زندگینامه ی ماهاتما گاندی
* نام ُپرآوازه ی گاندی در جهان بر کسی پوشیده نیست .او مردی استوار و باورمند به آزادی بود.
او کسی بود که توانست دولت فخیمٌه انگلستان را به زانو در آورده و به بهای جاِن خود آزادی را به هندوستان پیشکش کند.
ن ُپر تواِن دیروز را واداشت که دست از سِر هندوستان بردارد و به خواس ِ
اگر با برپا کردِن پرچم ِ همبستگی ،او انگلستا ِ
ت مردم
هند گردن َنَهد ،ما مردم ایران هم امروز می توانیم با یگانگی ،آخونِد بی مایه را از تخت خودکامگی و چیرگی به پایین بکشیم.

ای قوم ِ اهورایی ،ای زاده ی زرتشت
ک نیاکاِن بال دیده ،مکن پشت
َبر خا ِ
تا چند به زانو سر و بر لب ّنهی انگشت
بر خیز و بزن َبر سِر شیخاِن ِدغا ُمشت
* زندگینامه ی گاندی
 موهانداس کارامچاند گاندی در دوم اکتبر سال ،هزار و هشت سد و شست و ُنه ،برابر با دهم مهرماه هزار و دویست و چهلو هشت در شهر پوربندر در هند چشم به جهان گشود .خانواده ی او از دیِد درامد ،پوِل چندانی نداشته و در َرده ی میانه ی
هاِزمان )جامعه( جای داشتند.
او در نوزده سالگی به همراه خانواده ی خود به انگلیس رفته و در رشته ی حقوق آموزش های خود را دنبال می کند.
 ماهاتما در رشته ی روزنامه نگاری و دادگویی )وکالت( نیز کار می کرده است. گاندی در رشته ی حقوق از دانشگاه لندن پایان نامه ی خود را دریافت می کند. مادِر گاندی زنی بود که خواندن و نوشنت نمی دانست ولی دارای اندیشه های پاکی بوده است .از اینرو جای پای اندیشه هایپاک او را می توان در رفتار و کردار گاندی به خوبی دید.
 گاندی به پیروی از خانواده ،آییِن هندو-بودایی را برگزید. گاندی در بیست و چهار سالگی ،اندکی پس از درگذش ِت مادرش به آفریغای جنوبی رفت و با اندیشه ی ستیز با ستمگری و
نابرابری به هند بازگشت .در این زمان بود که در باره ی
ِ
ی کشورهای جهانخوار بر کشورهای پیشرفت نکرده ،نوشته هایی می نوشت که خشم سودجویان اروپایی را برانگیخته و پ ِ
ی
چیرگ ِ
آمِد آن زندانی شدن او بود.
سد و شست و نُه در هند چشم به جهان گشود .او رهبِر آزادی خواه
 همسِر گاندی بانو کاستور در یازدهم آوریل هزار و هشت َهندوستان بود و مردم هندوستان به او ما می گفتند
چم ِ مادر است .آن دو جوان در سال هزار و هشتسد و هشتاد و سه پیوند زناشویی بستند .در آن زمان کاستور چهارده
که در َ
ساله و گاندی يسر بچه ای سیزده ساله بود.
سد و چهار ،هنگامی که آن دو در آفریغای جنوبی بودند برخوردهای تند و پرخاشگرانه ای که به کوچندگان
 در سال هزار و نه َهندی روا داشته می شد ،بانو کاستور را واداشت تا
از آن بیدادگری ها خرده گیری کند .در پی آن نکوهش ها و خرده گیری ها دستگیر و زنداني شد .سرانجام این بانوی َنستوه،
در سال هزار و نهسد و چهل و چهار در زنداِن پونا
در گذشت.
میوه ی این زناشویی چهار فرزند به نام های هاریالل  -مانیالل  -ردماس و دوداس هستند
گ پدر ناچار شد به انگلستان برود .به گزارش ایمنا ،ماهاتما گاندی در لندن ،که پایتخ ِ
ت کشوری چیره گر
 گاندی پس از مر ِبود ،زندگی بسیار سختی داشت .زیرا که به مادرش
گفته بود از خوردِن گوشت و الكل خودداری خواهد کرد .او در این کشور به انجمن خام خواران پیوست و سپس هموند آن انجمن
شد.
* گاندی در سال هزار و نهسد و هجده سرپرسیتی کنگره ملی هند را پذیرفت.
 در این هنگام بود که توانست اندیشه ی ستیِز بدون ابزار جنگی خود را ،به مردم هند بیاموزد. گاندی به هنديان آموخت که در سایه ی راستی و خودشایستگی می توانند به آزادی دست یابند. او به مردم هند پیشنهاد کرد که از خرید کاالهای کشورهای دیگر خودداری کنند. گاندی در برابر همه ی برچسب هایی که به او زده می شد ،خاموش ماند.ی نایا )مقاومت منفی( شش سال به زندان افتاد.
 گاندی با برگزیدِن پایدار ِ از آن زمان بود که او نماد ملی شناخته شد.* مردم هند او را ماهاتما در چم ِ روح بزرگ نامیدند .امروز همگی او را به همین نام می شناسند .زادروز او را در هند گاندی
جایانتی می نامند .در سالشمار کشور هند ،این
روز ،آسوده روِز میهنی است.
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ِ
 ماهاتما در هفته یک روز را روزه ی خاموش ماندن می گرفت و این را مایه ی آرامش درونی خود می دانست .او در چنین روزیبرای پیونِد با دیگران با نوش ِ
نت بر روی کاغذ با دیگران
پیوند برپا می کرد.
 این رهبِر آزادی خواه از پوشیدِن پوشاک های خاوری خودداری کرده و پوشاکی را بر تن می کرد که نادارترین مردم هند بر تنمی کردند و از پارچه های هندی دوخته شده بودند.
و بدینگونه به ساده زیسنت روی آورده و از زندگی پر شکوه دوری می کرد.
ی انگلستان می شود تا در آنجا سخنرانی کند .در آن هنگام بود که
* در ژانویه هزار و نهسد و سی پس از آزادی از زندان راه ِ
با موسولینی و رومن روالن دیداری داشته است.
دو سال پس از آن و با پی گیری کردِن روزه های دراز زمان که مایه ی ناتوانی بدنی او شده بود ،کوشید تا نگاه نجس بودن
را که به َکست ها داده شده بود ،از کشور هند بزداید.
ِ
ِ
ِ
ی مردم ،بدون دگرگون شدن خوی و خیم آنان انجام
 گاندی باَورش بر این بود که آزادی سیاسی و دگرگون شدن روش زندگ ِشدنی نیست.
 یکی دیگر از کارهای بنیادینی که گاندی انجام می داد ،ستیز با اندیشه های پس مانده و واپسگرا بود .از برای همینکوشش های روشنگرانه اش بود که به دست انگلیسی ها
بارها دستگیر و زنداني شد.
 گاندی روز دوازدهم مار ِس سال هزار و نهسد و سی از مردم هند خواست ،در برابر انگلیسی ها به پا خیزند .زیرا انگلیسی ها
فروش نمک را در دست خود ) انحصار( داشتند.
در این روز بود که مردم هند توانستند برای نخستین بار توانمندی خود را به جهانیان بنمایانند .آنها در راه پیمایی دویست مایلی
که در کرانه ی دریا انجام گرفت به جهانیان نشان دادند
که مردمی آزادی خواه هستند .روشن است که در این راه پیمایی گاندی و چند تن دیگر دستگیر شدند.
* تا سال هزار و نهسد و چهل و هشت ،او بارها و بارها با انگلیسی ها در باره ی آزادی هند به گفتگو نشسته است.
سرانجام توانست در پانزدهم اوت هزار و نهسد و چهل هفت ،آزادی را به هند بازگرداند .در همین زمان بود که ناهمسازی های
درونی برای بخش کردن هند به دو کشوِر هند و
پاکستان آغاز گردید.
ی کشته شدن هزاران تن و أواره شدِن شمار بسیاری ،این جدایی انجام گرفت و گاندی نتوانست مردمی را که دوستش
 در پ ِداشتند با هم آشتی دهد.
 سرانجام ماهاتما گاندی که او را روح هند می خوانند ،در سی ام ژانویه هزار و نهسد و چهل و هشت در نیایشگاِه بیرال بهدس ِ
ت یک هندوی خشگ مغز که گمان می کرد گاندی با
اندیشه ی وحدت روح در باره ی مسلمانان ،بیش از اندازه مدارا می کند ،کشته شد.
ی آن کشور به پاخاست .او نافرمانی از راه آشتی را پایه
 ماهاتما گاندی یک رهبر برجسته ی سیاسی در هند بود که برای آزاد ِریزی کرد.
ِ
ِ
 ماهاتما گاندی با پیروزی کار برانگیخنت مردم و به پاخیزی های به دور از خشونت را انجام داد .این کار دربرگیرنده ی دستی یک یا دو روزه نیز بود.
از کار کشیدن های مل ِ
انگلیسی ها کوشیدند تا این ناخشنودی ها را سرکوب کنند ،ولی بنیاِد آشتی جویانه ی آن به پا خاسنت ها ،ستیز با آن را دشوار
می کرد.
 سخنرانی هایش برای پشتیبانی از رده ی نجس ها بود که در هاِزمان )جامعه( بسیار پست شمرده می شدند .ماهاتما گاندیبسیار کوشید تا َبرنام نجس را از میان ِببَرد.
این کوشش ها با پایداری بسیاری روبرت شد .ولی به دگرگونی در باورها و پی َورزی های کهن یاری رسانید.
* در زمان جنگ بور و شورش زولو ،از برای کوشش هایی که گاندی انجام داد ،انگلیسی ها به او یک نشاِن سرفرازی )افتخار(
دادند
* سخنان ارزنده ی او این است که گفته:
زمانی که ناامید می شوم به یاد می آورم که در درازای تاریخ ،روش های راستی و مهرَورزی پیروز بوده اند .کسانی که
زورمندند  ،آدمکشانی هستند که شاید برای زمانی کوتاه
می نمایانند که شکست ناپذیرند ،ولی در پایان شکست خواهند خورد.
پیشنهاد می کنم شما نیز همیشه به این بیندیشید.
 +هندیان باید نشان دهند که شایستگی آزادی را دارند.
 +تو می توان من را به زنجیر بکشی ،می توان شکنجه ام کنی ،می توانی بدنم را از میان ببری ولی هرگز نمی توانی اندیشه ام
را زنداني کنی.
 +بزرگواری و بالندگی یک ملت از رفتارش با جانوران روشن می شود.
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 +یاری رسانیدن به دیگران بدوِن فروتنی ،خودخواهی و خودبینی است.
 +هنگام انجام کارها یا آن ها را با ِاشگ )عشق( انجام دهید یا هرگز انجام ندهید.
 +دو روز در سال است که ما نمی توانیم برایش کاری انجام دهیم :دیروز و فردا
گردآورنده  :ژاله دفتریان
آذرماه  ۲۵۸۰ایرانی
برابر با نوامبر  ۲۰۲۱ترسایی

