

منظم بدهند که جمعیتی نه سیصد میلیونی  صد شهرِ هفتصدهزار روستا جای خود را به هفتالزم باشد که باشد، ممکن است 

افتد. برای  بِه اتفاق نمیهم یک شَ  ، همینبشودن شکل هند بخواهد به ای بلکه سه میلیاردی را پشتیبانی کنند. اگر سرنوشتِ

شان به شهر و شهروند تبدیل شوند، باز هم وقت الزم است.  ست و نابود شوند و باقیِیو روستائیان ن ها دادی از روستاعاین که ت

(17) 

 

که از شهر بیرون کشیده  گرانی کنشقدر آموزشِ مردمِ شهری است که آموزشِ روستائیان است.  جنبشِ روستایی همان

ی روستائیان بیاموزند. این به آن معنا نیست که  ی روستا را در خود بپرورند و هنرِ زندگی را به شیوه بایستی روحیه ،شوند می

شان باید اتفاق بیفتد.  ی زندگی ای در سبکِ کهنه هست که تغییری ریشها باید مثل روستائیان گرسنگی بکشند، اما به این معن

(18) 

 

عنوانِ  کار و نه به خدمتعنوان رفتگر، پرستار،  وقفه کار کنی، به تزلزل بی شان باشی و با ایمانی بی تنها راه این است که در میان

ظه حتی سواراج را فراموش یک لح یاییمات را فراموش کنی. ب بتهای منفی و مث داوری ی پیش ؛ و همهباالی سرشان حامیِ

ها هستند که با  . خیلیجا هستند . آنان آنماست فراموش کنیم ی را که حضورشان در هر گام ستم برداران کنیم، و حتما پول

ان برسیم م ترِ روستا بپردازیم که االن الزم است و حتی بعد از آن که به هدف کارِ فروتنانه به یاییم. باین مشکالتِ بزرگ درگیرند

 (1۹کند. ) تر می ما را به هدف نزدیکخودش شود  واقع ، کار روستایی وقتی که موفق می هم وجود خواهد داشت. درباز 

     

د. کردن  و تامین می ها و شهرهای هند را تولید های شهرک ی خواسته های روستایی باید احیا شوند. روستاهای هند همه جماعت

کاالهای ارزان  کردن  ها با خالی روستا د به خشکاندنِکردن ع شرو مان بازار خارجیان شدند و د که شهرهایشهند موقعی فقرزده 

 (20) .در این سرزمین های خارجی و بُنجُلِ سرزمین
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 کشیِ خودخواهانه از روستائیان که شهر ها به جای بهرهکند  می ظهورشهر و روستا  بین اخالقی و سالم ای رابطه زمانی فقط

و اگر کودکان شهر  .کنند گزاریِ کافی سپاس گیرند، از آنان خاطر توان و معاشی که از روستائیان می به دارند  بپذیرند که وظیفه

مستقیم به نیازهای  بایستی به شکلِشان  ای حرفههای  آموزشقرار باشد که نقش خود را در این کار بزرگ و شریف بازی کنند، 

 (21د. )نروستا مربوط باش

 

تمدنی روستایی  نظر من، گستردگیِ کشورما، گستردگیِ جمعیت، موقعیت و اقلیمِ کشورْ تمدنی روستایی هستیم. به ما وارثینِ

اش با تمدنی  کنیِ آن و جایگزینی ناپذیر نیستند. ریشه اش معلوم اند، اما هیچ یک از آنان عالج . معایباش مقدر کرد را برای

ن که مجهز به ابزاری موثر باشیم تا جمعیت را از سیصد میلیون به سه یا مثال نظر من کاری ناممکن است، مگر ای شهری به

روستاییِ فعلی و  تداوم بخشی به تمدنِ ا فرضِ ضرورتِها را ب چاره مجبورم. بنابراین من کاهش بدهیم میلیون به سی حداقل

 (22شنهاد بدهم. )یاش پ یتالش برای خالصی از معایبِ بدیه
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 ۵ لِفص

 خودگردانیِ روستایی

 جایگاه روستا

 (1فایده است ) خودگردانی است. هر چیز دیگر فقط رویای بی رارِقمان است اهایخدمت به روست

 

اش در جهان از دست خواهد رفت.  اگر روستا نابود بشود هند هم نابود خواهد شد. دیگر هندی وجود نخواهد داشت. رسالت

(2) 

 

اند یکی را انتخاب کنیم.   ی خارجی شهرها که مخلوقِ سلطه ی خودش باستانی است و هندِ روستاها که به اندازه باید بینِ هندِ

من به من  78"خادیِ" نگرشِدوشند که در حال ویرانی اند.  طوری می ها بر روستاها تسلط داشته و آن ها را به امروزه شهر

 خود خشونتِ خودیِ کِشی از روستاها به ها باشند. بهره روستا ر خدمتِشهرها موقعی که آن سلطه برود بایستی د گوید می

شان  خشونتی ساخته شود ، بایستی به روستاها جایگاه درست ی بی خواهیم که خودگردانی بر پایه یافته است. اگر ما می سازمان

 (3را بدهیم. )

 

وقت دیر یا زود این حقیقت باید شناخته شود که  برسد، آنی هندْ دنیا هم به آزادیِ حقیقی  واسطه نم اگر هند و بهک فکر می

توانند در شهرها و  ز نمیها میلیون مردم هرگ ها. ده ر کاخها و نه د مردم بایستی در روستاها زندگی کنند، نه در شهرها، در کلبه

 متوسل شوند. ناچار راهی ندارند جز این که به خشونت و دروغ بهها در صلح با هم زندگی کنند. آنان  کاخ

 

شونتی را فقط خ رخ دهد. ما حقیقت و بی دتوان خشونتی چیزی جز نابودی برای بشریت نمی حقیقت و بی معتقدم بدونِ

                                                                 
78 - Khadi, Khadarتر است. این پارچه در  ای زمخت و خشن کارخانه شود و نسبت به بافتِ  ای که از پنبه بافته می ی ساده : خادی یا خادار. پارچه

ی صنایع و دنیای مدرن و علم و پیشرفت را کنار   غلط متهم شده بود که متوهمانه همه شود. گاندی به ای راهبردی تبدیل می ی گاندی به پدیده برنامه

خواه بود و آماده بود که خادی را با هر جایگزینِ بهتری  خودش، او عملگرایی آرمان برد. در حالی که به قولِ زند و فقط به بدویتِ این پارچه پناه می یم

ای  صادِ چرخهی خادی است و ایجاد یک اقت ی بیکاران کار تولید کند، همین چرخه  تواند برای همه چیزی که می دید آن عوض کند. اما عمال می

(circular economyبر پایه ) نخ، کند که تارِ اندرکاران آن. او در این کتاب هم تاکید می ی همین پارچه در حد وسع و توانِ تولیدکنندگان و دست  

ای را در نظر  اقتصادیِ هوشمندانه داده شده مبادله شود. به این ترتیب، سیاستِ تولیدی و تحویل رایجِ این اقتصاد باشد و پارچه در ازای نخِ باید ارزِ

 شان صدف، طال و جواهرات یا اسکناس است. ارز نخ، مشابه ارزهایی است که پشتوانه شکل بگیرد. "ی در دسترس همگان پنبه"ی  داشته که بر پایه
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ی آن چیزهایی  و همه  تواند در چرخه ه بهترین شکلی میزیستی ب زندگیِ روستایی عملی کنیم و این ساده توانیم در سادگیِ می

رود نباید بترسم. ممکن است هند هم آن راه را برود و درست  پیدا شود. اگر دنیا امروز راه اشتباه می آیند چرخه می دنبالِ که به

ی  خرین نفس وظیفهآما تا اچرخد.   ش میها خود را سرانجام در آتشی بسوزاند که سرسختانه به دورَ المثل ی ضرب مثل پروانه

 (4ای محافظت کنم. ) از آن چنان نابودی ،د جهان رای هن واسطه اخالقی من است که تالش کنم هند را و به

 

 روستایی خودگردانیِ

اش، و  اش برای نیازهای حیاتی من به خودگردانیِ روستایی این است که یک جمهوریِ کامل است، مستقل از همسایگان نگاهِ

ی اولِ هر   ها ضرورت است. به این ترتیب دغدغه ها برای بسیاری از نیازهای دیگری که وابستگی در آن حال همبسته با آن بااین

ی تفریحی و زمینِ  مشخصی و محوطه مرتعِهایش  دام برای پارچه است. بایستی برایروستا تولیدِ محصوالتِ خوراکی و پنبه 

 "مفید"باشد برای محصوالت نقدآورِ ای وجود داشته ساالن و کودکان داشته باشد. بعد از آن اگر زمین اضافه بازی برای بزرگ

نمایش، مدرسه و تاالر همایش را  تاالرِتا یک ها هستند. روس تریاک و امثال این ،، توتون7۹شاهدانهجز  شود، که به میکشت 

زیرِ های  تواند از راه مخازن یا چاه رسانیِ خود را برای تامینِ آبِ تمیز خواهد داشت. این کار می خواهد داشت. تاسیساتِ آب

ی تعاونی  ی ابتدایی اجباری خواهد بود. تا جایی که ممکن باشد هر فعالیتی بر پایه انجام شود. آموزش تا پایان دوره 80 نترلک

نتی با وخش . بی81شده داریم وجود نخواهد داشت بندی درجه وزه با نجاستِطور که امر ی آن"کاست"انجام خواهد گرفت. هیچ 

د وروستا وج محافظِ عنوانِ وستا خواهد بود. خدمتِ اجباری بهاجراییِ جماعت ریش و ناهمکاریْ ضمانتِ "ساتیاگراها"فنّ 

روستا با  شود. دولتِ شود تعیین می ری میدانگه خواهد داشت که افرادش به صورتِ گردشی از روی فهرستی که در روستا

انتخاب  82ن و مرد، دارای حداقلِ شرایطشود که هر ساله از طرفِ روستائیانِ بالغ، ز نفره( تشکیل می  پنچایاتی )شورایی پنج

تنبیهی به معنای مصطلح وجود  جایی که نظامِ یتِ قانونیِ الزم را خواهند داشت. از آنحها تمام قدرت و صال شود. این می

تواند  یی می"روستا"کار کند. هر  'سالِ خود  گذار، قضایی و اجرایی است تا در طول یک مشترکاً قانوننخواهد داشت، این شورا 

گیری  با روستا باج موثرش مرکزیِ فعلی که تنها ارتباطِ تی از طرفِ دولتِحبه شکل این جمهوری باشد، بدون دخالتِ زیادی، 

ی طرحی  ام ارائه ام. هدف نپرداخته -در صورت وجود-جا به روابط با روستاهای همسایه و مرکز  از درامد روستا است. من در این

                                                                 
7۹ -ganja.گیاهی برای تولید حشیش : 

8۰
 کنترل از نظر آلودگی. - 

شود که  می  گفته ها بینِ خودشان درجه بندی دارند. به شکلی که یک زیر گروه خیلی نجس است. نجس 'الترهای با کاست پاریا یا به قول کاست - 81

پنداریِ این نظام قاطعانه مبارزه کرده است و خود را در معرض خطر قرار داده. به این  گاندی با نظامِ کاستی مخالفتی نداشته است. اما قطعا با نجس

توان گفت او  ایستاده. لذا می اش می پذیرفته و با جرات و جسارت در برابر مواضع ضد اخالق  ا جایی که ضدِ اخالق نبوده میترتیب، او فقهِ هندو را ت

 وجه یک هندوی ارتدکس )راست کیش( نبوده. هیچ به
 سال سن و مقیم بودن است. 18دو شرط مهم داشتن حداقل  - 82
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خود است. معمارِ دولتِ  'ی آزادیِ فرد برقرار است. فرد یهجا دموکراسیِ تمام عیار بر پا ستایی است. در اینکلی از دولتِ رو

جهان را به چالش بکشند. چرا که قانونِ ناظر  قدرتِکند. او و روستایش قادرند که  اش حکم می خشونتی بر او و دولت قانونِ بی

شده در  ترسیم از شَرَفِ خود و روستایش مرگ را تحمل خواهد کرد. در تصویرِو حاکم بر هر روستایی آن است که در دفاع 

جا چیزی ذاتاً غیرممکن وجود ندارد. ساختنِ الگوی چنین روستایی ممکن است کارِ یک عمر باشد. هر کس که عاشقِ  این

تنها کارش رفتار کند، آن وقت است  تواند روستایی را انتخاب کند، با آن مثل دنیایش و دمکراسی و زندگیِ روستایی باشد می

کند.  باره شروع می مدرسه یک ریسی، نگهبانی، بهیاری و مدیریِ نخ ، 83اهد آورد. او با کارِ رفتگریکه نتایج خوبی به دست خو

 (5) ریسی رضایت بدهد. تواند به کار رفتگری و نخ اش نیاید، می اگر هیچ کس به سراغ

 

 مطلوب یْروستای

هایی دارد با  باشد. کلبهمناسب تمام عیار  بهداشتِ محیطیِاز نظر شود که کامال  هندی به شکلی ساخته می روستای مطلوبِ

هایی خواهند داشت که اهل  ها حیاط اش. کلبه پذیر در شعاع هشت کیلومتری  شده از مواد دسترس ی کافی، ساخته نور و تهویه

های روستا از هر  شان را جا بدهند. کوچه ها و خیابان جات بکارند و دام خانگی سبزی کنند تا برای مصرفِ ها را قادر می خانه

همه خواهند  هایی خواهد داشت که در دسترسِ و خاکِ قابلِ اجتناب خالی خواهد بود. روستا مطابق با نیازهایش چاه گونه گرد

لبنیات، مدارس ابتدایی و  رای چرای دام، تعاونیِعمومی، مرتعی ب طور محل همایشِ هایی برای همه، همین گاه . عبادتبود

وفصلِ  هم برای حل پَنچایاتی  نفره د. شورای پنجروستایی نقش محوری دار صنایعِ های مهارت ها آموزشِ ای که درآن متوسطه

من از یک  ها تقریبا تصور جات و میوه، و خادیِ خودش را تولید خواهد کرد. این غالت، سبزی 'دعاوی خواهد بود. روستا

، دو برابر شخصیتوانند درامد روستا را، جدا از درآمدِ  مندانه می کنم روستائیان، با راهنماییِ هوش روستای الگو است. ... فکر می

ی  ، اما قطعا برای اهداف محلی تقریبا در همهی موارد مهنه برای اهداف تجاری در ه ناپذیری کنند. در روستاهای ما منابع پایان

 شان است. برداریِ بهتر از زمین ی روستائیان برای بهره میلیِ نومیدانه وجود دارد. بزرگترین مصیبتْ بیموارد 

 

گر را  ای است که کنش ترین مسئله شده محیط است. این فراموش گرِ روستایی حل خواهد کرد بهداشتِ اولین مشکلی که کنش

شود داوطلب  84"بانگیِ"گر یک  کند. اگر کنش بیماری را پخش میرا تضعیف و  مردم و سالمتِ جسمیِ کند گیج و مبهوت می

طور و  م خواهد گفت که چهدکند. او به مر های روستا شروع می خیابان کردن مدفوع و تبدیلِ آن به کود و جارو  کردنِ با جمع 
                                                                 

83 - scavengerگرفته.  ها انجام می ی نجس ی طبقه ترین دسته ی پایین عهده کشی هم بوده که به به معنای مستراحگری : در هند دوران گاندی، رفت

 ها ردّ شده است. بندی ی اصلی را در خود دارد، هر چند که در قانون، این طبقه این نکته باید یادآوری شود که هندِ امروز هم هنوز پاریا ها و چهار طبقه
84 - bhangi کشی  جارو ها، مستراح تمیزکردن به محدود اش شغل تاریخ طول در و آید، می حساب به نجس سنتی طور به که است ای طبقه  : بانگی

 ی پاریا قرار دارند. ی طبقه اینان در پایین ترین درجه .دهند می ترجیح را بالمیکی اسمِ آنان خودِ .است بوده  مستراح و فاضالب ی تخلیه و )رفتگری(،
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کند.  ی بزرگی که ناشی از غفلت از آن است با آنان صحبت می محیط و لطمه بهداشتِ و از اهمیتِ 85کنند "شویی دست"کجا 

 (6دهد، چه این روستائیان به او گوش بدهند یا نه. ) خود ادامه می گر به کارِ کنش

 

 حیوانات زندگی نخواهند کرد. های هوشمند را در خود جا خواهد داد. آنان در کثافت و تاریکی مثلِ روستای مطلوبِ من آدم

د؛ نوجود ندار کدام ، هیچجا طاعون، وبا و آبله زن و مرد آزاد خواهند بود و قادرند در برابر هر کسی در دنیا مقاومت کنند. در آن

بینیِ  خورد. هر کسی باید سهمِ کارِ دستیِ خود را ادا بکند. ... پیش هیچ کس عاطل نیست، هیچ کسی در تجمل غوطه نمی

 (7ها ... ممکن است. ) الِ اینوتلگراف و امث آهن، پست راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ای تاریخی مشغول  توانی پلیسی را ببینی که در مرکز یک شهرِ مهم رو به دیوار قلعه برد. می از آن رنج می 21هنوز هندوستان قرن مشکلی که  - 85

اند و کار خود را  ببینی که نشسته و سپس از نزدیک های سیاهی را از دوردست خال توانی خال آهن، در صبح زود، می قضای حاجت است. در کنار خط راه

توجه داشته و خواستار جرم  دهان و بینی طور انداختنِ آبِ و همین در آفریقای جنوبی به این مشکل 1۹04دهند. در حالی که گاندی در  ام میانج

علت پلید دار در هند،  به  خانوارهای پول های بسیار شیکِ نکردن از مستراح، حتی مستراح بوده است. بخشی از تمایل به استفاده هاشدن این کار شناخته

استفاده از مستراح بهداشتی است. در یک مورد،  فرهنگِ نبودِ 'تر شمردن شدیدِ مدفوع است و دور کردن آن از محیط خصوصی. اما علتِ بزرگ

ساخته گرفته بوده اند، آن را به انباری تبدیل کرده بودند. مثال نک:  های پیش روستاییانی که مستراح

0tay2۹Vw35https://www.youtube.com/watch?v=V  

https://www.youtube.com/watch?v=V35Vw29tay0
https://www.youtube.com/watch?v=V35Vw29tay0
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 ۶ فصلِ

 ی خودگردانیِ روستایی پایه اصولِ

 اشتغالِ کامل –برتریِ انسان  -۱

 

 (۱انسان است ) 'واقعیتِ برتر

ی انسان در ترکیب با رشدِ کاملِ ذهنی و اخالقی است. صفتِ اخالقی را مترادفِ معنوی اش بود خرسند هدفی که باید در پی

خشونتِ اجتماعی  بی دست بیاید. تمرکزگرایی به عنوان نظامْ با یک ساختارِ تواند با تمرکززدایی به برم. این هدف می میکار  به

 (2ناسازگار است. )

 

جهان بایستی طوری باشد که هیچ کسی تحتِ آن از ساختِ اقتصادیِ اقتصادیِ هند، و در واقعِ امر،  نظرِ من ساختِ به

کس بایستی قادر به انجامِ کارِ الزم باشد تا او را قادر کند که  همه عبارتِ دیگر پوشاک در رنج نباشد. بهی خوراک و  خواسته

ضروریاتِ بنیادیِ  تولیدِ شود که ابزارِ وقعی عملی میشکلِ جهانی و فراگیر فقط م اش را یکی کند. و این آرمان به خرج و دخل

هستند یا رایگان لِ هوا و آب که ها باید آزادانه و به رایگان در دسترس همه باشند، مث ها باقی بماند. این زندگی در کنترلِ توده

ها ازطرفِ هر کشوری، ملتی یا گروهی از افراد  این کِشیِ دیگران شوند. انحصارِ برای بهره  معامله ابزارِ ها نباید ؛ این 86باید باشند

های  زده، بلکه در بخش تنها در این سرزمینِ غم ای است که امروزه نه تیدس نامنصفانه است. غفلت از این اصلِ ساده، علتِ تنگ

 (3دیگر دنیا هم شاهدیم. )

 

نیست. تعمیمِ قانونِ  حقیقی اقتصادِکند  ها را رعایت نمی بندد یا آن های اخالقی چشم می آن اقتصادی که به روی ارزش

باید در تنظیمِ تجارتِ  عنوان یک عامل ای ندارد که به های اخالقی ی ارزش معنایی کمتر از عرضه 'خشونتی در قلمرو اقتصاد بی

 (4د. )نحساب بیای المللی به بین

                                                                 
86 - :commons مشترک[ نابعِمَ] یا( شاعاتمُ)  شاعمُ داشته، هم ،(جمع اسمِ) همدار (commons )صورت به که هستند طبیعی یا فرهنگی منابعی 

 در موجود هوای مثال، عنوان به. دارند قرار زنده موجودات سایر و انسانی ی جامعه اعضای ی«همه» اختیار در خصوصی یا دولتی نظارت بدون و رایگان

 در. نیستند( public) عمومی یا( private) خصوصی های  دارایی همدارها .هستند همدارها شمار در زمین ی سیاره و ها اقیانوس و دریاها زمین، جو

 قرار زنده موجوداتِ ی همه ی استفاده مورد جنگل، و اقیانوس و هوا مثل بلکه نیستند، ها انسان ی استفاده برای فقط خود عام مفهومِ در همدارها ضمن،

 خیابان، یک عمومی فضای یا جامعه یک شفاهیِ فرهنگِ به متعلق بومیِ ی  ترانه یک باز،  متن الگوریتمِ یک نظیر همدارهایی موارد از بسیاری در. دارند

 (eco-literacy.netنِک: ) .روند می شمار به همدار حال این با و هستند ها انسان به محدود عمالً
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و  کپوشا حقّ ی خود و در صورتِ ضرورت و بنابراین حقّی برای داشتن امکاناتی برای تغذیه ،هر انسانی حقّی برای زیستن دارد

 (5خود. ) مسکنِ

 

تامینِ معاش ، بسامانی  ی متون مذهبیِ جهان تکرار شده است. در جامعه دستوری است که تقریبا در همه "غمِ فردا نباشدر "

 تعدادِ یافتگی در یک کشورْ شود(. در واقع مالکِ نظام هم اعالم می  ترین چیز در دنیا باشد )و این گونه بایستی آسان

 (6. )باشد می هایش بین توده میلیونرهایش نیست، بلکه نبودِ گرسنگی در

 

بوده پوشی کرده نامتوازن  مندش چشم قدرت  کرده و از نیروی انسانیِ بالقوه کِشی می ای که از موادِ خامِ یک کشور بهره هر برنامه

 توانسته مستعد برقراریِ برابریِ بشری باشد. و هرگز نمی

 

 (7نیروی انسانیِ هند نهفته است. )از کلِ ریزیِ واقعی در بهترین شکلِ استفاده  برنامه

 

توانایی وجود داشته باشد که اً غذای مفصل شرمگین باشیم تا زمانی که هنوز یک مرد یا زنِ جسم ردنِیا خو خیالی باید از بی

 (8بدون کار یا غذا باشد. )

 

حشی هم این حقّ را دارند. و از طور که حتی پرندگان و حیواناتِ و همان ،برابری در ضروریاتِ زندگی دارد هر انسانی حقِ

ای بر ضدّ آن  ی مرتبطی هم برای مقاومت در برابر هر حمله آورد و چاره ی مرتبطی می جایی که هر حقی با خودش وظیفه آن

ی  ها را مشخص کرد. وظیفه برای پشتیبانی از برابریِ اساسیِ اولیه فقط کافی است که وظایف و چاره بنابراینحق همراه دارد، 

کند.  ی مربوطه ناهمکاری با کسی است که مرا از محصول کارم محروم می است و چاره وپاها دست با این من کردن کار  ربوطهْم

(۹) 

 

 کار بدنی -۲

 (10تواند حقِ خوردن داشته باشد؟ ) طور می کند چه آدمی که کارِ بدنی نمی

 

ها حتماً  ممکن است انواع مختلفی داشته باشند. یکی از آن ها فداکاری "ات بخور. ات را با عرقِ جبین انن"گوید  انجیل می
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وقت خوراکِ کافی و فراغتِ کافی برای  د و نه بیشتر، آنکردن  شان کار می باشد. اگر همه برای نان برای نان کارِ جسمی تواند می

بینیم. این  هایی که دور و بَرِمان می نه فالکت وقت بود که شکایتی از جمعیتِ اضافی نبود، نه بیماری و داشت. آن همه وجود می

 ی دهند، اما همه شان کارهای زیادِ دیگری انجام می شک با بدن و ذهن ها بی خواهد بود. انسان فداکارینوع کار برترین شکلِ 

نه نجسی  و یه پاکی، نینغنی، نه باال و نه پای هوقت است که نه فقیر و ن ها کار عشق برای خیر مشترک خواهد بود. آن این

 (11وجود نخواهد داشت. )

 

باید آن را به دست بیاورند. و  ، بلکهآن را دریافت کنند حق ندارندخوراک نیروبخش. آنان –ها گرسنه طالبِ یک شعرند  میلیون

 (12توانند به دست آورند. ) آن را فقط با عرقِ جبین می

 

 (13) .های آن است ی دنباله ی کار برای نان و همه صریحِ وظیفهی  بازگشت به روستا به معنای شناساییِ داوطلبانه

 

رورتِ کار بدنی است. . اما چیزی که بر آن تاکید دارم ضای در تصویر زندگی دارد شک ارزنده فکری مهم است و جایگاه بی کارِ

 (14ام که هیچ انسانی نباید از آن وظیفه معاف باشد. ) مدعی

 

 (15خورند دزد اند. ) و گفت که آنانی که بدونِ کار می 87آفرید "اش ای خوراککار بر"دا انسان را برای خ

 

 برابری -۳

نام  ی این ای که شایسته حقیقی اقتصادِ حقیقی هرگز مانعِ باالترین معیارهای اخالقی نیست، درست همان طور که اخالقیاتِ

کند تا  کند، و قوی را قادر می را القا می پرستی پول اقتصادِ خوب هم باشد. اقتصادی که عبادت خدای 'باشد بایستی همزمان

آورد. از طرفِ دیگر اقتصادِ حقیقی  مرگ به بار میاین دانش انباشت کند، دانشی است دروغین و شوم. ی فقرا  وت را به هزینهثر

ها را، و برای زندگیِ  ترین کند، و از جمله خیرِ ضعیف همگان را به طور برابر ترویج می به معنای عدالتِ اجتماعی است، خیرِ

 (16مطلوب ضروری است. )

 

 (17وجود آورم. ) را به ها منزلت خواهم برابریِ می

                                                                 
87
وجه با خبر نخواهیم  هیچ کند. ما به جا برداشِت خود یا برداشِت متون مقدس هندو و خودش را از کار بیان می روشن است که گاندی در این - 

 اندی رسانده است.شد که این پیام را خدا به چه صورتی به آن متون یا به گ
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 تر ای توزیعِ منصفانهتواند عملی شود. بنابراین بر ، این آرمان نمی توانم ببینم جا که می تا آنآرمانِ من توزیع برابر است، اما 

 (18کنم ) تالش می

 

و   معنای برچیدنِ تضادِ ابدی بینِ سرمایه برای برابریِ اقتصادی به کردن خشونت است. کار بی کلیدِ استقاللِ برابریِ اقتصادی شاه

ثروتِ ملت در مندانی است که بخشِ بزرگِ  وتشمار ثر انگشت کردنِ تراز طرف به معنای هم از یک کار است. این کار

خشونت تا زمانی  بی ی لخت است. یک نظامِ دولتِ گرسنه ها انسانِ نیمه میلیون کردن تراز  است و از طرفِ دیگر هم یشانها دست

و های دهلیِ نو  ها گرسنه برجاست به وضوح غیرممکن است. تضادِ بینِ کاخ مندان و میلیون که شکافِ بزرگی بین ثروت

تواند حتی یک روز هم در یک هندِ آزاد ادامه داشته باشد، در هندی که فقرا از  ی کارگر نمی و طبقه های مفلوکِ فقرا آلونک

مندترین افراد در این سرزمین دارند. انقالبِ خشن و خونین در یک روزی امری قطعی است  همان قدرتی برخوردارند که ثروت

ام  ها در راهِ خیرِ همگانی. من هوادارِ نظریه گذاریِ آن ها و به اشتراک روتث  ها و قدرتِ همراه آن ی ثروت مگر با تفویضِ داوطلبانه

 درست است که رسیدن به آن سخت است، ولیبا این که در این روزها تمسخر بر سرش باریده است.  ،داری هستم یعنی امانت

باالرفتن از آن شیبِ تند تصمیم برای  1۹20ما در سال  وجود خشونتی هم همین طور سخت است، ولی با این ه بیرسیدن ب

 (1۹خود را گرفتیم. )

 

 چیزی دیگر. اش را داشته باشد و نه های طبیعی مفهومِ واقعیِ توزیعِ برابر این است که هر انسانی بایستی امکاناتِ تامینِ خواسته

زم یک پوند الاش  بدناز دارد و دیگری که یاش ن آرد برای نان 88چهارمِ پوند مثال اگر فردی که گوارش ضعیفی دارد و به یک

نظام اجتماعی باید  این آرمانْ کلِ کردن دارد، هر دو بایستی در موقعیتی باشند که خواسته شان را برآورده کنند. برای ملی 

آن هدف را  دیگری حمایت کند. شاید نتوانیم رمانِتواند از هیچ آ خشونتی است نمی بی ی پایهای که بر  بازسازی شود. جامعه

همان نسبت که به سمتِ  . به8۹وقفه کار کنیم عملی کنیم، اما باید آن را در ذهن داشته باشیم و برای نزدیک شدن به آن بی

خشونت  ای بی جامعه کردن رسیم و باز هم  به همان نسبت در جهتِ عملی  رویم به رضایت و شادمانی می مان پیش می هدف

 ایم.  یاری کرده

 

                                                                 
 کیلو.  گرم ، تقریبا نیم 454برابر با  - 88
 توانند وجودِ کند که در واقعیت هیچ وقت نمی ی اقلیدسی استفاده می گاندی برای تفهیمِ بهترِ این معنا، در این کتاب چند بار از مثالِ خط یا نقطه - 8۹

 بریم. دانشِ هندسه و مهندسی را پیش می 'های روی کاغذ ها را فرض می گیریم و با آن فرض داشته باشند، اما ما آن عینی
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 ارید امانت -۴

 چون بنابه ،مندان قرار دارد که ثروتی بیش از حدّ را مالک اند داریِ ثروت ی امانت وزهمآ 'برابر ی توزیعِ ی آموزه در واقع، در ریشه

خشونت؟ یا  افتد؟ به شکلِ بی چگونه اتفاق می توزیع باشند. این شان داشته این آموزه آنان نباید یک روپیه بیشتر از همسایگان 

 به خشونت متوسل شویم. این اقدامِ این کار طبعا باید برای انجامِ سلبِ مالکیت کرد؟ شان  داراییاز باید  مندان را ثروت این که

طور  داند چه شود که می چرا که از نعمتِ انسانی محروم می ،ای به جامعه برساند. جامعه فقیرتر خواهد شد فایده تواند خشن نمی

آن را که  شود تا بخشی از  می ااش ره مند با ثروت ثروت خشونت آشکارا برتر است. فردِ بی این راهِ. بنابردثروت را انباشت کن

دار عمل  امانت عنوانِ ی ثروت هم به مانده و برای باقی صورتِ معقول برای نیازهای شخصی الزم دارد برای خود استفاده کند به

 .شود دار بدیهی فرض می کند تا برای جامعه صرف شود. در این استدالل، شرافتِ فردِ امانت

 

مندان به معنای واقعیِ کلمه محافظِ منافعِ فقرا نشوند و اینان بیشتر و بیشتر له شوند و  ها ثروت اما اگر با وجودِ بیشترین تالش

خشونت  این معما ناگهان با ناهمکاری و نافرمانیِ بی حلِ راهِ کردنِ من در تالش برای پیدا  کار کرد؟ از گرسنگی بمیرند، باید چه

توانند بدونِ همکاریِ فقرا در جامعه به انباشتِ ثروت بپردازند.  مندان نمی درست و خطاناپذیر برخورد کردم. ثروت عنوان ابزارِ به

خشونتی از   گونه با بی گیرند خودشان را چه شوند و یاد می کند، قوی می شان نفوذ فقرا برسد و در میان اگر این خبر به گوشِ

 (20گرسنگی برده است. ) ای آزاد کنند که آنان را به مرزِ های خُردکننده نابرابری

 

 تمرکززدایی -۵

تمرکززدایی کند. از بایستی خیلی چیزها را   ،خشونت رشد کند رسد که اگر قرار باشد هند در مسیرِ خطوط بی به نظرم می

ها چیزی برای دزدی نیست پلیس  ای که درآن های ساده داد. خانه  توان دفاع کرد و آن را ادامه زورِ کافی نمی بدونِ تمرکزگراییْ

 مسلح محافظت کنند. دانِزدمندان است که باید محافظانِ قوی داشته باشند تا آنان را در برابرِ  های ثروت  خواهند؛ این کاخ نمی

محور که به -شهر کمتری روبروست تا هندِ ی خارجیِ حمله با خطرِ محور-روستارگ. هندِ جات بز طورهم کارخانه همین

 (21است. ) کامال مجهز نیروهای نظامیِ زمینی، دریایی و هوایی

 

 ی مستقل ساخت. اقتصادِاهاروی روست توان آن را بر د، اما میمحور بنا کنی-خشونتی را بر روی تمدنی کارخانه توانید بی نمی

 (22ی خشونت است ) شی جوهرهکِ دور است، و بهره کِشی به بهره کلی از کنم به طور که من تصور می روستایی آن
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 شی(اقتصادی )سوادِ استقاللِ -۶

 محیطْ رسانی به آن مان و خدمت بالفصلِ اطراف از محیطِ کند به استفاده ای است در ما که ما را محدود می شی آن روحیهسوادِ

 ۹0دورتر. در مقایسه با نقاطِ

 

کنند و  است که همسایگانی را پیدا کنیم که نیازهای ما را تامین می من و شمای  شی پیروی کنیم، وظیفهی سوادِ اگر از آموزه

 با این فرض که همسایگانی وجود دارند که نیازمندِشان بدهیم،  پیش ببرند آموزش دانند چگونه کارشان را به در مواردی که نمی

تقریبا واحدی متکی به خود و خودکفا خواهد شد که فقط کاالهایی را  'یی در هند"روستا"هر  ،به این ترتیب سالم اند. شغلِ

هند  تعجبی ندارد،معنا به نظر برسد.  کند که در محل تولیدشدنی نیستند. این نکته شاید بی با روستاهای دیگر مبادله می

معناست که آدم از تشنگی آتش بگیرد اما حاضر نشود که از یک مسلمانِ مهربان آب بگیرد. در  بی سرزمینِ مهمالت است.

که های نادان وقتی قبول کنند  مسلمانی بخورند. این آدم دهند بمیرند تا از آبِ خانوارِ حالی که هزاران هندو ترجیح می

را بپوشند که در هند تولید شده و خوراکی را بخورند که فقط باید در هند کشت  پوشاکیقط باید خواهد که ف شان می دین

 (23توانند خودداری کنند. )  هر خوراک دیگری هم می وشیدن هر لباس دیگری یا خوردنِز پشده، ا

 

جوئی رفتار  ر دنیا از سرِ ستیزهگان سوءنیتی نخواهد داشت و نسبت به هیچ کس د ی سوادشی نسبت به غریبه وادارِ سرسپردهه

خشونتی(  هیمسا )بیاَترین  هایش در خالص نیّتی است که ریشهمَ  ی خدمتِ بی ی نفرت نیست. آموزه نخواهد کرد. سوادشی فرقه

 (24یعنی عشق است. )

 

 خودکفایی -۷

 

 نِ یک واحدِاعنو آرمانی به کنترلی از مردم باشد که در شرایطِ قابلِ کوچکِ باشد یا مثال گروهِ جامعه باید روستایی واحدِ

 (25شان( باشد. ) یاتیحنیازهای  خودکفا )از نظر تامینِ

                                                                 
۹0- Local economyِو پولِ محلی  'محلی، تولید برای محل و توزیع در محلِ تولید گرایی، اقتصادِ محلی 'محلی . در دنیای معاصر : اقتصاد

ترین  با نزدیک  ای دیگر نباشد. در عوض، مبادله خود برسد، مگر این که چاره در این اقتصاد، نشتِ به بیرون باید به حداقلِ اند. های مطرحی شده رهیافت

بازی، تمرکزگرایی و انحصار و احتکار  ی دور و بسیار دور راهنمای عمل خواهد شد. به این وسیله، هم از بورس ی مجاور، به جای همسایه همسایه

شود. در اقتصادِ بازار آزاد امروز، طبیعی است که مثال در عرض  می گیری پیشونقل و انبارداری و تلفاتِ آن  های حمل شود و هم در هزینه جلوگیری می

 دیگری از انگلیس به یونان وارد شود.  بازاریانِ عیناً مشابه به دستِ گاوِ 1200یک سال هزار گاو از یونان به انگلیس صادر شود و همزمان 
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 (26خود و پنبه برای پارچه خواهد بود. ) ی هر روستایی کشت و تولیدِ محصوالتِ خوراکیِ دغدغه اولین

 

 نیاز از کمک کند. اش بی راک و لباساین است که هر روستا را در خو ۹1واقعیتِ اصلیِ خادار

 

ریسان برای خود کشت کنند یا عمال در  خود هر روستا  نخ خودکفا هرگز موفق نخواهد شد مگر این که پنبه را خودِ خادیِ

 (27خودکفا مطرح است. ) معنای کشت نامتمرکزِ پنبه است تا آن حداقلی که خادیِ کشت شود. این به

 

 (28ی دنیا باشد. ) ی امور خود حتی در دفاع از خود در برابر همه پای خود باشد و قادر به ادارههر روستایی بایستی روی 

 

 گرایی تعاونی -۸

 (2۹ی تعاونی باید انجام شود ) تا جایی که ممکن است هر فعالیتی بر پایه

 

لت است؛ بنابراین بیشترین بازده را زمین متعلق به دو بافان ضرورت دارد. پالسنظام تعاونی برای کشاورزان بسیار بیشتر از 

 شکل تعاونی کشت شود. دهد که به موقعی می

 

 (30خشونتی باشد. ) ی بی گری باید بر پایه باید به یاد داشت که تعاونی

 

 ۹۲ساتیاگراها -۹

                                                                 
۹1 -  Khadar, khadiتر است. این پارچه در  ای زمخت و خشن کارخانه شود و نسبت به بافتِ  ای که از پنبه بافته می ی ساده : خادی یا خادار. پارچه

پیشرفت را کنار ی صنایع و دنیای مدرن و علم و   غلط متهم شده بود که متوهمانه همه شود. گاندی به ای راهبردی تبدیل می ی گاندی به پدیده برنامه

خواه بود و آماده بود که خادی را با هر جایگزینِ بهتری  خودش، او عملگرایی آرمان برد. در حالی که به قولِ زند و فقط به بدویتِ این پارچه پناه می می

ای  یک اقتصادِ چرخه ت و ایجادِی خادی اس ی بیکاران کار تولید کند، همین چرخه  تواند برای همه چیزی که می دید آن عوض کند. اما عمال می

(circular economyبر پایه ) ُنخ، کند که تارِ اندرکاران آن. او در این کتاب هم تاکید می سع و توانِ تولیدکنندگان و دستی همین پارچه در حد و  

ای را در نظر  این ترتیب، سیاستِ اقتصادیِ هوشمندانهداده شده مبادله شود. به  تولیدی و تحویل باید ارز رایجِ این اقتصاد باشد و پارچه در ازای نخِ

 ی در دسترس همگان شکل بگیرد.. ی پنبه داشته که بر پایه
۹2 - Satyagrahaاَهیمسا  حقیقت در کنارِ چیزی است. پایداری در راهِ دست آوردنِ : سَتیاگرَهَ. سَتیا به معنای حقیقت و گرَهَ به معنای پایداری برای به

 جامعِ گاندی اند. اصلی تفکرِ خشونتی( دو رکنِ )بی
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 (31جماعت روستایی باشد )احقاقِ حقوقِ اش باید ضمانتِ اجراییِ  ساتیاگراها و ناهمکاری فنِّخشونتی با  بی

 

 ادیان برابریِ -۱۰

 

شود،  جدااش  تواند از ریشه اش نمی ایم که تنه های درختی با عظمت خود را دارد. ما همه برگ هر دینی جایگاه محترم و برابرِ

 (32د. )تواند آن را از جا بِکَنَ ای که عمیقا در دلِ خاک جا دارد. تندترین بادها نمی ریشه

 

 حکومتِ شوراییِ پنج نفره -۱۱

 شود که هر ساله از طرفِ روستائیانِ بالغ، مرد و زن، دارای حداقلِ شرایطِ ای اداره می روستا با شورای پنج نفره تِدول

 (33شوند. ) شده انتخاب می تعیین

 

گذاری، قضایی و  قانون ی آن وجود نخواهد داشت، این شورا ترکیبی از وظایفِ مجازاتی به معنای پذیرفته جایی که نظامِ از آن

 (34کار بپردازد. ) اش به سال خدمت گیرد تا در یک عهده می بهمجریه را 

 

 .سازند یک واحد را می باشد اندیش-ی مرد یا زنِ بالغ، که روستایی یا روستا هر شورای پنج نفره

 

 انتخابی از بینِ خودشان هستند: راهبرکاری را خواهند ساخت که زیر نظر یک  هم یک گروهِ دو شورای مجاورِ

 

رتبه دوم انتخاب خواهند کرد. و  هبرِارتبه اول از بینِ خود یک ر هبرِاصد شورا به این شکل تشکیل شود، پنجاه ر  وقتی که یک

خود  دویست شورایی به تشکیلِ های موازیِ کنند. گروه هبر رتبه دوم کار میادر این بین زیر نظر ر هبرانِ رتبه اولاالی آخر، ر

رتبه دوم  هبرِار  رتبه اول، هبرِاانتخاب ر ها به همان روشِ ، هر گروه بعدیِ شوراهند را بپوشانند ن که کلِادامه خواهند داد تا ای

مربوطه به خودشان خدمت  منفردا برای مناطقِ وهند  رتبه دوم مشترکا با هم برای کلِ هبرانِای ر کند. همه را انتخاب می

 تمایلِ کنند که در صورتِ می وری دیده شود، از بینِ خود رئیسی را انتخاب رتبه دوم، هر وقت که ضر هبرانِاخواهند کرد. ر

 (35) ی گروه را مدیریت و رهبری کند. همه خودشان
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۹۳()نای تعلیم آموزشِ نو -۱۲
 

چه در جسم، چه در ذهن و –در کودک و انسان است  ها تواناییبا تعبیرِ آموزش منظورم بیرون کشیدنِ تمام و کمالِ بهترین 

د نتوان یکی از ابزارهایی است که با آن مرد و زن می آن. سواد فقط آموزش است و نه حتی شروعِ چه در روح. سواد نه پایانِ

دادنِ یک صنعتِ دستیِ مفید شروع  کودک را با یاد خود آموزش نیست. بنابراین من آموزشِ خودیِ د. سواد بهنآموزش بگیر

ای  اش چیزی را تولید کند. به این ترتیب هر مدرسه ای هحرف آموزشِ روعِی ش  اولین لحظهکنم که از  کنم و او را قادر می می

 (36) تولیداتِ این مدارس را بخرد. د خودکفا شود، به این شرط که حکومتْنتوا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

۹3 - Nai Taleem 
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 ۷ فصلِ

 کار برای نان

 

ای عاطل باشد به همان  دست آوریم. بنابراین هر کسی که لحظه عرقِ جبین به امان را ب طبیعتِ بزرگ عمدا قصد داشته که نان

معنا است  هیمسا بیاَخشونتی است. ...  اقدام به نقضِ دقیقا اولین درس بی این رفتار ؛اش به دوش همسایگان است نسبت باری

 (1اولیه ایراد دارد. ) شرطِانسانِ عاطل در همان  ترتیب این بهی شخص وجود نداشته باشد،  اگر توجه کاملِ متعادل به همسایه

 

اسم تی.  ای روسی به دست آورد، اولین بار از سوی نویسنده  هایش به دست ارِاش را با ک قانونِ آسمانیِ که انسان بایستی ناناین 

گیتا هم مطرح  ل در فصلِ سومِنظرِ من همان اص معرفی کرد. به آن را تبلیغ کرد و وسیعاً مطرح شد. تولستوی  ۹4م. بُندارِفاِ

در این جا فقط به معنای  فداکاریخورد.  خورد، خوراک دزدی می می فداکاریگوید آن کسی که بدون  جایی که می آن است، 

 کار برای نان است.

 

داشته باشد؟  تواند حقِ خوردن طور می دهد چه رساند. یک انسان که کار جسمی انجام نمی هم ما را به نتیجه ای مشابه می عقل

خود  مدت زیادی به این وضعِبه تواند  گوید. یک میلیونر نمی این را انجیل می "ات را خواهی خورد ات نان تو در عرقِ جبین"

روز در بسترش غلت بزند، و حتی این که غذایش را  طولِ اش خسته خواهد شد، اگر تمامِ از زندگی کمی بعدادامه بدهد، و 

کند. اگر  خود تعارف میخورد به  و غذایی را که می کند ایجاد می رمشِ بدنیبا نَ زور به بنابراین او گرسنگی راد. جلویش بگذارن

به خود نگیرد،  تولیدی رمش کند، چرا این نرمش شکلِل مجبور باشد به این یا آن شکل نبه این شک هر کسی، دارا یا ندار

کار بیندازد. و بیش از  اش را به تنفسی انجام بدهد یا عضالت رمشِنهد که خوا یعنی کار برای نان؟ هیچ کس از کشاورز نمی

هم  مانده باقی مِدَهُ یکشد اگر که  جوتر می تر و صلح کنند. دنیا چقدر شادتر، سالم زمین کار می جمعیتِ بشری با شخمِ مِهُدَ نُه

 شان کافی باشد! که برای خوراکِ د، حداقل تا آن حدّکردن  از الگوی اکثریتِ غالب تبعیت می

 

د کردن  اگر همه برای خوراک کار میخورند.  گستری بین سرمایه و کار وجود دارد، و فقرا حسرتِ اغنیا را می جهانتضادِ 

ند، و شناخت شان می اموال دارِ بودند، اما آنان خود را فقط امانت مندان باز هم می شدند؛ ثروت ها محو می آدم های درجاتِ تفاوت

                                                                 
۹4 - T. M. Bondarefِگر یا تالشگری و  پیروزیِ کشت"ی  ( دهقانِ فیلسوفِ روسی بود. مقاله18۹7 -1820) ف: تیموفی میخائیلوویچ بُندار

 به انتشار آن مقاله پرداخت. 1۹06و  1888های   بخشِ لئو تولستوی شد. تولستوی در سال را نوشت که الهام "گی واره اَنگل
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 د.کردن  عموم مصرف می منافعِ آن را عمدتا در راهِ

 

را  ۹5اریاچپرستد و رعایتِ براهما کند، حقیقت را می خشونتی را رعایت می  موهبتی عالی برای کسی است که بی 'کار برای نان

، هر کسی دلیلیتواند حقیقتا فقط به کشاورزی مربوط شود. اما امروزه به هر  دهد. این کار می به شکل عملی طبیعی انجام می

گری  تواند بریسد یا ببافد، یا نجاری و آهن زمین می در شرایطی نیست که به آن مشغول شود. بنابراین شخص به جای شخمِ

ی  خود باشد. تخلیه و دفع به همان اندازه ۹6کارِ مطلوب و آرمانی ببیند. هر کسی باید رفتگر چشمِ کند و همیشه کشاورزی را به

ماند خودش را خود دفع کند. اگر این کار شدنی نباشد، هر  خوردن اهمیت دارد: و بهترین حالت این است که هر کس پس

  خود رسیدگی کند. وروبِ خانواده باید به رفت

 

ی  ای جدا در جامعه شده است. ما هیچ سابقه ی طبقه چیزی باید از ریشه غلط باشد که رفتگری مسئلهام که  ها حس کرده سال

بنیادیِ بهداشتی داد. او هر کسی هم که  ترین جایگاهِ اجتماعی را  به این خدمتِ تاریخی از کسی نداریم که اولین بار پایین

مان رفتگریم،  مان حکّ کنیم که همه مان باید این نکته را در ذهن گی بوده به هیچ وجه کار خوبی برای ما نکرده. ما از اول بچه

. رفتگری، وقتی است که کار برای نان را با رفتگری شروع کند اینرا پذیرفته  آنکار، برای هر کسی که  ترین راهِ این و ساده

 (2از برابریِ انسان کمک خواهد کرد. ) مندانه انجام شود، به درک حقیقی هوش

 

حقوق دور از دسترس نخواهند   دهیم،بمان را انجام  مان وظایف ی ها انجام وظیفه است. وقتی همه منبعِ حقیقیِ حقوقِ انسان

کنند. هر قدر که  مان فرار می ها مثل سراب از دست حقوق بدویم، آن را انجام نداده باشیم به دنبالِ  که وظایف بود. اگر در حالی

فقط "کنند. همین آموزه در کلماتِ نامیرای کریشنا تجلّی داشته است:  قدر دورتر پرواز می دویم، همان شان می دنبال بیشتر به

 (3. )نتیجه حقّ است ،عمل وظیفه است "عمل مال توست، نتیجه را با تمام قوا دور بینداز.

 

طور که حتی پرندگان و حیوانات دارند. و از آن جایی که  ضروریاتِ زندگی دارد، همان برخورداری از هر انسانی حقّی برابر در

ای مرتبط برای مقاومت در برابر هر گونه حمله به آن حقّ دارد، برای دفاع از برابریِ   و چاره ،ای مرتبط هر حقّی با خود وظیفه

ی مرتبط  است و چاره اعضایمبا  کردن کار  ی مرتبطْ یفهرد. وظبُ  یها پِ نها کافی است که به وظایف و چارهبنیادیِ اولیه ت

                                                                 
۹5 - Brahmacharya :بودیسم و هندوییسم یوگا، در. "برهمن مسیرِ در" یا "برهمن با سازگار رفتار" معنای به و کامل پرهیزگاریِ برای خدا با عهد 

. است ممنوع هم دروغ و دزدی طبعا عهد، این در. است همراه اکید جنسیِ ریاضتِ و داری خویشتن با که کند می اشاره ای   زندگی  بکِسَ به عموما

 .دهد می قرار کنترل تحت کامال ریاضت راه از را اش ذهن و بدن 'شخص که است وقتی براهماچاریا
 بوده. ها( )معموال گروه بانگی ها ی نجس ها کار طبقه کشی و تمیزکردن توالت رفتگری، مستراح 'ی سنتیِ هند  در جامعه - ۹6
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 (4کند. ) ی کارم محروم می ناهمکاری با کسی است که مرا از نتیجه

 

داشت. آن وقت از  میوقت بود که خوراک کافی برای همه وجود  کرد و نه بیشتر از آن، آن اش کار می اگر هر کسی برای نان

داشتند.  بینیم، هیچ یک وجود نمی طور که دوروبرمان می آن ،شد؛ نه بیماری و نه این همه فالکت زیاد شکایتی نمی جمعیتِ

شان انجام خواهند داد،  دستان یا ذهن شک بسیاری کارهای دیگر با ها بی خواهد بود. انسان فداکاریاین نوع کار برترین شکلِ 

مند و نه فقیری، نه باالیی و نه پایینی، نه  کارِ عشق برای خیرِ مشترک خواهد بود. در آن صورت نه ثروت ی آن کارهاْ          امّا همه

 وجود نخواهند داشت. هیچ یک 'نجسی و نه پاکی

 

گر بدون رعایتِ نیافتنی باشد اما به این خاطر الزم نیست از تالش برای آن دست برداریم. حتی ا این ممکن است آرمانی دست

راه درازی را به طرف هدفِ   مان را انجام بدهیم، کار بدنیِ الزم برای نانِ روزانه  ، یعنی قانون هستیِ ما،فداکاریکاملِ قانونِ 

 ایم. آرمانی طی کرده

 

خوردیم تا  میوقت بود که  شد. آن مان ساده می رسید، خوراک مان به حداقل می های کردیم، خواست اگر که این کار را می

که زندگی کنیم تا بخوریم. هر کسی که به دقتِ این پیشنهاد شک داشته باشد اگر عرق جبین را برای   زندگی کنیم، نه این

خواهد کرد که خیلی  کارش خواهد برد، سالمتی اش بهتر خواهد شد، و کشف اش امتحان کند، باالترین لذت را از تولیداتِ نان

 (5افی اند )از چیزهایی که دارد اض

 

 اجتماعی است. برترین شکلِ خدمتِ وقتیمندانه برای نان در هر  هوش کارِ

 

است که کاری که قرار است خدمتِ اجتماعی باشد بایستی آن هدفِ  کار اضافه شده به این دلیل به  "مندانه هوش"صفتِ 

دهد.  دمتِ اجتماعی انجام میعی شود که ختواند مد کارگری میمشخص را در پشت خود داشته باشد. در غیر این صورت، هر 

دهد چیزی باالتر از آن است. کسی که  جا معنا می دهد، اما چیزی که در این درست است، او به یک معنا این کار را انجام می

رای نان این چنین کاری که بمزدش را دارد. بنابر دست استحقاقِکند و  کند به جامعه خدمت می برای خیر کلّیِ همگان کار می

 (6است با خدمتِ اجتماعی فرقی ندارد. )

 

کارقیصر را به "تعبیرِرند؟ نه. نیازهای بدن بایستی با بدن تامین شود. بیاوفکری در  شان را با کارِ ها نان شود که آدم مگر نمی
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یتِ وح است و برای رضار درستی مصداق داشته باشد. کار ذهنی یعنی همان کارِ فکری برای جا به شاید در این "قیصر واگذار

دانان، و امثال آنان فقط برای نفع جامعه کار  مزد باشد. در وضعیتِ آرمانی، پزشکان، حقوق دست خودِ آن. هرگز نباید خواستارِ

جامعه ایجاد خواهد کرد. پیروزیِ بشر عبارت  کار برای نان، انقالبی خاموش در ساختارِ کنند، نه برای خود. اطاعت از قانونِ می

انسانی جایگزین  دوجانبه. قانونِ حیوانی با قانونِبا مبارزه برای خدمتِ  خود مبارزه برای وجودِ کردنِ  خواهد بود از جانشین

 شود. می

 

چیزهایی است که در پی دارد.   ی آن ی کار برای نان و همه ی وظیفه بازگشت به روستاها به معنای شناساییِ صریح و داوطلبانه

 "گرسنه دارند. حال زندگیِ نیمه کنند و با این ها کودکِ هندی امروزه در روستاها زندگی می میلیون"گوید،  اما منتقد می

نیست. شاید اگر  خودخواستهآنان ناشی از اطاعتِ  دانیم که حضورِ افسوس که این گفته بسیار درست است. خوشبختانه می

ترین شهر  ب به نزدیکتاد با شکردن  د، و حتی اگر جایی برای ماندن پیدا میکردن  از کار بدنی شانه خالی می ،ندتوانست می

افتخارِ فرزندی است. به همین شکل  'رفتند. اطاعتِ اجباری از یک ارباب، نوعی بردگی است، اطاعتِ خودخواسته از پدر می

 نوعی از وضعیت بردگی است. اطاعتِ فقر، بیماری و نارضایتی است.ی  دهنده شپرور 'اطاعتِ اجباری از قانونِ کار برای نان

های نقره و  سالمتی است که ثروت واقعی است، نه سکه نوع رضایت و سالمت بیاورد. و این 'خودخواسته از آن بایستی با خود

 (7طال. )

 

 گدایی

مندانه کار نکرده، و اگر قدرت داشتم  آن غذا به شکلی شرافت که برایپذیرد  نمیخشونتیِ من دادنِ غذا به آدمِ سالمی را   بی

کردم. این کار ملت را خوار کرده است و تنبلی،  دهند تعطیل می را که غذای رایگان می ۹7 (ها)ساداوْراتا  ها خانه ی نذری همه

کند، چه مادّی، چه  افه نمیجا چیزی به ثروت کشور اض ی نابه بطالت، ریا و حتی جرم را تشویق کرده است. این نوع صدقه

 ای هموسسدهنده  بود اگر که صدقه قدر خوب و عاقالنه می دهد. چه دهنده می به صدقه "باارزش بودن"معنوی؛ و حس دروغینِ 

کنم  . شخصا فکر میادندد کنند غذا می شان کار می  ها در فضایی سالم و تمیز به مردان و زنانی که برای انداخت که در آن راه می

دیگری را  باشند، هر کارِ  ریسی یا هر فرایندی که پنبه باید طی کند شغلی مطلوب خواهد بود. اما اگر آن را نداشته که چرخ نخ

هر شهری مشکالت سخت خودش را با  "ی نیست.«خوراک»بدونِ کار "توانند انتخاب کنند؛ تنها قانون باید این باشد که  می

های عاطل و  رایگان جلوی آدم خوراکِ کردنِ پرتکنم  اش هستند. فکر می دارها مسئول پولی گدایی دارد، مشکالتی که  مسئله

                                                                 
۹7 -sadavrata :"امروز به پیروان کردنِ هندو حتی در هند  ها. این نذری پخش گاه خصوص در عبادت ، به"نذر مذهبی برای غذا پخش کردنِ همیشگی

 دهند. هم سرایت کرده و هر کدام در جایی برای خود نذریِ همیشگی ترتیب می رقیبِ هندوها سیک و مسلمانِ
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مندانه  ای سازمان داد که در آن قبل از دادنِ غذا باید کاری شرافت تر است که موسسه تر است، اما بسیار سخت باطل راحت

های  ی مردم بعد از گرفتنِ کار از آنان بیشتر از آشپزخانه ذیهی تغ نجام شود. از نظرِ مالی، در مراحل اولیه، به هر قیمتی، هزینها

های عاطل که این سرزمین را به سرعت دارند زیر  ی آدم کنم اگر که ما نخواهیم به مسابقه رایگانِ فعلی خواهد بود. اما فکر می

 (8تر خواهد بود. ) هزینه  گذارند سرعت ببخشیم، در دراز مدت کم پا می

 

کنم. اگر کار نکند او را  گدایی بد است، هیچ گدایی را بدون پیشنهاد کار و غذا ردّ نمی نم در حالی که تشویقِک کامال حس می

های لـَنـگ و علیل را دولت باید حمایت کند. اما  شان ناتوان است مثل آدم هایی که جسم کنم. آن بدون غذا از خودم دور می

دار  پول 'نامشروع شود. خیلی از نابینایان با پولِ شیادیِ زیادی انجام می واقعیْ یِزیر پوششِ نابیناییِ دروغین و حتی نابینای

 (۹ری کرد. )دانگه هایی جای این که در معرضِ این وسوسه قرار بگیرند، آنان را در پناهگاه اند. خوب است به شده
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 ۸ فصلِ

 برابری

و تواناییِ  ظرفیت  های برابر داریم، اما همه یعنی حقِ فرصت ،آییم برابر به دنیا میی جامعه این است که اگر چه  نظرِ من در باره

ها  طورِ طبیعی بعضی ی داشته باشند؛ بنابراین، بهیکسان یا ... توانند قد یا رنگ یا توانِ هوشیِ یکسانی ندارند. مثال، همه نمی

های با استعداد بیشتر خواهند داشت، و از استعدادشان برای این  دست بیاورند و بعضی کمتر. آدم توانایی دارند که بیشتر به

 عنوانِ  ها به . این آدمکردواهند خ برآوردهمملکت را  نیازِشان با شفقت استفاده کنند،  کنند. اگر از استعداهای  هدف استفاده می

شوم. اما  گذارم که بیشتر در بیاورد، مانع استعدادش نمی نه به هیچ معنایی دیگر. من آدم باهوش را می  دار وجود دارند، امانت

 ی فرزندانِ کاسبِ یک پدر که درامدِ همه لِثبیشترِ او بایستی برای خیرِمملکت استفاده شود، درست م ی درامدِ بخشِ عمده

 (1خانوار جمع شود ) باید در صندوقِ

 

باشد و   اش را داشته های طبیعی ی خواسته معنای واقعیِ توزیع برابر این است که هر انسانی بایستی پولِ الزم برای تامینِ همه

هر دو باید  ،پونداش الزم دارد و دیگری یک  آرد برای نان پوندنه بیشتر. مثال اگر کسی گوارشی ضعیف دارد و فقط یک چهارم 

ی  اجتماعی باید بازسازی شود. جامعه این اصلْ کلِ نظامِ کردنِ شان را برآورده کنند. برای عملی در وضعیتی باشند که خواسته

دیگری پشتیبانی کند. ممکن است نتوانیم به این هدف برسیم، اما باید آن را در ذهن  تواند از هیچ آرمانِ خشونت نمی بی

رویم ، رضایت و خشنودی  مان پیش می وقفه برای نزدیک شدن به آن کار کنیم. هر قدر که به سمتِ هدف باشیم و بی داشته

 (2ایم. ) دهخشونت کمک کر ی بی جامعه کردنِ و باز هم به همان مقدار به عملی یابیم، می

 

 برابری درامد

ی کافی  اندازه شان کنی. اگر پزشک باشی، در هند به که به پول تبدیل جای این جامعه بگذار، به استعدادهایت را در خدمتِ

ی کافی اختالف و دعوا  اندازه دان باشی، در هند به کار بگیری. اگر حقوق ات را به های پزشکی ی مهارت بیماری هست که همه

اگر  ۹8ها را متوقف کن. کن و دادخواهیوفصل  حلدر بیرونِ دادگاه ها را  جای دامن زدن به مشکلِ بیشتر، آن دعوا دارد. بهوجود 

ریز از سالمتی و هوای تازه باشند. هیچ چیزی از  مان که لب مناسبِ درامد و نیاز مردم ،ی الگو بسازیها مهندس هستی خانه

                                                                 
 عنوان وکیلِ مدافع همین طور بوده، هم در هند و هم در آفریقای جنوبی. روال خود گاندی به - ۹8
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جی  و گاندی بود ۹۹خورده دار قـَـسَم )دوستی که پرسش کرده بود حسابزش نداشته باشد. ای نیست که ار چه که یاد گرفته آن

اش وجود  های مرتبط های کنگره و سازمان سیِ حسابدار برای حسابر  جا به حساب در همهدر ادامه به او گفت:( نیاز شدیدی 

در روز که مطمئنا بسیار بیشتر از  100چهار آنه –تان را خواهم داد  مزد طور دست کافی و همین من کارِ –دارد. شما به هند بیا 

 (3ها نفر در هند است. ) درامد میلیون

 

 (4مزدِ نجار روستا باشد. ) ی بیشتری مثال از دست ی حقوق نبایستی به معنای حقوقِ روزانه اشتغال به حرفه

 

ها،  دکتر  ،)رفتگران( ها ی بانگی دنیا باشد، همه باشد که حسرتِ ای را داشته  ی نمونه اگر هند قرار بود زندگیِ مستقالنه

ی هند  سان بگیرند. ممکن است جامعه مندانه حقوقی یک ها، معلمان، تاجران و سایرین باید برای یک روز کارِ شرافت دان حقوق

خود را برای این هدف جزم کند و نه برای هدفی دیگر، اگر که  ی هر هندی است که عزمِ هرگز به این هدف نرسد، اما وظیفه

 (5شادکام باشد. )قرار است هند سرزمینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
۹۹ - chartered accountantابرسانی که باید در مواقع اختالفْبرای حس 'ه اصطالحی است در فارسیخورد دار. قسم صالحیت دارِ : حساب             

 زدایی کنند تا دعوایی فیصله پیدا کند.  های بنگاه اقتصادی را بازبینی و ابهام حساب
100 - anna.یک شانزدهم روپیه. با این حساب، یک روپیهْ در دوران گاندیْ قدرتِ خرید خیلی باالیی داشته است : 
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 ۹ فصلِ

 داری ی امانت نظریه

مالِ من نیست،  ی آن ثروت ، باید بدانم که همهصنعتام، یا با ارثیه، یا با تجارت و  دست آورده فرض کنیم ثروت انبوهی را به

ام به  دیگر از آن برخوردارند. باقیِ ثروت ها نفرِ مندانه است، نه بهتر  از آنی که میلیون ای شرافت من است حقّ زندگی چه مالِ آن

ی  ام که نظریه جماعتِ مردم متعلق است و باید برای بهروزیِ جماعت استفاده شود. من این نظریه را وقتی اعالم کرده

در دیدگاهِ خود صاحب امتیاز را  حاکم در کشور مطرح بود. آنان این طبقاتِ ان و بزرگانِدار ی اموالِ زمین سوسیالیستی در باره

شان،   تدریج کنار بگذارند، و با وجود ثروت بهشان را  تملک خواهم که حرص و طمع و حسِ می این طبقهد. من از کردن  حذف می

مند بر  یین بیاورند. کارگر باید متوجه شود که مالکیتِ ثروتآورند پا دست می شان را با کار به خود را تا سطحِ آنانی که نان

 اش یعنی بر قدرت انجام کار است. اش کمتر از مالکیتِ کارگر بر مال ثروت

 

دارانی واقعی باشند خارج از موضوع است. اگر نظریه درست باشد دیگر  توانند امانت چند نفر می 'که با این تعریف این مسئله

ی اصلی مجاب شدن است.  دِ زیادی بر اساس آن زندگی کنند یا فقط یک نفر مطابق آن عمل کند. مسئلهمهم نیست که افرا

اش زندگی کنی، فارغ از این که موفق بشوی یا شکست  هیمسا( را بپذیری، باید تالش کنی که مطابقاَخشونتی ) اگر اصلِ بی

از درک عقل است، اما ممکن است بگویی عمل به آن سخت بخوری. چیزی در این نظریه وجود ندارد که گفته شود باالتر 

 (1است. )

 

تامل کنند و تالش کنند بر  دائماًسرایی است. اما اگر مردم بر روی آن  از نظرِ حقوقی داستانداری  ممکن است بگویی امانت

داریِ  چرخد. امانت عشق می وقت است که چرخِ زندگی بر روی زمین بسیار بیشتر از امروزه بر طبقِ آن عمل کنند، آن اساسِ

اش تالش کنیم خواهیم   نیافتنی است. اما اگر برای انتزاعی است و همیشه دست مطلق مانند تعریفِ اقلیدس از نقطه، یک امرِ

اعتقادِ راسخ دارم که  وی کنیم. ...رَ ی دیگری پیش از برابری بر روی زمین بیشتر از هر شیوه حالتیتوانست در جهت برقراریِ 

تالش برای ی خشونت گرفتار خواهد شد، و در  با خشونت سرکوب کند، خودش در چنبره داری را  سرمایه 'اگر حکومت

کند. فرد  می یافته بازنمایی شکلِ متمرکز و سازمان خشونت را به 'تا ابد شکست خواهد خورد. حکومتخشونتی  بی ی توسعه

وجودش را به آن  ، خشونتی که اصلِتوان گرفت عادت را از آن نمیاین روح است، هرگز  روحی دارد، اما چون حکومت بی

این ترس همیشه وجود دارد که ممکن   101دهم. در حالتِ اول داری را ترجیح می ی امانت مدیون است. از این رو من نظریه

                                                                 
 در حالتِ سرکوب مالکیت - 101
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شوم اگر افراد  حال می کار ببرد. در واقع خیلی خوش است دولت نسبت به آنانی که با آن اختالف دارد خشونتی بیش از حد به

دار رفتار کنند؛ اما اگر کوتاهی کنند، معتقدم که باید آنان را با اِعمالِ حداقل خشونت به دستِ دولت  مورد نظر به شکلِ امانت

ار دقت مورد بررسی قر میزگرد گفتم هر گروه ذینفع بایستی به همین دلیل بود که در کنفرانسِ )به شان محروم کنیم. ... از اموال

دهم  می غرامت.( چیزی که شخصا ترجیح با غرامت یا بیبنا به مورد گیرد، و در صورت ضرورت دستور مصادره داده شود ... 

آوری  طور که در نظرم زیان داری است؛ همان جای آن گسترشِ حسِ امانت قدرت در دستِ حکومت است، و به تمرکزِنبودِ 

 102کنم. ومتی است. اما اگر ناگزیر باشد، از حداقلِ مالکیتِ دولتی پشتیبانی میخصوصی کمتر از خشونتِ حک خشونتِ مالکیتِ

(2) 

 

خشونتی حرکت کند. من به همین نکته  تواند سازمان پیدا کند یا در خط بی رسم شده که بگویند جامعه نمی ااین روزه

اثر  خاطرِ کند. اطاعتِ او به انتقام فکر نمیند به زند، فرز مقصرش سیلی می پردازم. در یک خانواده وقتی پدر به فرزندِ می

کند. در نظرِ من این تمثیل  ای است که در پشتِ آن سیلی حس می دلیلِ عشقِ رنجیده ی سیلی نیست، بلکه به بازدارنده

جامعه  چه که برای خانواده صادق است بایستی برای شود یا باید اداره شود. آن ی روشی است که جامعه با آن اداره می جوهره

 (3ی بزرگتر است بایستی صادق باشد. ) هم که یک خانواده

 

ها  فضیلت سایرِ خشونتی فضیلتی اجتماعی هم هست که باید مثلِ خشونتی صرفا فضیلتی شخصی نیست. بی معتقدم که بی

د. چیزی که من شو ه میاش تنظیم و ادار خشونتی در مراوداتِ دوجانبه بی با اِعمالِ عمدتاً قطعاً و پرورش داده شود. جامعه

 (4المللی است. ) ملی و بین ،در مقیاسی بزرگتر نگسترش آ هستم  آن دنبالِ به

 

دهد.  های دیگرجواب می نظریه  ی نیست. مطمئنم که به نقدِ همه کارانه ای موقتی و قطعاً پنهان چاره "داری امانت"ی  نظریه

اش را  اند نادرست بودن ثروت بر طبقِ این نظریه عمل نکرده این که مالکانِضمانتِ اجراییِ فلسفه و دین را در پشتِ خود دارد. 

 خشونتی نیست. در روشِ ی دیگری متناسب با بی  کند. هیچ نظریه می ثابتمندان را  خودِ ثروت ضعفِکند، بلکه  اثبات نمی

شود که  خشونت وادار می ناهمکاریِ بی بیند. چون یا از راهِ ی کارش را می نتیجه خطاکار اگر از خطایش برنگردد خشونتْ بی

 (5خطا را ببیند  یا خودش را کامالً منزوی خواهد دید. )

 

                                                                 
کند و نه به ملی کردن  گاندی در صفحات پیشین، در سخنانی متاخرّتر، فقط به ضمانت نافرمانی مدنی و ناهمکاری با صاحبان ثروت تاکید می - 102

 ها. سرمایهبضی از 



81 
 

آورند با هم  ها در روشی که پول درمی همان دلیل بیشترِ انسان مندان و به کنم که عموماً ثروت تردید این عقیده را تائید می بی

چند گمراه ممکن است با رفتارِ انسانی و  ره  یستی معتقد باشد که هر انسانی،خشونت، فرد با کنند. در کاربردِ روش بی فرقی نمی

ی  همه 'و انتظار پاسخ داشته باشیم. آیا این که هر عضوِ جامعه صدا بزنیمها را  انسان نِوماهرانه اصالح شود. ما باید خیرِ در

ی بهروزیِ جامعه نیست؟ ما  کار بگیرد سرچشمه ن بهفقط برای افزایشِ قدرتِ شخصی بلکه برای خیرِ همگا استعداهایش را، نه

ممکن ناتوان شود یا باعثِ ناتوانیِ او  اش تا حداکثرِ ردِ تواناییخواهیم برابریِ مرگباری را تولید کنیم که هر کس از کارب نمی

های خود را  توانند میلیون کنم که پولدارها می ام را پیشنهاد می ای در نهایت باید نابود شود. بنابراین توصیه شوند. چنان جامعه

درستی انجام  کامالًها را به خدمتِ همگان وقف کنند کارِ  به این منظور که اگر آن .دربیاورند )البته که با شرافت و درستی(

شی نامتعارف. این ی دان برپایه است 104ذکری 103".کام بگیردهد، قسمتِ تو است، از آن  می که از مال به توچه  آن"اند.  داده

ن ونشیند که هر کس بد می ای فعلی جای نظامِ ی زندگی با نفعِ فراگیر است که به دهی به نظامِ تازه شکل ترین روشِ مطمئن

 (6کند ) خودش زندگی میآید برای  اش پیش می برای همسایه چه توجه به آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
  "کنیم. درازی نمی اما به مالِ دیگران دست"عبارتی در یکی از وداها. باقیِ عبارت این است:  - 103
104 - mantraبرند یا همگان در موقع مراقبه در  کار می که هندوها در موقع عبادت مکرراً به یا یک عبارت هجایی ایِ غالباً تک  کلمه : مَنترَ، ذکر یک

 کنند. ذهن یا با زبان تکرار می
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 ۱۰ فصلِ

 شی )خودکفایی(سوادِ

 

ای  ، نه به منطقهرسانی به آن و خدمات مجاورمان محیطِ استفاده ازکند به  ما را محدود می ت کهاس  ای سوادشی آن روحیه

ام محدود کنم. یعنی،  نیاکانی من خودم را باید به دینِ  شرایطِ این تعریف، کردن رده وآبنابراین، در موردِ دین، برای بر 105دورتر.

 ،ی آن از عیب به آن خدمت کنم. در قلمروِ سیاست بینم، باید با تصفیه ام. اگر آن را معیوب می مجاورِ مذهبی استفاده از محیطِ

من باید فقط  ،خدمت کنم. در مورد اقتصاد ها شان به آن شده اثباتعایبِ کار بگیرم و با اصالح م من بایستی نهادهای بومی را به

و  کردن با کارامد در صورت نیاز به اصالح شوند و  واسطه و مجاورم تولید می دستِ همسایگانِ بی از چیزهایی استفاده کنم که به

 طالییِ عصرِبیاید، به  عمل در رسد که این نوع سوادشی، اگر به نظر می بهها خدمت کنم.  آن صنایع به آن کردن تکمیل 

 .شود منتهی می 106شادکامی

 

کار شده است، و  محافظه یی سوادشی را که در باال آمدند بررسی کنیم. هندوگرایی دین دسته  طور مختصر سه به بیاییم

مداراگراترین گر نیست،  . چون تبلیغمند تبدیل شده است به قدرتی توان ،ی سوادشی در آن ی نهفته خاطرِ روحیه بنابراین به

شود،  طور که به اشتباه تصور می کنم آن طور که در گذشته هم داشته. فکر می همان ،دارد امروزه استعدادِ گسترش دین است، و

اش  ی سوادشی، هندو از تغییرِ دین با تکیه به دلیلِ روحیهبِ بوداگرایی موفق شده است. ذنه در بیرون راندن بلکه در ج

و  تواند آن را با اصالح تکمیل کند. داند که می که می دلیلِ این ین است، بلکه بهداین که فکر کند بهترین کند، نه  خودداری می

ادیانِ بزرگِ جهان صادق است، فقط باید دانست که این نکته  ی هندوگرایی گفته شد در موردِ سایرِ چه که در باره نآ

چه  تی در آنقرسیم که من در نظر دارم. اگر حقی ای می جا به نکته اینی هندوگرایی صادق است. اما در  خصوص در باره به

 107کنند اند و می خاطرِ کارهایی که کرده بههای بزرگِ تبلیغیِ مسیحیِ هند  سازمان هند نسبت به ام وجود داشته باشد، گفته

کنند اگر که هدفِ تبلیغِ  هم بیشتری نمیبه روح مسیحیت خدمت باز آیا ها  این سازمانشناسی به گردن دارد،   حق یْنِ عمیقِدِ

 شان ادامه بدهند؟ دوستانه ن به خدماتِ انسانادینی را کنار بگذارند و همزم

 

                                                                 
 گیرد. همان اقتصادِ محلی، که تولید و توزیع برای خود و محیط اطرافِ بالفصل انجام می - 105
106 - millenniumی موعود ی طالیی، هزاره : هزاره 
 ها )مبلغین( به آن تاکید داشته اند. که میسیونر و مصرّانه شده ریزی ی تبلیغ دینیِ برنامه خدمت به محرومان و درمان آنان به اضافه - 107
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گیرند. هند واقعا  ام را می کنم، و شوراهای روستایی چشم بومی را مشاهده می های نهاد سوادشی است که من روحِ کردنِ لابا دنب

در ببرد.   ای که خورده، جانِ سالم به حال توانسته از هر ضربه گرا، و به همین دلیل است که تابه کشوری است جمهوری

درامد. این  کردن های انبوه تماس داشته اند، مگر برای جمع   شاهزادگان و حاکمان چه هندی یا خارجی، خیلی کم با توده

اند  جور که دوست داشته آن اند و برای باقیِ کارها رسد که کارِ قیصر را به قیصر واگذار کرده نظر می ی خود به ه نوبهها هم ب توده

اش هم  بلکه به نیازهای سیاسی ،داد های دینیِ جماعت پاسخ می تنها به خواسته ی کاست نه اند. سازمانِ گسترده مل کردهع

کمکِ آن با هرگونه ستم از سوی قدرت یا  د و بهکردن  شان را از راهِ نظام کاست اداره می داد. روستائیان امور داخلی می پاسخ

ملتی را انکار کرد که از طریقِ نظامِ کاست قادر بود  یابیِ تواناییِ سازمان د. ممکن نیست کهکردن  های حاکم برخورد می قدرت

ردوار شرکت کند ... تا بفهمد که آن اماِل در ه باید در مراسمِ کُمباانسان فقط  وجود آوَرَد. اش را به یابی قدرتِ شگفتِ سازمان

تا از یک میلیون زائر پذیرایی کند.  شودتشکیالت چقدر ماهرانه باید بوده باشد تا بدون تالشی ظاهری به شکلِ موثری قادر 

در مورد کسانی که به رسمِ جدید پرورش دهی نداریم. این ادعا متاسفانه  حال باب شده که بگویند ما تواناییِ سازمان این با

 ی درست است.اند تا حدّ یافته

 

ی  ایم. ما، طبقه دگیِ وحشتناکی جان کندهافتا ایم در عقب ی سوادشی داشته ای که از روحیه جداییِ تقریباً کشنده خاطرِ ما به

خواهیم که توده ها را  ایم. می اثر نگذاشته ها  ایم. بنابراین بر روی توده مان را به زبانی خارجی کرده کرده، تحصیل تحصیل

شان با هیچ یک از  آورند. دل حساب نمی ازمامورانِ انگلیسی به رت نزدیکخوریم. آنان ما را خیلی  نمایندگی کنیم اما شکست می

ناکامی در  یتْواقع تنها در ود دارد. و شما نهرو شکافی وج های ما نیست. ازین هشان خواست ایه هاین دو صاف نیست. خواست

گذشته ما به بینید. اگر درطیّ پنجاه سالِ  م میشان را ه شاهدید بلکه نیاز به سازگاریِ بینِ نمایندگان و موکلین دهی را سازمان

 سبُبردند؛ اکتشافاتِ یک  ای می مان بهره مان از دانش کاران و همسایگان بودیم، بزرگتران و خدمت  های بومی تحصیل کرده زبان

ظاهراً تا جایی که  .حساب بیایند.  هبی مردم  های خانگیِ همه هگنجینتوانست  میرامایانا و مهابهاراتا  مثلِدرست  108یا یک رای

ی  در صورتی که آموزش در همهاما توانند از طرفِ خارجیان هم انجام شده باشند.  گ میرهای بز ن کشفآتوده ها مطرح اند، 

بهداشتِ محیطِ  شدند. مشکلِ گویم به شکلِ شگفتی غنی می به جرات می ،شد ای بومی داده میه های یادگیری به زبان شاخه

شورای روستایی حاال به شکلِ خاصی نیرویی زنده بود و هند تقریباً از  ها پیش حل شده بود. روستایی و نظایرِ آن مدت

 برد. اش جان به در می یافته بر خاک مقدس سازمان ترورِ رِبا تفَی خِ برد، و از نظاره اش سود می ای متناسب با شرایط خودگردانی

  ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. اما

                                                                 
108 - Bose and Ray(، 1۹55 -1861) رِیدان، و چاندرا  دان و فیزیک ( ،ریاضی1۹74-18۹4) سی هندی. ساتیندرا ناث بُ : دو دانشمند برجسته

 گر، متخصص آموزش و پرورش و نیکوکار هندی. دان، مورخ، صنعت شیمی



84 
 

 

برانداز از سوادشی در حیاتِ  خانمان خاطرِ دورشدنِ ها به عمیقِ توده رسد. بیشترِ فقرِ نوبتِ آخرین بخشِ سوادشی می و حاال

امروز سرزمینی بود که در آن شیر و عسل جاری  شد، هندِ بیرون هند وارد نمیصنعتی است. اگر هیچ کاالیی از  اقتصادی و

 اما بود. س خطای بین انگلیس و هند آشکارا از اسا کار. رابطه هم طمع و انگلیس 10۹بودیم کار طور نشد. ما طمع بود. اما این

اش در دستِ ماست. اگر این  مردمامانتِ اش این است که هند  شده روی خطا در هند نمانده است. سیاستِ اعالم از انگلیس

یب تواند بدونِ آس النکاشایر می ،معقول است ای ی سوادشی نظریه باید کنار برود. و اگر نظریه 110باشد، النکاشایر حقیقت داشته

کنم. آن  نگاه نمیریمِ برآمده از انتقام تح عنوانِ جنبشِ ار ضربه شود. من به سوادشی بهار برود، هر چند ممکن است فعال دچکن

ام که نشان  ها را خوانده  ضی رسالهعاش کنند. اقتصاددان نیستم، اما ب م که همگان باید رعایتنبی اصلی مذهبی می عنوانِ را به

است این  نی محصوالتی را که نیاز دارد تولید کند. ممک توانست به سادگی کشوری خودکفا شود و همه دهند انگلیس می می

 که انگلیس یکی از بزرگترین واردکنندگان باشداش این  نظر برسد و شاید بهترین دلیل برای نادرستی  مسخره بهای کامال گزاره

تواند برای النکاشایر یا هر کشورِ دیگری زندگی  که قادر باشد برای خودش زندگی کند نمی جهان است. اما هند پیش از آن

ی نیازهایش را درون مرزهایش تولید کند و به او کمک  ی کند که همهتواند برای خودش زندگ کند. و هند فقط موقعی می

 شود که برادرکُشی، وارد براندازی نمانخا باشد که به درونِ گردابِ رقابتِ  و نباید داشته نیازی نداردشود که تولید کند. 

گیرد که وارد رقابتِ  اش را می بزرگ جلوی میلیونرهای دهد. اما چه کسی های بسیار دیگری را پرورش می حسادت و آسیب

تاثیرات  تواند در جهتِ مطلوبْ مومی و آموزشِ مناسب میع تواند مانع شود. اما فشارِ افکارِ جهانی نشوند؟ مطمئناً قانون نمی

ی و سع  ... ام کردههایم توجه خاصی به آن وگذار گشتدستی در حالِ مرگ است. در  زیادی داشته باشد. صنعتِ بافندگیِ

شان از بین رفته است، از دیدن  این که نسل ام به درد آمده است از دیدنِ و قلب ؛ممکن با بافندگان دیدار کنم حدِ که تاام  کرده

 مندانه بوده است. کشیدنِ خانوارها از شغلی که زمانی پر رونق و شرافت دست

   

های ما را تامین  همسایگانی را پیدا کنیم که خواسته آنتا ی من و شماست  ی سوادشی را دنبال کنیم، وظیفه آموزهاگر 

 این با-مان تامین کنند ها را برای به آنان یاد بدهیم که آن خواسته و دانند چگونه عمل کنند کنند و در صورتی که نمی می

نیازی  خودکفا و بی . آن وقت است که هر روستای هندی تقریبا یک واحدِاند شغل نیازمندِ که دارند وجود همسایگانی که فرض

این فکر  ابل تولید نیستند. ممکن است کلِاش مبادله می کند که در محل ق که فقط کاالهای الزمی را با همسایگان خواهد بود

معناست که گلوی کسی از تشنگی بسوزد، در حالی که  ها است. این بی معنایی نظر بیاید. بسیار خوب، هند کشور بی معنا به بی

                                                                 
 .دیده تر می منظور بورژوازیِ تجاری است که تجارت با انگلیس را چرب - 10۹
110 - Lancashireدر دوران گاندی مرکز نساجی بوده است.ای در شمال غربیِ انگلیس است که  : النکاشایر منطقه 
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برای خوردن تقدیم کند و با این حال هزاران هندو ترجیح بدهند که از تشنگی  یبان آماده باشد که آبِ پاکمسلمانی مهر

خواهد فقط  شان از آنان می که از یک خانوار مسلمان آب بگیرند. همین مردمِ نادان، وقتی بپذیرند که دین بمیرند تا این

توانند از پوشیدنِ هرگونه پوشاکِ  میپوشاکی را بپوشند که در هند تولید شده و خوراکی را بخورند که در هند کشت شده 

 دیگر و از خوردن هر گونه خوراک دیگری خودداری کنند.

 

کنند. اگر بخشِ  ها از طبقات پیروی می این معناست که توده ی آزاد به ا اب بَگـَود گیتا وجود دارد که با ترجمهدر کت ای آیه

باعثِ  تا مدتی مضرّ را خنثی کرد، حتی اگر که رفتارِتوان   می یاحتر بهمتفکرِ جماعت قرار باشد که به سوادشی وفادار باشد، 

معنای شرّ  زحمتِ زیادی بشود. من از دخالتِ قانونِ دولت در هر بخشِ زندگی متنفرم. در بهترین حالت، این دخالت فقط به

ن آکنم و در واقع از  تحمل می ارجیبر روی کاالهای خ را و نه چیزی دیگر. اما تقاضا برای اِعمالِ عوارضِ حمایتی کمتر است

ی  مستعمره ی موریس، بستنِ مالیات بر شکری که از جزیره ی بریتانیا در آفریقای جنوبی، با استقبال می کنم. ناتال، مستعمره

خود پشتیبانی کرد. انگلیس با تحمیلِ تجارتِ آزاد بر هند در حقّ این کشور گناه کرده است.  آمد از شکرِ بریتانیا می دیگرِ

 ذا تامین بشود، اما برای هند این کار مثل سمّ بوده است.اش غ ممکن است برای

 

این ادعا را مطرح اقتصادی پیاده کند. آنانی که  هیچ قیمتی در زندگیِ تواند سوادشی را به شده است که هند نمی  لب گفتهغا

که –دوستانه است  کنند. در نگاه آنان سوادشی صرفا تالشی وطن ی زندگی نگاه نمی عنوان قاعده کنند به سوادشی به می

جا تعریف می شود انضباطی دینی است که در  سوادشی به شکلی که در ایناما انکارِ نفس نباید انجام بگیرد.  درصورت لزومِ

محرومیت از یک  آنْ ی سایه. در ای که ممکن است در فرد ایجاد کند باید تحمل شود ناآسودگیِ جسمیتوجهیِ مطلق به  بی

دارِ سوادشی یاد خواهد  طرف ازی نیست که وحشتی بیافریند. فردِشود نی ه در هند ساخته نمیکدلیل  این  سنجاق یا سوزن، به

عالوه، آنانی که سوادشی را با استداللِ  به،  بیند ضروری میاش را بدون صدها چیزی بگذراند که امروزه  گرفت که زندگی

دائمی به آن  همه، هدفی است که باید با تالشِ نای با  شیسوادِ رود که گذارند یادشان می ناشدنی بودن از فکرِ خود کنار می

خود اجازه بدهیم   اقالم کنیم و به ی مشخصِ طرفِ هدف برویم حتی اگر سوادشی را محدود به یک مجموعه رسید. و ما باید به

 111است در کشور قابل تهیه نباشند استفاده کنیم. نای که ممک عنوان اقدامی موقتی از آن چیزهای خارجی که به

 

دانند که بدون  ای می ترین آموزه روم که به سوادشی گرفته شده است. مخالفان آن را خودپسندانه حاال به سراغِ ایرادِ دیگری می

                                                                 
111
 او کالم معنای از. داند می طبیعی شوند  نمی ساخته محل در که را ای ضروری کاالهای خریدِ یا واردات کتاب، این دیگرِ جاهای و جا این در گاندی - 

 برای تولید) معیشتی اقتصادِ به او دیگر، بیان به. فهمید را نظرات این بر حاکم اصل نزدیک، بالفاصله مناطقِ با   معامله عمومیِ اصلِ توان می باره، این در

 .گذاشته می چندم ی درجه در را آور نقد محصوالت تولیدِ ، وبوده قائل خود اطراف بالفصلِ محیطِ برای توزیع و تولید محلی، اقتصادِ ،(خود مصرفِ
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توانم وارد  مینبازگشت به بربریت است.  . در نگاهِ آنان عمل به سوادشیی اخالقی است قواعد متمدنانه از نگاهِی حتوجیهیچ 

ای است که با قانونِ فروتنی و عشق سازگار است.  این گزاره بشوم. اما تاکید می کنم که سوادشی تنها آموزه حِتحلیلِ مشرو

اقدام به خدمت به کلّ هند  ی خودم خدمت کنم، این خودپسندی است که به فکرِ دهتوانم به خانوا وقتی که به سختی می

 ه کلِ ملت و اگر بتوانم به کلِها ب آن تالش ام متمرکز کنم و بدانم که از طریقِ  ام را بر روی خانواده باشم. بهتر است تالش

کند. ممکن است بدون توجه به  ل را تعیین میکنم. این فروتنی است و آن عشق است. انگیزهْ کیفیتِ عم بشریت خدمت می

کند پولِ مردم  ممکن است شغلی را بپذیرم که مرا قادر می ام خدمت کنم. مثالً کنم به خانواده دیگران ایجاد می رنجی که برای

جا  را برآورده کنم. در اینخانواده های نامشروعِ بسیارِ  شوم و به این وسیله خواسته دار می را به زور به جیب بزنم. با این کار پول

وپا را فقط برای آن به من  کنم و نه به مملکت. یا این که ممکن است تشخیص بدهم که خدا دست من نه به خانواده خدمت می

 طبه من مربو ام و زندگیِ آنانی را که مستقیماً وقت زندگی اند کار کنم. آن  ام و برای آنانی که به من وابسته داده تا برای معیشت

فرض این  کنم. به هیچ کسِ دیگری به خانواده خدمت می من بدون ایجاد ضرر به ،کنم. در این مثال زمان ساده می می شوند هم

رسند.  زمان وضعیتِ مطلوبی خواهیم داشت. همه در یک زمان به آن وضعیت نمی که هر کسی از این نوع رفتار پیروی کند، هم

را جلو  شادکامی وزگارِرطور آشکار آمدنِ آن  کنند، به رسند، و آن را در عمل پیاده می ه به حقانیتِ آن میک ،اما آن کسانی از ما

، به هیچ کشوری ضرر فکرِ خدمت به هند، جدا از هر کشورِ دیگری همراه با بخشند. با این نوعِ زندگیِ اندازند و سرعت می می

ام را به  ام توجه و هم فراگیر. انحصاری است به این معنا که با تمامِ فروتنیدوستیِ من هم انحصاری است  رسانم . میهن نمی

ی  جویانه ندارد. قاعده آمیز و ستیزه ام سرشتِ رقابت کنم، اما فراگیر است به این معنا که خدمت ام محدود می سرزمین مادری

ی بزرگ  بلکه آموزه  ای صرفا حقوقی نیست، قاعده ".مالِ دیگران ضرر نرساند  شکلی استفاده کن که به ات را به مال"حقوقیِ 

 (1) .زندگی هم هست

 

تواند باعث زوال شود. این خطری است که باید از  واره تبدیل شود می حتی سوادشی هم مثلِ هر چیز خوبِ دیگری اگر به بت

برای ترویجِ  وقت و پولِ ملی ادامه دادن به اتالفِآن دوری کرد. طردِ کاالی خارجی، فقط به این دلیل که خارجی است و 

ی سوادشی است. هوادارِ  روحیه آور و نفیِ ، حماقتی شرماند  ، اما صرفا داخلیاش نیستند کاالهایی در کشورِ خود که مناسب

شود.  گری نسبت به هیچ کس در روی زمین برانگیخته نمی گیرد و با ستیزه دل نمی  واقعیِ سوادشی سوء نیت به خارجی را به

هیمسا( یعنی اَخشونتی ) ترین بی هایش در خالص ای است که ریشه فداکارانهی خدمت  ی نفرت نیست. آموزه سوادشی فرقه

 (2ارد. )عشق قرار د
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 ۱۱ فصلِ

 تعاونخودکفایی و 

جامعه باشیم،  ی ما این است که نبایستی باری به دوشِ سازند .اولین وظیفه ام را می ی نظامِ فکری خشونتی شالوده حقیقت و بی

ما وقتِ آزادمان  'یعنی باید متکی به خود باشیم. از این دیدگاه، خودکفایی به خودیِ خود نوعی خدمت است. بعد از خودکفایی

را برای خدمت به دیگران به کار خواهیم گرفت. اگر همه خودکفا شوند، هیچ کسی دچار مشکل نخواهد بود. در این حالت 

این باید به فکرِ خدمات اجتماعی باشیم. بنابرو  مای رسانی به کسی نخواهد بود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده به خدمت ینیاز

یا آن شکل  ون انسان موجودی است اجتماعی، باید خدمت را به اینچ، شویمخودکفایی کامال موفق بحتی اگر در تحققِ 

جامعه  که برای حفظِ سالمتیِ نظامِ موقعیبه دیگری است.  است که همبسته خود به قدر متکی بپذیریم. یعنی، انسان همان

شیرینی وجود دارد؛ در بین کسانی که با  همکاری است. در همکاریشود، دیگر وابستگی نیست، بلکه  وابستگی ضروری می

است که حسِ  نابرابر کنند، کسی ضعیف یا قوی نیست. هر یک با دیگری برابر است. در وابستگیِ همکاری می یکدیگر

تو وجود  یا مالِمالِ من  خود اند که همبسته به هم. هیچ حسِ به قدر متکی گی وجود دارد. اعضای یک خانواده همان بیچاره

گیریم  یک خانواده در نظر می هم وقتی یک جامعه، یک ملت یا کلّ بشریت را مثلِ ترتیب این هستند. به همکارمه ندارد. ه

شویم که نیازی به پشتیبانیِ  را مجسم کنیم متوجه می یهمکارشوند. اگر ما بتوانیم تصویری از آن  می همکاری انسان ها  همه

 112مان را اداره کنیم یبود که با کمترین کاربرد آن زندگ قادر خواهیم ماشینْ حداکثریِ جای کاربردِن نیست. به اج ماشینِ بی

 (1. )شود ظاهر میواقعی  از خودِ فاظتامنیت و ح است که در این وضعیت و

 

همین هم  در ابنیادی خودکفا باشند. ام تِ، پوشاک و سایر ضروریاکی خودکفاییِ من آن است که روستائیان در خورا ایده

بودن  معنای محدودیت نیست. خودکفا . بنابر این باید منظورم را درست بفهمانم. خودکفایی بهتواند مبالغه شود می

را که نیاز داریم تولید کنیم. بنابراین با این که  ی چیزهایی توانیم همه در هیچ شرایطی نمی مطلق نیست. "ندگیِخودبس"

هر  مقادیر توانیم در روستا تولید کنیم از بیرونِ روستا تهیه کنیم؛ بایستی چه را که نمی آنمان خودبسندگی است، باید  هدف

توانیم  تولید  که نمی مبادله کنیم توانیم تولید کنیم داشته باشیم تا آن ها را با چیزهایی از آن چیزهایی که می یچه بیشتر

 (2کنیم. )

 

بریسد و ببافد، درست همان طور که هر  ی خود را کِشت کرده، که پنبه استمطلوب برای هر خانواده این  شک وضعیتِ بی

                                                                 
112
 دهد. آمیزِ ماشین، به کاربردِ حداقلی رضایت می جنونبینیم که در برابر کاربرد حداکثری و  جا می در این - 
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 (3خود را بکارد و بپزد و بخورد. ) خودش را داشته باشد و غالتِ خانوار باید زمینِ

 

ید ی مردم با و کمبودِ نیروی انسانی ندارد. ... عامه وجود داردخیز زیاد دارد، آبِ کافی  ی خوراک، هند زمینِ حاصل در باره

 شود. ار دگرگونی میچ، فضا به یکباره دکه بفهمند باید روی پای خود بایستند نشوند. همی خود به متکیآموزش بگیرند تا 

 

که شروع  نشان را تولید کنند. همی ها را بریسند و ببافند. مردم باید خادیِ کند. مردم باید آن بیش از نیازش پنبه تولید می نده

 (4اندازشان تغییر خواهد کرد. ) خود، کل چشم خوراک و پوشاکِ کنند به تولیدِ

 

شان در برابرِ آشوب و  نیازهای اولیه شان خودکفا نباشند و برای حفاظت مهمی است. ... روستاها اگر برای عبیربسندگی ت خود

ز بین خواهند رفت. بنابراین نباشند ا خود به متکینظمیِ داخلی از طرفِ مخالفان و بیماری و خطرِ دزدان و راهزنان  بی

خوراکیِ فصلی و علوفه برای دام است. تا زمانی که این کارها  محصوالتِ های پنبه و تولیدِ ی فرایند خودکفایی به معنای همه

راهِ  وفصلِ اختالفاتِ داخلی از حل جمعی برای تضمینِ دهیِ سازمان خود به معنای انجام نشود گرسنگی خواهد بود. و اتکابه

افی کاصال  'های همگانی است. تالشِ صرفاً فردی محیط و بیماری ی به بهداشتِععقالی روستا و پاکیزش با توجه جم میّتِکَحَ

قدرت داشته باشند تا روستا را در برابر دزدان  نیست. و باالتر از همه، به روستائیان باید آموخته شود با تالش مشترک احساسِ

گران  کنشرای خشونت ب گیرد. اما اگر راه بی خشونتیِ جمعی انجام می لی با بیکو راهزنان محافظت کنند. این کار به بهترین ش

 (5) .تردیدی کنند 113دهیِ دفاع جمعی از راه خشونت روشن نباشد، نباید در سازمان

 

معنای  خودِ ریسندگان یا عمالً در هر روستا موفق نخواهد شد. این کار به شده به دستِ ی کشت ن پنبههرگز بدوخادیِ خودکفا 

شود. برای این هدف به سرشماری و آمارِ  خودکفا مربوط می خادیِ جاست که حداقل به ن تمرکززدایی از کشتِ پنبه تا آ

زمینی )هرچند کوچک( ندارد تا   قطعه 'ای ای یا بافنده هاند نیاز خواهیم داشت. چرا که هر ریسند روستاهایی که مشغول

را  114(ایسا) ریسندگان سراسرِ هند ی اتحادیه طرحی است که وجودِ خود خودیِ بهاش را کشت کند. خادیِ خودکفا  پنبه

 (6). ه آن نپرداختههیچ مقیاسِ قابلِ توجهی ب درهنوز یه داتحا این ای است که این عرصه تواند توجیه کند. می

 

                                                                 
دهد، اما در جاهایی دیگر گفته است که خودش حتی همین را برای  ابراز خشونتِ دفاعی می مشروط به دیگران جوازِ جا به شکلِ گاندی در این - 113

شخص هستند اِعمالِ خشونت را تقبیح  مسئولیتِ ه تحتِدهد. او در شکلی محدود و فوری و در دفاع از کسانی دیگر ک شخصِ خود هم انجام نمی

 داند. دست گرفتنِ سالح از سوی شجاعان می تر از به را شجاعانه خود خشونتِ گذشتگیِ بی طور کلی از جان کند، اما به نمی
114 - All India Spinners Association (A. I. S. A.) 
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توانیم از  کنیم. ما می ست خدمت میا ترین بخش برای ما ترین بخش و شناخته ما فقط به آن بخش از خلقتِ خدا که نزدیک

ایم، باید ببینیم که آیا حیاطِ  شتهدانگه یاط خودمان را تمیزحمان شروع کنیم. نباید قانع باشیم که  ی کناری همسایه

مان قربانی  خانواده توانیم روستا را برای نفعِ مان خدمت کنیم، اما نمی توانیم به خانواده میمان هم تمیز است یا نه.  همسایه

های خودمان را بشناسیم. ظرفیتِ ما  باید محدودیت مان ست. اما هر کداما تِ روستای خودِ ماعز حفظِکنیم. عزَتِ خودِ ما در 

ترین زبان بگویم.  شود. اما اجازه بدهید که به ساده نیم محدود میک مان از جهانی که در آن زندگی می دانش  به برای خدمتْ

تا با خدمت به  ممان در حیاطِ همسایه خدمت به بشریت نیست، بلکه آزار دادن است. بیایی ی حیاط زباله کردن خالی 

 (7مان شروع کنیم. ) همسایه

 

زمین پیشگیری کنیم، و مردم را تشویق به  ترِبیش تکه شدن ی کشاورزی، باید حداکثر تالش را بکنیم تا از تکه در باره

 (8کشاورزیِ تعاونی کنیم. )

 

ی  شود که هیچ پارچه امالً باعثِ آن میکو اگر این کار انجام بگیرد  صورتِ تعاونی برای خودش بکارد تواند پنبه را به روستا می

از نظرِ قیمت یا دوام. این فرایند باعث بیشترین  ای را که به این شکل تولید شده شکست بدهد، چه پارچه تواندوارداتی ن

 (۹شود. ) جویی در انرژی می صرفه

 

از کند. اگر امتیازِ اوست که مستقل باشد،  بهتر است بدانیم این سرشتِ اجتماعیِ بشر است که او را از مخلوقاتِ وحشی جدا می

بستگی به هیچ کسِ وار است که مدعیِ ناکبِمتِ ای اوست که همبسته باشد. فقط آدمِ وظیفه ،طرفِ دیگر به همان میزان هم

جا و  ها به صورت یک نحوی بازسازی کنیم که روستا مان را به شود. ... این شدنی است که روستاهای بسندگی می دیگر و خود

 (10شان مطرح است. ) نیازهای پوشاکی بسنده شوند، تا جایی که جمعی، نه خودِ روستائیان به شکل فردی، خود

 

ترین  رگکنم از راه ریسندگیِ دستی بز تعاونی داشتم، گفتم که تالش می انجمنیدر صحبتی که سالِ پیش در مَدرَس با 

گذاری کنم. این ادعایی نادرست نیست. البته ممکن است بلندپروازانه باشد.  تعاونیِ شناخته شده در دنیا را بنیان انجمنِ

 ها نفر در آن عمال به تعاون بپردازند. تواند به هدف خود خدمت کند مگر این که میلیون ریسی نمی درست نیست چون دستنا

 

 احتماالها  کن پاک را پنبه د. پنبهوش پنبه برای ریسندگان جمع می مرکزی بذرِ معمولی را در نظر بگیرید. در دفترِ کار هر مرکزِ

گیرند. حاال پنبه  که تحویل میتِ کهتِ شود که آن را به شکلِ نبه بعدا بین مامورانی تقسیم میکنند. این پ در مراکز پاک می
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شان را در عوض  ها و دستمزدهای آورند و تکه شان را می های ی توزیع در بینِ ریسندگانی است که هفته به هفته نخ آماده

شود و به صورتِ پارچه خـَـدار برای فروش تحویل گرفته  داده میها  شود برای بافتن به بافنده گیرند. نخی که دریافت می می

دائمیِ  یعنی به عموم مردم. بنابراین دفتر مرکزی در تماسِ–خته شود فروبه بافندگان پارچه بایستی  ،شود. حاال این بار می

سود سهامی  جایی که مرکزْ د. از آنفارغ از کاست، رنگ پوست یا اعتقادشان خواهد بو 'ی انسانی با تعدادِ زیادی از مردم زنده

آن و  تمام معنا پاک باشد. پیوندِ بینِ ترینِ افراد. مرکز برای مفید بودنْ باید به نگرانیِ خاصی ندارد جز کار برای نیازمند ، دلندارد

ای است که  ونیتعا ریسندگیْ مرکزِ بزرگ مطلقاً معنوی و اخالقی است. بنابراین یک ی آن سازمانِ دهنده های تشکیل بخش

که همگی با یک پیوندِ مشترک به هم –مرکز، ریسندگان، بافندگان و خریداران اند  ، مامورانِپنبه کنندگانِ اعضای آن پاک

 (11وصل اند یعنی با خیراندیشی و خدمت. )

 

مزیت بزرگ تعاونی را بشناسند و تعاونی بایستی هدفِ مترقیِ  ،راز موفقیتِ کار تعاونی آن است که اعضا بایستی صادق باشند

ار باال یهای بس گرفتنِ بهره مشخصی پول در تعاونی برای کسبِ پولِ بیشتر از راهِ ریِ مقدارِدانگه مشخصی داشته باشد. بنابراین

ها  دهد. این نوع مصداق ا ارتقا میشک هدفِ خوبی است که منافعِ ملی ر اونی بیعوکار و لبنیاتیِ ت هدفِ بدی است. اما کشت

دارند که کارشان را بلد باشند یا  یشریف ند. آیا بازرسانهای ... مختلف چیست دانم که این انجمن توانند تکثیر شوند. من نمی می

زا از کار در  صداقت و هدف مشکوک بوده مصیبت بی لبِ اوقاتی که مدیریتْغها در ا ری کرد که این جنبشونه؟ باید یادآ

 (12) اند. آمده
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 ۱۲ فصلِ

 حکومتِ شوراییِ پنج نفره

 استقالل-نفره در دوران پیشا  شورای پنج

تائیان است. ی منتخبِ روس اش انجمن پنج نفره ی خوبی است. معنای لغوی حال و هوایی باستانی دارد؛ کلمه پَنچایاتشورای 

 بریتانیا، با روشِ تماماً شدند. اما دولتِ رانی می شمارِ هند حکم های بی نظامی است که با آن جمهوری گرِ واژه نمایاناین 

ی این نوع گردآوریِ  را که نتوانستند ضربهچهای باستانی را نابود کرد،  اش، تقریباً این جمهوری آوریِ مالیات ی جمع رحمانه بی

تیاراتِ قانونیِ مدنی و کیفری به خکنند تا با دادنِ ا کنگره حاال دارند تالشی ناپخته می درامد را تحمل کنند. اعضای

انجام شد و شکست خورد. حاال دوباره دارد انجام  1۹21سفیدانِ روستا آن نظام را احیا کنند. این تالش اول بار در سال  ریش

 مایش نشود باز هم شکست خواهد خورد.گویم علمی، آز مند و شایسته، نمی شود و اگر به شکلِ نظام می

 

های کیفری مثل تجاوزِ جنسی به دستِ  نیتال، در نقاطِ خاصی از ایالتِ اوتار پِرادش، حتی پرونده به من گزارش شده که در نای

ها اگر  این ام. خبردار شده دستِ شوراهای جاهل یا ذینفع های عجیب و غریبی به اند. از قضاوت هایی کذایی قضاوت شده پَنچایات

توجیهِ حقوقیِ خود محکوم به  بی نظم و غیرعادی در زیر بارِ حقیقت داشته باشند خبرهای بسیار بدی هستند. شوراهای بی

 :کنم گرانِ روستایی پیشنهاد می فروپاشی اند، بنابراین مقرراتِ زیر را برای راهنماییِ کنش

 

 ره استانی تشکیل شود؛ی کنگ هیچ شورایی نباید بدون مجوزِ کتبیِ کمیته -1

 شود؛ طبل برای این هدف تشکیل می  با فراخوانِ همراه ای انتخاب شود که یک شورا بایستی با همایشِ عمومی در اولِ کار -2

 توصیه شود؛تایید و  115"دهستانی  کمیته" طرفِ باید از -3

 کیفری داشته باشد؛ این شورا نباید اختیارِ -4

 .بدهندشان را به آن ارجاع  دعوای خودشان مدنی رسیدگی کند، به شرطی که طرفینْ های تواند به پرونده می -5

 بدهد؛ای را به شورا ارجاع  هیچ کسی نباید مجبور شود که هیچ مسئله -6

اش اعتبارِ  هیچ شورایی نباید هیچ گونه اختیاری برای تحمیلِ جریمه داشته باشد، تنها ضمانتِ پشتِ احکامِ مدنی -7

 است؛ دعوا طرفینِ  با رضا و رغبت اش و اطاعتِ طرفیِ مطلق بی ش،ا اخالقی

                                                                 
115 - Tahsil  Committeeدهستان در هند.ی  کننده ی اداره : کمیته 
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 باشد؛  دیگر نباید وجود داشته های  تحریمهیچ نوع تحریمِ اجتماعی یا از  از طرف شورا در حالِ حاضر -8

 رود که به این امور بپردازد: از هر شورایی انتظار می -۹

 ؛)الف( آموزشِ پسران و دختران در خود روستا    

 )ب( بهداشتِ محیطِ روستا؛    

 پ( نیازهای پزشکی؛)    

 ها و آبگیرهای روستا؛ )ت( مراقبت و تمیزیِ چاه    

 .شان و نیازهای روزانه ها )به قول خودشان( نجس )ث( بهبودِ حالِ    

ی نُهِ باال ذکر شد کوتاهی کند، یا  بدون علتِ معقول از مواردی که در ماده ،اش انتخاب از بعد ماه شش طیّ در، شورایی که -10

این  صالحیت بداند، در صورتی که به شکل دیگری در حفظِ اعتمادِ روستائیان ناتوان باشد، یا به هر علتِ دیگری خود را بی

  ش شورای دیگری انتخاب شود. تواند منحل شده و به جای ی استانی ثابت شود، می ی کنگره برای کمیته ها نکته

 

لِ اولیه یک ضرورت است؛ تحریمِ اجتماعی در روستا به سالحی حی در مراعصالحیت در اِعمالِ جریمه یا تحریمِ اجتما عدم

تواند منجر به شرارت شده و خودِ هدفِ  مالحظه تبدیل شده است. اِعمالِ جریمه هم می خطرناک در دستانِ افرادِ جاهل و بی

ای از آن نوع که در  اش را با کارِ سازنده محبوب مردم باشد و محبوبیت رو را تباه کند. در مواردی که یک شورا واقعاًپیشِ 

اش احترام  ی اعتبارِ اخالقی واسطه اش به شود که به قضاوت و قدرت خود متوجه می به دهد، خود ی نُه گفته شد افزایش می ماده

توان از  را نمی آن کس یا نهادتواند داشته باشد و  می یا نهادی ضمانتِ اجرائی است که کسی ترین شود. و این بزرگ گذاشته می

 (1آن محروم کرد. )

 

 استقالل-پسا در هندِ پَنچایاتشوراهای 

ی  مان بایستی به ارادهکحا .116کنند هند باشد، نه آن کسانی که امروزه بر آنان حکومت می استقالل بایستی متعلق به مردمِ

  117ی آنان باشند. ی اِعمالِ اراده مردم و آماده گزارِ نان باید خدمتآ. بنابراین دسلطه دارن آنانی وابسته باشند که در زیرِ

 

                                                                 
پوست ابراز کرده بوده. او فرقی بینِ این دو ارباب قائل نبود و تنها  پوست به جای اربابِ سفید گاندی بارها نگرانیِ خود را از جایگزینیِ ارباب رنگین - 116

خصوص نوع  بازان، به دانسته. او به سیاست ها در شهرها می راه را تمرکززدایی و حاکمیتِ خود مردم از راه شوراهای پنچایات در روستاها و مشابه آن

 سفیدان متنفر بود. ایِ یقه بازیِ حرفه شدت مشکوک بوده. او از سیاست هندیِ آن به
117
و  ".برد می فرمان هم حکومت و دهند می فرمان مردم قلمرو این در": است ها این مکزیک چیاپاسِ در zapatistaجنبشِ  دو اصل راهنمای عملِ - 

 "!چیز هیچ ما برای چیز، همه کس هر برای"
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قدرت. به این ترتیب،  ای جمهوری یا پنچایاتی خواهد بود با حداکثرِ دهکدهاستقالل بایستی از پایین شروع شود. بنابراین هر 

ی دنیا  جا که بتواند از خود در برابر همه ی امورِ خود باشد، حتی تا آن پای خود بوده و قادر به اداره ای باید بر روی هر دهکده

ای از بیرون باشد. بنابراین، در نهایت،  حمله هر دادن در دفاع از خود در برابرِ ی جان باید آموزش ببیند و آماده فاع کند. روستاد

گرفتن از آنان را نفی  ایگان یا دنیا را و تمایل به کمکاصلِ وابستگی به همس نگاهْ این آید. شمار می این فرد است که واحد به

ضرورتا  به شدت با فرهنگ ای  نیروهای دوسویه خواهد بود. این چنین جامعه ی خودخواستهکند. در واقع بازیِ آزادانه و  نمی

داند که هیچ کسی نباید چیزی بخواهد که دیگران  تر، می همم  خواهد و، از همه داند که چه می است و هر مرد و زنی در آن می

 داشته باشند. کار همان مقدارِ توانند آن را با نمی

 

نظرِ من، بدونِ باوری زنده به خدا ممکن نیستند، یعنی  خشونتی باشد که، به ی حقیقت و بی این اجتماع بایستی طبعاً بر پایه

ی دیگری در جهان جاری است و به هیچ کدام وابسته  در ذاتِ هر نیرویِ شناختهی دانایِ کلِ خودبنیادی که  نیروی زنده

ی نیروهای دیگر به احتمالِ باال نابود شوند یا از عمل دست بردارند زنده خواهد ماند. من قادر نیستم  نیست و وقتی که همه

 ی فراگیر شرح بدهم.  ام را بدون باور به این نیروی زنده زندگی

 

کنند.  ای وجود خواهند داشت که هرگز صعود نمی های دائماً گسترنده حلقه 'شمار تارِ برآمده از روستاهای بیدر این ساخ

اده مای اقیانوسی است که مرکزش فرد خواهد بود که همیشه آ اش سوار بر قاعده باشد. بلکه حلقه زندگی هرمی نیست که نوک

ی روستا خود را فدا کند، تا زمانی که باالخره کلّ به یک جان تبدیل  حلقهاست برای روستا جان بدهد، او آماده است که برای 

ی  وهِ حلقهشود که از فردها تشکیل شده است، جانی که هرگز با تکبّرِ خود مهاجم نیست، بلکه همیشه فروتن است و در شک

 شریک اند.هستند   واحدهای مکملِ آن 'ای که افراد اقیانوسی

 

کند، بلکه به تمامیِ بخشِ درونی  ی داخلی استفاده نمی از قدرت برای درهم کوبیدنِ حلقه ی حلقهْ دایره ترین بنابراین، بیرونی

ها  ی این حرف گیرد. ممکن است با عصبانیت مرا ریشخند کنند که همه رساند و قدرتِ خود را هم از آنان می نیرو می

 دستِ ، با این که امکان رسم به118ی اقلیدسی" نقطه"هم ندارند. اگر  کردن و بنابراین ارزش یک لحظه فکر  ناکجاآبادی است

خودش را دارد. بگذاریم هند برای این تصویرِ  ناپذیری دارد، تصویرِ من هم برای زندگیِ بشر ارزشِ ، ارزش فناانسان را ندارد

ز این که بتوانیم چیزی داشته باشیم که وکمال هرگز تحقق یافتنی نباشد. ما قبل ا طور تمام حقیقی زندگی کند، هر چند که به

خواهیم داشته باشیم. اگر روزی قرار باشد که هر روستا در  چه می معقولی از آن رَوی کنیم، بایستی تصویرِ اش پیش به سمت

                                                                 
 کند.  گاندی در جاهای دیگر همین متن، از خط اقلیدسی یاد می - 118
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رتِ عبا شوم که در آن آخرین با اولین برابر است و به جمهوری باشد، در آن صورت من مدعیِ درستی برای تصویرم میهند یک 

 دیگر، هیچ کس اولین نباید باشد و هیچ کس آخرین.

 

ند از اتو اش نمی تنه هایم ک های یک درخت پرشکوه برگ  . ما همهدر این تصویر هر دینی جایگاهِ کامل و برابرِ خود را دارد

 جا بکنند. توانند آن را از مندترین بادها نمی اند. قدرت هایی جدا شود که عمیقاً در دلِ خاک فرو رفته ریشه

 

اندکی متمرکز  تِ تعدادِانسانی بشوند و قدرت را در دس هایی نیست که جایگزین نیرویِ کارِ ماشین در این وضعیت جایی برای

کند جایگاه خود را  هر فرد کمک می نی که به. هر ماشیهمتایی دارد جایگاهِ بی کار فرهنگِ بشریْبا   ی در یک خانواده کنند.

خیاطیِ سینگر فکر  . من به چرخِتواند باشد نوع ماشینی می  چه آن ام که کنم که هرگز به این فکر نبوده می دارد. اما اعتراف

 (2بینم آن را حتماً در تصویرم بیاورم. ) ام. اما همین فکر هم هنوز سطحی است. الزم نمی کرده

 

شده فکر کنیم،  ورایی، یعنی دموکراسیِ حقیقیِ عملیی حکومتِ ش مان در باره بسیار خوب! بعد آن چه باید کنیم؟ اگر به رویای

 کنیم. این نگاه فرض ترین هندیْ درست مثلِ باالترین هندی به عنوانِ حاکم هند نگاه می وقت به حقیرترین و پایین آن

ن ترتیب هیچ پیش برود. به ای گیرد که همه پاک اند یا اگر نیستند پاک خواهند شد. و پاکی بایستی دست در دستِ عقل به می

خود  مثلِ شود. هر کسی به همهْ کس بین این جماعت و آن جماعت یا کاستِ خود و مطرودینِ کاستِ خود فرقی قائل نمی

بیند. کارگرِ تقلّاگر و  دیگری را نجس نمی دارد. هیچ کسْ می گهنِ تور ابریشمینِ عشق اخلِی آنان را د کند و همه نگاه می

جبین اداره کند و  ای را با عرَقِ مندانه طور زندگیِ شرافت داند که چه . هر کسی میدآور حساب می برابر بهمند را  دارِ ثروت سرمایه

ر کنیم. ه خود را داوطلبانه به رفتگر تبدیل می 'د. برای سرعت بخشیدن به این کمالفکری و جسمی نگذار فرقی بینِ کارِ

ی  عنوانِ قاعده هگیرد. هر کسی سوادِشی را ب آوری تماس نمی ر نوع مستیباشد هرگز با تریاک، عرَق یا ه  کسی که عقل داشته

هرگز در  کند و کند و به هر زنی که همسرش نباشد بر حسبِ سن به چشمِ مادر، خواهر یا دختر نگاه می زندگی رعایت می

خواهد که جانِ دیگری را  رگز نمیه  موقع از جانِ خود بگذرد، بود. آماده است که به اش با شهوت به دنبال آنان نخواهد دل

دادنِ یک   ای دارد که دستِ تنها، بدونِ از دست است، شجاعتِ قهرمانانه 120" سیک" 11۹بگیرد. اگر بنا به احکام گوروها

ی نیازی ندارد که به او گفته "فرزندِ هند"ها نفر ایستادگی کند. الزم به گفتن نیست که چنین  متر زمین در برابر میلیون سانتی

 (3اش در این ساعت چیست. ) شود که وظیفه

                                                                 
11۹ - guru،ن.و سیکِ آ خصوص از نوع هندو به  : مرشد، معلم، مربی 
120 - Sikhسده در مسیحیت. این دین از هندوییسم و اسالم و است است و ترکیبی یکتاپرستی پایه بر دینی که شود می گفته سیک آیین پیروان : به 

 اند.   ها به شجاعت شهره سیک به معنای شاگرد است. سیک .آمد وجود به نانَک گورو توسط هند قاره شبه شمال در پنجاب منطقه در میالدی 15
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 ی پنج نفرهوظایفِ شورا

های  کشورها به هند آمدند. آنان برای کسبِ دانشْ سختی گذشته از چین و سایرِ ای در دورانِ مشهورِ خارجیمسافرانِ 

گر  اند که در هند دزدی وجود نداشت، مردم شریف و تالش گزارش کرده این مسافراند. کردن  تحمل می ی سفر را العاده فوق

 ی وظیفهها وجود نداشت.  گیِ کاست گانه امروز چند برخالفِوزگاران الزم نداشتند. در آن رشان  بودند. قفلی برای درهای

ی شوراهاست که به مردم آموزش بدهند از طرح دعوا خودداری  و وظیفه گری را احیا کنند که شرافت و تالش شوراهاست

شود. آنان نه به  تحمیلِ هزینه میوفصل کنند. این کار باعثِ تامینِ عدالتِ سریع بدون  حلبا مذاکره اگر که باید آن را  ،کنند

 پلیس و نه به ارتش نیازی نخواهند داشت.

 

خاطرِ نیاز  های ما به د. دامدهمنظمی در محصول شیر نشان ب . باید افزایشِها بپردازد ها، شورا باید به بهبودِ حالِ دام بعد از این

نادانیِ آشکاری است. این هندوها  ن برای قصابیِ گاوْالماناند. سرزنشِ مس به بارِ سنگینی برای مملکت تبدیل شده به مراقبتْ

 باره است.  بسیار بدتر از کشتنِ یک کُشند. مرگِ آهسته با شکنجهْ ه میهستند که دام را با بدرفتاری ذره ذر

 

شود.  ک انجام میشورا بایستی به سراغِ افزایشِ کمیتِ موادِ خوراکیِ کاشته در روستا برود. این کار با کود دادنِ درستِ خا

 و انسانِ به آنان گفت چگونه مدفوع حیوان برگزار شد 121ماتی میرابن دهلی با فکرِ بِکرِ شری کنفرانس کمپوست که اخیرا در

 دیگرشان پاکیزشِ روستا کند. کارِ باردهیِ خاک را زیاد می این کودْ مند تبدیل شود. ارزش به کودِ تواند می همخلوط شده با زبال

 و ساکنان آن است. آنان در جسم و ذهن باید تمیز و سالم باشند.

 

تواند ظرفیتِ آموزشی داشته باشد. ممکن است این  گویند سینما می سینما وجود داشته باشد. مردم می نباید در روستاها سالنِ

های بومیِ خود را دارند.  ان بازی. آن122بینیم که سینما چقدر ضرر دارد حقیقت بپیوندد، اما در حالِ حاضر می گفته روزی به

پنداری در روستایشان باقی مانده باشد  کننده را از بینِ خود دور کنند. اگر هنوز ردّی از نجس مست ها و موادِ آنان باید نوشابه

                                                                 
121 - Shrimati Mirabhen( دختر دریادار1۹82 -18۹2: مادِلِیْن اِسلیْد )انگلیسی بود که با راهنماییِ رومن روالن به گاندی معرفی شد و تا آخر  ی

هایش بود.  رویاهای گاندی عمل کرد. او عمال یکی از معتمدترین منشی ها هم  در جهت تحققِ ی اول یاران او باقی ماند و بعد عمرِ گاندی در حلقه

 دو بر او گذاشت.ای هن گاندی نام میرابن را به یاد یکی از زنان مقدس اسطوره
ی مهمِ حداقلی این است که گاندی پاسخ را باز  گیرد. اما نکته بر این نظر گاندی خرده می "، نشر ماهیگوید گاندی چه می"مایکل فینکنشتاین در  - 122

رد مفید داشته باشد، هر کارک ی بدِ امروزی، در روزگاری دیگر رسد که ممکن است این وسیله کند. او به نظرش می گذاشته است و نظرش را مطلق نمی

 اش چقدر است.   بینیم که کیفیتِ آموزشی وود را امروز در هند می های هندیِ بالی چند که فیلم
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کنند. اگر به  ها باید مثلِ خواهر و برادر با هم زندگی ها و مسیحی ها، پارسی سیک  ها، باید آن را پاک کنند. هندوها، مسلمان

آیند تا روستای الگویِ آنان  گذارند و مردم از سراسرِ هند می ا به نمایش میواقعی ر ام برسند، استقاللِ ی چیزهایی که گفته همه

 (4را ببینند و از آن الهام بگیرند. )
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 ۲۲فصل 

 پولِ رایج، مبادله و مالیات

تواند از کارش استفاده کند آن سکه را دارد،  ی باارزش است، نه فلز. هر کسی که می در نظام فکریِ من این کار است که سکه

خواهد که خودش  کند. اگر نفت سفید می کند و کارش را به غله تبدیل می اش را به لباس تبدیل می یعنی ثروت دارد و او ثروت

منصفانه و برابر است   صورت آزاد، ی کار به کند. این مبادله اش برای گرفتنِ نفت استفاده می اضافیی  تواند تولید کند، از غله نمی

ی  کاال. اما مگر همه و به همین دلیل دزدی نیست. ممکن است اعتراض کنی که این بازگشتی است به نظام بَدَویِ کاالبه –

 (1کاال نیست؟ ) ی نظام کاالبه المللی بر پایه تجارتِ بین

 

به این ترتیب هر روستای هند تقریبا واحدی متکی به خود و خودکفا خواهد بود که فقط آن اجناس خاصی را با روستاهای 

 (2کند که در محل تولید ناپذیرند. ) دیگر مبادله می

 

باید مبادله انجام  ها و هم در روستاها، فقط در عوضِ دادن نخ کردن خادی، هم در شهر گوید برای فراگیر  ام به من می تجربه

 (3نخ پافشاری کنند. ) "ارزِ"شود. با گذشت زمان امیدوارم مردم خودشان بر روی خرید خادی با 

 

گذارند، شما  شان را در هر شغل و کار و باری می "پولِ"ها  عنوان واقعیت همان قدر پول است که پول فلزی. اگر بعضی کار به

فایده است، به همان نحو هم، پول در  کار ات بی 'ذاری. درست مثل این که بدون پولگ خود را در این یا آن شغل می "کارِ"

 (4فایده خواهد بود. ) دنیا بدون کار کامالً بی

 

ی چیزهایی را  توانیم همه نیازی از هر جهت نیست. در هیچ شرایطی نمی بی 'خودکفایی به معنای محدودیت نیست. خودکفایی

توانیم در روستا تولید  را که نمی چه مان خودکفایی کامل است، بایستی آن که هدف بنابر این با این که الزم داریم تولید کنیم.

توانیم تولید کنیم، بیشتر تولید کنیم تا آن چه را که  از بیرونِ روستا تهیه کنیم؛ ما بایستی آن چیزهایی را که می  کنیم،

 (5توانیم تولید کنیم با آن مبادله کنیم. ) نمی

 

 (6شکل بگیرد. ) "بانکِ نخ"گیرند، باید به تنهایی از یک  شکل سکه در ضرابخانه شکل می دی درست مثل طال و نقره که بهخا
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رفت.  کار می ی ایالتی به ی مردم و خزانه ی پذیرفته مغز به عنوان سکه ی بی شده ماهی و بادامِ خشک ی من گوش در هندِ منطقه

ی فلزی را نداشتند.  ترین سکه ا مقیاسی برای فقر عمیق مردم بودند. قدرتِ داشتنِ کم ارزشه ها ارزش ذاتی نداشتند. آن آن

بلکه همیشه  ام که صرفاً نماد نیست  توانست کمی سبزی یا یک سوزن بخرد. من مقیاسی را پیشنهاد داده ماهی می تا گوش پنچ

عنوان کمترین مقیاسْ طولی  توان مقیاسی مطلوب باشد. به آن معنا می  یِ آن هم هست. به"ارزش بازار"ارزشی ذاتی دارد که 

ریسان و به طور کلی در بینِ عاشقانِ خادی  ی اول در معامالتِ بینِ نخ ام تا در درجه ی تکِ نخ را پیشنهاد داده از تارِ یک رشته

ها الزم خواهد بود  تامین کنند. فروشگاهشان را در ازای مقدار ثابتی نخ  ی نیازهای روزانه توانند همه ریسان می استفاده شود. نخ

و نهایتاً با  124ی صنایع دستیِ سراسرِ هند )ایویا( به همراهیِ اتحادیه 123هند )ایسا( سراسرِ ی ریسندگان دستِ اتحادیه که به

کار گرفته  شود که نامتمرکز  تواند فقط در صورتی به ام است، این نظام می طور که در ذهن همکاریِ داوطلبان اداره شوند. آن

 (7ی قوت آن است. ) اش نیست، بلکه نقطه باشد. این نقطه ضعف

 

شکل داوطلبانه در خدمت به جامعه کار انجام  . در مواردی که مردم به125دهد پرداختِ )مالیات( به شکلِ کار به ملت نیرو می

شود و  جویی می هم صرفه   ها آن  ها و حساب و کتابِ آوریِ مالیات ی پول ضرورت ندارد. مقداری کار برای جمع دهند، مبادله می

 (8اندازه خوب خواهند بود. ) نتایج این روش به همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
123 - All India Spinners association (AISA) 
124 - (All India Vil lage Industries Association (AIVIA  
 پولِ نقدجای پرداختِ  معنای انجام کار معین به به - 125
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 ۲۶فصل 

 حفاظت از روستاها

 جمعیتِ صلح

 

 

تواند در  را می کتاب متنِ کاملی  مند، مطالعه ی عالقه  وانندهخ

 ادامه دهد.نشر کاغذی 

 

 

 پروازی روستا و جهان، یک بلند

ها  در ساختارِ دنیای آینده ما فقط دو چیز داریم، روستا و جهان. ممکن است اسم کشورها را برای راحتیِ کار بر روی نقشه

ی مرجعیتِ بخشِ مادیِ زندگی  ای بین دنیا و روستا وجود نخواهد داشت. همه واسطه باشیم، اما در واقعیت، هیچ داشته

ی دنیا به  اش را دارد که زندگیِ خود را سامان بدهد. قدرتِ پیشرفتِ اخالقیِ همه ی روستا خواهد بود. روستا قدرت عهده به

و مرجعیتِ جهانی   اند. بنابراین روستا را در پایه تاییها فقط عوامل جماعتِ روس ها و شهر ی مرکز جهانی خواهد بود. قصبه عهده

هزار نفری سازمان خواهند یافت. در   ی روستاهای کوچکِ مثال دو تا سه ی انسانی بر پایه را در قلبِ امور خواهیم داشت. جامعه

ا الگویی برای زندگیِ جماعتِ روستاییْ  برادری و همکاریِ واقعی وجود خواهد داشت. مالکیت خصوصی وجود ندارد. روست
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یکی از  ،بهاوِیْ های اولیه است. )آچاریا وینوبا کننده بین این جماعت ی واسطِ نهاییِ هماهنگ جمعی است. مرکزِ جهانی حلقه

 (1۹62 -۹-8بایودان  مرگ او،مشهورِ گاندی پس از حواریونِ 

 

 (آچاریا وینوبا) ام تا شما را با عشق غارت کنم. آمده

 ۱۹۵۳مه  ۱۱، تایم ی عنوان مجله
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 کارهای دیگرِ این مترجم

 نافرمانی مدنی، هنری دیوید ثورو    -      

 گاندی و استالین -

 ای زندگی و ... چند نقد و نظر گاندی، گونه -

 واقعیتی که جهان را باید دگرگون کنند ۵۰ -

 دارندگی در بسندگی است -

 ی احزاب، سیمون وی  برچیدن همه -

 برای همه، گاندیسارودایا، بهروزی  -

 توانند جهان را دگرگون کنند راه که جوانان می  صد و یک -

 ها کتاب پرسش -

 میراث مشترک بشری )فهرست واژگان( -

 ماهاتما گاندی، عبدالغفارخان و فلسطین -

 ی اورشلیم )قدس( سه چهره -

 زایش دین -

 ی انسانی نمایی از توسعه -

 و ... -

  www.ghkeshani.comها و دانلود:  سایت نوشته

 keshanigh@gmail.comای میل:                

http://www.ghkeshani.com/
mailto:keshanigh@gmail.com

