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 هيف ًخخلف ويدؽابه اإلاهاجما غاهذي وحىاهش الل نهشو في الذًً؟

 دساظت ملاسهت:

 د. لياء الشخمً

 هُى صلهي، ظامٗت ظىاَغ ال٫ جهغو ، ٧لُت الضعاؾاث الضولُت، مغ٦ؼ صعاؾاث ٚغب آؾُا ،مدايغ ي٠ُ

 

 ملذمت

ش ؤلاوؿاهُت الٗضًض مً الغظا٫ الٗٓماء الظًً  قهض جاٍع
جغ٧ىا بهمت ٖم٣ُت ٖلى ؾاثغ ؤبىاء الؼمان. ومً ؤبغػَم 
اإلاهاجما ٚاهضي وظىاَغ ال٫ جهغو اللظان ؤبال بالء خؿىا 

ش ال٣غن اإلااضخي و٢اما بمأزغ زالض ة في نٟداث جاٍع
وخغ٧ا زالله ٣ٖى٫ الكٗب الهىضي و٢لىبهم ب٣ىة الٟـ٨غ 
والٗمل والغئٍت والضًىام٨ُُت والا٢ـخـىإ والالخـؼام 
٣ت مى٣ُٗت الىٓحر. و٧ل طل٪ ًإحي في بَاع اؾخـ٣ال٫  بٍُغ
غ "الهىض الجضًضة" مً ٢ُىص ال٣ُٗضة  البالص وجدٍغ

هاجما ٚاهضي وظىاَغ ال٫ جهغو جإزغ اإلا والاؾخٛال٫ والٟـ٣غ.
ببِئت مجزلُت في ؤًام الُٟىلت. بياٞت بلى طل٪، بجهما جإزغا 
ً وال٨خاب وألاهبُاء والصسهُاث ال٨شحرة ألازغي ٢ضًما وخضًشا وهماطط حٗالُمهم. ٖاف  بإهماٍ خُاة اإلا٨ٍٟغ

٤ وجإزغ  ٚاهضي في مهض الخًاعاث والش٣اٞاث  الاظخماُٖت والضًيُت التي ٌٗتز بها الكٗب الهىضي مىظ ػمً ٍٖغ
بها بلى خض بالٜ ٞخإزغ جهغو بىمِ الخُاة  الٛغبُت. اهخمی ٚاهضي بلى الُب٣ت الىؾُى ٞىلض جهغو وؾِ وؾاثل 

ما  .الغاخت والٛجی في ؤؾغة اعؾخ٣غاَُت بمضًىت "بهلل آباص" ؤصي َظا الازخالٝ الخاؾم بلى جباًً وظهاث هَٓغ
ما خى٫ ٖلى مسخل٠ ألانٗضة  الؿُاؾُت والا ٢خهاصًت والاظخماُٖت. وبهٝغ الىٓغ ًٖ طل٪، جـال٢ذ ؤ٩ٞاَع

الٗضًض مً الى٣اٍ وجىز٣ذ ؤوانغ ٖال٢تهما ختی ال ًترصص ٚاهضي في ون٠ جهغو بإهه وعٍشه الؿُاسخي و٦ظل٪ 
لم ًلخبـ جهغو في اٖخباٍع ؤؾخاطا له. ؾ٨ُك٠ َظا اإلا٣ا٫ ًٖ ؤوظه الدكابه والسالٝ الضًجي اإلاخإنل 

 بُجهما.  الجظوع 

 ؤوحه الخالف الذًني 

ٕغ في ؤخًان ؤمه "بخلي باجي" التي  ولض اإلاهاجما ٚاهضي في ؤؾغة طاث َاب٘ صًجي بىالًت ٚىظاعاث وجغبى وجٖغ
ا في نُاٚت ؤ٩ٞاٍع الضًيُت. ُٞما ًسو بالتربُت الضًيُت التي جل٣اَا ٖلى ًض ؤبُه ٢ا٫ ٚاهضي  لٗبذ صوعا جغبٍى

اعة اإلاٗابض مغاعا وج٨غاعا "بهجي جل٣ُذ جغبُت صًيُت ٖ ذ ٖلى الش٣اٞت الضًيُت بٍؼ لى ًضًه لخض ٢لُل ل٨ىجي حٗٞغ
والاؾخمإ بلى ألاخاصًض الضًيُت اإلاخاخت ٖىض ٦شحر مً الهىضوؽ. وفي ؤًامي ألازحرة، ٦ىذ ؤجلى ال٨خاب اإلا٣ضؽ 

ُل٘ ٖلى ههىنه واٖخ اص ٖلى ج٨غاع بٌٗ آًاجه "ُٚخا" بةًماء الهض٤ً الظي ٧ان ًيخمي بلى ؤؾغة "البراَمت" ٍو
ُ٘ ٧ل ًىم في و٢ذ الٗباصة"  . (1)بهىث ٞع

                                                           
1 Narayan, Shriman, “The Selected Works of Mahatma Gandhi”: An Autobiography, Vol. 1, Navajivan 

Mudranalaya, Ahmedabad, 1968, p-5 
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ًض٫ َظا الا٢خباؽ ٖلى ٦ُُٟت بؾهام البِئت اإلاجزلُت في بلىعة ٨ٍٞغ الضًجي ٦ما ٣ًى٫ ٚاهضي "بهجي ا٦دؿبذ 
ت بضاثُت في "عاظ٩ىث" للدؿامذ م٘ ظمُ٘ ٞغوٕ الضًاهت الهىضوؾُت والضًاهاث الك٣ُ٣ت خُض ٧ان ؤبي  مٗٞغ

بان صًاهت "ظاًً" ًؼوعون ؤبي وؤم غؾالن الهٛاع بلحها ٦ما ٧ان َع لي" ومٗابض "قُٟا" و"عاما" ٍو ي ًؼوعان "خٍى
ت، بلى ظاهب طل٪، ٧ان ؤنض٢اٍئ  مغاعا وج٨غاعا... وبجهم ٧اهىا ًخدضزىن م٘ ؤبي خى٫ اإلاىايُ٘ الضًيُت والضهٍُى

حهم في ؤٚلب ألاخُان ب٩ل اخترام واَخمام. اإلاؿلمىن واإلاجىؽ ًخدضزىن بلُه ًٖ مٗخ٣ضاتهم و٦ىذ ؤؾخم٘ بل
زضمذ ؤبي ٞىظضث ٞغنت في ٚالب ألاخُان لالؾخمإ بلى ؤخاصًشه. و٧ل طل٪ ٚغؽ في طَجي مٟهىم الدؿامذ 

 (1)”م٘ ظمُ٘ اإلاٗخ٣ضاث

ب ؤن الٌكم ؤبٍى مىحي ال٫ جهغو  قّب ظىاَغ ال٫ جهغو في اؾغة بُٗضة ًٖ الجى الضًجي. ٞلِـ مً الٍٛغ
ت عاجٗت مً الخ٩اًاث وال٣هو اإلاى٣ىلت مً "عاماًىا" و"مها بهاعجا" بىٟدخه بال م مً اؾخماٖه بلى مجمٖى ٚغ

ت ٦بحرة ٖلى ٖاصاث الكٗب الهىضي وج٣الُضٍ وؤؾاَحٍر ٦ما َى ٦خب  ٖلى لؿان ؤمه في نُاٍ وا٦دؿابه مٗٞغ
ألا٦بر ؾىا َظٍ اإلاؿإلت الخ٣ا "٧اهذ ٨ٞغحي بكإن الضًً يبابُت وجبضو ٢ًُت وؿاثُت. ٖالج ؤبي وؤبىاء ٖمي 

بغوح الضٖابت عاٚبحن ًٖ جىاولها بك٩ل ظضي. اجهم٨ذ وؿاء الٗاثلت في الاخخٟا٫ بمغاؾم صًيُت ومماعؾت 
الٗباصاث اإلاسخلٟت مً خحن آلزغ وجمخٗذ بها بلى خضما ختی خظوث ؤخُاها خظو ٦باع ؤًٖاء الٗاثلت وعا٣ٞذ 

اعة جهغ"ٚاوٛا" للٛىم ف متي لٍؼ ي َُاجه وػعها جاعة آزغي مٗابض عاما في مضًىت بله آباص ؤو بىاعؽ ؤخُاها ؤمي ؤٖو
 . (2)ؤو م٩ان آزغ ؤو٢هضها  بلى الىاؾ٪ الظي اقتهغ ب٣ضاؾخه. جغ٥ ٧ل طل٪ اهُباٖا يئُال ٖلى طَجي"

جإزغ ظىاَغ ال٫ جهغو بإبُه مىحي ال٫ جهغو بلى خض ؤبٗض بؿبب ٖضم اعج٩اٍػ ٖلى مٓاَغ الٗاصاث والخ٣الُض 
ًل ط٧اء ؤبُه ٖلى ج٣الُض ؤمه. ولهظا  الؿبب، لم جخم٨ً ؤمه مً الدؿغب بلى هٟؿِخه.واإلاغ   اؾم الضًيُت  ٞو

ُم الضاعي بلى الخُىع اإلااصي بمىاهج  ُم الغوحي بإخ٩ام الضًً والتزم الٖؼ ٖلى وظه ألاؾاؽ، اؾخد٨م الٖؼ
ضٖى بلُه. مً ظاهبه، ؤ٦ض ٚاهضي ٚغبُت. ؤقاص ٚاهضي ٖلىا بالضًاهت الهىضوؾُت و٢لما ًىانغ جهغو الضًً ٍو
اؾخمض ٚاهضي ؤنىله الضًيُت مً  مغاث ٖلى مىا٢ب الضًً مخجاَال مشالبه وو٠٢ جهغو ٖلى َٝغ الى٣ٌُ.

ؾُٗه الصسصخي وججغبخه الغوخُت واَخمامه بضعاؾت آصاب ظمُ٘ الضًاهاث ال٨بري في الٗالم باٖخىا١ مباصت 
دذ ظضواَا و٦ٟاًتها في يىء ججاعبه م٘ الخ٣ُ٣ت. وله محزة ا٢خًذ بخىظُه اإلاًُهضًً بلى ظهت ظضًضة وؤزب

.ً ٓه آلازٍغ  ٦بري وهي ؤهه وي٘ ٧ل شخيء صًجي، مهما ٧ان َى، ؤمام ججاعب الؼمً وزم ٖو

مٗغبا ًٖ مضي الخإزحر الضًجي في ؤَىاع خُاجه ٢ا٫ ٚاهضي "ٖل٨ُم ؤن حكاَضوا خُاحي، ٠ُ٦ ؤِٖل وآ٧ل 
.  ٌكحر ٢ىله بلى عخاب الضًً الىاؾ٘ وآٞا٢ه (3)سو في طاحي َى صًجي"وؤظلـ وؤؾل٪ بىظه ٖام. و٧ل ما ًخل

( بهه ًضعى Sarva Dharma Samabheveالغخبت. في يىء اٖخ٣اصٍ بمٟهىم صًجي ًُل٤ ٖلُه "ؾغو صَاعما )
ًغب مشاال ناص٢ا ٖلُه بـ "شجغة  بهض١ عوح ظمُ٘ ألاصًان ووخضة الضًً م٘ ٦ثرة اإلاٗخ٣ضاث الضًيُه ٍو

٨ثر مغوعا ظظٖها واخ ب ُٞه ل٨ىه ًخٗضص ٍو غوٖها وؤوعا٢ها ٦ـشـحرة. ٞهىا٥ صًً واخض وخ٤ ال ُٖب وال ٍع ض ٞو
ت بل ؤٖخ٣ض بإن "ال٨خاب (4)بىاؾُت بوؿاهُت" ُت "الُٟضا" الخهٍغ . في م٩ان آزغ بهه ٣ًى٫ بهجي "ال ؤومً بإلَى

ليؿبت لي ب٣ضع ما ٧ان "الُٟض ". ومطخی اإلا٣ضؽ" و"ال٣غآن" و"ػهض ألاٞؿخا" ٧له مهضع الىحي وؤلالهام ؤلالهي با
في ٢ىله "بن الهىضوؾُت لِؿذ هي الضًً الظي بداظت بلى اهدكاٍع بل َى الظي ٌؿمذ اإلاغء لٗباصة ظمُ٘ 
ه ٖلى خؿب اٖخ٣اصٍ ؤوصًىه للخٗاٌل الؿلمي م٘ ظمُ٘ ألاصًان. بن ألاصًان  ألاهبُاء في ألاعى و ٖباصة عبَّ

ومً هاخُت ؤزغي، اهبشـ٣ـذ هٓغة ظىاَغ ال٫ جهغو ًٖ مغآة الخإمل  .(5)مؿاعاث مسخلٟت بلى َضٝ واخض"
الٗم٤ُ. في ؤَاٍع الىٓغي، ٧ان الضًً ألاعزىط٦سخي وال٣ُمت الغوخُت ضخ٨ت ٦بري جـ٣ـىص اإلاغء بلى الهغوب مً 

                                                           
1 Ibid, pp.47-48 

2 Nehru, Jawaharlal, Jawaharlal Nehru:AnAutobiography, Nehru Memorial Fund, New Delhi, 2001, p.8 

3 Singh, Ramjee, “The Relevance of Thought” Classical Publishing Company, New Delhi, 1983, p. 24 

4 Bose, Nirmal Kumar, “Selections from Gandhi”, Navajiwan Publishing House, Ahmedabad, 1948, p. 225 

5 Rau,Heimo (ed), “Mahatma Gandhi As Germans See Him”, Shakuntla Publishing House, Bombay, 1976. p.115 
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اص ٖلى الىا٢٘ بلى ٖالم السُا٫ ٞةهه لم ًخجه هدى مغاؾم صًيُت مبيُت ٖلى مباصت الٗـ٣ـُضة والسغاٞت والاٖخم
خىا١ ال٨ٟغ الخغ و ال٣ٗل اإلاخٟخذ. وم٘ طل٪، بهه اٖتٝر بةؾهام الضًً في بقبإ  ظَل ال٣ٗى٫ اٖل الُبُٗت ٍو

. باث باَىُت وبقبإ اإلاهباح الغوحي وهخاط ٖضص ٦بحر ممً نٗضوا ٖلى ؾلم اإلاجض والكٝغ وم٘ ؤن جهغو  ٚع
ىه قِئا الًم٨ً حٗلُل ه. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، نام ٚاهضي ؤخُاها ال ًامً بالضًً ٦ضلُل الٗمل وظض في ٢ٍغ

م ألازال١ والخٓه ؤخُاها ٧ىؾُلت إلػالت  نىما  بةًماهه بإهه ٌؿاٖض ٖلى جغ٦حز ال٣ٗل وجؼ٦ُت الىٟـ وج٣ٍى
ملىا مٗه بةل٣اء ٖبء اإلاؿئىلُت ًٖ ؾىء ؾلى٦هم وؾِئاتهم ٖلى ٦خٟه  َٟىاث زل٣ُت اعج٨بها مً ٖاقىا ٖو

 ؿىاث. م٘ الغظاء بدبض٫ الؿِئاث بالخ

ٌ جهغو 1932اخخج ٚاهضي في ؾىت  م ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن إلظغاء الاهخساباث اإلاؿخ٣لت لهالر اإلاىبىطًً. ٞع
اَُٟت شسهُت هدى  جد٤ُ٣ مهالر ؾُاؾُت ؤؾاؾُت. وفي ٖام  مؿاٍع الضًجي وانٟا بًاٍ زُىة صًيُت ٖو

دكغ بن ٚاهضي "ؾُهىم ل٨ىجي لم ؤٞهمه خُيئظ 1956 ٖلى هٟـ  .(1)”وال ؤٞهمه آلانم  و٢ا٫ لـ مِكا٫ بٍغ
م  َى 1934اإلاىىا٫، ؤصلى ٚاهضي ببُان ؤمام الىاؽ و٢ا٫ ُٞه بن الؼلؼا٫ الظي اؾتهضٝ والًت بحهاع في ؾىت 

٣ٖىبت بلهُت إلاً ٖاملىا مٗاملت ؾِئت م٘ الُب٣ت اإلاىبىطة. مً ظاهبه، ون٠ جهغو  بُاهه ؤمغا جاٞها و مالخُت 
اع الى  ٓغي الٗلمي الظي ًهٗب جهىعٍ.مظَلت و قِئا ٌٗاعى ؤلَا

٧اهذ ؤوظه السالٝ الضًجي بحن الصسهحن ؤؾاؾُت. مً ظهت، ؤُٖى اإلاهاجما ٚاهضي ؤَمُت بالٛت للمضلىالث 
ت الؿُاؾُت والخـ٣ضم اإلااصي ٖلى ؾلم  الغوخُت وألازال٢ُت، ٞمً زاهُت، وي٘ ظىاَغ ال٫ جهغو  مبضؤ الخٍغ

اث. ال ٌٗجي طل٪ ؤن ٚاهضي لم حهخ اَُت ألاولٍى ىاء ظؿضي زاعط ًٖ هُا١ جهىعٍ بضون ٞع م  بغزاء َو
ُمان في وظىص آلالهت. عسخ ٚاهضي بًماهه بىظىصٍ ٞدـك٨ـ٪  ؤزال٢ُت وعوخُت. بياٞت بلى طل٪، ازخل٠ الٖؼ

ُٞه جهغو. لم ًضوع "عاما هاما" في طَىه ٦ؼوط ؾِخا ؤوابً "صاؾاعاتهـ" ٦ما بهه ؤوضر مغاث قتی بل َى الظي 
م مً طل٪، ججؿم "عاما هاما" في نىمٗخه الغوخُت ٦ك٩ل بلهي ًدؿلل في ٢لى  حن ب٩ل شخيء. بالٚغ ب الٗاٞع

الًم٨ً بزباجه بإصلت مى٣ُُت وججؿض في ٢لبه ٣٦ىة ٚامًت ومبهمت حٗم ٧ل شخيء، و بهه ٌكٗغ بها ولى ؤهه ال 
ظٍ هي ٢ىة ٚحر مغثُت حؿدكٗغ بظاتها وجخدضي ظمُ٘ ألاصلت بؿبب ازخالٞها ٖما ًىٓغ بلُه بٗضؾاجه.  ًغاَا. َو

 َظٍ ال٣ىة ماوعاء الُبُٗت ل٨ً ًم٨ً الخ٨ٟحر في وظىصَا بلى هُا١ مدضوص.

ٌ ظىاَغ ال٫ جهغو ٨ٞغة وظىص آلالهت الصسهُت ب٣ىله بن "ؤًت ٨ٞغة  ت الك٪ في الضًً ًٞغ بىاء ٖلى هٖؼ
ت، بةم٩اوي بالخ٣ض با ظضا باليؿبت لي. مً الىاخُت ال٨ٍٟغ ًغ ب٨ٟغة وخضة الىظىص آلالهت الصسهُت جبضو ٍٚغ

لخض ما ختی ظظبجي مظَب الٟلؿٟت الهىضوؾُت . وفي الى٢ذ هٟؿه، جل٣ى ٞلؿٟت "ُٞضاهخا" ومىاهج الٟلؿٟت 
ب في ٢لبي بٛاعاتها ٚحر الك٩لُت و ٚحر الىاضخت ٖلى الالمدضوصًت" . بهه ٣ًى٫ (2)اإلامازلت ألازغي السٝى والٖغ

خماص ال٨شحر ٖلى الٗىامل الساع٢ت "ختی ولى ٧ان ؤلاله مىظىصا، ًيبػي ؤن ال  هىٓغ بلُه ؤو وٗخمض ٖلُه ألن الٖا
ٗالُخه ٖلى ال٣ضعة ؤلابضاُٖت. خماص ٖلى طاث اإلاغء وجبلض ٦ٟاءجه ٞو في وظهت  للُبُٗت ٣ًىصها  بلى ٣ٞضان الٖا

اًت. بهه ا وبال ؾخ٩ىن خُاجىا بال َضٝ ٚو ٢ا٫ "  هٓغ ظىاَغ ال٫ جهغو ٧ان ؤلاًمان بالٓىاَغ الغوخُت يغوٍع
ؾىاء وٗخ٣ض في ؤلاله ؤم ال، "مً اإلاؿخدُل ؤن ال هامً بصخيء، بما وؿمُه ب٣ىة ببضاُٖت واَبت للخُاة ؤو ٢ىة 
ت ٧امىت ُٞما ٌُُٗه ال٣ضعة ٖلى خغ٦ت الظاث والخٛحر والىمى، ؤو هُل٤ ٖلُه اؾما آزغا جدكابه خ٣ُ٣خه  خٍُى

 . (3)م٘ خ٣ُ٣ت الخُاة بلى خض جىا٢ٌ اإلاىث"

ٖا٦ٟا ٖلى الٗباصاث الهباخُت واإلاؿاثُت في مٗخ٨ٟه باؾدكٗاٍع بإن الُٗام َى خاظت ؤؾاؾُت ٧ان ٚاهضي 
ال ٚجی لب٣اء الجؿم ٖجها و٦ظل٪ باجذ الٗباصاث ٚظاء الػما لخظ٦ُت الىٟـ.  بهه ٧ان ٌٗخ٣ض بإن ٖباصة 

                                                           
1 For details see Michel Brecher, Nehru: A Political Biography, Oxford University Press, Delhi, 1978, p. 191 

2 Nehru,Jawaharlal, Jawaharlal Nehru,”The Discovery of India”, Nehru Memorial Fund, New Delhi, 1981, p. 28 

3 Das, M. N., “The Political Philosophy of Jawaharlal Nehru”, George Allen and Unwin Limited, London, 1961. 

page. 28 
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ت ٞىخـى١  م مً ٚغؽ ٢ُمت الاخترام في ُٖىوي ظؼء مً الُبُٗت البكٍغ ت. ألاوزان ٖلى الٚغ بلى الهىع الغمٍؼ
وؤياٝ "بوي ال ؤمى٘ الىاؽ ًٖ اؾخسضام الهىع زال٫ الٗباصاث وال ؤعجر ٖباصة الصخيء بال الظي ال ق٩ل 

ومً هاخُت ؤزغي، ٖلى  .(1)له. عبما ال ًل٤ُ َظا الخًُٟل وال ًم٨ً بظغاء اإلا٣اعهت بُجهما بهىعة ٖاصلت"
م مً اهخماثه بلى الضًً الهىضوسخي لم ًمخشل ظى  اَغ ال٫ جهغو م٘ ٧ل مباصثه وؤوامغ مخهلت بٗباصة ألاوزان الٚغ

لمي وبىاءَا ٖلى مجغص  م ٖضم اؾدىاص اإلاٗخ٣ضاث السغاُٞت والٗاصاث الهىضوؾُت بلى ؤي مبرع ٣ٖلي ٖو بٖؼ
ؿتهىحهم باٖخماصٍ  ت  الىاؽ الؿاطظحن َو ؾبُل الاٞتراى بىظىص الٗالم اإلاجهى٫ الظي ًخسُى خضوص مٗٞغ

 ٓاَغة الساع٢ت للُبُٗت.بك٩ل ٦بحر ٖلى ال

 ؤوحه الدؽابه الذًني

حن ٧اها ٚحر  جبضو ؤوظه الدكابه الضًجي ظلُت واضخت في ظملت مً ال٣ًاًا اإلاُٗىت بدُض ؤن ٦ال الُٞغ
انىلُحن ججاٍ الضًً هٓغا بلى صوعٍ الٟٗا٫ في جىز٤ُ ٖغوة الاوسجام بحن الىاؽ ٞةجهما زالٟا صًاهت عؾمُت 

ت ٞغصًت الًم٨ً ومؿاٖضاث خ٩ىمُت إلصاعة  ؤٖما٫ الهُئاث الضًيُت ب٣ىلهما بن الضًً مؿإلت شسهُت وخٍغ
ً. وؤما ٢ىاٖض الؿلى٥ ألازالقي ٞةجها قٛلذ اَخمام الضواثغ الغؾمُت. ًهغح طل٪ بإن  ٞغيها ٖلى آلازٍغ
ت جامت م٨دؿبت بُغ١ جسخل٠ ٢ىة وبصعا٧ا، ٣ٖال  ى هدُجت ججغبت ٢اؾُت ومٗٞغ  الضًً ؤمغ ٚحر مٟغوٙ مىه َو

 وعوخا. 

ًدكابه الجاهبان بأٞا١ الضًً الغخبت وػواًاٍ الىاؾٗت ومٗاهُه السالُت مً ؤوػاع الخٗهب اإلاظَبي وال٣ٗاثضي 
والٗغقي.  ٣ًى٫ ٚاهضي: "ؤها ال ؤٖجي بالضًً الضًً الغؾمي، ؤو الضًً الٗغفي، بل ؤ٢هض به الضًً الظي ًغج٨ؼ 

٣ىصوي بلى الى٢ٝى وظها ل . وؤياٝ "في الىا٢٘، ًجب ؤن ًى٨ٗـ الضًً (2)ىظه زال٣ىا"ٖلُه ظمُ٘ ألاصًان، ٍو
في ظمُ٘ ؤٖمالىا ألهه ال ٌٗجی الخٗهب اإلاظَبي بل َى ًخ٩ىن مً الىٓام اإلاإمىع باألوامغ الؿلى٦ُت و  ب٣ىة ٚحر 
٨ك٠ ًٖ ؤؾغاع  ا ب٨شحر بل ًسل٤ عوح الخ٩اٞل والترابِ بُجها  ٍو حَر مغثُت وال ٌٗلى ٖلى ؤصًان البالص ٚو

 .(3)٣تها"خ٣ُ

اع الضازلي وجُىع الىعي الغوحي في  ٖالج ظىاَغ ال٫ جهغو مىيٕى الضًً وؤزٍغ ب٣ىله بهه "عبما ًخ٩ىن مً ؤلَا
صازل الٟغص بمخـٛـحراث ومؿخجضاث وخىاٞؼ وصواٞ٘ جترجب ٖلُه هدُجت خؿىت بالخإ٦ُض ٖلى يغوعة بظغاء 

ًبرع ؤن اإلادُِ الضازلي ًازغ ب٣ىة في اإلادُِ الخُٛـحر الضازلي الظي ٨ٌٗـ ٖلى الخُٛـحر الساعجي. وبهه 
٧ان ال٨خاب الهىضي اإلا٣ضؽ في  .(4)الساعجي ٦ما جماعؽ البِئت الساعظُت هٟىطا َاثال ٖلى البِئت الضازلُت"

مهضع الىحي وؤلالهام باليؿبت ل٨ال الغظلحن مً ( Bhagavad Gitaالضًاهت الهىضوؾُت "البهاٚاٞاص ُٚخا" )
إة اإلاٗاهاة وسجىن الخٗظًب الظي ًخٗغى له ؤلاوؿان ٖلى مضاع ؤٖماله. ٖبر هاخُت ؤصاء الىاظبا ث وبَما٫ َو

ٚاهضي ًٖ جإزٍغ به ب٣ىله "مىظ طل٪ الخحن، ال ًؼا٫ الاهُبإ ًخٗاْم ٖلّي ٞإٖخبٍر الُىم ٦خابا مخمحزا بد٣ُ٣ت 
ُت" م مً جالوجه في ؤً(5)مٗٞغ خإزغ زانت . ظٗل هٟىطٍ البالٜ جهغو ٣ًغؤٍ مغة ؤزغي م٘ الٚغ امه اإلاب٨غة ٍو

ٖاف ظىاَغ ال٫  بإظؼاء ههُت ج٣ضم له هٓغة بطا ٖمل الغظل ٖمال نالخا ؾدخض٤ٞ مىه الىدُجت الخؿىت.
جهغو في نٍٛغ في بِئت ٚحر مىاجُت العج٣اء قٗىعٍ الضًجي بلى مغخلت الىمى والىطج والا٦خما٫ بال ؤن "بهاٟٚاص 

لى وؿُجه ال٨ٟغي وؤنبذ مغظٗا ومهضعا ل٨خاباجه وزُبه ُٚخا" جغ٥ َابٗا ٖم٣ُا م٘ مغوع الؿىىاث ٖ
  الالخ٣ت وزانت ل٨خابه الكهحر "ا٦دكاٝ الهىض".

                                                           
1 ”The Diary of Mahadev Desai”, vol. 1, Navajiwan Publishing House, Ahmedabad, 1953, p. 68 

2 Prabhu, R.K & Rao, UR.(ed), “The Mind of Mahatma Gandhi”, Green Leaf Books, Austin, 1988 p.85 

3 Bose, Nirmal Kumar, “Selections From Gandhi” Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1948,p. 224 

4 Nehru, Jawaharlal, Jawaharlal Nehru: An Autobiography” Nehru Memorial Fund, New Delhi, 2001, p.379 

5 Narayan,Shriman, “The Selected Works of Mahatma Gandhi”, An Autobiography, vol.1, Navajivan 

Mudranalaya, Ahmedabad, 1968, p. 99 
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ها بلى الخُاة بجؿض  لمُت مغجبُت بدىاسخ ألاعواح وج٣مهها وعظٖى ت صًيُت ٖو جبجی ٧ل مً ٚاهضي وجهغو هٍٓغ
ظىص الغوح واهخ٣الها مً ظؿض بوؿان آزغ. وبالُب٘، ًغظ٘ ؾببه بلى الاصٖاء الضًجي الظي ٢امذ به ٖاثلخه بى 

بلى ظؿض بوؿان آزغ ٦ما ًخطر جماما ُٞما ٢ا٫ جهغو بن "البِئت التي بلٛذ ٞحها ؾً عقضي حٗتٝر بٟلؿٟت 
"ال٩اعما" اإلاؿخمضة مً جىاسخ ألاعواح واإلا٣ىلت الكهحرة "٦ما جؼعٕ جدهض ". بهظا اإلاٗجی، جإزغث بهظا الٗالم 

ىظىص َا٢ت عوخُت ججٗل اإلاىث الجؿضي ٖلى ٢ُض الخُاة صاُٖت بلى نُاٚت الاٞتراضخي و الخٟذ اَخمامي ب
ظا ألامغ الظي ًم٨ً  ٢اهىن الٗلت واإلاٗلى٫ الظي ججغي ٖلُه ؤٖما٫ الخُاة ؤلاوؿاهُت ٖلى مضاع الؼمان. َو
م مً بًٞاءٍ بلى نٗىباث ظمت ٖىضما ًسىى اإلاغء ٖم٤ الؿبب الجهاجي وعاء مكا٧له ٖلى  ٢بىله بالٚغ

ت ج٣مو ألاعواحم٣اًِ . ٖلى هٟـ الٛغاع، ٣ًى٫ ٚاهضي "لِـ بةم٩اوي ؤن (1)”ـ مى٣ُُت ج٣ىم ٖلحها هٍٓغ
مىجىن ٧ل  ؤن٠ الغظل  َىضوؾُا لى بهه الًامً بدىاسخ ألاعواح... ؤال جغون ؤن مالًحن مً البكغ ًىلضون ٍو

ؤن ٩ًىن اٖخ٣اصٍ صخُدا في لخٓت؟ َظا ألامغ ًض٫ بدض طاجه ٖلى جىاسخ ألاعواح؟... مً الًامً به ال ًم٨ً 
 .(2)ج٣مو ألاعواح اإلاُخت"

هٓغا إلًماهه بىظىص ؤلاله بك٩ل مٗىىي ؤزالقي ون٠ ٚاهضي بإن اللظًً ًامىىن ب٣اٖضة ال٣اهىن ألازالقي 
ىمىن. في وظهت هٍٓغ ، "الخ٣ُ٣ت هي ؤلاله"، ٦ما جىو ٖلُه َظٍ  الٗباعة " ؤلاله ٖىضي َى  َم ملخضون مٖؼ

ى ٞى١ ٧ل طل٪  الخ٣ُ٣ت، والخب؛ وؤلاله َى اإلاشل السل٣ُت والؿلى٦ُت. و ؤلاله َى مهضع الىىع والخُاة َو
. بهه الخٔ طاث مغة ًٖ شسهُت جهغو، "٣ًى٫ ظىاَغ ال٫ جهغو صوما بهه الًامً باآللهت. بال ؤهه (3)ختی آلان"

بإوامغ السحر والخ٤ ٖمل . مً ظاهبه، ًجاص٫ ٚاهضي بإن الخمؿ٪ (4)”ؤ٢غب بلُه ممً ٌٗلىىن بإجهم ٖباص هللا
 زحر ب٣ضع الخٟاوي والىالء  لئلله.

بياٞت بلى طل٪، بهه ؤٖغب ًٖ اٖخ٣اصٍ ؤن زضمت ؤلاوؿاهُت هي ٖباصة هللا ٦ما ًخجلى في ٢ىله بن "زضمت 
ت ؤلاله هي ؤن هغاٍ ُٞما زل٣ه وههبذ  ٣ت الىخُضة إلاٗٞغ ؤلاوؿاهُت اإلاباقغة ظؼء الػم مً اإلاؿعى ألن الٍُغ

، الًم٨ً وظىص ؤلاله في مدُُاث اإلاٗابض وال٨ىاجـ واإلاؿاظض بل َى (5)ا مىه"ظؼء واخض . في وظهت هٍٓغ
ً ٚاهضي "ولى ٧ان  ًىظض في الخ٣ل خُض ٌٗمل ؤلاوؿان جدذ خغاعة الكمـ الساع٢ت. بىاء ٖلى طل٪، ًبَر

ُُ٘ ؤن ؤظضٍ بال في بةم٩اوي ؤن ؤظض هللا في ٦هٝى الجبا٫ ؾإجىظه بلحها ٖلى الٟىع ول٨جي ؤٖٝغ ؤهجي ال ؤؾخ
اث جهغو. طاث مغة، ٢ا٫ جهغو (6)٢لب ؤلاوؿان" ٤، جإحي السضمت ؤلاوؿاهُت ٖلى عؤؽ ؤولٍى . في هٟـ الٍُغ

ال١ ٖلُه  للمبكغ اإلاؿُخي ؾخاهلي ظىهؼ بهه لِـ عظال صًيُا وؤياٝ لى ٧اهذ زضمت البالص صًىا ُٞم٨ً ؤلَا
اَُت ؤلاوؿان وال بالص هي صًىه. ؤصان ظىاَغ ال٫ جهغو بضًً ي٤ُ ال٨ٟغ عظال صًيُا. ٌٗجی بإن السضمت لٞغ

وخاٞل بضعظت ٖالُت مً ال٣ُىؽ واإلاغاؾم الضًيُت بدُض ؤهه ًجٗل اإلاغء ًامً بال٣ًاء وال٣ضع واإلاهحر 
دكابه م٘ ٚاهضي في خب خُاة ؤلاوؿان و زضمت ؤلاوؿاهُت.  اإلادخىم ٍو

 

 

 

 

                                                           
1 Nehru, Jawaharlal, “The Discovery of India”, Jawaharlal Nehru Memorial Fund, New Delhi, 1981, p. 27 

2 Chatterjee, Margeret, “Gandhi’s Religious Thought”, The Mcmillan Press Ltd. London, 1983, p. 25 

3 Pyarelal, “Mahatma Gandhi: The Last Phase” Navajivan Publishing House, 1956, Ahmedabad, pp. 421-422 

4 Das,M. N. “The Political Philosophy of Jawaharlal Nehru”, George Allen & Unwin Limited, London, 1961, p. 

26 

5 Tendulkar, D. G. “Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi” vol.1, Vithalbhai K. Jhaveri & D.G. 

Tendulkar first edition 1952, Bombay, pp. 108-109 

6 ibid 




