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خواننده ی عزیز

اگـر گاندی را نشناسـی و فقط عکسـش را ببینی، بعید نیسـت پیـش خودت فکر 
کنـی گانـدی فقـط مـردی صندل پـوش و عینکی بوده که پشـت چرخ نخ ریسـی 

می نشسته. ولی اگر بفهمی چه کارها که نکرده، شاید به خودت بگویی، واقعًاواقعًا؟

گانـدی در ظاهـر خیلـی بزرگ یا قوی نبـود. مرد باهوشـی بود، امـا نه اینکه نابغه 
باشـد. حسـاب بانکـی اش ُپروپیمـان نبـود و دسـت کم آن اول هـا، دوسـتان 
قدرتمنـد و بانفـوذی هـم نداشـت. آدمـی خیلی خیلی معمولـی بود. امـا این را 
می دانست و توانست از معمولی بودنش برای رسیدن به هدفش استفاده کند.

گانـدی اراده ای قـوی داشـت و بـه باورهایـش وفـادار مانـد. حتـی 
وقتـی همه چیز علیه او بود، باز هم بـرای تحقق رؤیایش تالش کرد. 

هـرکاری که کـرد، حتی کارهای کوچک، قدمی رو به جلـو بود. اگر او کاری 
نمی کـرد، همـه سـاکت می ماندند. او به پا خاسـت و مردم هـم از او پیروی 

کردند.

زندگی اش به ما نشان می دهد اگر آدم های عادِی زیادی کنار هم جمع شوند، 
دیگر عادی نخواهند بود، شگفت انگیز خواهند بود!

دایان بیلیدایان بیلی
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۸

قلبی بزرگ
وقتی موهانداس گاندی پسـر کوچکی بود بـه او یاد دادند مهربان و 
منصف باشـد. وقتی بزرگ شـد، وجدان بیـدارش کمکش کرد هند را 

تغییر دهد.

وقتی موهانداس گاندی دوازده سـال داشـت، مردی به سـرِ کالس 
او در هنـد آمـد. می خواسـت بـه کالس هـا سرکشـی کنـد و مطمئن 
شـود دانش آمـوزان همه چیـز را به درسـتی یـاد می گیرنـد. با صدای 
بلنـد فهرسـتی از کلمه هـای انگلیسـی را خوانـد تا شـاگردان امالی 
آن کلمه هـا را بنویسـند. موهانـداس تـازه درس انگلیسـی را شـروع 
کـرده بـود و هنـوز خیلـی خـوب ایـن زبـان را بلـد نبـود. او کلمـه ی 
«Kettle» را اشـتباه نوشـت. بدتـر اینکـه تنها دانش آمـوز کالس بود 

که اشتباه کرد.
پیـش از آنکه بازرس متوجه اشـتباه موهانداس شـود، معلم کالس 
فهمیـد کـه او ایـن کلمـه را غلـط نوشـته. هنوز وقت بـود تا این اشـتباه 
را تصحیـح کنـد. معلمشـان بـه او گفت شـکل صحیـح کلمـه را از روی 
دسـت بغل دسـتی اش بنویسـد. موهانداس حاضر نشـد چنیـن کاری 

۱فصل



۹

بکنـد. ایـن کار تقلـب بـود. معلـم 
عصبانی شـد. چـون بـازرس فکر 
می کـرد اشـتباه او تقصیـر معلـم 
به خاطـر  فقـط  هـم  آن  اسـت، 

وجـدان موهانـداس.
موهانداس در دوم اکتبر سال 
۱۸۶۹ در پوربندر، شهری در غرب 
هند به دنیا آمد. در خانواده شـان 

از همـه کوچک تـر بود، خواهری داشـت به اسـم رالیاتبیـن و دو برادر 
به اسـم الکشمیداس و کارسـانداس. دو خواهرخوانده هم داشت که 

فرزندان پدرش از ازدواج اول بودند.

کالسی در مدرسه ی موهانداس گاندی

چین

پوربندر

هند



۱۰

موهانـداس  خانـواده ی  در 
هیچ چیز مهم تر از راسـت گویی
و شـرافت نبـود. گاندی می گفت
پدرش، کارامچاند، زود خشـمگین
می شـده، امـا موهانـداس پـدرش

را به خاطـر وفـاداری و انصافـش 
تحسـین می کرد. مادرش، پوتلیبایی، 
آن قـدر زن نیکوسرشـتی بـود که گاندی 

او را قدیـس می دانسـت.
موهانـداس پسـرکی خجالتـی بـود و خودش خوب می دانسـت 
گوش های بزرگی دارد. هر روز بعد از مدرسـه تا خانه می دوید مبادا 
ناچار شود با باقی بچه ها صحبت کند. ترجیح می داد پیش خواهرش 
باشد. از بازی الک دولک خوشش می آمد، اما جز این بازی، از هیچ

بازی الک دولک
الک دولـک کـه در هند بـه آن گیلی دانـدا (gili danda) می گویند، یکی 

از بازی هـای محبـوب گانـدی بـود. این بـازی کمی شـبیه بیس بال 
اسـت. بازیکنان با چوب بلندی به چوب کوتاهی ضربه می زنند 

و پرتابـش می کننـد دورتـر. بعد باید پیـش از آنکه حریف 
بتوانـد چـوب کوچک را بگیرد تا نقطه ا ی مشـخص در 

زمین بازی بدوند.

پوتلیبایی و کارامچاند گاندی
پدر و مادر موهانداس



۱۱

ورزش دیگری سررشـته نداشـت. در 
مدرسـه، دانش آموزی متوسـط 
بود که به سـختی می توانسـت 

جدول ضرب را از حفظ کند.
اینکــه  مهم تــر  همــه  از 
موهانــداس قلــب بزرگــی 
داشــت. دلــش می خواســت 

از حیوانــات مراقبــت کند. حتی 
از درختــان هــم مراقبــت می کــرد. 

یــک بــار خواهــرش او را بــاالی درخت 
انبــه پیــدا کــرد. از درخــت بــاال رفتــه بــود 
تــا بــرای محافظــت از آن، میوه هایــش را 

باندپیچــی کنــد.
بـا ایـن حـال، موهانـداس هـم اشـتباه هایی داشـت. خانـواده ی 
گانـدی هنـدو بودنـد و در دیـن آن ها خوردن گوشـت ممنوع اسـت. 
موهانداس دلش می خواسـت مزه ی گوشـت را بچشـد و این کار را 
هـم کـرد، اما به پـدر و مادرش چیـزی نگفت. برای خریدن سـیگار 
پـول دزدیـد. یک بار هـم یکی از مجسـمه های معبـد را دزدید تا در 

یـک بـازی از آن به جـای تیرک اسـتفاده کند.

معبد جایی است مخصوص عبادت و انجام مراسم دینیمعبد یعنی چه؟معبد یعنی چه؟

موهانداس گاندی
در هفت سالگی
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در نهایت، وجدانش به سراغش آمد. به اشتباهش اعتراف کرد و 
تنبیهی را که برایش در نظر گرفته بودند، پذیرفت.

خانـواده ی گانـدی از کاْسـت ویسـیه یعنـی طبقـه ی بازرگانـان و 
تاجـران بودنـد. نسـل های قبلی خانواده ی گاندی به مـردم خواروبار 
می فروختند. اما آن روزها گذشته بود و آن موقع دیگر پدر موهانداس 
شـغلی دولتی داشـت. خانواده اش امیدوار بودنـد روزی موهانداس 

هم چنین موقعیتی داشته باشد.
کارامچاند آن قدری درآمد نداشت که ثروتمند به حساب بیاید، 
اما آن ها مسـتخدم داشتند و خدمتکارشان، پسری به نام یوکا، 
به هیچ کاْستی تعلق نداشت. مثل میلیون ها هندِی دیگر او نیز 
«نجس» به حساب می آمد. این افراد در جامعه ی هند هیچ 
منزلتـی نداشـتند و بدتریـن کارها را به آنان می سـپردند، 
مثل جاروکشـی و نظافت دست شـویی ها. کسـانی که 
به کاْسـت ها تعلق داشـتند، حتی حاضر نبودند با این 

افراد هم کالم شوند.
یـک روز پوتلیبایـی فهمیـد موهانـداس اتفاقی به 
یـوکا دسـت زده. بـه او گفت دسـت هایش را خوب 
بشوید. فقط این طوری می توانست خودش را پاک کند. 
موهانـداس عاشـق مـادرش بود، اما احسـاس می کرد این درسـت 
نیسـت که مادرش خیال می کند یوکا پاک نیسـت. در ذهن او یوکا 

یکی بود مثل همه، نه بدتر از دیگران بود، نه بهتر از آنان.
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نظام کاْستی
در مذهب هندو، هرکسی در یک طبقه ی اجتماعی خاص به دنیا می آمد که به آن کاْست 
می گفتند. کسـانی که در کاْسـت های باالتر به دنیا می آمدند، از منزلت و احترام بیشتری 
برخـوردار بودند. در کاْسـت برهمـن، یعنی در باالترین طبقه، روحانیـان مذهب هندو و 
دانشمندان قرار داشتند. کاْست بعدی، کشاتریا متشکل از خانواده ی سلطنتی و سرداران 
و نظامیـان بـود. خانواده ی گاندی بخشـی از کاْسـت بازرگانان و تاجران بودند. سـودرا، 
پایین ترین کاْست، به کارگران تعلق داشت. بعضی از مردم هم عضو هیچ کاْستی نبودند و 
به آن ها دالیت یا نجس می گفتند. جامعه این افراد را طرد می کرد و همه از آنان دوری 
می کردند. امروزه دیگر تبعیض بر اسـاس کاْسـت در هند غیرقانونی است، ولی اثرات آن 

هنوز هم باقی است.

«کشاتریا»

سرداران و پادشاهان

«سودرا»
کشاورزان، دهقانان 

و خدمتکاران

«برهمن»
روحانیان و 
دانشمندان

«ویسیه»
بازرگانان و

تاجران

«دالیت»، نجس ها
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در سـال ۱۸۸۳ وقتـی موهانداس سـیزده سـال داشـت، با یکی 
از دختـران همسـایه بـه نـام کاسـتوربا ازدواج کـرد. خیلـی دلـش 
نمی خواسـت ازدواج کنـد، امـا در آن سـال ها پدر و مادرهـا بودند که 

برای ازدواج بچه ها تصمیم می گرفتند.
در سـال ۱۸۸۸، یعنی شـش سـال بعد، این زوج صاحب پسری 
به نام هاریالل شدند. موهانداس که در آن زمان نوزده سال داشت، 
زندگـی  تأمیـن  بـرای  راهـی  بایـد  می دانسـت 

خانواده اش پیدا کند.

موهانداس از اشباح، مارها، 
دزدها و تاریکی می ترسید. وقتی 
بچه بود همیشه باید چراغ را 
روشن می گذاشتند تا بخوابد.

آیا می دانستید؟



۱۵

موهانداس و همسـرش کاستوربا 
در روز عروسی شان در سال ۱۸۸۳



۱۶

در لندن زندگی
در کودکی خانواده اش او را «موهانیا» صدا می زدند و زمانی که بزرگ 

شد، همه او را با نام خانوادگی اش می شناختند: گاندی!

در سپتامبر سال ۱۸۸۸، گاندی با چمدانش و مقداری پول، در بمبئی 
سـوار یک کشـتی شد. کاستوربا خیلی دوسـت نداشت شوهرش به 
انگلسـتان بـرود، امـا گانـدی تصمیمـش را گرفته بود، می خواسـت 
بـه لنـدن برود تا حقوق بخواند. سـه سـال بعد، یعنی پـس از پایان 
تحصیالتـش می توانسـت بـه هنـد برگردد و وکیل شـود. چند سـال 

بعد از آن هم می توانسـت یک شـغل دولتی خوب به دست آورد، 
درست مثل پدر و پدربزرگش.

2فصل



بریتانیا در هند
سـالیان سـال، بخش های زیـادی از هند زیر سـلطه ی بریتانیا بود. 
نخست، کمپانی هنِد شرقی بازار این کشور را در اختیار خود درآورد، 
اما پس از شورش هندی ها در سال ۱۸۵۷ دولت بریتانیا آشکارا کّل 

کشور هند را به مستعمره ی خود تبدیل کرد.

بریتانیا در هند
سـالیان سـال، بخش های زیـادی از هند زیر سـلطه ی بریتانیا بود. 
درآورد، نخست، کمپانی هنِد شرقی بازار این کشور را در اختیار خود درآورد، نخست، کمپانی هنِد شرقی بازار این کشور را در اختیار خود درآورد، 
۱۸۵۷اما پس از شورش هندی ها در سال ۱۸۵۷اما پس از شورش هندی ها در سال ۱۸۵۷ دولت بریتانیا آشکارا کّل 

کشور هند را به مستعمره ی خود تبدیل کرد.

۱۷

به هرحـال بـه نظـر بسـیاری از اعضـای خانـواده و 
دوسـتانش، ایـن فکر خیلی هـم فکر خوبـی نبود. اول 

از همه اینکه، در مذهب هندو، سـفر به کشـورهای خارجی 
پسـندیده نیسـت. مـادر گانـدی دلیـل دیگـری هـم برای 

مخالفت داشت.
آسـیب نـزدن به موجـودات زنـده از جمله جانـوران، در 
مذهب هندوها اصل مهمی است. به همین دلیل بسیاری 
از هندوها گیاه خوار هسـتند و گوشت قرمز و مرغ و ماهی 

نمی خورنـد (ولی چنین چیزی اجباری نیسـت). بعضی از 
هندو ها تمامی محصوالت حیوانی مثل شیر، پنیر و تخم مرغ 

را هـم کنـار می گذارنـد. خانـواده ی گانـدی گیاه خـوار بودند و 
مـادرش نگران بود مبادا پسـرش وقتی به میان انگلیسـی ها 

بـرود، گوشـت بخـورد. گانـدی به مـادرش قول داد بـه ایمان و 
مذهب خود پشت نکند.



۱۸

همین که گاندی در انگلسـتان 
از کشـتی پیـاده شـد، فهمید با 
همه فرق می کند. کت وشلوار 
سفید پوشیده بود که خیال 
می کرد برای هوای اوایل 
پاییـز مناسـب اسـت، 
اما آنجا بی نهایت سرد 
بود و همه ی مردان هم 
کت وشـلوار سـیاه بـه تن 
داشـتند، به خاطـر همیـن 

خیلی خجالت زده شد.
ایـن تنها مشـکل او نبود. 
زبان انگلیسـِی گانـدی چندان 
تعریفی نداشـت. نمی دانسـت چطـور باید از چاقو و چنگال اسـتفاده 
کنـد و بـرای یـک گیاه خـوار در آنجـا غـذای زیـادی پیـدا نمی شـد. 
همـه ی کسـانی کـه دور و بـرش بودنـد، گوشـت خوار بودنـد. گانـدی 
هفته هـا همـان انـدک پـوره ی سـبزیجات بی مـزه ای را می خـورد کـه 
همـراه غذاهـای دیگـر بـه او می دادنـد و مابقـی شـکمش را بـا نـان 
خالـی پـر می کـرد. اما بعـد در نهایت شـادمانی، رسـتورانی پیـدا کرد 

کـه غـذای گیاهـی لذیـذ و بسـیار خوش مـزه ای می فروخت.



۱۹

گیاه خـواری تنها مشـکل گانـدی نبود، باید سـعی 
می کـرد خـودش را با جامعـه ی تازه وفـق بدهد. برای 
خود کت وشلوارهای زیبا، دستکش و کالهی بلند خرید، 

درسـت همان لباس هایی که انگلیسی ها می پوشیدند. کلی 
طول کشید تا موهایش را مانند آن ها درست کند. به کالس 
ویلن و فّن بیان رفت. هزینه هایش دیگر داشت سر به فلک 

می کشید و پول زیادی برایش باقی نمانده بود. تازه هیچ کدام 
از این کارها هم باعث نشـدند او بیشـتر از قبل «انگلیسی» به 
نظر برسد. به خاطر همین باالخره از این کارها دست کشید و 

فقط کوشید زبان انگلیسی را فرا بگیرد. زبان مادری او ُگَجراتی 
بود و به زبان هندی هم صحبت می کرد. کمتر کسی در لندن این دو 
زبـان را می فهمید. به خاطر همیـن گاندی خیلی زود یاد گرفت چطور 

انگلیسی را بهتر صحبت کند. کمی هم زبان فرانسه آموخت.
نشسـت و دقیق حسـاب وکتاب کرد تـا ببیند 
چطـور می تواند در هزینه هایـش صرفه جویی 
کند. برای صبحانه بلغور جوی دوسر و کاکائو 
می خـورد و فقط برای ناهار به رسـتوران 
می رفـت. یک چـراغ خوراک پزی برای 
خـودش خرید و یاد گرفت چطور برای 

خودش غذا بپزد.

بعد از اینکه گاندی آشپزی 
یاد گرفت، سوپ هویج به 
غذای محبوبش تبدیل شد.

آیا می دانستید؟



۲۰

همچنان که تحصیل می کرد، خودش را هم بیشـتر می شـناخت. 
فهمیـد پایبنـدی به رژیم گیاه خواری نه فقط باعث می شـود به اصول 
مذهـب خـود عمـل کنـد، بلکه بـرای سـالمتی اش هم مفید اسـت. 
بـه انجمـن گیاه خواران پیوسـت تا بیشـتر دراین باره یـاد بگیرد و در 
روزنامه ی این گروه مقاله های بسیاری نوشت. عالوه بر این، متوجه 
شد می تواند با ساده زیستی، پول پس انداز کند و راضی و خوشحال 

هم باشد.

گاندی در کنار
اعضای انجمن گیاه خواران
سال ۱۸۹۰
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