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 ی مهم: اشاره چند

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

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

 

 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 -
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 پیش سخنِ مترجم

 

 شنویم؟ چرا باز هم از گاندی می

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

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

 توجهی شده است.  دیگری هم داشته که به آن کمعملیِ -فکری که او وجوهِ هند توجه شده است. در حالی

 

توسعه  آموزش، ی اقتصاد، نظر در باره گرِ اجتماعی و صاحب کنش 'سیاستاش در  کنار دخالتِ تقریبا ناخواسته 1در 'گاندی

خوبی قابل دیدن است. او در  ی روستایی بوده است. این ادعا در کتاب حاضر به خصوص توسعه )شکوفاییِ مادی و معنوی( و به

 اش بپردازد. ی اصلی ها دغدغهاین کند که به   این کتاب فرصت می

 

دهد و عمل  حل می اندیشد، راه شان می یِدهد، به شکوفاییِ روستاها و خودگردان اقتصادی می ی او در کتابِ حاضر دقیقا نظریه

ی سیاسی، به دو  اش در عرصه چون عمل بینیم که این گاندیِ متفاوتْ بازهم رفتار خود را، هم ها می کند. در این نوشته هم می

زند و  وند میو پایداری در راه حقیقت )ساتیاگراها( پی 2)اَهیمسا(  آمیز خشونتیِ شفقت رفتاریِ خود یعنی بی-اصلِ مهمِ فکری

 داند و نه چیزی دیگر. ها را دقیقا متاثر از این دو اصل می ها و عمل این فکر

 

 گوید؟ او در این کتاب از چه می

ی   آینده ی یک وکیلِ مدافعِ خوش آمیزِ هندیان در آفریقای جنوبی بود که ناخواسته از جامه وضعیتِ حقارت گاندی با دیدنِ

کتابِ  تبدیل شد. اما بعد از خواندنِ و باز هم پاک وقتِ فدایی تمام سیاسیِ یرون آمد و به یک فعالِمند و پاک ب اخالقمرفه اما 

جمعی، بر خالف اقتصادِ -اثر جان راسکین بود که در عینِ دخالت در سیاست، معتقد شد که اقتصادِ فردی "تا این آخرین"

 "آبادِ ققنوس کوچ". به همین دلیل شود اول از همه از خود فرد شروع می 'و این راه جریان اصلیِ مدرن، باید به راهی دیگر برود

کرده بود. از این به بعد بود که  اش بر اساس همان اقتصادی زندگی کنند که کشف را تاسیس کرد تا خودش و دوستانِ داوطلب

                                                                 
1

 شود. جا گذاشته می جای کاماهای بی به کتاب این دری درنگ است که  ی گاندی آمده است نشانه الف کوچکی که بعد از کلمه - 
2

 - Ahimsa.این کلمه قبال در فارسی آهیمسا خوانده شده : 
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چند وجهی زد(،  استه به سیاست پیوند میآفریقای جنوبی )که او را ناخو وضعِ عینیِ هندیانِ های گاندی غیر از بهبودِ فعالیت

  شد.

 

دانستند که حق محرومان را از  هندیان او را کسی میجا هم همان رفتار را در پیش گرفت.  . در اینبرگشتاو به هند 

 اوت باشد.تف آوردند، بی هرتی که پیدا کرده بود نسبت به رنج محرومانی که به او پناه میتوانست با ش نمی گیرد. مندان می قدرت

اش  گری باز هم او را به سیاست کشاند. اما هر وقت که فرصتی آزاد به دست گرِ اجتماعی شد. این کنش کنشدوباره پس 

 گانِ رفت و با سیاستِ حاکمان و نخبه هر قدر که جلو می ولیکرد.  گری و عملِ اجتماعی اکتفا می رسید به همان کنش می

 دید. ی مشکالت را در جای دیگری می کم ریشه شد، کم میانگلیس بیشتر آشنا  مخالفِ هندیِ

 

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

دلیل بود که متوجه  دید. به همین ی انگلیس می مردان هندیِ موافق یا حتی مخالفِ سلطه سیاست مندان و مندان، قدرت ثروت

منتشر پراکنده و شده بود باید کامال  انباشتاین سه گروه  شکلِ متمرکز در دستِ سرنوشتِ مردم را که به شد قدرتِ تعیینِ

حل را در  حفاظت کند. او راه قدرت خوبی از آن سرنوشت به حق تعیینِ کسبِ کرد به طوری که هر کس بتواند در کنارِ

د که با قدرت کرالجزایر مستقلی تصور  مجمع روستاهای پر شمارِ هند را مثلِ '. برای این تمرکززداییدید کاملتمرکززداییِ 

 این در سرنوشت کنند، و شان تعیینِ ای یا سفید برای قهوه توانند تمرکزگرایی را کنار زده و نگذارند که دزدانِ مستقلِ خود می

 استقاللِ که بود معتقد او .کرد بیشتری توجه( ها هاریجان) ها نجس یعنی د،هن ی جامعه محرومانِ ی طبقه ترین پایین به میان

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

 

 تالش خود طرحِ در ،روستاهاست ی باره در او های نوشته ی شده موضوعی و شده گردآوری ی مجموعه که کتاب این در گاندی

 تغییر پنچایات ی نفره  پنج ی شده اصالح اما ،سنتی شوراهایِ با جمله از تدابیر، انواع با را هند روستاهای ی چهره که کند می

 بگذارد شده انجام کار برابر در بعدا را شهر و کند شروع روستاها از کامل طور به را تمرکززدایی کند می سعی هم عمل در. دهد

های نوینِ  دیدگاه امروزه که چیزهایی همان یعنی بردارد، دست روستا استثمارِ از  هم و کند تمرکززدایی از خود هم شهر، تا

 با حاال و. بوده مشغول روستا استثمار به شهر ،تاکنون که است معتقد او. اند کرده تاکید آن بر 3بوکچین  موری و زاپاتیستا

 باشد مراقب و بپردازد روستاها به باید دینِ خود را اش پیشروان فداکاریِ با نیز و دارد مختلف های زمینه در که دانشی ی  ارائه

 .نیندازد روستا پای جلوی هم سنگی که
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 ی گاندی، در سایت "عدم خشونت".  ، نوشتهبهروزی برای همه -سارودایاهای کتاِب  برای اطالع از این دو نک: پیوست - 
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گاندیْ رود.  عمل می دارد، بلکه به سراغِ نمی روستاهای مستقل و خودگردان را فقط در ذهن نگه تصویرِ بینیم که در کتاب می

کند و بنیادهایی برای کار در روستا تدارک  خود جمع می نظریات را به دورِمندان به این  عالقهنظران و  متخصصین، صاحب

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

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

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

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

 .ها را از خود او شنید ی این ترِ همه است که باید چگونگیِ دقیق "دارانه امانتنگاهِ "

 

کمپوست، خوراکِ حداقلیِ روستائیان، بهداشتِ فردی و  تولیدِ ی  نحوه مثلِ شود می جزئیاتی وارد موارد بعضی در کتاب

د محل تردید و نتوان این جزئیات می .است گاندی بودن گرا عمل ی نشانه که ها و امثال این درمان طبیعی ،بهداشتِ محیطی

تواند از آن  خواننده میو  اما اصلِ حرف او چیز دیگری است .ناپذیرفتنی ،از نظر خوانندههم شان  های بعضیو  بحث هم باشند

 به بلکه  شود، نمی هم فلسفی های بحث وارد او .و فقط به اصلِ حرف او فکر کند بگذرد ای و حاشیه موضوعاتِ ناپذیرفتنی

 تامینِ 'ها نوشته این در او تالشِ تمام. کند می تر انسانی را مردم زندگیِ که دهد می نشان توجه چیزی آن به خود تشخیصِ

 در حیوان مثل مجبورند که است کسانی برای های مختلف از راه شایسته مسکنِ و پوشاک خوراک،لت، نزِمَ معنویت،همزمانِ 

 .کنند زندگی هند دورانِ آن  روستای هزار هفتصد

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

به قولِ خودش، فقط  .کنند فداکارانه عملِ و بگذرند خود از تا به کمکِ آن عشق است الزم گران کنش برای که شود می تاکید

 کند.  تاکید می ی ادیان که عشق به خداست همهجوهر ِبر 

 

ها،  جایی جابه و ارتباطات ناظرانِ اجتماعی معتقدند که شهرنشینی و سرعتِ فعلیِ از بعضیبه گاندی انتقاداتی شده است: 

 روستایی شکوفاییِ و کردن پرنشاط دلیل، همین به. ندارد وجود پا جلوی در دیگر راهی و است بشر ی همه حتمیِ سرنوشتِ

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

 فعلی نظام ترکیبِ به دست شود نمی که هاست همین برای و ببرند سود ونقل ارتباطات و حمل سرعتِ این از همه باید. سوئد در

 این به. کند اثبات را آن کند می سعی و دیدگاه این خالف ی  نظریه از دهد می دست به ای نمونه کتاب این در گاندی. زد

 سیاسی، معضالتِ ها و مصیبت که چرا. زد رویایی و گرا، عقب وسطایی، قرون برچسبِ آسانی به و فورا توان نمی نظریات
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 را ما ،اند وجود آمده برای مردم به بزرگ تحوالتِ این طی در که هایی و نابرابری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، زیستی، محیط

 این با ما آشناییِ که جاست این. کنیم فکر هم غالب جریانِ های حل راه از بیرون ی خالقانه های حل راه به که کنند می تشویق

ی  او در باره درستی یا نادرستیِ نظرِو این اصلِ ماجرای کتاب است، نه  .است برخوردار باالیی اهمیت از او هم نظریاتِ نوع

  ی کمپوست. طبیعی یا طرز تهیه درمانِ

هم  2۰قرن  ی هفتادِ در دههپساتوسعه  متفکرانِ بخشِ شمالی، و الهام-غربی توسعه به سبکِ گاندی را یکی از اولین منتقدانِ

توان دید. وقتی که   های دیگرش می همین مباحثی است که در این کتاب و در کتاب کردنِ طرح اند. این توصیف به دلیلِ دانسته

سخنِ او به سمت لحنِ  پردازد، لحنِ می ونقلِ مدرن شده و حمل ، اقتصادِ جهانیگرایی او به نقدِ ماشین، ماشینیسم، صنعت

از شود.  و قابل تامل می شده  ن ایلیچ، مجید رهنما و ...  نزدیکنامدارانِ پساتوسعه از قبیل ولفگانگ زاکس، آرتورو اسکوبار، ایوا

های اجرا  حل  و راه پیشگامانِ اقتصادهای جایگزین یکی از به کند، او را طرفِ دیگر وقتی بارها و بارها بر اقتصادِ محلی تکیه می

 کند. فعلی تبدیل می ی اقتصاد محلیِ شده

 

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

 اقلیم، تغییر کنارِ در پیچیده بسیار شیمیاییِ موادِ با شهرنشین بشرِ زندگیِ ی همه آلودگیِ و آن، قحطیِ و آب جنگِ جمله از

 را ما ی همه ،(آن ی عرضه کاهشِ آن پی در و استخراج رسیدنِ حداکثر به) اوج ی نقطه در نفت ی پدیده و زمین، شدنِ داغ

 لذت کرده نزدیک استوا به کلیک یک ی  فاصله به را شمال قطب که هوشمند موبایلِ این از توانیم می کی تا که کند می نگران

خودی از این معضالت است، چرا که  شان احتراز خودبه های گاندی در این کتاب به شکلی است که سمت و سوی حل راه .ببریم

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

 برای ما چه دارد؟ در این کتاب گاندی

سوم رو به شهرنشینی  ی کشورهای جهانِ همه ی این کتاب را بهتر درک کرد. سرزمینِ ما مثلِ ترجمه توان دالیلِ میحاال  

روستاها  سوم با پیامدهای خاصِ خودشان. اما تخریبِ تر از جهانِ اند، اما با ترتیباتی منظم رفته، کشورهای جهانِ اول قبال رفته

 ها و ملت اش را در شهرها ِ ملی نشینی و معضالت شود و حاشیه اش اضافه می رد به سرعتگذرد دا سوم هر چه که می در جهانِ

-های فکری جریان توانند در کنار روندِ وار برای ما هم می های گاندی هایی جُست. چاره  رساند. باید چاره های تازه می به اوج

ی گاندی با ما فاصله دارند و به   هم زمان و هم مخاطبانِ اولیه ،تامل باشند. البته باید دانست که هم مکان قابلِ عملیِ غالبْ

که نظریاتِ گاندی در طول زمان در  پذیر باشد. نکته این تواند تامل او حتما می سخنِ همین خاطر فرض بر تقلید نیست، اما مغزِ

 ببینیم.  در نظرات او را هم هایی و رشد حال تکامل بوده و ممکن است تناقضات
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 کردنِ اداره که شرایطی در. است ایران آرامش و آزادی و آبادی برای ای تازه راهِ دادنِ نشان 'ی کتاب ترجمه دیگر از اهدافِ  یکی

 و آبادی اندازِ چشم و شده ناممکن یک به تبدیل ناصالح، یا صالح حاکمیتی، هر برای است زیادی شهرهای کالن دارای که ایرانی

 موجود روستاهای همین نگهداشتنِ زنده حداقلْ یا روستاها به بازگشت جایگزین، راه یک است، تیره بسیار آرامش و آزادی

 ی نسخه مشابه، جوامعِ و ایران ی جامعه ی پیچیده درهم معضالتِ حلِ هم برای  معکوس مهاجرتِ از صحبت که هرچند) است

به  روستاها نگهداشتن زنده کردن و زنده برای تالش ی نحوه دهد، می نشان گاندی که راهی(. ندارد تازگی واست  شده آشنایی

 سیاسی استقاللِ از کمتر وجه هیچ به را کار این او .ستروستایی ا واقعی و پرقدرتِ مستقل، عملِ موثر شوراهای کمکِ

 "باید"برای ما هم یک  4های جریانِ غالب حل رو در روی راه 'و احیای روستایی   چگونگیِ توسعه تامل بر روی بحثِ. شناسد نمی

 است.   

پایبندی به اصول،  صیاتِ انگیزشی، اخالقی، رفتاری،های او برای ما مفید است تاکیدِ مکرر او به خصو ی مهمی که در گفته  نکته

 کار بخواهند اگر که دهد می نشان اجتماعی گرانِ کنش و رهبرانِ گرانِ متعهد است. گاندی به بودنِ کنش  صبوری و پیگیر

 گوید می گر کنش به. بریزند دور به باید حتما را چیزهایی چه و بدهند اهمیت باید چیزهایی چه به کنند، کار باید چگونه کنند،

نحوه تحولِ انسان فعلی را  ،گران در مجموع برای روستائیان و کنش .باشد باید او کنشِ اصلیِ هدفِ چیزی چه و کسی چه که

 .بگیریم الگو شروط این از خود های کوشش در توانیم می هم کند.  پس ما تشریح می "انسانِ نو"به 

 

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

توانند  گرانِ دیگری هم که امثال این آرمان  را داشته باشند، می شدت توجه داشت. کنش روم بهبخشیِ طبقاتِ مح توان-خود

 الگویی پرتامل در پایبندی گفتار و رفتارِ او به این هدفِ مهم ببینند. 

 

فاییِ روستایی ی خودگردانی، شکوفایی و شکو توان گفت آشنایی با نظرات گاندی در باره با توجه به همگیِ نکات باالست که می

های فعلی هر چه باشد، حتما از  تواند باشد، چرا که شکوفاییِ روستا می "باید"نظران و مردمِ عادیِ ایران هم یک  برای صاحب

گرانی اجتماعی از نوعی که گاندی  کند. شاید روزگاری برسد که کنش آید کم می فشار شدیدی که بر روی شهر می

ی روستاییِ مناسب  کردن زندگیِ خود با روستائیان برای توسعه اندیش بشوند و با عجین-د، روستاشِمُرَ شان را برمی وهوای حال

  با سرزمین خودمان آستین باال بزنند.
 غالمعلی کشانی

                                                                 
4

 - Main Streamدر هر  رسِم روزگار است، اجرایی است که -عملی-های فکری . منظور جریانرایج، جریاِن : جریان اصلی، جریان غالب
  .گذارد های بیرونی اثِر عمیق می و بر روی واقعیت داشتهدسِت باال را     ی نظری یا عملی حوزه
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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 5جی 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 6"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  نگرانِ تامینِ اشتغالِ کامل برای هر شهروندِ جسماٌ توان دل

لِ مناطقِ روستایی به طورِ طیِ عاای که از نیروی انسان 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 تواند منطقی یا معقول باشد. گاندی کامل استفاده نکند نمی

                                                                 
 شود. گذاری و تحبیب به اسم اضافه می در هند پسوند جی برای عزت - 5
6 - developmentتر است.   ی معانی وسیع این کلمه نیست. اما شکوفایی فراگیرنده دهنده پوشش "توسعه"ی  : توسعه. واژه 
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یی از ها  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 ، به7"ای برنامه اقتصادِ

 (155، ص. هی مرفّ جامعه) ۹"همراه با بیکاری است. تر از تولیدِ بیشترِ مطلوب اشتغالِ کاملْ"معتقد است که  8گالبِرِیْث

 

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 مِ دولتِ روستایی در هند، اگر با اصولِمشخص بود که نظا 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

 11گرامدانجنبشِ ی نوعی جماعتِ تعاونی از راه  سازماندهیِ روستاهای هند بر پایه بهزیادی بر نیازِ فوری  هم تاکیدِ 1۰بهاوِیْ

ی  پیشنهادی احساساتی بر پایه نبایستی به عنوانِ 12"نچایات راجپَ"شده یا  داشته است. این آرمانِ دمکراسیِ تمرکززدایی

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

گوید  می 13شوند. استاد جُوْد های باثبات تلقّی می عنوان عنصری حیاتی برای تاسیسِ دموکراسی بر شالوده 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 16"سوسیالیسمِ فابیانی"اش  در کتاب 15. استاد کوْل14(121تا 12۰، صص. سیاسیِ مدرن

 "های کوچک. ی دموکراسی مان بر پایه  کنیم به ساختنِ جامعه باید شروع" 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

 

                                                                 
7 -planned economic development  
8 - Prof. Galbraith 
۹ - Affluent Society 

1۰ - 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
11 - Gramdan Movement 
12 - Panchayat Raj ی روستایی  نفره  های پنج : حاکمیت شورا 
13 - Prof. Joad 
14 - Modern Political Theory 
15 - Prof. Cole 
16 - Fabian Socialism 
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های صرفاً  ی ارزش نظمی اجتماعی و اقتصادی بر پایه جی به دنبالِ یباشیم که گاند پیش از هرچیز، باید این توجه را داشته

کرد و  تالش می "باالی زندگی داردِناستا"و برای  معتقد بود 17"ی بلند زندگیِ ساده و اندیشه"آرمانِ  بهمادی نبود. او همیشه 

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

  "ها وابسته است. خواستهی  ادی و داوطلبانهار کردن دودحم

 

اقتصاددانانِ امروزه شود.  واقعیِ انسانی غفلت می رفاهِالقیِ زندگیِ اقتصادیْ به ضررِ خی ا از این جنبهاغلبِ اوقات متاسفانه، 

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

 افرادی"گوید که برای موفقیتِ دموکراسیِ اقتصادی و سیاسی،  به درستی می 18بتوان رسید. استاد شامپیترگستر و سریع  دامن

 (. عینِداری، سوسیالیسم و دمکراسی سرمایه: نک) "ند.باش  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  1۹لند 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 اهای گاندینوینِ روی

 

 2۰شریمان نارایان ،دهلیِ نو

13-11- 1۹62  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17 - plain l iving and high thinking تعبیری از ویلیام وردزورث شاعر انگلیسی که به شکل :simple l iving  کار می رود هم به. 
18 - Prof. Schumpeter 
1۹ - Crosland 
2۰ - 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 شرایط ذهنی و مادیِ این عصر، ای کند. جلویِ خودآگاهیِ ما دارد باز می

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

چنان که شاعرانه  اوری، آنمهارتِ غرب در فنّ"گوید  به درستی می 22بی نآرنولدتویْ 21"رسند. یک کشورْ بزرگتر به نظر نمی

هز کرده که جهایی م یخ به سالحانسان را برای اولین بار در تار زمان دستانِ کنیم، فاصله را نیست و نابود کرده و هم اش می بیان

انگیز است و هم  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  24ریم سوروکینیپیت 23".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:  نظیرش مشکل جهان را به این شکل تعریف می 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 یرتررهنگیِ فاخفی   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 اش. انسان با درگیر ماشینی آدم نِپیرهنِ خونینِ تمدْ ژنده

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

 

                                                                 
 آرمان وحدت بشری - 21
22 - Arnold Toynbee 
  The Ideal of Human Unity:آرمان وحدت بشریکتاب  - 23
24 - 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
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موقع در مسیر درست کوتاهی کند، راه دیگرش نابودیِ  شنده در چالش است در اقدامِ بههای کُ اکنون با سالح بشریت که هماگر 

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

 های فعلی است. چیدنِ حاکمیتِ ملیِ حکومتلتِ جهانیِ اصیلْ ضرورتاً نیازمندِ برود

 

 

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

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

ت قربانی عآن است که فرد خود را برای جما '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 25ییی آشوکا یهحمان نیاز داریم، قطعا رو دارانم 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 ابزاری است که میها تنها  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 به اتحاد منجر نمی

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

دو " "گوید می 27"گری روستایی"به نامِ  26کوماراپپا شری بهاراتان کتابِ درآمدِ 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  همدارانِ جهان با حقارت به آن نگاه کرد ی سیاست خشونتی که تا حاال همه ناپذیرِ بی داشت جز استفاده از گنجِ پایان

 برای نِ نیتی بیدار و آزاد پیامی از صلح و حس«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

هند  زنم که شاید این امتیازِ سرزمینِ باستانیِ ای است، و من خود را با این خیال گول می ارهنبالِ راه چمرگ است. دنیا به د

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 نسلتقدم این نکته را عم خواهد بود. ...

 است.بوده بشر 

                                                                 
25 - 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 
26 - Shri Bhuratan Kumarappa 
27 - Villagism 
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 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 ،دائمی بخواهیم توخالی خواهد ماند. اگر صلحی رویایی پوچ و جهانی

جهانی بر مبنای برابری و برادریِ ند. فدراسیونی کتواند صلح پایدار را تضمین  جهانی با پشتیبانیِ ضمانتی اخالقی است که می

د کرد. دولتی هنِ صلح جهانی طی خوااش، چه کوچک یا بزرگ، راه درازی در جهتِ تضمی دهنده ی واحدهای تشکیل همه

ها  زای ملت اقتصادیِ کشمکش-های اجتماعی های جنگ در نظام 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 چاستثمار در هر شکل یا قالب را تضمین خواهد کرد. فقط واحدهای کو 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 آزادیِم میدان برای قدر ه 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 نظام جهانی الزامی است که حِدستیابی به صل

 نی با ظهورِ مشکالتِبر آب خواهد شد و دولتِ جها ششده بسازند. در غیر این صورت، موضوعِ صلحِ جهانی نق تمرکززدایی

 است. 28شده واحدهای سیاسی و اقتصادیِ تمرکززدایی ی ناگزیرْ گزینه ،اینخود به خطر خواهد افتاد. بنابر نشدنی بر سرِ راهِ حل

 

تر است که در  بخش، رنگارنگ و ثمربخش 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  2۹جواهر لعل نهروی

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

                                                                 
 و طبعا کوچک.  - 28
2۹ - Nehru Pandit Jawaharlalاستقاللِ هند.-وزیرِ پسا اولین نخست و : همرزمِ سیاسیِ گاندی 
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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؛ تی رعایا از افسری شکایت میگوید که وق 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 در صورتی که افرادِ

  "شود. مقام مست نمی

 کنند. رانی می مقاماتی است که امروزه در این کشور بدرفتاری و بدحکم به انبوهِرسد خطاب  نظر می سخنانی خردمندانه که به

 

 بود که جماعات روستایی را به این شکل تشریح کرد: 183۰ی  ر چارلز مِتکالف، همین دههانگلیسیِ هند، سِ کل فرماندارِ

نیاز از روابط  د در بینِ خود دارند و تقریبا بیخواهن 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 جا که چیزی دوام نمی نآرسد  نظر می خارجی اند. به

ناشی شان  رداریبرخو  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 ویژگیی خوبی بود و  تردید آزادی و استقاللِ بسیار زیادی که روستاها داشتند نکته بینیم. بی می

 3۰"ی ماست که انجام شود. های روستایی( هنوز هم به عهده جمهوریها ) 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 31تقلِ روستاییِ سواراج )خودگردان(واحدهای مس

 در سپهرِ سیاست، اقتصاد و اجتماع است.

 

ای است که زندگیِ  بینانه روشن 32، حاکمیتِ آنارشیستیِحکومت است دمکراسیِ بی ی آرمانیْ جی، جامعه گاندیدر نظر ِ

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

                                                                 
 ی جواهر لعل نهرو ، نوشتهنگاهی به تاریخ جهان - 3۰
31 - Swarajخودگردانی : 
32

 - 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

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

 است. "نه به ارباب"آنارشیستی است. یکی از شعارهای اصلیِ آن 



19 
 

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 اینلی تا است، و

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

 33.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 هزمانی برسد ک این که کردن وجود دارد. باور  است که ی قدرت در حکومت تمرکزِ همه

خودگردانیِ "حکومت شد، و  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  خالف هدِفِ بر که

 

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

داری، سوسیالیستی  اند، چه سرمایه امتوازن شدهاست که لـَـخت و سنگین و ن فعلیهای سیاسیِ  منظا ی ی تقریبا همه مشخصه

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

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

ابزار  هایی که غالباً روزنامه حزبی، و راهنماییِ 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 مِ تمامیترژی

 

فرد که در  2۰تواند 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. به ایین واند 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 یاسیِ کوچکِس

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

                                                                 
کند، اما  اش سر لوحه می افرمانیِ مدنیجمهور آمریکا است. اما هنری دیوید ثورو آن را در اول کتاب ن این تعبیر متعلق به تامس جفرسون رئیس  - 33

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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برخوردار از ابتکار و  مردمی ؛در کنترل اقتدارهایی  رعیت دار اند، نه ظامی شهروندانی وجود دارند که خویشتندر چنین ن

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

 

ی بنیادی یک نظام  رکهحکه نیروی مکند  می تالش رشد کاملِ فردبرای آزادیِ کامل و خودگردانیْ 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

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

صد هزار روستایش در برابر  اجتماعی، اخالقی و اقتصادی، در چارچوبِ هفت کرده، اما هنوز باید تالش کند تا به استقاللِ

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

سیاسی را دارد. خودگردانی  ترین قدرتِ کامل خشونت و از نظرِ اقتصادی خودکفا که 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. ادِ غربی اقتصادِحیات است، در حالی که اقتص

 

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  مستقل و متکی به خود کند، مردم روستا را در زمینه 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. 34"نو

 

                                                                 
34 - Nai Taleem.تعلیم نو : 
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جی  کنند، در حالی که گاندی ریزی از باال به پایین فکر می اند به تالش برای طرح  جهان که مشتاقِ صلحِ جهانیمدارانِ  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 

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»رتیب است که در نهایت این فرد است که از بیرون آموزش ببیند و آماده باشد. به این ت

ِ 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. تاسف شان را اداره کند، وجود آن دولت 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

 روحِ ی 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 سواراجی است که افرادِ

 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 35ی"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 '، شهروندنو 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

بنیادیِ خوراک، پوشاک و سایر ضروریاتِ زندگی یابی به خودکفایی در نیازهای  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

بیکاری،  نیمه ها با بیکاری، . 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

                                                                 
35

 - tapas  یاtapasia ای دستیابی به یک داری بر شده از حرارت" است. این تعبیر به تالش انسان در خویشتن : معنای لغوی اش "ساخته
 کند. هدف اشاره می
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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

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 

 5/1۰/1۹45ای 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 36زیستی 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

 

                                                                 
36 - charkhaکارشناسانی، از نزدیکان گاندی، نوع سنتی آن را اصالح کردند. شود. اش بر روی پرچم هند هم دیده می  که نقش ریسی ی نخ : چرخه 
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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

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 37.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  38گراییِ 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  3۹. 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

 

                                                                 
37 - 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
38 - industrialismی تولیدِ انبوهِ ماشینی در برابر صنعتِ دستیِ چند نفره یا  گرایی به معنای سلطه صنعت خواهی. صنعت داری،  صنعت داری، : کارخانه

 تک نفره، 
3۹ - 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 نانبازرگا کشاورزان،) ویشیا یا ویش

آیند و خودشان هم دارای چند زیر گروه هستند که شدت   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 اطالعی یا غرض او را مدافع نظامِ کاست و لذا مدافع تبعیضات نفرت 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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 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

های عشق و تکریمِ دوسویه است که از طریقِ عمل به خدمتِ دوجانبه  ی احساس ی استعدادها و مبادله همه 4۰گریِ 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

                                                                 
4۰ -self expressionطلبند، اما در هر صورت  های متنوعی است که خالقیت می  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  شخصیت و هویتْ کامال به کردن و سرکوبِ از پنهان
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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

 

 اش.  گفتار آغازین ری شریمان نارایان هستم به خاطر پیشمدیون شِ

 22/11/1۹62، م. ویاسیچ. اِاِ 
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 مطالب فهرستِ

 مترجم  پیش سخنِ

 گفتار پیش

 مقدمه

 )خودگردانی( معنای سواراج -۱

 ی آرمانی تصویری از جامعه -۲

 ؟امید به کدام راه-۳

 شهرها و روستاها -۴

 خودگردانیِ روستایی -۵

 بنیادیِ خودگردانیِ روستایی اصولِ -۶

 کامل اشتغالِ -برتریِ انسان -ا           

 کارِ بدنی -۲          

 برابری -۳          

 داری امانت -۴           

 زداییتمرکز -۵          

 شی )خودکفایی(سوادِ -۶          

 بسندگی خود -۷          

  گرایی یتعاون -۸          

   ۴۱در راه حقیقت( و پافشاری ساتیاگراها )پایداری -۹         

                                                                 
41 -satyagrahaترِ آن در فارسی همین ساتیاگراها است. سَتیا به معنای حقیقت و گرَهَ  :  تلفظ درستِ هندیِ آن سَتیاگرَهَ است. اما تلفظ رایج و راحت
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 ادیان  برابریِ– ۱۰        

 (راج )حکومت شورای روستایی پَنچایات-۱۱        

 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 -         

 دستی و آسیاب دستیِ ذرت کوبیِ برنج -         

  افشرد-دست ماشینی و روغنِ روغنِ -         

 و خاندساری ساز زرد دست قندِ -         

 زنبورداری  -         

 دباغی -         

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

 گاندی اند.  
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 صابون -        

 ساز  دست کاغذِ -        

 جوهر -        

 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 ی جستجوگرِ 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 ، این حس را ندارم که رشدِام 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

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

 (2، ص. 2۹/۰4/1۹33ی. گاندی، هاریجان، م. کِ)اِ 42را انتخاب کند. آخریمن داشته باشد، طبعاً باید  لِقمتِ عسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
متناقضِ خود بوده  رابر اظهاراتِمخاطبانِ خود در بنظر ِ اختالفِ رساند و این که نگرانِ می را او علمی و هوشمندیِ برخوردِ گاندی، یادآوریِ این - 42

 .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

 43(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. 44چقدر 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 . ...45اند 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

                                                                 
 شود. شوند. شمارش برای هر فصل، از نو شروع می های در پرانتز به بخش منابع در پایان کتاب مربوط می شماره - 43

44
 ترجیح حق این کردنِ  سلب به را بد انتخابِ  ضررهای سپارد، خوِد مردِم ذینفع میجا به  ی حِق تعیین سرنوشت را یک با این کالم، او همه - 
ِِ این حق است که به اداره ِگذارد که در فرایند و فرض را بر این می دهد می  توانند برسند. ی خوب می  ِاعما

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

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.  کارت الکترال جلوی بسیاری از تقلبات را در موقع رای دهی و رای شماری میشود.  می
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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

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 46جماعتِ 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

                                                                 
 هندو نام یکی از ادیان مردم هند است و هند ادیان پرشماری دارد، از جمله مسلمان، بودایی، ... - 46
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 (1۰اکمیت 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

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.  47"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

                                                                 
 sic utere tuo ut alienum non laedasبه التین:  - 47
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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

 (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 48اش دارما ، که راسِ مربوطهاجتماعی است

سواراج بنامم که اگر هر یک از  4۹ها باالتر است.  ... بهتر است این را مربع ی این شود، اما منظورم از همه سایر ادیان می

 (18افتد. ) زوایایش 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. ) 5۰هیمسا(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

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

 وظیفه و رسالتِ هر فرد هم هست.  
 جا فقط از سه راس یاد شده است. تا این - 4۹
5۰ - ahimsaتفکر گاندی در کنار ساتیاگراها )پایداری در راه خشونتی. محور اصلیِ  : اَ به معنای نه، هیمسا به معنای خشونت: نه به خشونت، بی

 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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، 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

رسد و عملی  شان می نوبتی بهتر،  ها وقتی که الزم باشند، برای انجامِ وظیفه  حق اش نیست. آن حقوق کس به فکرِ هیچ

 (2۰شوند. ) 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 52ثیک الورنسنو خوانده شد. این ترانه او را تسخیر کرد و برای لُرد پِ ، در دهلی51کولونی

 ما ساکنین سرزمینی هستیم

 که در آن غم و رنج نیست،

 ت، که در آن توهم و تشویشی نیس

 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

 ها عادالنه است،  بستان-ی بده جا همه نای

 اند،  از یک پارچهجا همه  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

                                                                 
51 - Bhangi Colony اش به تمیزکردن  شغل 'یخآید، و در طول تار حساب می طور سنتی نجس به 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
52 - Lord Pethick-Lawrence 
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 سوزاند، جا لبریز از نور است، اما با گرمایی که نمی همه

 -درون توست  آن سرزمینْ

 شی است،اش سواراج، سوادِ اسم

 -ات  درون همان سرزمینِ

 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 53ی  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؛  مسئول جامعه. حقوق و وظایف را اصلِ همبستگیِ متقابل و معامله به مثل تنظیم و تعیین می  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 تزاعی تبدیل شود که موضوعِ عینی در مِهِ کِدِرِ کلیگرایی )انترناسیونالیسم( به چیزی ان 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 

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

                                                                 
53 - intensive agricultureدر یک واحد معینِ زمین. دهی موثرتر و نگهداشتِ بهتر و دفع آفات و : کشاورزی متمرکز. بارآوریِ بیشتر از راه کود ... 
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جایی که هر زنی، به استثنای همسرِ مردی بودن، از سوی مردان هر دینی بنا به  54شود. زنان با دقت نظارت و محافظت می

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

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 تاب جانآف شده و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
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 - 54

 رسد. به مشام می (1۹84)در کتاب لیاوروِ "برادر بزرگِ"سمتِ 
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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 55بودنِ 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 اشته باشد، کشوریی دزرو

 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 و چرا من به فکرِ دنیا خواهد بود.کلّ برای 

هیچ  شمیلیون بیکارمان کار پیدا کنیم، اما انگلیس برای سه میلیون بیکار 3۰۰توانیم برای  ؟ یعنی ما میبینید وضعیت را نمی

داری تیره است. انگلیس  ی کارخانه ؟ آیندهیس را گیج کرده استانگل 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

سرزمینی با منابعِ به شدت در  ؛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

شمار ملت های  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

                                                                 
گستری است و نه کمتر، گرایش تامه به انحصار طلبیِ  کند که خواهانِ جهان داریِ صنعتی اشاره می ویژگیِ اساسی سرمایهجا به سه  گاندی در این - 55

 کشیِ هر چه بیشتر است. دارد و مایل به بهره
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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 کِشی کنند. ماشین در ذاتِ خود مثل چیزی است چوبی و می را قادر کرده تا از دیگران بهره ها این ملت

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

 

صنعتی نوعی بیماری  است که این تمدنِقیقت این حکِشی 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  نگرانه 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 شهرنشین است. کشورهای کوچکی مثل انگلیس یا ایتالیا ممکن است بتوانند نظامغربی 

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 نیازی به این کار ندارد،اش را تامین کرده  جا هدف نیِ باستانی که تا ایانبوه 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  م برجستهبرای انسانی دیگر سمّ است. جغرافیای فیزیکیِ یک کشور سه غالباًنیست. خوراک یک انسان 

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

 (4کنند از گرما خفه کند. ) زندگی می

 

در  نِکبتراه حل نیست.  اصالً 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 استفاده از گاریِ گاوکِش نهفته نیست، بلکه در خودپسندی

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

 

دانستم که  بردم اگر می کار می  ها را به ترین سالح بردم. کشنده امروز از بین میاش را داشتم آن نظام را همین  اگر قدرت
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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 روشنی که به دنبال نابودیِ افراد باش را نابود کند. آنا کنندگانِ فعلی دهد. هر چند که ممکن است اداره می

آنان  56روند. 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) 57شناسند. را نمی ی شرّ ریشه

 

کِشیِ فعال یا نافعالِ روستائیان  رسند ضرورتا به بهره 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 ی در صنعت، با ایناین ویژگ شرطِ حفظِ به 58( 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 در هر صورتی برای هر کشوری ضرورت دارد. برای هند خیلی بی 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 5۹واال ی هتواند انجام بدهد. اندیش  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 نظر جغرافیایی و جمعیتی بزرگْزیستی برای یک ملتِ منزوی هر قدر هم از  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) 

 

                                                                 
 اند. کرده های تندروتر پیشنهاد می ها و سوسیالیست ی ضمنی به انقالب خشونت آمیزی که کمونیست اشاره - 56
 را سوسیالیزه کنند. ، آنصنعتِ ماشینی با حفظِ خواهند سازی است، در حالی که اینان فقط می ی شرّ در ماشینیسم و صنعتی ور این که ریشهمنظ - 57

 های متعارف اشاره کرده است. ها و سوسیالیست گاندی تلویحا به کمونیست
 شود. زا منجر می تولید کشاورزی صِرفا برای فروش، به تک محصولیِ تولیدات نقدینه - 58
5۹ - 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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این حرف به  ، اگر که از آن نسخه برداریم.معنای تخریب است بهها مناسب است، اما برای هند  شک برای اروپایی  بی تمدن اروپا

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

وقفه برای  ند. جستجوی بیـنَکه احتماالً در آن راه یافته باشد دل بِکـَ آسیبیچه  نیست که حتی اروپائیان نبایستی از هر آن

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. 6۰طال مرغ تخمرفتن به دنبالِ  ،دانم که برای هند  باشد، امّا می

ها نفر  امروزه قطعی است که میلیون 61".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  هم به نوبه ها انداختند و آن بیرون می از واگن توانستند آنان را 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

 (1۰کنند. ) مان اضافه نمی ذره هم به شادمانیِ

 

 

داری نجات پیدا  های سرمایه آسیب، از کرد الیزهسوسی آن را کند اگر ، چون فکر میاست سازی صنعتیدنبالِ  62پاندیت نهرو

                                                                 
6۰ - 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
61 - plain l iving  and high thinking :به بعدا تعبیر 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 - 62

 مستقل شد.



43 
 

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. )

 

به زبانِ انجیل،  .ام ندارد ابیتی برایجذ جا اند، زندگی در آن رسیده سازی صنعتیکنم که به تقدیسِ  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 3۰۰. 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
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 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

بسیار بیشتری به آن وضعیت  شان از قبل هم شده بودند. این خطر دائمی وجود دارد که افرادِ طور که بسیاری شوند، همان 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  جنایت است، مگر این که فرد همزمان آماده باشد که به میلیونماشینی 

 

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

 

یکارگیِ ناشی از آن جلوگیری شود. من دستیِ هند و ب ها از تنگ ها باشم اگر با آن 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

بدهم که با ام در آن اصالحاتی انجام  ادعای خود تالش کرده 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 م. اما به ابزار و دستگاههای مخرب هست 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، چیزی که من محالف

کار بشوند و به کفِ  که هزاران انسان بدونِ دهند تا این قدر ادامه می آن "جوییِ کار صرفه"ها به  . آدماست "کار جوی 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 دستخواهم، نه در  ثروت را می همه؛ من تجمعِ

جوییِ کار  صرفهبرای دوستی  نوع، ی پشتِ این وضع ها نفر سوار شوند. انگیزه شماری بر پشت میلیون کنند تا تعدادِ انگشت می

 کنم. ه مینیست، بلکه طمع است. من با این چنین وضعی است که با تمامِ قوایم مبارز



45 
 

 

کنید که امروزه بسیار رایج  سوء استفاده از آن تالش می کنید، بلکه برضدِ خود مبارزه نمی خودیِ ماشین به پس شما بر ضدِ -

 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 ها، به جای  شود و ماشین بیش از حد کشیده نمی آن وقت است که از کارگران کارِ دست بردارند. رفصِ حرصِ

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

 

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

 

تحلیل  به منجر. ماشین نباید از هر چیزی است االترباید کنار گذاشته شوند، اما یک نکته را باید روشن کنم. موضوعِ انسان ب -

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 

او دهد و صرفا از روی عشق به  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 بله، اما من به اندازه -

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

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

 ،کندن نباشد. ماشین در این شرایط د که جانون شای روزانه مطمئ کند، و کارگر بایستی نه فقط از مزدی روزانه، بلکه از وظیفه

کند تا این که در خدمتِ حکومت باشد یا در خدمتِ مالکِ آن. این تبِ  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
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جوئی  . صرفهباشدترین موضوع توجه  عالی باید اش عشق داشت. فرد خیاطی در پشت آن استثنایی است که در ذهن دارم. چرخِ

ذارید، آن جای طمع بگ باشد. عشق را به طمع 'ی بشردوستانه باید هدف باشد، و نه این که انگیزه در کارِ فرد و اعتنای صادقانه

 (2۰چیز 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 دِکاریکاتور نظرِ من است. من مخالفِ خو 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.  بُنجُل از سرزمیناالهای ارزان و ک 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 شود سهمی ندارم. اما من روستا را به 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

مستقیم توزیع را تنظیم کنی، در حالی که اگر تولید و توزیع هر دو در مناطقی  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 وسوسه... باقی 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

های خودِ مردم. اگر تولیدِ فردی را در  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
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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

 

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 کند، و با خودش نوعی نظامِ زیاد تولید میخیلی  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

خواهم که از  نظر معنوی رشد کنند. تا امروز برای این هدف نیازی به  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 ویم. اگر صنعت میر 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  ه باشیم، خواهیم دانست که ماشین را چهخشونتی بنا کرد بی ی مان را بر پایه ه زندگیکخواهیم کرد. آن وقتی 

 (23کنیم. )
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 ۴ فصلِ

 شهرها و روستاها

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 ماشینتمدنِ روستایی دو چیز کامال سوا هستند. یکی به 

 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 بهدانیم که  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 رخهنوز تمام نشده، و حتی اگر به آ

ها با مکیدنِ خونِ  ی این مهباشند، اما ه  . 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 ی سه میلیون روپیه ها را داشته باشیم خواهیم توانست با تمرکززدایی از سرمایه این

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

 (1. در خودکفاییِ من جایی برای خودپسندی و تکبّر وجود ندارد. )63بینانه نیست خودکفاییِ من آرمانی کوته که آرمانِ

 

آید. این ثروت از خونِ  و آمریکا نمی این ثروت از انگلیس .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 7۰۰شود که   ها است. گفته می فقیرترین

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

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 'گویم که فشار از باال شناسم. به شما می روستایی را می
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 ی گاندی به رّد انزواگرِی ناشی از خودشیفتگِی ملی است اشاره - 
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 (2سرشان برداشته شود. )تنها چیزی که الزم است آن است که دست از 

 

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 نبود این زنان گرسنگی نمی

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 ها را در هند تکثیر کنیم. با استفاده از پارچه 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 ها را شاهد می همین کارگرانِ کارخانه ، خودِپشتیبانی از نظرم  برایمن 

 65.رِ آمریکایی بهتر باشدلّ. احمقانه است اگر فکر کنیم راکفِلّرِ هندی از راکف64ِمندان بهتر باشند وتسایرِ ثرآیدکه از  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 شویم بپذیریم که پول سم مجبورتر دست آورد. می دوباره به

فسادِ جنسی است. هر دو سمّ اند.  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 و دومی جسم، ذهن و  کند 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 میمانند. آنان شیر تولید  ه مینو گرس

 (4فرزندان و خدماتِ بهداشتیِ کافی داشته باشد. ) 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 شهرنشین است که مسئول جنگ در سراسر دنیاست،  این انسانِ
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 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 -65
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هند را  وار برای بشریت و جهان، ناگوار برای انگلیس و قطعا ناگوار برای هند. انگلیسْبینم، ناگ من رشدِ شهرها را مثل آفتی می

ها  روستاها سیمانی است که با آن بنای شهر اند. خونِ ها را استثمار کرده روستا 'ها از راه شهرهایش استثمار کرده است. شهر

های روستاها جاری  ها متورم شده، باری دیگر در رگهای شهر 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 اگر از یک دکتر بپرسید به شما خواهد گفت که با دُمَل چه باید کرد. دُمَل را باید یا نیشتر زد یا بر روی

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 طبیعت هستم، طبعا طرفاهل 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  7۰۰بلکه در  ،کند جود پیدا میام که هند در چند تا شهرش نیست که و ام و بارها و بارها تکرار کرده 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

آیا  رسد تا بخورند و بپوشند و شان می دست ایم که آیا آن مردمانِ فقیر چیزی به قدر کافی به 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



51 
 

 (1۰کنند. ) با این وضع سر می 

 

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
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   (16روستاهاست. ) کردن ام زیبا ماموریتزنم، چون  حرف می با جدیت و اصرار 66مسیحی

 

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
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 های( مسیحی برای مسیحی کردن کافران. )میسیونر  اشاره به اصرار و تالش شدیِد مبلغان - 
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کاالهای ارزان  کردن  ها با خالی روستا د به خشکاندنِکردن ع شرو مان بازار خارجیان شدند و د که شهرهایشهند موقعی فقرزده 

 (2۰) .در این سرزمین های خارجی و بُنجُلِ سرزمین

 

 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  67"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

                                                                 
67 - 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 پارچه پناه می زند و فقط به بدویتِ این می

ای  ی خادی است و ایجاد یک اقتصادِ چرخه 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  داده شده مبادله شود. به این ترتیب، سیاستِ اقتصادیِ هوشمندانه 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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 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

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 ،، توتون68شاهدانهجز  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 6۹ نترلک

نتی با وخش . بی7۰شده 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  71ن 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

                                                                 
68 -ganja.گیاهی برای تولید حشیش : 

69
 کنترِ از نظر آلودگی. - 

شود که  می  گفته ها بینِ خودشان درجه بندی دارند. به شکلی که یک زیر گروه خیلی نجس است. نجس 'های باالتر کاست پاریا یا به قول کاست - 7۰

را در معرض خطر قرار داده. به این پنداریِ این نظام قاطعانه مبارزه کرده است و خود  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  ترتیب، او فقهِ هندو را تا جایی که ضدِ اخالق نبوده می

 وجه یک هندوی ارتدکس )راست کیش( نبوده. هیچ به
 قیم بودن است.سال سن و م 18دو شرط مهم داشتن حداقل  - 71
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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

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 ، 72اهد 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

                                                                 
72 - scavengerگرفته.  ها انجام می ی نجس ی طبقه ترین دسته ی پایین عهده کشی هم بوده که به گری به معنای مستراح: در هند دوران گاندی، رفت

 ها ردّ شده است. بندی این طبقه ی اصلی را در خود دارد، هر چند که در قانون، این نکته باید یادآوری شود که هندِ امروز هم هنوز پاریا ها و چهار طبقه
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شود داوطلب  73"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 

کند.  ی بزرگی که ناشی از غفلت از آن است با آنان صحبت می محیط و لطمه بهداشتِ و از اهمیتِ 74کنند "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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
73 - 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(،
ای تاریخی مشغول  توانی پلیسی را ببینی که در مرکز یک شهرِ مهم رو به دیوار قلعه برد. می از آن رنج می 21مشکلی که هنوز هندوستان قرن  - 74

اند و کار خود را  ببینی که نشسته و سپس از نزدیک هی را از دوردستهای سیا 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 1۹۰4دهند. در حالی که گاندی در  انجام می

دار در هند،  به علت پلید  خانوارهای پول های بسیار شیکِ ز مستراح، حتی مستراحنکردن ا 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

به انباری تبدیل کرده بودند. مثال نک:  ساخته گرفته بوده اند، آن را های پیش روستاییانی که مستراح

۰tay2۹Vw35https://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 75باید 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. )

                                                                 
75 - :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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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

 

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) 
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 کار بدنی -۲

 (1۰تواند 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

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 76آفرید "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

                                                                 
76

خبر نخواهیم وجه با  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 - 
 شد که این پیام را خدا به چه صورتی به آن متون یا به گاندی رسانده است.
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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

 

 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  1۹2۰ما 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 77چهارمِ 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

                                                                 
 کیلو.  گرم ، تقریبا نیم 454برابر با  - 77
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همان نسبت که به سمتِ  . به78وقفه 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

 

 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

 (2۰گرسنگی 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

                                                                 
 وجودِ توانند 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 - 78

 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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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

 

 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

 7۹دورتر. 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. )

                                                                 
7۹- 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 اند. در این اقتصاد، نشتِ به بیرون باید به حداقلِ مطرحی شدههای  رهیافت

کار بازی، تمرکزگرایی و انحصار و احت 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

 ان وارد شود. دیگری از انگلیس به یون بازاریانِ عیناً مشابه به دستِ گاوِ 12۰۰یک سال هزار گاو از یونان به انگلیس صادر شود و همزمان 
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 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

 

 (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 8۰واقعیتِ 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

                                                                 
8۰ -  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

مدرن و علم و پیشرفت را کنار  ی صنایع و دنیای  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 ی خادی است و ایجادِ چرخهی بیکاران کار تولید کند، همین   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  بادله شود. به این ترتیب، سیاستِ اقتصادیِ هوشمندانهداده شده م 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



65 
 

 

 (3۰خشونتی باشد. ) ی بی گری باید بر پایه باید به یاد داشت که تعاونی

 

 ۸۱ساتیاگراها -۹

 (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

                                                                 
81 - Satyagrahaسا اَهیم 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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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

 

۸۲()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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
82 - 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  83م. 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

                                                                 
83 - T. M. Bondarefِگر یا تالشگری و  پیروزیِ کشت"ی  ( دهقانِ فیلسوفِ روسی بود. مقاله18۹7 -182۰) ف: تیموفی میخائیلوویچ بُندار

 به انتشار آن مقاله پرداخت. 1۹۰6و  1888های   بخشِ لئو تولستوی شد. تولستوی در سال را نوشت که الهام "گی واره اَنگل
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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

 د.کردن  عموم مصرف می منافعِ آن را عمدتا در راهِ

 

را  84اریاچپرستد 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 85کارِ 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

                                                                 
84 - 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 - 85
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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

 (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 
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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

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 86 (ها)ساداوْراتا  ها خانه ی نذری همه

                                                                 
86 -sadavrata :"کردنِ هندو حتی در هند امروز به پیروان  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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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

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
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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  87ها 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

جی  و گاندی بود 88خورده 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  8۹چهار 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 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 مدافع همین طور بوده، هم در هند و هم در آفریقای جنوبی. عنوان وکیلِ روال خود گاندی به - 87
88 - chartered accountantابرسانی که باید در مواقع اختالفْبرای حس 'خورده اصطالحی است در فارسی دار. قسم صالحیت دارِ : حساب             

 پیدا کند. زدایی کنند تا دعوایی فیصله  های بنگاه اقتصادی را بازبینی و ابهام حساب
8۹ - 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
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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 است   ۹۰دهم. در حالتِ اول داری را ترجیح می ی امانت مدیون است. از این رو من نظریه

شوم اگر افراد مورد  حال می کار ببرد. در واقع خیلی خوش 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 از  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. ... 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 

 ۹1کنم. 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

                                                                 
 در حالتِ سرکوب مالکیت - ۹۰
بضی 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 - ۹1

 ها. سرمایهاز 



76 
 

 (5خطا را ببیند  یا خودش را کامالً منزوی خواهد دید. )

 

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 ۹3ذکری ۹2".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:  - ۹2
۹3 - mantra ،َبرند یا همگان در موقع مراقبه در ذهن  کار می که هندوها در موقع عبادت مکرراً به یا یک عبارت هجایی ایِ غالباً تک  کلمه ذکر یک: مَنتر

 کنند. 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 ۹4دورتر.

 ،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 ۹5شادکامی

 

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

 ۹6کنند 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 - ۹4
۹5 - millenniumی موعود طالیی، هزاره ی : 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 - ۹6
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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  ۹7یا 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

                                                                 
۹7 - 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
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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 ۹8بودیم 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 ۹۹باشد، 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 - ۹8
۹۹ - Lancashireای در شمال غربیِ انگلیس است که در دوران گاندی مرکز نساجی بوده است. : 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

 1۰۰است 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

                                                                 
100

 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

 1۰1مان 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

                                                                 
101

 دهد. آمیزِ ماشین، به کاربردِ حداقلی رضایت می بینیم که در برابر کاربرد حداکثری و جنون جا می در این - 



83 
 

 (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 1۰2دهیِ 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  1۰3(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 - 1۰2

شخص هستند اِعمالِ خشونت را تقبیح  مسئولیتِ دهد. او در شکلی محدود و فوری و در دفاع از کسانی دیگر که تحتِ 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 ینم
1۰3 - 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

 (1۰شان 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  1۰4"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

                                                                 
1۰4 - Tahsil  Committeeی دهستان در هند. 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 -1۰

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 .1۰5کنند هند باشد، نه آن کسانی که امروزه بر آنان حکومت می استقالل بایستی متعلق به مردمِ

  1۰6ی 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 زینیِ ارباب رنگینگاندی بارها نگرانیِ خود را از جایگ - 1۰5

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 دت مشکوک بوده. او از سیاستش هندیِ آن به
106

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 به1۰7ی 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 - 1۰7
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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 1۰۹" سیک" 1۰8بگیرد. 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

                                                                 
1۰8 - guru،ن.و سیکِ آ خصوص از نوع هندو به  : مرشد، معلم، مربی 
1۰۹ - Sikhسده در از هندوییسم و اسالم و مسیحیت. این دین 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 11۰ماتی 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. آن111بینیم 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

                                                                 
11۰ - Shrimati Mirabhen( دختر دریادار1۹82 -18۹2: مادِلِیْن اِسلیْد )ر انگلیسی بود که با راهنماییِ رومن روالن به گاندی معرفی شد و تا آخ 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

 ای هندو بر او گذاشت. 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 "ماهی، نشر گوید گاندی چه می"مایکل فینکنشتاین در  - 111

رد مفید داشته باشد، هر ی بدِ امروزی، در روزگاری دیگر کارک 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 مروز در هند میوود را ا 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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 ۱۳ فصلِ

 تعلیم( )نای آموزشِ نو

(I) 

ی این  شد. این بخشی از حقیقت بود. ریشه معرفیآموزش از راهِ صنایعِ دستی  معنای  بهدرستی  در میانِ مردم و به نو آموزشِ

ی فعالیتِ انسانی ریشه دارد، چه درزندگیِ فردی  حقیقت و عشق در هر گونه رفت. آموزشِ نو در کاربردِ تر می آموزشِ نو عمیق

 های زندگی متولد شد. عشق فعالیت یقت و عشق به درونِرسوخ دادنِ حق راه صنایع دستی از فکرِ یا جمعی. مفهومِ آموزش از

ی هر روستایی در زندگیِ  باید قابل استفاده  و ودهپذیر ب آن آموزشِ حقیقی بایستی برای همگان دسترس بیند که می الزم

. اگر ردای ندا دینِ فرقهای با  طهراب .یستنها هم وابسته  و به آند یآ ها بیرون نمی چنین آموزشی از کتاب اش باشد. این روزمره

. بنابراین، از کتابِ یرندگ ای از آن ریشه می  ی ادیان ِ فرقه  جهانی و فراگیر که همه استدینی  ،گذاشت یاش را دین اسم بشود

 (1) گرفته شود. دتوان نمی و با هیچ نیرویی از دستِ کسی استهزینه  د که بیوش زندگی آموخته می

 

 وها، بینی  ها، گوش ها، پاها، چشم اعتقاد دارم که آموزشِ حقیقیِ عقل فقط از راهِ تمرین و کارِ عملیِ اعضای بدن یعنی دست

ترین راهِ تکاملِ عقل  های بدن در کودک بهترین و سریع امدی ان مندانه عبارتِ دیگر کاربردِ هوش  شود. به ها انجام می امثال این

دست در دستِ بیداریِ متناسبِ روح انجام نگیرد، تکاملِ عقل به تنهایی امری  که تکاملِ ذهن و جسمّ اوست. اما تا زمانی

متناسب و کاملِ ذهن فقط نامتعادل و ضعیف خواهد بود. منظورم از کارِ عملیِ معنوی، آموزشِ قلب است. بنابراین بالیدنِ 

ها کلیتِ فرد را  موزشِ قوای جسمی و معنویِ کودک پیش برود. اینشانه با آ به شکلِ شانه تواند انجام شود که به ی میعموق

ها بتوانند جداجدا یا مستقل از هم پرورش پیدا کنند  دهند. بنابراین برطبقِ این نظریهْ اعتقاد به این که این تشکیل می

 ای آشکار است. مغلطه

 

ها همگی دور و بر ما  ذهن و روح به ترتیب آشکارند. آن ،قوای مختلفِ بدن مناسبِ نواییِ بارِ نبودِ هماهنگی و هم  اثرات زیان

مان را در نظر بگیرید.  . مثالً روستائیانایم ها را از دست داده مان ادراکِ آن های نامعقولِ فعلیِ فقط به دلیلِ معاشرت هستند؛ و ما

پایانِ    کنند. وجودشان دوْرِ بی کنند کار و تقال می ن زندگی میشا هایی که در بین مثلِ دام اماز صبح تا ش ،شان به بعد از کودکی

ترِ زندگی. آنان، در حالی که محروم  مند های ارزش مندی یا نعمت ای از هوش حضورِ جرقه ندنی است بیکـَـ ای از جان فرساینده

به بار است که  شان افتضاحی تاسف ایکنند. زندگی بر اند، در حدّ چارپایان نزول می های پرورشِ ذهن و روح ی فرصت از همه
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در واقع  ،گذرد مان می های شهرهای گاه چه که امروزه در مدارس و دانش کنند. ازطرفِ دیگر آن اش می مهَشکل سرِ این یا آن

جایی  شود که اصالً به کارِ دستی و جسمی ربط ندارد. اما از آن ومِیلِ فکری است. کالً آموزشِ فکری چیزی دیده می فقط حیف

و  ساختگی نوعی نظامِکنند که با کمکِ  خود تالش می بیماندن داشته باشد،  ی جسمی برای سالم که بدن باید نوعی ورزه

 آن هدف برسند. به –بار نباشد اش بسیار تاسف که نتیجه اگر–نهایت مسخره است  حاصلِ تربیتِ بدنی که بی بی طور همین

 

رین تملِ جسمی با کارگرِ معمولی رقابت کند. کمحت تواند از نظر قدرتِ به هیچ شکلی نمی آید جوانی که از این نظام بیرون می 

ی دیگر این که،  . نکتهاش شود آورد؛ و آفتاب خوردنِ مالیم کافی است که باعثِ سرگیجه نیرو سرش را به درد می کارگیریِ به

نظم،  بی ورو  ای خود شوند تا به شیوه قلب، صرفاً رها میهای  شوند. از نظرِ توانایی  ها کامالً طبیعی فرض می ی این همه

 بینند. ومرجِ اخالقی و معنوی است. و همین را هم پسندیده می هرج 'ی کار خود بار بیایند. نتیجه حالِ به

 

اش به  بیند. فرض کنید که برای آموزش کار آموزش قلب می را در نظر بگیرید که از همان اولِ در برابرِ این تصویر، کودکی

ی  ریسی، نجاری، کشاورزی و از این قبیل مشغول شود، و همراه آن به او دانشِ کامل و جامعی در باره ای مفید مثل نخ حرفه

تنها بدنِ  د به او داده شود. او نهکار ببر مختلفی که باید انجام دهد و کاربرد و ساختمانِ ابزاری که باید به مسائلِ نظریِ عملیاتِ

کند که صرفاً تحصیلی نیست بلکه به شکلی استوار ریشه  دهد بلکه فکرِ سالمِ با نشاطی را تربیت می عالیِ سالمی را پرورش می

ی شود که برا لوم مختلفی میعاش شاملِ دانشِ ریاضی و  زمایش شده است. آموزشِ فکریآدر تجربه داشته و هر روزه با آن 

 112حریفی فن عیارِ متوازنِ همه آموزشِ تمام ،ها ادبیات هم به شکل تفریحی اضافه شود اگر به این اش مفیدند. جنبی تمرینِ کارِ

نوا پرورش داده  لِ طبیعی و همصورتِ یک کُ دارند و با هم به شود که عقل، جسم و روح همگی کامالً در آن نقش به او داده می

درست و متوازنِ  کردن   قط قلب یا روح است. ترکیبفاست، و نه  فکر است، نه کامالً جسمِ حیوانی  شوند. انسان نه صرفاً می

 (2. )کند گذاری می حقیقیِ آموزش را پایه (مندیِ )صرفه دِای این سه برای ساختنِ انسانِ کامل الزم است و اقتص همه

 

را به روستاها ببریم. باید آن را  113کالجترین آموزش مطابق با نیازهای روستائیان را انتقال بدهیم، باید  خواهیم مناسب اگر می

به معلمان بدهیم.  را روستائیان مطابق با نیازهای هایی عملیِ آموزش ای کنیم تا ما را قادر کند که ای حرفه تبدیل به مدرسه

آنان را  توانید نمی هم طور همین. بدهید آموزش معلمان به شهر در ای حرفه ای مدرسه در را روستائیان توانید نیازهای نمیشما 

شهرنشینان به روستا و زندگی در میان روستائیان کارِ آسانی نیست. من  کردن مند مند کنید. عالقه وضعیتِ روستائیان عالقهبه 

                                                                 
 ذوالفنون - 112
113 - vidiapit 
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گائون ما را روستایی مان در سِ توانم به شما اطمینان بدهم که یک سال اقامت نمیام.   شاهد این نکته  114هر روزه در سِگائون

 ایم. یکی از آنان شده است که خیر مشترک خاطرِ بهکرده یا این که 

 

 ش با یاددادن الفبا و خواندن و نوشتن مانعِ رشدزام این است که شروعِ آمو شده ابتدایی، نظر تایید آموزشِ ی باره، در اما بعد

ریسی را پیدا نکنند الفبا  مثال نخمقدماتیِ تاریخ، جغرافیا، حسابِ ذهنی و مهارتِ  که دانشِ از این  شود. من تا قبل شان می فکری

ریسی  یا چرخ نخدوک ان را باال ببرم. ممکن است سؤال شود که با ش این سه دانش بایستی هوش دهم. از راهِ را به آنان یاد نمی

اند تربیت وت آوری می ه هوش تربیت شود. اگر صِرفاً  به صورت مکانیکی آموزش داده نشود، در حدّ شگفتک طور ممکن است چه

وقتی   دهید، ریسی را برای کودک شرح می یا چرخ نخ دوکوکارِ  گویید، وقتی ساز کند. وقتی که به کودک دلیلِ هر فرایند را می

دهید که تعداد  برید، و یاد می ی روستا می ویید و او را به کشتزارهای پنبهگ آن را با تمدن به او می که تاریخِ پنبه و ربطِ

ها و  کنید و همزمان دست اش را حفظ می اش را کنترل کند، عالقه نخ  متِو مقاو اش را بشمرد و یکدستی ریسی دورهای نخ

گذارم. کودک حاال شاید آماده  ابتدایی می دهید. من شش ماه وقت برای این آموزشِ عملی می اش را آموزشِ ها و ذهن چشم

را با سرعت انجام بدهد، آماده است که نقاشیِ ساده را یاد  باشد که خواندنِ الفبا را یاد بگیرد، و وقتی که توانست این کار

خواهد کشید،  های الفبا را ، شکلها را بکِشد های پرندگان و امثالِ آن های هندسی و شکل بگیرد، و موقعی که یاد گرفت شکل

دانم که چه کار  دادند. می ام را به یاد بیاورم که الفبا را به من درس می توانم روزهای بچگی کند. می  طیخ   نه این که خط

بینم. ما  را مثلِ یک هنر ظریفه می کسی به فکر نبود که چرا هوشِ من از کار افتاده است. من نوشتن ای بود. هیچ کننده خسته

بنابر این نسبت به هنرِ نوشتن  کنیم. می سرکوب را هنر این آموزشْ اول در آن دادن قرار و کوچک های بچه به فباال با تحمیلِ

 (3شویم. ) ، مانعِ رشدِ کودک میالفبا پیش از موعدِ ورزیم و با درس دادنِ خشونت می

 

هایی را که در  هیچ شکی ندارم. روش مرکزِ آموزشْی ضرورت و ارزشِ آموزشِ صنایع دستیِ روستایی به عنوانِ محور و  در باره

نوعی  های انسان، امابهترین استعداد از کردن   برداشتیعنی  ها ؛ این روشدانم شوند آموزش نمی موسساتِ هند دنبال می

نایعِ دستیِ ، در حالی که روشِ آموزشِ ذهن از راهِ صکند هیچ صورتی ذهن را آگاه نمی به .و آن استعدادها ذهن کردنِ تباه

دهد و منجر به حفظِ انرژیِ فکری  ذهن را ارتقاء می ،عنوانِ واقعیتِ محوریِ بالیدنِ واقعی و منضبط   روستایی از همان اولِ کار به

 (4شود. ) انرژیِ معنوی می حفظِ منجر به و به شکل غیر مستقیم هم

 

ها تصویرِ حروف و کلمات را  کار خواهد گرفت. چشم را به در نظرِ منْ دست قبل از این که خط بکشد یا چیزی بنویسد ابزار

                                                                 
114 - Segaon 
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ها و معنای چیزها و جمالت را خواهند  ها اسم گیرند، گوش ان طوری خواهند خواند که چیزهای دیگر را در زندگی یاد میمه

ه خواهد بود. بنابراین در جامع نوعِ آموزش ترین ترین و ارزان دلیل سریع  همین و بهبوده ملِ طبیعی، پذیرا گرفت. آموزشِ کا

کنند  لکه نمی خواهند نوشت صفحه را لکه که ه بنویسند. و موقعیتر خواهند خواند تا این ک ی من خیلی سریع کودکانِ مدرسه

بینند  اند که شکلِ درستِ اشیایی را که می (، اما آنان چون یاد گرفته!هایم لطفِ معلم کنم )به می هم حتی االنطور که من  آن

توانم بگویم که آنان با   به جرات می ،وجود بیایند اگر مدارسِ موردِ نظرِ من به .حروف را درست خواهند کشید شکلِ دبکِشن

درست نوشتن باشد،  ما مشترکِ هدفِاگر  ،ترین مدارس در سرعتِ خواندن رقابت خواهند کرد، و حتی در نوشتن هم پیشرفته

 (5اکثرِ موارد مصداق دارد. )، آن چنان که امروزه در نه غلط نوشتن

 

، باشد 115یی  باید حداقل تا هفت سال طول بکشد و بایستی شاملِ اطالعاتِ عمومی تا سطح امتحان نهاییی آموزشِ ابتدا هدور

 ایِ بیشتر. با انگلیسیِ کمتر و آموزشِ حرفه

 

ی درامدزا انجام   یک حرفه آموزش باید از راهِی  تمام معنایِ پسران و دخترانْ همه شکوفاییِ به جایی که ممکن باشد برایتا 

ی تحصیل از راه درامدِ  قادر ساختن شاگرد به پرداخت هزینه–نظوره باید باشند ها دو م به بیانِ دیگر این حرفه بگیرد.

 گیرد. ای که در مدرسه یاد می شکوفاییِ مردانگی و زنانگیِ کامل در او از راه حرفه ،محصوالتِ کارش و هم زمان

 

 کارِ شاگرد تامینِ شوند. اختمان و تجهیزات نباید با درامدِزمین، سهای    هزینه

 

زنی، ریسندگی،  از غوزه )در مورد پنبه(، شانه کردن ، جداکردن پاک تا آوری فرایندهای پنبه، پشم و ابریشم که از جمع ی همه

سازیِ   کاغذسازی، برش، صحافی، فرنگی تا ،است خیاطی و بافندگی، گلدوزی ،تابی، طراحیالتابی، دو رنگرزی، آهارزنی، چلّه

ند و بدون وتوانند به آسانی یادگرفته ش اند که می تردیدی شک و بی مشاغلِ ،همهقندریزی، سازی،   بازی ، اسبابنجاری

 گذاریِ زیاد اداره شوند. سرمایه

 

های   های تضمینیِ دولت در حرفه که بتوانند با شغلمند کند  شکلی توان این آموزشِ ابتدایی بایستی پسران و دختران را به

 (6کسب معاش کنند. ) 'از طرف دولت شده های تثبیت شان با قیمت د تولیداتشان را در آورند یا با خری شان نان  آموخته

 

                                                                 
 آزمون نهاییِ آموزش ابتداییِ سراسری مدارس رسمی - 115
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مان  م وظایفتیر نیسی آموزش عقب هستیم که اگر برنامه به پول وابسته باشد امیدوا قدر در زمینه ما آن 'عنوانِ یک ملت اما به

دهم، حتی به قیمت  ی آموزش در مهلتی مشخص در این نسل انجام بدهیم. بنابراین به خود جرات می را نسبت به ملت در باره

 ،ام در سازندگی، که پیشنهاد بدهم آموزش بایستی از نظرِ مالی روی پای خود باشد. منظورم از آموزش حیثیت از دست دادنِ

چه از جسم یا ذهن یا روح او. سواد نه آخرِ آموزش است –های کودک و انسان است  ی بهترین توانایی جانبه  کشیدنِ همه بیرون

خود آموزش  خودیِ د. سوادآموزی بهند آموزش ببیننتوان و نه حتی اولِ آن. فقط یکی از ابزارهایی است که با آن مرد و زن می

ی شروع  در تولید از لحظه اش ساختن مند یک صنعتِ دستیِ مفید و توان همین دلیلْ آموزشِ کودک را با آموختنِ به نیست.

تواند متکی به خود شود، به این شرط که دولت فروش تولیدات این  ای می کنم. به این ترتیب هر مدرسه اش شروع می وزشمآ

 عهده بگیرد. مدارس را به

 

فقط به این شکل که هر صنعتِ دستی  شود. آموزشی ممکن می ظامِناین  روح تحتِ هن وذی رشدِ  معتقدم که باالترین درجه

دک وزش داده شود، یعنی کوعلمی هم آم بلکه به شکلِ –که امروزه رایج است–مکانیکی آموزش داده شود  نه فقط به صورتِ

یده. این بتجربه خوا اش نویسم، چون در پشت نوعی اطمینان این را نمی بایستی چرایی و چگونگیِ هر فرایند را بداند. من بدونِ

. من خودم رود می کار به ،شود زش داده میوریسی به کارگران آم که نخ در هر جایی کامل طورِ به کمابیش گویم، ی که میروش

و تاریخ را کنار  چیزی از دانش جغرافیا 'ام. این روش این روش با نتایج خوب آموزش داده ریسی را طبقِ سازی و حتی نخ صندل

گیرد. با این روش یک  انتقال این اطالعات با کلماتِ دهان انجام می که این کار به بهترین وجهی از راهِ دانم  میگذارد. اما  نمی

تواند موقعی به کودک آموخته شود که یادگرفته  های الفبا می شود. نشانه بار بیشتر از خواندن و نوشتن منتقل می مطلب ده

بسیار  اما کارِ ،تشخیص بدهد و وقتی که قدری عالقه پیدا کرده باشد. این پیشنهادی انقالبی است رست را از نادرستدباشد 

در مدت  معموال هرا بیاموزد ک مقداری همان کند که در طی یک سال  قادر می آموز را کند و دانش جویی می زیادی را صرفه

ریاضیات را در  'است. البته شاگرد 116حریفانه فن همهجانبه و  همه ()صرفه جوییِ معنای اقتصادِ . این بهختآمو بیشتری می

 آموزد. دستی می مهارتِنِ ضمنِ آموخت

 

فعلی منهای انگلیسی  "امتحان نهاییِ"ه بنابه درکِ من بایستی هم سطحِ هستم کابتدایی قائل  من اهمیت زیادی برای آموزشِ

ند صد چخود را فراموش کنند، ضرری که با فراموشیِ ناگهانیِ مثالً  مدارسِ عالی ناگهان دانشِ ی دانشجویانِ باشد. اگر همه

که سیصد  ای ، تاریکیکند کرده و می ای که تحمل شود در مقایسه با ضرری که ملت از اقیانوسِ تاریکی هزار دانشجو وارد می

ها روستایی مسلط  ای نیست که بر میلیون کی کافی برای نادانیمال سوادیْ چیزی نیست. مالکِ بی ،نفر را احاطه کرده  میلیون

                                                                 
 ذوالفنون - 116
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 است. 

 

دانشگاهی انقالب کنم و آن را به نیازهای ملی پیوند بزنم. برای مهندسین مکانیک و سایر مهندسین  ام در آموزشِ من مایل

 ی تحصیلِ ه بایستی هزینهمختلفی پیوسته باشند ک وجود داشته باشد. آنان باید به صنایعِ باید ای تحصیلی مدارجِ

 ای را برای آموزشِ دانشکده دولتْ زیر نظرِ 117. بنابراین انتظار می رود که شرکت تاتابپردازندآموختگانِ مورد نیازشان را  دانش

مورد نیازشان  آموختگانِ اندازی کنند که دانش ای راه دانشکده باید خودشان بینِ 'های صنایع اندازی کند، اتحادیه مهندسین راه

دش را خواهد داشت. به این وکالج خ 'تجارتبخشِ شان را آورد.  توان نام طور برای سایر صنایعی که می را آموزش بدهد. همین

ی  امروزه متکی به خود هستند. بنابراین دولت از اداره های هنریْ ماند هنر، پزشکی  و کشاورزی. خیلی از دانشکده ترتیب می

 ها بیمارستان شوند. چون های معتبر پیوسته می پزشکی به بیمارستان یها . دانشکدهکشد ی خود دست میی هنرها دانشکده

های پزشکی داشت. و  پشتیبانی از دانشکدهبرای   داوطلبانه توان انتظارِ کمکِ دار هستند می های پول ی آدم موردِ عالقه

نان آآنان سطحی است.  پای خود بایستند. دانشِ د بایستی رویِشان را داشته باشن ای که ارزشِ اسم های کشاورزی دانشکده

پای خودند و به نیازهای کشور پاسخ  مزارعی انجام بدهند که رویِ را بر رویِ یشانها ی عملی اند. اما اگر کارآموزی فاقد تجربه

 (7تجربه کسب کنند. )ان یشی کارفرماها شان و به هزینه مدرک دهند، دیگر الزم نیست که بعد از گرفتنِ می

 

عنوانِ بخشی جدانشدنی  ه آن را بهگیرند ک را خواهند آموخت و یاد می کار لتِداشتنِ معلمان درست، منز به شرطِ ما، کودکانِ

دوستانه.  ی آموزش از طریقِ کارشان، کاری است میهن هزینه تِخشان ببینند، و بپذیرند که پردا عقلیِ و ابزاری برای رشدِ

لِ عق کارِ مولد، بلکه برای شکوفاییِ خاطرِ بهفقط  هدستی باید آموزش داده شوند، ن شنهادِ من این است که صنایعِاساسِ پی

راه کارِ  به عهده بگیرد و از را هارده سالبین هفت تا چ ودکانِکآموزشِ مسئولیتِ  حکومتْ در صورتی که، شاگردان. مطمئناً

از البد کارشان باید نتوانند روی پای خود بایستند،  گانیمدارسِ هماگر که  این حالت درشان را تربیت کند،  ذهن بدن و 'مولد

 (8) .احمق هم د و معلمانبرداری باش کالهجنسِ 

 

شان  کردن که اصالً به برانگیختن و شکوفا ایم، بدون این کودکان با انواعِ اطالعات تمرکز کرده ذهنِ کردنِ حال بر روی پر  ما تا به

عنوان  دستی تمرکز کنیم، نه به کودک از راه کارِ درستِ روی آموزشِ بشویم و براین روند فکر کنیم. بیاییم خواستار توقف 

 (۹. )عنوانِ ابزارِ اصلِ آموزشِ فکری  بلکه به  فعالیتی فرعی،

                                                                 
117 - Tataجی تاتا در سال  سِت نام جَمگذارش یکی از پارسیان هند به  ی صنعتی هندِ امروز است که بنیان : شرکت مجتمع تاتا بزرگترین مجموعه

 های این شرکت حتی در زمان گاندی متنوع بوده است. بوده است. فعالیت 1868



98 
 

 

نگلیسی، اگیرند آموزش بگیرند، منهای  ی چیزهایی را که در دبیرستان یاد می همه در مدارسْ پسران من طرفدار این هستم که

 (1۰موسیقی، طراحی و البته یک حرفه . ) ،118بدنی تربیتی  اضافه اما به

 

کار  ِ اصلِ آموزشِ ابتداییِ رایگان و اجباری برای هند هستم. در ضمن معتقدم که فقط در صورتی این من طرفدار سرسخت

شان استفاده  جسمی و روحیِ  های ذهنی، توانایی شود و از آن برای پرورشِای مفید آموخته  شود که به کودکان حرفه عملی می

ای  بینانه بیند. هیچ چیزِ کوتهجا ن بینانه، یا بی عنوان کوته ی آموزش به شود. بهتر است کسی این محاسباتِ اقتصادی را در باره

طوری که  ت همانهای اخالقی نیست، درس ین مالکتراقتصادی وجود ندارد. اقتصادِ حقیقی هرگز مانع باال محاسباتِ موردِدر 

 (11) اقتصاد درست هم باشند.ی تعبیر   شایستهشان را داشته باشند بایستی همزمان  ای که ارزشِ نام ی اخالقیاتِ حقیقی همه

 

اش وجود  وسختی برای ی سفت تر اند؟ قاعده در مدارسِ شهری از همه مناسب هایی برای آموختن به کودکانْ چه نوع حرفه

ی   زایدهمان  هوش بیاورم و احیا کنم. امروزه روستاهای خواهم که روستاهای هند را به ندارد. اما پاسخِ من روشن است. من می

ها استثمارشان کنند و با نارضایتی به شهر وابسته باشند. این  شهر -مثل قبل–اند. روستاها وجود دارند تا  صِرفِ شهرها شده

 'جای استثمارِ خودخواهانه شود که شهرها به ای سالم و اخالقی بین این دو شکوفا می در صورتی رابطهطبیعی نیست. فقط 

گیرند به آنان بدهکار  که از آنان میانرژی و مواد غذایی زای هایی را به روستاها بپذیرند که در اِ کافیِ بهره دادنِ ی پس وظیفه

هایی که  کنند، حرفهبزرگ و شریفِ بازسازیِ اجتماعی بازی  ان را در این کارِش شهری نقش اگر قرار باشد که کودکانِ اند. و

 پنبه از صنعتِ فرایندهای مختلفِ ببینم توانم می که جا آن تا. باشد روستاها نیازهای گیرند باید مستقیماً مرتبط با آموزش می

دهد. حتی امروزه هم  که هیچ چیز دیگری پاسخ نمی دهند طور پاسخ می ریسی به این نیاز آن تا نخ کردن  ، و پاککنی پاک  غوزه

ی  ما زنجیرها گیرد. اش در شهرها انجام می و ریسندگی و بافندگی کنی پاک غوزه ، ولیشود روستاها کشت می پنبه در

ی بزرگی از نظر اتالفِ نیروی انسانی، مواد، و نیروی  فاجعه 'گذراند از سر می ها هفرایندهایی که پنبه از اول تا آخر در کارخان

  آورند. وجود می مکانیکی را به

 

ها به این ترتیب  ریسی و آهارزنی و امثالِ این روستایی مثل نخ ابتدایی از راه میانجیِ صنایعِ موزشِآطرح من برای انتقالِ 

بنیاد سالم و  'های بسیار زیاد است. این طرح شود که لبریز از پیامد پیکانِ انقالبِ اجتماعیِ خاموشی تصور می نوکِ عنوانِ به

های ناامنیِ  زیادی بعضی از بدترین زشتی و به این ترتیب تا حدِ کند پی ریزی میی بین شهر و روستا را  اخالقیِ رابطه

                                                                 
118 - dril l 
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مان را  ی روستاهای رونده دارد. این برنامه جلوی تباهیِ پیش ا از میان بر میبین طبقات ر ی مسمومِ فعلیِ اجتماعی و رابطه

ریزد که در آن هیچ تقسیمِ غیرِ طبیعی بین دارا و ندار وجود ندارد و هر  تر را می ی یک نظامِ اجتماعیِ عادالنه گیرد و شالوده می

جنگِ طبقاتیِ خونین یا  از وحشت ها بدونِ ی این همهآزادیِ خود اطمینان دارد. و  ی زندگی و حقِ هزینه از تامینِکسی 

عاجزانه به  گیرد. این روش وابستگیِ ی وسیعی مثل هند انجام می قاره کردن ت برای مکانیزهایِ هنگف های سرمایه هزینه

به شدت متخصص،  دِاستعدابا  ضرورتِ نیاز به افرادِ کردنِ منتفیفنیِ وارداتی هم ندارد. و در آخر با  آالت یا مهارتِ ماشین

 عمل خواهد زد؟ آیا مردمِ شهرها هگذارد. اما چه کسی دست ب مان شکلِ قبل، در دستان خودشان میه ، بهها را ودهتسرنوشت 

ای این ه تبدیل خواهد شد؟ پاسخ هوترَبَهایم به فریادی صِرف در  به حرف من اصالً گوش خواهند داد، یا این که حرف

 (12کند بستگی خواهد داشت. ) آموزش که در شهرها زندگی می ابه بیشتر از خودِ من، به عاشقانِمشای ه رسشها و پ پرسش

 

اش ویژگی  اش این است که روی پای خود خواهد بود. اما آزمونِ موفقیت ی مستقیم چنین آموزشی داده شود نتیجه  اگر این

شود.  های کامل انسان بارز می ای علمی استعداد صنعتِ دستی به شیوه نِآن نیست، بلکه این است که از راه آموخت خودِ  به کاتا

خود پیامد  هباتکای  نبهج خود کند.  به  کنم که معلم تضمین بدهد در هر شرایطی این آموزش را متکی را رد میدر واقع من این 

ود استفاده کند. اگر پسری که روزانه سه های خ مندی یک از توان رکه شاگرد یاد گرفته است که از هعیت است قاین وا قیِِمنط

اش را به کار اضافه  روح هن وذ د، پس پسری که شکوفاییِرَاش را در آوَ کند حتما خرج ت روی صنعتِ دستی کار میعسا

 (13! )برد قدر بیشتر فایده میکند چ می

 

و در پاسخ به آن است. بنابراین به شکلی  کند میپرورش پیدا ه کرده احاط فضایی که ما را در کشور درونِ پایه از این آموزشِ

کند. اگر  اش را اشباع می ها ساکنان صد هزار روستای هند و میلیون شود که با آن فضا متناسب باشد. این فضا هفت طراحی می

شمار اش هند  یای. هند را نباید در شهرهایش دید. هند در روستاهای ب آنان را فراموش کنی، انگار که هند را فراموش کرده

 است.

 

 آید: در زیر اصول آموزش پایه می

نخورده باقی بماند،  که باید دست ی اولیه  واقعی بایستی متکی به خود باشد، یعنی در پایان به جز سرمایه ی آموزشِ همه -1

  ؛هایش را بپردازد هزینهخودش باید 

روز با مهارت  مدتی از در طیِ باید های شاگردان شود، یعنی دستی پایانی هم استفاده  ورزی حتی در مرحله در آن از دست -2
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 ؛کندروی صنعتی کار  بر

 ؛منتقل شود زش بایستی به زبانِ استانی/ایالتیی آمو همه -3

 ؛دارندبرای ابراز وجود فراگیر فرصت کامل  ای وجود ندارد. اخالقیاتِ بنیادینِ در این آموزش جایی برای آموزش دینیِ فرقه -4

 ی شاگردان باید باز کند.  خانه اش را به راه سال باشد، یا به زن یا مرد، رگزاین آموزش، چه محدود به کودک یا ب -5

استانی  بایستی یک زبانِ بین  خودشان را جزئی از کلِ هند بدانند، باید ی این آموزش ها فراگیرنده  جایی که میلیون از آن -6

یا اردو باشد. بنابراین شاگردان باید درهر دو  "گارینِ" تواند زبانِ هندوستانی و به خط فقط می)ملی( را یاد بگیرند. این زبان 

 (14خطِ استانی و ملی ماهر شوند. )

 

(II) 

 1۰ یا 7 کودکی بهی یک صنعت  واسطه بهوقتی دانش را  ها بایستی با یک مهارتِ دستیِ پایه پیوند بخورند. ی آموزش همه

با توانند در پیوند با آن مهارت باشند کنار بگذاری.  هایی را که نمی ی آن درس برای شروع بایستی همه ،کنی منتقل می ساله

  کنار در شروعِ کار ها را آن کنی که با آن مهارت کشف می چیزها ند دادنِ خیلیوها و ابزارهایی را برای پی این کار روز به روز راه

ما  جویی خواهید کرد. کنید در انرژیِ خود و شاگردان صرفه ارگذاری در شروع پیرویای. اگر از این فرایندِ کن ودهب اشتهذگ

عمل کنیم، و رسم و روالی نداریم که ما را راهنمایی کند. بنابراین باید آهسته عمل  شان ی نداریم که از رویهای ب   اامروزه کت

ن آتوانید  کنید که نمی فظ کند. اگر با چیزی برخورد میاش را ح ی اصلی این است که معلم بایستی شادابیِ ذهن کنیم. مسئله

توانید مرتبط کنید.  را با مهارتِ دستی مرتبط کنید نگران و دلسرد نشوید. آن را رها کنید، و با موضوعاتی جلو بروید که می

ی افراد زیادی را  تواند مرتبط شود. و وقتی که تجربه طور می دیگری راه درست را پیدا کند و نشان بدهد که چه شاید معلمِ

طوری که کارِ آنانی که بعد از شما  تان کنند، به هایی خواهید داشت که راهنمایی وقت است که کتاب ریزید، آن روی هم می

 تر خواهد شد.  آیند راحت می

 

 گذاری را باید ادامه بدهیم. پاسخ من این است که در کلّ طولِ عمر. ی این فرایندِ کناره تا کِخواهید پرسید ک

 

شوی که عمالً  ای، متوجه می ای واردِ کار کرده گذاشته شوی که خیلی از چیزهایی را که در اولِ کار کنار در آخرِ کار متوجه می

کنار بگذاری چیزهایی  کار ای تا آخر ، و هر آن چه که واجب دانستهای ردهحساب آو اند به ورود داشته ی چیزهایی که ارزشِ همه

توانستم خیلی از کارهایی را که  زندگیِ من بوده است. من نمی ی گذاشتن اند. این تجربه  که سزاوارِ کنار اندبسیار سطحی 

 گذاشتم. کنم انجام بدهم اگر به همان تعداد کار را کنار نمی می
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ی امکانات پنج انگشت  توانستم در باره یم ،دست آموزش بگیرد. اگر شاعر بودم تی انقالبی شود. مغز باید از راهِما بایس آموزشِ

کنند،  شان را تربیت نمی های و پاها هیچ؟ آنانی که دست ها تشعر بنویسم. چرا فکر می کنید که ذهن همه چیز است و دس

شود.  شان تربیت نمی های اییی توان . همه11۹اند "موسیقی"شان فاقدِ   کنند، در زندگی میرا دنبال  آموزش آنانی که روالِ معمولِ

فرسوده   'کلمات صِرفِشنیدنِ اش را کامالً حفظ کند. مغز از  کند که توجه مند نمی طور عالقه کودک را آن رفْکتابیِ صِ دانشِ

ا رکند که نباید بکند، چشم چیزهایی  را می ست کارهاییددر این حالت کند.  زدن می  شود و ذهنِ کودک شروع به پرسه می

دهند،  انجام نمی 'چه را که باید ترتیب آن ها به شنود که نباید بشنود و آن بیند که نباید ببیند، گوش چیزهایی را می می

د. آی تخریب از کار در میلب غشان ا بینند که درست انتخاب کنند و بنابراین آموزشِ شنوند. آموزش نمی بینند، یا نمی نمی

 ی این نام نیست. یم، یکی را بپذیریم و از دیگری دوری کنیم شایستهرخوب و بد فرق بگذا آموزد بینِ آموزشی که به ما نمی

 

عبارتِ  هشود. ب اضافه کرد که در مدارس دنبال  یآموزش مولیِعی درسیِ م دستی را به برنامه فکر قدیمی این بود که یک صنعتِ

است. معلم باید آن مهارت را  بار هالکتاشتباهی  'جدا از آموزشِ کتابی بود. در نظرِ من این کار کامالً 'تر، مهارت با دست دقیق

کند  خاصی که انتخاب میی آن مهارتِ  واسطه ش را بهی آن دان طوری که او همه اش را با آن مرتبط کند، به یاد بگیرد و دانش

 .کرداش منتقل خواهد  به شاگردان

 

این  ام، یا تولید کرده دوک ند متر نخ باچتوانم گزارش بدهم که  مینریسی را در نظر بگیرید. تا زمانی که حساب ندانم،  مثالِ نخ

کارها را  ها را یاد بگیرم که این قدر است. بایستی رقم ام چه نخی که ریسیده شِخواهد شد یا شمار دچند دورِ استاندار مقدار

ها استفاده  دد بگیرم. برای انجامِ محاسباتِ پیچیده باید از نمایاو تفریق و ضرب و تقسیم را هم  عانجام بدهم، در ضمن باید جم

به جای حروف التین تاکید  "هندوستانیخط "ه از حروفِ جا، بر روی استفاد گیرم. حتی در این ترتیب جبر یاد می این کنم و به

 کنم. می

 

ی  توانم به این شکل همه می دایره باشد؟ من گرِ تواند نمایش می دوکبعد هندسه را در نظر بگیرید. چه چیزی بهتر از دیسکِ 

 دایره را درس بدهم، حتی بدونِ اشاره به اسمِ اقلیدس. مطالبِ

 

کتابی  ریسی به کودک یاد بدهم. چند وقت پیش با یا و تاریخ را از راهِ نخفراغتوانم ج طور می ه چهباز هم ممکن است بپرسید ک

                                                                 
 اشاره به این که هماهنگیِ بین انگشتان و ذهن و بدن، و رابطه بین سکوت  و ضربه، اساس مهارتِ موسیقی است. - 11۹
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اش مثلِ قصه بود. با تاریخِ دوران های باستان،  زده کرد. متن . کتاب مرا هیجان"داستانِ بشر–پنبه "برخورد کردم به اسمِ 

ها  مختلف و امثال این پنبه در بینِ کشورهای اش، و تجارتِ مراحلِ شکوفاییکه چگونه و کِی پنبه برای اولین بار کشت شد،  این

ی تاریخ و جغرافیای این کشورها به او  برم، طبیعتاً چیزی در باره کودک از کشورهای دیگر اسم می . وقتی برایکرد شروع می

؟ چرا باید پنبه را تجاری امضا شد های مختلفِ تلفِ تجاری در طی دورههای مخ کسی پیمان خواهم گفت. تحتِ حکومتِ چه

ای را که نیاز دارد کشت کند؟ این ها  تواند پنبه د و پارچه را کشورهای دیگر؟ چرا هر کشوری نمیکردن بعضی کشورها وارد می

که در  های مختلفِ پنبه را بشناسد، این دهم که گونه دایت خواهند کرد. من به او یاد میه  مرا به اقتصاد و عناصرِ کشاورزی

ریسی با  ها. بنابراین نخ رد و امثال اینها را تهیه ک توان آن کنند، از کجا می ن میشا  کنند، چطورکشت کدام نوع خاک رشد می

ما  ریسیِ گونه صنعتِ نخ جا آورد، چه این  چیزی آنان را به کند، این که چه مرا به کلِ تاریخِ شرکتِ هندِ شرقی هدایت می دوک

های  طلبی جاهاندنِ شان کرد به پرور هدایت 'آورد بعداای که آنان را به هند  ی اقتصادی طور شد که انگیزه چه د،کردنرا نابود

به عاملِ  هم باز سپس و انگلیسی، راجِ تاسیسِ در ماراتا، و مغول های امپراتوری طور به عاملِ اصلی در سقوطِ سیاسی، چه

قدر هم کودک  د ندارد. و چههای آموزشیِ این طرحِ تازه وجو بنابر این پایانی برای امکانها در دوران ما تبدیل شد.  بیداریِ توده

 اش وارد شود. که هیج فشارِ ناالزمی بر روی ذهن و حافظه ها را یاد خواهد گرفت، بدون این ی این تر همه سریع

 

 اجازه بدهید این بحث را بیشتر باز کنم:

 

 بسیاری از علومِ دیگر را در کنارِشناسِ خوب شدن بایستی  برای یک زیستشناس،  طور که یک زیست درست همان

برد. برای  یادگیری می ناپذیرِ های پایان شاخهیک علم دیده شود ما را به  صورتِ به ها این مهارت شناسی بیاموزد، اگر زیست

کیِ ریسندگی )که البته باید روی فرایندِ مکانی برریسی، یک معلمِ کارآموز توجه خود را صرفاً  ی نخ  چرخه مثالِ کردنِبیشتر باز

اش تمرکز  های مختلف شود، بر روی چرخه و جنبه کند، بلکه بر روی روحِ کار متمرکز می در آن استاد شود( متمرکز نمی

دیسکی از  'اولیه ی دارد. چرخه فوالدی برنجی ساخته شده و دوکِ از خودش خواهد پرسید که چرا چرخه از دیسکِاو کند.  می

س. چرخه به لوح یا گلِ رُ دوکِ چوبی با دیسکی از جنسِ سنگِ تر عبارت بود از یک ی ابتدایی جنس دیگری داشت. چرخه

و دوک را از فوالد می سازند. او باید آن دلیل را  پیدا  ،دلیلی وجود دارد که دیسک را از برنجاست و  تکامل یافته علمی صورتِ

ها را  نه کمتر و نه بیشتر. وقتی که او این پرسش مشخص را دارد، کند. بعد باید از خودش بپرسدکه چرا دیسک آن قطرِ

 بی خواهد شد.که شاگردِ شما مهندسِ خو توقت اس بخشی حل کرده باشد و وارد ریاضیاتِ بحث شده باشد، آن شکل رضایت به

تواند منتقل شود وجود  این واسطه می های دانشی که از راه شود. هیچ حدی برای امکان او تبدیل می طالی مرغِ تخمچرخه به 

اید. اگر این مدت شما را  جا بوده کنید محدود خواهد شد. شما سه هفته این ندارد. فقط با انرژی و اعتقادی که با آن کار می



103 
 

اید، به شکلی که به خودتان  صرف کردهجدی بیاموزید، این وقت را به خوبی  شد که این طرح را به شکلِکرده با مند توان

 ."میرم کنم یا می یا عمل می"خواهید گفت، 

 

دادم،  به فرزندم یاد می ها را از راه نجاری ی این شناسم. اگر نجّار بودم همه روم چون آن را می ریسی می ی نخ من به سراغِ نمونه

 یا اگر مقوا ساز بودم از راهِ کارِ مقوا سازی.

 

گیرند؛ کسانی که هر روزه به  شان را از شوری حقیقی می با خالقیت و اصالتی که نیروی هستند چه که نیاز داریم مربیانی آن

های کهنه  کتاب تواند این دانش را از شان بیاموزند. معلم نمی آموزان خواهند به دانش را می این هستند که چه چیزی فکرِ

ها، با کمکِ یک کارِ دستی به  اش را از راهِ لب های خود در مشاهده و تفکر استفاده کند و دانش دست آوَرَد. او باید از توانایی به

هدایت  های بازرسْ گاه معلم. تا امروز با گزارشدتدریس، انقالبی در دی بی در روشِاش انتقال دهد. این یعنی انقال آموزان دانش

تان یا حقوق  بیشتری برای موسسه ی چه را که بازرس دوست دارد انجام بدهید تا شاید بودجه خواستید هر آن اید. می شده

 اگر شاگردم را آدمِ"گوید،  د میوکند. او به خ ها فکر نمی دست بیاورید. اما معلمِ نو به هیچ یک از این بیشتری برای خودتان به

ام کافی   ام. همین برای ام استفاده کرده ی منابع ام و برای این کار از همه ام را نسبت به او انجام داده هبهتری کرده باشم وظیف

 (15) "است.

 

(III) 

ها  شود. الهامِ آن مخصوصِ آنان طراحی می ،اول  است. در درجه والگ نِاآموزان به روستائی دانشمعنای تبدیلِ  ن نوع آموزش بهای

اش شروع کنند نباید  خواهند ساختارِ خودگردانی را از خودِ شالوده که می  اعضای کنگرهآن عده از مده است. از خودِ روستاها آ

ی  حال با اطمینانِ خاطر، در زمینه این ناآگاهانه، اما با 'به خود جرات بدهند که کودکان را فراموش کنند. حاکمیتِ خارجی

به نیازهای هندِ روستاها و به همین  آموزشِ ابتدایی طرحی است مسخره و بدون توجه. ستا ها شروع کرده آموزشْ کار را با بچه

 ها. دلیل حتی بدون توجه به شهر

 

کند.  ی بهترین و ماندگارترین چیزها در هند مرتبط می کودکان را، چه شهری یا روستایی، به همه ی پیشنهادیِ ما وزشِ پایهمآ

و ، کرده در خاک حفظ می کند ریشه نگرِ کودک را با نوعی دیدگاهِ پر شکوهِ آینده کند، و هم جسم و هم ذهن را شکوفا می

 (16) .گیرد عنوانِ سهم خود به دوش می اش در مدرسه به که او از همان آغازِ سیرِ کاریکند  عملی می  را آن چیزی ،عالوه به
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 ۱۴ فصلِ

 (I) دام کشاورزی و رفاهِ

 دهقان

ای در این زمینه ندارم. اما یک  ام چون تجربه اند. من نسبتا در این باره جاهل به کشاورزی و دام برای شخم وابسته روستائیانِ ما

و چند جای  "کان کُن"گاومیش هم وجود دارد، اما به جز  روستا هم وجود ندارد که در آن کشاورزی و دام وجود نداشته باشد.

اش به ثروتِ دامیِ روستایش باشد. اگر نتوانیم این ثروت  باید حواس گرِ ما گیرند. کنش یکار نم ها را به دیگر برای کشاورزی آن

وقت این حیوانات، مثلِ غرب، باری  و ما هم از بین می رویم. آن شود درستی استفاده کنیم، هند محکوم به فاجعه می را به

 (1) شان را بگیریم. ه جلوی کشتنای در برابرمان نداریم ک شوند و هیچ گزینه اقتصادی بر دوشِ ما می

 

این کشور است. ما باید آن را زیر  ام که کشاورزی تنها پشتیبانِ دائمی و پایدارِ مردمِ استوار داشته از همان اولِ کار اعتقادِ

اگر که  بینم دی نمی. من به هیچ وجه ایراپیش برویم توانیم با آن به عنوانِ مبنای کار به خود بگیریم و ببینیم تا کجا می وپرِ بال

حاال وقت آن  به کشور خدمت کنند. "خادی"زی به جای روانانِ ما با آموزش دیدن به عنوان کارشناس کشاوجبعضی از 

ی حکومت را  م که پیشرفت و بهبود در کشاورزی تا زمانی که ادارها هدورسیده که به کشاورزی توجه کنیم. تا امروز معتقد ب

 ت بگیریم ناشدنی است. دس خودمان به

 

 بیاوریم. وجود توانیم اصالحاتی حتی در شرایطِ فعلی به کنم که می می  کند. حس حاال دارد تغییراتی می در این باره ام نظرات

گوید که  هر درامدِ  می 12۰. جواهر لعلبیاوردها قدری درامد از زمین در طوری که کشاورز قادر باشد حتی پس از کسرِ مالیات به

کنم که  شود. اما حس می حکومتِ بیگانه باال کشیده می بهانه به دستِ  آمده از بهبود کشاورزی به این یا آن دست ضافیِ بها

دست آوریم و منتشر کنیم. ممکن  ی کشاورزی دانش به شود که تا هر قدرِ ممکن در باره طور باشد، مانعِ ما نمی حتی اگر همین

دست روستائیان برسد صاحب  کشاورزی به ر درامدِ اضافی را که ممکن است از راه اصالحِطور شود که دولت هر قد است این

تواند به  م بیاموزیم که مقاومت کنند و دولت را روشن کنند که نمیدوانیم اعتراض کنیم و به مرت شود. اگر این کار را بکنند می

مند به کشاورزی  گرانی پیدا کنیم که خودشان عالقه کنشاین شکل ما را غارت کند. بنابراین معتقدم که از این پس باید 

 باشند.

                                                                 
ی  ی ضمنی شده، نهرو در زمینه  هم اشاره  که در این کتاب وزیر پسا استقالل هند. چنان نخست جواهر لعل نهرو، همکار سیاسیِ گاندی و اولین - 12۰

 کردن و دخالت بیشترِ دولت در اقتصاد به سبک شوروی با گاندی اختالف نظر داشته است. صنعتی
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ی صنایعِ  پروری و همه کشاورزی، دام بود شرایطِ مردم از راه بهسازیِها و ابزارهایی هستم برای به بنابراین، من به فکر راه

 (2) خروار است.ی  وتوکی روستا موفق شوم، چون مشت نمونه شود، اگر حتی در تک من حل می روستایی. مشکلِ

 

عایتِ براهماچاریا را پرستد و ر کند، حقیقت را می خشونتی را رعایت می وکمال برای کسی است که بی  کار برای نان برکتی تمام

هر علتی   تواند فقط به کشاورزی مربوط شود. اما امروزه هر کسی به این نوع کار حقیقتاً می داند. برای خود قانونی طبیعی می

بریسد یا ببافد، یا نجاری یا آهنگری کند، اما در  'جای شخمِ زمین تواند به ی نیست که به آن بپردازد. بنابراین فرد میدر وضعیت

 (3) مطلوب نگاه کند. کارِ عنوانِ صورتی که به کشاورزی همیشه به

 

 جهان توصیف شده بود. اگر خدا نان رسان است، کشاورز مثل دستِ پدرِ خواندم که در آن دهقانْ ها پیش شعری می سال

ایم. باید  جبینِ او زندگی کرده قِرَها فقط به حسابِ عَ کار کنیم؟ مدت خواهیم چه به او داریم می ینی کهاوست. ما برای ادایِ دِ

 121توانیم. قدری از این وضعیتْ تقصیرِ من است. ا نمیکه از خاک شروع کنیم، ام

 

ممکن نیست. منظورشان و کسب آن سیاسی  قدرتِ اساسی در کشاورزی بدونِ تغییرِ یاصالح چهیگفتند  ادی بودند که میافر

تاخت زدنِ باروریِ خاک به شود که  بعدا معلوم میکارگیریِ بزرگ مقیاسِ نیروی بخار و برق بود.  کشاورزی با به کردنِ   صنعتی

خاکِ خوب خواهانِ  122.است خاک آتیِ فرسایشِ اش نتیجه باری خواهد بود. ی فاجعه  بینانه کوته سیاستِ 'سریعخاطرِ بازدهِ 

 است تا نانِ زندگی را بدهد.  عَرقِ جبینِ انسان

 

توانم قول نتایج بسیار بزرگی را بدهم. اما با این  افرادی ممکن است انتقاد کنند که آن رهیافت کند و ناپیشرونده است. من نمی

اقتصادِ  اول و آخرِ 'غذی. خوراکِ سالمِ مُاک و ساکنانِ روی آن را در خود داردخ هر دوی شادمانیِکلیدِ  دیدگاهِ من حال،

ی چیزهای دیگر بعدا سر  همه شود. اش می خود و خانواده خوراکِ روستایی خرجِ ی خانوارِ . بیشترِ بودجهاستروستایی 

مرغ، و  ماهی، تخم رِ خالص و روغنِ حیوانی و روغن، یذیه شود. بگذارید از نظرِ شگرِ خاک به خوبی تغ رسند. بگذارید کشت می

خورد اگر که بد تغذیه شده باشد و یا  های خوب به چه دردش می خوار نیست( خودکفایی داشته باشد. لباس گوشت )اگر گیاه

                                                                 
تنها تقصیرهای خود را،   گرفت. نه ها را به گردن می صیرهای عادی و اکثریتِ رهبران بزرگ و کوچک این بود که تق  ِ گاندی با آدم ویژگی متفاوت - 121

  عهده درمانی، به های سالمتِ روان در روان جویی، یا ناتوانی انجام شده بودند. یکی از عالمت بلکه تقصیرهای دیگران را که بر اثر طمع یا ترس یا لذت

 گرفت. ه گردن میهای رفتار فردی است. گاندی خیلی بیش از این ب ی مسئولیت گیریِ همه
122

 .مورد انتقاد قرار گرفته از وجوه مختلفکه امروزه هم   است ای نکتهبازده باال و سریع همان  - 
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 مسائلی پیش طبعاً نکاترسند. توجه به این  آشامیدنی و سایر مسائل بعداً سر می آبِ ی تامینِ کم خورده باشد؟ مسئله

کم  ترتیب کم این تراکتوری و آبیاریِ موتوری و غیره و به کشاورزی در برابرِ شخمِ در اقتصادِ زن شخم مثلِ وضعیتِ گاوِ ،آورد می

 شهرها جای طبیعیِ خود را خواهند داشت. و به شکلِ 'ن تصویرشود. در ای شان ظاهر می لِ اقتصادِ روستایی در مقابلمتصویرِ کا

طوری که االن هستند. امروزه در  همان ،شوند بر روی سیاستِ بدن ظاهر نمیمتراکم  های غیرطبیعیِ پرشمارِ ها یا دُمَل وشج

 و مراقبت از خاکْچگونگیِ کندنِ زمین  کردن مان هستیم. فراموش  های استفاده از دست کردنِ  معرضِ خطرِ فراموش

شهرها  کند که فقط به تان در صندلیِ وزارتی موقعی توجیه پیدا می خودِمان است. این که فکر کنید اشتغال کردنِ فراموش

برای انسان چه خانه دارد.  اش روستایی واحدِ هزار هفتصد در هند که است واقعیت این کردنِ خدمت کنید به معنای فراموش 

 (4اش را از دست بدهد؟ ) دنیا را صاحب شود، اما در این معامله روحای دارد که  فایده

 

شان خِرَد سرازیر  های بینی از لب کنند می کنی و شروع به صحبت می هندی( صحبت می ای که با آنان )روستائیانِ لحظه

توانی  . این را در غرب نمینامم بینی. من این را فرهنگ می عمیق از معنویت می ای خزانهمختْ زُ این ظاهرِ پشتِ شود. در می

به مسائل معنوی  او شوی اروپایی بشوی، آن وقت است که متوجه می صحبت با روستاییِ کنی که واردِ می ببینی. وقتی تالش

 (5ت. )عالقه اس بی

 

اش  وادیس  فقر مزمن و بی ،زنی حضور دارد. پوسته را کنار که می ختمُای زُ فرهنگی دیرینه در زیر پوسته روستاییِ هندی، در

یافته و  بینی که یک شهروندِ با فرهنگ، تربیت یچه را م ای از آن وقت است که بهترین نمونه داری، آن را که از وجودش برمی

 (6) آزاد با خود دارد.

 

ی درست کنند. لیونل کورتیس روستاهای ما  دهاجویی و استف طور در وقت، بهداشت و پول صرفه باید به آنان یاد بدهیم که چه

ها را به روستاهای الگو تبدیل کنیم. مردمِ روستاهای ما با این که در وسطِ   توصیف کرد. ما باید آن "های تپاله کُپه"را با تعبیرِ 

خوراک تازه ندارند. من دارم  قدرِ کافی ستند بهها ه ترین خوراک تازه اند، از هوای تازه محروم اند؛ با این که در وسطِ  هوای تازه

 .ها را به چیزی زیبا تبدیل کنم کنم، چون ماموریتِ من این است که روستا ی غذا صحبت می در باره مسیحی یک مبلغِ مثلِ

(7) 

 

  .مان را سخت درچنگ خود دارند انیکه روستائ مبارزه کنیم ای گانه های سه  عارضهبا ما باید 

 به بهداشتِ جمعینیاز  -1
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 رژیم خوراکیِ ناکافی -2

 سستی. -3

خواهند فراتر از  شناسند. آنان نمی های نوینِ بهداشتِ عمومی را نمی ای ندارند. آنان ارزش روش ... آنان به رفاهِ خود عالقه

    این. بگیرند کار به شان قبلی عادتِ طبق را کار نیروی اند که آن مایل کار بگیرند و بهشان را  شان نیروی مزارع نخراشید

باشیم. ما   مان داشته ناپذیر به ماموریتِ ها نباید ما را سر در گم کنند. ما باید ایمانی سیری اما آن مشکالتْ واقعی و جدی اند.

صبر و اگر بزنیم. ما باید با مرضی کهنه سر و کلّه روستایی نوآموزیم.  باید در برابر مردم صبور باشیم. ما خودمان هنوز در کارِ

کنند. ما مثلِ پرستارانی هستیم که وقتی خبردار  ت غلبه میبر کوهی از مشکال  صبر و پشتکار خودِ ،پشتکار داشته باشیم

 (8کنند. ) ناپذیر است، آنان را ترک نمی شوند بیمارشان عالج می

 

مند و سودآور در تمامِ طولِ  شکلی روش وند که بهترین آموزش در روستاها این است که روستائیان بیاموزند یا متقاعد ش بزرگ

 (۹سال کار کنند، چه بر روی زمین یا در صنایعی که مرتبط با روستاست. )

 

ی  همه از نظربیند، با در نظر گرفتن طبقه،  در بین روستائیان می آدمای که  دهم بگویم با وجود  زُمختی می خود اجازه  به

اند  . این شهادت را اکثریتِ مسافرانی دادهای در دنیا به خوبی قابل مقایسه اند چیزهای مطلوب در سرشتِ انسان، با هر روستایی

دهند،  ای که روستاهای هند نشان می اند. فرهنگِ ذاتی  شان را ثبت کرده تا دوران معاصر نظرات 123تسانگ که از زمانِ هوئن

به دلیلِ دینی  کنند، مطمئناً ای که روستائیان با آن خود را مدیریت می داری تنششود، خوی فقرا دیده می های هنری که در خانه

 (1۰زمانی کهن آنان را به هم پیوسته است. ) است که از

 

اً به او زمین است، زمینی که حقیقت است. او لطفِ پیش از همه مطرح یا مالکِ زمین، زمین باشد چه کارگر بی کیسان یا دهقانْ

تواند به زور مالکِ  خشونت، کارگر نمی . اما از نگاهِ بی"124دار زمین"اشته باشد، نه به مالکِ غایب یا تعلق دارد یا باید تعلق د

در بین روستائیان . دغایب را بیرون بیندازد. او باید طوری عمل کند که برای مالک ناممکن شود که او را استثمار کن

 باید در جاهایی که وجود ندارند ای دهنده ای سازمانه ها یا نهاد کمیته ،مطلقاً الزم است. برای این هدف همکاری ترین تنگاتنگ

 ضروری است اصالح شوند. اند بایستی در مواردی که  اهایی که قبال وجود داشتهجتشکیل شوند و در 

 

                                                                 
123 - Huen Tsangِهای بودیسم چینی و هندی را تشریح کرد.  میالدی به هند سفر کرد و تفاوت هفتمِ چینی که در قرنِ : راهبِ بودایی 
 بزرگِ مقیمِ روستا مالکینِ اصطالحی فارسی در هند برای - 124
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هم زنان  ردان ورای مید آموزش ببینند. این موضوع برو با های مدرسه سن ی بالغین و کم اند. همه  سواد ها غالبا بی روستایی

شان بایستی در حدی اضافه شود تا زندگیِ مناسبی را تضمین کند  زمین باشند دستمزدهای وقتی که کارگران بی مصداق دارد.

 (11د. )نکن تامینبهداشتی را  وطِمناسبی باشد که بایستی شر ، و لباسِ که به معنای خوراک، خانه

 

های مدرسه  در کودکی در کتاب رگزیده بشوند.من باشد، معتقدم فرماندارِ کل و رئیسِ دولت باید از بین روستائیان ب دستِاگر 

کنند و از آن چه  شود که روی زمین کار می یاد گرفته بودم که روستائیان وارثان قلمروِ زمین اند. این به کسانی مربوط می

ین شرط که اسواد باشند، اما به  روستائیانی که ارزش مقاماتِ باال را دارند ممکن است بیخورند. این نوع  کنند می تولید می

 عنوانِ تولیدکنندگانِ . آنان بهتردید داشته باشند دوستیِ راسخِ بی میهنو  ،عقلِ سلیمِ قاطع، شجاعتِ شخصیِ برجسته، صداقت

های باالی وزارتی بایستی به  ایم. به من توصیه شده که پست دهشان کر واقعیِ ثروت، حقیقتاً ارباب اند، در حالی که ما برده

ی را که از آنان "کار"شِ شرطی که افرادِ مناسبی باشند و دان کنم به دستِ روستائیان باشد. من از این پیشنهاد حمایت می

شان جا باز  خواهم که برای و دیگران می وجود بیایند، من علناً از وزرا رود داشته باشند. وقتی روستائیانی از این نوع به انتظار می

 (12کنند. )
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 ۱۵ فصلِ

 (II) دام کشاورزی و رفاهِ

 ی زمین مسئله

 مالکیتِ زمین

 (1دار ) ، نه به مالکِ غایب یا زمینباشد ی زمینی است که به حقّ به او تعلق دارد یا باید داشته روستایی لطف و مزه

 

یا  انه کارگران از این واقعیتِ ساده غافل اندگیرد. متاسف کار می آن مال کسی است که آن را بهحقوقِ مالکیتیِ ی  زمین و همه

 (2شوند. ) شته میدانگه اطالع بی

 

دارها  توانید آن را به زور از زمین تواند فورا مال شما شود، نمی کنید به شما تعلق دارد، اما نمی معتقدم که زمینی که کشت می

 (3خشونتی تنها راهِ این کار است، آگاهی از قدرتِ خودتان تنها راه است. ) گیرید. بیب

 

قیقت شک داشته باشد حتواند در این  ی خود داشته باشد. چه کسی می محترمانه هیچ انسانی نباید زمینی بیشتر از حد معاشِ

 دانند؟برا مال خود  زمینی است که آنان آن نداشتنِ ها به دلیلِ ی توده ردکنندهخکه فقرِ 

 

خشونت عملی شود،  بی تواند با هجوم و سرعت انجام شود. اگر قرار باشد که با ابزارِ نمی این وضع اما باید توجه داشت که اصالحِ

کار  بهشان زور  شوند که هرگز بر علیهبو هم برای ندار. داراها باید مطمئن  آموزش انجام گیرد، هم برای داراتواند با  فقط می

شان  به انجام کاری بر خالف اراده تواند آنان را مجبور نخواهد رفت. نادارها بایستی آموزش ببینند که بدانند هیچ کسی نمی

 (4( حفظ کنند. )فداکاریخشونتی )یعنی   شان را با یادگیریِ هنرِ بی توانند آزادی کند، و این نکته که می

 

 مالک و مستاجر

 

 (5قدر به دهقانان متعلق است که به شما ) زمینِ شما همان لکیتِگویم که ما به شما می
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یا این که نوعی دشمنیِ سازش  شان بر اساسِ ضرورتی ذاتی استثمارگرند. داران و مالکانِ زمین همگی معتقد نیستم که سرمایه

داران نیست، بلکه تحولِ  لکانِ زمین و سرمایهچه که الزم است انقراضِ ما ها وجود دارد. ... آن توده شان با منافعِ ناپذیر بین منافع

 (6تر. ) تر و پاک هاست به چیزی سالم ی فعلی بینِ آنان و توده رابطه

 

تان بدانید و  تان را امانتی برای مستاجران ی داراییِ خصوصی همه به شکلی است که تان تان و تحول هدفِ من دسترسی به قلب

 حزبِ تازه به اسمِ بگیرید. از این واقعیت باخبرم که درون صفوفِ کنگره یک حزبِکار  شان به آن را اساساً برای رفاه

همراه کند چه  شود که کنگره را با خود توانم بگویم در صورتی که آن حزب موفق شود، و نمی سوسیالیست دارد ایجاد می

   به مردم شود، انجام تردیدناپذیری و صادقانه کامالً پرسیِ همه اگر که است روشن کامال ام برای اما. افتاد خواهد اتفاقی

زمین و مستاجر تالش  طبقاتِ دارا رای نخواهند داد. من برای همکاری و هماهنگیِ سرمایه و کار، مالکِاموالِ ایِ  فلّه ی مصادره

 (7کنم. ) می

 

بر در ادارانِ بر سهام شان نیستند و کارگرانْ یها که تنها مالکِ کارخانه ام داران گفته . همیشه به کارخانهبدهماما باید هشداری را 

و شما  ؛گویم که مالکیتِ زمین همان قدر به کشاورزان تعلق دارد که به شما همین شکل، به شما می اند. به  این مالکیت

کار بگیرید.  دهقانان به ها را برای رفاهِ بلکه باید آن  تان را برای زندگیِ تجملی و مسرفانه ولخرجی کنید، توانید سودهای نمی

شان  به آنان نگاه کنید که منافع یو با حسِ امنیت تان کنید مثل برخورد با قوم و خویش همین که برخوردتان را با کشاورزانْ

توانید مطمئن باشید که برخوردی  ی خودتان است و از دستانِ شما هیچ رنجی به آنان نخواهد رسید، می خانواده  مثل منافع

 (8) دهد. طبقاتی رخ نمی ا و آنان و جنگِبین شم

 

دارها  دار گریزناپذیر است. من انتظار دارم زمین کنم وجود زمین نمی  دار نابود شود، اما این هم هست که حس خواهم زمین نمی

د طبقاتی وجود خشونت متحول کنم، و بنابراین از نظر من چیزی به نام گریزناپذیریِ تضا داران را با روش بی سرمایه و سایرِ

خود پی ببرند،  ای که کشاورزان به قدرتِ مقاومت است. لحظه حرکت در راستای حداقلِ خشونتیْ چون بخش اساسیِ بی ندارد.

قدر پول به آنان  شود. موقعی که کشاورزان بگویند اصالً بر روی زمین کار نخواهند کرد مگر این که آن داری عقیم می زمین شرّ

تواند  بیچاره چه می دارِ شان را به شکلی محترمانه بدهد، زمین خوراک و پوشاک و آموزشِ خود و فرزندان داده شود که کفافِ

با هوشمندی دست  تَقالگرانکند. اگر که  آن چیزی است که تولید می مالکِ کند بر روی زمین تَقال میبکند. در واقعیت آن که 

ناپذیر تبدیل خواهند شد. همین است که به ضرورتِ تضادِ طبقاتی معتقد نیستم. اگر آن  به دست هم بدهند به قدرتی مقاومت

 (۹کردم که آن را تبلیغ کرده و آموزش بدهم. ) دانستم، تردیدی نمی را گریزناپذیر می
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کند. او در تماسی صمیمانه با کشاورزان  کشاورز است کم می به دوشِ اکنون ی که الگو باشد فورا باری را که هم"دار زمین"

کند. او از  شان گرفته است امید تزریق می را از زندگیشادابی ای که  جای ناامیدی داند و به آنان را می های  خواهد بود و خواسته

به  ،برد فقر پایین می او خودش را تا حدِ ضی نخواهد بود.بهداشت عمومی و خصوصی را توجهیِ کشاورزان نسبت به قوانینِ بی

کند،  زیر نظر خود را بررسی می کشاورزانِ این خاطر که کشاورز بتواند ضروریات زندگی را داشته باشد. او شرایط اقتصادیِ

روستا و مخزنِ آبِ  کشاورزان آموزش خواهد داد. او چاهِ اش را در کنار فرزندانِ ها فرزندان کند که در آن مدارسی تاسیس می

اش را نظافت کند، و این  هایش را  تمیز و مستراح کشاورز یاد خواهد داد که خودش راهسازی خواهد کرد. او به  ن را پاکآ

 ی نامحدودِ هایش را به روی استفاده قیدوشرط باغ ی الزم برای خودش خواهد داد. او بی نجام این وظیفهابا اول  آموزش را

بیمارستان، مدرسه و امثالِ آن  عنوانِ اش دارد، به های ناالزمی را که برای لذت و خوشی تمانخسا کند. او بیشترِ کشاورز باز می

ی  ه همهخداداد نسبت ب قِحاز  اش انگاره و های این عصر را بخواند دار نشانه ی سرمایه استفاده خواهد کرد. اگر فقط طبقه

شوند  که امروز به اسم روستا شناخته می "ی تپاله کُپه"صد هزار  نهایت کوتاه هفت بی زمانی د، در مدتشان را بازبینی کن اموال

های ژاپنی درس  سامورایی داران، اگر از های صلح، سالمتی و آسایش تبدیل شوند. بر این باورم که سرمایه توانند به مکان می

بین  در ی دیگری نیست . گزینهخواهند داشت یز را برای سود بردنچ   و همه دهند از دست نمیبگیرند واقعا چیزی 

آشوب  ،واقعیِ همگانی از یک طرف، و از طرفِ دیگر شادکامیِها و تملکِ آتیِ  داران از زیادگی ی سرمایه داوطلبانه کشیدنِ دست

کشور را در آن فرو  گرسنهْشده اما ناآگاه و  ردِ بیدارها ف موقع بیدار نشوند، میلیون داران به الوقوعی که در آن، اگر سرمایه قریب

 (1۰) .تواند مانع از آن شود هم نمی دولت که حتی نیروی مسلحِ افتد راه می به رند و اغتشاشیب می

    

آنان  دست بردارند. صِرف کنیِ از اجاره جمع هتر استتوانند خوب عمل کنند. ب رند میشمُداران اگر فرصت را غنیمت بِ زمین

امتیازاتِ  هتر استشان را محدود کنند. ب  ی خصوصی شان باشند. آنان باید بودجه داران و دوستانِ معتمدِ مستاجران باید امانت

 در موقعِ 125"نذرانه"های دیگر، یا  راموش کنند که به شکلِ هدایای اجباری در وقتِ ازدواج، و به مناسبتانگیزی را ف بر پرسش

زمین به دلیل نپرداختنِ اجاره از کشاورز  رز پس از استردادِوابقای کشا ز یک کشاورز به دیگری، یا در موقعِها ا انتقال دارایی

به رفاه آنان داشته باشند، مدارسی با مدیریتِ خوب برای ای  ی سرزنده باتِ اجاره بها را مطرح کنند، عالقهگیرند. آنان باید ثُ می

روستاها  ساالن، بیمارستان و داروخانه برای بیماران فراهم کنند، از بهداشت عمومیِ گشان، مدارس شبانه برای بزر فرزندان

شان هستند  داران، دوستان واقعی وجود بیاورند که آنان، یعنی زمین های مختلف این حس را در آنان به شکل مراقبت کنند و به

شان را بایستی توجیه کنند.  طور خالصه، آنان موقعیت دارند. به شان برمی خاطرِ انواعِ پرشمارِ خدمات که فقط درصدِ ثابتی را به

                                                                 
125 - nazranaنظرانه یا هدیه : 
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اعضای کنگره اعتماد کنند. ممکن است خودشان عضو کنگره بشوند و بفهمند که کنگره پلی است بینِ مردم و آنان باید به 

به سهمِ خود  . اعضای کنگرهمند شوند بهرهکنگره  خدماتِ از توانند مردم را در دل دارند می ی کسانی که رفاهِ واقعیِ دولت. همه

داران را انجام دهند. منظورم  شان نسبت به زمین پذیرفته مندانه وظایفِ رافتبه شکلی ش د بود که کشاورزاننن خواهآمراقبِ 

را که  اعتقاداند. آنان باید این  شان را پذیرفته بودن  قانونی نیست، بلکه وظایفی است که خودشان عادالنه لزوماً وظایفِ

 ی مشترکی هستند یا باید باشند که آنان خانواده. کنار بگذارند 'دارها شان مطلقاً مال خودشان است نه مال زمین های دارایی

اگر  "داری زمین"باشد،  'کند. قانون هر چه باشد اندازی محافظت می شان در برابرِ تَعَدّی و دست از حقوق دار زمین رئیسِ

 مشترک نزدیک شود. باشد، باید به وضعیت یک خانوارِ عبخواهد قابل دفا

 

چیز از جمله خود آنان به مردم متعلق   مردم چیزی نداشتند. همه را دوست دارم. آنان در برابرِ 126من آرمانِ راما و جاناکا

ها ممکن است  با زندگیِ آنان بود. اما این و مرتبط ای بودند که باالتر از زندگیِ مردم نبود، اما متناسب ی زندگی آنان در میانه

ر را در نظر بگیریم. او اگر چه پادشاه مَی بزرگ عُ خلیفه ند. پس بیاییم مثالِبه حساب نیای های تاریخی شخصیت به عنوانِ

ای داشت مثل زندگیِ بینوایان و خود را هرگز  آوری خلق شده بود، زندگی فراوان و تالشِ شگفت قلمروی بزرگ بود که با نبوغِ

کنند  ومیل می را برای تجمل حیف 127پولِ مردمدانست. او برای مقاماتی که  هایی که در زیر پایش بودند نمی مالک گنجینه

 (11) وحشت بود. عاملِ

 

دهم که روزگارشان دارد به  شود راست باشد، به آنان هشدار می شان گفته می چه که در باره گویم اگر آن به مالکانِ زمین می

 دارِ ی روشنی خواهند داشت اگر که امانت ادامه بدهند. آنان آینده بعنوان خان و اربا توانند به آخر می رسد. از این پس نمی

چنین  اش فقط اسمی نباشد، بلکه در عمل باشد. این داری که امانت اش به این هست او حواسفقیر بشوند.  کشاورزانِ

شوند  متوجه میاست که وقت  آن .ِ آن شده باشند تحقمس شان زحمت با که دارند برای خودشان برنمی دارانی چیزی را امانت

 (12شان خواهند بود. ) هیچ قانونی قادر نخواهد بود که به آنان ایرادی بگیرد. کشاورزان دوستان

                                                                 
126 - Rama and Janakaدار و بافضیلت، با شاهدخت سیتا )دخترِ جاناکا(  ی رامایانا، شاهزاده راما که شخصیتی بوده مودب، خویشتن : در اسطوره

اش  هر آرزوی زن اش برآوردنِ اش را عمل کند. قول خواهد که قول پدر، از شوهرش می گردد. همسر دومِ می بر )جاناکا( کند و به شهر پدری ازدواج می

اش عمل  خواهد که به قول شوند. اما راما از پدر می سال به جنگلی تبعید شود. همه از این خواسته عصبانی می 14خواهد که راما  بوده. ملکه از او می

پیوندد. جاناکا پادشاهی بوده  ر و سختی زندگی کنند. برادرش الکشمانا هم از روی مهر و مراقبت به آنان میروند تا با فق کند. راما با سیتا به جنگل می

 فرهنگ و فرزانگان. اعتنا به مسائل مادی و حامیِ بی
های  بیابانی عربستان از ثروت های مفتوحه به مرکز رخ داد. سرزمینِ سرزمین ثروتِ اعراب و انتقالِ های بزرگِ گشایی عمر بود که جهان در دورانِ - 127

کردند. پس تکلیفِ این پولِ مردم  حرکت می ، خَراج و جِزیهغنیمت کسبِ ها به امیدِ گشایی اش محروم بود. اعراب در این جهان ی همسایگان  طبیعیِ همه

 ی رهبر یا همان خلیفه بود. طبعا وظیفه 'در مرکز ها این ثروت شدند. توزیعِ المال شناخته می اسمِ بیت های کسب شده به تا حدودی روشن است. ثروت
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دار نشوند،  دار فقرا باشند یا نه. اگر آنان به میلِ خود امانت توانند امانت های فعلی و امثالِ آنان می توان پرسید که آیا راجه می

نابودیِ محض خواهند رفت. وقتی که  صورت به پیشوازِ اصالحات را به آنان تحمیل خواهد کرد. در غیر این شرایطْ و فضا

قدرت فعلیِ اند.  زنند که هرگز انجام نداده هایی می رانیِ شورای پنج نفره راه بیفتد، افکار عمومی دست به آن نوع خشونت حکم

نفوذ دارد که مردم عادی به توان خود پی نبرده باشند. اگر مردم با شرارتِ  ها تا زمانی داران و راجه داران، سرمایه زمین

رانیِ شورای پنج نفره تنها از شورا  در حکم. از بین خواهند رفت ضعفشدت  آنان ازداری ناهمکاری کنند،  داری یا سرمایه زمین

 (13ودشان است. )که محصول خ عمل کندقوانینی تواند در مسیرِ  شود و شورا فقط می  می تبعیت

 

ها به گوپال تعلق دارد. پس خطِ   ی زمین همه"مان به ما عرضه شده است که آموختند:  ی پیشینیان وسیله واقعی به سوسیالیسمِ

وی غَبه معنای لُ گوپال "تواند آن خط را از میان بردارد. ی آن خط است و بنابراین اوست که می ؟ انسان سازندهمرز در کجاست

زمین به مردم امروزه زبانِ امروزی به معنای حکومت است، یعنی همان مردم. این که  دهد. به است؛ خدا هم معنا می  چوپان

  ایم. . اما اشکال در آن آموزه نیست. اشکال در ماست که بر طبق آن زندگی نکردهدارد واقعیت 'ندارد هم  تعلق

 

انیم رهیافت خوبی را برای رسیدن به آن بسازیم، البته به جز رهیافتِ تو شکی ندارم که تا حدِ ممکن به خوبیِ سایر ملل می

آیندهای آن. زمین و  ریسی است با تمامیِ پی ی نخ چرخه خشونتی. موثرترین جانشینِ سلبِ مالکیتِ خشنْ روسیه و با بی

شته دانگه خبر یا بی غافل انده کند. متاسفانه کارگران از این حقیقت ساد اش کار می ی دارایی مال کسی است که بر روی همه

 (14) شوند. می

 

ی زمین به خدا تعلق  همه"خشونتِ آینده، زمین به حکومت تعلق خواهد داشت، مگر نه این که گفته شده  در نظم آتیِ بی

رود. این کار با ابزار خشن غیر ممکن است. بنابر این درست است که  با این تدبیر دیگر استعدادها و کار به هدر نمی 128؟"دارد

زمین  گفته شود نابودیِ مطلقِ مالکان از راه خشونتْ در نهایت نابودیِ کارگران را هم با خود خواهد داشت. بنابراین اگر مالکانِ

 (15بازد. ) میعاقالنه عمل کنند، هیچ طرفی ن

 

 

 

                                                                 
128 - sabhi bhuni Gopalki 
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 ۱۶ فصلِ

 (III) ه دامکشاورزی و رفاِ

 همکاری

آیا بایستی در دستِ افراد باشد یا جمعی انجام شود. من خودم  وداری با گا مسئله برای تامل ... این است که مزرعه ترین مهم

با آن گاومیش، فقط با تالش جمعی داریِ فردی باقی بماند. نجاتِ گاو و همراه  تواند با مزرعه نمی شکی ندارم که گاو هرگز

 دامِ رفاه مراقبِ به شکلی مناسب و روشی علمی ی خود بتواند در خانه منفرد ممکن است. کامال نشدنی است که یک کشاورزِ

 طور کلی است.  به ها طور دام و همین گاو ضایع شدنِ علت اساسیِ 'های دیگر، نبود تالش جمعی باشد. در بینِ علت خود

 

زندگی است. در این جهت کارهای زیادی انجام  الگوی تالش جمعی یا تعاونی در هر بخشِ امروزه در حال گذار به سمتِدنیای 

اند از فواید آن  که فقرای ما قادر نبوده شده و تحریف چنان بدقواره رسیده است، اما به شکلی آنشود. به هند هم  شده و می

 .برخوردار شوند

 

چه که فرد  ها آن اینبر عالوه هر روزه در حال کم شدن است. 'متوسط کشاورزِ یِتصرفمیزانِ زمینِ  ،تِ ماجمعی همگام با افزایشِ

حال  دارند این کار خودکشی است؛ و با این می گهنِ ی خود . برای کشاورزانی که دام را در خانه12۹پاره است مالک است اغلب تکه

هبی، اخالقی یا ذمالحظاتِ م برای کمی دهند و اهمیتِ اقتصادیات می این وضعِ امروزشان است. آنانی که اولویت را به

تناسب با  شان بی ی خوراک شود، چون هزینه اش دارد نابود می دلیلِ دام  اند که کشاورز به علناً مدعی اند  قائلدوستانه  انسان

 احمقانه است.  جا سالخی نکنند فایده را یک بی گویند اگر آن حیواناتِ شان است. آنان می فایده

 

مان را  تنها جانِ دام دوستانه مسئله این است که چه باید کرد. پاسخ آشکارا این است که راهی پیدا شود که نه حاال از نگاه انسان

تواند در مقیاسی بزرگ  تعاونی می فعالیتِام که  این باشیم که به باری سنگین تبدیل نشوند. مطمئن بلکه دنبالِ  نجات بدهیم،

  ما کمک کند.به 

 

 تواند مفید باشد:  ی زیر می مقایسه

                                                                 
وریِ تولید فردی و تولیدِ کل بخش کشاورزی  های کوچک کشاورزان است که به دالیل مختلف باعث کاهش بهره قطعه بودن زمین اشاره به قطعه - 12۹

 شود. می
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کنند و  دارد. آنان هوا را آلوده می می  گهنِ طور که االن آن ،رددانگه اش در نظامِ جمعی هیچ کشاورزی حق ندارد دام در خانه -ا

ت وجود ندارد. قرار نبوده که ای در زندگیِ با حیوانا دوستانه یا انسان ی هوشمندانه . هیچ نکتهکنند را کثیف می محیط اطراف

ورز و اکند در اختیار کش طور زندگی کند. اگر نظامِ جمعی در پیش گرفته شود، فضایی که االن حیوان اشغال می انسان این

 اش قرار می گیرد. خانواده

 

شود که  مجبور میهمین خاطر   شود. به اش غیر ممکن می شود، زندگی برای کشاورز در خانه دام زیاد می دادِعوقتی ت -2

شند و بمیرند. اگر مراقبت از دام بر کِهای نر را بکشد یا آنان را از خانه بیرون کند تا گرسنگی بِ گوساله ها را بفروشد و گاومیش

 جلوگیری خواهد شد. غیر انسانی کارِی تعاونی انجام شود از این  پایه

 

ای توانِ  کند. هیچ کشاورز معمولی ها تضمین می در مواقع بیماری آن درمانِ دامپزشکی را تامینِ  'داریِ جمعیِ دام مزرعه -3

 را به تنهایی ندارد. این کار مالیِ

 

ری شود. این کار به شکلِ دانگه جمعی تواند برای نیازِ چندین گاو ماده در نظامِ یک گاو نرِ ممتاز به آسانی می 'در این نظام -4

 دیگر ناشدنی است مگر به شکل خیریه.

 

مرتع و زمینِ چراگاهِ مشترک برای چرای حیوانات به آسانی در دسترس است، در حالی که امروزه عموماً  'در نظامِ تعاونی -5

 چیزی به این شکل برای کشاورزانِ منفرد وجود ندارد.

 

 علوفه بسیار کمتر است. ایِ مقایسه ی هزینه ،با نظامِ جمعی -6

 

ای وجود ندارد که در شیر تقلب کند،  شود، و برای کشاورز نیازی یا وسوسه سان میفروش شیر به قیمتِ خوب به شدت آ -7

 کنند. منفرد عمل می طوری که به صورتِ آن

 

تواند به آسانی برای  دام به صورت انفرادی غیر ممکن است، اما این کار می کِشیِ هر راسِ انجامِ آزمایشاتِ قابلیتِ تخم -8

 اصالح کرد.توان  میکِشی را  یرد و با این کار تخمهای کل روستا انجام بگ  دام
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 آن این است که نظامِ ترین استدالل به نفعِ نی باشد. قویوکشاورزیِ تعا عِگفته بایستی استداللِ کافی به نف مزایای پیش -۹

توانیم  اساسی است که میمان بوده است. فقط با این تغییر ِ های طِ خودِ ما و نیز شرایطِ دامشرای کردن بار  ابزار تاسف انفرادیْ

 ها را نجات بدهیم. آن خودمان و 

 

کشاورزی را استخراج نخواهیم  یای کاملِبه این نکته هم معتقدم که تا زمانی که به کشاورزیِ تعاونی نپردازیم مزا تاکید امن ب

شان را به شکل جمعی کشت کنند و  های است که زمین خیلی بهترروستا  کرد. آیا بدیهی نیست که برای صدها خانوار در یک

ی زمین  چه که در باره ی به صد قسمت تقسیم کنند؟ و آن"نظم بی"شکلِ که زمین را به  تا این درامد حاصله را تقسیم کنند

 کند. دام هم صدق می مصداق دارد، در موردِ

 

ی دیگری است. راه  اری مشکل باشد مسئلهکممکن است  که  این دفعه به این شکل متحول کنی و مردم را یک زندگیِ که این

آزار دهنده  سنگالخِپوشیده از  'ی خدمات رسانی به گاو برنامهمسیرِ  همیشه سخت است. هر گامِ رفتن در راه مستقیم و باریک

من در حالِ حاضر این  ِ تر طی کنیم. هدف یم مسیر را راحتامیدوار باش توانیم می غلبه بر مشکالت است که فقط بااست. اما 

داریِ جمعی بر تالشِ فردی را نشان بدهم. بیشتر از این معتقدم که دومی نادرست است و فقط  بسیار زیاد دام است که برتریِ

داری تالش فردی  اش دفاع کند. در دام لتواند از استقال همکاری می راهِ اولی است که درست است. در واقعیت حتی فرد فقط از

ی  را کم کند، اگرچه نتواند همه ها مصیبتتواند  جمعی می شود؛ در حالی که تالشِ غیر انسانی می منجر به خودپسندی و رفتارِ

 (1ها را دفع کند ) آن

 

 ای که دارند تقسیم کنند؟ مزرعه را نسبت به مساحتِجا کنند و محصول  شان را یک های آیا کشاورزان باید زمین

 

داشت شود. برمالکان در تعاونی گذاشته شود و به شکلِ تعاونی هم کاشت و  من از همکاری این است که زمین از طرفِ منظورِ

مالکِ  'کنند و به شکل تعاونی مالکان به شکل تعاونی کار می  .شود  جویی در کار، سرمایه، ابزار و غیره می این کار باعثِ صرفه

شان  دهد و فقر و بیکارگی را از بین ی زمین را تغییر می مورد نظرِ من چهره ، بذر و غیره هستند. تعاونیِتسرمایه، ابزار، حیوانا

 یکدیگر بوده و مثل یک خانوار باشند. وقتی که این رویدادِ ها فقط وقتی ممکن است که مردم دوستِ ی این کند. همه دور می

 (2شود. ) یجاد نمیقومی ا مشکلِ زشتی به شکلِ مبارک اتفاق بیفتد، زخمِ

 

تعاونی زیر  نابراین، وقتی به شکلِتعاونی برای اهل کشاورزی بسیار بسیار ضروری است. زمین متعلق به حکومت است؛ ب نظامِ
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 دهد. رود بیشترین بازده را پس می می کشت

 

گریِ  موکد بنا شود. چیزی به عنوانِ موفقیتِ همکاری و تعاونی خشونتیِ ی بی پایه گری بایستی بر یادمان باشد که تعاونی

ای صحبت کرد که به زور به مردم تحمیل  مغرورانه از تعاونی او  .ی اجباریِ این کار است وجود ندارد. هیتلر نمونه  آمیز خشونت

 ی زور به کجا رسید. شد و هر کسی فهمید که آلمان در نتیجه می

 

ای که  خشونت بنا کند. نیکی استفاده ازی تعاونی با  اش را بر پایه ی نوین انگیز خواهد بود که هند هم تالش کند که جامعه غم

ی و ناهمکاری، یعنی عشق عملی شود، خشونت وقتی که تغییر از راه قدرتِ اقناعِ بی کشد. فقط آن با زور ایجاد شود فردیت را می

 (3فظ شود، و رشدِ واقعیِ پایدار برای جهان تضمین شود )تواند ح ی فردیت می شالوده
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 ۱۷ فصلِ

 (IVدام ) کشاورزی و رفاهِ

 کود

 کمپوستی کودِ

کمپوست را در  ترویجِی  نو برگزار شد تا مسئله در دهلیِ 13۰(1۹47سراسریِ کمپوستِ هند در طیِ این ماه )دسامبر  کنفرانسِ

د. وکنفرانس دکتر راجندرا پراساد ب ماتی میرابِن و رئیسِ شریاین کار از طرفِ  ممکن بررسی کند. طرحِ ترین سطحِ گسترده

نامه از طرفِ این  در آن شرکت داشتند. چندین قطع ضوعوماین  در  برجسته اریا و سایر افرادِچسردار داتار سینگ، دکتر آ

 کُمار یواششری  ،ی میرابِنتما ای فرعی، مرکب از شری ب شد. کمیتهها و روستاها تصوی قصبه درهایی  کنفرانس برای پروژه

ها شد.  ساختاری برای استان ی طرحِ ان. لعل( مسئولِ تهیه بی. جی. جوشی )به دعوتِ. ، دکتر بی.ان. لعل و دکتر کِیشارما

ها و  از محصوالتِ فرعیِ کشتارگاههای شهری، استفاده  ماند و لجن ی کشاورزی از فاضالب، پس ضرورتِ استفاده"نامه بر  قطع

چرمی و امثالِ آن( و بر روی  ماندِ دستگاه خُردکن، پس ماندِ ماندِ پشمی، پس ماندهای تجاری )مثال پس سایر پس

 تاکید کرد. "های جنگلی و غیره رگجنِ پِرِس، بی نی، لَ آبی، نخاله  سازی از سایر مواد مثل سنبلِ کمپوست

 

ها در سراسرِ هند به عمل  ی مهم آن است که آیا آن رفا بر روی کاغذ نمانند خوب و مفید اند. نکتهها اگر صِ نامه این قطع

های هندی،  ی توده داوطلبانه . با تعاونِاستفاده شودباید  های زیادی "میرابن"از تدبیرهای این کار  درخواهند آمد یا خیر. برای

 تواند هند را با خوراکی بیش از نیاز تامین کند. این کودِ کند، بلکه می خوراک را رفع تواند کمبودِ این کشور نه فقط می

 شده   شکل سنجیده کمپوست     به ای که روزانه ماندِ کند. پس اُرگانیک هر وقت که به خاک اضافه شود، هرگز آن را تضعیف نمی

غالت  کلِ روپیه و افزایشِ چندبرابریِ محصولِ ها جوییِ میلیون گردد که باعثِ صرفه باشد، به شکل کودی طالیی به خاک برمی 

یمان و تقواست، اتنها در حدّ  دارد. و تمیزی نه می  نگه محیط را تمیز 'ماند ی سنجیده از پس عالوه، استفاده  شود. به و حبوبات می

 (1برد. ) بلکه سالمتی را هم باال می

 

 شده که کودهای مصنوعی برای خاک مضِرّند. کودِ به من گفته دهیِ درست است. کود 'افزایشِ تولید یک راه موثر برای

کند و باروریِ خاک را بدون فرسودن و استهالکِ آن افزایش  جویی می ها روپیه صرفه کمپوست بوی بدی ندارد. این کود میلیون

                                                                 
 یک ماه قبل از ترور گاندی - 13۰
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 (2دهد ) می

 

 های کود چاله

اما های کود در روستا ها بود،  مواد چاله کردن ی نیاز به خرد  هبِرِیْن در بارپیشنهاداتِ آقای  کلی موافقِ شکلِ جی که به ]گاندی

 نویسد:[ پا عمق داشته باشند اختالف نظر داشت. او در این باره میپا پهنا و شش   ها باید شش همزمان با دیدگاه او که چاله

 

نظرِ من دفنِ سطحیِ  توصیه است. اما به طور کلی قابل کند به رِیْن پیشنهاد میچه که آقایِ بِ هایی مثل آن  دانم که چاله می

ی یا قطعاً ی درآوردن هم کامال منتف و هزینه شود ی کندن کم می . هزینهتر است دِه تر و سود علمی "پور"پیشنهادی از طرفِ 

دلیلِ وجود شود. به  هفته به کود تبدیل می در عرض یک اها باید اضافه کنیم این نکته را که مدفوع تقریب شود. به این کم می

 شود ی خورشید، بر روی مدفوع عمل می کنند، و وجود هوا و اشعه خاک زندگی می هایی که در شش یا نُه اینچیِ سطحِ باکتری

 کنند. پاکیزه تبدیل می شود به کودِ عمیق دفن می ماندِ تر از وقتی که پس و آن را سریع

 

ماندها  ی پس همه کردن ماند نیست، بلکه ضرورتِ دفن  فِ دفعِ پسهای مختل ای که باید به یاد داشت روش ی اصلی اما نکته

تولیدش  از راهِ برداشتِ بهتر محصولی که باعثِ ،شان است مادیی ارتقاء سالمت روستائیان و شرایط  برای اهداف دوگانه

 (3بایستی جداگانه دفن شود. ) عغیر از مدفو ماندِ اُرگانیکِ است. باید به یاد داشت که پس کمپوست

 

 عنوانِ کودِ مزرعه کود انسانی به

پول در  ساالنه دو روپیه در هر نفر درستِ مدفوع انسانی دفعِ گوید می ماند ثروت و پساش با عنوانِ  در کتاب 131جی. آی. فآولِر

در  132لتینیرُآید. او از استاد بِ می جایش رود و بیماری به ی این کود غنی هدر می آورد. در اکثریتِ بزرگِ موارد همه می

برای بارآوریِ حداقل  133هزار ساکنِ دهلی 282حاصله از  نیتروژنِ"کند که  نقل می ماندی پس موادِ کاربردِاش به اسم  کتاب

دهلی طور رفتار کنیم،  مان چه یها رفتگردانیم که با  نمی چون "هکتار زمین کافی است. 38۰۰۰هکتار و حداکثر برای  4۰۰۰

وقت است که  مان رفتگر شویم آن ی اگر همه زده باشیم. خیزی دارد که ما باید از آن شرم طاعون با حیثیتی باستانی نقاطِ

غنی برای زندگیِ گیاهی تبدیل کنیم. سیصد  چه را که امروز سمّ است به خوراکِ طور رفتار کنیم و آن  دانیم با خودمان چه می

                                                                 
131 - G.I. Fowler 
132 - Prof. Brultini 
 هفده میلیون نفر بوده است. 2۰11جمعیت امروزیِ دهلی در سال  - 133
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میلیون روپیه نصیب کشور  6۰۰از مدفوع انسانی کنند ای  ی عاقالنه اگر فقط استفادهفآولِر دکتر میلیون جمعیتِ هند به قول 

 (4) کنند. می

 

 سازیِ کود کمپوستی آماده

تشر می کند برای کسانی که نهایی م  بار جزوه ای برای صنایعِ گیاهی وجود دارد. هر چند وقت یک موسسه "ایندور"]در 

سازیِ کودِ کمپوست از پس ماندهای مزرعه را توضیح  ی استفاده و روشِ آماده نحوه اولین جزوهْخواهند خدمتی کنند.  می

مند زشانسان سر و کار دارند ار عِگرانِ روستایی که با پِهِنِ دام و مدفو و کنش  134ها دهد. چون این موضوع برای هاریجان می

 کِی. گاندی[ ام. – آورم به صورت شرحِ جاریِ فرایند میها  ی جزوه را همراه با پانوشت است، من در زیر عمالً همه

 

 های هند بایستی بخشی از هر طرحِ ی اُرگانیک در خاک مندِ ماده هاست که تشخیص داده شده که تقویتِ کافی و نظام مدت

تواند مقادیر الزم را  موجودِ کودِ مزرعه نمی هم فهمیده شده که منابعِ اندازههمین   به باشد. (متمرکزفشرده ) کشاورزیِ موفقِ

 خیلی وقتِ 'از دست می رود و محصول نهایی همبزرگی از نیتروژن  بخشِ 'آن ساختنِ تامین کند، جدا از این که در طیِ

ایطِ دست بیاورد. کودسازیِ سبز شاید جانشینِ ممکنی باشد، اما در شر اش را به برد تا بهترین وضعیتِ فیزیکی زیادی می

در فرایندهای  'اضرحهای هند نامطمئن است. پوسیدگیِ کود سبز در خاک هم در حالِ  های موسمی در بیشترِ بخش باران

ریِ دانگه بسیار اساسی در حفظ و فرایندهایی که نقشی کند، اد میجمزاحمت ای 'گیاه در خاک اکِ موجودِرخو طبیعیِ تقویتِ

تولیدِ خاکِ برگ و قادر ساختنِ آن به تمرکزِ  خاک از فشارِ کردنِ آزاد  'دارند. بهترین کار گرمسیرر مناطق بارآوریِ خاک د

عنوانِ یک محصولِ فرعی  برگ به خاکِ کردن این کار آماده  ترین راهِ صِرف بر روی کارِ تقویتِ خود و رشدِ محصول است. ساده

 دام الزم نیستند. سوخت یا خوراکِ عنوانِ کشاورزی است که بهماندهای  ی پس کار زراعت و استفاده از همه در طیِ روالِ

 

برگ باشد، و روش  باید تاکید شود که در این مرحله هر جایگزینی برای کودِ مزرعه بایستی از نظر ترکیب به شدت شبیهِ خاکِ

شان تولیدِ کودِ  شدت با فرایندهایی که هدف به "ایندور"رسد. بنابراین روشِ  جا هم می اش این است و به این هدف "ایندور"

 .مصنوعی است کودهای دِشان مشابه کاربر نه است متفاوت است، کودهایی که کاربرد ویژهژفعالِ شدیداً نیترو

 

ارد در این وت هُری آقای آلب ساله  های بیست ی نهاییِ تالش گیاهی در ایندور انجام شد، نتیجه ی صنایعِ کاری که در موسسه

                                                                 
134 - Harijan :بود گذاشته( ها نجس ی طبقه) هندو های دالیت یا ها"پاریا" روی بر گاندی که بود اسمی این. خدا فرزند. 
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کمپوست  برای تولیدِ "ایندور"به عمل در بیاید. روشِ  خیلی سادهتواند  حاال قطعاً معلوم شده که این اصول می .جهت بود

ها  ماندهای طبیعی مزارع و شهر کند. منابعِ نامحدودِ پس ز میای برای شکوفایی با های تازه و راه دهد ارائه میشگردی عملی 

به  اقداممثل  کار گرفته شوند. بدون توسل به هر گونه اقدامِ غیرطبیعی  به توانند برای استفاده در کشاورزی ترتیب می این به

امنیتِ اقتصادِ کشور در  و همزمانْ شود  فراوان ممکن می ی کودِ تهیه ،کنجاله کردن عنوان سوخت و صادر استفاده از تپاله به

ی ارگانیک  دهند که با ماده شان را موقعی نشان می شود. موادی که بهترین نتایج از موادِ مصنوعی حفظ می نکردن استفاده

 تقویت شوند. 

 

)هُوارد و واد، انتشاراتِ "اند کشاورزیم استفاده از پس" در کتابِ "ایندور"و تفصیلِ روشِ  بنیادیِ موجود مشکالت و اصولِ

دهد که قابل  دست می را به کار اند. این مقاله تنها یک طرحِ کلیِ فرایندِ و تشریح شده  ث قرار گرفتهح( مورد ب1۹31آکسفورد، 

 هند است. کشاورزانِ اجرا در شرایطِ

 

های زیرِ کشتِ  دهیِ ادواریِ مالیم به زمین شود، اما کود در هند درک می 135های آبی مزرعه برای محصوالتِ زمین کودِ ارزشِ

کند، که عالوه بر  تر را تولید می نیغدِ وباالی ک قدر اساسی است. روشِ کمپوستِ ایندور سریعا مقادیرِ خشک )دیم( هم همین

مزرعه همیشه صادق  در مورد کودِ کهچیزی مفید است،  'محصوالت یاارگیری برک عد از بهاین به شکل فعالی بالفاصله ب

ای  و در آن موقع ماده ی استفاده است شده باشد آماده تهیهماه در صورتی که درست  نیست. کمپوستِ ایندور بعد از سه

 بین انگشت ونسبتاً پوسیده است  ی درشتِ درصد ماده 2۰است که دارای حدوداً   قهوه تیره یا به رنگِ ایِ قهوه شکل به رنگِ بی

شود( از  مواد کلوئیدیِ آن متورم می به همین دلیلکه وقتی خیس باشند )و  است شود، باقیِ آن تا حدی ریز ه میخوبی لِ ها به

/. درصد تا 8کار رفته از  به ماندِ شوند. مقدار نیتروژنْ بسته به جنسِ پس شمه داشته باشد ردّ میچسرندی که در هر اینج شش 

آسانی هر ساله با استفاده از فقط  تواند به نر می  کمپوست در هر جفت گاوِ 136گاریِ 5۰در حدود /. درصد یا بیشتر است. 1۰

ادرار خورده به  م و نصفِ این مقدار خاکِقماندهای مزرعه ازهمه ر پسگاریِ  15۰تا  1۰۰های تازه همراه با  یک چهارم تپاله

مزرعه اضافه  تواند مستقیماً به خاکِ خوبی است و می نده هم کودِما اند. نصفِ باقی ترسشود که در طویله در دس آسانی تولید

گاری  15۰د تا ند استفاده شونتوان های ادراری می ها و خاک ی تپاله ی بیشتری فراهم باشد، همه مانده در صورتی که پس .شود

آنه،  7است )مردها  137آنه 8.5 "ایندور"رسیده در نظامِ مزدیِ  کمپوستِ گاریبرای هر  ی تولید کمپوست ساخته شود. هزینه

                                                                 
 شوند. هایی که با آبیاری کشت می زمین - 135
طبعا باید از سیاقِ واقعیت معنی را  .گاوکِش گاریِ یا است( فرغون شبیه مثال) دستی گاریِ گاری، از منظور که نیست مشخص کتاب این در - 136

 آید منظور گاریِ دستی است. نظر می جا به فهمید. دراین
 برابر با یک شانزدهم روپیه دورانِ گاندی در هندِای  سکه - 137
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 ساعت کار روزانه( 8با  ،آنه 5ها  زن

 

 "ایندور"طرح کلی روش 

فایده  صورت بی ماندهای مزرعه که در غیر این ی تازه با پس مخلوطی است از تپاله عاصلیِ فرایندْ پوساندنِ سری ی نکته

پا عرض  14تر باشند و بایستی  ها نباید از دو پا عمیق و خاکِ ادرار خورده در چاله. چاله ند، همراه با خاکسترِ چوبدمان می

مقیاس مناسب است؛ مثال یک بخش به  مقیاس و کوچک بزرگ کارِ وبرای هر د . اینپا است 3۰داشته باشند. طولِ مطلوب 

 کدام از این که هر شود، بخش مجاور بعدا پر میدر طی شش روز پر شود.  گاوِ نر های زیر دو جفتْ تواند با کاه پا می 3طول 

تپاله، خاکستر چوب،   کمی از ابیدوغنواختی با  به شکل یک شود. این مواد انه در نظر گرفته میگواحدی جدا ها به عنوانِ بعدی

در حال پوسیدن کمی  فعالِ کمپوستِ ،چقار شود. با رشدِ ی فعالْ مرطوب می یک چاله  ی قارچی در" انداز راه"خاکِ ادراری و 

رود تا پوسیدنِ پر قدرت را شروع کند. در بار اولی که  کار می  بهتازه  شود. این ماده بعدا در یک مخلوطِ  بعد سفید می

 کردنرهای زیرِ گاو در موقع پُ به کاه های سبز کمی از برگ مقدارِ کردنِ  رشد قارچ با اضافه ،در دسترس نیستی "انداز   راه"

بعدا با تنظیمِ رطوبت و هوا به فعالیت این آید.  دست می بعد از سه تا چهار نسل به انداز راه ملِگیرد. فعالیتِ کا انجام می

انداز  گیرد. این راه یانداز انجام م راه دومِ بارِ کردن   اضافهِ شود که با کمکِ های سطحی حفظ می برگرداندنو ها  دهی ی آب وسیله

شود و مدت زیادی به همین وضع  می غشود. این توده به زودی به شدت دا روز برداشته می 3۰ای با عمرِ بیش از  از چاله

 شود( و تامینِ مشخص میاش  طور که با ظاهر یک شکل آن  تضمینی است برای مخلوطی خوب ) 'مند نظام ماند. مدیریتِ می

که  کار کند، که بدون وقفه تا آخرِ فورا پوسیدگی را در هر مرحله شروع می 'دهیِ مالیم هوای فراوان در هر مرحله. آب

 کند. شود ادامه پیدا می شکل تولید می  محصولی بسیار هم

 

 گودال کردن درست 

ظر بگیرید. یک ب درنآ منبعِ ن آن را نزدیکِامکا ای را در نزدیکیِ طویله انتخاب کنید و در صورتِ شده کشی ی کامال زه محوطه

ها باید  ؛ این گودالپا 2در  پا 14در  پا 3۰را درست کنید، گودالی  لودانید و آن را از هر طرف ادامه بدهید تا گپا خاک را بِکـَ

 ودِخپا باشد و  6جفتی( بایستی  ها )در مواردِ ی بینِ جفت فاصلهرب باشد. غشان از شرق به  جفتی طراحی شوند، و طولِ

های موسمی بر روی این فضاهای پهن ساخته  کُپه وهای نهایی  های دیگر فاصله داشته باشند. کُپه پا از جفت 12ها باید  جفت

 کود با گاری از هر کُپه مفید اند. شوند که برای برداشتِ مستقیمِ می
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 خاک و ادرار

ی کود زراعی بیشترش هدر  تهیه معمولیِ و در روشِ ارزش زیادی داردکودی  ظرِ موادِریزد از ن دام بیرون می از ادراری که

هم گران است و هم برای گاوهای نر نامناسب است. بستری نرم، گرم و خشک که دام بر  سیمانی در طویلهْ کفِ رود. می

 دسترسی برای این کار قابلِ نرم ساخته شود. منابعِ از خاکِ ای کم ا هزینهتواند ب ت کند و بخوابد میحتواند استرابش ا روی

اینچیِ  6ی  ی خشک است. یک الیه فههای علو گودال های مسدود و خاکِ آب گل و الی راه ،گاه نخرم ی کفِ جارو شده خاکِ

ی نازکی از  شوند و با الیه هر روزه برداشت های خیسْ که قطعه ی ادرار کافی است، اگر همهزحمتِ  بدونِ تخت برای جذبِ

بار بایستی برداشته شود و  ادراری هر چهار ماه یک ی ناخورده از آخور پوشیده شوند. این خاکِ تازه همراه با علوفه کمی خاکِ

سازی کنار گذاشته شود و تکه های درشت مستقیما به  ن باید برای کمپوستآ ش ریزِخی تازه ریخته شود. ب جای آن الیه

 (5) "آبی"ی باالیی برای هر محصولِ  الیه عنوانِ خصوص به کند به ضافه شود. این کودی است که سریع عمل میا عمزار

 

 ی گاو و خاکستر تپاله

 

شود؛  رود که با آب مخلوط می کار می مایع به ابِبه صورتِ دوغ ماده تازه الزم است؛ این ی روزانه ی تپاله فقط یک چهارمِ

تواند به دقت  . خاکسترِ چوبِ آشپزخانه و سایر جاها می138ر صورت نیاز به شکل سوخت در بیایدتواند د مانده می باقی

 سرپوشی انبار شود. آوری شده و زیرِ جمع

 

۱۳۹ماندهای مزرعه پس
  

، وهای خودرُ توانند به کمپوست تبدیل شوند مثال علف می ،در صورتی که در مزرعه نیاز نباشند ،تجا یماندِ سبز هر نوعِ پس

کلزا )شلغم روغنی(، نخود، ماشِ سبز و سیاه، دور ریزِ کتان،  دانه، تخمِ رنگ، سیاه ی هندی، کنجد، گلِ های پنبه، لپه ساقه

، و ای ذرتِ خوشه ی علف، کاه، ی درختان و بقایای نخورده های ریخته ، برگشکر نی، 14۰ای ذرتِ خوشهی اصلی  شکر، تنه نی

 ایالتِ نرمِ خاکیِ کامالً های راه در حتی شده، انجام موفقیت با کار این. شوند خرد است الزم سختعلوفه. موادِ سفت و  سایرِ

 شان با مواد خُردْ کردن شده و جایگزین های خرد بخش منظمِبرداشتنِ آن مواد بر روی کوره راه و  کردن پخش با فقط سِند

                                                                 
شود تا  های مختلف خشک می آید و در اندازه ای در می های کوتاهِ خشک به صورت گل چسبنده ترکههم همراه با علف و   ی گاو در ایران  تپاله - 138

 کار برود. عنوان سوخت به به
13۹ - kuchra 
14۰ - Juarجوری و قیاق است.  ': اسم دیگر این گیاه 
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است )عالوه بر خرد شدن( حداقل به مدت دو روز در آب خیسانده ها الزم  ها  و ریشه ندهـُک خیلی سخت مثلِ. بقایای دهشُنَ

آسانی  تواند به ار دوم میمرطوب به مدت دو یا سه ماه دفن شوند تا بعدا بتوانند با موفقیت استفاده شوند. ک شوند یا زیرِ خاکِ

انواع  کمِ هم انباشته شوند. مقادیرِ سبز بایستی قدری خشک شده و بعدا روی های موسمی انجام شود. موادِ باران فصلِ در طولِ

ای بایستی برای مقادیر بیشتر هر  های جداگانه یا کُپه 141 نجیـگَها بایستی با هم انباشته شوند، در حالی که  مانده پس مختلفِ

 .ی انواعِ این ها را درست کرد مخلوط همه 'کمپوست ی تکی درست شود. باید مراقبت شود که در موقعِ انتقال به گودالِ ماده

شده یا نرم شده  ی سختِ خیسلهای خی مانده . پسباشد که برداشته شده ی تکی نباید بیش از یک سومِ کل مقداری ماده چهی

واد را در مقادیری که تامینِ یکنواخت م درها  مانده کار گرفته شوند. اگر که پس بایستی فقط به مقادیر خیلی کم در هر بار به

ماندهای مختلفی انجام  هایی از پس با نسبت خودکار طول سال تضمین کنند انبار شده باشند و استفاده شوند، این کار به شکلِ

یا سایر حبوباتی  142کَنَفی  فرعیِ کشتِ پاییزه تواند با استفاده از محصولِ ست میشود که معموال موجود اند. کیفیتِ کمپو می

 143زمستانه شود تا یک نوع محصولِ خالی می عاند بهتر شود. زمین به موق بعد از خشک شدن انباشته شدهکه سبز درو شده و 

 مند است. رشد کرده فایده کَنَف که در آن اش در زمینی در آن کاشته شود که کاشتن

 

 آب

زه از آن استفاده وشود و هر ری کمپوست هدایت  وطهحی کوچکی یا لگنی گود در نزدیکیِ م ماندِ آبِ خانوار به چاله اگر پس

ی مورد نیاز  اضافه و یک مزیت است. هر نوع آبی که مدت زیادی راکد بماند مضرّ است. آبِ بوده جویی در نیروی کار شود صرفه

ی یک گاری کمپوست  آب برای تهیه 144گالنیِ 4حلب  6۰تا  5۰بایستی با ابزارهای دیگر حفاظت شود. بسته به فصل بین 

 الزم است.

 

 جزئیاتِ فرایندِ کار

 ها با کاهِ بستر: گودال کردن پر 

اینچ ببندید.  6فوت و  7بامبوی )نی(  ساخته شده باشد. طولِ آن را به دو چوبِفوت  3فوت در  4 که از گونیِ ای بردارید زنبه

طویله در محل  بر روی کفِ مزرعهد نما پس نیم زنبه برای هر گاومیشْ ی یک زنبه برای هر گاو و یک و تا اندازه روزانه باید

                                                                 
141 - ganji 
142 - sann  
143 - rabiشود. : محصولِ زمستانه که در بهار برداشت می 
 م لیتر در بریتانیا و هندچهار و نی - 144
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شوند و به خوبی با هم مخلوط و خرد  ع میاحیوانات از ادرار اشب مواد در زیرِ شان پهن کنید. به این ترتیب استراحت و خواب

 خشکی که مخصوصا ماندِ ی پس بین دو الیه ی سبزْ از مواد خشکیده ساندویچی ای بارانی به شکل الیه شوند. بستر در فصلِ می

های خشکِ  تخته تواند یا به صورتِ می کردن تازه بعد از دوغاب درست  ی شود. تپاله شده درست می برای این کار کنار گذاشته 

ادراری  اکِخ کوچک نباشند. بخشِ از یک پرتقالِ هایش بزرگتر روی بستر پخش شود، به این شکل که تکه ، یا برتپاله در بیاید

یعنی وقتی که با بیل و زنبه از این  ؛شود دوغاب بعداً صبح فردا برروی بستر پخش می کردنِ ز درستانداز قارچی هم بعد ا راه و

ی نازکی با چنگک پخش شود. بعد هر  الیه ها ریخته شود و به صورتِ شود تا مستقیما در گودال  سر تا آن سرِ کف برداشته می

 . بعد از برداشتِشود می کم مرطوب قارچی با مقادیرِ اندازِ نواخت با دوغابِ حاملِ خاکستر، تپاله، خاک و راه الیه به شکل یک

ی  . الیهداضافه شون گودال بهی سطحی  عنوان الیه ریزتری جمع شود که به ی ذراتِ شود تا همه ی بستر، کف جارو می همه

شود. یک گودال، یا بخشی  تکمیل میبیشتر در غروب و صبح فردا  با پاششِ کردن شود و خیس یی با پاششِ آب خیس میباال

مواد تازه در بخش  کردن روز تا باال پر شود. سپس پر  6بایستی در عرض  'ماندِ در دسترس کمیتِ مواد پسحسبِ  بر ناز آ

 کند. نادرست است، چون هوا را خارج می لگدمالی کردنشروع شود. موقع پردیگر بایستی  دیگر یا گودالِ

 

شوند محتویات بایستی از گودال برداشته شده و  می عها شرو شوند. وقتی باران ها پر از آب می گودال های موسمیْ در طیِ باران

پا در  8هایی  تازه باید در کُپه ها کمپوستِ باران معمول فراهم شود. در طیِ این کردنِ  در روی زمین کُپه شوند تا امکان برگردان

 امان در سرد بادهای از که طوری به باشند هم نزدیکیِ در بزرگ، فضاهای در و شده، درست عمودی های دیواره پا با 2در  پا 8

 .باشند

 

 ها آب دادنِ کمپوست برگرداندن و

 

شود. الزم است که رطوبت و هوای داخلی در  در حال پوسیدن با آب پاشیِ هفتگی مرطوب نگه داشته می کمپوستِ سطحِ

 دهی باید انجام بگیرد تا رطوبتِ از دست رفته جبران شود. در هوای همراه با آب فواصل تجدید شود و از همین رو سه برگردانْ

یا  کردن های دیگر در طی پر ی فصل واند اصالً آبی اضافه نشود، اما در همهت تواند کم شود یا می ها می کمیتِ این آبیاری مرطوبْ

 باید آب اضافه شود. کردن کُپه 

 

 روز ۱۵اولین برگردان بعد از حدود 

 



126 
 

یِ گودالی تازه استفاده کنید. کردن عنوانِ بخشی از مواد پر جای گودال بردارید و از آن به را از همه پوسیده نشده ی سطحیِ الیه

خوب مرطوب  'اینچی 6باالی مواد بپاشید تا در عمقِ  روزه را بر روی سطح هواخور پخش کنید و آب را 3۰ی باال مپوستِک

ی دیگر  خورد. سپس نیمه رو به باد دست نمی ی طرفِ شود و نیمه گودال از طول تقسیم می ،این اولین برگردان شود. در طیِ

 شوند، بلکه تا جای مناسب است(. مواد نباید الیه به الیه برداشته برای این کارشود )یک چنگک چوبی  برروی آن تلنبار می

حدوداً  شده، با ضخامتِ برگردان ی موادِ هر الیهی عمودی یا کج برداشته شوند.  گودال با ضربه ال به سمتِ پایینِاممکن باید از ب

تواند  د میحبیش از  از ارتفاعِ جلوگیری کُپه برای کلِهای موسمی  پاشی خیس شود. در دوران باران ، بایستی با آبچاین 6

 برگردان شود.

 

 دومین برگردان بعد از یک ماه

 

ی دیگر با چنگک  نیمه خالیِ دهیِ کافی روی سطحِ باال همراه با آب مان شکلِهی گودال به سادگی به  د در یک نیمهوموج موادِ

 باال به پایین باید انجام شود. از آن کردنِ کارها برای مخلوط شود، همان  ریخته می

 

 دوم سوم در آخر ماهِ برگردانِ

 

تواند به راحتی  شود. مواد دو گودال می دهی می شود و آب کمپوست به همین شکل با بیل به سطح فضاهای گسترده منتقل می

طول اهمیتی ندارد و چندین گودال  فوت ارتفاع بسازد؛ 3.5فوت و  1۰ای به پهنای  شان منتقل شود تا کُپه به فضای بین با بیل

تواند مستقیماً با  امکان، کود بعد از خوب مرطوب شدن می ری شوند. در صورتِدانگه ین ترتیب با هماتوانند به  می یا کُپه

بایستی درجایی درست شود که از محصول باید استفاده شود. به این ترتیب در   ها به مزرعه حمل شود. کُپه ز گودالگاری ا

شان گرفته  شدن ها برای این که جلوی زیاد خشک پهی کُ همه .شود می جویی مند نیروی کار در فصلِ کشت صرفه ارزش وقتِ

 ا جلوی پوسیدن را نگیرد.شان تخت باشند ت شان عمودی و باالی هار طرفِچشود بایستی در 

 

بو یا پشه داشته باشد نشانه این است که هوای  شکل است. اگر ای بو ندارد و ظاهرش سراسر هم خوب در هیچ مرحله کمپوستِ

 کستر و تپاله اضافه شود.شود و کمی خابنابر این گودال بایستی برگردان خواهد و  بیشتری می

 

 تواند معلوم شود: های زیر می داده ای ساده و به کمکِ با محاسبه 'که در موارد تکی الزم است مقادیرِ موادی
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 انحیو 4۰الزم برای  مقادیرِ

 روز 6ها به مدت  گودالی  هر روزه کردن با پر 

 

اندازِ  راه 145ریـْگـَـت 4 کردن  زنبه بعد از پخش 5۰تا  4۰شده به گودال در یک روز؛  ی منتقل های جارو شده و خرده بستر

عنوان  ی اضافی اگر به ادراری و تپاله تا خاکِ 15 و اینچ، 6اینچ به عمق  18 قطرِ های ورقی به بر روی آن، یعنی لگنقارچی 

 شود. سوخت مصرف نمی

 

 دوغاب:

 

ادرار، و دو  خاکِتگری  خاکستر، یک تگری تپاله، یک تگری گالنی( آب، پنج 4حلب ) 2۰، ی طویله یک روزه برای محصولِ

 .انداز قارچی راه تگری

 

 صبح روز بعد. ، ده حلب شب و شش حلب ردنک ی طویله، شش حلب بالفاصله بعد از پر   آب: برای محصول یک روزه

 

 حلب هر بار. 25آب دهیِ سطح: 

 

 حلب.  8۰تا  4۰حلب، سومین دور  6۰تا  4۰حلب، دومین دور  1۰۰تا  6۰اولین دور  فصلْ  آب در موقع برگردان: بنابه

 

  تگری 12انداز قارچی در اولین برگردان:  راه

 

 وزن بر حسب پوند             ِ دست بر حسب دو کفمقدار                            مواد

 4۰                                         7تا  6   ی تازه                          تپاله

 22                                      21تا  2۰         ادراری                خاکِ

 2۰                                          15    چوب                        خاکسترِ

                                                                 
145 - tagriطور که بعدا آمده، تگری شبیه به لگن است. همانعنوان واحد حجم.  : ظرفی به 
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 2۰                                             5قارچی                            اندازِ راه

 2۰                                             6   اول   قارچی برای برگردانِ اندازِ راه

 

 

 جدول زمانیِ عملیات

 اقدامات                                                    ا روزه

 شود شروع می کردن پُر                                                    1

 شود تمام می کردن پُر                                                    6

 گیرد قارچ پا می                                                 1۰

 دهی اولین آب                                                 12

 یک ماهه کمپوستِ کردنِ اولین برگردان و اضافه                                    16و  15

 دهی دومین آب                                                 24

 دومین برگردان                                          32تا  3۰

 دهی سومین آب                                                  38

 دهی چهارمین آب                                                  45

 برگردان سومین                                                 6۰

 دهی پنجمین آب                                                 67

 دهی شِشُمین آب                                                 75

 ی استفاده است. آماده کمپوستْ                                                 ۹۰

 

اش به شکل جزئی به صورتِ زیر   نقاط قوتتواند  میطور کامل عمل شود،  به "ایندور"وقتی که شرایط اجازه ندهند که فرایند 

 حفظ شود:

 

قبل  'بعد روزِ در صبحِ ادراری، و خاکستر ی تپاله، خاکِ شود و مقادیر الزمه عنوانِ بستر برای دام استفاده می ماندِ مخلوط به پس

شود که قرار است  ای برده می ی مزرعه . این مواد بعداً به حاشیهشود پاشیده میبر روی آن ه روشی که گفته شد باز برداشت 

ه اینچ و نَ 3ه بلندتر از هایی نَ اش خوب است، و در کُپه شود که زهکشی جا مصرف شود، یا به محل دیگری منتقل می کود در آن
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ها نفوذ کنند قارچ در طی یک ماه پا خواهد گرفت.  . بعد از این که بارانشود ری میداهنگ مناسبی اینچ و با هر طولِ 8تر از  پهن

ی یک ماه باعث  گیرد. یک یا دو برگردانِ دیگر با فاصله ابری یا بارانی انجام می بعد یک برگردانِ کامل با انتخابِ یک روزِ

 مناسبِ بارش تا آخرِ فصل بپوسند. توزیعِ شرطِ شود که مواد به می

 

ش مدتی بیشتر رجدی با کمبودِ سال منتظر ماند و احتماالً در صورتِ  کود آماده شود الزم است یکاین البته قبل از این که 

 باید انتظار کشید.

 

شک  شود، اما بی یه میتهندارد استا تر از کمپوستی است که با روشِ خاصیت حاصله، هر چند که احتماالً تا حدودی کم کودِ

د و به نند به آسانی بپوسنتوا یماندهای سفت و چوبی م اصالحیْ پس بهتر از کود معمولیِ مزرعه است، چرا که با این فرایندِ

 (6روستاها را تحویل بدهد. ) این ترتیب کودِ خیلی بیشتری نسبت به روال موجود در

 

 محصوالتِ روستایی

اش باید باشد. روستا باید جایی برای دام،  هچبه برای پارنخوراکیِ خود و پ محصوالتِ کاشتِ ی هر روستاییْ دغدغهاولین 

 نقدآورِتواند محصوالت  باشد. بعد اگر زمینِ بیشتری در دسترس باشد، می ساالن و کودکان داشته گربز بازیِ تفریحات و زمینِ

 (7ها. ) اینجز شاهدانه، توتون، تریاک و امثال  مفید هم بکارد، اما به
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 ۱۸ فصلِ

 دامی کشاورزی و رفاهِ

 خوراک یابیِ ی کم مسئله

 خوراک کمبودِ

کنم  ساخته غریبه نیست. ادعا می ها نفر، به دلیلِ قحطیِ طبیعی یا انسان ه میلیونها هزار نفر، اگر نَ گرسنگی و مرگِ دههند با 

خوراکی باید وجود داشته باشد. اما االن  با کمیابیِ آب و محصوالتِ ی برخورد های آماده سامان همیشه روش بهی  در یک جامعه

حاضر نگرانیِ ما این است که  ی برخوردش را با این مسئله توضیح داد. در حالِ ی بسامان و نحوه اش نیست که جامعه وقت

 نه.  فعلیِ خوراک برخورد کنیم یا توانیم با بحرانِ آیا می ،نسبی به موفقیت با امیدِ،ببینیم 

 

درس عمل کنیم، فورا  نتوانیم. اولین درسی که باید یاد بگیریم خودیاری و اتکا به خود است. اگر ما به ای کنم که می فکر می

بینی م کرد. این را از سرِ تکبر و خودخودمان را از وابستگیِ مخرب به کشورهای خارجی و ورشکستگیِ کامل آزاد خواهی

اش به کمک خارجی  که برای تامینِ خوراک کوچکی نیست کانِسرزمین ما مکنم.  یت بیان میگویم بلکه به عنوان واقع نمی

های  مند و انواع زمین رآبِ قدرتمیلیونی. کشوری هستیم با رودهای پُ 4۰۰ای هستیم، ملتی حدودا  قاره باشد. ما شبه دنیازمن

مان  دهند تقصیرِ خودمان است. ثروت دامی نیازمان شیر می مان کمتر از های وتِ فراوان دامی. این که دامکشارزیِ غنی، با ثر

گذشته کوتاهی نشده بود، کشور ما امروز  چند قرنِ ی شیری را که نیاز داریم به ما بدهد. اگر در طیِ روزی خواهد توانست همه

مواد خوراکیِ   ی مفیدی را در تامینِ دنیای خارج در زمینه بلکه نقشِ ، کرد کافی تامین می تنها خود را با خوراکِ بایستی نه

ی مستثنا دهند از این نیازمن ها کرد. آن ی دنیا را عمالً نیازمندِ اخیر متاسفانه همه کرد که جنگِ ای بازی می بسیار ضروری

خوراکیِ  ی موادِ قدرنشناسانه کردنِ من ردّ . پیشنهادِدهد را نشان می افزایشهای  نشانه شدنْ جای کم بهنیست. این فالکت 

من این است که ما نباید به گدایی بیفتیم. این  به ما تقدیم کنند. تمامِ حرفِها را  آنرایگان کشورهایی نیست که دوست دارند 

امکاناتِ الزم برای  جا به جای دیگر است. ما ونقلِ مواد خوراکی از یک ملحکند. غیر از این، سختیِ  کار اخالق را فاسد می

غیرِ مواد  رساندنِ امکان ودِنب، ناتوانی این به. نداریم دیگر جای به جا یک از را غذایی موادِ سایرِ و غالت جاییِ سریعِ جابه

با طبیعتِ انسانی مجبوریم  از نظر دور نکنیم که هم ما باید جرات داشته باشیم و این حقیقت را .را هم اضافه کنید ناخوردنی

 شود. عیار یا حتی خیلی نزدیک به آن پیدا نمی دنیا آدمِ تمام باشیم. در هیچ بخشِ  سروکار داشته
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مان  درصدِ نیازهای ای را ممکن است بگیریم. به من گفته شده که چیزی بیشتر از سه خارجی تازه، بیاییم ببینیم چه کمکِ

اند،  شان کرده آزمایی و تایید که راستی ام داده رشناسرا به چندین کا نیست. اگر این اطالعات درست باشد و من آن

بیرونی این احتمال را دارد که  ترین وابستگی به کمکِ شود. جزئی اثر می خارجی بی اتکا به کمکِ مطمئنم که بحثِترتیب  این به

کشت برای  های قابلِ زمین سانتِبه شکل استفاده از هر  مان عظیمی حداکثری از امکاناتِ داخلیِ  ما را از تالش برای استفاده

هایی که  م، زمینهای بایر را احیا کنی منحرف کند. ما باید زمین آور نقد محصولِ جای کشتِ خوراک روزانه به کشتِ محصوالتِ

 اند.  رفتنِ فوری ی زیرِ کشت آماده

 

زند،  یاه ضربه میی به راحتی به بازار س. تمرکززدای146کن است خراب خوراکی خانه فهمم که تمرکزگرایی در موادِ طور می اینمن 

ی که غالت و یاه ها روستایی بر این  . عالوهکند جویی می جا صرفه جا به آن مواد از این وانتقالِ نقل با حذفِهم وقت و پول را و 

جاییِ ایستگاه به  جابهد. نجوندگان محافظت کن طور این محصوالت را در مقابلِ د چهندان د، مینکن حبوباتِ هند را کشت می

ها روپیه ضرر دارد و آن را از  ندهد. این مشکل برای کشور میلیو ی جوندگان قرار می حمله ها را در معرضِ آن غالتْ ایستگاهِ

کاشتِ خوراک در هر  فهمید اش به شدت نیازمندیم. اگر هر انسانِ هندی می کند که به هر مشت خروارها موادی محروم می

خوراکی در این سرزمین را فراموش  کمیابیِ موادِ زیاد مشکلِ بسیار تواند کاشت شود ضرورت دارد، به احتمالِ جایی که می

کنم، اما امیدوارم که در این باره به  بیشتر بحث نمی خوراکِ تولیدِ آور و جذابِ موضوعِ حیرت وجه در موردِ هیچ کردیم. به می

 تواند به این طور می که هر فردی چه کرده باشم ای متوجه قال را به اندیشهعُکرده و  بها را جل توجه ،ی کافی صحبت کرده اندازه

 .کند کمک آمیز تحسین وکارِ کسب

 

کنیم. هندوها هر دو هفته توانیم  میآید چه کار  درصد غالتی که احتماال از بیرون گیرمان می  بگویم که با آن سه بگذاریدحاال 

خصوص وقتی که پای  گیرند. امساک برای مسلمانان و دیگران ممنوع نیست، به ای می روزه روزه یا نیم بار در روز یازدهمْ یک

ناشی از محرومیتِ  کسریِ 'این امساک جزئی را درک کند، هند ملت زیباییِ اگر کلِ. ها گرسنه در میان باشد میلیون

 خوبی جبران خواهد کرد. خارجی را به خودخواسته از کمکِ

 

بسیار محدودی دارد اگر که به کار گرفته شود. اگر تولیدکنندگان به حال خود گذاشته  بندی کاربردِ معتقدم که جیرهشخصا 

ه به آسانی گیر زاش به غالت خوب و خوردنی خواهد رسید، غالتی که امرو شان را به بازارآورده و هر کسی دست شوند، محصول

 آیند.  نمی

                                                                 
 اشاره به اقتصاد تک محصولی در یک ناحیه و انبارش محصول در دست دالالن بزرگ. - 146
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ی نقل شده از  به توصیه توجه دادنهمراه با رسانم، اما  ی بحرانِ خوراک به پایان می ارهام را در ب من سخنان عجوالنه

الت بسیار الزم را غ 'اروپای گرسنه جمهور ترومن به مردم آمریکا که باید نان کمتری بخورند و با این کارشان برای رئیس

دهند. من  شان ازنظر سالمتی چیزی را از دست نمی  نهداوطلبا ها با امساکِ مریکاییآجویی کنند. او اضافه کرده که  صرفه

که در پشتِ  ردّ کنم کنم. من بایستی این ادعا را جمهور ترومن عرض می دوستانه به رئیس نوع ین رفتارِاخاطر  ام را به تبریکات

ی  قضاوت شود، و نه با انگیزهاش  ان باید با عملنسمادی برای آمریکا وجود دارد. ا ایِ فایده ستِی پَ دوستی انگیزه این نوع

کند،  خاطرِ اروپای گرسنه محروم می  ها با خبر است. اگر آمریکا خود را به فقط خداست که از قلب انسان 147محرکِ آن عمل.

گرسنگی بمیرند، بهتر  خاطرِ زیادی به برای خودمان کوتاهی کنیم؟ اگر افرادِ امساکی–از این اقدامِ کوچک خود دما بایچرا 

ایم که یک ملت را شرافت  ای انجام داده مان را در راه خودیاری تالش بیشترینباشیم که   حداقل این وِجهه را داشتهاست 

  (1بخشد. )  می

 

 کمیابی در دورانِ

فقرا هستند،  کند. بنابراین آنانی که به فکرِ تولید میهم دیگر کسی است که همان قدر  اندوزد به عبارتِ کسی که منفعت می

های مختلفی برای این کار هست. من  . راهرا مختصر کنند خودخواهند یکی از فقرا باشند، بایستی خواسته های  آنانی که می

 دهند. خورند و هدر می مندان می که ثروت ،های زیادی هستند، بسیار زیاد کنم. خوراک جا معرفی می شان را در این فقط بعضی

 

گیاهی، قند، و روغن در کنار  ، برنج و حبوبات، شیر، روغن148ِمعمولی چاپاتی ستفاده کنید. در خانوارِهر بار از یک غله ا

پنیر،  ،حیوانی را از راه شیر شود. در نگاه من این ترکیبِ ناسالمی است. آنانی که پروتئینِ جات و میوه استفاده می  سبزی

 مندانْ آورند. اگر ثروت دست می گیاهی به یازی ندارند. فقرا فقط پروتئینِآورند، اصال به حبوبات ن دست می مرغ یا گوشت به تخم

نه چربیِ  و حیوانی کنند که نه پروتئینِ ی اساسی را برای فقرایی آزاد می ها را کنار بگذارند، این دو ماده حبوبات و روغن

کند اگر که خشک خورده  آن کفایت می شود نباید آبکی باشد. نصف مقدارِ ای که خورده می بعد غله آید. یوانی گیرشان نمیح

ساالدی و گوجه خورده  چه، برگِ با ساالدِ خام مثل پیاز، هویج، ترب اید. بهتر است کهشود و در خورش به صورتِ سُس در نی

                                                                 
. در حالی که بیند میاین دو گفته را متناقض  خواننده. "ت فرد استاخالقی نی رفتارِ ترین عنصر در ارزیابیِ مهم"گوید  گاندی در جایی دیگر می - 147

کرد، بلکه فقط باید به عمل او و  تقبیح یا دادگاهی نیتِ نادرست خاطرِ توان به گوید مثال فرد را نمی شود و می ناظرانِ عمل مربوط می اولی به قضاوتِ

داوریِ اخالقیِ خودِ فرد از عمل خود است. به این ترتیب تناقضی در این دو گزاره دیده  ی ارزش تاثیراتِ بیرونیِ آن توجه داشت، اما دومی در باره

 شود. نمی
148 - chapati ِشود.  تهیه میکردن یا بدون آن  شکل نان تافتون، با سرخ دست که به ی کف به اندازهتقریبا : انواع نان سنتیِ کوچکِ هندی 
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 د.ننباید با شیر خورده شو  ها یا نان چاپاتی کند. پخته را می جاتِ هشت اونس سبزی کارِ نسِ ساالدْیا دو اُ 14۹نسشود. یک اُ

تشکیل ی شیر  دَلَمهجاتِ پخته با شیر یا  سبزیِ خام و چاپاتی یا نان و سایر سبزیاز تواند  ی غذا می وعدهیک عنوانِ شروع،  به

 شود.

 

تواند همراه با شیر یا نان یا به تنهایی مصرف  جای آن مقادیرِ کمِ قند یا شکر می غذاهای شیرین به کلی باید حذف شوند. به

 شود.

 

ت، و ی تازه گران اس بدن کمک کند. میوه از آن الزم است تا به سیستمِ  کمیی تازه برای خوردن خوب است، اما فقط  میوه

مندان به آن احتیاج  تکند که خیلی بیشتر از ثرو ای محروم می فقرا و افراد ناخوش را از ماده 'مندان ثروت ازحدِ افراطِ بیش

 دارند. 

 

بزنند،  توانند ضرری به بدن تغذیه را مطالعه کرده است تایید خواهد کرد که آن چه پیشنهاد کردم نمی هر  پزشکی که دانشِ

 شوند. ر میبرعکس باعثِ سالمتیِ بهت

 

 گیری ایجاد کند. تواند اثر چشم تنهایی نمی . اما بهجویی در مواد خوراکی است. به خوبی روشن است صرفه این تنها راهِ

 

خود را به سود بردنِ حداکثری مهار کنند. آنان باید به سودِ هرچه کمتر رضایت بدهند. اگر  دالالنِ غالت باید طمع و عادتِ

در  دمحلِ خو اند. آنان باید با مردمِ غارت شدن دست نیاورند، در خطرِ فقرا به خود را به عنوانِ حافظانِ غالت برای خاطرِ اعتبارِ

 تماس باشند.

 

تازه  محصوالتِ آنان به کشتِچه که دارند و ترغیب  ی حفظ آن آموزش روستائیان است در زمینه 'کار ترین بخشِ جا مهم تا این

دانیم موز، سیب زمینی، چغندر،  مندانه است. عموما نمی تبلیغات گسترده و هوش دِدر هر جایی که آب هست. این کار نیازمن

ها در  کنند. این و تا حدّی کدوی حلوایی محصوالتی اند که به آسانی رشد می 15۰زمینیِ سوران سیبو زمینیِ شیرین،  سیب

 توانند بگیرند. مواقع نیاز جای نان را می

                                                                 
 گرم.  28حدود  - 14۹
15۰ - suran 
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یست. این جود داشته باشد، اما پول برای خرید نباشد. پول نیست، چون اشتغالی نکمیابیِ پول هم هست. ممکن است غله و

تامین  هم کاریِ دیگری را ممکن است منابعِ محلیْ شرایطِترین کار است. اما  دست ترین و دمِ ریسی آماده کار باید پیدا بشود. نخ

های تنبل نیاز داشته  دیگری نباشد. فقط آدم اشتغالِموجود باید به کار گرفته شود به طوری که نیازی به  کنند. هر منبعِ

 (2شان را کنار بگذارند. ) کند که تنبلی صبورانه حتی این طبقه را ترغیب می باشند و باید گرسنگی بکشند. مدیریتِ

 

 بالفاصله انجام بگیرند:باید غذایی کارهای زیر  بحرانِ در شرایطِ

شهر ها که شیر،  خود باید محدود کند؛ و در جاهایی مثلِ را مطابق با شرایط سالمتیِاش  ی غذایی هر فردی نیازهای روزانه -1

تواند از  سته میکه کاری آسان است. نشا جات، روغن و میوه در دسترس اند، غالت و حبوبات بایستی کم مصرف شود سبزی

موز گرفته شود؛ این یعنی و هندی،  رینِزمینیِ شی زمینی، سیب ، سیبداری مثل هویج، هویج زرد )زردک( های نشاسته ریشه

جات هم  سبزی وند.ری و انبار شدانگه توانند هایی که می آن کردنِ فعلی کنار گذاشتن و حفظ از خوراکِآن غالت و حبوبات را 

ها هستند و فعال  اینطور کلی محروم از استفاده از  ها نفر به حالی که میلیوندر برای لذّت خورده شوند،شکل افراطی یا  نباید به

 شوند.  غالت و حبوبات تهدید می ناشی از کمبودِ با گرسنگیِ

هر کسی که به هر آبی دسترسی دارد )زن یا مرد( بایستی تالش کند که خودش موادی خوراکی برای مصرف خود یا عموم  -2

حتی اگر کمی –آن با کود اُرگانیک  دنکر مخلوط  این کار گیرآوردن خاک تمیز، درصورت امکانْ ترین راهِ کشت کند. راحت

قدری تخم  ای و انداختنِ سفالی یا حلبی آن در هر ظرفِ ی گاو باشد که کود اُرگانیک خوبی است و ریختنِ شده ی خشک تپاله

زنند ست. موقعی که این ها به سرعت جوانه می ا ی ظرف ها روزانه ها و آب دادنِ ل و شاهی و امثال اینردَمثل خَ جات سبزی

دهند که نیاز به پختن ندارند بلکه می توانند به شکل ساالد  ای می های خوردنی هایی که برگ کنند، جوانه خیلی تعجب می

 خورده شوند.

، فرمانداران و مقاماتِ هند کلِ فرماندارِمورد به  نخوراکی استفاده شوند. در ای ل بایستی برای گیاهانِـُـهای گ ی باغ همه -3

خواهم که کشور را پر  ها می دست بگیرند. من از روسای ادارات کشاورزی در مرکز و استان اد می دهم که کار را بهپیشنهباال 

 چیزی را به آسانی بکارند. گونه و چه ی مردم بگویند چه های استانی و در آن به عامه کنند از جزواتی به زبان

 

، از  بیشتر از آنشود، بلکه به همان اندازه، اگر نه  رعایتغیرنظامی باید  تنها صِرفا از طرفِ جمعیتِ کاهش در مصرف نه -4

گیرانه هستند به  ضباط سختان چون نیروهای نظامی که تحتِ ،بیشتر از آن نه گویم عمل درآید. می باید به هم ارتش طرفِ

 جویانه را انجام بدهند. توانند اقداماتِ صرفه آسانی می
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ها بایستی  ی روغنی، مغزهای روغنی و امثال این های تفاله ها، قالب های روغنی، روغن ها، مثل دانه نهدای    همه صادراتِ  -5

از خاک و مواد خارجی سرند شده  قبال ها ی روغنی، اگر دانه های تفاله لبامتوقف شود، اگر که هنوز متوقف نشده باشند. ق

 151بی هستند.خوراک انسانیِ خو دخو باشند، با محتوای پروتئین غنیِ

 خوردن. برای های عمیق حفر کند، چه برای آبیاری یا دولت در هر جا که ممکن است و نیاز است باید چاه -6

ست رتواند بر مشکالت غلبه کند. د ای شک ندارم که کشور می ی مردم، ذره ی کارکنانِ دولت و عامه با همکاریِ همدالنه -7

کند و اقدامی فوری انجام  شکست است، این نکته در موقعی هم که بالی گسترده تهدید می ترین مسیرِ مثل وحشت که قطعی

بال فکر کنیم. علت هر چه باشد، نکته در این است که اگر دولت و مردم با صبوری و  گیرد مصداق دارد. بیایید به علتِ نمی

 شجاعت با بحران روبرو نشوند، مصیبت قطعی است.

ها تا زمانی که  ی طرف خودخواسته بین همه همکاریِبایستی زار سیاه و تقلّب بایستی به کلی از بین برود و باالتر از همه، با -8

 (3این بحران مطرح است دستور روز باشد. )

 خوراک و زیادگیِ جمعیت کمبودِ

برم. این ادعا هرگز  سئوال میبرای ملت الزم است، من این فرض را زیر کنترل آن  جمعیتْ زیادگیِ دلیلِ اگر ادعا شود که به

پشتیبانی از دو برابر  ین کشور آمادگیِا 'ها بهتر و صنایع مکمل این به نظر من با یک نظام ارضی درست، کشاورزی ،ثابت نشده

 152جمعی فعلی را دارد.

 

زیادگیِ جمعیت آسیبی ندیده  ز وزنِاش شمارَ ی بی ها ساله میلیون ی دیروز نیست. در طی عمرِ ما بازیچه این دنیای کوچکِ

راه استفاده از  تولد از میزانِطور ممکن است که در خطر نابودی از کمبود خوراک باشد مگر این که  چهترتیب،  این بهاست. 

 (4) 153وسایل جلوگیری متوقف شود؟

 

                                                                 
 غذایی دارد. ی سویا که در ایران مصرفِ مثل تفاله  -  151
 'جمعیت زیادی باشد، درست مقابل فرضِ اگر که چرا کند، توجیه را حساس و خطیرش پیشنهادِ تا کند می استفاده واقعیتی از جا این در گاندی - 152

و اگر شروطِ گاندی عملی نشدند، آن جمعیت دو برابر ، داشت خواهد پی در ناپذیر شکل برگشت به را بیشتر مرگِ و بیکاری و بیماری بیشتر، گرسنگیِ

که گرسنگی هنوز  چنان شده با گرسنگی و بیکاری و بیماری و مرگِ  چند برابر  روبرو خواهد شد. چه تضمینی قطعی برای تحقق آن سه وجود دارد؛ هم

تواند بپذیرد و به آن عمل کند، در حالی که مرگ و  ای را می یتِ جبرانی( است. گاندی در این میان چه مسئول2۰2۰یک معضلِ هند امروز )در سال 

ناپذیر، اما رسیدن به اهدافِ گاندی در صورت خردمندانه  جمعیت قطعی است و برگشت گرسنگی در عمل جبران ناپذیر است؟ در این پیشنهاد، افزایشِ

 .ندبیرونی ا ی است کهدمساع عواملِ انواعِ وابسته به احتمالِ وقوعِ 'بودن هم و علمی
در نظر نگرفته نشینِ شهرهای بزرگ را در استدالل خود   حاشیه تر شهرنشین و روستائیانِ متراکم هند و جمعیتِ متراکمِ جا جمعیتِ گاندی در این - 153

 همه انبوه و زیاد نبوده است.  کجا این های گذشته جمعیت هند و هیچ  کند که در طی قرن فراموش می است.
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 ۱۹ فصلِ

 و ریسندگی خادی

 به خادی. شود گرفته نظر در پیامدهایش ی باید با همهخادی حاکی از شروع آزادیِ اقتصادی و برابریِ همه در کشور است. 

طور از راهِ کار و فکرِ  زندگی در هند و همین ی ضروریاتِ همه کردنِکلی است، تصمیمی برای پیدا اییِی خودکف معنای روحیه

روستائیان. روستائیان اکثرا خودکفا خواهند شد و داوطلبانه به شهرهای هند و حتی به دنیای بیرون خدمت خواهند کرد تا 

 هر دو طرف باشد.  جایی که به سودِ

 

ز خشونت است اما ا های زیادی بی هرچند که از جنبههای زیادی نیاز دارد.  های آدم این به تغییری انقالبی در روحیه و سلیقه

شود با داشتن  کند، باعث می زندگیِ هر فرد هندی را لمس میار مستحکم است. این تغییر عمیقاً های زیادِ دیگری بسی جنبه

هندی  بشریتِ ای از اقیانوسِ اش به عنوان قطره هویت دلیل بهاش پنهان است احساس شادابی کند، و او را  قدرتی که درون

 سربلند کند.

 

لعتِ خَ" همین اساس در نهایتْر و ب ،اش اقتصادی آزادی و برابریِ بشریتِ هندی است، نمادِ وحدتِ نمادِ 'ادیخاز نظر من 

 است. ی جواهر لعل نهرو به تعبیرِ شاعرانه "آزادیِ هند

 

گرفته تا  شکل فرمولِ ضروریات زندگی است. بنابراین ی خادی به معنای تمرکززدایی از تولید و توزیعِ ها، روحیه عالوه بر این

 شهرها تولید کند. و درصد معینی بیشتر از آن را برای نیازِ را برای خود اش این است که هر روستایی همه ضروریات 'جا نای

 

ترویج آن انجام بدهند اشاره توانند و باید برای  چه که اعضای کنگره می خادی بایستی به آن ضمنیِ و مفاهیمِ پیامدها با تشریحِ

ریسی، آهارزنی، رنگرزی،  سازی، نخ زنی، فتیله کنی، تمیزکاری، شانه پاک ه، برداشت، پنبهبپن کشتِ دی شاملِاخ تولیدِ کنم.

تواند به شکل  ها می اند.  هر یک از آن  جز رنگرزی فرایندهایی اساسی ها به بافندگی و شستشو است. این  تاروپود، سازیِ آماده

روستاهای سراسرِ هند تحت  حاضر هم به همین شکل در بسیاری از دست گرفته شوند و در حالِ  بهکارامدی در روستاها 

 در حال انجام اند. (ایساریسندگانِ سراسرِ هند )ی  اتحادیه پوششِ

 

بازی  آنریزیِ  د در برنامهنانوت خادی جدی باشند، به عنوان نقشی که می اجرای طرحبه  کنگره اگر اعضای کنگره در دعوتِ



137 
 

تواند در  تایی از قواعد روشنِ آن می دهند که گهگاهی صادر می شود. فقط چندبرا انجام  ایساهای  دستورالعملطبعا باید کنند، 

 جا بیاید:  این

 

پنبه فرایندی ساده است. در ایالتِ  وکارِ تواند پنبه بکارد. کشت ی خانوار می ای زمین حداقل برای استفاده هر خانوار با تکه -1

  نیل  خارجیِ کشاورزِ بکارند. این قانون به نفعِ 154شان نیلدایرِ بیستمِ زمینِ در سه ر کشاورزان بنا به قانونْ مجبور بودند کهبیها

؟ خواننده متوجه خواهد شد که مان برای میهن پنبه بکاریم دلخواه در بخش معینی از زمین بود. چرا ما نتوانیم به قدرِ

برای  دلیل همین تمرکز به پنبه تمرکزگرا است و بایستی شود. امروزه محصولِ  خادی شروع می روندِ تمرکززدایی از شروعِ

شد. پنبه  ا و ژاپن فرستاده مینیعمدتا به بریتامعمول  طورِ هند فرستاده شود. قبل از جنگ به های دورِ به بخشتکمیلِ کار 

پنبه از این بالتکلیفی و  کشتِ ،خادی بازار است. با طرحِ نوساناتِ محصولی درامدزا بود و هنوز هم هست و بنابراین مشمولِ

برای  کردن  ی اول او کشت کارد. کشاورز نیازمند است بداند که مسئله چه را که نیاز دارد می آن گر شود. کشت آزاد می 155قمار

 156کند. خود کم می پایینِ های کشاورز با قیمت کردنِ کند، فرصتِ بازار را در نابود نیازهای خودش است. وقتی این کار را می

 

سانی و آ تواند به این پنبه را می -باشد  نداشته ای وسیله اگر که خودش–خرد  می کردن  ی کافی برای پاک ای پنبه هر ریسنده -2

خود را با یک تخته و غلتکی آهنی پاک کند. وقتی این کار عملی  تواند سهمِ کنِ دستی پاک کند. او می پاک لتکِ پنبهغبدون 

زیاد بر روی  تواند بدون زحمتِ خوبی می زنی برای خود به زنی کند. شانه بادست بخرد و شانه دهش ی پاک نباشد، بایستی پنبه

ها  شود. وقتی فتیله تر می تر و ارزان ساده 'ابزار قدر هم  کمانی کوچک انجام شود. با هر قدر تمرکززدایی از نیروی کار، همان

 شود. درست شدند، روند ریسیدن شروع می

 

ریسندگی شرکت  ی ملت همزمان در این روند تا شروعِ که همه تصور کنیم را نکته ساز و آموزشیِ این یکسان بیاییم تاثیر 

 مشترک بین فقیر و غنی را در نظر بگیرید! نیروی کارِ سازِ پیوندِ . اثر یکسانداشته باشند

 

                                                                 
154 - indigoشد که برای  شود. در ایران به آن الجورد هم گفته می رنگ برای رنگرزیِ پارچه تهیه می  : نیل، گیاهی است که از آن پودری آبی

 شد. های سفید از آن استفاده می کردن لباس تیره
 . کند میضرر  اگر کمتر بکارد یا اصال  نکاردکند یا  یمبکارد ضرر داند که اگر بیشتر  نمی قیمت نوساناتِ بامنظور از قمار این است که کشاورز  - 155
ترین مشکل  اش محلی نیست و دور از دسترس و کنترل تولید کننده است مهم قیمتِ محصوالت در بازار آزادی که تعیین قیمت وابسته بودنِ - 156

بینیِ بازار ممکن است  غیرقابل پیش خبر از اوضاعِ فقیرِ بی زای تک محصولی است. به این ترتیب، کشاورزِ زا و بخصوص کاالهای نقدینه کاالهای نقدینه

 ب بشود.خانه خرا
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 'های زیادی خواهند کرد. در  کشور ما کشف هایی در ابزار انجام خواهند داد، و اگر اعضای کنگره دل به کار بدهند، بهسازی

ی این وضع رکود و رخوت بوده است. اگر پیوند پایداری بین این  مندی جدایی وجود داشته است. نتیجه بین نیروی کار و هوش

 شدنی نیست. آمده برآورد بدست خیرِای که در این جا پیشنهاد شد،  وهشی هم به ، آندو وجود داشته باشد

 

ک ساعت وقتِ روزانه به ی، انتظار ندارم که مرد یا زنِ معمولی بیشتر از فداکاریعنوان  ملیْ بهریسندگیِ سراسریِ  حِدر این طر

  ( 1این کار بپردازد. )

 

به  کردن ، خدمت به بشریت، زندگی است زیستی آن است. پیام آن از جنسِ ساده تر از ظاهرِ ریسندگی خیلی وسیع چرخِ پیامِ

 (2و دهقان. ) هزادهیدار بین غنی و فقیر، سرمایه و کار، شااپیوندی پ دیگران نباشد، خلقِ رِنحوی که آزا

 

چنان  کنیم هم عمل "تا این آخرین"نهفته است. ما حتی باید  157"تا این آخرین"آن چیزی هستم که در عبارتِ  من طرفدارِ

                                                                 
157 - Unto This Last :"تمثیلی به کتاب عبارتی در انجیل است و اسم کتابی به قلمِ جان راسکین، فیلسوف ذوالفنونِ انگلیسی. اسمِ "تا این آخرین 

 :است این تمثیل. کند می اشاره متی انجیلِ در

 : 2۰ متی، انجیل

 :دلسوز کارفرمای

 گذاشت قرار کارگرها با. بگیرد کارگر چند خود باغِ برای تا رفت بیرون زود صبحِ که کرد تشبیه باغی صاحبْ ماجرای به توان می را خدا ملکوتِ وقایعِ"

 .فرستاد سرکارشان به را همه بعد بدهد، را کامل روزِ یک مزد یک، هر به که

 باشد، ِشان حق چه هر که گفت و فرستاد خود باغِ به نیز را آنان پس. اند ایستاده بیکار که دید میدان در را کارگرانی و رفت بیرون دیگر بارِ بعد، ساعتی

 . گمارد کار به را بیشتری ی عده باز ظهر، بعداز ی سه ساعتِ نیز و ظهر، نزدیکِ. داد خواهد ایشان به غروب

 "اید؟ مانده بیکار جا این روز تمامِ چرا": پرسید و اند ایستاده بیکار که کرد پیدا را دیگر نفرِ چند و رفت دیگر بارِ بعدازظهر، پنجِ ساعتِ

 ".نداد کار ما به کس هیچ: دادند جواب"

 ".کنید کار و من باغِ به بروید: گفت ایشان به"

 کار به پنج ساعتِ که کسانی به. بپردازد را مزدشان نفر، اولین تا آخرین از و بخواند فرا را کارگرها که گفت خود سرکارگرِ به باغ صاحبِ روز، آن غروبِ

 دیگران از بیشتر انتظارداشتند ایشان بودند؛ شده مشغول کار به همه از اول که شد کارگرانی نوبتِ آخر، در. داد را تمام روزِ یک مزد بودند، شده مشغول

 .شد داده مقدار همان نیز آنان به ولی. بگیرند مزد

 جان سوزان آفتاب زیر روز تمام که اید داده ما ی اندازه به اند، کرده کار ساعت یک فقط که ها این به: گفتند کرده، شکایت باغ صاحبِ به ایشان پس

 ایم؟ کنده

 و رابگیر خود مزدِ پس کنی؟ کار روز یک مزدِ با نکردی قبول تو مگر. نکردم ظلمی تو به که من رفیق، ای: گفت کرده، شاکیان از یکی به رو باغ مالکِ

 سخاوتِ از تو که است درست این آیا کنم؟ خرج را ام پول خواهد می دلم که طور هر ندارم حق من آیا. بدهم مزد اندازه یک همه به خواهد می دلم. برو

 شوی؟ دلخور من

 "!اول اند، آخَر که آنانی و شوند می آخَر هستند، اول که آنانی که است چنین این! بلی

 باید. دهد می را روز تمامِ مزدِ همه از اول یازدهم، ساعتِ کارگرانِ به باغ صاحبِ که آمده حکایت، تفسیرِ در. بود کتابِ این اسمِ ی صحنه پشتِ داستانِ

 به صبح ششِ که صبحی اول کارگرانِ ساعتِ دوازده برابرِ در کنند، کار ساعت یک فقط اند توانسته اما اند بوده کار ی آماده صبح از ها این که کرد توجه

 حال، همان در اما کنند، پیدا بلندتری جایگاهِ او، درگاهِ در ،"خدا کَرَمِ" مِنّتِ به است ممکن ایمانی، واردانِ تازه که این از کنایه. بودند آمده کار سرِ
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ساوی داشته باشند. با داشتنِ فرصت، هر انسانی امکان همه باید فرصتِ م. کند می "تا این آخرین" ی ما وسیله که جهان به

 (3چه که چرخ ریسندگی نماد آن است. ) معنوی دارد. این است آن یکسانی برای رشدِ

 

توانم چیزی  نگاه کنم. نمی فداکارانهجسمیِ  ترین کارِ پذیرشِ ترین و قابل عنوان مناسب توانم به ریسندگی فقط به میمن 

دهیم که فقرا باید انجام  یمهمان کاری را انجام چون مثالً یک ساعت در روز، ما همگی  ،تر از آن تصور کنم تر یا ملی شریف

خدا  توانم عبادتی برای یی بشریت. من نم از طریق آنان با همهو   کنیم، پنداری می ذات ترتیب خود را با آنان هم این بدهند، و به

تر ذخائر   برابرانه  ریسی به معنای توزیع کنند. چرخ نخ چنان که آنان می ، هم نام او برای فقرا کار کنم کنم بهتر از این که به تصور

 (4زمین است. )

 

نفر  ها  هند. میلیون ِ  ترین کمک است به احیای اقتصادی و اخالقی دستی بزرگ دستی و بافندگیِ ریسیِ که احیای نخ ام پذیرفته

و اگر قرار  صنعتی روستایی بود  ،پیش ها باشند. ریسندگی سال  کشاورزی داشته مکملِ ساده به عنوانِ تِعبایستی یک صن

                                                                                                                                                                                                          
 به بنا. بگیرند  "مراتبی سلسله" رزقی یا ایمانی رزقی واردان، تازه از کمتر حتی و ببرند بهره خدا عدلِ از فقط ها، پرکبکبه و ایمانی پیشاهنگانِ و سابقین

 !پیشاهنگان و سابقون ایمانِ از بیشتر یا "ارز هم" بدهد ایمانی است، رسیده ایمان به مرگ بسترِ در اکنون همین که را کس آن است ممکن خدا داستان،

 متعارَف رزقی دهد، می رزق همه به! را همه نوازد؛ می را همه البته و است جمع اش حواس نفر آخرین آن به تا ،(خدا) باغ صاحبِ یعنی ،"آخرین این تا"

 که رزقی. شاغل کارگرِ که باشد داشته را متعارفی رفاهِ همان بتواند  گیرنیاورده، اما  بوده، کار دنبالِ که هم کسی تا زندگی، ی منصفانه گذرانِ برای

 مازاد سرِ بر است؛ ایمانی رزقِ و ایمان "فضلِ" سرِ بر بلکه نیست، ایمانی رزق حداقلِ سر بر باشد، بین این در اختالفی و تفاوتی اگر اما. کند شان تامین

 .است

 اقتصاد در را آن تا کند می سعی اش، تعمیم و معنایی گسترشِ با آن جای به و. گذارد می کنار اش، نوشته در را ایمانی و قدسی معنای این راسکین، اما

. ندارد تعبیر این الهیاتیِ و ایمانی معانیِ به زیادی کارِ  جا، این در او. کند جاری و دهد سرایت  "منزل تدبیرِ" معنای به اقتصاد و جامعه، خانوارِ سیاسیِ

 زیستی از یکسان، شکلی به همه تا کنند اعمال همگان مورد در را انصاف "کفِ" و حداقل باید "جامعه اربابِ" و جامعه که است آن سرِ بر او واقع، در

 و غبطه و دلخوری چه مرا! حال" باشند؛ برخوردار متعارف و استاندارد درآمدی حداقلِ با شادکامانه و بهزیستانه ،بهروزانه سربلند، پرشور، سرافراز،

 این از. خورند می متعارف  رزقِ اما اند، مانده بیکار یا اند کرده کار تر کم من از  ناخواسته، یا ترند، برخوردار و دارند بیشتر من از که کسانی برای حسادتی

 و ابزار و رفاه با دیگرانی که! غم چه مرا هستم؛ اکنون هم که باشم سرافراز و سرخوش و شور پر و سیر باید که چرا باشد، نباید و نیست خیالی مرا بابت،

 ".کنم ای گالیه نباید و ام گرفته که بگیرم باید را نیازم مورد حقِ من،. کنند می زندگی بیشتر تجمالتی و تکلفات

 

 که کند می روشن خواننده برای و گردد برمی حق این های ریشه به و پردازد می نظر موردِ حقِ همین به خود، کتابِ در راسکین، که جاست همین در اما

 .... باشد تواند می کجا تا و کجا در ها تنابنده و کارگران ی همه برای کارگر، برای انصاف و حق

 اما رادیکال، منتقدی  و خشونت، بی آنارشیستی آخر، دمِ تا نگاه همین کردنِ دنبال با و راسکین، کارِ همین از عملی شدیدِ پذیریِ تاثیر با هم گاندی

 به قدّ تمام پردازی، نظریه از گذشته  ،"روستایی خودگردانیِ" ی زمینه در کارش ی مجموعه با و ماند باقی انبوه تولیدِ و بازارِ نظامِ کلیتِ به نسبت سازنده

 . برخاست "پرشور و سرافراز بهزیست، بهروزانه، زیستِ" آن تحققِ برای واقعی و عملی تالشِ

 

 این برای را( همه برای رفاه و بود نیک و بهروزی) ساروُدایا تعبیر نگاه، همین به توجه با کند. او گاندی اقتباسی از این کتاب درآفریقای جنوبی منتشر می

 تر مستقیم را اش پیام و کند آشکار و روشن و صریح عادی، و عامی خوانندگانِ ی توده برای را او ی ادیبانه و تمثیلی عنوانِ و سخن تا بَرد می کار نوشته به

 ی غالمعلی کشانی، دانلود در سایت عدمِ خشونت(. نقلِ از کتابِ سارودایا، ترجمه )به .برساند آخرین ی کننده مصرف و هدف ی جامعه دستِ به
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شان راه بیندازند و هر  های ها نفر از گرسنگی نجات پیدا کنند، باید قادر شوند که ریسندگی را دوباره در خانه است میلیون

 (5ی خودش را از نو پس بگیرد. ) افندهروستا باید ب

 

جمعیت فکر کند که در زمینِ خودشان کار  درصدِ 8۰هند را مجسم کند، بایستی به  بندیِ استخوان تصویرِ 'اگر خواننده

 وضعیتِ هار ماه از سال شغلی ندارند و کسانی که به همین دلیل در مرز گرسنگی قرار دارند. اینکنند و عمالً حداقل در چ یم

توانند  کاری را به آسانی می شود. این مردان و زنان چه های تکراری به این عاطل بودنِ اجباری اضافه می معمول است. قحطی

ریسیِ  نخ آیا هنوز کسی شکی دارد که  آن کار،بسیار ناچیزشان را کمی تکمیل کند؟  های خود انجام دهند تا منابعِ در کلبه

 (6چیزی دیگر؟ ) دستی است و نه

 

هتل  وپزِ تواند با پخت پزِ خانگی گران نیست و نمی و طور که پخت ، همان تواند گران دربیاید نخ و پارچه نمی تولید روستاییِ

نقاطِ شدن به  ی خود را برای بافته خود را خواهند داشت و نخ ریسیده ریسیِ میلیون نفر دست 25۰جایگزین شود. بیش از 

 مانند. شان در خاک است، و حداقل چهار ماه در سال بیکار می ی ریشه دهند. این مردمْ همسایه می

 

ی  بافت-ی کارخانه هیچ پارچه ،شده را بدهند که بافته شود و آن را بپوشند ت بریسند و نخِ رشتهااگر آنان در طی آن ساع

 (7شود. ) شان ارزان تمام می برایممکن  شود تا حدِ طور تولید می تواند با خادیِ آنان رقابت کند. پارچه ای که این نمی

 

 شود آن است که: چه که در دفاع از ریسیدن ادعا می آن

 کند؛  ترین اشتغال را تامین می ی ناچیزند آماده چند سکه برای کسانی که وقت دارند و نیازمندِ -1

 هزاران نفر آن را بلد هستند؛ -2

 شود؛ به سادگی یاد گرفته می -3

 سرمایه نیاز ندارد؛ کردِ عمال به هزینه -4

تواند با یک تکه  دانیم که ریسندگی حتی می تواند به آسانی و ارزانی ساخته شود. بیشتر ما هنوز نمی ریسی می چرخ نخ -5

 ی چوب انجام بگیرد؛ باریکهو  سفال

 مردم از آن بیزار نیستند؛ -6

 قادر به امداد رسانیِ فوری است؛ ،در دوران قحطی و کمیابی -7

 ی خارجی است؛ پارچه هند را متوقف کند که به شکل خریدِ تواند نشتِ ثروت به خارجِ ن کار به تنهایی میای -8
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 کند؛ ق توزیع میحروپیه را در میان فقرای مست ها خودکار میلیون شکلِ به -۹

 بزرگی برای مردم است. فوریِ حتی کمترین موفقیت در این راه به معنای منفعتِ -1۰

 (8تعاون در بین مردم است. ) تامین و حفظِ ابزارِموثرترین  -11

ها نفر در  برای میلیون  پول است. کسی که کار آبرومندانه پول نیست. کارْ قدر که خواستنِ کار است، خواستِ ن ها آ توده مشکلِ

کند. بنابراین تا  می آن کار را تامین "چرخه". کند که همان پول است کند، خوراک و لباس تامین می هایشان تامین می خانه

 (۹در میدان باقی بماند. ) بهتری پیدا شود بایستی زمانی که جانشینِ

 

بدون  توانند می ها بدبختی  آن ها است و اگر این ریشه بتواند نابود شود، بیشترِ ی تمام بدبختی ریشه بودن علت اصلی وعاطل 

تفاوت  افت و بیماری بیثک . در برابرِماند در آن باقی نمی ابتکاریامید یا کشد،  تالشی بیشتر چاره شوند. ملتی که گرسنگی می

تواند  ساز، یعنی چرخه می زندگی نومیدی فقط با چرخِ این زمستانِ "برای چه خیری؟"گوید  ی هر اصالحی می ماند. در باره می

 (1۰ها نفر تبدیل شود ) برای میلیون "آفتابِ امید"به 

 

انداز کنیم، که قطعا  ریسی پس نخ  تولید چیزی از هیچ. اگر ششصد میلیون روپیه از راه چرخِ ریسی تالشی است برای نخ چرخِ

مان را سازمان  این فرایند به شکل خودکاری روستاهای کنیم. در طیّ میملی اضافه  ، آن مبلغِ کالن را به درامدِتوانیم می

حِ منصفانه و مردم روی زمین توزیع شود، این برنامه به یک طر ی این مبلغ بایستی بین فقیرترین دهیم. و چون تقریباً همه می

شود. به این نکته باید ارزش اخالقیِ عمیقِ این چنین توزیعی را اضافه کرد، به این  بسیار بزرگ تبدیل می ی  انهبرابر تقریبا

 (11شود. ) مقاومت ناپذیر می "چرخه"ترتیب بحثِ 

 

شوند.  بندی می طبقه "ناپذیر )نجس( لمس"عنوان  شان به ِ شغل علت شوند که به پیدا میبافندگانی   در واقع، در بعضی جاها،

به سرعت شروع به  'رسید دهنده  نجات مقامِطرح اند. این طبقه وقتی که خادی به  زبرترین خادیِ بی بیشتر اینان بافندگانِ

بسیاری هستند که حتی  158شد که خانوارهای هاریجانِ وجود آمد. بعداً معلوم محو شدن کرد و برای محصولِ زبرشان تقاضا به

ها از جمله به  انسان فقیر هم هست. به فقیرترین ی زندگیِ کنند. بنابراین خادی به شکلِ مضاعف وسیله با ریسندگی معاش می

عیت اند که خیلی از ها هستند. آنان به این علت دچار این وض افراد در بین فقیرترین ترین کند که بیچاره ها کمک می هاریجان

                                                                 
158 - harijan ها( گذاشته بود. ی نجس های هندو )طبقه ها یا دالیت"پاریا": فرزند خدا. این اسمی بود که گاندی از روی شفقت و اندیشه بر روی 
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 (12) .نیستند دسترس در 15۹ها دیگران اند برای هاریجان مشاغلی که در دسترسِ

 

کنم. چیزی نیست که خوار به حساب بیاید، چون  رعایت براهماچاریا هستند، چرخ ریسندگی را هدیه می به آنانی که مشتاقِ

ی  اش غلبه کند نیاز دارد که آرام باشد. همه خواهد بر هیجانات و شهوت زند. کسی که می جا حرف می ای است که در این تجربه

مشهور است شور آن قدر آرام و نرم است که  یریس نخ چرخِ و حرکتِبایستی فرو بنشینند؛  اش درون های تشویش ها و ناآرامی

از حتی باد است، و  ندپاترتُ انسانیْ شهوتِ کند. ... شور و انند ساکت میچرخ ایمان می و شهوتِ آنانی را که آن را با کمالِ

ریسندگی ابزاری  آنان در چرخِکنم این است که  ی آن چه که ادعا می نیاز از صبر نیست. همه ها بی ی کامل بر آن غلبه

 (13کنند. ) پیدا می استواری و ثبات رشِومند برای پر قدرت

 

 ها نفر و تعهدِ مشترکِ تعاونی، حفظ و استفاده از انرژی میلیون ها میلیون نفر در یک تالشِ ده یابیِ ریسی به معنای سازمان نخ

خودمان به ما  مندیِ ها، درکی از توان ی بزرگ عالوه بر این ها میلیون انسان به خدمت به وطن است. انجام این وظیفه ده

آورد، مثل  شماری است که پیش می بغرنج بی مان در جزئیات و مشکالتِ دهد. این کار به معنای فراگیریِ تسلط کامل می

کنند  زندگی در روستاها در شرایط بهداشتی و سالم، رفع مشکالتی که راه را سدّ می هر کار، یادگیریِ یادگیری حساب و کتابِ

ها را یاد نگیریم، نخواهیم توانست این وظیفه را انجام بدهیم. به این ترتیب است  ی این ها. چون تا زمانی که همه و امثال این

 (14) 16۰کند مان می رونریسی ما را مجهز به ابزاری برای ایجاد این ظرفیت در د که چرخ نخ

 

صنایع اهمیتی ندارند  ریسی و نه چیز دیگر است. این حرف به آن معنا نیست که سایر ها نفر نخ تنها صنعتِ فراگیر برای میلیون

شک سودزاترین و  ِ نوبد سازی ریسی است. ساعت فردی هر نوع صنعتی سودزاتر از نخ فایده اند. در واقع از جایگاهِ یا بی

ها روستایی دارد؟ اما  نومیلی توانند در  آن مشغول باشند؟ آیا هیچ کاربردی برای رین صنعت است. اما چند نفر میگیرت چشم

اگر شروع کنند به  ،ای کنند مثل زندگیِ اجداد خود وع به زندگیرش ،دنهای خود را بازسازی کن بتوانند خانه اگر روستائیان

 (15شان به شکلی عادی احیا خواهند شد. ) دیگر، همگی ی صنایعِ همه ،خود ی درست از ساعات بیکاریِ استفاده 

 

د در روستاها حدوست که با یک آرمانِ وا ی هوشمند و میهن ی از هندیان از خود گذشته"سپاه")احیای چرخه( بدون این احیا 

                                                                 
وکشی، توانستند جار ها فقط می شان، مثال بانگی های ترین  های سخت و کثیف بپردازند، پایین توانستند به کار ی پاریا )هاریجان( تنها می طبقه - 15۹

گانه  رسمی و بین مردم. هنوز مرزهای طبقاتیِ پنج طور غیرِ شود، اما به کشی کنند. این تبعیضِ طبقاتی هنوز در هند اجرا می مستراح و مستراح نظافتِ

 شود. برای ازدواج رعایت می
160

 گراِن روستایی است. این سخنان خطاِب مستقیم به کنش - 



143 
 

آنان است. این تالشی  فروغِ ه چشمان بیاباندن نور امید و روشنایی بتچرخه و  پیامِ شود. کار اینان ترویجِ کار کنند عملی نمی

خاموش اما  چرخشِمثل  سروصدا بی کند ایجاد می ساالن. این کار انقالبی بزرگ درستِ و آموزشِ همکاریپر قدرت است برای 

 .چرخه قطعی و زندگی بخشِ

 

درست. چرخه به فقرای مسلمان ام بحثی است   ی کار با چرخه مرا متقاعد کرده که بحثی را که پیش کشیده سال تجربه بیست

گر روستایی  سروصدا به جیب این هزاران صنعت و هندو تقریبا به یکسان خدمت کرده است. نزدیک به پنجاه میلیون روپیه بی

 سرازیر شده است.

 

ی ادیان  مههای متعلق به ه کند که به تودهخودگردانی هدایت نوعی گویم که چرخه بایستی ما را به  تردید می از  این رو بی

 (16چیند. ) ی بین باال و پایین را برمی گرداند و فاصله شان برمی روستاها را به جایگاه درست 'چرخه توجه دارد.

 

های جهان  نسبت به ملت سوءنیت پیامِ 'تجاری نیست بلکه برای صلح تجاری است. در خود ریسی نمادی برای جنگِ نخ چرخِ

برداری از  ندارد که صلحی جهانی و بهره 161ای نیروی دریایی نیت و خودیاری است. نیازی به حمایتِ اش حسن بلکه پیام ،ندارد

شان را امروزه در  طور که خوراک ها نفر است که همان تصمیم و قاطعیتِ میلیون ، بلکه نیازمندِذخایرش را تهدید کند

 هایم ارتکابی یا کوتاهی بسیاری از اعمالِ به خاطرِی خود بریسند. ممکن است ها شان را در خانه پزند، نخ شان می های خانه

چیزم را  شود. من همه ام می احیای چرخه دعای خیر نصیب  باشم، اما مطمئنم از این که برای پیشنهادِ نفرینِ آیندگان سزاوارِ

 (17زند. ) می و عشق را دور نیّت نِحس ،بندم. چون هر دورِ چرخه، صلح بر روی آن شرط می

 

  جا متحول خواهیم شد که الگوی زندگیِ ملی را با حفظِ این ادعای من است که )با احیای خادی و سایر صنایعِ روستایی( تا آن

 کشیده امپریالیسمی ی چاله  به زمان آن در. کرد خواهیم بازسازیها  نهاده در کفِ تودهزیستی و کارهای خانگیِ  آرمانِ ساده

نیروی دریایی و  در پناهِو آور  گرا و سرگیجه کِشی از نژادهای دیگر زمین، و پذیرش تمدنی مادی ی بهره شویم که بر پایه نمی

توانیم آن امپریالیسم  وقت می اند. برعکس آن آمیز را تقریبا غیرممکن کرده شود، نیروهایی که زندگیِ صلح بنا مینیروی هوایی 

 شان به دنیا و حفاظت از ی بهترین خدمت هایی تبدیل کنیم که اگر بخواهند، به هدفِ ارائه ملت 162ودِس ی هم   را به یک جامعه

این تحول فقط پس از  شوند. دیگر جمع می بلکه با تحمل رنج با یک  ، نه با زور وحشیانه،تر سیاره ها و نژادهای ضعیف ملت

                                                                 
 ییِ نظامیِ جهانِ در قرن نوزدهم و اوایل بیستم که متعلق به بریتانیا بود.اشاره به مشهورترین نیروی دریا - 161
162 - commonwealth  :های   سود با بریتانیا تاسیس شد که همکاری ی کشورهای هم مشترک المنافع. این طرح عمال رخ داد و بعد از گاندی جامعه

 شده است. "اسمی"رنگ و  است، این اتحاد بسیار کمشدنِ اقتصاد و سی ای با یکدیگر برقرار کردند. با جهانی ویژه
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رساندنِ چنین پیامی باشد، البته در وقتی که تواند مناسبِ  . هند میتواند اتفاق بیفتد ریسی می نخ ی کاملِ چرخه موفقیتِ

خودبسندگیِ مرتبط با دو نیاز  راهِ در برابر حمالتِ بیرونی، از پایه همینبرها و  در برابر وسوسهبرای مقاومت خودش سَنَدی شود 

 (18یعنی خوراک و لباس )–اش  اصلی

 

ای  ریسی را پایه دیگر به دنبال خواهند آمد. من چرخ نخ ی صنایعِ را(، همه همین که یک صنعت را احیا کنیم )یعنی خادی

 (1۹). چرخند ها می ی فعالیت کنم که به دورش همه یک زندگیِ سالمِ روستایی؛ من چرخ را مرکزی میدانم برای ساختنِ  می

 

توانی –ها  ن آفرینشِ توان واقعی در بین تودهکمال، ابزاری بوده برای احیای روستاها و از طریقِ آ آرمان خادی همیشه، در حدِ

 (2۰آورد. ) که به شکل بالفعل خودگردانی را می

 

. باشد نخ در دسترس فقط در عوضِ خادی باید ، هم در شهر و هم در روستا ،خادی گوید برای فراگیر شدنِ ام به من می تجربه

اما اگر این اتفاق نیفتد و اگر با  رّ باشند.صِمُ 163ی"نخ ارزِ"خادی از راهِ  با گذشت زمان امیدوارم مردم خودشان در خریدنِ

 خشونتی ممکن نشود. بیترسم که خودگردانی از راه  میلی نخ تولید کنند، می بی

 

ان بیشتری برای بیکار ها هندی کمک نخواهد کرد. برعکس فقرِ جات و شهرها قطعا به خوشبختی میلیون کارخانه تعدادِ افزایشِ

سردی نگاه کنند چیز  به این صحنه با خون بخواهند آیند. اگر شهرنشینان هایی که با گرسنگی می نوع بیماری  آورد و همه می

و  حقیقت و بی خشونتی. خشونت در هند رخ خواهد داد، نه حاکمیتِ . در چنین وضعی حکومتِبگویمکه  ندارمبیشتری 

  باید همه برای نظامی آموزش برای خادی در آن وجود ندارد. در آن صورت جاییمجبورخواهیم شد قبول کنیم که طبعاً 

احیا شوند، اگر قرار باشد که زندگی کنند، ها میلیون گرسنه باشیم. اگر قرار باشد که  اجباری شود. اما ما باید فقط به فکر ده

 (21محوری شود و مردم بایستی داوطلبانه بریسند. ) پس چرخه بایستی فعالیتِ

 

لعل بهایی و دیگرانی که انتخاب  در کنارم، غیر از ماگان ،ای داشت. وقتی من خادی را شروع کردم بسیار فروتنانه کار ما شروعِ

شمار را داشتم. از آن به بعد تا امروز راهی بسیار   کرده بودند تا با من زندگی کنند و بمیرند، ویتانداس بهایی و خواهرانی انگشت

 ایم برای مردمِ بیست میلیون نفر تحت تاثیرات چرخه اند. با کمک آن توانسته ایم و امروز در حدودِ هطوالنی را سفر کرد

که خودگردانی بدون  - ایم چه همیشه معتقد بوده نانچ- توانیم معتقد باشیم روستایی پول زیادی تامین کنیم. اما آیا بازهم می

                                                                 
 گذاری پولی نخ به عنوان معیار ارزش - 163



145 
 

مدادی نیست، که به آن رو ه واقعاً چیزی بیشتر از ابزاری اکنیم، چرخچرخه ممکن نیست؟ تا زمانی که این ادعا را ثابت ن

 ما نخواهد بود. رستگاری و نجاتابزار  'کنیم چون نمی توانیم کاری دیگر در موردش انجام دهیم. در چنین حالتی چرخه می

 

شان  چه که چرخه برای از آن دارند اطالعیایم. آنان نه  مان شکست خورده ها میلیون از مردم مان به ده ثانیاً ما در رساندن پیام

 الزم را برای آن. دهد و نه حتی اشتیاقِ انجام می

 

ها  کند. سوسیالیست خاطر من تحمل می چرخه را صرفاً به ین کار را با رضایت خاطر کرد؟ نه.کنگره چرخه را قبول کرد. اما آیا ا

ای برای عرضه به  کننده اند. ما پاسخ روشن یا قانع آن گفته و نوشته کنند. آنان مطالبِ زیادی برضدّ  صریحاً آن را مسخره می

ام این ادعا را در  کلید خودگردانی است! من نتوانسته  کنم که چرخه عتوانستم آنان را قان قدر آرزومندم که می آنان نداریم. چه

 ها توجیه کنم. این سال

 

اش کاربردی ندارم. من مالِ  ای دیگر نیست. اگر هم باشد، من برایخشونتی چیزی مربوط به دنی ام: بی ی سوم و حاال نکته

ام عملی کنم. و  زنده خواهم آن را بر روی همین زمین تا زمانی که مند باشد می خشونتی چیزی واقعاً ارزش  ام و اگر بی زمین

هایش  ای مشابه را به عنوان ویژگیه ای که شفقت و سایر فضیلت جز در جامعه تواند عملی شود به گونه می خشونتی چه این بی

 دارد؟

 

گوزن، شمشیر،  ببر، شاخِ بینید که با پوستِ اش را می یراییاتاق پذ ،ی کسی بروید که برای خشونت کاربرد دارد اگر به خانه

شان بر روی  ر دویی ه ام. در خانه ام، موسولینی را هم دیده  رفتهوالیِ هند گاهِ  ها تزئین شده. من به اقامت تفنگ و امثال این

 ها به من خوشامد گفتند، نمادی از خشونت. دیوارها اسلحه دیدم. با سالح

 

توانیم کامال  خشونتی است، به این معنا که ما از راهِ آن می طور که اسلحه نماد خشونت است، چرخه نماد بی درست همان

خشونتی شود. شمشیرِ  بی تواند سمبلِ کار نکنیم، نمی تا زمانی که مطابق با روح آن اخشونتی را عملی کنیم. ام مستقیم بی

نظر  داد. به ای از خشونت را نشان می تصویر زنده "قطع کنم. اات ر به من دست بزن تا دست"گفت  می سالنِ موسولینی ظاهراً

صورتی تصویر کنیم  رخه را بههمی. به همین شکل ما باید قدرتِ چرا بف اش قدرت تااش کنی  خواهد لمس آمد که از تو می می

ها  سخی به سوسیالیستاایم. چه پ خشونتی حرف بزند. اما امروز ما ورشکسته ی بی که صرفا در یک نگاه بتواند با ما در باره

 ایم.  دست نیاورده ایم و هنوز هیچ چیزی به ها از چرخه حرف زده اند که ما سال  داریم؟ آنان شاکی
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مشهور بود. در آن دوران چرخه  165اش"ململ"های  برای پارچه 164وجود داشت. داکا مسلمانان چرخ هم کومتِح در دورانِ

شرقی  هندِ رکتِش گرفت. همین کار بعدا از طرفِ پایین کار اجباری می خشونتی. پادشاه از زنان و طبقاتِ نمادِ فقر بود و نه بی

 نمادِ ترتیب، چرخهْ این کند. به همین کارهای اجباری یاد می خود از وجودِ آرتا شاسترایدر کتاب  166تکرار شد. کاوْتیلیا

گرفت، در حالی که زنانِ درباری با تجمل  ارزش می ی کم خشونت و استفاده از زور و اجبار بود. ریسنده مشتی غله یا دو سکه

 .به گردش مشغول بودند ،کار استثماری محصولِاین ها،  بهترین ململ در پوششِ

 

 ام تان روشن نکرده ام. اگر تا االن این نکته را برای خشونتی به شما عرضه کرده بی عنوان نمادِ ، من چرخه را بهدرست در مقابل

   معتقدم جداً حال این با. بروم راه توانم می آهستگی به فقط و هستم ها دانید که من جزو علیل میکوتاهی از من بوده است. شما 

 شده تا االن بیهوده نبوده است. انجام که کارِ

 

تواند وجود داشته باشد. تا  خودگردانی نمی 'ایم که بدون چرخه ام: تا به حال ثابت نکرده روم به سراغ چهارمین نکته حاال می

 هم بشوند. یِامعن  بایستی هم ،در نظر ،تواند ثابت شود. چرخه و کنگره زمانی که آن را برای اعضای کنگره توضیح ندهید نمی

 

اش را اندازه  آن را قرار است درک کنیم بایستی عمق ی سختی است. اگر حقیقتِ خشونتی وظیفه اثباتِ برتریِ بی  ی وظیفه

ام.  احمق ی چرخهْ دلیلِ صحبت درازم در باره خواهد مرا به آزمایش بگذارد. ممکن است ادعا شود که به بگیریم. دنیا می

است، به نماد کنونیِ قدرت استوارِ عدالتی و کار اجباری بوده  بی ها نمادِ فقر، بیچارگی، ای که قرن ی تبدیل چرخه وظیفه

ما افتاده است. ما بایستی تاریخ را عوض کنیم. و من  اقتصادی نو بر دوشِ نمادِ نظم جدید اجتماعی و بهنمادِ خشونتی، به   بی

 شما این کار انجام شود.خواهم به دست  می

 

 ها باور ندارید که چرخهْ قدرتِ رسیدن به خودگردانی ین صحبتا گویم دنبال کنید، اما اگر با وجودِامیدوارم آن چه را که می 

 'ماناید. اگر با من ادامه بدهید، اما بدون ای ایستاده بر سر دوراهیجا  خواهم که مرا ترک کنید. شما در این را دارد، از شما می

 این کنم که در غروبِ عمرم مرا فریب ندهید. کنید. من از شما خواهش می اهید داد و کار بدی برای کشور میمرا فریب خو

 

                                                                 
164

ِِ شرقِی آن روز، و پایتخِت امروزِی بنگالدش. -   شهری در بنگا
165 - muslinبها است. ای گران : چیتِ موصلی که پارچه 
166 - Kautil iya ،Arthashastra 
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ها آگاه بودم شخصِ  که از عیب ها در کارمان هستم. ایراد از من است چون حتی با این عیب و ضعف ام که تا االن مسئولِ من

خشونتی است؟ چند نفرِ ما از تهِ  ها گذشته است. آیا ما امروز صادقانه معتقدیم که چرخهْ نشانِ بی اول باقی ماندم. اما گذشته

 دل به این نکته معتقدند؟ 

 

که تتوانید  می راحتی ای خادی با طول و عرضی مشخص؟ به  یزی است جز تکهچه چ ریم. این پرچمْرنگ دا  ما پرچم سه حاال

 خودگردانی نمادِ تان قرار دارد. آن پرچمْ احساساتِ ی خادی باشید. اما در پشتِ آن پارچه ای دیگر به جای آن داشته پارچه

 این بنابر. بمیریم اش برای تا ایم آماده ما. انداخت نخواهیم دور را آن. کنیم اش فراموش توانیم نمی است، نمادِ رهاییِ ملی. 

 باشد. خشونتی بی نشان بایستی هم  چرخه

 

اقتصادی یا هر چه که  خودکفاییِاش را  خشونتی، به چه چیزهایی داللت دارد؟ اسم عنوانِ نشانِ بی اقتصادی، به چرخه در سپهرِ

طور که در  کشورهای غربیِ از هستی ساقط شدند. همان ها نفر در میلیون 'و خودکفاییملی  خواهید بگذارید. به نام بازسازیِ می

راهی است برای خالصی از   ها از هستی ساقط شدند. خودکفاییِ ما از نوعِ آن الگوها نیست. چرخه خاطر آن کشورهای دیگر به

 به کلمات ندارم. ی زیادی قدر که به خود چیزها عالقه دارم، عالقه استثمار و سلطه. من آن

 

یک  راهِ دهند خدا را از آیا خدا شکل دارد یا ندارد. معتقدان به شکل ترجیح می مان آشنا هستیم که مطرح در دینثی حما با ب

عنوانِ شکل و نمادِ  عنوانِ آرمان دنبال شود، چرخه بایستی به خشونتی قرار است به نماد عبادت کنند. بنابراین اگر بی

چرخه  کنم تصویرِ خشونتی فکر می گهداشته شود. هر وقتی که به بین مان اش شناخته شود و همیشه در جلوی چشم حقیقی

تواند  کنیم که می را انتخاب می  ای انتزاعی تصور کنیم. بنابراین شیئشکلی  خشونتی را به توانیم بی ما نمی .آید  ام می جلوی چشم

همین دلیل است که آن را  بهدهد. و  من انجام می را برای ما نمادسازی کند. این همان چیزی است که چرخه برای "شکل بی"

در من نفهمید و هضم نکنید، صد سال هم که بگذرد به  پرستشِ چرخه را پشتِ سرِی  کنم. تا زمانی که این روحیه عبادت می

درک  فهمم، برای شما هم فقط موقعی قابلِ را که من در چرخه می خشونتی ظرفیتِ بی نوع رسید. آن خشونتی نمی درکی از بی

را ترک کنید. اگر گویم: یا از من پیروی کنید یا م آن که می من به آن نزدیک شوید. این است علتِ است که با قلبی مثل قلبِ

دهم. اگر متوجه منظور من  تان انجام می رکت کنید به شما طرحی خواهم داد و هر کار ممکنی را برایحخواهید با من  می

اید، اما در واقع متوجه  اش بحث کنم. اما اگر بگوئید که منظور مرا فهمیده روز بنشینم و با شما در باره ام تا آخرِ شوید آماده نمی

 وقت است که هم خودتان و هم مرا فریب خواهید داد. گروه ما انجمنی برای کسب سود نیست. ما دنبالِ نشده باشید، آن

پس چرا در کارِ چرخه درجا می زنیم و با  ها به کشور خدمت کنیم.  آن توانیم در معجزه نیستیم. هزاران حوزه وجود دارد که می
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 اما. بروم تنهایی به را ام راه بگذارید. بگذارید تنها ام با توهم بنابراین لطف کنید مرا کنیم؟ دریانوردی می 167پرچمی مخدوش

توانید مرا با آتشِ  پرستی است، می برم و این که اعتقاد من به چرخه صرفاً بت شود که از توهمی رنج می معلوم  خودم رایب اگر

  .زنم میچرخه خاکستر کنید، یا خودم با دستِ خودم چرخه را آتش  چوبِ

 

د. وی ما خواهد ب ی مبارزه برای همهخودمان آن را ببندیم. این کار پایانی  بیاییم با دستانِ ،چرخه باید برچیده شود اگر انجمنِ

ها درگیر کرده، در دستان معدود کسانی باقی خواهد  ای که در این لحظه ما را در هزارتوی گرفتاری آن وقت است که چرخه

بینید،  محض می شان ثابت شود که سالحی قوی است. اگر شما آن را حماقتِ ماند که به آن معتقدند، و ممکن است در دستان

توانید از  به انحطاط بکشانم. به عبارت دیگر اگر می که با این کار کشور را ی انجمنی احمقانه را ندارم لبیِ ادارهط طعاً جاهمن ق

وقت است که مجبور نیستید نگران  است. آنپیشروی صِرف نیست، بلکه  کار حرکتِ نخشونتی را بیان کنید، آ راه چرخه بی

 اش باشید.  شتندانگه زنده

 

ام کنید. این فکر تازه را بعد از دو سه  گویم هضم کنید و پیروی میکه را  چه نآ کنم که یا تنهایم بگذارید، یا  هم تکرار میباز 

تان  ام یا نه. اگر توانسته باشم قانع  فکرم به شما موفق بوده دانم آیا در انتقالِ گویم. نمی وار به شما می پشیمان کردنِ سال فکر 

 خواهند با من بمانند، نوشته ای به من بدهند که از امروز چرخه را نمادِ ر را انجام بدهید. کسانی از شما که میکنم لطفا یک کا

وقت است که با  اید آن توانید بدانید و باز هم با من مانده بینید یا نمی خشونتی نمی نماد بی رادانند. اگر چرخه  خشونتی می بی

 (22کشید. ) و مرا هم با خودتان پایین می اید ند در گیر کردهاین کارتان خود را در مشکلی ناپس

 

م که فقرا چگونه یفقرا به چیزی دست پیدا کرده است. حاال باید نشان بده ی خادی تمام شده است. خادی به نفعِ یک دوره

 (23خود شوند. ) هتوانند متکی ب می

 

 (24کار ما ناقص خواهد بود ) ،نرسانده باشیم ای چرخه را به هر خانه نظر من این است تا زمانی که پیامِ

 

 هم برای تبلیغاتِ 168ردم این اهمیتِ چرخه را بفهمیم، یک پیسهمخشونت است. اگر ما و  چرخه نماد خودکفاییِ  اقتصادِ بی

مرکز امید  القَدادن باشد. بدون تَ مندان برای صدقه مان به دستِ ثروت طور نیازی هم نداریم که نگاه چرخ الزم نیست. همین

                                                                 
 متعلق به یک کشور خاص باشد.  'کشتی باید واقعا مطابق با اسنادِ قانونی دروغ معرفی کردن. پرچمِ ی تقلب در کار و خود را به نشانه - 167
دوران گاندی،  کوچک ترین واحد پول پای بود که یک سوم پیسه، یک دوازدهم  در هندِ .افغانستان و پاکستان و هند در ارزش کم پول معنای به - 168

 شد. آنه، و یک صد و نود و دومِ روپیه حساب می
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روند. هر روستا مرکزِ  ما خواهند آمد. آنان در جستجوی کار به جایی دیگر نمی میل به طرفِ لِخواهیم بود، و مردم با کما

شناخته نمی شود،  17۰یا کلکته 16۹بمبئی . آن وقت است که هند با شهرهایی مثلِ( هند مستقل خواهد شدعصبیِ )گره عصبیِ

پنداری،  مسلمان، نجس-اختالف هندو مشکالتِ 171شود. ر روستایش شناخته میمیلیون ساکنِ هفتصد هزا 4۰۰بلکه با 

و بمیریم.  ما باید برای آن زندگی کنیم .انجمن شوند. این است کار واقعی ها همگی حل می گری ها و رقابت منازعات، سوءتفاهم

(25) 

 

ها شود. اگر قادر  هایی مثل صنایع روستایی، آموزش نو و امثال آن فعالیت ی سایرِ ی چندراهه ی سرچشمهفعالیتِ چرخه بایست

 (26یا کنیم. )حا بار دیگر ارمان  روستاهای اقتصادیِ زندگیِ توانیم کلِ مندانه به کار بگیریم می باشیم که چرخه را هوش

 

، چنان چه همیشه متوانیم معتقد باشی زیادی برسانیم. اما آیا باز هم می پولِ روستاها مردمِ ایم به دستِ آن توانسته با کمکِ

نیست؟ تا زمانی که این ادعا را ثابت نکنیم، چرخه واقعا چیزی بیشتر از  کنبدون چرخه مم ایم، که خودگردانی معتقد بوده

انجام بدهیم. در چنین حالتی چرخه ابزار   اش برایدیگری  توانیم کارِ ابزاری امدادی نیست، که به آن رو می کنیم چون نمی

 (27) ما نخواهد بود. رستگاری و نجات

 

 روستا فقط موقعی ممکن است که زندگیِ یا کند. تقویتِحها را ا تواند روستا کنم که خادی به تنهایی نمی حاال حس می

 (28) .کنیم و پرتالش کوش سختروستا را  و کلِ یمروستایی را احیا کن ی صنایعِ روستایی را به کلی تر و تازه کنیم، همه

 

معاش انجام شود. هیچ یک از ما نباید این فکر را در سر داشته باشد.  تغال یا انتخابی نیست که صرفاً برای کسبِشخادی ا

(2۹) 

 

قدرت در آنان  تفاوتی است، تنها راه ایجادِ خالصیِ مردم از لَختی و بی خادی این است که تنها راهِ کشیدنِ پیش دلیل ما برای

توانند خودکفا و متکی به خود  های مهارتی هم به این شکل رونق بگیرند، روستاهای ما می حرفه آزادی است. اگر سایرِ برای

 (3۰شوند. )

 

                                                                 
 شود. نامیده می Mumbaiامروزه  - 16۹
 ی هند. جزیره دو شهر مهم و پر جمعیت تر از دهلی در دوران گاندی به ترتیب در غرب و شرقِ شبه - 17۰
 میلیون. 4۰۰کرده و جمعیت کل هند را  میلیون اعالم می 3۰۰شده. گاندی در جاهای دیگر این کتاب جمعیتِ روستایی را ظاهرا اشتباهی  - 171
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 (31قوی است. ) تِخشون بی ک اقتصاد روستاییِخادی برای ایجاد ی چه قبل از هر چیز باید ثابت بکنیم ضرورتِ اما آن

 

چرخه که نماد استقالل و  رسد که موسیقیِ اش می موقعی وقت سالگردِ چرخه فقط جشنِ اما از نظر من بزرگداشتِ واقعی

ستمزدی د درآوردنِ فقیر برای یا حتی ده ها میلیون زنِ فقیرِ زنانِکمی  تعدادِای شنیده شود. اگر  خشونتی است در هر خانه بی

می تواند حتی در حکومتی  عداشت چه معنایی دارد و آن چه دستاوردی است؟ این وضآنان بزرگریسند، برای بنخ  بخور و نمیر

ی که بین فقرا ا دیدن است. میلیونرها با صدقه است قابلِ نروایه فرماازه هم در هر جایی که سرموجبارانه هم رخ بدهد و امر

 شود.  دستمزد داده می ای که حتی به شکلِ ، صدقهمانند پایدار میکنند  پخش می 

 

خدا با هم برابرند، که هر یک در  داشت فقط وقتی ارزش خواهد داشت که غنی و فقیر مثل هم بفهمند که همه در چشمِرگبز

، بلکه با خواهد شدنبا اسلحه و مهمات حفظ  'و این که استقاللِ همه ؛دست بیاورد اش را با کار به ، بایستی ناندجای خو

 (32باقی خواهد ماند، یعنی نه با خشونت، بلکه با بی خشونتی ) ریس دستهای نخِ  به شکل مخروط ییها گلوله

 

خود روستائیان در  ، اگر سه میلیارد روپیه پارچه با دستانِخواهد بود چه ثروتی برای هند عمیقاً به این فکر کنید که این

های  گیر شود روستاها به اوج همه ی تمام عیارِ طال برای آنان خواهد بود و اگر خادی خانه ضراب ها تولید شود. این یک روستا

شان هستند. دستانِ  در چشمان مندی های ما فقرزده و بدون برقی از امید یا هوش کنند. امروز توده می ای خیزش ناشناخته

های فهمنده  تواند به این کار کمک کند. آنان باید قلب ر کسی میشان خلق کند و ه تواند این معجزه را برای ریسان می پاکِ نخ

کارخانه وسوسه شوند که  وبرقِ و نباید با زرق ؛اگر زبر استحتی  ،ببینند "خادار"و چشمانی بینا داشته باشند تا زیبایی را در 

نان این آ گرسنگی برای کردنِ شان و دور لختی پوشاندنِ شان را بپوشاند. تنها راهِ ختیتواند لُ به معنای واقعیِ کلمه هرگز نمی

شادمانه اگر بتواند اتفاق بیفتد چشمان  شان را خود تهیه کنند. این کمالِ شان را خود کشت کنند و لباس ک است که خورا

 (33گردد. ) ی دنیا به سمت هند برمی همه

 

ی "راما"جان خواهند بود. چون معتقدم  آور و بی اللی چیزهای دیگر از نظرِ من م همه ،چرخه به اوج فعالیت پیش از رسیدنِ

 بینم. وقتی که بر روی توانِ نخی تعمق ن میخودگردانی را در آشود رقصان است. من  در هر نخی که کشیده می 172من

 ،طور نیست این اوه"گویید  می شما. لذت ی نشئه از شود می پر ام قلب ریسند می را آن دست کنم که چهارصد میلیون می

                                                                 
دانست و در انگلیس گفت که خدا برای گرسنگان به معنای کار و نان است. به همین صورت،  معنا می گاندی صحبت از خدا را برای گرسنگان بی - 172

 بیند که برای گرسنگان به معنای کار است. ه میراما )خدا( را در چرخ
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 "ممکن"ایمان نیست که از باور به  ما و نبودِ ی جهلِ آیا این نشانه "گیرند. هندی ریسندگی را در پیش نمی میلیون دویست

ت در روز بریسند چیزی ناممکن عباشی که هر یک از نیمی از جمعیت یک سا  کنیم؟ آیا این که توقع داشته خودداری می

ما به کشور چه ارزشی دارد؟  وطن را نداشته باشیم، عشقِ برای مادرِ فداکاری ظرفیتِ ناچیزْ ست؟ اگر حتی در همین حدِا

(34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 ۲۰فصل 

 روستایی سایر صنایعِ

 ؟روستایی عِچرا صنای

من ه ب صریحاًاقتصادی بودم. او  خودکفاییِ جنبشِ آورم، در زمانی که در آغازِ به یاد می 1۹2۰بِهایی در سال  ضَلصحبتی را با فّ

های ما بها بدهید  رسانید جز این که به ساخته های تبلیغاتی ما بشوید، هیچ خیری نمی نماینده اگر شما، اعضای کنگره،"گفت، 

 به خادیِ  اش درست بود. اما وقتی که به او خبر دادم که قرار است تشویق استدالل "محصوالت ما را باال ببرید. و قیمتِ

ها نفر  انگیزی فراموش شده و اگر که قرار باشد به میلیون ای که به شکل غم زده شد، خادی بافت کنم حیرت ریس و دست دست

 ه و بیکار خدمتی شود الزم است احیا شود.نگرس

 

ی  خود را به سمتِ همه این است که توجه و تالشِ مستقیمِ من که مبارز است. بنابراین پیشنهادِ اما خادی تنها صنعتی نیست

است  نعمومی اند. آن صنایع ممک پشتیبانیِ زه نیازمندِای متوجه کنید که امرو نیافته اس، جزئی و سازمانمقی کوچک صنایعِ

مقیاسی که بازار را با  صنایع بزرگ ها از طرفِ ها انجام نشود. بعضی از آن محو شوند، اگر که هیچ تالشی به نمایندگی از آن

 (1طلبند. ) اند. این ها هستند که عاجزانه کمک شما را مینشینی  اند در حال عقب کردهرشان پُ تولیدات

 

 کنیم. شک هم ندارم استقاللِ مقیاس کمک کنیم، ثروتِ ملی را اضافه می کوچک ام شکی ندارم که اگر به صنایعِ در ذهن

 انسان زبان بسته ها  نتواند به میلیو خانگی. تنها همین است که می واقعی عبارت است از تشویق و احیای این صنایعِ اقتصادیِ

 صدها مفیدی شکل به توانند می. کنند می فراهم مردم کاردانیِ و خالق استعدادهای برای راهیها  کمک کند. در ضمن این

دزاتر درامَ خواهم هیچ یک از کسانی که در مشاغلِ کار بگیرند، جوانانی که نیاز به کار دارند. من نمی جوان را هم در کشور به

 دادم، انجام ریسی نخ چرخِ مورد در که طور همان درست. بگیرند دست کوچک را به رها کنند و صنایعِ ها را کار اند آن بهمشغول 

دست بگیرند و کمی به منابع  خواهم که بعضی از این صنایع را به برند می من فقط از کسانی که از بیکاری و مسکنت رنج می

 ناچیزشان اضافه کنند.

 

بزرگ ندارد. من  عصنای ام به هیچ وجه تعارضی با منافعِ الیتی که من به شما پیشنهاد دادهعوم است که تغییر در فبنابراین معل

بزرگ  کوچک کنید و بگذارید صنایعِ های خود را محدود به صنایعِ خواهم تا این حد به شما، خادمان ملی، بگویم که فعالیت می
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ها را  شوند بلکه آن کنم صنایع خُرد جانشین صنایع بزرگ نمی کارشان باشند. فکر می کنند مشغولِ طور که امروز عمل می همان

 (2کنند. ) تکمیل می

 

روستایی ، دستگاه بافندگیِ  یِریس به ترتیب چرخ نخ های نساجی، شکر و برنج کمک کنیم و دلیل به کارخانه ممکن است بی

پر ویتامین و مغذی را،  های یا ماُلسزرد  قنداش را ،  حصوالتشکر و م نی شان خادی، خُردکنِ روستایی دستی و محصول

نخورده باقی  ها دست کوب دارش با این برنج ویتامین ی روییِ را، که پوسته هیدیاش را، برنج نسا دستی و محصوالت کوبِ برنج

روستایی  برنج کوبِ شکر، روستاییِ نیی روستایی، خُردکنِ  "چرخه"وجود  ی ما حفظِ مانند نابود کنیم. بنابر این وظیفه می

شدن از حال و روز کارگران و تعداد کارگران آواره شده با  شان، مطمئن های شان، کشف کیفیت صوالتحاست، و با تبلیغ م

تا آنان را قادر به  کاری کنیم شان، روستایی حفظ خصلت ، در ضمنِوضعیتِ آنان آالت صنعتی و کشف روش های بهبود ماشین

 !ایم آور از آنان غفلت کرده قدر بد و شرم هجات کند. چت با کارخانرقاب

   

تولیدات مشابه خارجی  شان باید به ای با کارخانجات نساجی یا شکر یا برنج وجود ندارد. محصوالت ها دشمنی در این صحبت

بانی الزم را دریافت کنند. اما آنان به ورشکستگی قرار بگیرند باید پشتیبا خارجی در معرض  ترجیح داده شود. اگر در اثر رقابت

ع روستایی شکوفایی اند. آن چه که الزم است حمایت از صنای ها با وجود رقابت با خارجی در حالِ ارند. آنچنین چیزی نیاز ند

نی خارجی کار کنند. یصنعتی است، چه این که در داخل یا در سرزم آالتِ ی ماشین خُردکننده ها در برابر رقابتِ آنو کارگرانِ 

باشند و در نتیجه در حال انقراض باشند. اما تا جایی که   ذاتی نداشتهیده کیفیتِ یو برنج نسا قند زردممکن است که خادی، 

ها هزار روستایی انجام نگرفته  نوشتِ دهرترین تالشی برای دانستن چیزی در مورد س جز برای خادی، کوچک من خبر دارم، به

 (3آورند. ) شان را در می کوبی نان شکر و برنج نی کردن ه خُرد است که از را

 

شی )استقالل اقتصادی( نیستند، بلکه به این دلیل که سوادِ خاطر این که عاملِ ام نه به من صنایع سازمان یافته را کنار گذاشته

توانند بازاری را  ری فعلی ما، به آسانی میبیدا وضعیتِ در توانند روی پای خود بایستند و میها  حمایت خاصی الزم ندارند. آن 

 (4در تسلط داشته باشند. )

 

کنند.  مان را محدود به اجناسی کنیم که روستائیان تولید می کنیم، باید خریدهای کاالهایی که استفاده می درخالصه این که، 

غیب کنیم که کیفیت کارشان را بهتر ظرافت و زمخت باشند. ما بایستی سعی کنیم آنان را تر تولیدات آنان ممکن است بی

شوند، یعنی در کارخانجات بزرگ کنار  یا حتی اجناسی که در شهرها تولید می اجناس خارجی برتریِ ها را به خاطرِ کنند، آن
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ها  آنبه را مان  ی روستایی را بیدار کنیم. به این ترتیب قدری از بدهی هنرمندانه به عبارت دیگر، بایستی استعدادِ نگذاریم.

خودمان  نباید وحشتی از آن داشته باشیم که آیا در این تالش موفق خواهیم شد یا نه. در همین دورانِ 173خواهیم پرداخت.

ایم. بنابراین  ها متوقف نشده اند به دلیل سختی آن ف مان برای رشد ملت اساسییمواردی داریم که وقتی فهمیده باشیم که وظا

اگر باور داریم که فقط در آن صورت  ،که احیاگری روستاهای هند ضرورتی برای هستی ماستم معتقدی فرد عنوانِ هاگر ما ب

یا دینی ممکن  که آنان به چه قومیتی  ببینیم، فارغ از این  پنداری را ریشه کن کنیم و یکی را با همه توانیم نجس است که می

جای این که شهر را  مان رفتار کنیم، به خود ا آنان مثل الگویاست متعلق باشند، بایستی از نظر ذهنی به روستاها برگردیم و ب

پس طبعاً باید از خودمان شروع کنیم و به همین  ،نگرشی درست است نگاه ها بگذاریم. اگر این جلوی آن کردن برای تقلید 

ای استفاده کنیم، هرجا که ممکن باشد از قلمِ نی به جای خودنویس و جاقلمی،  جای کارخانه ساز به دلیل مثالً از کاغذ دست

ندین برابر مثال توانم از این نوع چ ها استفاده کنیم. من می کارخانجات بزرگ و امثال اینجوهرِ جوهرِ ساخت روستا به جای 

بزنم. تقریبا هیچ چیزی با کاربرد روزانه در خانه وجود ندارد که روستائیان قبال نساخته باشند و نتوانند حتی االن بسازند. اگر 

حالی که فعالً مشغول رسانیم، در  ها روپیه به جیب روستائیان می چشم بدوزیم، فوراً میلیون درست کنیم و به آنان امان ر ذهن

 فاجعه پیشرفت که است حالت این در. برسانیم آنان به باشد داشته ارزش که بازدهی که هستیم، بدون این  مار روستاییاناستث

 (5. )ایم کرده متوقف را

 

دانند کشاورزی در  شوند. کم اند کسانی که امروز می دهانِ شخم زمین محدود می به ذره فقط به کار دست مردم روستایی ذره

شان روال  گذرانند. زندگی جانی را می نیست که جواب بدهد. روستائیان زندگیِ بی ِ حلی راه هند 174ک و نامنظمِهای کوچ زمین

 (6آهسته است. آنان زیر فشار قرض اند. ) گرسنگیِ

 

 (7صد هزار روستای هند را تکمیل خواهد کرد ) ویرانیِ هفت 'انقراض صنایع روستایی

 

شمار باشد. اما موقعی  کار موقعی خوب است که نیروی کار برای انجام کاری که قرار است انجام شود انگشت کردن  ماشینی

 (8طور که در هند مصداق دارد. ) های بیشتر از نیاز برای کار وجود داشته باشد، همان زا است که دست آسیب

 

برنج و آرد نه تنها هزاران کارگر زن فقیر را آواره  ند، کارخانجاتِک میی را آواره یی تولید کارخانجاتْ کارگر روستا هچاما اگر پار

                                                                 
 دید. ی این دو را در طول تاریخ استثماری می گاندی به بدهی تاریخی شهرنشینان به روستا نشینان معتقد بود، چرا که رابطه - 173
نامنظم بیشتر است. نیروی کار هم  های کوچک حاصل بین زمین های تختِ بزرگ طبعا کمتر است و مرزهای بی انرژی مصرفی برای کار در زمین - 174

 ها طبعا کم است. وری فردی و جمعی در این زمین باید چند بار در چند جا تمام مقدمات کار را تکرار کند. بهره
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در جایی که مردم مخالفتی با خوردن غذای  زند. ی کسانی که در این ماجرا هستند آسیب می همه بلکه به سالمتیِ  کنند، می

ها نفر  ساند، اما در هند که میلیونر خوردن آرد سفید و برنج ساییده ضرری نمی آیندْ اش برمی گوشتی ندارند و از پسِ هزینه

رسد، گناه دارد که  شان به این نوع غذا نمی خوردن غذای گوشتی نداشته باشند دست افتی بمخالاگر هم حتی در مواردی که 

 اش رسیده که پزشکان و دیگران ساییده محروم کنیم. االن وقتندار و برنج  آنان را از عناصر مغذی و حیاتی درون گندم سبوس

 (۹) با هم مردم را از خطری آگاه کنند که همراه با خوردن آرد سفید و برنج ساییده وجود دارد.

 

دیگر نیست، بلکه از راه احیای صنایعی است که تا همین  های مهارتکشاورزی و  کردن  راهِ بردنِ کار به روستاها با ماشینی

 (1۰) اند. کرده میدنبال  امروز

 

ممکن و نظر من، بایستی تشویق صنایع موجود و در موارد  به 175(ایویاسراسریِ صنایع روستاییِ هند )ی  اتحادیه از این رو کارِ

 های کلبه در روستائیان یعنی باشد، روستایی های روش به بنا در حالِ انقراض یا منقرض احیای صنایع روستاییِ 'مطلوب

گیری  شکلِ چشم به توانند های ساده می اند. این روش کار کردههای بسیار قدیم  طور که از دوران خودشان کار کنند، همان

ریسیِ دستی و بافندگیِ دستی انجام شده است.   ، نخکنیِ دستی، فتیله سازی دستی طور که در پنبه پاک بهسازی شوند، همان

(11) 

 

عوض انرژی و معاشی که از  توانند در اند که می  ایع مختلفیروستاست. سیارات همان صن ی شمسیِ خورشید منظومه خادی

توانند رشد کنند. اما در طی آخرین سفری که داشتم کشف  گیرند آن را حمایت کنند. بدون آن، صنایع دیگر نمی خادی می

سودزای وقت  کردن تواند رشد بیشتری کند. برای این که روستائیان قادر به پر  کردم که بدون احیای صنایع دیگر خادی نمی

 (12نظر به روستا رسیدگی شود. )  شان باشند، باید از همه اضافی

 

کند. استثمارگر چه  ی دائمیِ استثمارگران، چه خارجی یا بومی می ی روستائیان آنان را طعمه خواسته یا ناخواسته بطالتِ خود

. به همین دلیل به خودم ای وجود ندارد انیخودگرد شانداز چشم در ،اش یکسان است ی هند، وضعیتجاخارجی باشد یا از هر

ای به خادی نداشتند، بیاییم کاری به آنان  عالقه بیاییم از این مردم بخواهیم کار دیگری انجام دهند؛ اگر خودشان"گفتم 

بل خیلی چیزهای قا "دادند، کارهایی که خیلی وقت است کنار گذاشته شده. آن را انجام می بدهیم که از قدیم اجدادشان

ها به دنیای  الن برای همانااما  ،دکردن  چندان دور خودشان تولید می هایی نه وجود دارند که سال   استفاده در زندگیِ روزمره
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اند اما   شان به روستائیان وابسته ی شهرنشینان وجود دارد که برای ی زیادی در زندگی روزمرهبیرون وابسته اند. چیزها

ی وقت آزادشان را به انجام کارهای  ای که روستائیان تصمیمی بگیرند که همه کند. لحظه شهر وارد میها را از  روستایی االن آن

پیوند قطع شده بین روستائیان و شهرنشینان دوباره برقرار  ،مفید وقف کنند و شهرنشینان آن محصوالتِ روستایی را بخرند

 (13) 176شود. می

 

تیارشان خی را در اکه چیزخواهم  روند و در آن جا زندگی کنند. اما از آنان میخواهم که به روستا ب من از شهرنشینان نمی

توانند، پس  روستا تهیه کنند؟ اگر نمی به جز از ی خامی وجود دارد که شهرنشیان دهشان است. اصال هیچ ما بگذارند که مناسب

دهند، اما برای تجاوزگرانِ  هم انجام می طور که االن آن کار کند، همان تکمیلِ بر روی چرا به او آموزش داده نشود که خودش

 (14) 177استثمارگرِ ما

 

نیازهای شهرنشینان را برآورده کنند. ما باید در آینده ببینیم که روستائیان قبل از هر چیز متکی به خود شوند و پس از آن 

(15) 

 

توانند بدون خادی وجود داشته باشند، و خادی  ها نمی شوند. آن صه میعنوان همراه خادی وارد عر  سایر صنایع روستایی به

کوبی دستی،  کُنیِ دستی، برنج آسیابشود. اقتصاد روستایی بدون صنایع اساسیِ روستایی مثلِ  اش خالی می ها از ارزش بدون آن

توانند خود را  اعضای کنگره می کمیل شود.تواند ت ها نمی کِشی و امثال این سازی، دباغی، روغن سازی، کاغذسازی، کبریت صابون

باید   ای بدهند. همه ی تازه ها سهیم کنند و اگر روستایی باشند یا ساکن روستا بشوند، به این صنایع حیات تازه و جلوه در این

شکی نیست که  کنند. با وجود تقاضا، که فقط از اجناس روستایی در هر وقت و هر جای موجود استفاده می به این افتخار کنند

شده باشیم، خواستار تقلید از غرب  اندیش-مان عرضه شود. وقتی که روستا تواند از طرف روستاهای های ما می بیشتر خواسته

 ای را به وجود خواهیم آورد که سازگار با تصویر هندِ ملیِ حقیقی مشرب و رغبتِنخواهیم شد، بلکه  زسا-یا تولیدات ماشین

 (16کت، گرسنگی و بطالت ناشناخته خواهد بود. )ای است که در آن فال تازه

 

ساز، برنج   باف، کاغذ دست ی دست ی خادی. در غرب پارچه ی برنامه احیای صنایع روستایی چیزی نیست جز گسترش و ادامه

ها یک صدم اهمیتی را که  است که ایننیستند. تنها فرق در این ای برای مردم  غریبه چیزهای کوب و نان و مربای خانگی دست
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شان به معنای مرگ است برای  به معنای زندگی، و نابودی 'شان به کمک ما جا ندارند. چون احیای رند در آندر هند دا

ها نفری تولید  تواند دیده شود. عصر ماشین هر کاری اگر بکند، هرگز شغلی برای میلیون روستایی، چیزی که به راحتی می

 (17) کند. شان می آالت صنعتی آواره ی ماشین ی عمده که عرضه کند نمی

 

 (18خشونت است. ) بی اقتصادیِ نماد خودکفاییِ ی ما باید بفهمیم که چرخهْ همه

 

ها باشد. اگر بتوانیم  های صنایع روستایی، آموزش نو و امثال آن ی سایر فعالیت ی چند شاخه پیگیریِ چرخه بایستی سرچشمه

 (1۹مان را بار دیگر احیا کنیم. ) وانیم کل زندگی اقتصادی روستاهایت کار بگیریم می مندانه بهچرخه را هوش

 

کند که الزم است در روستا انجام شود، یعنی با کل زندگی  طی آن چیزهایی مرتب گرِ ما بایستی بتواند خود را به همه کنش

 (2۰) .خود را همیشه مثل یک منبع نور حس کند لروستایی، و در عینِ حا

 

توانند در  های روستایی می گر باید ببیند که کدام حرفه عالوه، کنش بینم. به من چرخه را مثل مرکز بهسازی و اصالح روستا می

طور  اش را آن وفنّ گرِ ما باید فوت کِشی با گاو است. کنش ، در اول فهرست روغنشکوفا شوند. در میان این حرفه هاروستایش 

دستی است. این کار  تواند عرضه شود کاغذسازیِ روزها در ماگان وادی بهسازی شده است بداند. صنعت دیگری که می  که این

روستا و تامین کمی  کردن خاطر خودکفا  ، اما نه برای این که برای کل کشور کاغذ تامین شود، بلکه بهباید یاد گرفته شود

 گیرد. ب درامد باید انجام

 

را احیا کنیم که در هر روستا چیزی است حیاتی. در  (دستی آسیابِ ) آس دست بایستی ،ساز کِشی و کاغذ دست بعد از روغن

ی برنج.  طور در باره  اند. همین ام بوده ی نگرانی ندین سال مایهچ غیر این صورت مجبوریم که به کارخانجات آرد رجوع کنیم که

نی شلتوک آماده کنیم، چون واقعیتی است کَ برای پوست آس دستدستی یا  کوبیِ اب برنجخروستا را برای انتما بایستی مردمِ 

 (21ای برای سالمتی ضرر دارد. ) کارخانه ی سفیدِ شده که برنج ساییده کامال شناخته

 

دوخت و دوز، آهنگری، نجاری،  دست بیاورد. کمی کارِ بهسازی کل روستا به ی گر روستایی بایستی دانش کاملی در باره کنش

این  فعاالنِگر روستا باید به دنبال ایجاد همکاری بین  سازی، کشاورزی و امثال این ها در روستا وجود دارد. کنش  چرم

 (22های هماهنگ یک کل خدمت کنند. ) اشتغاالت مختلف باشد تا آنان را آماده کند که مانند بخش
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توانیم جلو برویم. اگر فعالیت  با هدف بهسازی سراسری روستا انجام بدهیم. بیایید ببینیم تا کجا میحاال ما باید کار را بار دیگر 

ی مهمی نیست. ما قدری احساس در مورد  ها به خاطر این تغییرات کند شود یا به صفر برسد، مسئله گاهی وقتهای فعلی ما 

ایم باید مکث  ی اهمیتِ خادی به مردم گفته نکاتی باشد که در باره ایم. اما اگر خطاهایی در آن خادی در بین مردم ایجاد کرده

 مان را پس بگیریم. مان را اعالم کنیم و ادعای مان ادعایی نادرست باشد باید علناً خطای های کنیم. اگر حرف

 

برای آنان را کنار ی تامین خادی  ید کنند. خواستارم که وسوسهلمن  از شهرنشینان خواستارم که خادیِ خودشان را تو

ییر ما را ترک غگران بخواهند به دلیل این ت شویم. در صورتی که کنش ها می بگذاریم. ما به روستاها خواهیم رفت و ساکن آن

 توانیم برسیم. ما در ی مطلوب نمی گذاریم بروند. تا زمانی که مغز و دل ما به این حد ایمان نیاوَرَد، به نتیجه ، میکنند

کنیم. اما با تمرکززدایی از کارمان تا حد ممکن  اری را هدایت میگذ سیاست  صرفاً( ایساهند )یسندگانِ سراسرِ ری  اتحادیه

هایی  ها و حرفه مان را به سایر فعالیت کنیم. بعد از آن انرژی و توجه  ی کامل برای خادی آزاد می خودمان را از کار هر روزه

شان هستیم. فقط در آن موقع است که جوهرِ واقعیِ کارِ ما  وجود دارند که ساکن کنیم که در حوالیِ روستاهایی معطوف می

 (23تر برای این کار باشد. ) ریزیِ هر چه عمیق مان بایستی پی ی اصلی شود. ... امروز مسئله عملی می

 

هستم. سایر صنایع روستایی ی  داری و همه بخشیِ کشاورزی، دام ها و ابزار بهبودِ شرایط مردم از راه توان من در فکر راه

 (24ی خروار است. ) ی من وقتی حل خواهد شد که حتی در چند تایی روستا موفق شوم، چون مشت نمونه مسئله

 

 از خود شروع کن

خواهی صنایع  طور می پرسند چه می، بینند میوقتی مرا  االن  همین تا نویسند، و دوستانْ االن دارند میهمین نگاران تا  روزنامه

 کنی: کاری می کنی و اول از همه چه عروستایی را شرو

 

  "ترین کار است اول از همه انجام بده. از خودت شروع کن و کاری را که برایت آسان"پاسخِ  روشن این است که 

 

 :تر بگویم کند. پس بگذارید واضح کنندگان را راضی نمی اما این پاسخ سئوال

 

 برد نگاه کند و اجناس ساختِ کار می راکی، پوشاکی و چیزهای دیگری که روزانه بهوخی اجناس  تواند به همه هر کسی می
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ی ارزانی تولید  شان و با ابزار ساده ها یا مزارع دستِ روستائیان در خانه هایی عوض کند که به شهر را با آن خارج یا ساختِ

خود آموزشی خواهد بود با ارزش باال  خودیِ جایگزینی بهکار گرفته شده و تعمیر شوند. این  توانند به سادگی به شوند که می می

جا از مسواکی  کار تا این تازه . مثال فرض کنید، آدمِنشان خواهد دادی است اساسی. گام بعدی خودش را به شخص عو شرو

ه او استفاده از خواهد آن را با مسواکی روستایی عوض کند. ب میحاال . ای در بمبئی است کند که ساخت کارخانه میاستفاده 

 گِرد سنگی با را آن سرِ یک باید است، دندان بی اصالً یا دارد سستی شود. اگر دندانِ می توصیه 178درختِ صمغِ عربیی  شاخه

 استفاده کن پاک زبان عنوانِ به ها نیمه این از و دهد می شکاف چاقو با را دیگر سر. کند له سخت سطحی روی بر چکش یا

ای هستند.  غیر بهداشتیِ کارخانهبسیار های  تر و خیلی تمیزتر از مسواک ها ارزان کخواهد شد که این مسوا او متوجه .کند می

ی  کند. پارچه یز به اندازه ی مساویِ هم عوض میشده و نمک تم چوب تمیز کامال پودر را با ذغالِ یشهر دندانِ طبعا ً پودرِ

ی دستی و ساییده نشده، و شکرِ سفید را با قند  شده کوبی ای را با برنج شالی خانهبافت، و برنج کارای را با خادیِ روستا کارخانه

که در  اند مطرح کرده عنوان نمونه مطرح کردم ... تا مشکالتی را پاسخ بدهم که کسانی ها را به کند. این روستا عوض می زردِ

 (25) .کنند مورد این وسایل با من بحث می

 

 سازی لبنیات

نمایش  اما فطریِ ما، رَحمِاند به   چند که پاسخی های ما، هر گاوسرا های ماست. بار دام آور تنها علت وضعیتِ تاسف شرمغفلتِ 

اند برای   ، صرفاً انبارهاییباشند نمونه و موسساتِ ملیِ سودزا پروریِ ع دامرمزا که این جای به ها این هستند. اجرای آن بدشکلِ

ایم، و  اش را برده کرده مایت از گاو ماده، ما گاو ماده و فرزندانحهای از کار افتاده. در عین پذیرفتنِ سنتِ  شدنِ دام جمع

 (26ایم. ) خودمان هم برده شده

 

دست  های تحت نظارت خودشان به داماز ه کند ک مناسبْ ساکنینِ شهر را با شیرِ کامل و ارزانی تامین می های گاوِ  پناهگاه

در یک  ها  گاه این پناهگذارد.  ها بلکه از پوست دام مرده در اختیار می شده هایی نه از پوست سالخی کفشطور  آید، و همین می

 در ،ای از شهر اما در دسترس های چسبیده به شهر نخواهد بود، بلکه در فاصله داخلِ قلبِ شهر یا در محله زمینِ 17۹دو جریب

اما بر  جدّیای مدرن به صورتِ تجاریِ  خانه داریِ مدرن و دباغ شود که در آن یک دام هکتار زمین تاسیس می 4۰یا  هکتار 2۰

شوند. به این ترتیب نه سودی در بین است و نه سود سهامی که پرداخت شود و نه ضرری هم  ملی اداره می خط مشیِ اساس

شوند مدرکی برای پیروزیِ هندوگری خواهند بود و  این نوع بنیادها که در سراسرِ هند پراکنده می ،تدکه وارد شود. در دراز م
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160 
 

 جمله از نفر هزاران برای آبرومندانهماده خواهد بود، یعنی حفاظت از دام و اشتغالِ  ی گاوِ نشانه ای از جدیتِ هندویی در باره

 ها باید هندی بلکه  دانمارک، نه. هستند کارشناسی علمیِ دانشِ نیازمند دباغی هم و لبنیات هم که چرا کرده؛ تحصیل افرادِ

ی این باشد که هر ساله نود میلیون روپیه  زده شرم های لبنیاتی باشند و هند نبایستی ترین آزمایش الگو برای دقیق کشورِ

 را استفاده کند. ی وارداتی  شده کشتار دامِ پوستِ 'دخو دام مرده صادر کند و برای مصرفِ تِپوس

 

ها   پناهگاههای  ی کمیته این است که همه  آورتر است. آرزویم آور باشد برای هندوها شرم اگر این وضع برای هند شرم

 تاکردم  "گیریدیه" رانیِ که در پاسخ به سخنرا هایی  صحبتطور  همینجدی بگیرند،  صمیمانهمرا  های صحبت

های فرسوده و  ی دام پناهگاهی برای همه طور همینو  های مطلوبی تبدیل کنند های لبنی و دباغی کارگاه را به شان های گاه پناه

 معلول.

 

نیازهایش در کنار خود داشته باشد. به کالم دیگر مدیر مسئول هر  ی مناسب برای بایستی یک دباغخانه گاه گاوسرا یا پناههر 

کار انجام شود،  استفاده از بقایای دامِ مرده داشته باشد. اگر این داماتِ فوری برایانشِ کاملی از اقدیک از این موسسات باید 

 به هیچ وجه پیش نخواهد آمد.  گاه پناهیک واحد دام در  تعدادِ زیادیِ ی مسئله

 

و این مسئله به پیشنهاد من هم مربوط نیست. تا زمانی که یک راس  اطالع هستم ها بی گاه پناه در ومیرِ دام از میزان مرگ من

طور که در موقعی که  کار کند، درست همان اش با بقایای آن چه باشد مدیر آن بایستی بداند بعد از مرگ گاه پناه دام در یک

 نحوی از آن مراقبت کند. چه  رود که به زنده است ازو انتظار می

 

مسئولیتِ بقایای دام را که  ،به شکل معمول، ها به شکلی که شرح دادم بایستی ستانه برای حفاظت از دامدو این نوع نهاد انسان

مردم وجود طبقات محروم و هم منفعت عموم  و هم منفعتِ ها، هم منفعت دام عهده بگیرد. در این نکتهْ ممکن است بمیرد به

ی آن وجود ندارد، یکی از افرادِ محلی که معتقد به حفاظت از گاو است  ضمیمههای  خانه  یا دباغ گاه پناهه دارد. در روستاهایی ک

روی الشه  بر باید ای را انجام بدهد که های اولیه عهده بگیرد یا کار خانه را به ترین دباغ بایستی مسئولیتِ بردن الشه به نزدیک

ایِ زیادی  ی سرمایه هنها آن طور که شرح دادم هزی خانه یجاد این دباغا جا بفرستند. های مفیدش را به آن انجام بدهند و قسمت

 ی اولیه برای آموزشِ کارگران برای این کار الزم است. الزم ندارد. فقط کمی هزینه

 

 کوبی دستی و آسیابِ دستی غله برنج
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توان فوراً پرداخت که برای  میهای آن  طور به بعضی از جنبه ام که چه  ام برای استقاللِ اقتصادی کامل، نشان داده در نوشته

توانند شریک شوند.  ترین افراد هم در این منافع می مند رسنه هم از نظر اقتصادی و هم بهداشتی نفع دارد. ثروتها گ میلیون

ها  ونرود و میلی کوب می مزدها به جیبِ خواهران برنج ، دستسبکِ قدیم در روستاها کوبیده شود ترتیب اگر برنج بتواند به این به

د که برنج ساییده ی خالی را بخورن ا که نشاسته جای این رسانند، به شان می ی مغذی از برنج نساییده به بدن خور قدری ماده برنج

های  شوند، مسئول کارخانه دهد که زیر پایش له می کند. طمع انسانی که اهمیتی به سالمتی و ثروت مردمی نمی عرضه می

توانست با  ید. اگر افکار عمومی قوی بود به سادگی منبین خیز می برنج های سرزمینی  در همه افرادانگیز برنجی است که  نفرت

وکاری را متوقف کنند که  ها بخواهد کسب کار کارخانجاتِ برنج را ناممکن کند و از مالکین آن اصرار بر مصرفِ برنجِ نساییدهْ

 (2۹دزدد. ) ی معیشت را می مندانه یر ابزار شرافتگذارد و از مردم فق سالمتِ کلِ یک ملت را زیر پا می

 

ها  ی موتور کنم هند همه بینم. فکر می مان می ای صنعتیِ آسیاب غله را در هزاران روستا به عنوان حدّ بیچارگیه من وجود چرخ

ی طمع  نشانه 'تاها همآالت و موتورها در مقیاسی وسیع در روس کند. ... نصب این ماشین آالتِ آسیاب را تولید نمی و ماشین

را از آسیاب دستی آالت هزاران  ؟ هر یک از این ماشیناست. آیا درست است به این شکل به حساب فقرا جیب کسی پر شود

ها، این  سازند. عالوه بر این ها را می آس دست گیرد که این گری می صنعت دار و انهخو اشتغال را از هزاران خانم  اندازد  کار می

 گری هم هست. اگر به صنعت کند. زوال این صنعت به معنای زوالِ مسری است و  به هر صنعت روستایی سرایت میروند 

اما  .بگوید شان ضد بر که باشد  نداشته زیادی چیز که بود ممکن آدم بود، تازهصنایعی  با قدیمی دستیِ صنایع معنای جایگزینیِ

آالت صنعتی وجود دارند، انسان حسرتِ شنیدن  در هزاران روستایی که ماشین. افتد چیزی نیست که دارد اتفاق می آن این

 (3۰کِشد ) ها را در صبح زود می موسیقیِ آسیاب

 

 های دستی کِش روغن ماشینی و روغنِ روغنِ

 کِش روغن ناتوانیِ شخصِ 'ین دلیلرت . قویروستایی را بررسی کرده است روغنِ دستیِ قدر شدنِ بیهایی هم علت شری جاوِربِ

کِش  . روغن18۰شوند اغفال می ها بابتِ دانه بعد از فصل تولیدعمالً دانه است. روستاها ی  به عرضه نداشتن منظم دسترسیِ در

همین دلیل او ناپدید شده است یا به  به .اش خیلی کمتر است برای خرید از شهر هم پولها را انبار کند،  پولی ندارد که دانه

هدر رفتن شدید منابع کشور شده.  اند که باعث  مروزه عاطل ماندهاکِش  شدن است. صدها هزار روغن سرعت در حال ناپدید

ها را با قیمتِ معقول در  مبدا احیا کند و آن ها در محلِ دانه های فعلی را با حفظِ کِش ی حکومت است که روغن همطمئناً وظیف

های  ها از طریق انجمن این دانه هاییجاورب قولِ دهد. به دست نمی چیزی ازبگذارد. دولت با انجام این کمک  آناندسترسِ 
                                                                 

180
 کنند. اند و روستاها را از دانه خالی می شهر آمده فروشند که از ها را به دالالنی می ی دانه یعنی همه - 
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اش این است  بر اساس پژوهش جاوربهاییری شِشود. نظر  داده میتحویل ها(  پَنچایاتی روستایی ) تعاونی یا شوراهای پنج نفره

ناخالصی که  یر روغنِتواند از خِ تواند با محصولِ ماشینی رقابت کند و روستایی می که اگر این کار انجام شود آن روغن می

، همان  اگر که گیرش بیایدآورد،  ای که روستایی گیر می رسد بگذرد. باید توجه داشت که تنها چربی اش می امروزه به دست

 با روغن حیوانی غریبه است. عموماً روستاییرساند.  به او می گیاهی روغنِ است که

 

آورد که  ها است . او سه دلیل می کِش تر از روغنِ روغن او )شری جاوربهایی( کشف کرده که چرا روغن ماشینی در کل ارزان

ی روغن و همین طور در زمانی  خرین قطرهماشین د ر بیرون کشیدنِ آ اپذیرند. آن دو سرمایه و تواناییِها گریزن دوتای آن

شوند. اما شری  دهد خنثی می ها با کمیسیونی که مالکِ کارخانه به دالالن می . این مزیتهستند کِش تر از روغن کوتاه

کار به این  آید، مگر این که او هم همین کار را بکند. او طبیعتاً دست دلیل سوم، یعنی ناخالصی برنمی ی جاوربهایی از عهده

 "ناخالصی کردن قانون ضد اضافه "ی ناخالصی حکم کند. این کار با  کند که قانون باید در باره نخواهد زد. بنابراین پیشنهاد می

برای کارخانجات  ی خلوص نامه گواهی کردن یا با اِعمالِ آن از راه الزامی ،باشدوجود داشته تواند انجام شود، اگر قانونی  می

 (31) کِشی. روغن

 

 ۱۸۲شکر محلیو  ۱۸۱ساز زرد دست قندِ

 

ی بعد از نساجی صنعتِ تولید شکر است. این صنعت به کمک ما  ترین صنعتِ عمده ی شکر را در نظر بگیرید: بزرگ کارخانه

کمی به رشد این صنعت  کمکِ 'های مردمی ن شوند. سازما های شکر به سرعت دارند چند برابر می هیچ نیازی ندارد. کارخانه

یابنده است که  صنعت تا آن حد درامدزا و گسترش این گذاریِ مساعد است. و امروزه قانون دارِ وام 'شکر صنعتِ اند. رشدِ کرده

ای از شکر   هزش تغذیری همگان از نظر ا شود. شکر زرد به گفته تولید شکر زرد دارد به چیزی متعلق به گذشته تبدیل می

ی  عرصه بسیار ارزشمند شدیدا خواستار کمک شما است. خود اینْ جاست که این صنعتِ روستاییِ . اینباالتراستشده  تصفیه

شتنِ آن تحقیق کنیم. این صرفاً دانگه ها و ابزار زنده راه ی آورد. ما باید در باره وجود می بزرگی برای پژوهش و کمک فراوان به

 (32تصویری کلی است از منظورِ من. )

 

                                                                 
181 - gur 
182 - khandsari 
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شود.  درست می  184خاجوری ی وجود دارند. تادی ازعصاره همگی در سایر مواد خوراکی  183تادی منسوب به های غذاییِ ارزش

گویند و خیلی از مردم با نوشیدن نیرا از یبوست  می 185ی نیست. در زبان هندوستانی به آن نیرا ی خاجوری سم ی تازه عصاره

م که همان ارزش غذاییِ آب ا هد یبوست ندارد. متوجه شدضکنم اما برای من نقش  اند. من خودم آن را مصرف می خالص شده

نخواهد  بح به جای چای و امثال آن بخورد چیز دیگری برای صبحانه احتیاجصنیشکر را دارد. اگر کسی یک لیوان نیرا در 

خت نخل ای از در شود تا شکر زرد پالم درست شود. خاجوری گونه  پختهتواند  شکر می ی نخل )پالم( مثل نی صارهعداشت. 

ی نوشیدنی دارند. چون نیرا خیلی سریع  صارهعکند. همه شان  و در کشور ما رشد میرُدخو ی نخلِ است. چندین زیرگونه

چون تامین این شرایط . مصرف شود در همان محلِ آبگیری باید بشود و به همین دلیل فورا تماماً مصرف بایدشود  تخمیر می

تواند جای  است. شکر زردِ نخل به خوبی می نخل سخت است مگر در حد محدودی، بهترین کاربرد نیرا تبدیل آن به شکر زردِ

  به نسبت آن دهند. یک مزیتِ شکر ترجیح می واقع آن را به شکرِ زردِ نی را بگیرد. بعضی از مردم در شکر شکر زرد نی

 صنایع روستاییِ سراسری هندی  اتحادیه تواند از آن بیشتر بخورد. شکر آن است که کمتر شیرین است و بنابر این فرد می نی

نخل را رایج کند، اما باز هم کارهای بیشتری باقی مانده. اگر از نخلی که  زردِ کارهای زیادی کرده تا تولید و مصرفِ شکرِ( ایویا)

با پول بسیار  اآورد و فقر زرد استفاده شود، هند هرگز شکر کم نمی شود برای تولید شکرِ تادی استفاده می کردن برای درست 

یه شده تبدیل شود. اما شکر زرد خیلی تواند به ماُلس و شکر تصف . شکر زرد نخل میتوانند شکر زرد خوب بخرند کمی می

شده و  اَلَکرود. درست مثل آرد گندم  در روند تصفیه از دست میمفیدتر از شکر تصفیه شده است. نمک موجود در شکر زرد 

ه شد دهند، شکر تصفیه شان را از دست می ی رویی( مقداری از ارزش غذایی بَر )پوسته نبود برون علتِ برنج ساییده شده که به

ی مواد خوراکی اگر تا حد  تواند این تعمیم را بدهد که همه دهد. آدم می هم بخشی از ارزش غذاییِ شکر زرد را از دست می

 (33ند. )ا تر شان خورده شوند غنی ممکن در حالت طبیعی

 

 زنبورداری

تواند به شکل سرگرمیِ زنان و مردانِ  میزنبور که زنبورداری امکانات بسیار باالیی دارد. جدا از ارزش آن در روستا،  کنم فکر می

های کشور چیزی اضافه کنند و بهترین شکر سالمت بخش را برای  توانند به ثروت ها می آن دار هم پرورش داده شود. پول

کودکان بخش در بین  عنوان غذای سالمت توانند آن را به وستانه هم داشته باشند مییل انسان داخودشان تولید کنند. اگر تم

ها و  قیمتِ حکیم دارها یا داروی طبیِ گران ی پولسل بایستی تجملی براعلی ندارد که قسمت کنند. دلی ها رمقِ هاریجان بی

                                                                 
183 -  tadiکنند. ی الکلی هم تولید می  شود. از آن نوشابه عنوان نوشیدنی مصرف می  های مختلف که به ی نخل : شیرابه 
184 - khajuri 
185 - nira 
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و شهرها  های ناچیز است. تحقیقاتی که می تواند در روستاها از داده شک امید من بر استنباط ناشی باشد. بی 186ها وایدیا

طور  ی خوراکی عمومی باشد یا همان تواند یک ماده انجام شود بایستی نشان بدهد که آیا عسل میدستِ مردان و زنان جوان  به

 (34) .ی غیر رایج باقی بماند ه که امروز هم هست یک ماد

 

 دبّاغی

 

 شده به هند صورت اجناس ساخته شود و بیشتر آن به میلیون روپیه پوستِ خام از هند صادر می ۹۰شود ساالنه  براورد می

ی دباغی و  که باید در زمینه هستیم محروم ما از آموزشی گردد. این نه فقط فرارِ مادی است، بلکه فرار مغز ها هم هست. برمی

  .باشیم داشته روزمره کارهایای که برای  شمارِ چرمی سازیِ اجناسِ بی آماده

 

ی  برای استعدادِ خالقانه میدانی بزرگْ در این صنعتِتوانند  ها می دان دباغی نیازمند مهارت فنیِ زیادی است. لشکری از شیمی

هایی که در روستاها بود و باش دارند و به زور  ترقیِ هاریجان خود پیدا کنند. برای شکوفایی دو راه وجود دارد. یکی برای

روستا زندگی  روستا مهجور و منزوی و دور از جمعِ 187گذرانند، در کثافت و تحقیر و در گِتوی زندگیِ سخت خود را می

ی جزئی از روستاهاست و دادن مهارت، آموزش، پاکیزگی، شکوفایی و احترام به آنان  دهیِ دوباره معنای سازمان این به کنند. می

های بهترِ  های دباغی بایستی روش دان ی شکوفایی روستاست. شیمی مندیِ شیمیایی در برنامه معنای کاربرد توان . این بهاست

ظرافتِ روستا را یاد بگیرد و بفهمد  بی دباغیِ  دانِ روستا بایستی تن به پیروزی بدهد. او باید روش کنند. شیمیاین کار را کشف 

ت رو به مرگ اند. اما روش عبه سر ،که هنوز وجود دارند، اما به دلیلِ غفلت، اگر نگوییم به دلیل نیاز به پشتیبانی یروش های

ها خوب عمل کرده است.  قرن دالنه. این روش یک بررسیِ هم خته شود، حداقل نه قبل ازتواند فورا به دور اندا ظرافت نمی بی

 188کِتان توانست این همه دوام بیاورد. تنها پژوهشی که در این موضوع در حال انجام است در سانتینی نداشت نمی اگر مزیتی

کار آزمایشات در  فتِرام در جریان پیش نتوانسته شروع شد. 1۹۰ی سابارماتی شده برچیده 18۹بوده است و بعد از آن در اَشرامِ

ی احیای آن در اَشرامِ هاریجان که حاال جانشینِ سابارماتی است وجود  در باره اندازی نوع چشم  کِتان قرار بگیرم. همه سانتینی

                                                                 
186 -  vaydia کند. درمانی، ماساژ و یوگا درمان می از گیاه: پزشک طب سنتیِ آیروودیایی است که با ترکیبی 
187 - Ghettoهای قومی، نژادی، یا دینی است. در  ِ اقلیت ی تا حدودی محصور در یک شهر یا روستا که محل سکونت ی یهودی نشین، محله :محله

 شده. ها، گتو با دیوار و دروازه از باقیِ شهر جدا می بعضی موارد سختگیری به اقلیت
188 - Santiniketanآید.  : اَشرامی بوده که رابیندرانات تاگور، شاعر بزرگ هند تاسیس کرده بود. معنای اَشرام در پانوشت بعدی می 
18۹ - ashramتوامان  ها محل کار و زندگی و عبادت هایی بنیاد کرد که برخالف قبلی کده، گوشه، زاویه. گاندی اَشرام گاه اقامتی، عزلت : خانقاه، عبادت ِ

 جای این که از راه نذورات و گدایی زندگی کنند. کردند، به یعنی اعضا باید کار و تولید هم میبود. 
1۹۰ - Sabarmati.اسم اَشرامی است که گاندی آن را تاسیس کرد : 
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 های ممکن اند.  هایی از اقیانوس پژوهش دارد. این آزمایشات فقط قطره

 

در حالی که نجس او کشد. اما  جانِ الیقی دام را برای غذا نمییهیچ هار ی ایمان است. گری نشانهحفاظت از گاو ماده در هندو

کشد، اما با لذت تمام گوشت گاو مرده را  زشتِ خوردن مردار را یاد گرفته است. او گاوی را نمی ادتِع ،به چشم آمده است

انگیزتر از خوردن مردار نباشد. و  از نظر روانی شاید چیزی نفرت اما ضرر باشد، از نظر فیزیولوژیکی بی است خواهد خورد. ممکن

ها به دورِ  ی خانوار روز شادی است. بچه شود برای همه هاریجان آورده می ی دباغِ ای به خانه با این حال، وقتی که گاو مرده

 پرت هم طرفِ به و گیرند می دست به را گوشت های تکهها یا  استخوان شود، کنده می وقتی حیوان پوسترقصند، و  الشه می

  . کنند می

 گوید دهد به من می ی خودش را شرح می کرده ی ترک ی خانه کند صحنه هاریجان زندگی می آن طور که یک دباغ که در اَشرامِ

خت است قدر س ها متوجه شدم که چه در بینِ هاریجان کردن کنند. با کار مرده سرمستی می ی خانوار در جلوی حیوانِ همه

 خودِ مردار خواری است. به معنای ناپدید شدن خود هشان داد. دباغیِ اصالح شده ب آنان را از عادتِ مخربِ روحِ مردارخواری ترک

 

جا است که باید گامی  جا همان شکافی است. این مندیِ زیاد و هنر کالبد این جا دیگر محل استفاده از هوش ،بسیار خوب

ری از گاو برداشت. گاو بایستی در دستان قصاب بمیرد، مگر این که هنرِ افزایشِ دانگه ظت ومند هم در جهت حفا قدرت

حمل بار ه و عاش را مفیدتر برای مزر رهای نَ ظرفیتِ شیردهیِ او را یاد بگیریم، مگر این که نژادش را بهسازی کنیم و گوساله

 ها وقتی او و گاوهای نر و گوسالهی علمی کنیم و مگر این که  عنوان کود استفاده اش به ی فضوالت مگر این که از همه ؛مکنی

 ترین استفاده را بکنیم. عاقالنه های دیگرش انداماستخوان، گوشت، دل و روده، و  ،میرند آماده باشیم که از پوست می

 

شت که، خدا را شکر، دباغ روستا فقط با الشه طرف است، نه با یاد دا جا باید خوب به من االن فقط نگران الشه هستم. در این

کِشد، و این  بر زمین میای ندارد. آن را بلند می کند،  هلحیوانِ مرده به شکل مناسب وسی حیوان سالخی شده. او برای آوردنِ

ه دباغ دمت پر ارزش و شریفی را کآورد. اگر روستائیان و عموم مردم خ کند و ارزشِ آن را پایین می پوست را زخمی می او کارِ

ای  طوری که اصال به پوست لطمه های ساده و راحتی برای حملِ آن عرضه کنند، به توانند روش می دهد بفهمند، انجام می

 نخورد.

 

شده که هیچ کسی، حتی جراحان  خواهد. به من گفته کنیِ حیوان است. این کار مهارت بسیار زیادی می روند بعدیْ پوست

اش انجام می دهد بهتر انجام بدهند. من این مطلب را از  وستاییرتوانند این کار را که دباغ روستا به سرعت با چاقوی  نمی
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 که نیست  این به معنای آن .بدهند نشان روستا دباغ کار در پیشرفتی من به اند نتوانسته آنان ام. کسانی که باید بدانند پرسیده

 برای کاربردی روستا خواهم به خواننده بدهم. دباغِ ی بسیار محدودم را می ی تجربه فقط نتیجهبهتر نشده است. من  بگوییم

  ها را، نه کنند، و بعضی از استخوان پا می پا و آن کنی این ی در حال پوست ها دور الشه ریزد. سگ استخوان ندارد. آن را دور می

شان،  ها اگر خوب پودر شوند، جدا از باقیِ مصارف  استخوان برای کشور است. آسیبِ منفعلبرند. این نوعی  شان را، دور می همه

ماند به کشورهای خارجی حمل  چه که باقی می برند، آن ها سهم شان را دور می  کود ارزشمندی را می سازند. بعد از آن که سگ

 گردد. ها به ما برمی شود و به شکل دسته، دکمه و امثال این می

 

ی این  دهند. بررسیِ آن ها از حوصله های بسیار زیادی انجام می کار را دباغیاین صنایع است. در هند این  کردن راه دوم شهری

 مضاعفِ ز آن هم کمتر. این وضع روندِ نشتِها ارساند، به روستا ها می کمی به هاریجان سازی خیرِ مقاله بیرون است. این شهری

هند کُند است، اما مطمئناً برای روستاها و روستائیان به معنای مرگ است.  در است از روستاها. شهرنشینی 1۹1اقتصادی

 کردنِ کنند. حذف هزار روستا زندگی می 7۰۰درصدِ جمعیتِ هند را پشتیبانی کند که در  ۹۰تواند  شهرنشینی هرگز نمی

ی ماهرانه از  هنوز برای استفادهکوچکی است که  های ی فرصت روستاها به معنای حذفِ همهدباغی و سایر این نوع صنایع از 

شوند، روستائیانی که فقط با دامِ خود بر روی مزرعه کار  دست و مغز وجود دارد. و موقعی که صنایع روستایی ناپدید می

شان به مدتِ شش ماه تا چهار ماه در سال به قولِ مادوسُدان داس، بایستی به سطح جانور نزول کنند و  کنند، با بیکاری می

 ی درست برای ذهن یا بدن و بنابراین بدون شادابی و بدون امید شوند. تغذیه بدون

 

خدمت گرفتنِ مهارتِ فنی در  شود و فرصتی برای به جاست که کار برای آدم عاشقِ استقالل اقتصادیِ تمام عیار مطرح می این

کند، به  ها خدمت می به هاریجان ریزد.آید. این کار سه سیب را با یک سنگ به زمین می  وجود می حل مشکلی بزرگ به

گردند. به  فکران طبقه متوسط است که دنبال کار می مندانه برای روشن معنایِ اشتغال شرافت هب کند و روستائیان خدمت می

م س  مستقیمناسب خواهند داشت تا با روستائیان تمافکران فرصتی  روشناین حقیقت را باید اضافه کرد که  ها هم ی این همه

  (35) باشند. داشته

 

 صابون

                                                                 
 .دیگر جایی به اقتصادی ثروت و ارزش رفتنِ بیرون - 1۹1
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ج را های تاتا و گودرِ تهیه کنند. این صابون بوی اِغواگرِ صابونِ کارخانه 1۹2ساجی توانند از خاکِ خودشان را می روستاها صابونِ

 (36اش هم جذاب نخواهد بود، اما کیفیتِ خودکفایی را حتی مثل خادی دارد ) بندی نخواهد داشت. بسته

 

 ساز کاغذ دست

دانم  تواند عرضه شود. می ای می کاغذ با همان قیمتِ جنس کارخانه ،کافی وجود داشته باشد شده که اگر سفارشِ من گفتهبه 

 عروستا و صنای صد هزار های عاشقِ هفت زافزونِ کاغذ را تامین کند. اما انسانوتواند تقاضای ر ساز هرگز نمی   که کاغذ دست

 ذِد تهیه شود. آیا آنانی که کاغند، به شرطی که به آسانی بتوانساز استفاده کن دست اغذِخواهند که از ک شان همیشه می دستی

خودش را دارد؟ چه کسی است که کاغذ مشهور احمدآباد را نشناسد؟  زیباییِ 'د که این کاغذندان کنند، می ساز مصرف می دست

 ند؟ای است که بتواند در دوام و جال با آن رقابت ک کدام کاغذ کارخانه

 

در حال نابودی، مثل  شوند. اما احتماال همین هم صنعتی است  دفترهای حسابداریِ مدل قدیم هنوز از آن کاغذ ساخته می

توانست بهتر شود و  داشت، روند کار می دیگر. با کمی تشویق هرگز نباید از بین برود. اگرنظارتی وجود می خیلی از صنایعِ

شماری که  افرادِ بی شدند. شرایط اقتصادیِ شوند به آسانی رفع می های دستی دیده میهایی که در بعضی از این کاغذ عیب

دهند که  کامال ارزش بررسی دارد. آنان مطمئناً به خودشان اجازه  می هستند وکارهای کمتر شناخته این کسب اندرکارِ دست

 (37) گزار باشند. سپاسمندند  توصیه بپذیرند و از کسانی که به آنان عالقه ،راهنمایی شده

 

 جوهر 

 رویِ ها در حال پیش در برابر رقابت  و نفر را حمایت می کند 12آید. این جوهر  می 1۹3تنالینویسم از  جوهری  که با آن می

  گروه تنالی در حال  مثل شک بدون همگی که اند فرستاده را ها آن مختلفیکنندگانِ  دارم که تولید ی دیگر نمونه  است. من سه

شان نتوانستم بکنم.  د. با آنان مکاتبه کردم. اما کار بیشتری برایکردن مند  ها مرا عالقه اینمبارزه ]با رقیبان صنعتی[ هستند. 

رده و کو آنان را هدایت  ای علمی بررسی کند های این جوهر ها را به شیوه استقالل اقتصادی باید نمونهمرتبط با  یک سازمانِ

یاییِ کارشناسانه شیم انشِدو در حال رشد است که نیازمند  ی خوبصنعت را تشویق کند. جوهرسازیْشان  ترین آینده خوش

 (38) است.

                                                                 
1۹2 -  sajii ِشده از چربیِ حیوانی هم  شده. و البته صابونِ قالبیِ ساخته نوان صابون استفاده میع ی گیاه چوبک به ، از ریشههم سال پیش 5۰. در ایران

 شویی وجود داشت. رنگ برای دست شویی و سفید رنگ برای رخت ترین شکلِ آن یعنی سیاه در ساده
1۹3 -  tenali.شهری در ایالت آندرا پرادش هند : 
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 های روستایی نمایشگاه

روستا  ازِدان اگر بخواهیم و معتقد باشیم که روستا بایستی نه تنها بقا داشته باشد، بلکه قوی و شکوفا هم بشود، آن وقت چشم

وفنگِ شهر  مان نباید جایی برای زرق و برق و دنگ های تنها منظر درست است. اگر این حرف درست باشد پس در نمایشگاه

های دیگری که مالِ شهرها هستند نباید باشد. نمایشگاه نباید به تماشاخانه  ها و سرگرمی باشد. ضرورتی برای بازی وجود داشته

ن جا مجوز آها شود. هیچ فروشی نباید در  ی تبلیغ سوداگران وکاسب امد؛ نباید هرگز واسطهو نه به منبع در ،تبدیل شود

ی آموزش باشد، بایستی جذاب  بگیرد. حتی خادی و محصوالت صنایع روستایی نباید فروخته شود. نمایشگاه بایستی واسطه

یا آن صنعت را در پیش بگیرد. بایستی معایب و  ین انگیزه را القا کند که ایناشد و بایستی طوری باشد که به روستایی با

شان باید در پیش  را به نمایش بگذارد که برای اصالح روستایی را بشکافد، و روش هایی نونیِکهای زننده در زندگی  ضعف

از بهسازی  ی حمایت در آن جهتی نشان بدهد که از زمان  شروع برنامهرا باید بتواند میزان دستاوردها  طور گرفته شود. همین

 ردوستانه کرد.نَیی را هُاروست میتوان زندگیِ طور هچآموزش بدهد که ید هم، اروستا به دست آمده است. ب

 

 گونه باشد. حاال بیاییم ببینیم اگر قرار باشد نمایشگاه با شرایط باال مطابق باشد باید چه

 

روستای  دارد و دیگری روستایی بهسازی شده. سراسرِیکی روستایی که االن وجود –باید دو مدل روستا نشان داده شود  -1

بهسازی  ها هم باید شند. شرایط داماش همه باید تمیز با اش، و مزارع هایش، اطراف هایش، راه  شده باید تمیز باشد. خانه بهسازی

کنند و  مد را اضافه میصنایع درا تا نشان بدهند که کدام نمودارها و تصاویر بایستی استفاده شود ،ها از کتاب .شده باشد

 دهند. گونه این کار را انجام می چه

 

گونه ساخته  شود و چه شان از کجا تهیه می ابزارهای الزم  شوند، گونه عملی می باید نشان بدهد که انواع صنایعِ روستایی چه -2

 را دارند: دیر هم جای خوها موارد ز عملیِ هر صنعت بایستی نشان داده شود. همراه با این  کارِ ی شوند. نحوه می

 

 یم خوراکی مطلوب روستایی؛ژ)الف( ر

 بین صنعت روستایی و صنعت ماشینی؛ ی )ب( مقایسه

 حیوانات؛ ی پرورشِ های الگو در باره )پ( درس

 )ت( بخش هنری؛
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 )ث( الگوی مستراح روستایی؛

 )ج( کود مزرعه در برابرکود شیمیایی؛

 حیوانات؛ سایر اجزایها و  ها، استخوان استفاده از پوست (چ)

 های روستایی؛ موسیقی روستایی، سازهای موسیقی، نمایش (ح)

 های ورزشی؛ روستایی و انواع نرمش 1۹4رزمیِ های ورزش های روستایی، بازی (خ)

 ؛آموزش نو (د)

 ؛طب روستایی (ذ)

 .زایشگاه روستایی (ر)

عنوان مثال  تر شود. مواردی را که اشاره کردم فقط به تواند طوالنی شده در اول کار، این فهرست می اعالم بسته به سیاستِ

ها را بدیهی فرض کرده  چون آن ،ای به چرخه و سایر صنایع روستایی نکردم هیچ اشارهبودند، نباید جامع و مانع فرض شوند. 

 (3۹) فایده خواهد بود. ها نمایشگاه بی بودم. بدون آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1۹4 - akhada 
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 ۲۱فصل 

 ونقل روستایی حمل

 ای برای گاری روستایی دفاعیه

توان حیوانی در برابر توان ماشینی. از آن   ی در باره فرستاده، طوالنی امین از شهر بارودا برایم یادداشتی .اس شری ایشواربِهایی

 آورم: یادداشت آن بخشی را که مربوط به بحث ماست در زیر می

 

ت رقاببا آن تواند در موارد زیادی  نیست و از این رو می ماشین نیروی از تر گرانهای کوتاه  نیروی حیوان در مزارع یا فاصله"

 "نیروی حیوان با ترجیح دادن به نیروی ماشین است. ِ گذاشتن کند. گرایش امروزه کنار

 

 15توانند حداقل  د. گاوها میندارقیمت روپیه  2۰۰تا  1۰۰عنوانِ مثال یک گاریِ گاوران را در نظر بگیرید که گاوهایش  به"

 1۹6روپیه ۰-12-۰این خدمت برای دو گاو  روستایی بکشند. ی ناصاف شنیِ را در جاده 1۹5موندِ بنگالی 16 بارِ 'مایل در روز

مایل  15تِ یک تنی برای شود. وانِ روپیه می 1-6-۰روپیه و برای استهالک گاری که جمعا  ۰-6-۰چی  هزینه دارد، برای گاری

ای پرهزینه. برای طول  ه ری، و راننددانگه خواهد، قدری هم روغن موتور و پول زیادی برای تعمیر و حداقل یک گالن بنزین می

روپیه در هر روز کار  6 خری به نردانگه برای تعمیر ۰-12-۰ی بنزین و روغن موتور دارد،  هزینهروپیه  1-12-۰مایل وانت  15

 دی کل می شو به این ترتیب هزینه ی بار. زدن و تخلیه کار و افراد اضافی برای بار برای راننده، نظافت ۰-8-۰و  هشت ساعته

تواند هفت یا هشت بار کود  میموند بنگالی. یک گاری گاوی در روز  16روپیه برای هر بار گاری  1 -6-۰روپیه یعنی  ۰-12-2

روپیه برای یک نفر اضافیِ  ۰-6-۰ی  به اضافه 1-6-۰اش فقط  و هزینه ی نیم مایلی ببرد ای در فاصله را از محل روستا به مزرعه

در حالی که وانتی که این کار را انجام بدهد در هر صورت زدن و تخلیه خواهد بود.   چی در بار الزم برای کمک به گاری

تواند با گاو  کند می ی خوبِ آسفالته حمل  ی زیاد بر روی جاده را در فاصله اش کمتر نخواهد بود. وانت وقتی که باید بارها ینههز

ی  صرفه است. این هم مطلوب نیست که حیوانات را در یک سفر به فاصله که گاری گاوران بسیار کند و بیچون رقابت کند، 

توانند  های طوالنی را می های گاوکِش فاصله گیرد. اما معلوم شده است که گاری زیادی از آنان میدور برد، چرا که توان و انرژی 

ولی شرایط جسمیِ این گاوها آهن به نقاط داخلیِ دور حمل کنند،  های راه ها از ایستگاه ی روز و شب در رقابت با وانت در همه

دهند. تنها چیزی که ضعف گاریِ گاوران به  ها می غذای کمی به آن 'شان به دلیلِ کمیِ درامد بار است، چون صاحبان فالکت

                                                                 
1۹5 -  maundکیلوگرم است. 37اوت است. در هند برابر : واحد  وزن  که در هر جا متف 
 کند. روپیه، آنه و پیسه اشاره می به راست به چپ از ترتیب به مبلغ این - 1۹6
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به جای دیگر اهمیت   جاییِ سریع مسافران از جایی به سریع کاال یا  جا ونقلِ آید کُندی آن است، وقتی که حمل  حساب می

 ی موتوری شده با وسیله وییج و وقت صرفه آورد همراه نمی  شان وقت اضافی پولی به داشته باشد. اما روستائیان که برای

 استفاده گاری از طوالنی سفرهای برای و کنند طی پیاده را کوتاههای  فاصلهاهمیتی ندارد، باید واجب بدانند که  شان برای

اما از  ،گاریِ خود را داشته باشد و با آن سفر کند مجبور نیست که چیزی به شکلِ پول نقد خرج کند کشاورز اگر. کنند

ی واقعی بایستی به  ها نیرو تولید کند. کشاورز به علف و غله به گاو کند تا با خوراندن ی خودش استفاده می محصول مزرعه

به چشم موتوری که علف را به نیرو تبدیل  اش به چشم کامیون موتوردارش، و به گاو اش نگاه کند و به گاری چشم بنزین

 دهد که خیلی اهمیت دارد. پس روستایی باید گاوهایش را دست می کند و نه کودی به کند. ماشین نه علف مصرف می می

و اگر  ؛کند روستا را هم به کار مشغول می باشد، نجار و آهنگرِ ای داشته در هر حالتی او علف خود را دارد. و اگر گاری؛ رددانگه

کند  ی جامد یا روغن حیوانی تبدیل می را به کره جات سبزیرد دستگاه هیدروژنیزاسیونی دارد که روغن دانگه ای هم گاو ماده

 )پایان نقل قول( "که در خدمت هدفی مضاعف است. –و همزمان هم ماشین تولیدِ گاو نر را در اختیار دارد 

 

این گرانِ هوشمند دالیل مخالف و موافق  ی خردمندی است اگر کنش . این نشانهوانت ممکن است موفق شود یا نشود تهاجمِ

گرانِ  ی کنش شواربِهایی بایستی فکر همهیی شری ا طور مشخص راهنمایی کنند. نوشته بحث را مطالعه کنند و روستائیان را به

 (1) روستایی را در جهتی که نشان داده برانگیزد

 

 ی موتوری در برابر گاری وسیله

 

. کسانی کند  ها را برای روستا بررسی می ها و وانت گاری به ( مزایای مربوط1۹46ی گرام اودیوگ پاتریکا در ماه اگوست ) نشریه

ترین بخشِ بحث را  . در زیر مهمبفرستندشان را به آدرس پاتریکا  ها را خواهند خواند باید نظرات   ی آن استدالل که همه

 :آورم می

 

خواهند مبلغ مشخصی پول را برای کارهای  و سایر نهادهای محلی، که می شود آیا کارکنانِ بخشداری  پرسیده می از ما"

شان  تبلیغاتیِ مختلف های گذاری کنند تا کار ها سرمایه درست است که بخشی از  پول را در خرید وانت کنند،  هزینهروستایی 

شان نسبت  وظایف به درکِکنند   شروع میها دارند  ی خوبی است که نهادهایی مثل این نشانهاین را در روستاها انجام بدهند. 

 این مسئله سواد وجود دارد. و باسواد و بی ،و روستا هرکه امروزه بین شهستند زدن بر روی شکافی   به روستاها و دنبالِ پل

 کنند سرکشی روستا یک از بیشتر به شب یک در توانند می که ها وانت از استفاده راهِ از امور به بخشی سرعت آیا که است
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هایی که مشخصا برای سودرسانی به مردم روستا تعیین  خصوص هزینه مان به ی مخارج در همه .نه یا است هدف آن مناسب

 "رسد یا نه. به روستایی میدر آخر شود  شود الزم است ببینیم پولی که خرج می می

 

شان باید به شکلی باشد که کمک به  های ریدآورند و خ دست می شان را از مردم به پول و ادارات محلیداری کارکنانِ بخش"

شود به بیرون محل  پولی که از روستائیان به شکل مالیات و عوارض گرفته می گردش پول در بین مردم بکند. از طرف دیگر اگر

ی هیئت  ناخواه به این معناست که پول هر چه کمتری در خزانه مردم خواهد بود، و این خواه کردن اش فقیر  برود، ناگزیر نتیجه

 "ماند. باقی می 1۹7بخشداری و محلی

 

. اگر تصمیم بگیرد که یک وانت برای هزار روپیه تخصیص بدهد تواند بیشتر از چند هیئت محلی برای کارهای روستایی نمی"

ها  و  ی ثابتِ الستیک عالوه، هزینه شود، و به حل منتقل میم وانت به بیرونِ یدرای خرب روپیه 5۰۰۰این هدف بخرد، یعنی 

ها به معنای نشتِ پول از  و پرداختِ آن شوند شان از بیرون وارد می ی بنزین که همه ی روزانه سایرلوازم یدکی، در کنار هزینه

ی  های گهگاهی در باره روستایی برای این که بتواند سخنرانی ی این مخارجْ رفاه روستایی است، اما شده محل است. هدفِ اعالم

های  ها را بشنود و به گرامافون و رادیو گوش بدهد باید این هزینه و امثال آن ها، رفاه کودک کشاورزی، سالمت، ممنوعیت

چه که روستایی پیش از هر  اش بایستی با حدود دو روپیه در ماه سر کنند. آن سنگین را تحمل کند، در حالی که او و خانواده

به او  در عوضبا خرید کاالی وارداتی از اشتغال محروم می کنیم، و  چیز نیاز دارد اشتغال سودزا است . ما او را به شکل دائم

دهیم و خودمان را دلخوش  ، آن هم همه از جیب او می1۹۹بازاریو موسیقیِ  1۹8سخنرانی، نمایشِ شهر فرنگی )فانوس خیال(

 "باشد؟ تر هم پوچاز این  تواند می کنیم. چیزی اش کار می داریم برای رفاه هکنم ک می

 

استفاده  شده شدت خوار و خفیف از گاریِ گاوکِشِ به 2۰۰افتد اگر به جای وانتِ موتوری ه اتفاقی میحاال مقایسه کنید که چ"

شود. اما چون  شگفت دارد برای روستاها انجام میکرد که کاری  کرد و نه به دنیا اعالم می شد. نه هیجان زیادی ایجاد می می

کنیم که گاریِ گاوکِش خیلی  ست، پس قبول میسروصدا برای روستا ی بی رنا نیست، بلکه انجام کار سازندهقصدمان بوق و کَ

 . برسد دور روستاهایتواند خیلی بهتر از وانت به  می کند. گاری بهتر عمل می

                                                                 
 تر از بخشداری است. یک واحد اداری پایین "هیئت محلی"رسد که  نظر  می به - 1۹7
1۹8 - magic lantern .فرنگ شهرِ به در ایرانبیند. یک نوعِ دیگر آن را  شده بر روی آن را بیننده می فانوسی که تصاویر متحرک نقش: فانوس خیال 

که بر روی هم شد دید. به نمایش فیلم  که با نگاه کردن به داخل دریچه تصاویر متحرکی را می بود یک چهارچرخه با دو دریچه مشهور بود. شهر فرنگ

  شد. ا فانوسِ خیال گفته میافتاد، در ابتد پرده می
1۹۹ - tinned music 
2۰۰ - motor vanهم باشد. توک( ی بارکش و مسافرکش )توک چرخه تواند موتور سه : این وسیله در هند می 
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در  ها روستااز  های زیادی گروه  به طوری که اگر الزم باشد به ،برای یک وانت است الزم پولِ از کوچک ی این کار کسری هزینه

 محلی چیِ توان خرید. پول خریدشان به جیب نجار، آهنگر و گاری ش میکشی کرد، تعداد زیادی گاریِ گاوکِیک بخش سر

اگر به شکلی علمی با  ،تواند به شکل نمایشگاه در بیاید میرود. خودِ گاری  ن منطقه نمیورود هیچ بخشی از این پول به بیر می

های  ها و کمانه ها، پره های فوالدیِ مناسب و محورهایی با جاسازیِ درست و توپی دار، یاتاقان های دیسک استفاده از چرخ

روستا به  ه بیرونِثروت ب کردن به جای نشت  'برای تجهیزات کردن ی خرج  شده ساخته شود. نتیجه این که هزینه طراحی

در کاری که باید انجام شود اصل است. اما برای کار ترویجی و شود. موتور در جایی الزم است که سرعت  داخل آن هدایت می

های  ی آن سرعت است. از طرف دیگر روش ادعا کرد که الزمه توان روستایی انجام شود اصال نمیای که باید برای رفاه  تبلیغاتی

ی بیشتری دارند. این خودش مزیتی است که نتوان از یک روستا به سرعت به روستای دیگر رفت، بلکه  فایده و دائمی آهسته

شود، و  خوبی فهمیده می قدری وقت در هر مکان صرف کرد. فقط به این شکل است که زندگی و مشکالتِ مردم بهباید بتوان 

 "توانند موثر شوند. شده برای حلِ آن مشکالت می هدایت کارِ

 

ز است تالش دائمی و سازنده، نه با سرعتِ چه که نیا شود که کار روستایی و وانت با هم جور نیستند. آن ابراین معلوم مینب"

 توصیهباشند  مند عالقه تاییای که به راستی به رفاه روس مومیعهای محلی  و نهادهای  به هیئت ا. مبرق و باد و نمایش توخالی

ائمی فقر را در روستاها ی شرایطی کنند که به شکل د ساخت شروع به مطالعه-  کنیم که فقط با استفاده از کاالهای روستا می

-یکیِ آنان تمرکز کنند. وقتی که هر طرفِ زندگیِ روستایی نیاز به تالش متمرکز و خوب کنند، و بر روی رفعِ یکی تولید می

معنای اتالف  شبه خلق کنند به هایی که تالش دارند بهسازیِ روستایی را یک مردم با روش پولِ ده دارد، دور ریختنِسنجی

 )پایانِ نقلِ قول( "است.

 

مندند استدالل روشنی را که به نفع گاری مطرح  شد جدی بگیرند.  کسانی که به رفاه روستایی عالقه بودباید امیدوار 

 (2د که اقتصاد روستا را به دستِ همان سازمانی نابود کرد که برای رفاه روستایی طراحی شده. )رحمانه خواهد بو بی

 

 ونقل عنوان ابزار حمل نر به  گاوهای

 

 اند. قطارِ  ال از این نقش دست نکشیدهمو حتی در جایی مثل سی هستند  ونقل ی روستاهای ما ابزار حمل گاوهای نر در همه

بار را باال و  های سنگین ی کوهستانی گاوها را دیدم که گاری روند، اما در طول جاده جا می روی موتوری به آندآهن و خو راه
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ونقل بخشی از زندگی و تمدن ماست. و اگر قرار است تمدنِ صنایع دستیِ ما دوام  کشند. انگار که این ابزار حمل پایین می

 باشد، گاوهای نر باید دوام بیاورند.   داشته

 

کند.  ری میدانگه اند و کشف کنید که او به چه شکلی آن ها را به آن خوبی  چه کسی بهترین حیوانات نید حیواناتِیباید بب

دهد.  کند و خوراک می ری میدانگه چه شکلی آن رادهد و کشف کنید که او به  را می چه کسی بیشترین شیر باید ببینید گاوِ

 (3توانیم روستای الگو داشته باشیم ) یین کنید. بدون دامِ الگو نمیعو گاو ماده در روستا ت ای برای بهترین گاو نر باید جایزه
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 ۲۲فصل 

 رایج، مبادله و مالیات پولِ

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 غله تبدیل می هکارش را ب و کند اش را به لباس تبدیل می و او ثروت یعنی ثروت دارد

منصفانه و برابر است   ،صورت آزاد ی کار به کند. این مبادله اش برای گرفتنِ نفت استفاده می ی اضافی تواند تولید کند، از غله نمی

ی  کاال. اما مگر همه ی نیست. ممکن است اعتراض کنی که این بازگشتی است به نظام بَدَویِ کاالبهبه همین دلیل دزد و –

 (1کاال نیست؟ ) ی نظام کاالبه المللی بر پایه بین ارتِتج

 

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. ) ر مبادله میدیگ

 

دادن نخ باید مبادله انجام  هم در روستاها، فقط در عوضِ و ها هم در شهر خادی، کردن گوید برای فراگیر  ام به من می تجربه

 (3) نخ پافشاری کنند. "ارزِ"م خودشان بر روی خرید خادی با دشود. با گذشت زمان امیدوارم مر

 

گذارند، شما  شان را در هر شغل و کار و باری می "پولِ"ها  ه پول فلزی. اگر بعضیکعنوان واقعیت همان قدر پول است  کار به

فایده است، به همان نحو هم، پول در  بی ات کار 'گذاری. درست مثل این که بدون پول را در این یا آن شغل می خود "کارِ"

 (4واهد بود. )فایده خ 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 که الزم داریم تولید کنیم. بنابر این با این

بیشتر تولید کنیم تا آن چه را که  ،تولید کنیم توانیم ه میکرا  م؛ ما بایستی آن چیزهاییروستا تهیه کنی بیرونِاز   کنیم،

 (5آن مبادله کنیم. ) اد کنیم بیتوانیم تول نمی

 

 (6) د.شکل بگیر "نخ بانکِ"گیرند، باید به تنهایی از یک  شکل سکه در ضرابخانه شکل می خادی درست مثل طال و نقره که به
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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 کم ارزش ها مقیاسی برای فقر عمیق مردم بودند. قدرتِ داشتنِ ها ارزش ذاتی نداشتند. آن آن

بلکه همیشه   د نیستاام که صرفاً نم 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  آن هم هست. به یِ"ارزش بازار"ذاتی دارد که  یارزش

و به طور کلی در بینِ عاشقانِ خادی  یسانر ی اول در معامالتِ بینِ نخ ام تا در درجه ی تکِ نخ را پیشنهاد داده از تارِ یک رشته

ها الزم خواهد بود  را در ازای مقدار ثابتی نخ تامین کنند. فروشگاه شان ی نیازهای روزانه توانند همه ریسان می استفاده شود. نخ

و نهایتاً با  2۰2سراسرِ هند )ایویا(صنایع دستیِ ی  اتحادیه به همراهیِ 2۰1(ایسا) هند سراسرِ ریسندگانی  اتحادیه دستِ که به

گرفته  شود که نامتمرکز  کار در صورتی بهتواند فقط  یم ام است، این نظام طور که در ذهن همکاریِ داوطلبان اداره شوند. آن

 (7ی قوت آن است. ) اش نیست، بلکه نقطه باشد. این نقطه ضعف

 

جامعه کار انجام  به در مواردی که مردم به شکل داوطلبانه در خدمت .2۰3دهد به شکلِ کار به ملت نیرو می (مالیات)پرداختِ 

شود و  میجویی  صرفههم    ها نآ  ها و حساب و کتابِ مالیات آوریِ جمع ایکار بر یمقداری پول ضرورت ندارد.  دهند، مبادله می

 (8. )خواهند بود اندازه خوب همانبه  این روش نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2۰1 - All India Spinners association (AISA) 
2۰2 - (All India Vil lage Industries Association (AIVIA  
 جای پرداختِ پولِ نقد معین بهمعنای انجام کار  به - 2۰3
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 ۲۳فصل 

 بهداشت محیط روستا

های قشنگی که  . و به این ترتیب به جای آبادیشده است جرمن آور به روستاها  توجهیِ شرم بی لِکبین فکر و کار به ش جداییِ

ی خوشایندی نیست. در بیشتر  خیلی از روستاها تجربه نزدیک شدن بههای تپاله داریم.  خال کرده باشند ما کُپه زمین را خال

دارد. اگر  وجود بر کثافت و بوی زننده دور ودر ؛ آن قدر که اش را بگیرد اش را ببندد و دماغ موارد آدم دوست دارد چشم

الگوی "از هر نظر را  نما توانستند روستاهای بود، می طور می مان بودند، که باید هم این روستاهای اهلِاکثریت اعضای کنگره 

پنداری کنند. حسِ بهداشت  ذات اند که در زندگی روزانه با روستائیان هم ی خود ندانسته کنند. اما آنان هرگز وظیفه "تمیزی

چاه، مخزن یا  کردن فضیلتی در بین ما نیست. ممکن است به هر صورتی که شده حمامی کنیم، اما کثیف ی عملی یا اجتما

بینم که مسئول  یب را رذیلتی میعمان اهمیتی ندارد. من این  گیریم برای کنیم یا وضو می سل میغای که در کنارش  انهرودخ

 (1زند. ) بهداشتی بیرون می هایی است که از بی مقدس و بیماری های ای مقدس رودخانهه  ناخوشایند روستاها و ساحل وضعیتِ

 

ی تپاله  ها و خالص شدن از کُپه آن شتنِدانگه ها و تمیز ها و چاه مخزن کردنِ کارهایی که باید در روستاها انجام شوند تمیز

 ئیانکار کنند و همیشه به روستامزدبگیر روز به روز  2۰4های رفتگرخودشان شروع کنند، مثل از گران کار را  است. اگر کنش

انند وت میصورت  در اینی کار را خودشان انجام بدهند،   طوری که در نهایت همه به ،رود به آنان بپیوندند انتظار می هنند کابفهم

 روستائیان دیر یا زود همکاری خواهند کرد. که شندمطمئن با

 

به تواند  میها  هایی از آن بندی شود. بخش سازی شود، آشغالی که بایستی طبقه ها باید پاک لای آشغ ها از همه ها و خیابان کوچه

 ثروت تبدیل شوند. هر تکهتوانند به  هایی که مستقیماً می بخش ، وهایی که فقط باید دفن شوند بخش ،د تبدیل شودوک

 تواند آسیاب شود و به  می ساخت یا انتو می مفید اجناس آن از که است ارزشی با خام ماده شود می جمع زمین از که استخوانی

 آوری شده کود طالییِ جمع  تواند به کاغذ تبدیل شود، مدفوع کاغذی می ماندِ های کهنه و پس کودِ غنی تبدیل شود. پارچه 

 تواند باشد. مزارع روستا می

 

                                                                 
2۰4 - Bhangiآید. ها به حساب می ی نجس : رفتگری که جزو پایین ترین گروهِ داخلیِ طبقه 
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شستنِ لباس، و نوشیدن و پختن استفاده  ،کردن حساب و کتاب برای حمام  به شکل بی 2۰5روستا بِرو بازِ آ های چالهاز 

زنند. تعجب در  ها غلت می در آن هم ها د که گاومیشوش کنند. اغلب دیده می دام ها هم استفاده می ها چالهشود. از خیلی از  می

ها نابود  اریگیریِ بیم ها هنوز از همه این مصرفِ نادرستِ نابخشودنی از آبِ مخازن، روستا شود که با چطور میجاست که  این

هایی است  منبع آب روستاها مسئول خیلی از بیماری یند که این غفلت از تضمینِ پاکیِوگ پزشکی می دالیلِ جهانیِ .اند نشده

 شوند.  که روستائیان دچار می

 

 بشریتِ شمار برای ی پر افتخاری است، لبریز از فواید بی چسب و آموزنده دل ها تصدیق خواهد شد که این کار خدمتی بعد

گران مشتاقی که جارو و بیل  ی برخورد با مشکل واضح باشد که، با حضور کنش وارم با شرح من از نحوهدی هند. امی کشیده رنج

ای  . تمام هزینهشود ی هزینه تقریباً به طور کامل منتفی می مسئله ،دارند که قلم و مداد را اری برمیرا به همان راحتی و افتخ

های خشک شاید به  کننده است. خاکستر ی ضدعفونی ماده ،رو، سبد، بیل و کلنگ و در صورت امکانکه الزم است یک جا

بشر دوست  جا باید گذاشت تا داروسازِ باشد. اما در اینموثر تواند  دهند می ای که داروسازان می کننده ی مواد ضد عفونی اندازه

شان سرِ هم کنند  ی روستایی که روستائیان بتوانند در روستای هعفونی کنند به ما بگوید که موثر ترین و ارزان ترین ضد

 (2چیست. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
در بلوچستان به آن هوتک  .رسد شان به مصرف شرب می و آب شود می  ای که در جنوبِ ایران هم هنوز دیده های آلوده از نوع همان مانداب - 2۰5

  گویند. می
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 ۲۴فصل 

 سالمتی و بهداشتِ فردیِ روستایی

. بدون شک معلوم است که جهل را باید بدانند و رعایت کنند فردی بهداشتِ قوانینِ سالمتی و 'شهروندان ،ی بسامان در جامعه

ها است. میزان بسیار باالی مرگ  بشر وارث آن هکت هایی اس یتی و بهداشتی مسئول اکثریت بیمارسالمتوجهی به قوانینِ  و بی

تواند  آموزش ببینند می فردی ی سالمتی و بهداشتِ دلیل فقر جانکاه است، اما اگر مردم در زمینه شک اکثراً به در میان ما بی

 2۰6.کم شود

 

 ای  حقیقتی بدیهی است. رابطه بدن سالم ررای بشریت باشد. عقل سالم دالم شاید اولین قاعده بسعقل سالم در بدن 

 ، و طبعا از گذاشتیم می کنار را خشونت انواع ی همه بودیم می سالم های ذهن و جسم وجود دارد. اگر مالکِ  یر بینِ ذهنزناپذگری

 (1)داشتیم.  های سالمی می وقت بدون تالش بدن کردیم، آن قوانین سالمتی پیروی می

 

ها  اش از تمام بیماری ی سالمتی را بفهمیم. سالمتی یعنی راحتیِ جسم. کسی سالم است که بدن الزم است که معنای کلمه

مایل را در روز پیاده  12تا  1۰واند به راحتی ت های عادی را بدون خستگی انجام بدهد. این چنین فردی می آزاد باشد. فعالیت

ذهن و کسی که را هضم کند.  ی معمولی هدتواند غذای سا بدون خسته شدن انجام بدهد. میمولی را عبرود، و کار جسمیِ م

 (2اش در هماهنگی و توازن باشد. ) حواس

 

 آورم: هاست. در زیر بعضی را می شوند. مشکل در رعایت آن اند و به آسانی یاد گرفته می قوانین اساسی سالمتی و بهداشت ساده

 .بگذار کنار را فایده بی و ناپاک فکرهای ی همه و باش داشته را ها اندیشه پاکترین -

 تازه ترین هواها را در شب و در روز تنفس کن. -

 تعادلی بینِ کار جسمی و ذهنی برقرار کن. -

 شند.اات ب درونای از شرایط  ها نشانه  ر که اینمستقیم بایست، مستقیم بنشین، و در هر کارت مرتب و تمیز باش و بگذا -

د ات بای ات خدمت کنی. برای میدان دادن به تنبلی و هوس زندگی نکن. بنابر این خوراک نوعان هم  بخور تا زنده بمانی که به -

 (3شود. ) خورد همان می چه که می رد. انسان هر آندانگه سامان ات را به کافی باشد تا ذهن و جسم قدر آن فقط

                                                                 
 کِبْهای عفونی و مسری کم است، بیماری های سَ کند. اما امروزه در جوامعی که بیماری گاندی در این جا هند آن روز و حتی امروز را تشریح می  - 2۰6

 زندگی متهم اول مرگ ها هستند.
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 ها  درمان طبیعی برای بیماری

طبیعی نیازمند مدارج دانشگاهیِ باال یا دانش زیاد نیست. سادگی گوهر جهان شمولی است. هیچ چیزی که به تجویز درمان 

ین اتوانند بدست بیاورند و بنابر خواهد. دانش زیاد را فقط  افراد کمی می ها نفر بخورد دانش زیادی نمی کار منافع میلیون

 -ای ، بسیار کوچک و دورافتاده روستاهای گمنام–هزار روستایش  7۰۰در مندان باشد. اما هند  تواند فقط در خدمت ثروت می

شان به زحمت از چند صد نفر بیشتر می شود، و در بیشتر موارد زیر صد نفرند.  کند که در بعضی موارد جمعیت زندگی می

 ام. زنده اش برای که من، هندِ ؛است واقعی سروسامان بگیرم. این هندِ دارم بروم و در این نوع روستاها دوست

 

ساده و  یِهای طبیع و تجهیزات بیمارستانی ببری. درمان قدکترهای بسیار حاذ ی لوازمِتوان برای این مردمان فروتن نمی

 (4. )است که تنها امیدشان است 2۰7راماناما

 

ی رژیم خوراکی و  ئلهمسای به  ند و توجه شایستهوفردی، خانگی و عمومی با تاکید رعایت ش معتقدم که وقتی قواعد بهداشتِ

رای ناخوشی و بیماری وجود نخواهد داشت. جایی که پاکیِ مطلق، چه درونی و چه برونی وجود بتحرک جسمی بشود، فرصتی 

 زی نداشتند. نیا 2۰8ها وایدیا فهمیدند، دیگر به دکتر، حکیم یا شود. اگر روستائیان فقط همین را می د، بیماری ناممکن میردا

 

زندگی را در شهرها و  خود شرایط مطلوبِ که به نوبه درمانی ؛کند حکایت میاز یک شکلِ مطلوب زندگی درمان طبیعی 

  (5چرخد ) ای است که نظام درمان طبیعی به دور آن می ی مرکزی کند. البته که نام خدا هسته م فرض میلَّسَمُ اروستاه

 

ترین اقدام باشد. کمال مطلوب آن است که این  ترین و ساده امکان ارزانعی اشاره دارد به این که درمان باید تا حد درمان طبی

تواند  چه که در روستا نمی را تامین کنند. آن  آن درمان در خود روستا انجام شود. روستائیان باید بتوانند ابزارها و تجهیزات الزمِ

زندگی خود فرد  اندازِ چشم سازیِهیری در جهت بوجود داشته باشد بایستی از بیرون تهیه شود. درمان طبیعی به معنای تغی

 یپولداروی است. به معنای تنظیم زندگی فرد مطابق با قوانین سالمتی است. به معنای گرفتن داروی رایگان از بیمارستان یا 

پذیرد  ا میکند. اما کسی که درمان طبیعی ر کند صدقه را قبول می از بیمارستان دریافت می نیست. کسی که درمان رایگان 

دارد و  عزت نفس را تقویت می کند. او خودش با حذف سمّ از سیستم برای درمان گام برمی 'کند. خودیاری هرگز گدایی نمی

                                                                 
 نام خدا ، ذکر نام خدا. گاندی به شدت به این ذکر باور داشته. - 2۰7
2۰8 - Vaidyaُکند، ترکیبی از گیاهان دارویی، ماساژ و  روِدا در زبان سانسکریت به معنای علم زندگی است. طبی که عرضه می: پزشک طب آیُروِدایی. آی

 یوگا است. 
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 را در پیش می گیرد.  یهای های بعدی احتیاط بر ضد مریضی

 

جات و   جات، میوه ولید سبزیاند. ت  ضروری است. امروزه روستاهای ما مثل خودمان ورشکستهرژیم خوراکی درست و متعادل 

لم است ها نباید اتالف وقت حساب شود. مُسَ طرح درمان طبیعی است. وقت مصرفی برای این بخش اساسیِ شیر تازه در روستا

 (6ی هند خواهد بود. ) ی روستائیان و در نهایت به نفع همه که به نفع همه

 

 شود به آنان داده می که از راه چیزهایی هایی است ی آن نوع کمک ارائهدرمان طبیعی در ذهن من برای روستائیان محدود به 

 که باشد تواند می من امثال برای فقط کارها آن .ندارم نیاز یخ یا برق به شان برای من مثال، .توانند در روستا  تهیه شوند که می

 (7. )ام  شده اندیش -روستا

 

ها   آن بنابراین جایی برای میکروسکوپ، رادیوگرافی و امثال  شود. روستاها طراحی میروستائیان و  درمان طبیعی من فقط برای

. بهداشت فردی و زندگیِ سالم اهمیت 211هم در آن جایی ندارند سیلین و پنی 21۰، اِمِتین2۰۹ندارد. داروهایی مثل کینین

تواند وجود داشته  ای نمی کمال برسد مریضیها بایستی کفایت کنند. اگر هر کسی بتواند در این هنر به  اساسی دارند و همین

شود، اگر بیماری پیش بیاید، درمان  خاطر درمان بیماری اطاعت می ی قوانین طبیعت به باشد. و در همان حالی که از همه

شدن  تواند در یک چشم به هم زدن فراگیر شود. برای متقاعد مطلق همیشه در راماناما است. اما این درمان با راماناما نمی

ی  از پنج واسطه ممکن است چیزهایی را که نی آ همه ،ی قدرت راماناما باشد. در این بین گر بایستی تجسم زنده بیمار، درمان

ها خاک، آب، هوا، آتش، و باد هستند. از نظر من این  آنت در حد ممکن داشته باشد باید به کار بگیرد و استفاده کند. عطبی

طور سالم و تمیز زندگی  ام در اُرُلی کانچان عبارت است از آموزش به روستائیان که چه درمان طبیعی است. بنابراین تجربه حدّ

  ی درست از پنج واسطه درمان کنند. در صورت ضرورت گیاهان دارویی را از راه استفاده طور تالش کنند که بیمار کنند و چه

ناپذیر درمان طبیعی  جدایی بخشِ . البته که رژیم غذایی سالم و متوازنْشوندنند استفاده توا هم می دکنن که در محل رشد می

 (8است )

                                                                 
2۰۹ - quinineگنه گنه درخت پوست از که بود پرو در کچوا قوم سنتی بُر تب داروی شد. کینین، : دارویی که سابقا برای درمان ماالریا هم استفاده می 

 اسپاسم و سیستمیک لوپوس و روماتوئید آرتریت مانند روماتولوژی های بیماری برخی در مد. اثر ضد تب، ضد ماالریا و ضد درد دارد. امروزهآ می بدست

 در دوران گاندی، تعداد داروهای پزشکیِ مدرن بسیار کمتر از امروزه بودند. .شود می استفاده نیز عضالنی
21۰ - emetinی معده از راه  کبد دارد. کارکرد ایجاد تهوع هم دارد و به تخلیه در و روده دیواره در ویژه به آمیب کـُـشَندگیِ قدرتِ :  دارویی است که

 کند. دهان کمک می
211

 کند. اما در سطرهای باال توصیه می و مراجعه به بیمارستان را گاندی در جایی دیگر در همین کتاب درمان با کینین و سایر مواد داروییِ مدرن - 

 خودش را معرفی کند.حداقلیِ خواهد درمان طبیعیِ  می
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 (۹دهند ) ی استفاده از همان پنج عنصری است که بدن انسان را تشکیل می بر پایه گریِ طبیعی در درمان بیماریْ دانشِ درمان

 

 خاک

 ،کردم که باید با آن آزمایشی کنم. برای یبوست به استفاده از خاک طبیعی تاکید زیادی دارد. حس می 212آدولف ژوست

خاک خشک با آب. آن  کند. من ضمادی درست کردم از ترکیبِ گلِ سرد بر روی پایین شکم را توصیه می 213ژوست تنها ضمادِ

 (1۰) 214ذاشتم. نتیجه بسیار راضی کننده بود.ام گ ی نازکی پیچیدم و تمام شب بر روی شکم را در تِکه پارچه

 

 (11ل بایستی سه اینچ عرض، شش اینچ طول و نیم اینچ ضخامت داشته باشد. )گِ ضمادِ

 

دهد. من آن را در صدها مورد امتحان کردم.  سر در خیلی از موارد سردرد را تسکین می ل بر رویی من ضماد گِ تجربه به

 آن را در آن گِل ضماد کارگیری   به کلی، ای قاعده عنوان به باشد، چه هراما علت  دی باشد،های زیا به علت تواند سردرد می

 دهد.  زمان تسکین می

 

ام. برای این موارد   کار برده های سر بازکرده هم به ل را برای آبسهکنند. من گِ های معمولی را درمان می جوش 'لهای گِ ضماد

کنم . بعد از تمیز شستنِ آبسه با  برده در محلولِ پرمنگنات پتاسیم تهیه می ی فرو پارچه تکهل در یک ضمادی را با پوشاندن گِ

 دهد. من آن را در بسیاری از مواردِ اکثر موارد این درمان کامال جواب میدر گذارم.  آن را بر روی آبسه می ،محلولِ پرمنگنات

 (12) کمتر خیلی موفقیت با که چند هر 215ام، نیش عقرب استفاده کرده

 

 اآورد، اما بدون استثن روی سر و شکم خیلی مفید است. هر چند که همیشه دما را پایین نمی ل برگِ گذاشتن ضمادِ ،در تبِ باال

                                                                 
212 - Adolf Just(1۹36-185۹درمانگرِ آلمانی )-: طبیعت 
 گذارند. مالند یا می روی پوست می برای درمانپماد، خمیر، کرم که  - 213
از این موارد صریحا از این کار خودداری کرده های گاندی ممکن است وجود داشته باشد، هر چند که در بعضی  آثار تعمیم شتابزده در این توصیه - 214

 ی خود بیمار گذاشته. رف کرده است و حتی در یک مورد مسئولیتِ عمل را به عهدهی شخصیِ صِ ی مستقیم به تجربه  و اشاره
دهد، هر چند که مخالف  قیق میکه گرایش به درمان طبیعی دارد، اما گزارش د  با این برای پیشگیری از تعمیمِ شتابزده. رعایتِ راستگویی   - 215

 باشد.  اش تمایل
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 216خواهند. کند که بیماران خودشان این تجویزها را می اش را آن قدر بهتر می دهد و احساس بیمار را تسکین می

 

ل ظاهرا اما تجویز گِ ،کند ی خودش را طی می تردید دوره ام. تب بی حصبه استفاده کرده تبِ من آن را در بسیاری از مواردِ

 (13کند. ) دهد و رنج را کم می قراری را تسکین می بی

 

ل اضافه ایم. کمی روغن و نمک به گِ ی آزادانه کرده استفاده 218جای آنتی فلوژیستین لِ داغ بهاز ضماد گِ 217دراَشرامِ سِواگرام

 (14اش تضمین شود. ) شدن شود تا استریل  به مدتِ کافی حرارت داده میو ود ش می

 

دار و نه چسبناک است بی خطر است. آدم هرگز نباید از خاک کوددار استفاده کند.  استفاده از خاکِ رُسِ آبرفتی که نه شن

بایستی  ،ی تمیزیِ  آن وجود داشته باشد اگر هر شکی در باره .کِ ریزی رد شودو از اَل شده، کوبیده شدهخاک بایستی خشک 

 (15خوب حرارت ببیند تا به این ترتیب استریل شود. )

 

گرم حداکثر یک وعده است. گفته  1۰تواند برای غلبه بر یبوست خورده شود. پنج تا  یز میمنویسد که خاک ت آدولف ژوست می

کند و بایستی تخلیه شود. حرکاتِ  سلولزی عمل مید. مثل مواد وش شده که دلیل منطقی آن این است که خاک هضم نمی

ام.  د. من خودم آن را امتحان نکردهرانَ ی مدفوعی را هم به جلو می ماده ،ی گوارش که با خوردن خاک تحریک شده وار لوله موج

 دو یا یک که کنم می حس من 21۹.بدهند انجام خود مسئولیت به را آن باید کار را بکنند خواهند این بنابر این کسانی که می

 (16. )ندارد کس هیچ برای ضرری احتماال آن نوبتِ

 

 آب

. او لگنِ مخصوصی برای این کار طراحی به آب درمانی است 22۰ترین خدمتِ کُهْن شسته مهممالشیِ نِ ل و حمامِفَـَـحمام ک

تواند برای  متناسب با قد بیمار عموماً می 'اینچ 36تا  3۰د. هر لگنی به طول وش کار انجام می 'کرده، هر چند که بدون آن هم

                                                                 
دهد و از طرف دیگر گزارش  کند. از طرفی، احساس تسکینِ بدون استثنا را گزارش می جا رعایت می گاندی باز هم احتیاطِ الزمِ علمی  را در این - 216

 آورد ی موارد تب را پایین نمی دهد که در همه می
217 - Sevagram1۹48اش در سالِ  تا ترور 1۹36مهاراشترای هند. محلِ اَشرام گاندی و اقامت او از سال  : نام شهرکی در ایالت 
218 -  Antiphlogistineسخت عضالنی، آرتریتی، روماتیسمی، و ... پسندی است برای درمانِ دردِ : محصولِ عامه 
 .کند کند و در کنارِ آن احتیاط را هم رعایت می جا هم فقط نقل قول می در این - 21۹
22۰ - Louis Kuhne( طبیعت1۹۰1-1835: لویی کوهْن .)-خواری و  زداییِ طبیعی. وی گیاه درمانیِ سرد و سم های آب گر روش درمانگر آلمانی، ابداع

 کرد.  ها پیشنهاد می عنوان راه پیشگیری از خیلی از بیماری تحریم نمک و شکر را به



184 
 

صورتی پر شود که وقتی  ی مناسب را تعیین خواهد کرد. لگن باید با آب شیرینِ سرد به اندازه  تجربهْاین کار استفاده شود. 

 مالیمی شوکِ تا کرد استفاده توان می یخ از ،نباشد سرد کافی ی اندازه به آب اگر تابستان در پَر نزند. بنشیند ل بیمار در آن می

 هم آب. دهد می جواب هدف این برای عموماً باشد شده داشته نگه قبل شب از لیگِ های کوزه در که آبی .بدهد بیمار به

 یک و باشد داشته تکیه دیوار به بایستی لگن .شود خنک تند زدنِ دبا و آن سطح روی پارچه تکه یک گذاشتن با تواند می

 بدن از هایی بخش .است بیرون پاهایش که حالی در ،بنشیند لگن در باید بیمار .شود گذاشته آن در کمر ی تکیه برای تخته

 نرم حوله یک با ،نشست لگن در بیمار که این از بعد .نکند سرما احساس تا شوند پوشانده خوب باید مانند می بیرون که بیمار

 حوله با بایدبدن  ،شود می تمام وقتیکار  .بکشد طول دقیقه 3۰ تا 5 از تواند می حمام . اینشود داده مالش شا شکم باید

 .برود بستر به بیمار و شود خشک

 

 خیلی است ممکن و ندارد ضرری هرگز شود انجام باال شکل به که صورتی در و آورد می پایین را دما باال تبِ در لکف حمام

 ، کُهْنیبوست در .شود می فعال و شاداب آن از بعد بیمار .کند می بهتر را هضم و کرده کم هم را ستیبو .کند عمل خوب هم

 بگیرد. انجام پر شکم با نباید هرگز کار این .شود انجام تند رویِ پیاده ساعت نیم بالفاصله حمام از بعد که کند می توصیه

 

 در .است داده نشان کارآمد را خود مورد 1۰۰ در مورد 75 از بیش در ام. هکرد امتحان یباالی نسبتاً تعدادِ با را لکف حمام من

 شده کم درجه سه یا دو حداقلو  فوراً ی بدندما استثنا بدون بدهد را لگن در نشستن ی  اجازه مریض حالِ اگر شدید های تب

 (17. )شود می جلوگیری هذیان شروع از و

 

 ۲۲۱سیتز یا کشی کیسهنشسته با حمامِ  درباره حاالو 

 ای کننده گمراه ی نکته شفهح ی پوسته و 222فهشَحَ حساسیت درباره .است بدن های بخش ترین حساس از یکی تناسلی اندام

 کرده استفاده درمان اهداف برای را اطالعات این نهْکُ. بدهم شرح طور هچ را آن که دانم نمی االن من صورت هر به .دارد وجود

 حالی در خیس ی پارچه تکه یک از استفاده با خارجی جنسیِ اندام بیرونیِ سرِ مالیمِ کشیدن کیسه به کند می توصیه . اواست

 که روشی .باشد شده پوشیده اش پوست با کشیدن کیسه از قبل بایستی فهحش 223مردان مورد در .ریزد میِ دارد سرد آب که

                                                                 
221 - sitzدلیل بواسیر، شقاق ،  کردنِ ناراحتی و درد در بخش پایین بدن به نشیند. برای کم آب می :  حمامی است که شخص تا باالی کفل اش در

 شود.  کار گرفته می پروستات، مثانه، اندام تناسلی و امثال این دردها به
 گردی سر آلت تناسلی مرد   - 222

223
 احتماال در مقایسه با کودکان - 
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. باشد لگن آب سطح در درست نشیمنگاه تا شود گذاشته سرد آبِ لگن در چهارپایه یک باید .است همین کند می توصیه نهْکُ

 فقط که ای جنسی اندام روی بر را مالیم کشیدن کیسه و باشد لگن بیرون پاهایشنشیند، اما ب چهارپایه روی بایستی بیمار

 بیاید شا خوش کار این از باید بیمار برعکسْ ،شودب درد باعث نباید هرگز مالش این. بدهد انجام کند می لمس را لگن آب سطح

 بهتر را بیمار حال ،وقت همان در تزسی حمام باشد هرچه بیماری .کند پیدا آرامش و برود در اش خستگی حمام پایان از بعد و

 کنم می فکر .ام داشته دومی به نسبت اولی از کمتری خیلی تجربه من .داند می لفکَ حمام از باالتر راهن حمام سیتز . کُکند می

 ،اند نکرده صبوری تجربه این با ام کرده توصیه راحمام سیتز  آنان به که کسانی .ام کرده لیتنب .است بودهمن  خودِ از کوتاهی

 هرکسی که دارد را شا ارزش. باشد شخصی تجربه پایه بر که بدهم ها حمام این کارآمدی درباره نظری توانم نمی من بنابراین

 حمامِ و ریخت 224لوتا قوری یک یا پارچ یک از را آب شود می باشد مشکلی لگن کردن  پیدا در راگ آن را امتحان کند.

 جنسی اندام تمیزی به کمی توجه عموما مردم .دهد می آرامش او به و گیرد می را بیمار خستگی قطعاً گرفت. کشی  کیسه

 و فهحش بین ، کثافتهستند تمیز بسیار که افرادی در جز به .داردهم  را ی بهداشتی نتیجه این آسانی به تزسی حمامکنند.  می

 در که درمانی ی صبورانه رعایت و جنسی اندام شتنِدانگه تمیز بر اصرار .شود  پاک باید کثافت. این شود می جمع آن پوست

 کمتر موضعی های عصب سرِ ساسیتِح از که شود می این اش نتیجه .کند می تر آسان نسبتاً هماچاریا راابر رعایت شد گفته باال

 خروج به دادن اجازه که است این گفت توان می که چیزی حداقل .کند می کمتر را منی ناخواسته خروج احتمال و شود می

 خواهد ایجاد را فرایند این از نفرت حس نوعی این اندام تمیزیبه  زیادتر اصرار .است زیاد ناپاکی معنای به ی منی ناخواسته

 برای را ها احتیاط همه است مجبور که کند می زمانی از تر منضبط موضوع به نسبت را فرد و کند ایجاد باید و کرد

 (18) دهد انجام داریِ جنسی یشتنخو

 

 مفید هم اه این امثال ، آبله وسرخک ،پوستی التهابِ های شکل سایر ،کهیر ،سوز عرق درمان در خیس ی  پارچه الیه چهار

 به پتاسیم پرمنگنات از یقدر آن ،سرخک و آبلهم. برای  کرد امتحان ها بیماری این برای زیاداً نسبت مواردِ در را آنها من .است

 ریختنِ با بایستیبعدا  ،شود می استفاده بیماران این برایکه  ای پارچه. کند کمرنگ صورتیِ را آن رنگ که ام کرده اضافه آب

 .شود شسته آب و صابون با بعد و دهش خنک کافی ی اندازه به تا شود گذاشته کنار و دهش استریل ،انجوش آبِ

 

 دارد وجود پا در ناراحتی احساس و عادی غیر دردِ و داشته کوفتگی پا عضالت ،است شده کند خون گردش که مواردی در 

 ممکن زمستان در یخ با ضعیف بیمار دادن ماساژ .است موثرتر تابستان های ماه در درمان این .کند می عمل خوب یخ ماساژِ

                                                                 
224 - lota ِشود. کار گرفته می دینیِ هندوان هم به: نوعی قوریِ در باز که در مراسم 
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 .بیاید در کار از پرخطر ماجرایی است

 

 به .دهد می آرامش موارد از خیلی در داغ آب از مندانه هوش ی استفاده .داغ آب شناسیِ درمان درباره ای کلمه چند الو حا

 قدر همان موارد از خیلی در داغ آب کارگیریِ به .ستا ها آن امثال و ها زخم انواع ی همه برای پرطرفداری درمانِ 'یُد کارگیری

 که اگر دارد مشابهی تسکین احتماالً داغ آبِ کمپرسِ .رود می کار به کبود و کرده ورم مناطق روی بر دیُ تنتور .است موثر

 را درد که دارد احتمال گوش در گرم آبِ ریختنِ .شود  می استفاده درد گوش موارد در دیُ ی قطره گذشته این از .نیست بیشتر

 حساسیت دارو به نسبت است ممکن بیمار. است همراه یمشخص خطرهای با ید از استفاده .بدهد تسکین موارد از بسیاری در

 در خطری امابه بار بیاورد.  مصیبت است ممکن شود خورده و شود مصرف دیگر چیزی برای اًاشتباه که دی. یُباشد داشته

 ی فایده که نیست این ورم. منظاست خوب ضدعفونی برای ید تنتور اندازه به هم جوشان آب. ندارد وجود اصال داغ آب مصرف

آنرا  که است داروهایی معدود از یکی . یدبشود آن جانشین تواند می موارد ی همه در داغ آب که بگویم یا مبگیر کم دست را ید

 تواند نمی کس هر برای آن از استفاده عالوه به و ندارند را آن خرید توانِ قرا. فاست قیمت گران اما ،دانم می الزم و مفید خیلی

 که بگیریم کم  دستِ خاطر این به را اش درمانی ارزش توانیم نمیما  .شود می پیدا جا همه آب اما .شود تضمین خطر بدون

 ها، بسیاری از بحران در مواقع بیشترِ در رایج است عمولیم های خانواده ی که درهای درمان شِدان .است دسترس در آسان خیلی

 (1۹). آید درمی آب از خداداده دانشی

 

 و روماتیسم موارد در بخار حمام .کرد استفاده بیمار کردن  عرق برای توان می آن از .است ارزشمندتر درمانی عاملِ یک بخار

 یک رویِ را پتو دو یا یک .یمگو می که است این بخار حمام ترین قدیمی و ترین آسان .است مفید بسیار مفصلی دردهای سایر

 را بیمار .بگذارید آن زیر را جوش آبِ از پر ی پوشیده در ظرفِ دو یا یک و کنید پهن محکم اما تُنُک بافت با 225سفری تخت

 جلوی ترتیب این به و ندنک لمس را زمین او روی یپتوها انتهای که بپوشانید شکلی به را شا روی و بخوابانید تخت روی صاف

بعد  کمی بخار و شود می برداشته جوش آبِ درپوش ،ترتیبات این از بعد .بگیرند هم را هوا ورود جلوی و بگیرند را بخار نشت

 زیر پایه اجاقِ سه یک معموالً هند در مردم .شود عوض بار دو یا بار یک آب که است الزم. رسد می است پتو زیر که بیمار به

خطر  با است همراه اما ،کند می تمیح رابخار  مداومِ تولیدِ کار این .دارند نگه جوش حال در را آب تا گذارند می ها قابلمه

 شود می توصیه ،بنابراین .بیفتد خطر به بیمار زندگیِ و بکشد آتش به راتخت  خودِ یا را پتوها است ممکن جرقهحادثه. یک 

 .باشد کننده خسته و کند است ممکن که هرچند ،شود گرفته کار به رح دادمش که را روشی

                                                                 
225 - cot.تختی که تاشونده است و سطح آن معموال توری چشمه درشت فلزی است : 
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 کارایی اضافی موادِ این که دانم نمی .دنکن می اضافه بخارکننده آب به را دیگر گیاهانِ یا 226یاسمینِ هندی برگهای افراد بعضی

 .شود می تامین بخار خود با هم آن که است عرق ایجاد هدف .نه یا کند می زیاد را بخار

 

 .کند تحمل تواندب که باشد رفته فرو یداغ آب در زانو تا پا کف که شود دهنشان طوری باید بیمار ،پا درد یا پا سردی در مواردِ

 را خون موضعیِ گردش درمان این .کشدب طول دقیقه 15 از بیشتر نباید حمام .شود اضافه آب به تواند می لردَخَ پودر کمی

 .دهد می تسکین فوری و کند می بهتر

 

 بخار برای تواند می باشد بلند لوله با چای معمولیِکتریِ  شبیهخیلی  که ای کتری ،درد گلو و معمولی سرماخوردگیِ موارد در

. شود اضافه معمولی کتریِ هر به منظور این برای تواند می الزم طول با الستیکی ی یک لوله .شود استفاده گلو و بینی دادن

(2۰) 

 

 ۲۲۷آکاش

 (21) فرض شود. آن دورِ جو و زمین برِ و ردو بین خالیِ فضای تواند می آکاش

 

 کسی چه اما .کند ایجاد خالء و بکشد بیرون خالی بطری یک از مثالً را هوا تواند می آدم .است جوّ مکانِ 228اثیر یا آسمان

 .است این آکاش ؟بکشد بیرون را ءخال خود میتواند

 

 (22) برگردانیم یا کنیم حفظ را سالمتی تا کنیم استفاده خواهیم می را آکاش این

 

 نباید ما که است این بگیریم یاد باید که درسی اولین .بود خواهیم تر سالم بریم می استفاده آکاش مهم عنصر این از که قدرهر 

 بدن اگر .است دور خیلی حال عین در و است نزدیک خیلی که آسمانی ،کنیم درست دیواری نهایت   بی آسمانِ و خودمان بین

                                                                 
226 - neem  
227 - akash  یاakashiآریایی به معنیِ-های جدید هندو شناسیِ سنتیِ هند. در زبان ی سانسکریت بسته به دین، برای فضا یا اثیر )اِتِر( در کیهان : واژه 

 آسمان است. 
228 - etherیا اِتِر : 
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 سالمتی میزان حداکثرِ از احتماال ،باشد تماس در توانست می آسمان با ها لباس حتی و اه قفس ،ها خانه دخالتِ بدونِ ما

 مطابق را زندگی و بپذیرد را ادعا این اعتبار باید و تواند می کسی هر اما .نیست ممکن کسی هر برای این یم.شد می برخوردار

 شد خواهیم برخوردار بیشتری ذهنِ آرامش و رضایت از ،بشویم نزدیک عادت این بهدر عمل  بتوانیمقدر که  هر ما .بسازد آن با

(23) 

 

 پر الزمی نا اثاثیه با را خانه ترتیب این به .نگهدارد باز ممکن حد تا را شا اطراف کند میمجاب  را متفکرآدمِ  'نوع فکرهااین 

 و ناالزم های دکوراسیون انواع از ر اندقَدَر پُ  آن خانوارها از خیلی .است الزم که کند می استفاده لباسی حداقلِ از و کند نمی

 آنها .کند می خفگی احساسِ ها محیط آن در زیست ساده انسان یک که کند زندگی آنها بدون تواند می شخص کهای  اثاثیه

 (24) حشرات و باکتری ،آشغال شدن جمع ابزار مگر نیستند چیزی

 

 و سردی برابر در- هوا و آب سختیِ از خود حفاظت برای باید .بخوابد باز فضای در که برساند ای نقطه به را خود باید نسانا

 باران از ماندن دور برای دیوار بدونِ چتر شکل به سقفی بایستی بارانی های فصل در .شود استفاده کافی پوششِ از -رطوبت

که هر وقت چشمان  طوری بهدهد  را شکل می سقف آسمانْ ی ستاره از شده روشن آبیِ چترِ ها فصل باقیِ برای .شود استفاده

 هرگزاو  . شود می عوض اش صحنه هم دائماً که کند مهمان آسمان زیبای 22۹سراسرنمای جشن به را آنها شود می بازشخص 

ی بخش آرامشاثیرِ ت ،برعکس رساند. ضرری نمی آنها به و زند نمی هم را شا چشمانها  برقِ آن و شود نمی خسته ها صحنه از این

 با که کسی .ها چشم برای است جشنی شان عظمت در شناور ی پرستاره کیِـَـلـَـف های صورت تماشای .داشت خواهد بر روی او

 به که دهد نمی اجازه ای ناپاکی هیچ به یا رّیش هیچ به هرگز کند می برقرار تماس افکارش همه زنده شاهد عنوان به ها ستاره

 .داشت خواهد ی همنیروبخش و آرام خوابِ و ،شود وارد فکرش

 

 .دارد نفذمَ ها میلیون پوست .برویم مان اطرافی  فاصله بی و رونآکاشِ د سراغ به و مییبیا پایین سرمان باالیِ آکاشِ از یاییمب

 و یکدست جریان در بایستی ذمناف این بستنِ هرگونه بنابراین .میریم می قطعاً کنیم پر را منفذها این بین خالیِ ی فاصله ما اگر

 داریم نیاز که آنقدر فقط ما .کنیم پر ناالزم غذایی مواد با را گوارش ی  لوله نباید رو همیناز  .کند ایجاد اختالل سالمتی منظمِ

 داشته خبر که  آن بی خورد می را ناپذیر هضم ییا خوراک خود حد از بیشتر  یخوراک 'فرد موارد بیشترِ در، نه بیشتر. بخوریم باید

 تواند نمی کسی اگر .کند حفظ را تعادل که کند می قادر را فرد 'بار یک هفته دو یا بار یک ای هفته مثالً گهگاهی ی روزه. باشد

 "دارد نفرت خال از طبیعت" . این تعبیر کهکند کم روز طول در را وعده دو یا یک بایستی ،بگیرد روزه را روز یک ی همه که

                                                                 
22۹ - panoramaی دید را نشان بدهد. درجه زاویه 36۰نما، نمای سراسری، تصویرِ گسترده. تصویری که   : تمام 



189 
 

 حقیقت این دائمیِ شاهد ما اطرافِ ی گسترده فضای .است خالء خواستار اًدائم طبیعت .دارد حقیقت جزئی شکلی به فقط

 (25) .است

 

 خورشید

 ناتوانی موارد در .ندبشو هم جانشین توانند نمی دو این که چند هر ،است مفید معمولی آبِ ی حمامِ اندازه همان به آفتاب حمامِ

 کند می عمل بدن تمامی ی کننده تقویت ی ماده یک مثلِ نپوشیده بدنِ با صبحگاهی آفتابِ زیر به رفتن ،خون گردشِ کندیِ و

 آن های بخش موثرتریناز  که دارد خود در را بنفش ماورای های تابش بیشترین صبح آفتابِ .دهد می سرعت را ساز و سوخت و

 های بخش کم کم کرد عادت شا بدن که وقتی و بکشد دراز آفتاب زیر در لباس با بایستی شود می سردش بیمار اگر .است

 ای محوطه در ،لباسی هیچ بدون آفتاب در زدن قدم تواند با می . فردبگذارد آفتاب معرض در را شا بدن از بیشتری و بیشتر

 تواند ، مینباشد دسترس در آسانی به جایی طور این اگر .بگیرد آفتاب حمامِ ،مردم نگاهِ از دور دیگری جای هر در و خصوصی

 (26) بگذارد آفتاب برابر در را شا بدن باقیِ و پوشاندب لُنگ با یا ای پارچه تکه با را خود خصوصیِ جاهای فقط

 

 (27. )سلبیماریِ  برای است ای شده شناخته درمان آفتابْ حمامِ .اند برده استفاده آفتاب حمام از که شناسم می را ها خیلی من

 

 (28. )دهد می جواب مهارناپذیر های زخم درمان در درمانی آفتاب

 هوا

 شود می تشکیل عنصر پنج از که انسان .شد شان بحث قبل سطرهای در که است مهم عنصری ی چهار اندازه به عنصر پنجمین

 وسایلی روند  می که جایی هر ما مردمِ کلی طور به .بترسد هوا از نباید کسی هیچ بنابراین .کند عمل آنها از یکی بدون تواند نمی

 فضای در زندگی عادت کسی اگر .اندازند می خطر به را شان سالمت ترتیب این به و باشند امان در آفتاب و هوا از تا سازند می

 در سردی از هرگز و شود می دیده آب اش بدن بدهد پرورش خودش در کودکی اول همان از را زیاد ی تازه هوای میان در ،باز

 (2۹رد. )ب نخواهد رنج مشابه های بیماری و سر

 پزشکی های کمک حد و حدودِ

 از بسیاری های برنامه در چشمگیری اهمیتِ پزشکیْ های کمک ،هند سراسریِ روستاییِ صنایع انجمنِ های فعالیت شروع با

 و رایگان داروی توزیعِ از ندا عبارت ها کمک این .نیست انحصاری تقریباً موقعیتْ این که اگرچه ،آورد می دست به گران کنش
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یا ترکیبی از همه. داروفروشانی که این داروها را می فروشند کامال  23۰یا هومئوپاتیک اُنانی، وِدیکر، آیُآلوپاتیک های درمان

ی خیلی کمی دارند  کنند، داروهایی که هزینه گرانی هستند که برای تعداد کمی دارو به آنان مراجعه می ی لطف به کنش آماده

یماران فقیر قربانیِ بآورند.  شان مشتریِ بیشتری می  ، برایطلبانه به این هدیه نگاه کنند اگر منفعت و از نظرِ خودِ آنان

طور  فایده اند، بلکه به چهارم این داروها نه تنها بی شوند. بیش از سه  ازحدّ مشتاق می آگاه و بیش نیت، اما نا گرانِ خوش کنش

. در مواردی هم که قدری تسکینِ موقتی دنکنند ضرر دار شان می ی که مصرفهای نامحسوسی، اگر محسوس نباشند، برای بدن

 شود. شان در بازار روستا پیدا می دهند، معموالً جایگزین به بیماران می

 

حال خود رها  های پزشکی را از آن نوعی که با جدیت شرح دادم به دارد کمکسازمان صنایع روستایی سراسر هند بنابراین 

معنای ثروت  آموزش بهداشت و اقتصاد است. آیا این دو به هم ربط ندارند؟ آیا بهداشت به سازمانی  ریت اولیهکند. مامو می

ایویا )سازمان صنایع روستاییِ همین دلیل  ی ثروت اند. به شان ابزارهای اولیه قوای ذهنی شان، نه ها نفر نیست؟ بدن برای میلیون

ها نفر از نظر  دانند که خوراک این میلیون ی جلوگیری از بیماری به مردم است. همه می دنبال آموزشِ نحوه به سراسرِ هند(

شان عمالً صفر است.  کنند. اطالعاتِ بهداشتِ فردی مصرف میخورند بد  چه را که می ارزش غذایی خیلی کمبود دارد. آن

خاطر اگر این معایب بتوانند رفع بشوند و مردم قواعدِ  همین بد است. به توان فکر کردبهداشتِ محیط روستایی تا آن حدّ که ب

بایستی بدون تالش زیاد یا برند  ها رنج می از آن زیادترهایی که از همه  فردی را بپذیرند، بیشتر بیماری اشتِی بهد ساده

تحقیقاتی در حال انجام یست. در حالِ حاضر درمانگاه ن کردن در فکر باز  سازمان شوند. به همین دلیل کرد پول ناپدید  هزینه

تالشی در  231ساتیش بابو های ارزانِ توانند تامین کنند. درمان دارو می شکلِ ها چه چیزهایی را به است تا معلوم شود که روستا

ها را  ین درمانکند که تعداد ا هایی با این هدف می اند، او دارد آزمایش  آن جهت اند. هر چند که به شکل باورناپذیری ساده

کند و با  ها را آزمایش می کند و آن شان. او داروهای بازاری را دارد بررسی می کارامدی کردنِ   شدت کم کند، اما بدون کم  به

ها و  هیبتِ قرص دل از دستِ ست که روستائیانِ سادهکند. آرزو این ا ی بریتانیا مقایسه می داروهای مشابه در فارماکوپه

                                                                 
23۰ - allopathic  :این از منظور. نامد می آلوپاتیک را آن و ندارد قبول را رایج دانشگاهیِ طب هومئوپاتیک، به مشهور طبِ. درمانی ضدْ درمانی، دگر 

 اثرات با که کنند می ایجاد اثراتی که است جراحی یا دارو مثل هایی       درمان از استفاده با بیماری با مبارزه اش هدف که است ای درمانی نظامِ گذاری نام

 . ناسازگارند یا  متفاوت درمان تحتِ بیماریِ

-  ayurvedic :یوگا و ماساژ دارویی، گیاهان از ترکیبی کند، می عرضه که طبی. است زندگی علم معنای به سانسکریت زبان در آیُروِدا. آیُروِدایی طب 

 . است

- unani :های درمان و خوراکی های رژیم گیاهی، درمان از که طبی شود؛ می گرفته کار به هند در اما آمده، باستان یونان از که جایگزین طبِ نوعی 

 .کند می استفاده جایگزین

- homeopathic ،ای که  که ماده است معتقداین نظام علمیِ درمانِ جایگزین است.  . یک نظامِ شبه"درمان به مثل": شبیه درمانی، همانند درمانی

 کند.  ان میشبیه را درم 'توانند همان نشانگان را در افرادِ بیمار درمان کنند، یعنی شبیه شوند می های سالم می های بیماری در انسان باعثِ عارضه
231 - Satish Babu 
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 (3۰آمیز خالص شوند. ) های اسرار نوش دم

 

گران روستایی  گرفتن به سراغِ کنش  های شایع برای کمک مواردی از تب، یبوست یا امثال این بیماریمردم با وقتی که 

شک داروهای  ، بیئن استتوانند باید ارائه کنند. وقتی کسی از تشخیص بیماری مطم آیند، آنان قطعا آن کمکی را که می می

و آبِ  ری کند، روغن کرچک، کینیندانگه ترین و بهترین ِ داروها هستند. اگر شخصی بایستی برای خود دارو بازارِ روستا ارزان

 تواند به همان هدفِ می 232سِناتواند در محل خریده شود. برگِ  می روغن کرچک جوش بهترین عوامل پزشکی اند. الِحدر

 تبی به طور هر . هر تبی نیاز به درمان با کینین ندارد. همینمصرف شود. کینین را باید به مقدار کم مصرف کنیم کرچک

جای  به شیر وشوند. پرهیز از غالت، حبوبات، و  ناپدید می روزه یا نیم گرفتن  روزهبعد از ها  بشود. خیلی از ت کینین تسلیم نمی

روزه است. آب  نیملیموی تازه یا تمرِهندی، یک  جوشان، حتی آبِ جوشانِ قند زرد با آب میوه یا آبِ کشمشِ خوردن آب ها آن

 کند؛ می کم را تب بنابراین و شود میها را تحرک بدهد، باعث تعریق  روده تواند جوشان عامل بسیار قوی درمان است. می

 طوری به شود خنک گذاشت باید شود، نوشیده باشد الزم که موردی هر در. است کننده عفونی ضد ترین ارزان و ترین مطمئن

کند و بعد از  نیست. آب شروع به حباب دادن می صِرف کردنِ  به معنای گرممل باشد. جوشاندن حکه نسبتاً برای پوست قابل ت

 233کند. آید بخار می جوش می این که به

در  های محلی حکم کامل داشته باشند.وایدیادانند چه کنند، باید بگذارند که  گران در مورد خاصی نمی  در مواقعی که کنش

توانند از کمک او  دوستی را در نزدیکی بشناسند، می انسان گران دکترِ نباشد یا قابل اعتماد نباشد و کنشوایدیایی صورتی که 

 استفاده کنند.

رعایت بهداشت محیط است. بهتر است یادشان باشد که  'د شد که موثرترین راهِ برخورد حتی با بیماریاما متوجه خواهن

کند.  سیب زده ترمیم میآ به آن چه را که انسان توانند مطمئن باشند که طبیعت آن ترین پزشک است. می طبیعت عالی

آخرین و –فرستد  وقت است که مرگ را می آن رسد. گیرد ناتوان به نظر می را می یشطبیعت وقتی که انسان دائماً جلو

گذارد. به همین دلیل  و لباسی تازه برای پوشنده در اختیار می ،پذیر نیست چه که ترمیم آن  ی نابودیِ هر اترین عامل بر قاطع

 (31بداند یا نداند. )اند که هر کس دارد، چه   زشکانیپ نبهداشت محیط و بهداشت فردی بهترین مددکاران یا بهتری گرانِ کنش

 

که از  استی از گزارشاتی رایبس ازمهمی  بخشاز کار روستایی یا خدمات اجتماعی  عنوانِ بخشی کمک رسانیِ پزشکی به

ر کسی ه تاشود و  شروع می برای بیماران دور و نزدیک تامین دارواز ها  رسانی کنم. این کمک های مختلف دریافت می سازمان

                                                                 
232 - sennaشود. عنوان مسهل استفاده می شود. نوعی از آن به ای بزرگ از بوته، درختچه و درخت است که در ایران هم به این اسم نامیده می : گونه 
 شود. درجه شروع می 45در واقع، حباب دادن نشانه ی جوشش است، اما بخار از حدود  - 233
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از  ن است که مشکلیآ. این به معنای کند ادامه پیدا می کند ها معرفی می ی این نوع کمک کننده توزیع عنوانِ هکه خود را ب

شان داشته باشد.  های ها و نشانه وجود ندارد. او نیازی ندارد که دانش زیادی یا اصالً دانشی از بیماری پزشکیمسئول  جهتِ

شود  ساب و کتابی داده میح ها همیشه از اهداکنندگانِ بی کند. هدیه گر دریافت می اریرایگان از داروسازانِ ی داروها را اغلب به

 شود. شان راضی می توزیع کنند وجدان یدهشک که اگر بتوانند اِحسان خود را در راه کمک به بشریت رنج

 

 آور است که از بیمار زیان آور است. به این علت خدمت و حتی اغلب زیان من کندترین شکلِ رِظاجتماعی به ن دمتِخاین 

 شود. اگر اتفاقی نمی تر عاقل اصالً دارو دریافت با او. بکند کاری هیچ شود می داده رود برای بلعیدنِ دارویی که به او انتظار نمی

رایگان یا با پولی بسیار کم، قرصی یا معجونی را  به تواند این که مینستن شود. دا افتد این است که بدتر از قبل می هم می

تواند آن  کند که این کار را باز هم تکرار کند. این واقعیت که می کند او را وسوسه می اش را حل می مصرف کند که فالن مشکل

 عار بداند.را  "دریافت در برابر هیچ"کند؛ عزّت نفسی که بایستی  اش را تضعیف می کمک را مجانی بگیرد عزّتِ نفس

 

کسانی که به  ،شناسند دهند که ذات بیماری را می دیگری وجود دارد که نعمت است. این کمک را کسانی می کمک پزشکیِ

ها پیشگیری کنند. این نوع  طور از آن بیمار خواهند گفت چرا فالن شکایتِ جسمی را دارند و به آنان هم خواهند گفت چه

 وکتابْ حساب شتابند. این نوع کمکِ سنجیده و با روز یا شب برای کمک می معمولِ ی ساعات غیر گزاران در همه خدمت

اشاره  کثریتِ مواردِآموزشِ بهداشت است، یاددادنِ رعایت نظافت و دستیابی به سالمتی است. اما این خدمت کمیاب است. در ا

رسد که  هایی می یایی برای سایر فعالیتبه هداتی اند که آخرشان اتبلیغ ای آگهی ها، تکه پزشکی در گزارش رسانیِ به کمک

ی اجتماعی، چه  گران در زمینه ی کنش نیستند. بنابراین من از همه ی کمک پزشکی نیازمند تالش و دانش شاید به اندازه

ست که تر اشان در نظر بگیرند. به ترین بخشِ خدمت اهمیت عنوانِ کم شان را به پزشکی خواهم فعالیتِ شهری یا روستایی می

کنند.  از بیماری جلوگیری  د اند اقداماتی کنند که در محل کارشانگران خوب بل نوع خدمت نیاید. کنشکلی اسم این  به

شان بررسی کنند،  اید داروهای موجود بازار را در دهکدهآنان ب جا که ممکن است باید کم باشد. شان تا آن موجودیِ داروهای

در  طورکه ما در سیندی )روستایی ها استفاده کنند. همان تا جایی که ممکن است از آن بدانند، های مشهورشان را خاصیت

همراه با  هم متوجه خواهند شد که آبِ داغ، آفتاب، نمک تمیز، و جوش شیرینِ ن، آناایم  ر حال فهمیدنواردا( د کیِینزد

. ما باید ترتیبی بدهیم که همه ی موارد جدی را دهند رِ اهداف را جواب میتی گهگاهی از روغن کرچک یا کینین بیش استفاده

بهداشت و پیشگیری از بیماری  ی هایی در زمینه شوند و درس می عمیرابن جم دورِ بفرستیم. بیمارانْ عمومی به بیمارستانِ

 (32) شوند. رسیدگی به جای گرفتن پودر و معجونِ خالی دلخور نمی گیرند. بیماران از این روشِ می
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 ۲۵فصل 

 رژیم غذایی

کند خوراک است.  تواند بدون هوا و آب زندگی کند، اما چیزی که بدن را تغذیه می در حالی که واقعیت دارد که انسان نمی

 "خوراک زندگی است."شده  که گفتهازین روست 

 

ی است. ها و ماه پرندههای گوشتی شامل گوشتِ  تواند به سه دسته تقسیم شود: گیاهی، گوشتی، و مخلوط. خوراک خوراک می

زیادی در خدمتِ  کامال گیاهی قرار بگیرد. شیرتا حدِ تواند در یک رژیم منضبطِ شیر محصولی حیوانی است و به هیچ وجه نمی

آورد. از طرف دیگر،  حساب نمی حیوانی به ت. آدم عادی شیر را خوراکِسخوراکی حیوانی ا ،زبانِ پزشکی هدفِ گوشت است. به

های عقیم هم تولید  مرغ طور نیست. این روزها تخم کند. در واقعیت این عنوان خوراک حیوانی حساب می ها را به غمر انواع تخم

شود.  عقیم هرگز به جوجه تبدیل نمی گذارد. تخمِ گذارند که خروس را ببیند و با این حال تخم می شوند. مرغ را نمی می

 های عقیم داشته باشد. با خوردن تخم هم نبایستی مخالفتی شیر بخورد داند که مجاز میبنابراین آن کسی که 

 

ای وجود دارد که با قوت طرفدار این است که  نظر پزشکی بسیار به نفع رژیمی مختلط است، هر چند که مکتب رشدیابنده

 ظاهراًانسان ها در  نامثال ایها و  ها، معده، روده دندان 234است.خوار  به نفع انسان گیاه شواهد کالبد شناسی و فیزیولوژیکی

 خوار باشد. این بوده که انسان گیاه منظور طبیعتکنند که  اثبات می

 

. شود های تازه و خشک می ها شامل میوه های گیاهی و برگ های خوردنی، غده خواری در کنار غالت، حبوبات، ریشه رژیم گیاه

 ها است. پسته، گردو و امثال این ،شامل مغزهایی مثل بادام خشکهای  میوه

 

رژیم گیاهی بایستی شامل شیر  ماندنْ کامال سالم ام. اما تجربه یادم داده که برای دار رژیم گیاهیِ خالص بوده من همیشه طرف

ز نظرِ گیری ا گیریِ چشم فاصله 'تغییرِ نظر ها باشد. این ی شیر، کره، روغن کره و امثال این مهـو محصوالت شیر مثل دَلـَ

ام حذف کردم. مشکلی از بابتِ این خودداری حس نکردم. اما در سال  را از رژیم غذایی سال شیر است. مدت ششی من  هاولی

ی هیچ دارویی شقّ شکل اسکلت شده بودم، اما با کله آگاهیِ خودم، دچار اسهال خونیِ شدید شدم. ی نا ، در نتیجه1۹17

                                                                 
 کند. داری مطرح می کاری و همراه با امانت وار است، اما گزارش پزشکان را بدون پنهانخ گاندی گیاه - 234
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ام را  توانستم بدن نمی که طوری به کردم، می خودداری چربی بدون شیرِ یا شیر خوردن از شقّی با همان قدر کله خوردم و نمی

 بود پزشکی اهل که دوستی. نخورم شیر که بودم کرده عهد ام جمع کنم. تقویت کنم و توان کافی برای ترک بستر در بدن

 باید عهد این چرا پس باشم، داشته ذهنم در توانستم می را گاومیش و گاو شیر فقط من من، بستنِ عهد موقع در که گفت

 کنار را شیر که کسیبرای  دبخواهی اگر را شا راست .شدم تسلیم من و کرد پشتیبانی او از همسرم .بشود بز شیر خوردن مانع

 همه های شیر .باشد ممنوع کلی به باید شیر ،باشد شا ذهن در گاومیش و گاو فقط زمانِ عهد بستن در اگرچه گذارد می

 من به تواند می دلیل همین به .باشد داشته قفر مورد هر در آنها اجزای نسبت که هرچند دارند مشابهی ترکیب عمالً حیوانات

 جان ظاهراً .خوردم من و شد آماده فوراً بز شیر ها حرف این ی همهبا   .را آن باطن نه ام داده انجام را عهد ظاهر که شود گفته

 دیگر ی تجربه چندین و تجربه این حساب به .کنم ترک را بستر متوانست بعد کمی و برخاستم سرعت به داد من به ای تازه

 گیاهان بزرگِ دنیای در که کنم می فکر م.بپذیر را سختگیرانه خشک گیاهی رژیم به شیر کردن  اضافه ضرورت شدم مجبور

 اشکاالت سایر و اخالقی عیوبِ از خالی گیریم می گوشت و شیر از که ای ضروری مواد تامین ضمن که باشند گیاهانی بایستی

 .باشند آنها

 

از طرف دیگر  و شیکُبُ حیوانی را باید گوشت داشتنِ رایوجود دارد. ب گوشت و شیر خوردن در مشخصی معایب من نظر زا

 از صرفا که هستند دیگری شکاالتاِ 'اخالقی شکالاِ از گذشته .نیستیم مان کودکی در مادر شیر جز دیگری شیر قِمستح قطعاً

 آید. می دست به ها آن از گوشت که اند حیوانی مالِ که آورند می هایی آسیب خودشان با تگوش هم و یرهم ش .اند سالمتی نظر

 که وقتی حتی .بیند می آسیب شماری بی های بیماری از انسان مثل درست 'دام .باشند سالم کامالً که آید می پیش کمتر ها دام

 ی معاینه در حالِ حاضر عالوه به .شود می گرفته نادیده ها این در بیماری چندین دنشو  می پزشکی ایِ  دوره های معاینه ها دام

 .مکن می اداره را واگرامسِاَشرامِ  در داری دام یک من .ی استناممکن بزرگ کار ظاهراً صورت هر در هند در ها دام ی همه پزشکی

 داریِ دام های دام ی همه که بگویم توانم نمی قاطعیت با حال این با .بگیرم کمک پزشکی اهل دوستانِ از توانم می آسانی به

 بیماری که این از قبل .ردبُ می رنج سل از که شد معلوم ،آمد می نظر به سالم همه نظر از که گاوی کس. برعندا  سالم رامسواگ

 های دام .گیرد می ه هممحل کشاورزان از را شیر ضمن در رام. اَشبود شده مصرف شراماَ در دائماً وگا ینا شیرِ شود داده تشخیص

 آنبه  ما .است مشکل 'نه یا است خطر بی شیر مشخصِ ی نمونه یک مصرف آیا که این تعیین .اند نشده پزشکی ی معاینه آنان

 پزشکیِ معاینه به نتوانداَشرام  اگر .کنیم تکیه باید کند مطمئن آن خطری بی از را ما تواند می شیر جوشاندن که میزانی

 .بود نخواهد بهتر خیلی احتماالً دیگر جاهای در توضعی باشد مطمئن خود لبنی محصوالتِ ایمنیِ از و ببالد خود خطای بی

 مصداق شوند می سالخی گوشت برای که حیواناتی در زیادتری خیلی حد تا دارد وجود شیری های دام در که ایرادهایی همان

 او .باشد اش سالمتی نگرانزیاد  که رسد نمی نظر به .کند می تکیه شانس به فقط خطرها نوع این از فرار برای آدم معموال. دندار
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 در منزلت و ثروت کسب شا اصلی ی دغدغه و نگرانی دل .بیند می ایمن کامال ها حکیم و اهایواید ،دکترها ی قلعه در را خودش

 کار ی نتیجه در فداکار دانشمندانی که زمانی تا بنابراین .اندازد می سایه دیگر های چیز ی همه رویبر  دغدغه این .است جامعه

 .داد خواهد ادامه تگوش و شیر خوردن به انسان ،کنند کشف گوشت و شیر برای گیاهی جانشینی ،بیمار روی بر پژوهشی

 

ی بافت را تامین کند تا رشد و  به سراغِ رژیمِ مخلوط برویم. انسان نیازمندِ خوراکی است که بتواند موادِ سازنده بگذارید

های خاص، و  ی بدن را جواب بدهد. این خوراک باید چیزی را هم داشته باشد که بتواند انرژی، چربی، نمک استهالکِ روزانه

ها از  شوند. آن ی بافت به نام پروتئین شناخته می     کند. مواد سازنده ماند کمک می پسی مواد  سلولز را تامین کند که به تخلیه

عبارتِ دیگر، پروتئینِ  آیند. پروتئینِ موجود در شیر و گوشت، به دست می ها به ها و مغز میوه ها، سبوس مرغ شیر، گوشت، تخم

مندتر از پروتئینِ گیاهی است. شیر باالتر از گوشت است.  پذیرتر است، خیلی ارزش پذیرتر و جذب حیوانی که به آسانی هضم

خوارانْ شیر  شود. برای گیاه تواند هضم شود، شیر کامال آسان هضم می گویند در مواردی که گوشت نمی اهلِ پزشکی به ما می

 و ترین خام راحت مرغِ های تخمِ ی خیلی مهمِ رژیم خوراکی است. پروتئین که تنها منبعِ پروتئینِ حیوانی است، ماده

 ها است. ی پروتئین ی همه شونده هضم

 

خواهم در این جا واقعیتِ خیلی مهمی را در  شود. می جا پیدا نمی اما هر کسی توانِ مالیِ خوردن شیر را ندارد. و شیر در همه

وراکی است. مواردی هست که ی خیلی ارزشمندی برای رژیمِ خ چربی ماده ی شیر یادآوری کنم. برخالف نظرِ عامه، شیرِ بی باره

حال  این گیری، با سازی و ترمیمِ بافت است. چربی حتی مفیدتر از شیرِ با چربی است. کارِ اصلیِ شیر تامینِ پروتئین برای بافت

ی  هتوانند هم گیری نمی های موجودِ چربی گیرد، اصال کاری به پروتئین ندارد. عالوه بر این، دستگاه ها را می که تا حدی چربی

 بر بدن به چیزهای دیگری عالوه چربیِ را از شیر بگیرند. احتمالِ این هم وجود ندارد که چنین دستگاهی در حال ساخت باشد.

و  235، باجریای ِ خوشه ذرتیعنی گندم، برنج، –دهم  چربی نیاز دارد. من دومین مقام را به غالت می باچربی، چه بی  شیر، چه

ِ خوراکِ  عنوان های هند از انواع متفاوتِ غالت به شوند. در استان عنوانِ رژیم خوراکیِ اصلی استفاده می ها  به ها. این امثال آن

اغلب مقادیرِ کمِ گندم،  ،عنوانِ مثال شود، به مینیک نوع غله استفاده  فقط ازهمزمان شود. در خیلی جاها،  اصلی  استفاده می

ی بدن الزم نیست. این کار تنظیمِ کمیتِ مصرفِ خوراک   شود. این مخلوط برای تغذیه با هم در غذا استفاده میباجری و برنج 

ی این انواعْ اساساً نشاسته دارند، بهتر است که در هر  کند. چون همه ها وارد می هضمِ آن  درای  کند و فشار اضافه را مشکل می

ی دنیا نگاهی کنیم، متوجه  تواند پادشاهِ غالت توصیف شود. اگر به نقشه گندم کامال می ها استفاده شود. بار فقط از یکی از آن

موجود  شوند. اگر گندمْ شویم مقام اول را دارد. از نظرِ بهداشتی، اگر بتوانیم گندم داشته باشیم، برنج و غالتِ دیگر الزم نمی می

                                                                 
235 - Bajra- bajriشود. ی نامرغوب که خوراک اصلی فقرا است و در مناطقِ خشکِ هند کشت می  : نوعی غله 
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 شوند، باید به برنج رو آورد.  شان نتوانند خورده یا سختیِ هضم آمدن دلیلِ ناخوش و امثال آن به ای ذرتِ خوشهنباشد، و 

 

کردنِ  کمصرف شود. باید از اَلنخورده  شکلِ دست آمده به شوند، روی سنگ آسیاب آرد شوند و آرد بدست  غالت باید خوب پاک

است و هر دو از نظر تغذیه  ها ها و ویتامین که منبعِ غنیِ نمک آن آرد خودداری شود. با این کار احتمال دارد غالفِ

ی برنج  کند. دانه ها کمک می کند که به عمل روده الزم را هم تامین می شود. غالفْ سلولزِ  است حذف بخشِ آن ترین ارزشمند

این بخش خوردنی نیست. برای . کرده است"بر برون"به پوششی خارجی یا  که خیلی ظریف است، طبیعت آن را مجهز

ی  قدری باشد تا همین پوشش را از پوسته ناخوردنی، برنج باید کوبیده شود. این کوبیدن فقط باید آنبرداشتنِ این بخشِ 

اش  کند، بلکه برنج را با برداشتنِ غالف تنها پوستِ بیرونی را جدا می کوبیِ ماشینی نه ی برنج جدا کند. اما برنج خارجیِ دانه

خیلی  برنج کند. غالفِ عیت است که ساییدن به طول مدتِ نگهداری کمک میسابد. دلیل محبوبیتِ برنج ساییده در این واق می

غالف، به   کنند. برنج ساییده و گندمِ بی شیرین است وتا زمانی که برداشته نشود، موجودات خاصی به آسانی به برنج حمله می

 پودرِ عنوانِ به برنج غالفِ. روند می از دستدهند. موادِ موجودِ مهمی در غالت با جداکردنِ غالف  ی خالص می ا نشاستهبما تقری

ایِ  توانند خودشان به تنهایی پخته و خورده شوند. به شکل نانِ تاوه شود. این ماده و غالف گندم می سابِ برنج فروخته می 

باشند و در دار  برنج سبوسپذیرتر از  های برنج بتوانند هضم کوچک )چاپاتی( یا کیک هم درست شوند. ممکن است که چاپاتی

 تواند رضایتِ کامل ایجاد کند. یک مقدار کمتر می دار حالتِ سبوس

 

شان را  ها غذای جات یا دال فرو ببریم. نتیجه این که خیلی ی چاپاتی را قبل از خوردن در سسِ سبزی  عادت داریم که هر لقمه

در هضمِ نشاسته. هضم نشاسته از زمانِ  خصوص برند. جویدن گام مهمی در روند هضم است، به بدون جویدن درست فرو می

کند.  شود. جویدنْ مخلوط شدن کاملِ غذا با آب دهان را حتمی می دهان در خودِ دهان شروع می گرفتنِ آن با آبِ تماس

 شود و دهان می شکلی نسبتاً خشک خورده شوند، چرا که منجر به جریانِ بیشتر آب ای بایستی به های نشاسته این خوراک بنابر

 کند.  جویدنِ  کاملِ آن را هم ضروری می

 

آید  نظر می رسد. تقریبا به ها، عدس و غیره می لوبیا -ی پروتئین کننده حبوباتِ تامین نوبتِ ،ی نشاسته کننده غالتِ تامین بعد از

توان  آسانی می بهخواران باید حبوبات بخورند.  اند. حتی گوشت  کند که حبوبات بخشِ اساسیِ رژیمِ غذایی هر کسی فکر می

توانند  فهمید کسانی که بایستی کارِ سختِ بدنی انجام بدهند و کسانی که توانِ مالیِ شیرخوردن را ندارند، بدون جبوبات نمی

، مثال کارمندان، اند مشاغل نشستهاهلِ آنانی که  ادعا کنمتوانم  می آن سر کنند. اما من بدون هر تردیدی از هر نوعِ

قدر فقیر نیستند که از پسِ خریدِ شیر نیایند، نیاز به حبوبات ندارند.  ها، معلمان و آنانی که آن دانان، دکتر قکاران، حقو کاسب
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شود. از بینِ حبوباتْ نخودها،  کنند و نسبت به غالت به مقدار بسیار کمتری خورده می هضم حساب می عموماً حبوبات را سخت

 کمترین را دارند. 'عدس(انواعِ و مانگ و ماسور ) مشکلِ هضمی بیشترین 'ها سفید ماش و لوبیا

 

. اما باشد  باشد که در هند ارزان و به آسانی در دسترس  تواند انتظار داشته ها در فهرست ما سوم اند. آدم  می جات و میوه سبزی

جاتِ تازه کمیاب است،  در روستاها سبزیآیند.  حساب می ی بیشتر غذای مردم شهری به ها تنقالتی برای مزه طور نیست. آن این

نظام اداریِ هند است. روستائیان اگر ایرادی به ها  جات و میوه و در خیلی از جاها میوه در دسترس نیست. این کمبود سبزی

ر روستایی ها حل شود. قانون اراضی از نظ   تواند به این سادگی ی میوه نمی های زیادی بکارند. مسئله توانند سبزی بخواهند می

 گذارم. قانونی بد است. اما من دارم آن را زیر پا می

 

زمینی،،  جاتْ سیب دار بایستی هر روز خورده شود. من در بین سبزی برگ جاتِ بزیس جاتِ تازه مقدار مناسبی از بینِ سبزیدر 

ها باید در  کنند. آن شاسته میناً تامین بینم، که اساس ها نمی ها را شامل این سوران و امثال آنزمینیِ  سیبزمینیِ شیرین،  سیب

جاتِ معمولیِ تازه دریافت  شود که کمک معقولی از سبزی بندی بشوند. توصیه می ی غالتِ تامینِ نشاسته دسته همان طبقه

های ترد و تازه الزم نیست که پخته شوند. باید  فرنگی، خَردَل و شاهی و سایر برگ گوجه ،شود. بعضی انواع خاص مثل خیار

 های کوچک مصرف شوند. شسته شوند و در اندازه خوب

 

 انواع ،236جامبو ،انبه مثل هایی میوه .باشد داشته خود در را فصل موجود های میوه باید مان ی روزانه رژیم ،ها میوه مورد در

شان  ها باید درفصل ی این . همهها این امثال و موسامبی )نوعی مرکبات( ،پرتقال انواع ،ترش یا شیرین لیمو ،پاپایاها ،انگور

ای از میوه و شیر بایستی رضایت کامل را فراهم کند. کسانی  مصرفِ میوه اول صبح است. صبحانه مصرف شوند. بهترین زمانِ

 توانند برای صبحانه فقط میوه بخورند. خورند می که زود ناهار می

 

 زند.سا گیرد. شیر و موز خوراک کاملی را می ی خوبی است. اما چون از نظر نشاسته خیلی غنی است، جای نان را می موز میوه

دست آورد. اگر روغن حیوانی موجود باشد،  نباتی به حیوانی یا روغنِ شود از روغنِ مقدار معینی هم چربی الزم است. این را می

 237ی روغن حیوانیِ خالص مغذی نیست. یک اونس و نیم روغن گیاهی سخت است و به اندازه روغن نباتی الزم نیست. هضمِ

با چربی هم منبع روغن  روز برای تامین نیازهای بدن باید بسنده در نظر گرفته شود. شیرِبرای هر نفر در  هر  روغن حیوانی

                                                                 
236 -  Jumboی گرمسیری : نوعی میوه 
237 - ounce شود. گرم می 42م اونس گرم است. با این حساب یک و نی 28: هر اونس 
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ها، روغن خوراکی  اش را ندارند باید برای تامین چربی الزم روغن کافی بخورند. در بین روغن حیوانی است. کسانی که توان مالی

ند. روغن باید تازه باشد. در صورت امکان بهتر است از روغن معمولی، روغن بادام زمینی، روغن نارگیل بایستی ترجیح داده شو

تاسف و شرم  ی فایده اند. این مایه کلی بی موجود در بازار عموما به افشرد استفاده کرد. روغن گیاهی و روغن حیوانیِ دست

هر گذاری،  آموزش یا قانونوکار نشده باشد، چه از راه  کاری بخش جداناپذیر اخالق کسب بسیار است. اما تا زمانی که درست

 به توجه بدون آید می  گیرش که چه هر به نباید آدم. کند تهیهخالص را  جنسِ و جستجو فردی مجبور است با صبر و پشتکار

 حیوانیِ روغن و فاسد گیاهیِ روغن تا گذراند نباتی و حیوانی روغن بدون کالً که است بهتر خیلی. بدهد رضایت اش کیفیت

شکر  'های شیرین طور که در مورد چربی گفته شد، مقدار معینی شکر هم الزم است. هر چند که میوه خورد. همانناخالص 

به اش  تکنند، اما ضرری ندارد که روزانه یک تا یک و نیم اونس شکر سفید یا قهوه ای خورد. اگر کسی دس زیادی تامین می

دهند نادرست است.  تی که این روزها به چیزهای شیرین مییما اهما. کند رسد، شکر ضرورت پیدا می های شیرین نمی میوه

شیرینی به های شیری و انواع دیگر  های شیری، شیرینی خورند. پودینگ های شهری چیزهای شیرین خیلی زیادی می آدم

شوند مضرّ اند.  اده میمواقعی که مقدار خیلی کمی استف در جز ها همگی ناالزم اند و به شوند. آن مقدار بسیار زیاد مصرف می

ها نفر یک وعده  ها و سایر خوردنی های لذیذ، در کشوری که میلیون شیرینی  گفت خوردنِ توان بدون ترس از هر اغراقی می

 آید معادل دزدی است. خوراک معمولی گیرشان نمی

 

. نیازی مصداق داردو روغن گیاهی انی وان شدت در مورد روغن حیمها قابل اِعمال است، با ه چه که در مورد شیرینی هر آن

 اسراف کاریِ 23۹سو الددُ 238ی پوریس نیست که خوراک در روغن حیوانی یا نباتی سرخ شود. مصرف روغن حیوانی در تهیه

ی  فعهها د توانند این خوراک ها را بخورند. مثالً انگلیسی ها ندارند اصالً نمی هایی که عادت به این خوراک غیر عاقالنه است. آن

د اغلب نخور هایی هم که می ی ما را بخورند. آن شده های سرخ ها و خوراکی توانند شیرینی آیند نمی ولی که به کشور ما میا

ی غذاهای لذیذ دنیا با لذتی که گرسنگی به غذا  آید. همه و با ما به دنیا نمیگیریم  را یاد می  شوند. ذائقه ام که مریض می دیده

خورد، در حالی که کسی که گرسنه  کنند. آدم گرسنه یک تکه نان خشک را با بیشترین لذت میبتوانند  دهد برابری نمی می

 کند. نیست، از بهترین شیرینی ها خودداری می

 

 -دارو حتی به عنوانِ–عنوان یک وظیفه  قدر باید بخورد. خوراک باید به حاال برویم به سراغ این که یک فرد چند بار و چه 

ترتیب، حس لذت بخش از ارضای گرسنگیِ حقیقی به این تا بدن را زنده نگه دارد، نه برای خوشایند کام و ذائقه. خورده شود 

                                                                 
238 -purisکنند. دارِ کامل را گلوله کرده و در روغن سرخ می : نوعی غذای سنتی هندی که آرد سبوس 
23۹ - laddusی هندی گلوله  : نوعی شیرینیِ کوچک گلوله 
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لذت وابسته است به گرسنگی و نه خارج از آن. به دلیل عادت های اشتباه و  متوانیم بگویی     همین دلیل، می بهشود.  ناشی می

شان به چه احتیاج دارد. معموال والدین ما که ما  شماری خبر دارند که سیستمِ بدن های انگشت ی مصنوعیِ زندگیِ ما، آدم شیوه

شان در حد معینی بر روی فرزندان تاثیر  ندگیی ز ها و شیوه آموزند. عادت به ما نمیداری را  آورند خویشتن دنیا می را به

ی  طی کودکی، مادر با همهگذارد. بعد از  آن در  گذارد. خوراک مادر در طی حاملگی بنا به قاعده بر روی کودک اثر می می

ای به بچه  آورد. مادر از هر آن چه که ممکن است در حال خوردن باشد تکه ی کودک را لوس بار می انواع غذاهای بامزه ذائقه

ها که شکل بگیرند، سخت است که فراموش شوند.   . عادتبدهدا از همان کودکی آموزش غلط ی او ر دهد و سیستمِ هاضمهب

ست، و ااش  شود که محافظ بدن اما وقتی که انسان متوجه می ها خالص شوند. آن خیلی کم اند کسانی که موفق شوند از دستِ

کند که  شود که قوانینِ حفظ بدن در شرایط مناسب را یاد بگیرد و سخت تالش می میمایل  ،اش وقف خدمت شده است بدن

 های با عادت فرد یک که کنیم تعیین را مختلفی غذاهای مقدار توانیم می که نقطه این به ایم رسیده ما حاال ها را رعایت کند. آن

 :از این دسته هستند خوانند که این صفحات را می  و زنانی ننشستنی نیاز دارد، که بیشتر مردا

 

 پوند 2شیر گاو/ 

 اونس 6در مجموع(/  برنج، باجری  غالت )گندم،

 اونس 3دار/  جات برگ سبزی

 اونس 1 /جات سایر سبزی

 و نیم اونس1روغن حیوانی/ 

 اونس 2 یا کره/

 و نیم اونس1قند زرد محلی یا شکر سفید/ 

 

لیموی ترش خورد. آب آن را باید گرفت و با  عدد بنا به ذائقه و جیب. در هر صورت خوب است روزی دوهای تازه  میوه

 جات یا در آبِ سرد یا داغ خورد. سبزی

 

 ام. آن را بنا به ذائقه بعدا باید اضافه کرد. اند. مقدار نمک را تعیین نکرده ی خام ها بر حسب ماده  ی این وزن همه
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ردن سه وعده است: وی عمومی خ خورند. قاعده ها دو وعده در روز می خیلی .درفرد چند بار باید بخو اال این سئوال کهح

ی روز و شام در اول شب یا دیرتر. ضرورتی در خوردن بیش از  کار، ناهار در میانه صبحانه در اول صبح و قبل از رفتن به سرِ

کنند. این عادت مضرّ است. دستگاه  را ترک نمی گاه به خنک زدن گاهها بعضی افراد عادت به نا سه وعده وجود ندارد. در شهر

 (1هاضمه به استراحت نیاز دارد. )
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 ۲۶فصل 

 حفاظت از روستاها

 صلح جمعیتِ

خصوص  به ها چند وقت پیش پیشنهاد تشکیل جمعیتِ صلحی دادم که اعضایش جان خود را در رسیدگی به ناآرامی

طلبانه  نظرجاه گفت که این جمعیت باید جانشینِ پلیس و حتی ارتش بشود. به های قومی به خطر بیندازند. این طرح می ناآرامی

اش موفق شود،  نتوشخ ی بی در بیاید. با این حال، اگر کنگره قرار است درمبارزه کارممکن است ناممکن از  اش اهدافآید.  می

 آمیز با این چنین اوضاعی را ایجاد کند. صلح بایستی قدرتِ رسیدگی

 

 باشد.   هایی را باید داشته پس بیایم ببینیم که یک عضوِ این جمعیتِ سنجیده چه صالحیت

خشونتی داشته باشد. این ایمان بدون اعتقاد پرشور به خدا ممکن نیست. یک  ( او )مرد یا زن( باید ایمان پرشوری به بی1)

انتقام را  ترس و بی خشم، بی بی ت مردنِاررحمت خدا. بی آن جُ تواند بکند مگر با کمک قدرت و کاری نمیخشونت  انسانِ بی

شود که خدا در قلب همه است و در حضور خدا نباید ترسی داشت. دانستن فراگیریِ  ندارد. این شجاعت از این اعتقاد ناشی می

ای نامیده شوند. این  هایی که ممکن است دشمن یا قاتالن حرفه انها است، حتی به ج حضور خدا به معنای احترام به جان

 ؛دهد اش به او فرمان می بخشیدن به خشم انسان است در موقعی که دیوِ درون روند آرامش دخالتِ سنجیدهْ

 

باشد، به سایرِ اعتقاداتِ  ی ادیانِ اصلیِ دنیا داشته باشد؛ بنابراین اگر هندو آورِ صلح بایستی احترامِ یکسانی به همه ( این پیام2)

 همین علت است که باید از اصولِ کلیِ ادیانِ ادعاییِ مختلف در کشور اطالعاتی داشته باشد؛ گذارد. به فعلیِ هند احترام می

 

 د به دستِ افرادِ محلی در محل خودشان انجام شود؛نتوا آمیز فقط می طور کلی، این کار صلح ( به3)

 

تواند  حال شخص می نفرادی یا گروهی انجام شود. بنابراین هیچ کس الزم نیست منتظرِ همراه بماند. بااینتواند ا ( این کار می4)

 باشد و تشکیلِ جمعیتِ محلی بدهد؛ محلی همراهِ در جستجوییک محل خودِ در 

 

طوری که  گیرد به شده گرم می ای گزینش های خدماتیِ شخصی با مردمِ محلِ خود یا با حلقه آورِ صلح از راه تماس ( این پیام5)
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ای  عنوانِ غریبه زده به شود تا به آن رسیدگی کند، خود را در برابرِ جمعیتِ آشوب های خصمانه ظاهر می وقتی در موقعیت

 ؛به حساب بیایدناخواسته  مهمانِباشد و شدن  شمرده ونکند که سزاوار مظن ارزش نمی بی

 

طرفیِ قطعیِ  بی  باشد که ورای سرزنش و مالمت باشد و به  آور بایستی شخصیتی داشته ( الزم به گفتن نیست که فردِ آشتی6)

 خود شهره باشد؛

 

شوند، جمعیتِ صلح تا در گرفتنِ آتش  ناختهها ش وجود دارند. اگر این هشداری های ( عموماً قبل از سر رسیدنِ توفان نشانه7)

 کند پیشاپیش به وضعیت رسیدگی کند؛ درگیری صبر نخواهد کرد، بلکه سعی می

 

وقت وجود داشته باشند، اما وجودِ آنان ضرورتِ  گرِ تمام ( در صورتی که جنبش گسترده شود، خوب است اگر تعدادی کنش8)

در سنین  را داوطلب باشند. این افرادِ  کن زنان و مردانِ خوب و اصیلی وجود داشتهمطلق ندارد. برنامه این است که تا حد مم

شان زندگی  ی باشند که در حلقه  وقتِ کافی برای ایجاد روابطِ دوستانه با مردمی داشته ها باید  این اما، پیدا کردتوان  می مختلف

 تِ صلح را داشته باشند؛های الزمِ عضویت در جمعی ها گذشته صالحیت کنند، و از این می

 

 ترین مشکلی قابل تشخیص باشند. بدون کوچکطوری که بعد از مدتی  اس متمایزی بپوشند به( اعضای جمعیت باید لب۹)

 (1ی نکات باال طراحی کند. ) ی خود را بر پایه نامه تواند آیین  اند. هر مرکزی می  ها فقط پیشنهاداتی کلی این

 

 طرح من برای نیروی پلیس

خشونتیِ ناکاملِ من  ی بی پذیرم که این نشانه خشونت هم ممکن است ضروری باشد. می نیروی پلیس حتی در حکومتی بی

. توان که می طور که در مورد ارتش معتقدم توانیم بدون پلیس زندگی کنیم، آن است. جراتِ این را ندارم که اعالم کنم که می

که در تحققِ آن موفق خواهیم بود  کنم، اما این توانم تصور کنم و تصور هم می نباشد میالبته حکومتی را که در آن پلیس الزم 

 چیزی است که فقط آینده نشان خواهد داد.

 

خشونتی  تصوریِ من الگوی کامالً متفاوتی با نیروی پلیسِ امروزی خواهد داشت. مامورینِ آن از باورمندان به بی اما پلیسِ

خود، هر گونه کمکی را در اختیارشان  به گزارانِ مردم و نه اربابِ آنان خواهند بود. مردم خود تشوند. آنان خدم تشکیل می

کرد. نیروی پلیس نوعی  های دائماً کاهنده رسیدگی خواهند ی آنان به آسانی به ناآرامی گذارند و از راه همکاریِ دوجانبه می
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گر باشند. کار  اصالح باید ها کار بگیرد. در واقع پلیس اصال به که رفت، اگرکار خواهد گ ندرت به را به  اسلحه خواهد داشت، اما آن

ها در یک  و اعتصاب ،شود. نزاع بینِ نیروی کار و سرمایه شان اساساً محدود به دزدان و سارقان مسلح محدود می پلیسی

اهد بود که احترام به عناصرِ اساسیِ قدر زیاد خو خشونت آن وتوک شوند، چون نفوذِ اکثریتِ بی خشونت باید تک حکومتِ بی

 (2های قومی وجود نخواهد داشت. )  کند. به همین ترتیب جایی برای ناآرامی حاکم می در بینِ مردم نظامِ جامعه را

 

 خشونت های داوطلبِ بی جمعیت

یامد. ولی این درس را انجام شد، اما چیزی از آن در ن 24۰صلح های سپاهوقت پیش به درخواستِ من تالشی برای تشکیلِ  چند

اندازیِ کارامدِ یک جمعیتِ  طورِ معمول، راه تواند زیاد باشد. به ها نمی خود، در این نوع سازمان خودیِ یاد داد که عضویت، به

 نهادهایی بر  معنای امکانِ استفاده از زور در صورت بروزِ نقضِ انضباط هم هست. در این چنین ی زور، به بزرگ داوطلب بر پایه

را  متِ بدن عاملِ اصلی است. برعکس، عاملِ اصلیها قد و قا شود. دراین شود یا اصالً نمی می  روی شخصیتِ انسان تاکیدِ کمی

چیز است و قد و قامت بایستی  ها نیروی شخصیت یا روح به معنای همه خشونتی پیدا کرد که در آن های بی بایستی در سازمان

خشونت بایستی کوچک  کردنِ تعدادِ زیادی از این افراد مشکل است. علتِ این که گروهِ بی دای دوم اهمیت باشد. پی در مرتبه

شوند؛ برای یک روستا یا محله یک   جا پخش توانند در همه ها می باشد همین است، اگر که قرار باشد موثر باشند. این گروه

ی اعضا یک جایگاه  کند. همه سرپرست خود را انتخاب میگروه وجود دارد. اعضا بایستی یکدیگر را خوب بشناسند. هر گروهی 

نفر باشد که همه به زیر اطاعتِ او در بیایند،   دهد بایستی یک و مقام دارند، اما در جایی که هر کس دارد یک کار را انجام می

ایستی بین خودشان ها ب خواهد دید. وقتی دو یا چند جمعیت وجود داشته باشد، روسای آن  صورت کار لطمه در غیر این

 های جمعیت اگر آید. دست می مشورت کنند و در مورد خطِ مشیِ مشترک تصمیم بگیرند. موفقیت فقط به این شکل به

ها نیازی ندارند که  توانند ناآرامی را متوقف کنند. این گروه آسانی می اصولِ باال تشکیل بشوند، به با مطابق خشونت  بی داوطلبِ

 را بگذرانند، اما بخش خاصی از آن ضرورت خواهد داشت. 241های رزمیِ سنتی ورزش جسمیِهای  ی آموزش همه

 

وشرط به خداست. او تنها رفیقِ  قید ها بایستی مشترک باشد و آن اعتقادِ بی ی این سازمان اما یک چیز در اعضای همه

د به هر اسمی که خدا را صدا بزند، باید بداند رمق خواهند بود. فر های صلح بی کننده است. بدون ایمان به او این جمعیت عمل

گذارد کشته  کند. این فرد هرگز جان کسی را نخواهد گرفت. اگر الزم باشد می ی قدرتِ اوست که عمل می که فقط به واسطه

 ماند. اش بر مرگ زنده می شود و به این وسیله از راهِ پیروزی

                                                                 
24۰ -Shanti dal   
241 - akhada 



204 
 

 

شکل  شود. او به شده است در بحران سرگردان نمی تبدیل یک واقعیتِ زندهبه اش تحقق این قانون  فکر انسانی که در زندگی

 داند. غریزی راه درستِ عمل را می

 

 جا مطرح کنم: ام در این ی خودم انتخاب کرده اما با وجود مطالبی که در باال گفتم، دوست دارم بعضی اصول را که از تجربه

 تواند هیچ سالحی حمل کند؛ داوطلب نمی -1

 ضای هر جمعیت بایستی به آسانی قابل تشخیص باشند؛اع -2

های اولیه با خود  ی کمک ها را برای ارائه هر داوطلبی باید با خود بانداژ، قیچی، سوزن و نخ، چاقوی جراحی و امثال این -3

 داشته باشد.

 طور حمل کند و بیرون ببرد. ها را چه باید بلد باشد که زخمی -4

طور برای عملیاتِ نجات  ی آتش بشود، چه طور بدون این که بسوزد وارد منطقه طور خاموش کند، چه هباید بداند آتش را چ -5

 ها باال برود و با بار یا بدون بار سالم پایین بیاید. از بلندی

 تنهایی یک خدمت است. ی خود آشنا باشد. این خودش به باید با تمام ساکنین محله -6

 را خدا نام اغلب انسان ا در قلب خود تکرار کند و آنانی را که به این کار معتقدند تشویق کند.ر 242وقفه، راماناما باید بی -7

تنها  باشد که نه  کند و انتظار نتیجه از این کارش دارد. جستجوگر حقیقی بایستی آن ایمان زنده را داشته وار تکرار می طوطی

 (3) کند. بلکه از قلبِ دیگران هم دفع میراند،  وار غیرحقیقی را از درونِ او پس می تکرار طوطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
242 - Ramanamaنام خدا : 
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 ۲۷فصل 

 گرِ آرمانیِ روستا   کنش

 ی کار و زندگیِ مطلوبی صحبت کنم که در جلوی چشم داشته باشید و در جهتِ آن کار کنید. کنم که در باره پیشنهاد می

 

روپیه، پیسه و  مروزیِ انسان باا کلمه باشید. ارزشِ به معنای واقعی درامدزا شغلیِ جریانِکه دنبال یک  اید نیامدهجا  شما این

تان جلو بیایید محکوم به  ای است سوداگرانه. اگر با آن مالک در ذهن شود و آموزشِ تحصیلیِ فرد مقوله گیری می اندازه 243آنه

توانید این  کنید. نمیهم تمام  ای شروع کنید و با آن روپیه  مزدی ده تان ممکن است با دست نومیدی هستید. بعد از تحصیل

 آورد مقایسه کنید. دست می چه که رئیس یک شرکت بزرگ یا مقام رسمیِ باال به دستمزد را با آن

 

خواهیم از این  دهیم. در واقع شما را می ی دنیوی به شما نمی های فعلی را عوض کنیم. ما قولِ شغل و حرفه بایستی استاندارد

روپیه در ماه نگهدارید. کمک  6ی خوراک خود را در حدّ  رود که کمک هزینه ز شما انتظار میها دور نگهداریم. ا طلبی  نوع جاه

آن معنا نیست   روپیه در ماه باال برود. اما به 6۰ممکن است تا  ی خدماتِ دولتی رتبه کارمند رسمیِ عالی ی خوراک یک هزینه

کری یا اخالقی باالتر از شماست یا باالتر خواهد بود. او ممکن است از نظرِ جسمی یا ف 'ی باالتر هزینه  دلیلِ این کمک که او به

اید  گیرم که شما به این بنیاد آمده تر از شما باشد. این را فرض می ها پایین ی این زمینه اش در همه برای همین زندگیِ شاهانه

لذت  کشور در ازای حقوقی صرفاً ناچیزتان به  کردن کنید. شما از خدمت اری نمیگذ تان را با فلز ارزش های صالحیتچون 

فایده باشد. آنان در  . کسی ممکن است هزاران روپیه در بازار بورس دربیاورد، اما ممکن است کامال برای اهدافِ ما بیبرید می

در جهتِ ی آرمانی "گران کنش"محیطِ محقّرِ ما ناراضی خواهند بود و ما هم طبعاً بایستی در محیط آنان ناخشنود باشیم. ما 

شوند  خاطرِ رفاهیات ناچیزی ناراضی نمی شوند، یا به آید ناراحت نمی خواهیم. آنان از خوراکی که گیرشان می آرمانِ کشور می

چه که نیاز دارند به  کنند. آنان برای آن گران به آنان خدمت می کنند، روستائیانی که کنش شان فراهم می که روستائیان برای

هزار  7۰۰شوند. در کشورِ ما که  هایی که ممکن است به سرشان بیاید شاد می ها و مصیبت در آزمون کنند و خدا توکل می

های  حقوق شان به اضافه بگیر داشته باشیم که چشم گرانی حقوق اش را نداریم کنش ناگزیر است. ما توان نوع فکر روستا دارد این

 خود اَجرِ خود است. خودیِ تگی باشد. خدمتِ مومنانه به روستائیان بهاندازِ کارکنان و حقوقِ بازنشس های پس معمول، صندوق

 

                                                                 
 است.   ی دوران گاندی اشاره به واحدهای پولیِ رایج در هند و پاکستان و برمه - 243
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، گویم نه در پاسخ میممکن است بعضی از شما وسوسه بشوید و بپرسید که این استاندارد برای روستائیان هم هست یا نه. 

شان  ها بر پشت ی این سال تند. ما همهگزاران است و نه از مردم روستا که اربابان ما هس وجه. این انتظارات از ما خدمت هیچ به

مان خیلی بهتر از امروزشان بشود.  بپذیریم تا سهمِ اربابان برای خود یابنده را خواهیم فقر داوطلبانه و افزایش ایم، و می سوار بوده

صنایع روستایی است. این  ی  اتحادیه. این هدفِ بیاورندآورند در چه که امروز در می باید آنان را قادر کنیم که خیلی بیشتر از آن

باشند. وجود داشته گزاران به شرحی که گفتم  بیشتری از خدمت تواند رونقی بگیرد مگر آن که تعداد هرچه انجمن نمی

 (1گزاران باشید. ) امیدوارم که شما از آن نوع خدمت

 

 های الزم صالحیت

گرِ روستا هم باید  است. اما چون در نظرِ او کنش 244ها هیتیاگرَجی برای سَ ]نکات زیر بعضی از مشخصاتِ پیشنهادیِ گاندی

 –گر روستا هم درنظر گرفته شود.  کارگیری بر روی یک کنش تواند برای به هیِ حقیقی باشد، این مشخصات میتیاگرَیک سَ

 ویراستار[

 

 گاه محکم است. دار به خدا داشته باشد، چون اوست که تنها تکیه جان  باید ایمانی -1

 

عنوانِ اعتقادش باور داشته باشد و بنابر این به خوبیِ ذاتی طبیعتِ انسان ایمان داشته باشد.  خشونتی به اید به حقیقت و بیب -2

 شود. گر بیان می بیدار کند که با رنج کشیدنِ کنش های دیگر انسان ای که انتظار دارد با حقیقت و عشقی در خوبی

 

 اش را رها کند. اش زندگی و اموال خاطرِ آرمان  ش بگیرد و آماده باشد که بهاو باید زندگیِ پاکدامنی را در پی -3

 

 ی همیشگی باشد. این برای هند اساسی است. پوش و ریسنده او باید خادی -4

 

 اش شفاف و فکرش استوار باشد. ها هم آزاد باشد تا عقل کننده او باید ضد مشروب باشد و از استفاده از سایر مست -5

 

 ای را رعایت کند که ممکن است گهگاهی مقرر شود. ی اصولِ انضباطی ستی از صمیمِ قلب همهبای -6

                                                                 
244 - satyagrahi.سَتیاگرَهی؛ کسی است که پیروِ سَتیاگرَهَ باشد، کسی که پیرو پایداری و پافشاری در راه حقیقت باشد : 
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 (2) دهنده اند. ها فقط توضیح این شرایط نبایستی جامع فرض شوند. این

 

 اش وظایف

بافته شده باشد.  245ایسا شده از سوی تایید ای باشد که از نخِ خود بافت یا نخِ ی همیشگیِ خادی گری باید پوشنده هر کنش -1

اش پشت کند و باید  انگاری به هر شکل یا نوع در شخص خود یا در خانواده باید ضدِ مشروب باشد. اگر هندو است باید به نجس

 ها برای همگانْ باور داشته باشد. ها و مقام قومی و برابریِ فرصت به آرمانِ وحدتِ بین 'جنسیت و اعتقاد نژاد، از فارغ

 

 اش در تماس مستقیم باشد. ی تحتِ نظارت با هر روستاییِ منطقه بایستی شخصا -2

 

ها تهیه و نگهداری  ی این بایستی کارگران را از بینِ خود روستائیان استخدام کرده و آموزش بدهد و دفتر ثبتی را برای همه -3

 کند.

 

 به روز گزارش کارهایش را نوشته و نگهداری کند.  بایستی روز -4

 

 اتکا کند. شان خودکفا و خود شکلی سازمان بدهد که آنان را از راه کشاورزی و صنایع دستی ستا ها را بهبایستی رو -5

 

ی اقدامات را برای پیشگیری از  ی بهداشت محیط و بهداشت فردی آموزش بدهد و همه بایستی مردم روستا را در زمینه -6

 ناسالمتی و بیماری در بینِ آنان انجام بدهد.

 

آموزشِ  انجمنِی  شده مطابق با سیاستِ تعیین "آموزشِ نو"ی آموزشِ مردم روستا را از تولد تا مرگ در راستای بایست -7

 سازمان بدهد. 246هندوستان

 

دهندگان از قلم افتاده است به درستی در آن فهرست وارد  شان در فهرستِ قانونیِ رای بایستی مراقبت کند تا آنانی که اسم -8

                                                                 
 ریسانِ سراسرِ هند. ی نخ اتحادیه - 245
246 - Hindustani Talim Sangh 



208 
 

 247شوند.

 

دست  را برای داشتنِ حق رای بهها  صالحیتتی آنانی را که هنوز واجد صالحیتِ قانونی نیستند، تشویق کند تا آن بایس -۹

 (3) آورند.

 

 روستا در کار

ی ریسندگی باشد. فکرِ پشتِ خادی آن است که خادی مکملِ صنعتِ  گرِ روستایی باید چرخه محور اصلیِ زندگیِ کنش

مان مستقر دانست مگر  توان در جایگاهِ درستِ خودش در زندگی ی ریسندگی را نمی . چرخهکشاورزی و همزیست با آن است

 ی روستایی را به کندویی پُرکار تبدیل کنیم. مان دور کنیم و هر خانه که بیکارگی را از روستاهای این

 

ی  مورد، سروکار داشته باشد. همه بهاش با تیشه یا بیل یا قالب، بنا تنها منظماً بایستی بریسد، بلکه برای نان گر نه کنش

ساعت خواب و استراحت بایستی کامال با کارهایی پر شود. بایستی وقتی برای تلف کردن نداشته   اش منهای هشت ساعات

اش  اش باید برای همسایگان ی تنبلی ندهد و دیگران را هم اصال نگذارد که تنبلی کنند. زندگی باشد. بایستی به خود اجازه

ی ما باید کنار گذاشته شود. اگر کنار  بخش باشد. بیکارگیِ ناخواسته یا خودخواسته وقفه و لذت دائمی از تالش بیدرسی 

هست.  هم ابدی خواهد ماند که االن یای نخواهد داشت و نیمه گرسنگی مشکل اش فایده گذاشته نشود، هیچ نوشدارویی برای

ولید کند. تا زمانی که این قانون به شکل فراگیر پذیرفته نشود، کاهشِ جمعیت خورد باید چهار دانه ت کسی که دو دانه می  آن

ها نفر  هر قدر هم که باشد به حلِ مشکل خدمت نخواهد کرد. اگر این قانون پذیرفته و رعایت شود، برای جادادن به میلیون

 248بعدی جای کافی داریم.

 

ی روندهای خادی تسلط پیدا کند، از   باید باشد. او باید بر همهکوشی  ی سخت گرِ روستایی تجسم زنده ترتیب کنش این به

ها کند. اگر با آن مثلِ یک علم برخورد  ی فکرش را وقفِ به کمال رساندن آن  روند کاشتنِ پنبه و پنبه چینی تا بافتن؛ و همه

                                                                 
دهیِ  به این ترتیب رای نام کرده باشند. دهندگان باید روزهایی قبل از انتخابات در محل زندگیِ خود ثبت های انتخاباتیِ واقعی، رای دموکراسی در - 247

 شود. اتوبوسی غیرممکن می
توجهی به افزایشِ جمعیت، عمال کاری خطرناک است. عالوه بر  وجود ندارد. بنابراین بی این کفایتطبیعی است که ضمانتی قطعی برای تحقق  - 248

ها را  شناسی بر آن حاکم است. گاندی این نکته برداری از منابع طبیعت، در هر سرزمینی، محدودیت دارد، چون قوانینِ فیزیک و زیست این، ظرفیت بهره

آمار و  شناسی، های علمِ جمعیت یافته شود. برای پیشگیری از این لغزش، ادعای او باید به ار میگیرد و به اغراق دچ در سخن خود در نظر نمی

 شد. های آماریِ قابل قبول برای همگان متکی می بینی پیش
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برد. اگر  هر روز از آن لذتی تازه می برد های وسیعِ آن پی می کند، او را آزار نخواهد داد. بلکه چون هر چه بیشتر به امکان

متوجه خواهد شد  از شروعِ کار بعد  آموز برود، بله، درست شنیدید. کمی عنوان دانش رود، بایستی به عنوانِ معلم به روستا می به

دستیِ روستا را شود. باید صنایع  ی جزئیات زندگی روستایی می که از روستاییِ ساده نکات زیادی باید یاد بگیرد. او وارد همه

تفاوت ببیند، اما با  شان را بررسی کند. ممکن است روستائیان را نسبت به پیامِ خادی کامالً بی کشف کند و رشد و بهسازیِ

هایش را فراموش کند و درگیر کارِ  اش بایستی عالقه و توجه را در آنان برانگیزد. البته، نباید محدودیت گزارانه زندگیِ خدمت

 فایده است. بشود، کاری که برای او بی انهای کشاورز حل مشکالتِ بدهیی  فایده بی

 

تنها باید الگوی تمیزی  اش نه ی توجه او را باید به خود جلب کند. خانه و اطراف بهداشت محیط و بهداشت فردی بخش عمده

 واهد کرد.داشتن جارو و سبد کمک خ باشند، بلکه در ترویجِ بهداشتِ محیط در کلِ روستا با در دست

 

بار   شان افتاد. یک دام  اند که نباید به هایی ها چاله روستا شدن تالشی کند. این ی روستایی و دکترِ  او نباید برای ایجاد داروخانه

از این  ها بیشتر از این رفت باید مان که انتظار می گران با روستایی برخورد کردم که یکی از کنش 24۹ام در طیّ سفرِ هاریجان

ای جا داده بود و مشغول توزیع دارو به روستاهای اطراف  ، ساختمانی پرتکلّف ساخته بود که در آن داروخانهبود میل آگاه مسائ

بیمار را  12۰۰بالید که  شدند و داروخانه به خود می ی دیگر بُرده می ای به خانه بود. در واقع، داروها به دستِ داوطلبان از خانه

شدت این کار را به نقد کشیدم. به او گفتم این راهِ کارکردن برای روستا  کرده است. من طبعا به نام  در عرض یک ماه ثبت

تا به این ترتیب به آنان  استهای بهداشت فردی و عمومی در بین مردم روستا  درس انتقال و القایاش  ی درست نیست. وظیفه

این که تالش برای درمان آنان کند. ازو خواستم که ساختمانِ توان از بیماری پیشگیری کرد و نه  طور می نشان بدهد که چه

گر  ی دارویی که کنش ر ساکن شود. تمام ذخیرهپَاجاره بدهد و در کـَ 25۰ی محلی مدیره قصرمانند را ترک کند و آن را به هیئت

ی  کمک به مردم در زمینه بیشتر بر روی تمرکزش گر بایستی ها است. کنش الزم دارد کینین، روغن کرچک و یُد و امثالِ این

 باشد. فهم ارزشِ پاکیزگیِ شخصی و روستایی و حفظِ آن به هر قیمتی

 

اش به روی آنان باید باز باشد. در واقع آنان طبیعتا  روستا مشغول کند. درِ خانه 251های  بعد هم باید خود را به رفاهِ هاریجان

از  اش در میان روستا تحمل نکنند که در خانه نند. اگر مردم روستاک شان به او رو می های برای کمک به رفع مشکالت و سختی

 ساکن بشود. ها هاریجان  خاصِ ی محلهقلبِ در  جایش را عوض کند و ، بایستیدوستان هاریجان پذیرایی کند

                                                                 
 ها( و تبلیغ حقوق برابرِ آنان یک سفر دورِ هند داشته است.  ها )نجس گاندی برای خاطر بهروزیِ هاریجان - 24۹
25۰ - Local Boardاش در روستا بوده. : بخشی از نظامِ اداریِ هند که حوزه ی مسئولیت 

251
 - harijanها : اصطالحا همان نجس 
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بر رویِ آن به شما هشدار جا  ی تاکیدِ نابه ی دانشِ الفبا جای خود را دارد، اما من بایستی در باره جا چند کلمه در باره در این

توانید آموزشِ روستایی را بدون یاددادن خواندن و نوشتن به کودکان و بزرگساالن  بدهم. با این فرض اقدام نکنید که نمی

تواند با کالم و قبل از سروکار  ی امور جاری، تاریخ، جغرافی و حساب مقدماتی می شروع کنید. اطالعات خیلی زیادی در باره

افتند. خواندن قبل از نوشتن، و نقاشی قبل از کپیِ  و گوش و زبان قبل از دست به کار می  الفبا منتقل شود. چشم داشتن با

کودکانْ فرصتِ رشدیِ بهتری برای آنان  رسد. اگر این روشِ طبیعی در پیش گرفته شود، درکِ شان سر می حروف الفبا نوبت

 یر کنترل انجام شود.است تا زمانی که آموزشِ کودکان با الفبا و ز

 

هایش فرو  صورتِ ادیبی نشان بدهد که سر در کتاب گر باید هماهنگ با زندگیِ روستا باشد. نبایستی خود را به زندگیِ  کنش

آورِ معمولی متنفر است. برعکس، مردم هر وقت که او را ببینند باید او را مشغول  دادن به جزئیاتِ زندگیِ مالل برده و از گوش

گوی  و باید همیشه پاسخ –ی ریسندگی، دستگاه بافندگی، تیشه، بیل و غیره  ابزاری مثل چرخه –با ابزارش ببینند  به کار

اش کار کند. خدا به هر کسی این  های آنان باشد. او باید همیشه اصرار داشته باشد که برای نان ترین پرسش پاافتاده پیش

شغلی مناسب با  منتظرِتولید کند، و اگر فقط از کاردانیِ خود استفاده کند اش  ظرفیت را داده که بیشتر از نیاز روزانه

حالی خرج او را بدهند، اما نامحتمل  ش اش نخواهد بود، هر چقدر هم که فقیر باشد. خیلی احتمال دارد که مردم با خو ظرفیت

ا برود. احتمال دارد که در بعضی روستاها اعتنایی ببیند. او بایستی باز هم با زحمت راه خود ر نیست که در بعضی جاها بی

تر شود و به آنان متکی شود تا غذایش را  ها نزدیک اش تحریم شود. بهتر است در این صورت به هاریجان گرایی خاطر هاریجان به

دارد که اش قیمتی دارد و اگر با وجدان به آنان خدمت کند، عیبی ن خاطر دستمزدِ کارگری گر همیشه به  تامین کنند. کنش

گیرد بدهد. البته  چه که می نداشته باشد، البته همیشه به این شرط که بیش از آن ها تردیدی در پذیرفتنِ خوراک از هاریجان

 که ممکن باشد از صندوقی مرکزی خواهد گرفت. مواردیکمک مالیِ ناچیزش را در  'در مراحل خیلی اولیه

 

کند.  کم عمل کند، مقاومت ناپذیر عمل می رویی معنوی که اگر نامحسوس و کمنی ،های ما معنوی اند  یادتان باشد که سالح

این  بنابر شود.  باشد، هرگز متوقف نمی رونده پیش اش موتوری . تا زمانی که در پشت252حسابیاست نه  تصاعدیرشدش 

 در رفتار و شخصیت.ترین خلوص  طور است ضرورتِ صریح های شما بایستی معنوی باشد. همین ی فعالیت ی همه پیشینه

 

اید  این که آن را تا حاال احراز نکرده .این که صالحیتِ آن را ندارید و ای است ناشدنی نبایستی به من بگوئید که این برنامه

                                                                 
 گیرد. شدت پیشی می )خطی( به  در ریاضی، تابع با رشد نمایی )تصاعدی(، در طول زمان از تابعِ رشد حسابی - 252
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 'کردن طفره نروید. تجربه تان جذابیت دارد، نباید تردید کنید. از آزمایش تان باشد. اگر برای عقل و قلب نباید مانعی در راه

 (4دهد. ) خود تالش بیشتر و بیشتر را سرعت می خودیِ به

 

 روستا گر در انواع وظایف کنش

ترین مشکلی  شده فراموش 'عمومی است. بهداشتِ محیط محیطِ گر روستایی باید حل کند، بهداشتِ اولین مشکلی که کنش

گر به یک  دهد. اگر کنش را رشد میزند و بیماری  ی سالمت جسمی می کند و تیشه به ریشه گران را گیج می است که کنش

های روستا شروع خواهد کرد. او به  کردن مدفوع و تبدیلِ  آن به کود و جاروکردنِ خیابان تبدیل بشود، با جمع 253سنتی رفتگرِ

ی بزرگی که ناشی از  ی بهداشتِ محیط و لطمه کنند و با آنان در باره دستشوییطور و کجا  مردم بایستی بگوید که چه

 (5خواهد داد، چه روستایان به او گوش بدهند یا نه. ) گر کار را ادامه  صحبت کند. کنشباید توجهی به آن است  بی

 

ای که هستند باقی  الههای تپ اگر بازسازیِ روستایی قرار نباشد که شامل بهداشت محیط شود، روستاهای ما همین کُپه

قدر که مهم است سخت هم هست. تالش  ن محیطِ روستایی بخشِ حیاتیِ زندگیِ روستایی است و هما مانند. بهداشتِ می

 و خبر باشد که از دانشِ بهداشت محیط روستایی بی ی روستاییگر خواهد تا ناپاکیِ دیرپا محو شود. کنش ای می قهرمانانه

 سزاوار بشناسد.برای خدمت  به روستا  خود را تواند رفتگری موفق نباشد، نمی

 

گرِ  ها کودک در هند تقریبا ناشدنی است. بنابراین، کنش آموزشِ میلیون 'اند که بدون آموزش تازه یا پایه نظر، عموما پذیرفته به

 روستایی بایستی در این کار استاد شود و خودش معلم آموزشِ پایه شود.

 

کودکان  رسد. در جایی که این آموزشِ نو ریشه کند، خودِ نبال آموزشِ پایه به شکل طبیعی سر میآموزش بزرگساالن به د

 ساالن را هم به گردن بگیرد. گرِ روستا بایستی آموزشِ بزرگ حال، کنش این شان خواهند شد. با های والدین معلم

 

باشد، تا وقتی که به تولد دختر   دها را در قانون نداشتهی بهترِ مرد است. تا وقتی که او همان حقوقِ مر شده که زن نیمه گفته

زمان باید بدانیم که هند مبتال به فلج نسبی است. سرکوبِ زن نفی   آمد گفته نشود، تا آن ی تولدِ پسر خوش به اندازه

کند و به او  خود نگاه می گرِ روستایی بنا به مورد به هر زنی به چشمِ مادر، خواهر یا دخترِ خشونتی است. بنابراین هر کنش بی

                                                                 
253 - bhangi کردن مدفوع از معابر را هم به عهده دارد. ها که طبعا جمع ی  پاریا یا نجس  ترین گروهِ طبقه  : رفتگرِ عضو پایین 
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 گری است که از اعتماد مردم روستا برخوردار خواهد شد. چنین کنش کند. تنها این با احترام برخورد می

 

مجبور مان  پس دیگر نباید به دلیل غفلت از سالمتیِ مردم شدنی است. بنابراین، ازاین رسیدن به خودگردانی برای افراد ناسالم نا

 گرِ روستایی باید اطالعاتی از اصولِ عمومیِ سالمتی داشته باشد. . هر کنشبشویمبه سرزنشِ خودمان 

 

های  کردنِ خود برای اختالف در زبان جای نگران گر روستایی به وجود بیاید. کنش تواند به مشترک نمی هیچ ملتی بدون زبانِ

شکلی است که هم هندو و هم مسلمان آن  د که بهباید کسب کن 254"راشترا بهاشا"هندوستانی و اردو اطالعاتی از زبانِ -هندی

 فهمد. را می

 

، هم که شده  وفایی خاطر توبه از این بی بهوفا کرده است. فقط  های ایالتی بی شیفتگیِ ما به زبان انگلیسی ما را نسبت به زبان

های دیگرِ هند قائل   ی زبان ی همهگر روستایی بایستی عشق به زبان خودشان را پرورش بدهد. او باید احترامی مساوی برا کنش

جا را به احترام به  ترتیب قادر باشد روستائیان آن این ای را که ممکن است در آن کار کند یاد بگیرد، تا به باشد، و زبان منطقه

 زبان خودشان ترغیب کند.

 

ساختمانی بر روی ماسه خواهد بود اگر بر روی زیربنای محکمِ برابری اقتصادی بنا نشود. برابریِ اقتصادی  'ی این برنامه اما همه

ای مناسب  کس در کاالهای دنیوی باشد. بلکه به این معناست که هر کسی باید خانه معنای مالکیتِ برابر همه هرگز نباید به

ای خوردن داشته باشد، و باید خادیِ کافی داشته باشد که با آن خود را غذایی متعادل بر داشته باشد که در آن زندگی کند،

 (6) خشونت از بین برود. بپوشاند. به این معنا هم هست که نابرابریِ خشنی که امروزه مرسوم است باید با ابزار کامال بی

 

 گران روستایی خطاب به کنش هم کالمی

باشید که باید بر روی خودکفاکردن روستائیان در خادی  گیرد. اما به یاد داشتهخادی قطعا باید در مرکز صنایع روستایی قرار ب

 تجاری خواهد آمد. خودکفاست که به دنبال آن خادیِ طور طبیعی از درونِ خادیِ تمرکز کنیم. به

 

ضمنا باید  .دا کنیدتوانید بازاری پی البته بایستی هر صنعتِ دیگر موجود در روستاها را حمایت کنید، صنعتی که برای آن می

                                                                 
254 - Rashtra bhasha زبان ملیِ هندوستان : 
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تان را به هر  ساعت از وقت  ای نباید با ضرر کار کند و هیچ جنسی که بازار ندارد تولید نشود. هشت مراقبت شود که هیچ مغازه

مزدتان را  طور که شما دست ای که دوست دارید اختصاص بدهید و به روستائیان نشان بدهید همان ایِ خانگی مهارتِ حرفه

 ها هم با هشت ساعت کار خواهند گرفت. همین صورت آنگیرید، به  می

 

گرِ تنها را به یک یا گروهی  نبایستی رفیق و همراهی برای کار با خودتان به روستا ببرید. سیاستِ ما این است که یک کنش

عداد از خودِ روستائیان را تواند هر ت اش را با تمام قدرت نشان بدهد. می کند که کاردانی روستا بفرستیم. این کار او را قادر می

 با خود همراه کند. آنان تحت مدیریت او کار خواهند کرد، اما او عمدتا مسئول روستای تحت نظرش باید باشد.

 

عنوان ابزارهای کامل  مان به های بدن کردنِ ماشین مان نکنند؛ بهتر است بر روی عرضه های عصر ماشین وسوسه بهتر است فریب

ی شما است. بدون  ها بیرون بکشیم. این وظیفه کار تمرکز کنیم، و بهتر است که بهترین نتایج را از دلِ آنو کارآمدِ انجامِ 

 (7تزلزل به سوی آن پیش بروید. )

 

 ی هراس عقده

 توانندترسند اگر از طرف سازمانی پول دریافت نکنند ن قدر از زندگیِ روستایی در هراس اند که می گران آن خیلی از کنش

شان باشد. به  ای تحتِ سرپرستی شان را با کارکردن در روستاها بگذرانند، مخصوصا اگر ازدواج کرده باشند و خانواده یزندگ

کننده. شکی نیست که اگر کسی با ذهنیتِ شهری به روستایی برود و بخواهد در روستا  ی من این باوری است نومید عقیده

درامد نخواهد داشت مگر این که او هم مثل مردم شهر روستائیان را استثمار  زندگیِ شهری داشته باشد، هرگز به قدر کافی

عَرقِ جبین  کند. اما اگر کسی در روستایی ساکن شود و تالش کند که مثل روستائیان زندگی کند، مشکلی در گذران زندگی با

، آماده اند مندانه سال به روشِ سنتیِ ناهوش برای تقال در طولِ ی کهمینان داشته باشد که اگر روستائیاننخواهد داشت. باید اط

ی یک روستاییِ متوسط درامد خواهد داشت. او این کار را بدون  توانند زندگیِ خود را بگذرانند، او هم حداقل به اندازه می

 د. عنوانِ فردی مولد و نه انگل به روستا برو کردنِ حتی یک روستایی بایستی انجام بدهد، چرا که باید به آواره

 

ی معمول داشته باشد، همسرش و یک عضو دیگرِ خانوار بایستی کارگر تمام وقت باشند.  ای به اندازه خانواده 'گر اگر که کنش

اش این کمبود را بیش از حد جبران خواهد کرد، اگر که  مندی این نوع کارگر فورا عضالت روستایی را نخواهد داشت، اما هوش

رف نخواهد بود، تا زمانی ی صِ کننده دور بیندازد. او کار مولدش را انجام خواهد داد و مصرف ا بهی دو دِلی و ترس ر فقط عقده

اش را در خدمت به آنان پر کند. در آن حالت ارزشِ دریافتِ  ی وقت طوری که همه یان دریافت کند، بهکه پاسخ کافی از روستائ
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ی  آید. اما تجربه کارمزدی را خواهد داشت که از اضافه تولیدِ روستائیان گرفته شود، اضافه تولیدی که با تالش او به دست می

دهد که  است نشان می ادامه داشته صنایع دستیِ سراسرِ هند( ی اتحادیهایویا )چند ماهی که کار روستایی تحتِ سرپرستیِ 

گر باید الگوی فضیلت و کار در برابر چشم روستائیان باشد. این بهترین  پاسخ روستائیان خیلی کند خواهد بود و این که کنش

 دهد، به این شرط که او مثل یکی از آنان زندگی درسِ عینی برای آنان است که قطعا آنان را دیر یا زود تحت تاثیر قرار می

 شود. ای محترمانه ستایش می کند، نه مثل فرد پشتیبانی که بینِ آنان نشسته است و از فاصله

 

اش انجام بدهد. او و اعضای خانواده بخشی از  تواند در روستای خودگزیده بنابراین، مسئله این است که چه کار درآمدزایی می

ی  های ساده و آن نوع از کمکاکمک کنند یا نه.  اوان به که روستائی کنند، چه آن وقت خود را صرف تمیزکردن روستا می

تواند داروی مسهل یا کینین تجویز کند یا دُمَل یا زخمی را بشوید،  رساند. هر کسی می به آنان می در حدِ توان را پزشکیِ

ساده ترین دستوراتی را  گردم که های کثیف را بشوید و پمادی تمیز را بر روی زخم ببندد. من دنبال کتابی می ها و گوش چشم

 در روستا هرصورت این دو مورد بایستی یک بخش اصلی کار آید. به نوشته باشد که در موارد عادیِ روزانه در روستاها پیش می

ر کا ساعت عنوان روزِ هشت  گرِ روستایی چیزی به او را بگیرند. کنش باشند. این کار ها نباید بیشتر از دو ساعت در هر روز از وقت 

ی دوساعت وقت  اش حداقل هشت ساعت به اضافه ندارد. در نظر او کار برای روستایی کارِ عاشقانه است. بنابراین برای زندگی

ی کار ها یک ارزش حداقلی دارند.  پیشنهاد کرده اند همه ایسا و ایویاای که  خاطر داشت که بر طبق طرح تازه گذارد. باید به می

دهد، درست همان  کند و متوسط مقدار کار را انجام می اش کار می ه که به مدت یک ساعت با کمانزنِ پنب بنابراین یک شانه

گر آزاد  گیرند. پس کنش ریس یا کاغذساز برای یک مقدار کارِ معینِ مربوطه در ساعت می گیرد که بافنده، نخ مزدی را می دست

اب کند و یاد بگیرد. همیشه باید دقت شود که آن کاری انتخاب تواند انجام بدهد انتخ آسانی می است که هر کاری را که به 

 آن را تقاضا کنند. ها اتحادیهی اطراف قابل فروش باشد یا  اش به آسانی در روستا و منطقه شود که محصول

 

ی و سایر ی امینی وجود داشته باشد که مواد خوراکیِ غیر تقلب نیاز بزرگی که در هر روستا وجود دارد این است که مغازه

شده و کارمزدی متعادل در آن فروخته شوند. درست است که یک مغازه، هرچند  ی تمام ها بتوانند به قیمت هزینه جنس

ی کافی از  اش کامال شناخته شده است، بایستی به اندازه ی کاری گری که در منطقه اما کنش ،کوچک، قدری سرمایه الزم دارد

 ی کوچکی را نسیه انجام بدهد.  برخوردار باشد تا بتواند خریدهای عمده اش به درست کاری دیگران اطمینانِ

 

های مهمی خواهد کرد و  گرِ تیزبین همیشه کشف دامه ندهم. یک کنشابهتر است این پیشنهاداتِ عینی را بیشتر از این 

عملی برای روستائیانی باشد که  زمان درسی اش را بگذراند و هم تواند بکند تا زندگی بعد خواهد دانست که چه کاری می کمی
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شان  قرار است به آنان خدمت کند. بنابراین کاری را انتخاب خواهد کرد که روستائیان را استثمار نکند، و به سالمتی و اخالق

زشان لطمه نزند، اما به روستائیان آموزش خواهد داد که صنایعی را در پیش بگیرند تا ساعات آزادشان را پر کنند و درامد ناچی

سطحی  های خودرو و منابع طبیعیِ علف  اش به سمت پسماندهای روستا از جمله هایش توجه را بیشتر کنند. در طی مشاهده

های خودروی خوراکی  تواند از خیلی از آنان استفاده کند. اگر علف بعد متوجه خواهد شد که می روستا هدایت خواهد شد. کمی

های مرمرگونِ زیبا را به من نشان داده    ای از سنگ مجموعه 255آورد. میرابن دست می را به را بچیند، انگار که بخشی از غذایش

ها را به زودی به کاالی  باشم آن  توانند برسند، و من اگر وقت داشته طور که هستند به چندین مصرف مفید می است که همان

صاحب  داد. کاکا بتوان های مختلفی ها شکل به آنکنم  تا  میگذاری  ای سرمایه ساده ی ابزار کنم و در زمینه بازاری تبدیل می

ها را   تکه تکه کرده و با چاقویی ساده بعضی از آن 'های بامبویی را که به او داده شده است و قرار بوده که بسوزانند ماند پس 256

گران در ماگان  وش اند. بعضی کنششان در تعداد محدود قابل فر بازکنی و قاشق چوبی تبدیل کرده که هر دوی به کاردِ پاکت

 کنند. رو سفید پر می وادی وقت آزادشان را در درست کردن پاکت یک

 

شان است  ای بر گلوی اند. آنان مشکوک اند که هر دستِ غریبه شان را از دست داده ی امید واقعیت این است که روستائیان همه

شان  ی تفکر آنان را فلج کرده است. از ساعات کاری یِ بینِ فکر و کار قوهشان آمده تا استثمارشان کند. جدای و این که به سراغ

 کنند. به بهترین وجهی استفاده نمی

 

مندانه کار  گر بایستی لبریز از عشق و امید به این روستاها وارد شود، مطمئن باشد که در جایی که مردان و زنان هوش کنش

تواند در  کند، نمی مندی ترکیب می کند و کار را با هوش ی سال را کار می که همه  د، اونمان کنند و نیمی از سال بیکار می نمی

 و خوبِ زندگی با کار در بین آنان کوتاه بیاید.                مندانه گذران شرافت ازروستائیان کوتاهی کند و  عتمادِکسب ا

 

شان را به  گر داوطلب است. اگر کودکان قرار باشد آموزش این پرسش کنش "شان چه باید کرد؟ هایم و آموزش اما در مورد بچه"

شان را  یی کافی مصمم اند که کودکان به اندازه والدیناگر  اما سبکِ مدرن انجام بدهند من راهنمایی مفیدی نمی توانم بکنم.

ی تحت  بتوانند درامد معاش خود را در خانه کودکانی که هر روزه مند بار بیاورند، روستائیانی سالم، پرقدرت، شریف و هوش

                                                                 
255 - Shrimati Mirabehn( دختر دریادار انگلیسی1۹82 -18۹2: مادِلِیْن اِسلیْد ) ن به گاندی معرفی شد و تا آخر ای بود که با راهنماییِ رومن روال

هایش بود.  ها هم  در جهت تحقق رویاهای گاندی عمل کرد. او عمال یکی از معتمدترین منشی ی اول یاران او باقی ماند و بعد عمرِ گاندی در حلقه

 ای هندو بر او گذاشت. گاندی نام میرابهن را به یاد یکی از زنان مقدس اسطوره

 
256 - Kaka Kalelkar  یاKakasaheb( فعال استقالل هند، اصالح1881 -1885: کاکا کاللکار ،) ی فلسفه و   نگار و پیرو برجسته گرِ اجتماعی، روزنامه

 هاتما گاندی.اهای م روش
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ای  ی والدین خواهند دید. وانگهی، از لحظه آموزش تمام وقت خود را در سایهآن وقت است که شان کسب کنند،  اختیار والدین

مند  روششان به شکلی  ها و پاهای توانند از دست شوند و می رسند بخشی از اعضای کسب درامد خانواده می که به سن عقل می

مندِ شریف برابر نیست. آموزش  ای مطلوب برابر نیست و هیچ معلمی با والدینِ فضیلت ای با خانه استفاده کنند. هیچ مدرسه

یرند، و خدا را شکر که توانند آن آموزش را بگ شان هرگز نمی های دبیرستانیِ مدرن بار سنگینی است بر دوش روستائیان. بچه

گر روستا مردی یا زنی شایسته نباشد که  اند. اگر کنش را گرفته باشند هرگز چیزی را از دست نداده مطلوباگر آموزشِ خانگیِ 

 (8نکند )آرزو گر روستایی شدن را  ای شایسته را اداره کند، بهتر است اعتبار باال و افتخار کنش بتواند خانه

 

 های کنش گران روستا پرسش

(I) 

از گاندی جی خواسته شود که حرفی بزند، آنان فهرستی از سئواالتی به او دادند که گران به جای این که  ]در همایش کنش

شان، کار بدنی، رسیدگی به  گران روستا، معیشت ی وظایف کنش ها در باره  گریِ او در موردشان بودند. پرسش خواستار روشن

 گجرات و غیره بودند.[ 257های داری، کار در بین دوبال دام

 

تواند به بهترین شکلی به آنان خدمت کند اگر که یازده عهد را  گرِ روستا خدمت به روستائیان است، و او می شی کن تنها وظیفه

اند و االن در هر  آمده 258ی وینوبا شده عنوان چراغ راهنما در جلوی خود داشته باشد. این عهدها در دو بیت شعرِ سروده  به

 رار می شوند:های کشور تک نیایشِ ساکنان بسیاری از اَشرام

ی  ترسی، احترام برابر به همه ، عدم تملک، کار بدنی، کنترل ذائقه، بی25۹خشونتی، حقیقت، دزدی نکردن، براهماچاریا ]بی

و ترجیح به نقاط  اطراف خود بالفصلِ ترین محیط یکی خدمات و تولیدات با نزد مبادلهادیان، سوادشی )محدود کردن خود به 

 ای فروتنانه رعایت شوند.[ این یازده عهد باید با روحیه –ی برادری فراگیر  (، روحیهدورتر

                                                                 
257

 - Dublaحساب ها به  شان گجراتی است. این قوم هم جزو نجس کنند و زبان : قومی که در طول ساحل غربِ مرکزیِ هند و در گجرات زندگی می

 آیند. می
258- Vinoba Bhave( طرفدارِ بی1۹82 -18۹5: وینوبا بهاوِی ،) خاطر جنبشِ اهدا و توزیع زمینِ  خشونتی و حقوق بشرِ اهل هند؛ مشهور به آچاریا. به

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

 زمین، زمینِ اهدایی بگیرد. های زیاد، برای دهقانان بی کرد از صاحبان زمین رفت و تالش می روستا می
25۹ - Brahmacharyaدر مسیرِ برهمن. در یوگا، هندوییسم و "یا  "رفتار سازگار با برهمن" لغویِ : عهد با خدا برای پرهیزگاریِ کامل و به معنای

داری یا ریاضتِ جنسیِ اکید همراه است. در این عهد، طبعا دزدی و دروغ هم ممنوع است.  کند که با خویشتن ای اشاره می   زندگی بودیسم عموما به سبک

 دهد. اش را از راه ریاضت کامال تحت کنترل قرار می براهماچاریا وقتی است که شخص بدن و ذهن
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دست بیاورد، یا برای آن  ای باید از موسسه ای بگیرد، یا آن را با کارکردن به هزینه طور در بیاورد؟ آیا کمک اش را چه خرج معاش

پروری هم  ت. شرمی در این کار نیست، جز فروتنی. برای تنبه روستا وابسته باشد؟ راه مطلوب وابسته بودن به روستا اس

گر  چه که کنش پروری را تشویق یا تحمل کند. تمام آن توانم روستایی را تصور کنم که تن فضایی وجود ندارد، چرا که من نمی

از روستا  نیاز اش را مورد جاتِ غالت وسبزی تمامِاش را برای روستا کار کند و  الزم دارد این است که تمام ساعات کاری

تواند پول کمی هم دریافت کند )برای تمبر پست و سایر هزینه ها(، البته اگر که به آن احتیاج داشته باشد،  دریافت کند. او می

کند اگر که به دعوت روستا رفته باشد.  کنم نتواند بدون آن سر کند. روستا به میل خود او را پشتیبانی می هر چند که فکر نمی

که  یطور شان را قطع کنند، مثل همان اش را تحمل کنند و پشتیبانی کنم که روستائیان نتوانند نظرات ور وضعیتی را میتص

کردند. آن وقت است که برای معاش خود باید کار کند. با من ها را در اَشرامِ ساتیاگراها پذیرفتم  نجس 1۹15در سال وقتی 

 ای ندارد. وابستگی به یک موسسه فایده

 

زمان  خاطر در روستا است که تا حد ممکن کار جسمی کند و به روستائیان بیاموزد که با گذشتِ گر روستا به این کنش

تواند هر نوع کاری بکند، اما ترجیح با رفتگری است. رفتگری قطعا کار مولدی بود. من اصرار  بیکارگی را کنار بگذارند. او می

ساعت را تماما به کار خدمات و از نوع مولد اختصاص بدهند. رفتگری  ین که حداقل نیمگران را دوست دارم به ا بعضی از کنش

 دست آمده. جویی شده انگار پولی است که به طور آسیاب کردن؛ چون پول صرفه بندی قرار داشت. همین قطعا در آن دسته

 

ها را با کار پر کند و  اش آماده باشد و آن ریی ساعاتِ بیدا کشی از هر دقیقه گر روستا بایستی برای حساب شک ندارم که کنش

ها  نویس است، اما خیلی ی ذهن و روح خاطره واقعی آینه اش بنویسد. خاطراتِ آن را به شکل واضح در دفتر یادداشت روزانه

های  الیتبینند. در آن صورت باید خود را محدود کنند به ثبت فع شان را مشکل می های ذهن ی فعالیت دهیِ صادقانه گزارش

نیست. کسی این کار به معنای انجام  "کار در آشپزخانه"طور درهم و برهم انجام شود. صِرفِ گفتنِ  شان. اما نباید به جسمی

 ممکن است وقت خود را در آشپزخانه تلف کند. در این گزارش باید کارهای کامال مشخصی نوشته شود.

 

شان و دیدن  شان است، و تماس پیداکردن با اربابان های تقال و سختی معنای آمادگی در شراکت با به ،خدمت به دوبالها

 ها  درگیرند. ی آن چیزهایی است که با آن منصفانه و مشفقانه

 

تواند در کارزار انتخاباتی  کند. ممکن است عضو حزب کنگره باشد، اما نمی روستایی سیاست را به حال خود رها می گرِ کنش
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را کنگره تاسیس کرده ایسا  و ایویا ی اتحادیه دش کارش را ترک کرده است. هر دوبرای خوبه میل خود و شرکت کند. او 

های کنگره دوری  ی سیاست  شان از همه ها و اعضای کنند. علتِ این که چرا آن ها مستقل از کنگره کار می حال آن است، با این

 .خشونتی این است  جا است. راهِ بی می کنند در همین

 

جا برود و ساکن بشود، اما مصمم برای انجام ندادنِ  کند. او بایستی به آن های روستا را هم به حال خود رها می  او دسته بندی

افتد. اگر در روستایی ساکن بشوم باید تصمیم بگیرم که چه کارهایی را  ها کارش راه نمی خیلی از کارهایی که در شهر بدون آن

ضرر باشند. مسئله این است که آیا آن مسائل با زندگیِ یک روستاییِ  کارها ذاتا بی ، هر قدر هم که آنبا خودم به روستا نبرم

شان نجات  تها بایستد و روستا را از دس ساز اند یا نه. او باید فسادناپذیر باشد و مثل صخره در برابر هجوم وسوسه عادی هم

توانست النکا را نجات بدهد.  26۰هیشانا جات بدهد، همان طور که یک بیبتواند کل یک روستا را ن بدهد. حتی یک روح پاک می

 (۹شدند. ) داشت نابود نمی شان وجود می اگر که یک روح پاک در بین 261 عمورا و سَدوم

 

(II) 

استفاده کند جاتی  خود اجازه بدهد که از شیر و میوه و سبزی تواند به پرسید آیا می گرِ روستایی که می ]در پاسخ به یک کنش

 نویسد:[ شان نیست، گاندی می که روستائیان در توان

 

جا است، و این  گر روستایی باید در ذهن داشته باشد این است که برای خدمت به روستایی در آن ای که کنش ی اصلی نکته

اش را انجام  کنند که وظایف می دارند و قادر می گهمواد خوراکی و ضروریات دیگری که او را سالم نِاز  ی اوست که  حق و وظیفه

کنم که روستائیان  ، اما حس میآوردپیش میگر را  بدهد استفاده کند. این سخن ضرورتا پذیرشِ استاندارد باالتر زندگی کنش

دار باشد، هیچ چیزی را نباید به دلیل  گیرند. او باید خویشتن گر چیزی به دل نمی نسبت به این چیزهای ضروری از کنش

پر کند. با  وار تاش را با کارِ خدم ی ساعات بیداری اش را باید بدون تجمل بگذراند و همه اش بخورد، زندگی ذائقهارضای 

اش ایراد بگیرند. باید آن انتقادات را فراموش کنیم. رژیم غذاییِ  ی زندگی حال احتمال دارد افراد انگشت شماری به شیوه این

های متنوعی  آید، و میوه دست می از دسترس نیست. شیر عموما به کالً دورکار کافی پیشنهادی من در یک روستا با مقداری 

                                                                 
26۰ - Vibhishana  یاBibhishanaی باستانیِ رامایانا. او با وجودی که خودش راکساشا بود، راوانا را  ترِ راوانا، پادشاه النکا در حماسه : برادر کوچک

 هیشانا را پادشاه النکا کرد. راوانا را شکست داد، راما قبل از برگشتن به آیودیا، بیب  'ارتش راما پیوست. بعدا، وقتی راماترک کرد و به 
261 - Sodom and Gomorrahِاین دو شهر و چهار شهر  داستان اند. برطبق فر پیدایش کتاب مقدس مسیحیان و قرآن یاد شده: دو شهر که در س

عذاب شده و نابود شدند. شهر صوغر از عذاب در امان ماند و لوط  'دیگر در ساحل شرقی رود اردن قرار داشتند. مردمِ این دو شهر به دلیل گناهِ لواط

 جا رهسپار شد.  شهر سدوم به آن پس از هجرت از
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شان قائل نیستیم چون به سادگی در  ر، کارامدا، گـُـلِ مورا که به آسانی در دسترس اند، اما ارزشی برایوجود دارند، مثلِ بِ

خاطر  هایی که به آیند، برگ خودرو در می شکلِ هب مان اند که در روستاهای در دسترس  های دیگر دسترس اند. انواع برگ

های سبز  های مختلف این برگ  کنیم. )اگر فخر فروشی نباشد( من خودم از گونه ها استفاده نمی خبری و تنبلیِ محض از آن بی

کردم. این  می استفاده از قبل هم هایی که متوجه شدم بایستی برگ ؛کنم که هرگز قبال امتحان نکرده بودم دارم استفاده می

 ،ام اش را در بیاورد. من این تجربه را امتحان نکرده امکان کامال در روستا وجود دارد که گاو ماده بتواند خرج نگهداری و خوراک

گران  کنم ممکن باشد. این حس را هم دارم که برای روستائیان ناشدنی نیست که همان مواد خوراکیِ مصرفیِ کنش اما فکر می

 (1۰ها زندگی کنند و به این ترتیب همان استاندارد زندگی را در پیش بگیرند. ) یه کنند و با آنروستا را ته

 

(III) 

 ناخواه، درگیر جنگِ بندی وجود دارد. وقتی فراخوان کمک می دهیم، خواه ی روستاها احزاب و دسته پرسش: تقریبا در همه

بمانیم؟ آیا بایستی تالش کنیم هر دو دسته را دور بزنیم و کار را به  توانیم از این مشکل دور طور می شویم. چه قدرت محلی می

و  262شود ی ما این است که این نوع کار کامال مشروط به کمک از بیرون می جام بدهیم؟ تجربهنکمک کارگرانِ بیرون از روستا ا

محلی را رشد بدهیم و  عملِ کار باید بکنیم تا ابتکارِ پاشد. پس ما چه  به محض این که منبع بیرونی کنار بکشد، کار فرو می

 همکاریِ محلی را بپروریم؟

 

طور که در شهرها  همان 'جات در روستاها باید پیدا شود ی احزاب و دسته خورم که سروکله دریغ و افسوس میبرای هند پاسخ: 

استفاده از آنان برای بیشتر کردنِ سوء فکری نسبت به رفاه روستاها و بیشتر برای  و وقتی که جنگ قدرت با بی ؛دنشو پیدا می

 پیش که هم جای کمک به آنان. معتقدم هرچه برای رشد روستائیان بهشود  شود، این مانعی می زب وارد روستا میقدرت ح

ایم.  استفاده کرد و اگر از آلودگیِ جنگ قدرت برکنار بمانیم، احتماال اشتباه نکردهبیاید، باید تا حد ممکن از کمک محلی 

آوری از روستاهای هند که ستون فقرات کشور اند  شهرها به شکل شرم درآموز انگلیس  یادمان باشد که مردان و زنانِ دست

ام که  شود. هرگز حتی به یک روستا نرفته در ما می یبرای کار طوالن مان موجب القای صبر یادآوریِ غفلت اند. روندِ غفلت کرده

در  ،مان تشخیص بدهیم ی کافی فروتن نباشیم تا هر قابلیتی را در روستاهای گری صادق باشد. وقتی که به اندازه خالی از کنش

را وقتی یاد خواهیم  خوریم. البته که باید سیاست محلی را کنار بگذاریم و انجام این کار گرها شکست می پیداکردن این کنش

شان واقعا مفید باشد. من دور زدنِ روستائیان را قاتلِ  ی احزاب و غیر احزاب کمک بگیریم، اگر که کمک گرفت که از همه

را  "گر یک روستا، یک کنش"ی  شناختم با قاطعیت سعی کردم قاعده بینم. تا جایی که این مشکل خاص را می موفقیت می

                                                                 
 ی کارگران مزد بگیرِ بیرونی است که باید از بیرون هم تامین شود. منظور پرداخت هزینه - 262
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توانم بگویم  شود. فقط می زبان بنگالی نداند، در آن صورت یک مترجم با او همراه میگر  کنشواردی که جز در م رعایت کنم، به

ی شما را جدی نگیرم. باید این را هم بگویم که ما  جا هدف را تامین کرده است. بنابراین بایستی تجربه که این سیستم تا این

کار " 'آید  طور که از جمله بر می یم. قبل از صدورِ محکومیتِ گسترده آنا درگیرِ عادتِ خطرناکِ رسیدنِ سریع به نتایج شده

روم  میپیش جا  من تا آن "پاشد شود و به محض این که منبع بیرونی کنار بکشد کار فرو می کامال مشروط به کمک بیرون می

کارگران محلی، نبایستی به عنوان مدرکِ ی اقامت در یک روستا، و تالش برای کار از راه  که بگویم حتی چند سالی تجربه

تواند انجام شود. برعکسِ آن به  حساب بیاید که کار از راهِ کارگرانِ محلی و به دست آنان نمی گیری به قاطع برای این نتیجه

توانم به  روشنی درست است. حاال برای من ضرورتی ندارد که آخرین جمله را به شکل جزء به جزء بررسی کنم. من می

با  'مندی با شجاعت و با هوش گیری، از آن دست بکش. تنها،  اگر از بیرون کمکی می "گر اصلی با قاطعیت بگویم که:  کنش

شوی، خود را متهم کن و نه کسی دیگر را و نه هیچ چیز  توانی بگیری کار کن و،  اگر موفق نمی ای که می ی کمکِ محلی همه

 (11دیگر را )

 

 گفتگو با کارآموزان

 آیند؟ سش: آیا روستائیان به دیدن شما میپر

 

 آیند، اما نه بدون ترس و شکّ. این یکی از موارد کوتاهی های آنان است. ما آنان را باید از این رفتار خالص کنیم. پاسخ: بله می

 

 گونه؟ پرسش: چه

 

  از اشتباه مثال ایم تا آنان را مجبور کنیم شان. ما آنان را باید از این ترس که آمده پاسخ: به آرامی با جادادن خودمان در  قلب

هم نداریم، اما این   ی خودخواهانه نداریم، انگیزه آنان را باید با رفتارمان نشان بدهیم که قصد وادارکردنِ ؛خالص کنیم ینددربیا

 کنید. مطمئنتان  توانید آنان را به سرعت به حسن نیت کاری است صبورانه. نمی

 

توانند در آنان اعتماد برانگیزند، یعنی  کنند می که فقط آنانی که بدون هر مزدی یا کمک مالی کار می کنید پرسش: فکر نمی

 کنند؟ سازمانی یا از روستا چیزی دریافت نمی هیچهایی که از  آن

 

گذارد  ر میچه که بر روی آنان تاثی کند. آن کند و چه کسی نمی دانند چه کسی برای مزد کار می ها حتی نمی پاسخ: نه. آن
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شماری وجود دارند که نسبت به میل ما به کاسبی  مان است. تعداد انگشت ها، سخنان، و حتی زبانِ بدن روش زندگی، عادت

تان را راحت نکنید که کسی که چیزی از  مشکوک اند؛ بدون تردید باید شک آنان را برطرف کرد. و بعدش هم با این فکر خیال

است که انسان را   جانبی به ی حس حق گزار مطلوبی است. او اغلب طعمه د، در هر صورت خدمتگیر یک سازمان یا روستا نمی

 کند. تباه می

 

آموزید. آیا این کار به هدف گذران زندگی ماست یا آموزش به روستائیان؟ اگر هدف  روستایی را می پرسش: شما به ما صنایعِ

 تاد یک حرفه بشویم؟توانیم اس طور می دومی باشد، ما در عرض یک سال چه

 

تان به مردم  توانید با پیشنهادهای آموزند، چون تا زمانی که اصول را ندانید، نمی های معمولی را دارند می پاسخ: به شما حرفه

آموزانیم  چرخاند. چیزهایی که ما در این جا می اش را هم می کمک کنید. مبتکرترین شما ها با دنبال کردن یک حرفه زندگی

های آسیاب و  ها اطالعات بهتری به روستایی بدهید. ما سنگ هستند که احتمال دارد بتوانید در مورد آن حرفهمواردی 

مان هستیم و  هایی در اصالح ابزارهای داریم. ما در حال انجام آزمایش برای روغن شده های اصالح کوبی و پرس های برنج سنگ

وکار است که باید یادشان بدهیم .  بایستی این اصالحات را به روستائیان برسانیم. باالتر از هر چیز صداقت و حقیقت در کسب

های ناچیز حقیقت را دستکاری خواهند کرد. ایراد در  برای منفعتو کنند،  آنان در شیر تقلب می کنند، در روغن تقلب می

ایم، هرگز چیز بهتری یادشان  ایم و فقط استثمارشان کرده خبر بوده ها از آنان بی ا است. ما مدتها نیست، بلکه در م آن

فکرشان را کند کرده و  'شان را اصالح کنیم. غفلت و انزوای طوالنی های توانیم به آسانی راه ایم. با تماس نزدیک با آنان می نداده

 (12زندگی دوباره بدهیم. ) نشاط کنیم و در تمام مدت،ان را با شان را هم. ما باید آن حتی حس اخالقی

 

 خطر از درون

میرد. آن چه که الزم است  میرد. از فساد وتباهیِ درونی می  ی بیرونی نمی هیچ جنبش یا سازمانی که سرزندگی دارد از حمله

گرانی  ی منضبط. کنش زندگی ساده وقفه همراه با دانش روزافزون از شگردهای کار و یک تالش بی و شخصیتِ قویِ مبرّا است،

شان خیلی باالتر از زندگیِ عادی روستائیان است، و خالی از دانشی است  گرانی که زندگی شان قوی نیست، کنش که شخصیت

 توانند بر روی روستائیان بگذارند.  که برای کارشان الزم است، تاثیری نمی

 

آیند که به دلیل نداشتن شخصیتِ سالم  ام می گرانی به ذهن ایی از آن کنشه نویسم، نمونه در همان حالی که این سطرها را می

ترین  کمیاب اند. اما بزرگ رفتار ناشایست های صریحِ نمونهخوشبختانه به آرمان و به خودشان صدمه زدند.  'یا زندگی ساده
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گران بر  روستا است. اگر هر یک از این کنش شان با مقیاس رجوخَ خلسازیِ دَ گران در برابر ناتوانیِ کنش 'مانع برای رشدِ کار

ها بایستی برچیده شوند.  گزاریِ روستایی نتواند آن را تاب بیاورد، در نهایت این سازمان روی کارش قیمتی بگذارد که خدمت

روستاها مزد با مقیاس شهر به جز در موارد کمیاب و موقتی، به این معناست که شکافِ بین شهرها و  چرا که اصرار بر دست

گرانی که از شهرها بیرون  قدر آموزش شهریان است که آموزش روستائیان. کنش برطرف شدنی نیست. جنبش روستا همان

کردن به سبک روستائیان را یاد بگیرند. این حرف  آیند بایستی ذهنیتِ روستایی را در خود ایجاد کنند و هنر زندگی می

ای در سبک قبلیِ  ی بکشند. اما به معنای این هست که بایستی تغییری ریشهمعنایش این نیست که مثل روستائیان گرسنگ

زندگی به وجود بیاید. در حالی که استانداردِ زندگی در روستا باید باال بیاید، در استاندارد شهر هم بایستی تجدید نظری 

اش را  گی را در پیش بگیرد که سالمتیگر انتظار داشت که به هر صورت نوعی زند گیر انجام شود، بدون این که از کنش چشم

 (13تضعیف کند. ) 

 

 روستاهای ماوضعیتِ 

ای دردآور برای من نوشته است. او انگلیسی  نامه 'کند در روستایی زندگی کند و خرج اش را درآورد مرد جوانی که تالش می

 آورم: جا می طور خالصه در این ی زیر را به زیاد بلد نیست. بنابراین من نامه

 

ام اجازه  سال زندگی در شهری کوچک به این روستا آمدم. شرایط خانوادگی 15ساله بودم بعد از  2۰سال پیش که  سه"

ام کرده که زندگی روستایی را دنبال  اید تشویق داد که به دانشگاه بروم. کاری که شما برای احیای روستایی به عهده گرفته نمی

نفر دارد. بعد از تماس با این روستا این نکات را در بین سه چهارم  25۰۰در حدود  کنم. کمی زمین دارم. روستایم جمعیتی

 بینم: جمعیت می

 

 های حزبی؛ ها و نزاع ( حساسیت1)

 ( حسادت؛2)

 سوادی؛ ( بی3)

 ( رذالت؛4)

 گی؛  ( چند دسته5)

 انگاری؛ ( سهل6)
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 ( نبود ادب و احترام؛7)

 معنای کهنه؛ های بی بندی به سنت (پای8)

 رحمی. ( بی۹)

 

حال از این نوع روستاهای دور دیدار نکرده است. همراهیِ افراد بزرگ  ها دور است. هیچ شخصیتِ بزرگی تا به  این روستا از جاده

ترسم. آیا این روستا را ترک کنم؟ اگر که  وی بسیار اهمیت دارد. بنابر این من از زندگی در این روستا میرَ جا برای پیش در این

 تواند باشد؟ تان به من چه می هنمایینه، را

 

اش عموما پذیرفته است، دلیل این  نویس جوان ترسیم کرده مبالغه وجود دارد، گفته شک در تصویری که نامه هر چند که بی

این . نداند رنج برده ا  بار خیلی دور از دست نیست. روستاها مدت زیادی از غفلتِ کسانی که از آموزش سود برده وضعیت تاسف

 اند. کسان زندگی در شهر را انتخاب کرده

 

ی خدمت است  شان روحیه تجنبش روستا تالشی است برای ایجاد تماس سالم با روستاها، با برانگیختن آنانی که موتورِ حرک

 'های نویسندهایراد به عمل دربیاورند. در خدمت به روستائیان را 263وجودِ خود را گریِ بیان تا در میان آنان زندگی کنند و خود

شوند. آنان  زده نمی اند با مشکالت رو در رو وحشت ذاتیِ زندگی روستایی نیست. آنانی که با فکر خدمت در روستاها ساکن شده

 از جمله حتی افسردگی یبسیار مشکالتِ ید بابای رفتارِ روستاییان  در نتیجهدانند که  بروند می جا آن  به قبل از این که

شان  بنابراین فقط  آنانی که به خود و ماموریتِ خود ایمان دارند به روستائیان خدمت کرده و بر زندگی ند.وپنجه نرم کن دست

ای که در بین مردم بگذرد، خودش درسی عملی است که بایستی تاثیر خودش را بر روی  گذارند. زندگیِ حقیقی تاثیر می

اشد که صرفا به روستا رفته است تا خرج زندگی را درآورد، بدون محیط نزدیکِ خود بگذارد. شاید مشکل این مرد جوان این ب

کند که به  ی خدمت باشد. قبول دارم که زندگی روستایی جذابیتی برای آنانی عرضه نمی اش روحیه که در پشتِ تصمیم آن

دهد.  ین برود آدم را آزار میاش از ب ی خدمت، زندگیِ روستایی بعد از این که تازگی روند. بدون انگیزه جا می دنبال پول به آن

ترین تماس با مشکالت، پیگیریِ کار را کنار بگذارد. تالش صبورانه  تواند با جزئی هیچ فرد جوانی که به روستا رفته است نمی

شک درست است  دهند. بی ها ندارند و به مهربانی و اعتنا پاسخ می نشان خواهد داد که روستائیان فرق زیادی با ساکنانِ شهر

 'اندیش-های بزرگ روی زمین برخورد کند. با رشد ذهنیتِ روستا که فرد در روستا این فرصت را نخواهد داشت که با انسان

                                                                 
263 -self expression :طلبند، می خالقیت که است متنوعی های  شکل به گری( )خودبیان خود بیانِ قدرتِ داشتنِ سالم، شخصیتِ های نشانه از یکی 

 مراتب سلسله ی نظریه در است خودشکوفایی از بخشی این دیگر کالم به. است دور  به کامال هویتْ و شخصیت سرکوبِ و کردن پنهان از صورت هر در اما

 .مزلو نیازهای
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نشینی با بزرگان و خوبان از  عالوه هم    الزم خواهند دید که به روستاها سفر کنند و تماس زنده ای با آنان برقرار کنند. به رهبرانْ

ک، دادو، توکارام، تیرُوالُوار و های مقدسین فراهم است، مقدسینی مثل چایتانیا، راما کریشنا، تولسیداس، کبیر، نانَ راه نوشته

ذهن برای  کردنِ آمادهقدر شناخته شده و پرهیزکار اند. مشکل در  شود یاد کرد، اما همان یادند که نمیقدر ز دیگرانی که آن

به این معنا است که تامین  –فکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی  -است. اگر فکر مدرن است پایدارهای  دریافت ارزش

تواند به آسانی متن مذهبیِ آنان را پیدا  پذیرم که آدم نمی یمتونی که اشتیاق و کنجکاوی را راضی کنند ممکن است. اما م

ها به شکلی در خورِ آنان  ی مدرن برای توده ی اندیشه ها نوشتند و صحبت کردند. هنوز گرایشِ ترجمه کند. مقدسین برای توده

کنم که تسلیم  ی نامه توصیه می دهاش رایج شود. بنابر این من به جوانانی مثل نویسن کامال رایج نشده است. اما باید به موقع

این کار را تر تبدیل کنند.  داشتنی دوست وتر  زندگی بلکه با پافشاری تالش کنند و با حضورشان روستا را به جایی قابل نشوند، 

د که طور شروع کن تواند کار را این . هر کس میانجام بدهندباید با خدمت به روستاها به شکلی پذیرفتنی برای روستائیان 

مند و پر  محو کنند. و اگر زندگیِ خودشان تمیز، روش اش سوادی را تا حد توان روستاها را با کار خودشان تمیزتر کرده و بی

 (14خواهد شد. )در آن روستاها پخش ی زندگی  تاثیر این نحوه سری است وشک مُ تالش باشد، این بی

 

 زیارت روستاها

گرانی نامیده شود که پیام خدمت به  تواند زیارت کنش یِ چیزی بوده است که میشری سیتارام ساستری مشغول سازمانده

دهم که زائران باید از هر سفرِ ریلی، موتوری یا حتی با گاریِ روستایی  دهند. پیشنهاد می روستا را به محیط خود انتقال می

ها هم عمال صفر  ثرتر خواهد شد و هزینهام را رعایت کنند متوجه خواهند شد که کارشان مو خودداری کنند. اگر توصیه

ها را جا و خوراک بدهند.  خواهند شد. نباید بیشتر از دو یا سه نفر گروه تشکیل بدهند. امید دارم که روستائیان این گروه

 های بزرگ احتمال دارد باری به دوشِ در حالی که گروه های کوچک فشاری مالی بر دوشِ روستائیان نخواهند بود،  گروه

محیطی، بررسی شرایطِ روستا و آموزش به روستائیان در  ی خدمات بهداشتِ ها بیشتر باید در زمینه گروه روستائیان باشند. کارِ

، این برای این کارها هزینه نیاز بهتوانند بکنند، و در صورتِ  های زیاد چه کارهایی می  این زمینه باشد که بدون نیاز به چیز

  (15)شان است.  هزینه برای بهکردِ سالمتی و شرایط اقتصادیِ خود

 

 ؟های کهنه روش جای بههای نو  راه

قدیمی دخالت کنند. اگر  همکارانهای قدیمی، و   در امر ابزارهای قدیمی، روش 'گیر ی چشم گران نبایستی بدون تجربه کنش

نخورده باقی بگذارند، در امان خواهند بود. آنان  ی موجود را دست کهنه تجربیاتِ کنند، حالی که به اصالحات فکر می عینِ در
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 (16) متوجه خواهند شد که این برخورد واقعا به صرفه است.

 

 جانبه خدمت روستاییِ همه

را که کند بشناسد و آن خدمتی  بایستی هر کسی را که در روستا زندگی می 264"ی روستایی جانبه ی همه توسعه"گرِ  یک کنش

ها را بردارد. او به آنان راهِ کمک به خودشان را  ی هندوانه تواند به آنان ادا کند. البته به این معنا نیست که با یک دست همه می

دهد. به این ترتیب  خودش را آموزش می یاریگرانِکند. او  شان تهیه می دهد و کمک و موادی را که نیاز دارند برای نشان می

ها را رعایت کنند. فرض کنید من به روستایی بروم  های او باشند و آن کند که دنبال توصیه را به شکلی جلب می نظرِ روستائیان

در ماه نیستم. من    روپیه 2۰تا  15معمولی با درامد  کشِ کِشی در آن جا ساکن بشوم؛ من یک روغن و با یک دستگاه روغن

 ،کش عنوان یک روغن ام، اما منظورم این است که من به کار برده ا به شوخی بهر ماهاتمای  کش خواهم بود. کلمه ی روغنماهاتما

قدر سواد کافی دارم که  شناسم. آن کشی هستم که گیتا و قرآن را می  الگویی برای پیروی روستائیان خواهم شد. من روغن

آیند و از من  ام می م. روستائیان به سراغرا بکن شان را آموزش بدهم. ممکن است به دلیل کمبود وقت نتوانم این کار های بچه

تان معلمی پیدا کنم، اما باید  توانم برای می"به آنان خواهم گفت:  "مان بدهید. لطفا ترتیبی برای آموزشِ کودکان"خواهند:  می

ام  تی که به سراغدهم و وق ریسی یاد می ی این کار خواهند شد. من به آنان نخ و آنان با کمال میل آماده "اش را بدهید. خرج

کنم به همان شکلی که معلم را پیدا کرده بودم. و بافنده  شان بافنده پیدا می خواهند، برای آیند و از من خدمات بافندگی می می

و  کرد خواهمالقاء آنان اهمیت بهداشت فردی و محیطی را  درطور ببافند.  آنان را آموزش خواهد داد که لباس خود را چه

تان را با این کار  من رفتگرتان خواهم بود و همه"گیرند، به آنان خواهم گفت:  آیند و از من سراغ رفتگر را می موقعی که می

 (17است. ) "روستایی ی جانبه همه ی توسعه"من از  این برداشتِ "آشنا خواهم کرد.

 

 

 

 

                                                                 
264 - All-round Village Service 
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 ۲۸فصل 

 ها دولت و روستا

 تواند بکند چه که دولت می آن

اند چه کاری برای خادار و سایر صنایع روستایی انجام خواهند  وزرای کنگره حاال که به قدرت رسیده جاست که این پرسشی به

بینی  پیشی مستقل برای این کار  یک اداره باید مطمئناً داد. چه این که وزیری مستقل برای این کار منصوب شده باشد یا نه،

 265ایویاو  ایسا تواند بیشترین کمک را ارائه کند. وزرا از طریق کمیابیِ خوراک و پوشاک، این اداره می . در این دورانِبشود

با کمترین هزینه و در کمترین  ،ی مردم هند را با خادی کارشناسانی در اختیارشان دارند. امروزه این امکان وجود دارد که همه

روستائیان بگوید که باید خادار خودشان را برای مصرف خود تولید کنند. این زمان ممکن پوشاند. هر دولتِ استانی بایستی به 

کند که  شک مازادی برای شهرها حداقل تا حد مشخصی ایجاد می آورد. و بی خود تولید و توزیع محلی را با خود می  به خود

توانند در تامین تقاضای پارچه در سایر  ها می کند. بعد این کارخانه های محلی کم می خود، فشار را بر کارخانه ی نوبه به

 های دنیا شرکت کنند.  بخش

 

 توانند بدست بیایند؟ طور می این نتایج چه

 

شان تولید  رود خادار را تا یک تاریخ معین برای نیازهای روستای ها باید به روستائیان اطالع بدهند که از آنان انتظار می دولت

خود به روستاها بذر پنبه یا خود پنبه را هر جا که  ی نوبه ها به ان عرضه نخواهد شد. دولتش ای برای کنند که بعد از آن پارچه

های راحتِ قابلِ پرداخت مثال در  شده، که با قسط  شده و ابزار تولید هم به قیمتِ تمام رسانند، به قیمت تمام الزم باشد می

الزم باشد برای روستائیان مربیانی تامین خواهند کرد و تعهد عرض پنج سال یا بیشتر بتوانند تسویه شوند. آنان هر جا که 

شان را با محصول خودشان تامین  نیازهای پوشاکی 'کنند که مازادِ خادار را بخرند، به این شرط که روستائیانِ مورد نظر می

 دهد. پایان میهای باالسریِ خیلی کم  کمبود پوشاک را بدون قیل و قال و با هزینه 'کرده باشند. این برنامه

 

توانند در محل تولید شوند،  روستاها باید پیمایش شوند و فهرستی از چیزهایی تهیه شود که با کمی کمک یا بدون آن می

شده با دستگاه  مثال از قبیلِ روغن و کیکِ پرس باشندی روستا یا برای فروش به بیرون  چیزهایی ممکن است برای استفاده
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پاِلس،  عسل، اسباب بازی،  ،266ی شیرینِ نخل ، شیرهکوب کش، برنج دست ه شده با دستگاه روغنسوخت تهی کش، روغنِ روغن

روستاها که بیشترشان انگار که   ساز، صابونِ روستایی و غیره. اگر به این ترتیب مراقبت و توجه کافی انجام بگیرد، کاغذِ دست

ای را به نمایش خواهند گذاشت که خودشان  های گسترده امکان شوند و اند، از صدای زندگی پر می  اند یا در حال مرگ مرده

 های هند در خود دارند. هایشان و شهرها و شهرک برای تامین بسیاری از خواسته

 

حال به طور درست  که تا به 267حمایت دام انجمنبرد.  آور رنج می حساب دامی هند است که از غفلتِ شرم بعد از آن ثروتِ بی

 تواند کمک ارزشمندی بکند. می هم تجربه نشده، هنوز

 

تواند با فعالیت انجمنِ آموزش  کشند. این کمبود می خاطر نداشتنِ آموزش دارند محرومیت می ، روستاییان به بدون آموزش پایه

 (1جبران شود. ) 268هندوستان

 

 اگر وزیر بودم

است. بعضی  یک چیز سوء تفاهمی ایجاد کرده اما .مانند نخورده و بدونِ تغییر باقی می ام، که در باال گفته شد، دست نظرات

ام. در آن به این پرسش پاسخ داده بودم که   اند. بابت این ابهام متاسف  قبلیِ من زور و فشار دیده دوستان در آن یادداشتِ

ودم که آن ای راستین فرض کرده ب توانند انجام بدهند. با امیدواری های منتخب اگر بخواهند چه کارهایی را می دولت

دهندگانی را در  رضایتِ رای 'تواند زور و فشار تفسیر شود. چون هر عمل یک دولتِ منتخبِ صالح های دولت هم نمی اعالمیه

نام کرده  دهنده ثبت عنوان رای ی مردم اند، چه این که به دهندگان به معنای همه شان است. رای  ی خود دارد که نماینده  پشت

ای به  ی کارخانه  پارچه ،پیشینه، نوشتم که دولت بایستی به روستائیان اعالم کند که بعد از یک مهلتِ معین باشند یا نه. با این

 اند. ای را بپوشند که خودشان تولید کرده شود، تا آنان را قادر کند که خادی روستاها رسانده نمی

 

یم که هر طرحی که برای خادی برگزیده شود، بدون خواهم بگو و هشتمِ آوریل باال هر چه باشد، می  ی بیست معنای مقاله

عنوان ابزار دستیابی به خودگردانی باشد. آن وقت است که  همکاریِ ارادیِ آنانی که ذینفع اند بایستی به معنای مرگ خادی به

این نظر معتقدم. در  درست. اما من به عکسِاست این طعنه که خادی بازگشتی به تاریکی و بردگیِ قرون وسطی است حرفی 
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ی خودِ  ای که با هوشمندی و خودخواسته و اساسا برای استفاده ی  بردگی است، خادی حالی که خادیِ همراه زور و اجبار نشانه

ی آزادی ما است. آزادی اگر خودیاریِ تمام و کمال نباشد هیچ است. اگر خادی حقّ انسانِ  تردید نشانه بی ،فرد تهیه شده باشد

 هیچ کاری با آن ندارم. عنوان یک فرد  ، من بهی او نباشد طور وظیفه همین آزاد و

 

باشد. بله،  هم تواند همزمان برای فروش ای که به این شکل تهیه شده باشد می پرسد آیا خادی دوستانه می و پرسشِ یک انتقاد

خادی شروع  کاربرد اصلیِ آن باشد. این که با فروشِاگر فروش کاربرد دوم آن باشد؛ نه این که تولید برای فروشْ تنها کاربرد یا 

معلمی بزرگ است. به ما خیلی    'ی بینشِ کوتاه بین ما است. تجربه عالوه نشانه   دهد و به کنیم ضرورتی موقت را نشان می

ی  من باید این زمینه ی آن اهمیت خاصی دارد. اما به هیچ وجه آخرین کاربرد هم نیست. اما چیزها یاد داده است. کاربرد اولیه

 است. ی نظرپردازی را کنار بگذارم و صریحاً به سراغ پاسخِ پرسشی بروم که در اول بحث شده  فریبنده

 

تواند باشد که در  های دولتی این می ی فعالیت عنوان مرکز همه سرپرستِ مسئول احیای روستاها به ی اول من به عنوان دغدغه

و  ریسان ی نخ اتحادیه شان را در تماس با  ریف و فساد ناپذیر را برای کار پیدا کنم. من بهترینافراد ش 26۹رسمیبین ِ کارمندان 

عرضه اند قرار می دهم، و طرحی برای بیشترین تشویق صنایع روستایی   که مخلوقات کنگره ی صنایع روستایی اتحادیه

ی دیگران باشند و بایستی آموزش داده  کنم که نباید هیچ فشاری بر روی روستائیان باشد، که نباید برده . تصریح میکنم می

و سایر ضروریات  یبه کار و مهارت خودشان برای تولید کاالهای خوراکی، پوشاکو به خودشان کمک کنند، خودشان شوند که 

ام خواهم گفت که با انجمن آموزش هندوستان تماس  براین به دستیارِ اولمتکی باشند. پس این طرح باید جامع باشد. بنا

 بگیرد تا ببیند نظر آنان چیست.

 

ای  ی کارخانه کنند پارچه ای داشته باشد که بگوید روستائیان خودشان اعالم می بیاییم فرض کنیم که طرح، به شرح باال، ماده

های الزم  خواهند، در این صورت آنان نیاز به پنبه، پشم و ابزار و راهنمایی را مثال پس از یک سال از تاریخی تعیین شده نمی

باره بر  کند که به شکل یک بینی هم می پیش 'ترین شرایط. این طرح دارند، نه به صورتِ هدیه، بلکه در ازای پرداخت با آسان

شود. طرح عالوه بر  اجرا می وستاهای استانرفقط بر روی بخشی از  ،روی کل هر استان اِعمال نخواهد شد، بلکه برای شروع

 ی کار راهنمایی و کمک خواهد کرد. در مورد نحوه ریسان ی نخ اتحادیه گوید که این به شخص می
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طور  کنم که به ای صادر می دهم و بیانیه قانونی می به آن شکلِ ،شدن از درستیِ طرح، من با مشورت دفتر حقوقی بعد از قانع

هایی از آن هستند. اطالعیه به شکل  داران و دیگران بخش دهد. روستائیان و همین طور کارخانه را شرح میکامل تکوین طرح 

خرج فقیر ترین روستائیان  دولتْ هر چند که مهر دولت را بر خود دارد. پولِ ،واضحی نشان خواهد داد که این اقدام مردم است

ای است که در  گذاری پس خواهد داد. بنابراین، احتماال سودآورترین سرمایهخواهد شد، و بیشترین بازده را برای افراد ذینفع 

رقمی حداقلی است. اطالعیه به صورت مشروح کل هزینه برای  'های باالسری داوطلبانه است و هزینه 'آن کمک کارشناسانه

 دهد. کشور و بازده آن برای مردم را ارائه می

 

دوش کشیدن بارِ  ایمان و ظرفیت الزم برای به ریسان ی نخ اتحادیه این است که آیاعنوان سرپرست  تنها پرسش برای من به

ام  ی اطمینان ام را با همه طرف موفقیت را دارد یا نه. اگر داشته باشد، من زورقِ کوچک ایجاد و هدایتِ یک طرح خادی به

 (2کنم ) ی دریا می روانه
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 ۲۹فصل 

 هند و دنیا

های حریصانه  به این که هدفِ جاذبه ،ها و استثمار شود تاثیر در برابر وسوسه د روی پای خود، متکی به خود و بیوقتی که هن

اسلحه احساس امنیت خواهد کرد.  قیمتِ وقت بدون تحملِ بار گران د، و آنده برای هر قدرتی در غرب و شرق باشد پایان می

 (1ر برابر تجاوز خواهد بود. )ترین خاکریز هند د مند اش قدرت اقتصاد داخلی

 

مَنِشانه است. ملی گراییِ من، هر چند  استقالل منزوی نیست، بلکه استقالل سالم و بزرگ 27۰خودگردانیِ نابی من از   انگاره

سرسختانه، انحصارگرا نیست. طوری نیست که به هیچ ملتی یا فردی آسیب برساند. اصول قانونی تا زمانی که اخالقی نباشند 

 (2معتقدم ) 271"ات ضرر نرساند. به مال همسایهات را چنان استفاده کن که  مال"قانونی نیستند. من به حقیقتِ ابدیِ 

 

پیوندد.  در برابر تجاوز و برای همکاری اقتصادی به سایر ملل دیگر می ساالر با کمال میل برای دفاع مشترک مردم آزادِ یک هندِ

بع جهانی برای رشد و ساالری با استفاده از دانش و منا ی آزادی و مردم این هند برای برقراری یک نظم جهانیِ واقعی بر پایه

 (3رویِ انسانیت تالش خواهد کرد. ) پیش

 

شان را در خارج از کشور  های هایشان استفاده کنند. اگر بخواهند مهارت های غربی باید از مهارت آن معناست که ملت   این به

پل بسازیم، آن را مثل راز پنهان طور  بسیارخوب، ما بلدیم چه"گوید،  های بشردوستانه می کار بگیرند، آمریکا با انگیزه به

 "خواهیم.  طور پل بسازید ودر عین حال پولی از شما نمی دهیم چه گوییم، به شما آموزش می ی دنیا می کنیم، بلکه به همه نمی

بعد،  "توانیم دو هزار عمل بیاوریم. توانند یک ساقه گندم عمل بیاورند، ما می ها می در حالی که سایر ملت"گوید،  آمریکا می

گیرند آموزش بدهد، نه این که خواهان تولید گندم برای کل دنیا باشد،  آمریکا باید آن هنر را رایگان به آنانی که آن را یاد می

 (4ی دنیاست. ) فالکت برای همه تولیدِکاری که در واقع به معنای 

 

شدن همیارانه دست پیدا  توانند به صنعتی طور می تواند بدهد و چه خواستند بدانند هند چه چیزی به آنان می می ان]آفریقایی

 برند.[ کنند تا از استثمارِ وحشتناکی نجات پیدا کنند که از آن رنج می
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شده در برابر مواد خام به مدل  ها و خدمات باشد، نه از جنس کاالهای ساخته بستانِ هند و آفریقا باید از جنس دیدگاه-بده

ریسی را عرضه کند. اگر آن را در زمانی که در آفریقای جنوبی  تواند به شما چرخ نخ هند میدر آن صورت،  استثمارگران غربی.

توانید پنبه بکارید،  کردم. شما می بودند معرفی می 272ققنوس آباد  کوچی  بودم کشف کرده بودم، در بین آفریقائیانی که همسایه

وقت فراغت زیادی دارید و یک عالمه مهارت دستی. باید بررسی کنید و درس صنایع روستایی ما را در پیش بگیرید که تالش 

 (5ها قرار دارد ) تان درون این تالش کنیم. کلید رستگاری یشانکنیم احیا می

 

 "تواند ضد سالحی در برابر بمبِ اتمی باشد؟ برای آمریکا دارد؟ آیا میریسی پیامی  ی نخ آیا چرخه"

 

کنم که پیامی برای آمریکا و تمام دنیا دارد. ... کمترین شکی ندارم که نجات هند و نجات دنیا در چرخه است. اگر  حس می

 (6گویم خدا به دنیا رحم کند. ) وقت است که می ی ماشین شود، آن هند برده

 

کنم ... که دنیا از مرگِ خونبار خسته شده است. دنیا دنبال راه حلی است و من خود را با این باور  ام حس می ماق قلبمن از اع

 (7رفت را به دنیای تشنه نشان بدهد. ) زنم که شاید این امتیازِ سرزمین باستانیِ هند باشد که آن راه برون گول می

 

های ترکیب شده نام گرفته است. بهتر است هند  زاوارانه مهدِ بسیاری از تمدنمیرد. هند س اگر هند شکست بخورد، آسیا می

 (8ی زمین باشد و باقی بماند، چه این که در آسیا، آفریقا یا در هر بخش دیگر جهان باشند ) ی نژادهای استثمارشده امید همه

 

ها خواهیم داشت، اما مبادالتِ اجباری فعلی باید پیِ  ی ملت ی دنیا را ترک کنیم. ما تبادلی آزادانه با همه خواهیم همه ما نمی

خواهیم استثمار شویم، و نه این که بخواهیم هیچ ملتی دیگر را استثمار کنیم. از راه این طرح، مشتاقانه  کارِ خود برود. نمی

ی  به همه این تغییر که ی کل ملت را عوض کنیم، چرا و به این ترتیب چهره کننده کنیم، ی کودکان را تولید منتظریم که همه

هایی هستند که خواهند خواست با  ی دنیا نیست. ملت اجتماعیِ ما نفوذ خواهد کرد. اما این به معنای جدایی از همه  هستیِ

                                                                 
272 -  Phoenix settlement  از جان راسکین. یک شبه  "تا این آخرین"اش رسید به اسم  در آفریقای جنوبی بود. کتابی به دست 1۹۰4: گاندی در

ای  هکتاریِ مخروبه 4۰ی  مزرعه آبادی را در ی بحث کتاب بازسازی کند. این شد که کوچ اش را بر پایه آن را خواند و فردا تصمیم گرفت که زندگی

اش. کتاب  ای را در پیش گرفت، البته در کنار کار وکالت و فعالیتِ اجتماعی همراه با خانواده در کنارِ دوستانی دیگر زندگیِ ساده جا تاسیس کرد و در آن

 کارِ که دارد را ارزشی همان وکیل کارِ -2 .است همگان خیر در فرد خیر -1"ی اقتصاد سیاسی بود، اما گاندی از آن نتیجه گرفت که  راسکین در باره

 است ورز-دست گرِ صنعت و گر کشت زندگیِ یعنی دستی، کارِ با زندگی -3 .دارند را کارِشان با زندگی گذرانِ یکسانِ حقِ ها، انسان همگیِ چون سلمانی؛

 .دارد زیستن ارزش که



232 
 

  های دیگر وابسته ها به ملت توانند کاالهای خاصی را تولید کنند. آنان قطعا به خاطر آن دیگران مبادله داشته باشند چون نمی

 ها استثمار کنند. های نیازمند را به خاطر تامین آن نیاز نبایستی ملت دارندهی ها ملتاین اما  اند،

 

تان را تا آن  حد ساده کنید که از کشورهای دیگر چیزی نیاز نداشته باشید، خودتان را از آنان منزوی  زندگی شما اما اگر"

 "نظرتان چیست؟ بپذیرید. خود را ریکا هم مسئولیتِخواهم که برای آم خواهید کرد، در حالی که من از شما می

. چون بپذیریم ی برای خودهم مسئولیت آمریکا توانیم برای و استثمار شدن است که می با دست کشیدن از استثمارکردن -

 (۹داشت ) ی آزادانه بین ما وجود نخواهد کند و در آن حالت مشکلی در یک مبادله ی ما پیروی می آمریکا آن موقع از نمونه

 

شکل دادن به روستای آرمانی به اندازه ی تبدیل هند به یک کشور آرمانی سخت است. ... اما اگر کسی بتواند دانم که کارِ  می

ی دنیا الگویی خواهد ساخت. یک جستجوگر بعد از  ی کشور، بلکه شاید برای همه تنها برای همه یک روستای آرمانی بسازد، نه

 (1۰چیزی بیشتر باشد )تواند دنبال  آن نمی

 

ای انزواگرایانه در پیش  ای نیازمند باشد، آیا هند رویه در هندِ آزاد منافع چه کسی باالتر از همه خواهد بود؟ اگر دولتِ همسایه"

 "خودش اولویت اول دارند؟ خواهد گرفت و خواهد گفت که نیازهای

 

اش  اش به فراتر از جماعت می شتابد. انسانی که روح فداکارییک هند واقعا مستقل و آزاد به کمک همسایگان گرفتار خود 

خودش را برای جماعت فدا کند، و  'منطقیِ ایثار آن است که فرد  شود. پیامد اش خودخواه می رود، خودش و جماعت نمی

انوس به تنهایی استان برای ملت فدا کند و ملت برای جهان. یک قطره از اقی ؛جماعت برای شهرستان، شهرستان برای استان

های  های کشتی ی ناوگان شریک افتخارِ حملِ همه 'شود. قطره به عنوانِ بخشی از اقیانوس بدون انجام کار خیری نابود می

 (11ی خود است. ) مند بر سینه قدرت

 

دیگر خدا است.  هندو است. رامای من اسم منحصراًً ای به معنای قاعده 273هیچ کسی به اشتباه فکر کند که راما راجیا  نباید

معنای رفاه  خواهم، که همان سلطنت الهی بر روی زمین است. برقراری چنان حکومتی نه تنها به را می 274من خدایی راج

 (12ی مردم جهان است. ) ی مردم هند بلکه به معنای رفاه همه همه

                                                                 
273 - Rama Rajya)حاکمیتِ راما )خدا : 
274 - Khudai Raj)حاکمیتِ خدا )به تعبیر مسلمانانِ هند : 
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مشتاق و نابِ بهبودِ حال دنیا عرضه  ایثارگرِعنوان   خواهد که هند را به شکلی آزاد و قوی ببینم که بتواند خود را به دلم می

، خانواده برای روستا، روستا برای شهرستان، شهرستان برای استان، کند فدا می خود را برای خانواده 'کند. آدمی که پاک باشد

 (13کند. ) ملت برای همگان فدا میو  ؛استان برای ملت

 

 (14)کنیم.  ی دنیا خدمت می از راه خودگردانی به همه 

 

ساخته وجود ندارد. خدا هرگز آن مرزها را -طرفِ مرزهای دولت مان در آن مان به همسایگان محدودیتی برای گستراندن خدمت

 (15نساخت )
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 157 ..............................................آرد کارخانجات

 162 ..................................... یِکش روغن کارخانجات

 140، 62، 45، 21 ..................................... کارخانه

 39، 23 ............................................ یدار کارخانه

 62 .................................................محور-کارخانه

 213، 154، 139، 138، 107، 74، 61، 45 ......... کارگر
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 167، 154 ....................................... ساز دست کاغذ

 156، 95 ............................................. یکاغذساز

 175 ..................................................... کاال کاالبه

 218 .................................................. مقدس کتاب

 171، 137، 104، 67، 44 ........................... کشاورز

 209، 194، 137، 114، 110، 64، 32، 23 .....کشاورزان

، 84، 68، 51، 43، 41، 37، 27، 20، 11 ....    یکشاورز

93 ،102 ،114 ،130 ،139 ،172 ،207 

 231، 137، 67......................................... گر کشت

 148 ......................................................... یکشت

، 130، 104، 97، 79، 74، 70، 59، 40، 18.......  کشور

138 ،148 ،198 ،201 ،216 ،229 ،230 

 44............................................................. کلبه

 149 ......................................................... کلکته

 118، 90، 8، 7.........................................کمپوست

 19........................................................ سمیکمون

 217، 206، 157، 56، 20، 9، 7 ..................... گر کنش

 212، 191 ..................................ییروستا گران کنش

 211، 177، 169، 165، 134، 118، 90، 56 .......... کود

 120 .................................................کمپوست کود

 120 ................................................ یکمپوست کود

 106 ...................................................... سیکورت

 گ

 170، 121 ................................................. یگار

 219، 194، 170، 157، 134، 123، 114، 63 ........ گاو

 219، 171، 159، 115 ............................... ماده گاو

 171، 115 ................................................ نر گاو

 194، 104 .............................................. شیگاوم

 37 گدا

 180، 164، 130، 70 .................................... ییگدا

 12........................................................ گرامدان

، 130، 115، 83، 67، 59، 52، 44، 22، 11..... یگرسنگ

135 ،140 ،198 ،208 ،222 

 182 ِگِ

 113 ......................................................... گوپاِ

 190، 181، 180 ................................ ییدارو اهانیگ

 225، 80، 67................................................ تایگ

 ل

 79.......................................................ریالنکاشا

 160، 56، 27..............................................اتیلبن

 106 ............................................... سیکورت ونِیل

 م

 231، 213، 170، 154، 82، 39، 21، 11، 8 ....... نیماش

 153، 99 ............................................. آالت نیماش

 41، 8 ................................................... سمینیماش

 176، 172، 80، 28 ..................................... اتیمال

 190، 24 ...............................................تیمامور

 232، 175، 82، 79، 64، 63، 54 .....................مبادله

 212، 181، 67، 49 .....................................متعاِد

 226، 171، 131، 113 ،90، 59 ................... محصوِ

، 168، 152، 137، 131، 121، 80، 55......    محصوالت
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 129، 55 ..................................... نقدآور محصوالت

، 190، 177، 115، 83، 77، 57، 56، 28، 11 .......طیمح

205 ،216 ،223 

 206، 172، 154، 51، 20........................روستا مردم

 230 ................................................. یساالر مردم

 114 ................................................. یدار مزرعه

 212، 143، 80، 32، 23............................... مسلمان

 146، 131، 90، 33 .................................. مسلمانان

 106، 89، 77، 51، 34 ................................ یحیمس

 217، 215، 141، 95، 59، 12 ........................ معاش

، 154، 131، 96، 82، 81، 70، 61، 39، 32، 16 .... ملت

176 ،231 

 195 ........................................................منزلت

 197، 133................................................... موز

 145 .................................................... ینیموسول

 169، 101، 98 ......................................... یقیموس

 53 ........................................................ تیموقع

 215، 192، 118، 90 ...................................رابنیم

 215 ...................................................... رابهنیم

 ن

 80 ............................................................ ناتاِ

 84، 16 ................................................یناوابستگ

 92، 66 ................................................. میتعل ینا

 157، 103، 93، 68 .................................... ینجار

 204، 175، 144، 140، 101، 64، 54..................  نخ

م ، 135، 115، 93، 86، 78، 61، 55، 40، 34، 20، 7 نظا

175 ،176 ،190 ،197 

 64 ....................................................یتعاون نظام

 15 ....................................................... بشر نوع

 و

 217، 131، 88، 82، 55............................. یوابستگ

 170 ......................................................... وانت

 203، 169....................................یرزم یها ورزش

 142 ......................................................... وطن

 ه

 32 ..................................................... ومرج هرج
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 230، 177، 143، 107، 82..........................یهمکار

، 90، 89، 80، 77، 70، 63، 60، 55، 34، 32، 23 .. هندو

120 ،141 ،143 ،187 ،201 ،215 ،232 

 212، 163، 100 .....................................یهندوستان

 77..................................................... ییهندوگرا

 159، 34 ...............................................یهندوگر

، 89، 79، 78، 73، 70، 61، 54، 49، 32، 11......  یهند

106 ،107 ،131 ،144 ،187 ،198 ،212 

 212 .................................... )زبان( یتانهندوس-یهند

 230، 222، 181، 165، 94، 24 ......................... هنر

 168، 107، 19............................................یهنر

 117 ......................................................... تلریه
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 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 اما در واقعیت، هیچ واسطهباشیم،  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 ط عوامل جماعتِ روستاییها فق 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

ی وجود ندارد. روستا الگویی برای زندگیِ جماعتِ روستاییْ  برادری و همکاریِ واقعی وجود خواهد داشت. مالکیت خصوص

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 

 

 (نوباآچاریا وی) ام تا شما را با عشق غارت کنم. آمده

 ۱۹۵۳مه  ۱۱، ی تایم 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 -

 سارودایا، بهروزی برای همه، گاندی -

 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

