
  ١٨  قند پارسي

  

  
 
 



  مهاتما گانديو   امام خمينيگاهديدهاي اخالقي از  ارزش  ١٩

  

  مهاتما گانديو  )ره(امام خمينيگاه ديدهاي اخالقي از  ارزش
  ∗سيد باقر ابطحي

  حكيم سخن در زبان آفرين      نان آفـري  به نام خداوند جـ    
هاي برجسته و افراد  اساساً اين يك واقعيت به اثبات رسيده تاريخي است كه شخصيت

هاي انبوهي را رهبري  ترين مقام اجتماعي، جمعيت اند در عالي اي كه توانسته بلندمرتبه
سوي خود شيفته و جذب نمايند و در طي سالياني دراز  هاي بسياري را به كنند و دل

االطراف پيداكنند طبعاً  بر انديشه و روح قشرهاي وسيعي از مردم حاكميت كامل و جامع
هاي ارزشمند و عميق انساني برخوردار بوده و محتواي  بايستي صبغة كالمشان از مايه

هاي ظاهري و يا مالحظات زودگذر سطحي  شان نه از روي مصلحت بيني و پيامسخن 
ها برخاسته  بلكه از سردرد و عشق و دلسوزي و مبتني بر عمق باورهاي راستين انسان

  باشد
  به مصداق آنكه، سخن كز دل برآيد الجرم بر دل نشيند

اند،  ب كردههاي اصيلي كه جاذّبيت و مقبوليت فراشمولي كس كه شخصيت چنان
فضايل اخالقي و داراي مكارم عالي بشري بوده و هستند كه موجب  يقيناً آراسته به

ايمان، معنويت، صداقت و . ها اين چنين شيفته شخصيت آنها شوند گرديده است انسان
موقع و توأم  گيري به چنين صراحت، قاطعيت، شجاعت و تصميم صميميت هم

ستي واقعي از عداوت، و نيز صبر و مقاومت تا سرحد ذكاوت و شناخت مرزهاي دو با
ها در طول  ها و خصايصي است كه رهبران حقيقي انسان فداشدن كامل در شمار ويژگي

در غير اين صورت چه بسيار زمامداران خودكامه و حاكمان . اند تاريخ از خود نشان داده
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هاي مردم  حيله  شدن بهاتكا به زور و تيغ و سرنيزه و يا متوسل اي كه با ستم پيشه
زده و حكومتي را به ناحق تصاحب كرده و  فريب چند روزي بر تخت قدرت تكيه

مرور  اي سلطه و حاكميت راندند، لكن به انجام كارهاي سطحي و فريبنده بر عده با
زمان و گذشت ايام چون عدم صداقت و نداشتن اصالت اين قبيل زمامداران بر مردم 

شان كنار رفت از همان زمان، زوال حكومت و  اب تزوير از چهرهآشكارگرديد و نق
  .پرچيده شدن بساط قدرتشان نيز آغاز شد

ها براي هميشه و  البتّه شك نيست مقام پيشوايي حقيقي و رهبري جاودانه انسان
پيامبران الهي و صاحبان وحي رباني  ها در درجة نخست متعلّق به ميان تمام نسل در

زيرا از آغاز تاريخ بشري تاكنون هيچ يك از رهبران و پيشوايان در . بودبوده و خواهد 
چون پيامبران الهي پيرو و مريد نداشته و  فراخناي زمان و در پهنه گستردة جهان هم

مردم دنيا اين چنين مؤمنانه و از روي خلوص قلبي و اعماق باطن مطيع و رهرو 
در مرحلة بعد از انبيا مقام . اند بودهدستورات و رهنمودهاي اين رجال صاحب شريعت ن

هاي روحي و  ميزان ظرفيت آن دسته از افرادي بوده است كه به رهبري متعلّق به
هاي اخالقي و داشتن فضايل انساني در همين مسير پيامبران الهي سير و  صالحيت

  .اند سلوك داشته
فات عاليه ص هاي اخالقي و متّصف شدن به طور كلّي موضوع دارا شدن ارزش به

ترين اهداف اساسي برگزيدگان  سزايي دارد كه يكي از مهم چنان اهميت به انساني آن
كمال رساندن و شكوفا ساختن خصايل و  آسماني و مبعوثان صاحب رسالت الهي به

كه پيامبر اسالم  چنان. ها دارند خلقياتي بوده است كه ريشه در فطرت و نهاد انسان
بعثت ُألتمم «: فرمايد كه گونه بيان مي دف از بعثت خود را ايناهللا عليه وسلّم ه صلّي

ام تا مكارم و فضايل اخالقي را كامل  يعني ـ من مبعوث و برگزيده شده» مكاِرم االخالق
الشأن  منظور تحسين و ستايش پيامبر عظيم  مجيد بهقرآنبديهي است كه در . گردانم

ـ اي پيامبر ما تو از نظر خلق در ١ »ي خلٍق عظيمانك لعل«: فرمايد اسالم خداوند مي
  .مرتبه بسيار بلندي قرارداري
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ها را تعالي بخشد و در  هر اندازة اخالق انسان بر همين مبني هر كس بتواند به
همان ميزان شايستگي و لياقت بيشتري  جهت شايسته و غايت مطلوب پرورش دهد به

هاي عام و مشترك انساني وقتي  ا ارزشزير. را براي كسب رهبري آنها خواهد داشت
هايي  اما ارزش. ها از رشد اخالقي كامل برخوردار باشند گردند كه همه انسان محقّق مي

ها مرزبندي ايجاد كنند و نيز افتخاراتي كه براي يك ملّت، مطلوب و  كه صرفاً ميان ملّت
ه كند نظير برتري نامطلوب و ناپسند جلو, مستحسن تلقّي گرديده و براي ملّت ديگر

چنين  هاي سياسي و اقتصادي و تمايالت ناسيوناليستي افراطي و غيرمعقول و هم جويي
هاي پليد نفساني كه  نژادپرستي كه اوهامي است، شيطاني و ناشي از انديشه تفاخر به

دنبال داشته است هر چند هم كه  ظلم و تبعيض و تحقير و كشتارهاي وحشيانه را به
ها  در حقيقت بر اين نوع انديشه, گر شوند ظاهر موجه و آراسته جلوه هاين نظريات ب

  .توانند صفت عام و مشترك پيدا كنند هيچ معنا و ارزشي مترتب نيست و نمي
اعتقادات راستين مردم،  معنويت، داشتن ارتباط با مبدأ عالم، احترام به تقيد به

كن  فع تجاوز تصميم براي ريشهعدالت، دفاع از مظلوم، مبارزه براي د بندي به پاي
هاي عام و فراشمولي هستند  كس، ارزش ساختن فقر و جهل و فساد از هر كجا و از هر

ها  هاي عام انساني هستند و هم تمامي انسان اين فضايل و ارزش كه هم خود آراسته به
  .خوانند كسب اين صفات فرامي را به

 گيرد دست ا انسان را در سرزمين هند بهه مهاتما گاندي كه توانست مقام رهبري ميليون
طوري كه  به, قرار مردم خود پيدا كند هاي شيفته و بي ميان دل نظيري در و محبوبيت بي

اش از مرزهاي وسيع هند فراتر رفته و بسياري از  حتّي شعاع شخصيت و صيت شهرت
براي نيل تر دشمني كه  اعجاب و تحسين وادار ساخت و از اين مهم مردم جهان را به

كشي از مواهب طبيعي و خداداد مردم  اغراض شوم استعماري خود و استثمار و بهره به
آنها و  حرمتي و هتاكي و چپاول و غارت و اهانت نسبت به گونه بي هند از هيچ
شان فروگذاري ننمود وقتي در برابر عظمت شخصيت گاندي كه گويي همه  سرزمين
 وي تجلّي يافته بود روبرو گرديد سرانجام ناچار قارة هند يكجا در وجود ملّت شبه

عجز و ناتواني خود اعتراف نموده و درپيش چشم جهانيان با سرافكندگي تمام  به
اساساً فلسفة مبارزة . شكست خود را اعالم كرد و از خاك هند مفتضحانه گريخت
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گرفت بيانگر روح   يا عدم خشونت شكل(Ahimsa)مبناي اهيمسا  گاندي كه بر
زد و چون عنصري  جو و خوي نرمش طلبي بود كه در باطن وي موج مي مسالمت

عنوان يك سالح نيرومند در  متعهد و شخصيتي آزاده داشت از همين گرايش عميق به
كه  چنان. طلبانه و مبارزات ضداستعماري خود بسيار سود جست اهداف استقالل نيل به

  :دارد خود تصريح مي
كشي و استثمار خودداري  كند كه از هر نوع بهره مياصل عدم خشونت ايجاب ”

  .١“شود
اين اعتقاد جازم رسيده بود كه  در واقع گاندي طي كسب تجارب روحي خود به

آور نيست بلكه عدم خشونت يا عدم تعرض  معناي ترس و سازشكاري ذلّت نرمش به
 با توجه صورت يك مقاومت جدي در برابر خصم قرارگيرد و تشدد ظاهري وقتي به

تر از شمشير و تيغ  مراتب سالحي برنده اين كه شرايط نابرابر دفاعي وجود دارد به به
  .است

  :گويد گاندي در همين زمينه مي
عدم خشونت، خودداري از مبارزات واقعي بر ضد فساد نيست بلكه برعكس ”

تر  تر و واقعي در تصور من عدم خشونت براي مبارزه با فساد و بدي خيلي مثبت
من همواره مقاومت و مخالفت روحاني و اخالقي . از اعمال انتقام جويانه است

آورم و هميشه در صدد آن هستم كه لبة  اعمال خالف اخالق را درنظر مي با
كاربردن تيغي تيزتر بلكه  اما نه از راه به. اثر سازم شمشير ظالم جبار را كند و بي

حي كه من در برابر دشمن نشان خواهم آن مقاومت رو. از راه مأيوس ساختن او
  .٢“در خواهد كرد داد او را از ميدان به

 آموزي پردازد البتّه براي عبرت اش مي شرح زندگي كه خود به مهاتما گاندي آن چنان
وضوح نشان  به, و راهنمايي ديگران و نه براي كسب خودنمايي يا نشان دادن قهرماني

آميز داشته و در عين حال مخالف   مسالمتدهد كه از همان آغاز يك روحيه مي
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اگرچه در دوران جواني بيشتر انزوا . پذيري بوده است طلبي و سازشكاري و ظلم تسليم
سازي و ارتباط  طوري كه از هم طلب بود و نوعي حالت حجب و خجالت داشت، به

  .جست همساالن و دوستانش كناره مي با
كند انساني بود خداجو و  اش تصريح مي ها و گفتارهاي كه در نوشته گاندي چنان

اش در صحنه  كه شهرت و شخصيت عين حال خود آگاه و به همين سبب با اين در
الوصف در تمامي مراحل  مع. سياست ظاهرگرديد و دايماً در كوران مبارزات قرار داشت

عارفي بود وارسته از قيد تكلّف و . سلوك روحاني و مشي اخالقي داشت, زندگي
عرصه  عنوان يك مصلح پا به و رها از الزامات و تشريفات سياسي كه وقتي بهتجمل 

اجتماع گذاشت تمامي لحظاتش در معنويت و مراقبه نفس و خودشناسي و ارتباط 
 يعني رهاشدن از (Moksha)مقام موكشا  كرد به سپري شد و دايماً تالش مي مبدأ غيب با

  .دهاي نفساني نايل گرد كدورات مادي و حجاب
  :گويد وي در اين زمينه مي

اش بودم درك معرفت  چيزي كه در اين سي سال با كوشش و رنج در تكاپوي”
در جستجوي همين هدف است كه . موكشا نفس است و ديدن خدا و نيل به

آنچه از طريق گفتن و نوشتن . روم كنم و بدين سوي و آن سوي مي زيست مي
دهم هدف همين  ينه سياسي انجام ميدهم و كليه كارهايي كه در زم انجام مي
  .١“است و بس

گاندي از فرط فروتني و شدت تواضع كه در واقع اين حالت از آن مردان 
انگارد و در اين باب  خود را از خاك هم ناچيزتر مي, حقيقت براي رسيدن به خداست
  :گويد مي
آن كس كه در جستجوي راستي و حقيقت است بايد چنان خود را فروتن و ”

ناچير سازد كه حتّي خاك هم بتواند وي را خورد كند فقط در اين زمان است و 
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: گويد اي از راستي را درك خواهد كرد و بعد در ادامه مي نه قبل از آن كه شمه
  .١“مسيحيت و اسالم نيز از هر حيث متضمن چنين نكاتي هستند

ميزان نيز همان  اساساً كساني كه داراي روح بلند و شخصيت بزرگ هستند به
  :گفته حافظ باشند و به متواضع و فروتن مي

 گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد بر آسـتان جانان گر سر توان نهادن
لقب مهاتما يا  گاندي نيز وقتي در برابر خالق و خلق او سرتعظيم فرودآورد به

  .دارندة روح بزرگ مفتخر گرديد
اسالمي نيز كه مقام رهبري سياسي و گذار جمهوري  بنيان) ره(حضرت امام خميني 

عنوان يك شخصيت  ترين سطح احراز نمود و به مرجعيت ديني ملّت ايران را در عالي
بلندمرتبه در جهان مطرح گرديد و صيت شهرتش در اقصاي عالم طنين افكن شد، 

چشم  اي كه در سراسر حياتش به ترين خصيصه ترين ويژگي و برجسته واقع مهم در
آن بزرگ مرد الهي و يگانه دوران در رفتار و . داشتن اخالق كامل انساني بودخورد،  مي

امور ديني و سياسي  گفتارش خواه در زندگي خصوصي و اجتماعي و يا درپرداختن به
هاي انساني و احترام  شرافت بندي به هاي اخالقي و پاي تمام تأكيدش مبتني بر ارزش

 كه از سوي دشمنان بشريت و زورگويان و هايي بود كرامت و عزّت ملّت نهادن به
  .حرمتي و تجاوز قرارگرفته بودند گان داخلي و خارجي مورد بي پيشه ستم

معنويت و تهذيب نفس و مسايل  دربارة نقش اخالق و توجه به) ره(امام خميني 
  :دارد يابد اظهار مي تربيتي كه انسانيت و آسايش مردم در پرتو اين امور تحقّق مي

اري همه براي اين است كه اعوجاج اخالقي و عدم تهذيب نفس دركار گرفت”
مردم رؤف باشد،  اگر بشر مهذّب باشد و مردم را رنج ندهد و با. بوده است

بينيد  را برادر و همتاي خود بداند همه در آسايش خواهند بود و اآلن كه مي بشر
ين از بركت همان باشند ا هاي مردم مي بسياري از مردم خوب هستند و آن توده

  .٢“تربيت معنوي انبياي خداست
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اهميت تربيت و بينش الهي عالوه بر داشتن علم و دانش  در جاي ديگر راجع به
  :كند تأكيد مي
دانش و تربيت و تهذيب . رسد بدون بينش اخالقي و الهي بشر به هالكت مي”

ايد مجهز طرف سعادت پروازكند ب نفس دوبالي هستند كه اگر ملّتي بخواهد به
  .١“هر دو باشد به

شأن انسانيت را دارا خواهد بود و  آري بشر بدون اخالق نه يك زندگي مناسب
سوي پيشرفت و ترقّي واقعي را خواهد داشت و اما بايد دانست كه  توان حركت به نه

اخالق جوهر «گفتة گاندي اساساً  آيد و به وجود مي اخالق براي بشر در پرتو دين به
. دهد حركات و اعمال بشر جهت و هدف مي زيرا اخالق است كه به. ٢تاس» مذهب

  :گويد حق مي گاندي دربارة مذهب به
آورد كه اگر اين  وجود مي هاي ديگر به مذهب مبنايي اخالقي براي تمام فعاليت”

  .٣“مبنا وجود نداشته باشد زندگي هيچ معنا و مفهومي نخواهد داشت
نيروي ايمان متّكي شد ديگر  يده گشت و بهاخالق حم انسان وقتي متخلق به
شود مستقل و صاحب اراده آزاد كه  كند و موجودي مي احساس خأل و تنهايي نمي

كند وقتي كه  مهاتما گاندي نيز بر همين نكته اشاره مي. تواند عالمي را تغيير دهد مي
  :گويد مي
. اند يش ايستادهپاي خو تنهايي روي اند و به ترين مردان عالم تنها بوده بزرگ”
سلّم  پيامبران بزرگ، زردشت، بودا، عيسي، محمد صلّي اهللا عليه و آله و به

خداي  خودشان و به اند، چون به تنهايي بپا خاسته بنگريد كه همه آنها به
همين جهت هرگز  خودشان ايمان داشتند و معتقد بودند كه خدا با آنهاست، به

  .٤“كردند احساس تنهايي نمي
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وحدت اديان و  هاي گاندي نسبت به  در اينجا مجال نيست تا نظرات و ديدگاهالبتّه
احترام خاصي كه وي دربارة مذاهب الهي و اديان آسماني دارد مورد بحث قرارگيرد 
بلكه همين قدر بايد اشاره كرد كه گاندي بر وجوه اشتراك اديان تأكيد خاصّي نموده و 

 اديان يكي است و اختالف تنها در فروع درستي معتقد است كه جوهر و حقيقت به
هاي بسيار  مذهب و دين درخت واحدي است كه شاخه(تعبير خود وي  باشد يا به مي
  ).١دارد

 وحدت داراي درجات در عين حال بايد خاطر نشان ساخت كه اديان الهي با توجه به
كمال  قايل بهباشد زيرا خداوند خود  و مراتبي هستند كه مرتبة كامل آن هم اسالم مي

اسالم نه تنها نافي هيچ دين الهي نيست بلكه مؤيد و مصدق و مكمل آن . آن شده است
  .باشد مي

نيز مكرر در بيانات خود تأكيد داشت كه اگر همه انبيا در يك ) ره(امام خميني 
زمان باهم حضور داشتند هيچ اختالفي ميان آنها نبود چون همه آنها مبلغ و بازگوكننده 

  .اند  حقيقت بودهيك
 هاي پسنديده سلوك صحيح و رفتاري هاي اخالقي براي جهت دادن به در واقع ارزش
ها در حوزه فردي و اجتماعي بسيار ضروري  هاي زندگي براي انسان در تمامي عرصه

  .است، هرچند كه توجه به مباني اخالقي بيشتر در زمينه مسايل فردي بوده است
فلسفه عملي و بحث دربارة موضوع  بندي خود راجع به از جمله فالسفه در تقسيم

كارهاي شايسته و پسنديده و اجتناب از اعمال  بايدها و نبايدها يعني لزوم انجام
امور  ناشايست و ناروا، اخالق را در بخش فردي دانسته و تدبير منزل يا پرداختن به

 اجتماعي مطرح خانواده را در مرحلة بعد و سپس سياست مدن را در حوزه مسايل
اما از آنجا كه شيوة اعمال انسان اصوالً چند وجهي است يعني عمل هر انساني . كنند مي

شود و هم صبغه و تأثير اجتماعي دارد، در نتيجه اخالق نيز  هم شامل امور فردي مي
چون التزام  فعل افراد است، لكن چون همين عمل فردي هم اگرچه متعلق به

داري و پرهيز از كبر و عجب و دورويي يا كسب شجاعت و  تگويي و امان راست به
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دوستي و محبت و نفرت و دوري از جبن و بخل و  داشتن سخاوت و آراسته شدن به
دليل همين تأثير متقابل رابطة فرد و  جهالت در اجتماع تأثير خواهد داشت، لذا به

ي كامل يافته خصوص عمل و رفتارش كه در عرصة اخالق تجلّ اجتماع، شخصي كه به
گيرد، از اين رو تمامي افراد  صورت سرمشق و الگوي همگاني قرار مي است وقتي به

هاي بسياري چنانچه بخواهند از شيوه رفتار و اعمال او  يك جامعه يا جمعيت
عنوان يك رهبر  كنند و سلوك و منش او را دنبال كنند آن هم شخصي كه به پيروي

بيت عمومي و عميق در ل مردم دارد، پيداست كه اخالق و باشد و محبو قابل اعتماد مي
هاي آن در اين مرحله از سوي يك رهبر تا چه پايه در عرصه اجتماعي و در  ارزش

همين  به. سطوح گوناگون زندگي مردم نقش نيرومند و تأثير عميقي خواهد گذاشت
آراسته بودن هاي اخالقي و  جهت است كه يك رهبر شايسته در جامعه با داشتن ارزش

تواند روش و منش يك جامعه بلكه جوامعي را از مسير  فضايل عالي انساني مي به
هاي مطلوب  نادرست و انحرافي در جهت صالح و رشد و تعالي و شايستگي

همين دليل پيامبران الهي همواره بيشترين نقش را در طول تاريخ  دهد و نيز به سوق
سمت  تلطيف عواطف و حركت دادن مردم بهبراي تصحيح اعمال و تصفية عقايد و 

خودسازي  چنين رهبران اصيل و مصلحان واقعي كه به اند و هم هاي ارزنده داشته هدف
هاي  اند و از نظر ارزش كامل و تهذيب نفس و تصفية باطن و معنويت بااليي رسيده

و الگوي عنوان يك اسوة حسنه  ميان مردم به اند و در اخالقي مدارج عالي را طي كرده
اند، طبعاً نقش كارساز و تأثيرات ارزنده و خير و بركت وافري را از  كامل پذيرفته شده

و ما دامنة اين تأثيرات مطلوب و بركات را اكنون نيز . خود بر جاي خواهند گذارد
چون  چنين رهبران ارزنده و عالي مقامي هم سوي پيامبران و برگزيدگان الهي و هم از

اند بلكه در  نه تنها در سرزميني كه خود از آن برخاسته) ره(امام خميني مهاتما گاندي و 
  .كنيم سراسر دنيا مشاهده مي

طور كلّي  موضوع ديگري كه در همين خصوص بايد بدان پرداخت اين است كه به
اخالق با تلطيف فكر و انديشه و تعالي فرهنگ و علم و ادب و هنر رابطة محكم و 

ترين عوامل پديدآورنده دو عنصر  شك اخالق يكي از مهماستواري دارد و بدون 
هاي علمي و كشف مجهوالت بشري و  زيرا از طرفي پيشرفت. باشد فرهنگ و ادب مي
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درك معلومات ضروري، ناشي از وجود علوم و دانش و رشد تعقل است و از طرف 
نوي و مقامات مع ديگر ادبيات و هنر در پرورش ذوق و بالندگي عواطف جهت نيل به

هاي الهامي و درك حاالت  معرفت يابي به دريافت امور فراطبيعي و متافيزيكي و دست
همين سبب صاحبان قريحه سرشار و دارندگان  به. اشراقي، نقش بسيار مؤثر دارد
ها را  مندترين ارمغان هاي اخالقي، زيباترين و شكوه استعدادهاي عالي با تكيه بر زمينه

مسلّم است كه ادب در معناي وسيع آن وقتي بارور و . اند دهجوامع بشري عرضه كر به
لذا . گردد كه با زبان پيوند بيشتري داشته باشد و از اين منبع تغذيه كند شكوفا مي

  .اند رسايي نيز داشته گويا و بيان اند زبان كساني كه معلّم اخالق بوده
ماهر و شاعر آور  سعدي كه خود يك معلّم اخالق است يك اديب شاخص و زبان

حافظ نيز كه معاني سرشار از لطايف غيبي و . باشد دست نيز مي توانمند و نويسنده چيره
چون مرواريد غلتان و الماس درخشان  اش هم اسرارنهاني را در بيت بيت سفينة غزل

انگيز  درج كرده و عالمي را شيفته و مجذوب اشعار دالويز و غزليات پرشور و دل
اتكاي غناي ادبي بوده كه توانسته است گوي  گويا و به مك زبانك خودساخته است به

جا بايستي اذعان نمود آن عرفان و ادبي  در اين. فصاحت و بالغت را از همگنان بربايد
چون عروس زيبا  كه در زبان فارسي تجلّي يافته و معاني بلند و دقايق ارزشمندي كه هم

. بركت توانمندي زبان فارسي است  بهمنصّه ظهور رسيده است و مهرويي خوش لقا به
سزايي كه آيينه روشن افكار و  بنابراين عنصر زبان با داشتن چنين اهميت و نقش به

اي و در  تواند در هيچ جامعه تابنده عقايد و نماياننده ذوق و انديشه و ادب است نمي
  .اعتنايي قرارگيرد توجهي و بي هيچ زماني مورد بي

ساز آن  اي كه مصلحان خيرانديش و رهبران فرهنگ عهبر اين اساس در جام
هاي مردم و  هايي كه در رشد و بار روي انديشه تمامي عوامل و زمينه خصوص به به

خود  شكوفا شدن طبع صاحبان ذوق و استعداد توجه و عنايت خاص دارند هرگز به
بر آن مبتني زبان آن جامعه كه اساس فرهنگ و شالوده ادب  دهند نسبت به اجازه نمي
  .تفاوت و سهل انگار باشند است بي
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اهميت و  مهاتما گاندي از آنجا كه با روح فرهنگ هند آشنايي عميق داشت و به
دانست كه سابقه درخشان زبان فارسي در اين سرزمين تا  نقش زبان واقف بود و مي

  :دارد كه پايه است صريحاً اعالم مي چه
 عالوه بر هندي و سانسكريت آموزش زبان هاي هند بايد در تمام دبيرستان”

  .١“فارسي نيز جزء دروس عمومي گنجانده شود
  .هاي سراسر هند هاي فارسي دانشگاه مراكز فرهنگي و تحقيقي و بخش چه رسد به

قارة هند زبان  اند زبان فارسي در شبه خوبي واقف كه اهل نظر و اساتيد نيز به چنان
ن و ادب اين سرزمين بوده و بخش جدا ناپذيري از هنر تاريخ و عرفا, عاطفه, اخالق

  .گردد هويت مردم صاحب فرهنگ و ادب دوست هند محسوب مي
) ره(هاي امام خميني  مند اسالمي در پرتو رهبري در ايران نيز پس از انقالب شكوه

خصوص  اي خلق شد و به زبان فارسي رونق بيشتري گرفت و حتّي معاني تازه
اي  سابقه يسي براي جوانان و كودكان يك تحول شگرف و بينو زمينة داستان در
طور  و به. المللي قرارگرفت وجود آمد كه مورد تأييد و تحسين مجامع فرهنگي و بين به

گري شدت يافت و  نحو چشم فراگيري زبان فارسي در دنيا به كلّي جاذبه و عالقه به
 موضوع بايد در جاي خود مشتاقان فراواني پيدا كرد كه البتّه پرداختن به اين

) ره(ضمناً اين نكته را هم بايد اشاره كرد كه خود حضرت امام خميني . گيرد صورت
اند اشعار عميق  زبان فارسي نگاشته عالوه بر آثاري كه در مسايل عميق عرفاني به

آور  اند كه بسيار جاذب و اعجاب اي در سبك و ماية غزليات حافظ سروده عارفانه و
  .است
مقام  اي با توجه به اهللا خامنه ون نيز رهبر معظّم انقالب اسالمي حضرت آيتاكن

فضايل عالي اخالقي، در حوزة زبان و ادب  رهبري و داشتن مرجعيت ديني و اتصاف به
ميان اديبان و نويسندگان و محقّقان و اساتيد زبان فارسي يكي از  فارسي در
قارة هند محسوب  شناسان شبه نده و اقبالشناسان ارز نظران بلند قدر و از ادب صاحب
  .گردند مي
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