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  گفتار پيش

انجمـن ویکتوریـا بـرای    "توسـط  اسـت کـه   ، "خـشونتی  ای بـر بـی   مقدمـه "کتـاب،  ای از   حاضـر ترجمـه   متن  
 چـاپ رسـيده و    بـه )Australian Victorian Association for Peace Studies(" صـلح در اسـتراليا    مطالعـه 

بـا اجـازه     و   ١یشـبکه جهـانی بـصورت مجـان        در   ،ایـن کتـاب   .  است آن تمام شده  چاپی  های    اکنون نسخه 
های اسـتراليایی     که تمرکز اصلی کتاب بر تجربه       با وجود این   . در اختيار خوانندگان قرار گرفته است      مولفان

کـار رفتـه    است، ولی اصول، مـشی و روش عمـل بـه   اجرا شده استراليا ست که در ی ایها مثالارائه  و با   
چـون ایـن کتـاب بـرای     . تواند متغير باشـد  میها   آنبصورت جهانی قابل استفاده هستند، فقط شکل ابراز      

صـورت    است بایـد بـه    " ایجاد صلح مسيحی  "هایی که به      مخاطبين استراليایی نوشته شده، تمامی مثال     
بـا  [ حرکـات مبتنـی بـر ایمـان در جوامـع دیگـر       بـا خوانده شود تا ایـن حرکـات   " ایجاد صلح مبتنی بر ایمان   "

  .مناسب شوند] فرهنگ و زمينه فرهنگی متفاوت

                                                 
1 http://www.nonviolenceinternational.net/seasia/whatis/ 
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  مقدمه

ای  خشونتی را برای هفته  بی،مردم«
کنند و وقتی کاری از پيش  امتحان می

آورند   دوباره به خشونت روی می،برد نمی
  ». است کاری از پيش نبرده،ها که قرن

 
 تئودور روژاک 

 

 

اند  م شدهخشونت سهي عداد مردمی که در مبارزات سياسی بیهای اخير، در سراسر جهان، ت در سال
. دارد  خشونتی هنوز بحث زیادی وجود واضح است که در معنی دقيق بی. ایش بسيار یافته استافز

خشونت روشی مقتضی برای مواجهه با کشمکش یا ایجاد تغييرات اجتماعی   حرکت بی،برای بعضی
 اخالقی یا حتی روشی برای  از نظر ضروریخشونتی روشی ای دیگر، بی برای عدهکه  است در حالی

  .استزندگی 

  

 یخشونت ی بی برایلیدال. ١

 حل ی ممتاز برایا وهياش، ش  محسوسشيوه ها و ابزارهایل يد خشونت به دلیدر نگاه اول، شا
تر   سخت״خشونت معموال بی های  تجسم شيوه.  به نظر برسدییدن به اهداف نهايا رسیها  کشمکش

خشونتی  گرفتن بی وان مانع در جدیعن توانند به ی هم که شکاکان میا ی و اخالقی و مسائل عملاست
. کرد توان مطرح یخشونت م ی مبارزات بیري بکارگی برایاريل بسیامروزه دال. ستندي، کم نکنند مطرح

    :مثل این موارد

 یها  رقبا و طرفیگانگيگر باعث بی دیها  است، کمتر از روش همگاندر دسترسابزار این نوع مبارزه، 
کند  ینان را فراهم مين اطمیکند، ا ی متقابل را قطع م ورزیخشونتشود، چرخه خشونت و  یسوم م

، به  که از نظر تصویری جالب هستندبار مساله  خشونتیها  جنبهبر انعکاسد ي تاکیها به جا که رسانه
. ترین شيوه است مطمئن پشتيبانی مردمیآوردن  دست  بهیکه برا نیت اینها خود مساله بپردازند و در

 یا وهيو شکه بيشتر احتمال نتایج سازنده دارد تا نتایج مخرب  است ی روشیخشونت ی، بنیا عالوه بر
 محض یروزي پیبه جا(ها است که هدف آن رسيدن به حقيقت یک وضعيت مشخص  کشمکش برای حل

ان بزرگ ی ادیمبارزه است که از سوی  وهين روش، تنها شی ا،نهایعالوه بر همه ا. است) ني از طرفیکی
  .شود یت میاز حمين

 یا حتید بودن ي مفیار فراتر از ادعاي وجود دارد که بسخشونتی بی یريگ  به کاریز براي نیگریل دیدال
وه يک شیتواند اساس  ی مخشونتی بی.  استها  برای حل کشمکشن شکل از مبارزهیبودن ا »حيصح«

و تنها . رابرند سازگار استکه تمامی انسان ها در ذات ب باور  این با]خشونتی بی [:ز باشدي نیزندگ
معموال از آن به  ،سياسیگروه های یا  افراد  بين که فرآیندی رار ي مسی است کهوه کنشيش
  .کند یسد نم، شود یر ميتعب» یآگاه خود«

  

 یخشونت بی یها گونه. ٢

 مشکالت را تحت پوشش  باییاروی رویها  از روشیا گسترهکه   استمانند  چتریعبارت» یخشونت بی«
گر، ی دیها  الاقل در برابر انسانقرار می دهد،نقطه اشتراک تمامی این روش ها اینست که خشونت،

ن یتر درک ، قابلخشونت بی در حوزه اقدامات نامیسنده ین نوین شارپ، بهتريج. گرفته شود کار د بهینبا
  .ديکن  مشاهده١جدول د در يتوان ی آن را می است؛ که خالصه کرده   را ارائهیخشونت بی یبند طبقه
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انتفاضه
 فلسطين

ي نمكساتيگراها
هاي  تحريم اتوبوس گاندي

 مونتگومري

سلسله عمليات رود 
 فرانكليين

 ايدئولوژيك

 يكاربرد

 تاکتيکی استراتژيک

 خشونتي ماتريكس بي. 1شكل 

را   خط مشی های گوناگون بی خشونتی  کهییارهايدهد، مع ی نشان میبند ن طبقهیگونه که ا همان
 ی دو بعد اساسیق بررسید بتوان از طریارها را شاين معیا. ستندي چندان واضح ن،کنند ی میبانيپشت
  .ص داديخشونت تشخ ی دام باق

 یا ی و چارچوب زمانییل، هدف نهايکننده عمق تحل مشخص) یکیاستراتژ-یکيتاکتبعد  (خط افقی
عت يکننده طب مشخص) کیدئولوژیا-یکاربردبعد  (خط عمودی. رنديگ یم کار ن بهياست که فعال

: ن استيفعالها توسط  شده نسبت به کشمکش گرفته شيپ دری و مشیخشونت بی به یسرسپردگ
  .ف استیل و اهداف و طرز برخورد با حریت ارتباط وساين بخش شامل اهمیا

ک یدن به ي رسیان مدت برايات کوتاه تا مي، از سلسله عملیکي تاکتخشونِت ن به اقدامات بدونیمعتقد
  . اصالح استها   آنکنند؛ هدف یم  خاص استفادهیک چارچوب اجتماعیهدف مشخص در 

 یها ی تنها به دگرگون.را تحليل می کنند یک، روابط اجتماعی استراتژخشونِت امات بدون اقدمعتقدین به
ک یتنها در درون متن ها   آنات خاصي سلسله عمل،لين دليکنند، به هم ی جامعه توجه م درنیاديبن

  . شوند یت می هدای انقالبمدِت ی طوالنیاستراتژ

 خشونتی بیکنند  که فکر می دنکن ز آن استفاده می اليدل این به ی کاربردخشونتِی معتقدین به بی
طرفين درگير در اني میا عنوان رابطه  کشمکش را به،ها  آن. استکنونیط ی شرادرن روش موجود یکاراتر

  . ف استیدادن حر شان شکست ف و هد.هستند، تعریف می کنند عالئق ناسازگار یک مساله که دارای

له و يکنند و به وحدت وس ی انتخاب میل اخالقی را به دالاین روش ،کیدئولوژی اخشونتِی معتقدین به بی
 به این طریق، با ،کنند ی در کشمکش نگاه میکیف به عنوان شریبه حرها   آن.هدف اعتقاد دارند

 م،ي تر نگاه کنیا هی اگر پایحت.  شودتامين همه یازهاي نرسيدن به یک نقطه تعادل، سعی بر این دارند
  .  نگاه کنندیزندگ ک سبکی به عنوان ،یخشونت بی به ممکن استها  آن

  .اند ح شدهی تشر٢جدول ن دو بعد در ی اییربنای زیارهاي اختصار، معیبرا

توان  ی، منهاو روش های آ جدولشده در   مطرح هر گروهت فعاالني وضعی و بررس٢با مراجعه به جدول 
ب يا ترتي که در استرالمبارزاتیبا تمام سلسله ی مثال، تقریبرا. داد صيها را تشخ ا گروهیش افراد یگرا
شتر يب. رنديگ ی می جایکاربرد- یکيدر رده تاکت) نيات رودخانه فرانکليهمانند سلسله عمل(اند  شده داده

 ن لوتري توسط مارتی مونتگومریها بوسم اتویهمانند تحر (یحيدگاه مسی بر دیات مبتنيسلسله عمل
ن ید بهترین شايانتفاضه فلسط.  هستندکیدئولوژیا- یکي مناسب از رده تاکتییها نمونه) نگ پسريک

از جمله   (ی از اقدامات گاندیاريبس  و باشدیکاربرد- کی استراتژخشونتِی بیمثال معاصر از 
  . دادیک جایدئولوژیا-کیراتژدر رده استوضوح  توان به مینيز را )  نمکیاگراهايسات

 ماهيتفعاالن و  عهدت
ات خاص را  يلسله عملس
شان  هگایتوان براساس جا یم

به هر کدام از  نسبت
به  ،شده  مطرحیارهايمع

در جدول ی تصویری  ا شيوه
  نيزروبروس کیه به ماتريشب
توانند در  یمها   آن.ديسنج

ک از چهار خانه یهر 
 یکیرند، نزديس قرار گکیماتر
ک از محورها یهر به  یا دوری

از ها   آنی   فاصلهطور همينو 
عملياِت  مرکز، نوع سلسله

خشونتی را روشن  بی
  .کند می

   

ان هدف و يم و ارتباط مهم میپرداز ی می و کاربردیکي تاکتیخشونت بی استفاده از یاکنون به بررس
تصور نيز  و یخشونت بیبرای  یحي مسهای هيسپس انواع توج. ميده یله را مورد توجه قرار ميوس
 یخشونت بی ی فلسفه عملیه برای پایها یشتر تئوري بنظریاتن ی ا،ميکن ی می از آن را بررسیگاند
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 ی برایل ساختاريتحلاهميت به بحث درباره  ،در ادامه. کنند ی ممطرحرا ) مانی بر ایا مبتنی(ک یدئولوژیا
 ی بحث با بررس،تیدر نها. م پرداختي خواهمل به عنوانشيوه عخشونت بیدرک استفاده از اقدام 

 انی، پایزندگی  وهيشبه عنوان  به آن،یبند یل پاین دالیتر یل اصليک و تحلیدئولوژی ایخشونت بی ییایپو
 .گرفت خواهد 

  

 ست؟يخشونت چ یکنش ب. ٣

 را ی که انفعال و فرمانبرداری مردم از طریق آن است کهیا وهي ش،خشونت بیکنش 
 از خشونت ی عاریا توانند مبارزه یدانند، م ی می که مبارزه را ضروریند، و کسانا رفتهینپذ

ست، بلکه يده گرفتن مبارزه نیا نادیدن یگز ی دوری برایخشونت تالش بیاقدام . را آغاز کنند
که  نی بخصوص ا،نقشی موثر در سياست داشتتوان  ینکه چگونه می ابه است یپاسخ

  )٦٤، ص ١٩٧٣شارپ، (.  موثر بکار بردیصورت توان قدرت را به یچگونه م

ب منابع ی تخریخشونت برا  و مداخله بدونی، عدم همکاربي و ترغی اقدامات اعتراض؛یخشونت بی
  .گيرد  در برمی،ندا  شدهیر طراحييجاد تغیبه منظور اکه را ف یقدرت حر

از است که ن ی نمادیاقدامات« ״ اکثراکه هستندها   از روشگروهی خشونت ب بدونياعتراض و ترغ
 جناح مخالف خود انجام می شودو ی که در پی متقاعد کردنگران ا تالشیجو   صلحجناحهای مخالفطرف 

 استفاده از  رفتن، ، رژهیدار زنده ، شبییمايپ ها شامل راه ن روشیا. فراتر از تجليات زبانی است
  . استی اعتراضیها نگيتي و می، نقاشیاباني خیپوسترها، تئاترها

 با ی همکارمتوقف کردن عمدی شامل - خشونت  ن روش کنش بدونیتر  معمول– یعدم همکار
ها شامل  ن روشیا. اند  است که فعاالن با آن وارد مبارزه شدهیمیا کل رژی، عمل، موسسه شخص

 م بدنهیو تحر) یاقتصاد(ات يم و مقاومت در برابر مالی؛ اعتصاب، تحر ٢جویان  برای پناهتهيه محل امن
 یبردار نن شامل عدم فرمايچن  همیاسي سیعدم همکار. است) یاسيس(ت و انتخابات يمشروع

 که به یها، قواعد و موارد مشابه ن خاص، فرمانيانه قوانیجو ، آشکار و صلحعمدینقض  «یعنی - یمدن
  .می شودز ي ن- » باشند شناخته شده ٣مشروعنا یلیدال

شده،  تي تثبی رفتاریا انهدام الگوهای که شامل قطع ها است  از روشگروهی خشونت مداخله بدون
د، ی جدی رفتاریا خلق الگوهایشوند،  ص دادهي تشخمناسب  مبارزهی است که برایها، روابط استيس
 شامل اشغال منهدم کننده یها انواع روش.  که ارجح شناخته شوندیا موسساتیها، روابط  استيس
ا یها  مانند دادگاه( امکانات یجاد اضافه بار رویشدن و ا ی زندانیرابندان، روزه، تالش ب ا راهیخشونت  بی

 و ی، اقتصادیاسين سیگزیس موسسات جاي شامل تاسکننده خلق یها روش. هستند) ها زندان
، ی اخالقیگذار هی سرمایها  بدون سلسله مراتب، بازار، گروهی تعاونیها  مانند شرکتیاجتماع

 و حمل و ی مخابراتیها ، شبکهی موازیها  همچون رسانهیبادل انرژ تیها ین و تعاونیگزیمدارس جا
 سازنده یها با عنوان برنامهها   آن ازای یات گاندي هستند که ادبیها همان ن نوع از روشیا. نقل است

  )٤٤٥-١٠٩، صص ١٩٧٣شارپ، ( .کند یاد می

  

                                                 
2 Provision of sanctuary  
 بکار رفته است و به معنای تطابق با قانون يا Legitiamteدر اين متن به عنوان ترجمه عبارت » مشروع« الزم به ذکر است که 3

  .است، ندارد» مطابقت با شرع«ط با ريشه آن که باشد و ارتبا پذيرش عمومی می
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 یخشونت بی یها گونه. ١جدول . ٤

 عدم مقاومت 
. دينما ي ميكند و بر حفظ اخالق پافشار ي مي را نفيكيزيل خود، هرگونه خشونت فعدم مقاومت بنا بر اصو

 .تيحيدر مس) Mennonite(ت يو منون) Amish(ش ي آميها شيه به گرايشب

  فعاليآشت
و ) Quakers(كرها ي مثال آنگونه كه در كويت و مصالحه فعال، براين  اجبارها و اعتقاد به حسنيمانيرد ا
 .شود يم  دهي دي فعال مذهبيها گر گروهيد

 يمقاومت اخالق 
در برابر شر ) بيهمانند آموزش و ترغ (يز و اخالقيآم  صلحي فعاالنه و با استفاده از ابزارهايمقاومت اخالق

 .است  بودهي غربيدوست ن روش اساس صلحيا. كند يمقاومت م

 يا  هستهيها  مثال جنگي جنگ، برا ازيا انواعي خاص يها رش شركت در جنگيعدم پذ ينشيگز خشونتي بي

 مقاومت منفعل 

ز موثر يآم ات خشونتيك رشته عملي يل الزم برايشوند چرا كه وسا ي استفاده م خشونتي بي يها كيتاكت
 ي مليها ها و حركت ميها، تحر  از اعتصابياري مثال بسيرسند، برا يز به نظر نميآم تيا موفقيموجود نبوده، 
 . رده تعلق دارندني به ايعدم همكار

 زيآم مقاومت صلح

 ي مثال بعضيها هستند، برا گر روشيتر از د  موثرخشونت بي يها جو اعتقاد دارند كه روش گران صلح مقاومت
 ي، افكار او را درون گانديرواني از پياريرند چرا كه بسيگ ي مين رده جاي در ايات گاندياز رشته عمل

 .بودند نكرده

م يكنش مستق
 شونتخ بدون

 است و نه يروزيهدف پ. نگرند ي مي كاربرديا روشي ي اخالقي را به عنوان اصل خشونتي بيكنندگان  شركت
 .است  ارائه شدهGreenham Common ين مورد توسط كنش هاي از ايمثال .گفتگو

  يي گاند خشونتي بي

 )اگراهايسات(

ابد؛ پس محتاج حذف خشونت از خود ي قت دستيح، به حقيق عشق و كنش صحيخواهد از طر ياگراها ميسات
 .است  از اين موردكي كالسي، مثالي نمك گاندياگراهايسات. ط استياست، اقتصاد و محيو از جامعه، س

 خشونت انقالب بدون
 ي و مشكالت جامعه موجود را ساختاري و اجتماعي فرديا شهيرات ريي تغياز برايها اعتقاد دارند به ن يانقالب

 . در هندVinoba Bhave و Jayaprakash Narayanات ي مثال رشته عمليبرا. دانند يم

  )٥٤-٢٩، صص ١٩٧١شارپ، (
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 یابعاد اصل: یخشونت بی. ٢جدول . ٥

 يكي استراتژ-يكيبعد تاكت   

 كي استراتژ يخشونت بي يكيتاكت يخشونت بي )Criterion(ار يمع

 يساختار محافظه كارانه يل چارچوب اجتماعيتحل

 انقالب صالحا هدف

 مدت بلند مدت ا متوسطيكوتاه  يي اجرايچارچوب زمان

 كيدئولوژي ا– يبعد كاربرد  

 كيدئولوژيا يخشونت بي ي كاربرد يخشونت بي )Criterion(ار يمع

 ني بهتراًًقاخال نيموثرتر عت الزاميطب

 ميرقابل تقسيغ جدا لياهداف و وسا

 تركق مشيعال ساز ق ناهميعال  به كشمكشيمش

 همكارانه يرقابت في به حريمش

  

 ايخشونت در استرال کنش بدون. ٦

  ی و کاربردیکيتاکت

 ی برایا لهي معموال به عنوان وسیخشونت بیشود،  ی میاسير کنش سيک گروه درگی که یهنگام
 از یريگ ازي امتی موثر برایا لهي وسیخشونت بیاست که  ده شدهید. شود یدن به هدف استفاده ميرس
ت ي، اهمپی بردن افراد به قدرت خودشان برای تغيير روابط قدرت برای ،ی کاربردِیخشونت بی. با استرق
ا یاسلحه چ يل که هين دلیخشونت ممکن است به ا کنش بدون. قتي قائل است تا کشف حقیشتريب

ل ين دلی هم موجود هستند به ایگری دیها  که اسلحهی وقتیا حتیست ي موجود نیگریاهرم قدرت د
  .ط حاضر است انتخاب شودیله در شراين وسیترکه موثر

ل دارند که به یتظاهرات تماآمده در  بوجود کوچک یها  آشوبی، حتیگری دیا، مانند هرجايدر استرال
 اعتراض یل اصلیمعنا درباره دال با ی هرگونه گفتگویجلوکه این ل شوند ی تبدیا مرکز توجه اخبار رسانه

 ین روش برایتر  مطمئن،یقيشود که، در موضوعات حق یممطرح بحث  این ل،يلد نيهم به. گيرد میرا 
  . ماندن استخشونت ، بیی، بخصوص در برابر سرکوب دولتیت عمومیآوردن حما دست به

  ). Franklin River(ن يات رودخانه فرانکليسلسله عمل

 یکاربرد-یکي تاکتی معنا را درخشونتی بیر که کنش ي اخیها ات در سالين سلسله عملیتر قابل توجه
 در خشونت بی اقدامات به اجرایم يتصم. ن استيات رودخانه فرانکليبه کار برده، سلسله عمل

ا ي استرالی اصلیو در شهرها) Gordon River(ک مجتمع سد رودخانه گوردون ی نزدی گوناگونیها محل
 کرد  ی که تالش م)Tasmanian Wilderness Society(وحش تاسمانی حيات انجمن ن بود که ی اگرانینما
. موفق نبوده استبه دولت فدرال فشار وارد کند،  ،ل و دولت فدرا تاسمانیمردم  گری با  البیباتا 
که (کردن رودخانه گوردون  ، بخصوص مسدودخشونت بی مختلف یها شد تا از کنش م گرفتهيتصم
شتر به يآوردن فشار ب  موضوع و وارد دربارهیش آگاهیبه منظور افزا)  از آن استیا ن شاخهيفرانکل

خشونت به  ی کنش ب قت،يحق در. شود استفاده١٩٨٣ر انتخابات فدرال ي فدرال در مسیاحزاب پارلمان
  .بود شده از از دولت شناختهيافت امتی دریله براين وسیعنوان موثرتر

) اردوها و در طول رودخانهن فعاالن مستقر در يدر ب  (یار متفاوتي بسیها دگاهیات دين سلسله عملیدر ا
دهنده تنوع نگاه معمول درباره موضوعات   وجود داشت که نشانخشونت بی کنش یدرباره معنا
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ن سلسله ی درباره قصد ایا ها، تفاهم گسترده ن تفاوتیبا وجود همه ا.  بودیکار  و خرابیکار نهانپ
ن یجهت ا". نينجات فرانکل" منظور  بهیداشت که عبارت بود از فشار به احزاب پارلمان  ات وجوديعمل

د ذکر شود ی بااین وجود با. بود  شدهتعيينمدت  ن هدف کوتاهی ادر جهتات و تالش فعاالن يسلسله عمل
طبيعت ر مردم از یتقدمثال به عنوان رشدیافت ن عوامل يز توسط هميتر ن مدت  موضوعات بلندیکه بعض
عنوان یک  به جمعی هدستگيری دستاستفاده از ، هکردن رودخان مسدود متن خود عمليات و در وحشی

 یوان عالیم ديد و تصمی دولت جدی برایريگ یت، ساختمان سد پس از رایدر نها. خشونتی بیک يتاکت
  .متوقف شد

  . گریات ديسلسله عمل

 را بکار یکاربرد-یکيتاکتخشونتِی  بی ین، مشيز، چه قبل و چه بعد از فرانکلي نیگریات ديسلسله عمل
 یها تنام، کشمکشیر، شامل حرکات ضد جنگ وي اخیها ات سالين سلسله عملیمشهورتر. فتندگر
ات مربوط به جنگل ي، سلسله عمل ٤)ANZAC(آنزاک نزلند، اقدامات زنان در روز ی در کوی مدنیآزاد

 New South(لند شرقی و ولز جنوبی جدید اگيپز یها ، جنگل٥)Daintree(تری  یندهمچون حفاظت از 
Wales و East Gippsland(کا ی آمریها گاهیه پايات علي، سلسله عمل در جنوب استرالياومي اورانیها مي، ت

)Pine Gap ،North West Cape و Nurrungar(ن يستمیدر دو" دیري را جشن نگ١٩٨٨"ات ي، سلسله عمل
  اتي عمل و سلسلهی اتمی جنگیها ید از کشتیبازد ات ضديد، سلسله عملي سفیايسالگرد استرال

گر یخشونت د بی از اقدامات یاريها، بس نیعالوه بر ا .اند شان بوده طی بهبود شرای از کارگران برایمتنوع
 ی کنش محلیها ان و گروهی، زنان، کارگران، دانشجو)انيبوم( ها یا توسط کوريخ استرالیز در طول تارين

م به ي مستقی اکثرا پاسخخشونت بی ات، انتخاب کنشين سلسله عملیک از ای در هر. اند ت شدهیهدا
  .است کردن، بوده ی، همچون البیل سنتیشکست وسا

  سي و ارتباط با پلیکار ، پنهانیکار خراب

ن ی؛ ادانند میعلت پایبندی به بعضی اصول آنرا ناتوان  به ی کاربردِیخشونت بیبه  تقدانعم از یبعض
س ي و ارتباط با پلیکار ، پنهانیکار ه خراب که نسبت بی متنوعیها دگاهیشتر از همه در ديموضوع ب

  . شود یان میوجود دارد نما

ب یا تخری یکار دانند و اعتقاد دارند که خراب یها م  خود را محدود به انسانِیخشونت بیها،   گروهیبعض
 به یادیار زي که عالقه بسی مثال وقتی صادق است، برایه گاهين قضیا. ر استیپذ هيزات توجيتجه

 از یاري، بس١٩٨٩در ) Nurrungar( مثال در اقدامات نارانگار یبرا. باشد  وجود داشتهیجه عمومجلب تو
مجتمع صدمه  یسات اصليتاسبه خواستند  ی میا  عده خواستند تا حصارها را قطع کنند، یفعاالن م
  .س بودنديب اموال پلی به دنبال تخری برخبزنند و

 جلب توجه عموم به منظور حفاظت از ی برایادی زمان زکردند که ی از فعاالن استدالل میاريبس
 یب عمدیتخر ( "مونيآچار م"ات ي عملیاجرا. است نمانده یشده باق عت غارتيمانده طبي باقیها قسمت
های بسياری درباره  این عمل باعث بروز بحث. در واقع، پاسخی به این استدالل بود) ها و ابزارها نيماش

 یخشونت بیک به یدئولوژی تعهد اعلت به که یکسان. خشونت شد های بی گروه مشروعيت عمل ميان
کردن درختان، قطع  رقابل استفادهيگران غیکه ديدانستند در حال یقبول م قابل ريرا غ وفادار بودند آن

مشروع " وحش از خود اتيدفاع ح"عنوان   را بهیبر  چوبیها نيب ماشی برق و تخریها ميس
 ی، بعضی ولز جنوبی جنوب شرقیها ات به منظور حفظ جنگليسله عملدر طول سل. دانستند یم

موجود " ات جنگليعمل "ی اجرای برایادی که فعاالن ز١٩٩٠ و ١٩٨٩ یها فعاالن، بخصوص در سال
  .ب کردندی را تخریبر  چوبیها نيگر ماشینبودند، تعمدا بولدوزرها و د

 یاقداماتتوانند برای پيروزی  میها   آناست و ارزشمند ی ابزاری از فعاالن، پنهانکاریاري بسیبرا
، ١٩٨٣ و ١٩٨٢ن در يات فرانکليدر طول سلسله عمل. باشد داشته هي تکیبه پنهانکار کنند که یطراح
دسترس جنگل  قابل ريبا غی تقریها  را در قسمتیبر فعاالن اجازه داد تا کارگران چوب به یکار پنهان

 ی، بعض١٩٨٤ و ١٩٨٣ در Daintreeات يدر سلسله عمل. وقفه مواجه کنندرا با ها   آنکرده، کار "ريغافلگ"
ر ین موضوع تصویس و کارگران خود را تا گردن در خاک دفن کنند، ايدن پليش از رسيفعاالن توانستند پ

  .  شدبسياری ی از آنان ارائه داد و باعث جلب همکاری قدرتمندیرسانه ا

                                                 
تعطيلی : روز آنزاک) Australia and New Zealand Army Corps(نيروی ارتش استراليا و نيوزیلند=آنزاک 4

ت شجاعت و پایمردی اعضای آنزاک و داش برای بزرگاست،  آوریل ٢۵رسمی در استراليا و نيوزیلند در 
  کشورهایشان پایداری کردندهایی که در جنگ از   آن تمام

  تری یندکوینزلند، شامل رود معروف های بارانی گرمسيری در شمال   جنگلپارک ملی 5
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) Koori (یکور. اند کرده ی نفیا جزئی یکل شکل به را ینهانکاراند که پ  هم بودهیگریات ديسلسله عمل
را در " یمه سفارت بوميخ"انه یجو  مبارزه،ی شش ماه متوالی، برا١٩٧٢ ی جوال٢٠ه تا ی ژانو٢٦از 

 Pine Gapن اقدامات زنان در يدر ح. بر پا داشت) Canberra(ا ی پارلمان در کانبرساختمانچمنزار مقابل 
. شد ی گرفته می در کنار مقر اصلی بزرگ گروهیها ییهم آ ها در گرد یريگ مي، تمام تصم١٩٨٣در نوامبر 

و در . شد یس ارائه ميات به پلیي، حداکثر جز١٩٨٩ در ی جنوب شرقیها  در جنگلیا در اقدامات توده
دامات ان اقیس کامال در جري، پل١٩٩٠ل یر در اوEast Gippsland National Estateات جنگل يسلسله عمل
 ی پنهانکار بهازينها   آنیروزيبودند که پ  نشدهی طراحی اقدامات به نوع ن موارد،یدر ا. قرار داشت

 و، بخصوص در یريگ مي فعاالن در روند تصمی مشارکت تمامی رویادید زي تاکدر عوض .باشدداشته 
ن امر است که یبه ا مستلزم باور ین مشیا. داشت س وجوديجاد رابطه با افراد پلی ایمورد آخر، رو
 به هر نوع راه حل در مشکالت یابي دستی مهم برای آشکار و دعوت به مذاکره اجزایمبارزه طلب

  . مشترک هستند

 یس را به سادگيپلها   آنتفاوت هستند؛ یس بي از فعاالن درباره رابطه خود با پلیاريبه هرحال، بس
و در ) Nurrungar(ن فعاالن در نارانگار يت در بد با قدرین دیا. دانند ی میه سرکوب دولتيابزار اول
 از فعاالن، ی بعضیبرا. خورد ی دهه گذشته به چشم می جنگیها یوم و اقدامات کشتيها، اوران جنگل

ه به هنگام استفاده از سربازان ين قضیدر نارانگار، ا.  از کنش استیس بخش مهميمواجهه مردم با پل
 حضور یع خبري مردم و پوشش وسیه به نوبه خود باعث ناآرامد کيه فعاالن به اوج رسي علیارتش

تعمدا به بهبود ) ل مختلفیبه دال (یکي تاکتخشونتی بیگر فعاالن متعهد به یدر مقابل، د. ارتش شد
. هاست ات آني از عملین موضوع جنبه ارزشمندیپردازند و اعتقاد دارند که ا یس ميروابط خود با پل

 ١٩٩٠ در East Gippslandات يو سلسله عمل" واني حیآزاد" اردک عضو  نجاتیها مي از تیاريبس
  . هستندین خط مشی از ای خوبیها مثال
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 هستند؟ل از اهداف مستقل یا وسایآ. ٧

ــض ــاالن سیبعـ ــي از فعـ ــد یاسـ  معتقـ
ــه رســ   ــستند ک ــر   يه ــدف، ه ــه ه دن ب

هــا    آن.کنــد ی مــتوجيــه را یا لهيوســ
 یادیـ د ز يکه تاک را   ی افراد ِیخشونت بی
بــه  ،شان دارنــدیــها لهي وســی پــاکیور

و عمل خـود را     » نینماد «یعنوان عمل 
بــه قــول پلتــون . نامنــد یمــ» یقــيحق«
)Pelton (ــچ ــهیزي ــا   آن ک ــعی در ه س

ادعـا  «ن اسـت کـه      یـ ، ا اش دارنـد    انجام
بـا  " هـدف -و-لهيوس-انیگرا اخالق"کنند  
ــدن ــهي عمــل بیاي ــد و بــ  گان ــالن  یان عم

). ٢٥٢، ص ١٢٧٤پلتـون،  . (»انـد  منفعـل 
ــ اتنهــانــه  ست، يــح نين موضــوع صــحی

ــه ا ــبلکـ ــیـ ــرف برخـ ــسائل ین حـ  از مـ
 دارد را نادیــده   وجــوداهــدافوســایل و ان يــ میت نــسبيــ اهمبــه یا کــه در هــر ادراکــر ی مهمــیفلــسف
   .درگي می

 یله براين وسی بهتر،یخشونت بی که توان اثبات کرد می یکنند که به خوب یق می فعاالن تصدیبعض
راه ن ین آخري معییها نهي را در زمیخشونت بی، یگران، به سادگید. ورد نظر استدن به اهداف ميرس

رفته بود  شيجا پ  تا آنی، حتییکای آمری، فعال اجتماع)Saul Alinsky (ینسکيساول آل. دانند ی ممبارزه
  : ادعا کندکه

ا فکر ي هم که دنها آن گونه ن راهی، ااستفاده کنندها   آن که ازی اسلحه داشت، و مردمیاگر گاند«
ه يعلک انقالب مسلحانه یدر ها   آند ازی تفنگ داشت، شااواگر . شد ی رد نمی ویکند از سو یم

. ق زور باشدی از طریسنتو خواهانه  ی از انقالب آزادیتوانست نوع یکرد که م یانگلستان استفاده م
» .تفاده کنند نداشتاسها   آن که از رایداشت مردم  می هم تفنگ نداشت و اگر تفنگ یگاند

  )٣٩ و ٣٨صص . ١٩٧٢، ینسکيآل(

ل و یوسا«نکه یکردن به ا  خود را با اشارهیک از سویدئولوژی ایخشونت بی کنار گذاشتن ینسکيآل
؛ معروف کهالمثل  ضرباین چگاه ي ه اصلیکه سوال  جا  هستند، تا آننزدیکار ي بسیفياهداف از نظر ک

 خاص، یا هدفیآ"که است ن بوده یاشه ي، بلکه هماست  نبوده"کند؟ ی متوجيهله را يا هدف وسیآ"
  ).٤٧، ص ١٩٧٢، ینسکيآل" (کند؟ ی متوجيه را  خاص رسيدن به آنل یوسا

سازی  از آزاد ،بودها   آن به دنبالیگاندکه  یکه اهداف  را نادیده گرفته استتين واقعی اینسکياما آل
 هدف نهایی .اند هفراتر بودار يبس  رگران به افراد بومیهند از سلطه انگلستان و تغيير بالقوه استثما

  . دی جدیا ید و هندی جدیاست، هند جو و عادل بوده  صلحیا هعجاد جامی ایگاند

 یبردن ابزارها کار توانند با به یفقط م... اهداف خوب«ادعا کرد ) Aldous Huxley (یآلدوس هاکسل
ل به کار یل ساده که وساين دلیکند، به ا یه نمي توجله رايهدف وس«که  نیو ا» ندیآ  به دستمناسب
 در ادامه و در )٩، ص ١٩٣٨، یهاکسل(» شده هستند جادیعت اهداف ايکننده طب نييشده، تع برده

: کرد، هدف را به درخت هيتوان به بذر تشب یل را میوسا«که ه  ادامه دادی گاندتناسب با نظر هاکسلی
). ١٠، ص ١٩٦١، یگاند(» ن بذر و درختيوجود دارد که بو اهداف ل ی وساني بیو همان ارتباط مقدس

ت، همه یله در نهايوس"م، یگو ی، من م"ه استليک وسیت، یله در نهايوس"اند  گفته «:ه اضافه کردیو
وار جدا یچ ديه.  نيز به همان مقدار اهميت دارند که وسایل مهم هستند اهدافقدرهمان  ،" ز استيچ

ل یوسادر انتخاب  یاگر کس«و ). ١٩٢٤ ی جوال١٧هند جوان، ( و اهداف وجود ندارد لین وساي بیا کننده
  ).١٩٣٩ه یازدهم فوری، Harijan(»  خود به خود درست خواهند بودباشد، اهداف دقيق 

نه یدن به مدي رسیبر برا اني میها  به باور وجود راهیش عمومیکند که گرا ینشان م  خاطریهاکسل
آگاه ها   آنبودن نان کامل، از ناپسنديبا با اطمیکه تقر «یلی در برخورد با وساشود یفاضله، باعث م

همه «س، يگفته مشهور توماس کمپ با ذکروی . کمتر خونسردی خود را از دست دهيم» ميهست
 هستند که صلح را بوجود ییزهايآرزومند چها   آن ازیاما تعداد کم. اند  آرزومند صلحها انسان

 و تمرین اصولِیز، کاربرد يش از هر چيشود، پ ی که باعث صلح میموضوع" کند یفه م، اضا».آورند یم
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ای ابتدایی برای   وسيلهنیا ). ١٣٨.، ص١٩٣٨، یهاکسل(» . استی در تمام روابط انسانیخشونت بی
  :کند ی، اظهار می گاندصدای، با یهاکسل. هدفی واال نيز هست

 به ناچار یکیزيکشمکش ف.  استیکیزي فی کشمکش،هجيشود، نت اگر خشونت با خشونت پاسخ داده
نه، ترس، ي کاتی مثلر آن هستند، احساسيم درگيرمستقي غیا حتیم ي که مستقیدر ذهن کسان

 و ییباي شک خوبی مانند و عاداترود می نبرد، وجدان به باد گرمدر گرما. زديانگ یخشم و رنجش برم
گر ید. شوند یبودند، فراموش م  شکل گرفتهی مدنیگها زند ت، که آرام و دشوار در طول نسليانسان

 حزب مقابل، فرا یا برایک حزب، ی ی برایروزي که پیت، هنگامیو در نها. ت نداردي اهمیروزي جز پیزيچ
به  غلط بودن مورد مناقشه ندارد یا لزوما ربطی به درست ،یکیزين محصول کشمکش فیرسد، ا یم

  )١٣٩، ص ١٩٣٨، یهاکسل. (ار مناقشه نيز نخواهد شددر بيشتر موارد باعث حل پایدعالوه 

انتخاب ها   آندن بهيل رسی که اهداف و وساید هنگامیباکه کند  یشنهاد مي پیی طالی قانونیهاکسل
ر ييا تغی است، ی آنیها  هدفی صرف به بعضیابيجه مورد نظر، دستيا نتی آ:شوند، در ذهن باشند یم

وسته يپ  رياز مردان و زنان غمتشکل  از نظر فکری پویا، و یل، اخالق، عادیاجتماع "یا جامعه به جامعه
)non-attached (هدف نهایی است"و مسوول .) ٣٢، ص ١٩٣٨، یهاکسل(  

  

 کیدئولوژی اِیخشونت بی. ٨

عنوان روش به  خشونتی، بی به ین وفاداریاد و اساس اي، بنیخشونت بی از وفاداران به یاري بسیبرا
گر ی سودمندتر از دین روش به عنوان روشی ای کاربردی فراتر از برتریزي، چیاسيت سيده فعالیبرگز
ز يبودن آن ن "حيصح"ل يآن که به دل" ا بودنکار"ن روش نه فقط به خاطر یخوب بودن ا. ها است روش
ق و ی به منظور تشوید، روشی اجبار و تهدی را به جایخشونت بیش دارند که ین فعاالن گرایا. است

  .قبا بداننددعوت ر

ن دو گروه ی از ایکی، به ]آیينیا [ شيک کی، به عنوان یخشونت بیان معتقد به ي از غربیاريبس
دا ين امر پی که اعتقاد به ایا افراد مستقلی یحي مسخشونت بی یها  فرقهیاول، اعضا: دارند تعلق
ر يتاث  که تحتیدوم، کسانو . ل استي انجیها  سازگار با آموزهزي تنها روش ستیخشونت بیاند که  کرده
  . هستندی ماهاتما گاندیها آموزه

 خشونِت بیحرکات  برای تعميم به :توجه (یخشونت بی یحي مسیها  نگرش–الف 
  )خوانده شود" مبتنی بر ایمانخشونتی  بی"صورت باید بهالمللی  بين

 یجه منطقين نتیرا به ان امر ما یا. اند رفتهیرا پذ" خداوند عشق است"نکه ی ایان ادعايحيت مسیاکثر
چون  د، همیه بر متون کتب عهد جديبا تک. نه استي همانا تنفر و ک،یدهد که دشمن اصل یسوق م

سرگذشت عيسی  [»اگر برادر خود را ابله خطاب کنی، در خطر آتش جهنم هستی«ح که يکلمات مس
نامه [» در اصل قاتل استهر کس از برادر خود نفرت داشته باشد، « و ٦]٢١: ۵، ٰ ی متی مسيح نوشته

 .خوب] یا سامری[ نيکوکار ليدر تعاقب تمث(» هیهمسا«و » برادر«ان عبارات يحي، مس]١۵: ٣اول یوحنا؛ 
Good Samaritan (دشمنانیدن به رقبا و حتیورز  عشقیعنین یو ا. اند ع معنا کردهيار وسيرا بس :  

  ...زرگنمایی نکنيد؛کاری را برای ب با شادی با یکدیگر همکاری نمایيد، هيچ
  ... دهيد به دیگران همانقدر اهميت دهيد که به خود می

  ...هرگز به عوض بدی؛ بدی نکنيد
تا از کاری که کرده، ... [پس اگز دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد به او آب بده

  ] شرمگين و پشيمان شود
  ٧]٢١ تا ١۶: ١٢نامه پولس به مسيحيان روم[

                                                 
 باکمی تغيير آورده شده که در آدرس اینترنتی  ترجمه از انجيل فارسی 6

http://www.christforiran.com/Bibleinfarsi.htm موجود است  
7 Care as much about each other as about yourselves... 
Never pay back evil for evil...  
If your enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink... 
Do not let evil conquer you, but use good to defeat evil. 
(Romans 12:16-21). 
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د یبا یخشونت بین ی که ایاد است، روشیار زي بسیخشونت بیح درباره يح مسی که تعداد نصای وجودبا
ست یبا یمهمواره ان يحي مس،خیدر طول تار. است ر شدهي تفسیل شود، به طرق گوناگونیبه عمل تبد

م ي است، تصمر آنييا عمل به منظور تغی آلوده به شر یايدن از دنی گزیدورها   آنفهينباره که وظیدر ا
 .اند گرفته می

 ٨کرهای کو– متعلق به جامعه دوستان یارياند، بس  را انتخاب کردهدرگيری فعال که یاز آنان
طان وجود ي از شین بخشي از خداوند، و همچنیکرها باور دارند که درون هر انسان، بخشیکو. اند بوده
 یی خداچه آن"به در دیگران د که بتوانند نی عمل نمایکنند نوع ی، تالش میحيبه عنوان مسها   آن.دارد
ست که با خشونت ي نیزين چیو ا. ر دهنديي تغیی را به ذهن خدایطاني و ذهن شبيابنددست " است

ک یدئولوژیه پرداز این نظریتر د شناخته شدهیک، شايتوماس مرتون، راهب کاتول.  باشدیقابل دسترس
 است، تمرکز ی گاندیخشونت بیه يشبار ي بسی ویخشونت بی که یبا وجود.  باشدیحيمس

هرچند به او .  است بودهیحات اتميتنام و تسلی شر جنگ، بخصوص جنگ وی بر روی ویها نوشته
اظهار اش   که هدفیا  فلسفهیخورد، درباره خطرات ذات یها تاسف م کين کاتوليبودن مقاومت در ب کم

خود را بر حق وسوسه . دهد یشد، هشدار مبه رقبا باحقيقت  آن فهماندن  برای قت و تالشي حق علنی
 ״امستقيمکه  یلاعما، همانطور که د کنار گذاشته شودیگران بایدگاه دی به درک دیعالقگ یو بدیدن 

 بود مورد "عدالتی سيستم قضایی  بیجای به، ]گران اعتصاب[ين معترض کردن جهت تعيين و متهم"
شکنی توسط معترضان صورت  صاب قانوناعتیک در جریان وقتی  اگر ״طبيعتا. اعتراض قرار گرفت

خشونتِی مسيحی   بیقابل قبول نبود، مقاوميِن] برای قانون شکنان [شده  مجازات تعيين وگرفت می
  )xxxvi صفحه ١٩٨٠مرتون؛ ( .شدند انقالبی میکامال 

 یحيات مسيتنوع سلسله عمل

 از یاريها، در بس ها و راهبه شي کشیان، حتيحياالت متحده، مسیتنام در این اقدامات ضدجنگ ويدر ح
ن فعاالن، دوستان مرتون، ین فرد از ایاحتماال مشهورتر. م شرکت داشتنديات اقدام مستقيسلسله عمل

 از جمله حمله به ی مدنیل نافرمانيها به دل گانیبر. گان بودندیپ بريليل و في، دان٩تيوئژر یها شيکش
ب ی و تخریساز  اسلحهیها  نفوذ بدون اجازه به کارخانهنيو همچنها   آنبی ادارات و تخریتابلوها
ب کاالها، تا ی بودند که تخریمدعها   آن.ها با چکش به زندان افتادند  موشکیا  هستهیها کالهک

 ی، عمل"حق وجود داشتن ندارد" متعلق است که یا شده به طبقه  بی تخری که کاالهایوقت
  .خشونت است بدون

تا ولی ک شک داشت، یدئولوژی اِیخشونت بی زیر عنواِن اعمال در دادن این جای مرتون به که این با
رفتند و تحمل ی پذبرای هدفردن خود فداک از ین شده را به عنوان بخشييها مجازات تع گانیکه بر ییجا

ا ید درگرفت که آی جدین مورد، بحثیحال در ا به هر. کرد یدفاع مها   آن ازیکي الاقل از نظر تاکت نمودند،
 ی، به جا)ها انتخاب شد شي کشی که از سویاقدام( ادامه آموزش به مردم یبرا"  شدنینيرزمیز"
  .ريا خیقرار دارد  یخشونت بی مجازات دولت، هنوز در حوزه ی هرش بالفصلیپذ

 یروحان. بوده است) پسر(نگ ين لوتر کين قرن، مارتیدر ا یخشونت بین فعاالن ی از مشهورتریکی
 ی، شهرت جهان١٩٥٠ در اواسط دهه یمرو مونتگیها م اتوبوسی تحریده  پس از سازمان کهییآالباما

زده   باز دپوست سري به مسافران سفانش یاهان، که از ارائه صندلي، س١٠با الهام از نمونه روزا پارک. افتی
که اهان، به سي نگي کیها یی راهنماتاثير تحت.  کردندیستم اتوبوسرانيم کامل سی، شروع به تحرندبود

ها   آنکال،یدپوستان رادي سفایجاد وحشت از سوی با وجود ،را حفظ کنندخود " یحيعشق مس"
 ییزدا ضي تبعیستم اتوبوسرانيک سال، سیدر طول . ندای خود را حفظ نمیخشونت بیانضباط توانستند 

  . شد

زند، که از  یبش سر باز ميک به رقي نه تنها از شلیخشونت بیمقاومتگر " که  داشتاعتقادنگ يک
، صص ١٩٥٨نگ، يک." (، اصل عشق قرار داردیخشونت بیدر مرکز . رديگ یز کناره مي نیداشتن از و نفرت
، ممکن است به نوع یخشونت بی بدون روح خشونت بی یها کيتاکت"؛ و هشدار داد که )١٠٤ و ١٠٣
جه يدر نت. ونت هم ارزشمند هستندخش  بدونیها کيحال، تاکت نی، با ا"ل شودی از خشونت تبدیدیجد
 ینگ با لحنيرمنگام، کي در بییزدا ضيات تبعي در سلسله عملیري شدنش پس از دستگیات زندانيتجرب
 نقض ״ که حقوق، مرتبایهنگام"بودند   گفتهیبه وها   آن.دهد ی آالباما را مید، پاسخ رهبران مذهبينوم
که نگ يک". ها ابانيکرد، نه در خ  مطرحیکره با رهبران محل در دادگاه و در مذایا د مرافعهیشوند، با یم

 پاسخ داد رمنگامينامه از زندان شهر ب، در گرایی سفيدپوستان را از سر بيرون رانده بود رویای اعتدال

                                                 
8 Society of friends-Quakers 
9 Jesuit  

 ه صندلی خود در اتوبوس به يک سفيد پوست سر باز زداولين زنی که از ارائ 10
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از، ي امتی دارایها ش آمده که گروهيت است که کمتر پين واقعیز ايانگ  و حزنیخ داستان طوالنیتار"که 
  . است ازيم نين رو به عمل مستقی، از ا"باشند دهيازات خود دست کشي امتداوطلبانه از

 

 

  ی ماهاتما گاندِیخشونت بی -اگراها ي سات-ب 

. قت استيحق ِیروي نی، پس به معناقت وابسته استي به حق״لفظا"اگراها يدهد، سات ی شرح میگاند
 روح خوانده یرويبه عنوان نساتياگراها ل است که ين دليبه هم. ا جان استیروح همان قت يحق
 یاي به منظور احی که گاندیخشونت بیک مبارزه يتکن). Young India. 23 March 1921(شود  یم

ف يتوص ١١"مقاومت منفعل" عبارت  بایسي به کار گرفت، در انگلی جنوبیقایها در آفر یحقوق هند
 ضعفا تصور   محدود دارد، اسلحهیساخت"ن عبارت ی، احساس کرد که ایبه هرحال، گاند. شد یم
 .Gandhi, 1966" (د ینما ی کرد و خود را با خشونت آشکار مسقيانه يتوان آن را با ک یشود، م یم

p.266 .(د یل کلمه جدين دلي به همیند و و مناسب نبودیم گاندي روش اقدام مستقین صفات برایا
  ).استحکام: قت، آگراهايحق: سات(را ابداع کرد " اگراهايسات"

د نظر ند را مین فرآی ایطدر به دوست حریف ل یقت و تبدي کشف حقیاگراها، تالش استوار برايسات
ن روش یا. "شود ی اجرا میشود بلکه با کس ی استفاده نمین روش بر ضد کسیگر، ایان ديبه ب. دارد
ا ید ی بر تهدی مبتنیموثرتر از تقاضا... ا وجدانی قلب ی برای اخالقین انگاره است که تقاضای بر ایمبتن

 یش است، روشيک کی، ی گاندین امر برایو ا). Gandhi. 1961. p iii" (ا خشونت استی یدرد بدن
  .گذار بودن  تاثيرقتًاي حقی برا وی زندگیبرا

  :شوند د در فکر نگاه داشتهیر بای زیایاگراها، قضايدر سات

ن حد ممکن، در یشتري خشونت، در بِلي است که موجب تقلی، اقدام در جهتیهدف مبارزه گروه. ١
  .  ماندگار شودیا وهي و به شیسطح جهان

  . کرد ن خواهنديج به دست آمده را معیمشخصات ابزار بکار رفته، مشخصات نتا. ٢

  .ات باشدي از هر سلسله عملید بخشیصلح بامنجر به  عمل مثبت و سازنده یا برنامه. ٣

 با خصومت یعنیوندند؛ ي بپهای خاص است ها و ارزش مردم باید به مبارزات مثبت که به نفع انسان.٤
  .بجنگند و نه با خصم

  . دارندهم  بایمدت مشترک یق طوالنی عالها  انسانیتمام. ٥

  .میا  آنان را به خشونت دعوت کردهم،یيک نمایا تحریم ير کنيفان را تحقیاگر حر. ٦

ی خود را روشن کنند،  عناصر حياتی و هدف مبارزه) اگراهايان ساتيحام(بالقوه  های یاگراهي ساتاگر.٧
  .افتی کاهش خواهدها   آناحتمال گرایش به خشونت در

                                                 
11 Passive ressistance 
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ه خشونت بها   آناگراها را بهتر درک کنند، احتمال توسليت و رفتار ساتيهرچقدر که رقبا، موقع. ٨
  . اجتناب نمودیکار د از نهانیل بايدل نيبه هم. افتیکاهش خواهد 

ن ی ای بر روی شده و همکاریبند قا فرموليد دقیفان مشترک است، بای که با حریا یق اساسیعال. ٩
  . ها بنا شود انيبن

  .ف بودی با حریتماس شخصبرقراری د به دنبال یبا. ١٠

  . قرار دادیود مورد داورتر از خ د سختیفان را نبایحر. ١١

  .فان اعتماد کردید به حریبا. ١٢

  .ب کردید تخریفان را نبایاموال حر. ١٣

، یر اساسي مسائل غیحه بر رول نسبت به مصایليم یب. ١٤
  .دهد یف را کاهش میحر) conversion(ر يياحتمال تغ

  .کند یشرفت مي، پیت فرديميق صمیف از طریر حرييتغ. ١٥

 فداکاری ،متقاعد کردن حریف به صداقت خود ی بران روشیبهتر. ١٦
  .برای هدف است

اگراها به اخالق يسات.  کردیبردار ف بهرهید از نقاط ضعف حرینبا. ١٧
  .دهد یت مياهم" یروزيپ"ش و فراتر از يب

)Naess 1974 ,pp. 60-84(  

قت ين به حقيک از طرفيرد که کداميم بگيد تصمیفرد چگونه با
 ید از ندایط باین شرای، در ای طبق نظر گاند؟ برتر است کینزد

 آن ی که شخصیزيچ:  خواهد شدین امر، باعث مشکالت آتیمشخص است که ا.  نمودیرويوجدان پ
 یل، گاندين دليبه هم. قت به نظر برسدي کامال خالف حقیگری دیداند، ممکن است برا یقت ميرا حق

قت، ي حقنسبت بهدگاه شخص خودش یاساس دگران را بر یکس حق ندارد د چيه" دهد،  یهشدار م
 یتنها راه ممکن برا یخشونت بیل، ين دلي؛ به هم)November 1933 ٢٤, Harijan"(د یوادار به عمل نما

، )اگراهايرو ساتيپ (یاگراهيشده توسط سات ت انتخابيشود که موقع اگر ثابت. قت استيدن به حقيرس
 است؛ یاگراهيبرد خود سات  که رنج خواهدی، تنها فرد داردیشتريقت فاصله بيف از حقینسبت به حر

  . ر به تحمل رنج نخواهند بودی ناگزیاگراهيگران به خاطر اشتباه ساتید

 یل ساختاريتحل. ٩

  درک خشونت پنهان

ک ین شامل يقت همچنيک، جستجو به دنبال حقیاستراتژ ِیخشونت بی کنش معتقدان از یاري بسیبرا
ل، ين تحلیبر طبق ا.  موجود استی در ساختارهایکردن خشونت ذات ار به منظور آشکمفصلل يتحل

 یاسي و در سطح ساختار سی گروهیندهای، در سطح فرآی در سطح رفتار فردیخشونت مشکل
سم و يبراليک سو از لیتواند به وضوح در  یم یخشونت بیل يل است که تحلين دليبه هم. است
ل يهمچون تحل-ل ين تحلیا. شود ز دادهيسم تميآنارشسم و يگر از مارکسی دی و در سوییجو صلح
 - ی مثال در زبان و رفتار انحصاری برا-  را ی ذاتی، خشونت ساختاری در سطح فرد- یستينيفم

 یها عت ارزشيکننده طب وه رفتار منعکسين زبان و شی که روشن است اییو از آنجا. هدد یص ميتشخ
 ی است که در خشونت ساختاری در سطح رفتار فرد است، تنهایاسي سیشده و ساختارها نهینهاد

 است که خود یگری دی مشوق اتخاذ مجموعه ارزش،ليجه، تحليدر نت. دارد  معنادار وجودیرييامکان تغ
  .کند یان می نمایانحصار ريگر، با استفاده از زبان و رفتار غی دیزهايان چيرا، م

 ی سنتهای دیناميسمبه عنوان مثال، در . کند ید مي تاکی خشونت ذاترل بين تحلیند، ایدر سطح فرا
تصميم اتخاذ ت ی اکثریرابا د و یآ یوجود م  بهم است، سلطه توسط مردیگروه که معموال سلسله مراتب

 و یز فرديآم  خشونتی خود توسط ساختارها،ندین فرآیشود که ا ین مشاهده ميهمچن. شود می
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ل، ين امر آن است که تحلیمد اايپ. کند یت میا تقورها   آنحال خودش نيشده و در ع تی، تقویاسيس
م بر اساس يبدون سلسله مراتب، تصمرفتار : کند یق میکننده گروه را تشو تی تقویندهایاتخاذ فرآ

 ی قدرت در گروه و الزامیها یگر نابرابریت و دي توجه به جنسبا روشمند یها ، تالشیاجماع عموم
  . ها  مهارتتوزیع ی برایقيحق

م، چه ي، چه مستق را روشن است که خشونتیخشونت بی یها نيسیشتر تئوري بیحال، برابه هر
د ی جدی فقط با اتخاذ هنجارهایتوان به سادگ ی نمیبوم ستی و چه زی، چه فرهنگیساختار

 در ی بر خشونت ذاتیخشونت بی یها نيسیل تئوريدل نيبه هم. ا گروه حل کردیکننده رفتار افراد  ميتنظ
به هرحال، بر خالف . کنند تاکيد می و دولت یدار هی، سرماانهپدر ساالرسياسی  یساختارهاگونه  نیا

ا یاورند، يا به دست بیق خشونت پرولتاریخواهند دولت را از طر یها، که م ستيمارکس
، یدار هینکه روند سرمایش از ايد پیها با ستياليند سوسیگو ی دموکرات که میها ستياليسوس
 یخشونت بی یها سنیتئور. خودشان باید قدرت سياسی را به دست آورنداکم کند، سم را حياليسوس

، دولت یبنا به نظر گاند. ک هستندیها شر ستي، با آنارشی از قدرت دولت در هر شکلیزاريمعموال در ب
دهنده  نشان«دولت .  دولت استیعت اساسين طبیقت ايشه دارد، در حقیقا در قدرت و خشونت ريعم

 ٤١٥، صفحه ١٩٣٥، اکتبر Modern Reviewبه (است » افته آنی ا سازمانیافته ی شکل تمرکز خشونت در
  ). ديمراجعه کن

 جامع از مقاومت و انقطاع یا یشتر به استراتژي بیخشونت بی یها نيسیل، تئورين دليهم به
)disruption (که - اشند همراه بکننده  یم از موسسات همکاري عظیا دارند که با خلق شبکه لیتما 

 ی و قدرت دولتیل بردن پدرساالريشان تحل فهيکن کنند و وظ شهید را ريند تولیه دارانه فرآیکنترل سرما
  .باشد

  . فان، نه دشمنانیحر

 ی ساختاری عنصریار مهم است چرا که بر رويوه رفتار با آنان بسيفان و شیدرهر صورت، برخورد با حر
 و یاسيان ساختار سي مشخص میا د فاصلهیبا: گذارد یر ميث، تایخشونت بینده ما از یل آيدر تحل
 حفظ ی و دولت احتماال برایدار هی مثال، کارگزاران سرمایبرا. شود ن ساختار در نظر گرفتهیان ایمجر

 ی هستند که در نبردیا یموجودات انسانها   آنحال نيع منافع مقرره خود تالش خواهند کرد، اما در
د در سطح یل است که باين دليبه هم. ک هستندی، با ما شریآگاه دن به خوديرس و ی آزادیتر براواال
د ملزم به یس، با احترام برخورد کرد، باي مانند پلیفان، اشخاص ثالث و کارگزاران دولتیک با حریدئولوژیا
د به ین عمل بایم؛ اما ايفان، مقاومت کنی مصمم در برابر اشکال مختلف رفتار حریم که با عزمين باشیا

د به گونه یمبارزه با. شود رفتهی رشد، پذیبراها   آنییفان و توانای باشد که امکان صداقت حریشکل
ل ي تحل،ک، هدفیدر سطح استراتژ. شود دهيفان به آزمون کشیها و اعتقادات حر شود که ارزش تیهدا

  .ق آنان به ترک خدمت استیبردن نقش کارگزاران حکومت و تشو

 من با یهمکار عدم: "ی گاندیها با عبارت.  به دست خواهد دادی آشکاریای، مزاین خط مشیا
  ).Yound India, 2 September 1929" (ها است، نه با مردم ستميها و س روش

داری به مبارزه  های درون نظام سرمایه کشمکشر يتفسخشونتی به جای  های بی برای مثال تئوریسين
ر ي و مردم درون آن تفسیدار هین ساختار سرمايشمکش را ب کداران، این ميان کارگران و سرمایه

 یها ستین حد استثمار را تجربه کرده، استراتژیشتري که بیا ن کارگران به عنوان طبقهييبا تع. کنند یم
 مقاومت در برابر استثمار به یبرا) به همراه فعاالن متحد( تالش خواهند کرد تا کارگران را خشونتی بی
، )ها دن آنير کشیا به زی کشتن یبه جا(ا کند يز مهيفان را نی ممکن حری آزاد که حداکثریشکل
ند انقالب ی از فرآیار متفاوتي، درک بسین خط مشیست که اي نیشک.  کنندیده کرده، سازمان جيبس

  .کند ی میرا معرف
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 یخشونت بی ی شناسییایپو. ١٠

، ظلم یخشونت بی، فعاالن عملدر 
جه ي را نتیاد و استثمار اقتصیاسيس

ن و ي مظلوم دادن تنم يمستق
به . دانند یشدگان به آن م استثمار

، قدرتمند یخشونت بیل، ين دليهم
ق یشدگان را از طر ییزدا کردن قدرت

 قابل دسترس به یا»اسلحه«ارائه 
کردن روابط قدرت، هدف  منظور دگرگون

ن، اجازه یعالوه بر ا. دهد یقرار م
 کنار یکلدهد تا روابط قدرت به  یم

  .گذاشته شوند

 به سه یخشونت بیق یت از طريموفق
که  نیاول ا. تواند حاصل شود یروش م

ا همه موارد را به ی ی بعضیباشد ول  نکردهیر قلبييف تغی حاصل شود که حریتواند وقت یسازش م
 ممکن یخشونت بید ینکه، تهدیدوم ا. دی از جراحات، واگذار نمایريا جلوگی به صلح یابيمنظور دست
دادن منابع قدرت   به علت از دستیل دارد ولیف هنوز به ادامه مبارزه تمایجه دهد که حري نتیاست وقت
 حاصل یاست و وقت» رييتغ«ت راه سوم یو در نها. است ل کنترل، امکان آن را از دست دادهیو وسا

 یخشونت بین ی مبارزیها  خواستهیکند که خودش به اجرا یر ميي تا آنجا تغف باطنًایشود که حر یم
) رندیف را بپذی حریها دگاهیر کرده، ديي تغیخشونت بیدر واقع ممکن است فعاالن (شود  یعالقمند م

  ). ٧٥٥- ٧٠٥صص . ١٩٧٣شارپ، (

 اشاره به رقابت قدرت ، شتر مورد توجه است، دو نوع اولي، بیکیزيد فیا تهدیرو يق نیهرچند اجبار از طر
کمتر )  هستندیراضها   آن احزاب ازی که تمامییها آن(بار  ج پرین موارد نتایدر ا.  داردن احزابيدر ب

 عمل یقدرت ین قدرت و بي، خارج از چارچوب فعل و انفعال ب»رييتغ«گر، یاما از طرف د. شوند یحاصل م
  .، کامال متفاوت داردیا ییایدن به وجدان، پویازیا همان دست یر باطن ييکند و تغ یم

رش به یق پذیاز طر. رش رنج استی بر پذیک مبتنیدئولوژی ایخشونت بی یشناس ییای پو.رش رنجیپذ
عالوه بر . از به انتخاب داردي عمل متقابل، نیشود که به جا ی روبرو میتيف با وضعیل رنج، حري تحمیجا
 را به خود اختصاص عنوان بت اخالقیشود که   گرفتهیه کسيم علين تصمین، الزم است که ایا

» ی اخالقیتسويجوج« آن را یا ستهیچارد گرگ به طرز شایآورد که ر شي را پیتيت و وضعاس داده
ف انتظار یاند، از حر گر انتظارش را نداشتهی دیها تيگران در وضعی، که دی اخالقی انتخاب١٢.تده اسينام
  :رود یم

ر صورت اعمال دهميشه که  -را  سرکوب ی برایت اخالقی، حمایکننده و ناگهان ري غافلگی به شکلیو
 تازه از ی با جهانیزند ول ی به جلو جست میو. دهد ی از دست م- شد ی داده میخشونت به و

 یها  خود از اعمال عکس العملیت و ناتوانيبودن وضع دی به خاطر جدیو. شود یها روبرو م ارزش
 یخشونت بیز مبار. دهد ینفس خود را از دست ماعتماد به ثبات و . کند ی میمرسوم، احساس ناامن

بردن داوطلبانه  ، سخاوت و رنجی را با مهربانی ویدهد، که حت یآمدن م تنها به مهاجم اجازه جلو نه
  )٤١ص . ١٩٦٦گرگ، . (دهد ی خود را از دست میرد، پس مهاجم تعادل اخالقیپذ یم

 یدشان طراحدادن خلوص فعاالن به خو ق نشانی فعاالن از طری به منظور پاکساز،رش داوطلبانه رنجیپذ
ف ین، حریعالوه بر ا. دهد ی مناشز نيگران نین خلوص و صداقت را به دین اين عمل همچنیاست؛ ا شده

، هم یخشونت بیک يالکتی در د.کند غيرمستقيم را نيز دعوت به تفکری دوباره مین ين مخاطبيو همچن
 خود نسبت به یها دگاهیشدن به مواجهه د فان با مجبوریحر: شوند یف دگرگون میرنجبران و هم حر

ق عدم یاست از طر  که ممکنیبران ر آنان شود، و رنجيياست باعث تغ ت که ممکنين موقعیقت در ايحق
  .تر شوند ین، غنیادي اصول بنیمصالحه بر رو

 یها تي در وضعینيتواند منافع ع یابد، هنوز ميف دست نی به وجدان حریخشونت بی که ی وقتیحت
ممکن . ان باشدی در جری اجتماعیها  که کشمکشید، بخصوص در مواقعیاجاد نمیمورد کشمکش، ا

ر يي را به نفع فعاالن تغی که افکار عمومی ثابت قدمیخشونت بی در مقابل یف، با شرمساریاست حر

                                                 
 به کار گرفته یه خود ويف علی حریروي است که در آن، نی شرقیک مبارزاتي تکنیتسو نوعيجوج 12
 م. شود یم
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آور، در لحظه مناسب   شگفتی، با خلوصیگاند. ر شودييا وادار به تغیر کرده ييم تغيرمستقيدهد، غ یم
  ! استیکردن افکار عموم داري به قلب، بیابي دست شد که روشیمدع

ه ی، سای مطرح در کشمکش اصلی مسائل اساسی رویا اموال، مثل ابریخشونت نسبت به افراد 
شود، احزاب را به  کار برده  بهیکه بدون اجبارگر ی هنگام،خشونت بی که اقدام یافکند در حال یم

ن موضوع را ی، جون بوندورانت ایگاندپيرو پرداز  هینظر. نمود  درباره خود موضوعات دعوت خواهدییگفتگو
  :دهد یح مين شکل توضیبه ا

د و ی جدیها ش انتخابی در گشا،جاد امکانات استیست بلکه ايشنهادات ني دفاع از پ،هدف
خود را در اقدامات ] خشونت بیمبارز [، درخواست از حریف برای انتخاب هنگام مواجهه با او

 افراد را یها  دائم به محرکیدگيند، رسیفرآاین . کند یداخل م" یخالقوجود ا" بر یمبتن
 در حال ، در حاليکه این روابطشوند  اعمال می که در متن روابط یا یدگي، رسکند ضروری می

، ص ١٩٦٧بوندورانت،  (.دشده هستن اره منسجم شده و دوبید، بازسازی جدییر به الگوييتغ
vii(  

دهد که  ی سازنده است ادامه م״ خالق و ذاتا״ک ضرورتايالکتیند دین فرآینکه ای با اشاره به ایو
  ... این است که آنیهدف فور

وردان ا همیبرانه فقط که بازسازی شوند،  یتيدن به وضعي رسیعناصر مورد مناقشه برا
از ... کندارائه  یدیط کامال جدی که شرا باشدی به شکلبلکهکننده باشد  ی در مبارزه راضیاصل
 یازهاي به نیی همانگونه که بر اساس پاسخگو،قتيخشونت، حق ی اقدام بیريگ ق بکاریرط

دار یهر دو طرف، پدبرای  و ارضاء کننده ی توافقیحل ، به صورت راه  قضاوت شدهیانسان
   ) ١٩٥، ص ١٩٧٦بوندورانت، . ( شود یم

) ومیآگز(نکه اصل موضوعه یل ايبه دل. است یخشونت بیدن به آن، يقت و راه رسيند، حقین فرآیان ایپا
 یا مجازاتید، اجبار ید تهدی شر باشند، نبایها د حاصل راهنتوان یک نميج نین است که نتایاگراها ايسات

دهد چرا که با  یها تن م کند، به رنج یاگراها شرکت مي که در ساتیبلکه شخص. در کار باشد
اگراها يت ساتيدن وضعی دی را برااوتواند  یف، می به وجدان حریابي باور دارد که با دستینيخوشب

ان دو گروه، ي میکيالکتیند دیجه فرآيکه نتدهد  تن مین باور یبه اپيرو ساتياگراها همچنين دهد؛  رييتغ
  . قت خواهد بوديتر از حق  روشنیدی به دیابيدست

استفاده از . است رش آمادهی پذیز برايکه خود نيحال ر دهد درييکند تا تغ یاگراها تالش ميرو ساتيپ
ر رفتار يي باشد به دنبال تغیدئولوژی که محرک آن ایا یخشونت بی. خشونت، نشانگر ذهن بسته است

رفتار .  را فراهم کندی ویر رفتارييف، موجبات تغی حریها ر در ارزشييخواهد با تغ یست بلکه ميف نیحر
 که با فلسفه یدار خواهد ماند؛ اجباریبار پاها تنها توسط اج شیها و گرا ر در ارزشييافته بدون تغیر ييتغ
ام ي فراتر از التیزي چیخشونت بینگونه از یبه طور خالصه، ا. ک، ناسازگار استیدئولوژی ایخشونت بی

 یاعتماد یک به دنبال رفع بیدئولوژی ایخشونت بی است که در سطح کشمکش قرار دارد، یتیدادن شکا
" خود"ه به نوبه خود باعث درک بهتر ين قضیمکش است؛ ا کشیربنای است که منبع و زیو اختالف

  .خواهد شد

  . اي از استرالیمثال

ک و یدئولوژی در مفهوم اخشونت بی مبارزه یريگ  بکاری که در تالش براییها  از گروهیکیا، يدر استرال
 RAG.  استملبورن) Rainforest Action Group (ی بارانیها جنگلبرای ک آن است، گروه اقدام یاستراتژ

ن ی این آنيا؛ هدف کمپي دنی بارانیها  جنگلیکردن نابود  متوقفی است براعملگراییملبورن گروه 
ن شامل اجزاء معمول هر ين کمپیا. ا استي به استرالی بارانیها  جنگلیکردن ورود الوارها گروه متوقف

 بر سطوح ی مبتن،نيکمپ. خشونت بیق، آموزش، مذاکره و اقدام ي تحق-ک است ی استراتژیخشونت بی
 و یکار یک است که شامل اجتناب از مخفیدئولوژی ایخشونت بی فعاالن به ی سرسپردگیباال

. ندگان صنعت الوار استیس و نمايها، پل هیجاد و حفظ ارتباط با اتحادی ای و تالش مخلصانه برایکار خراب
 یها  توقف واردات الوار جنگل-مدت  کوتاه، هدف RAGفعاالن ) اما نه همه( از یاري بسین، برایعالوه بر ا

ک هدف ی از ی تنها بخش-) یمات دولتي تصمیبه جا (ای پایهق اقدامات یا از طري توسط استرالیباران
 یاسي و سیندی، فرآیل، گروه در سطوح فرديدل  نيهم به.  استی اجتماعی دگرگونیبلند مدت برا

 در تمام جهان ی بارانیها  جنگلی نابودیمل ساختاران بردن عوايفعال است و بخصوص به دنبال از م
 را در دستور کار ی بارانی جنگل هایم الوارهای به تحریشه دعوت عمومي همRAG یها نيکمپ. است

ت يو توجه مردم را به مسوول( مهم است یخشونت بیک ين کار به عنوان تاکتیهرچند ا. اند خود داشته
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سند است چرا که در جلب توجه پ منفرد، نایک استراتژیعنوان ، واضح است که به )کند ی جلب میفرد
  .نند، ناتوان استيب یها م ب جنگلی حاصل از تخری خود را در تجارت الوارهای که منافع مالیافراد

    

 

خشونت كنند تا از اقدامات بدون ي تالش م ملبورنياران بيگروه اقدام جنگلها
ن عكس اعضا آمادهيدر ا. كنند ك استفادهيدئولوژيا-كي استراتژيدر معنا

 را در- انبوه يها  جنگلي حامل الوارها-ت ي كابي كشتيشوند تا جلو يم
 . ارا سد كننديرودخانه 

The Ageعکس از 

 

    

با  یدار هیاست که بازار سرمابر اساس این فرض که  چرافی نيست، کا یی به تنهایم عمومیتحر
 یها  خواهد بود تا الوار جنگلیراهبرای یافتن داده، در تالش  ان پاسخی به درخواست مشترآمادگی

 که عبارت از یدار هی با ذات اقتصاد سرما،ن تصوریا. کند  فراهمیعيزدن به منابع طب  را بدون صدمهیباران
) غي و تبلیمت گذارياز جمله ق (روش الزم از هر یدار هیسرما. ر سود است، ناسازگار استکسب حداکث

به . کند  استفاده مید به حداکثر برسدي که سود تولیا وهيبه شهای مشتریان  برای تنظيم نيازمندی
به  ی بارانیها  جنگلیکند تا با مداخله در روند تجارت الوارها ی تالش مRAGل است که ين دليهم
برای (رند، يگ ید الوار را مي تولیشان، جلویها نيها به زم وني از ورود کامیريان ساراواک که با جلوگيبوم

ای و جلوگيری  های اتحادیه های حاوی الوار در رودخانه یارا، با ایجاد اعتصاب کردن کشتی مثال، با متوقف
  .کنند کمک )از ورود افراد

  

    

  

 قصد دارند تا انبوه ملبورنيگروه اقدام جنگلهافعاالن 
راها   آن كهيا ي انبوه را دوباره به كشتيها  جنگليالوارها

 . كرده بار كنند هيتخل

 Sunday Sunعكس از 
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  خشونتی و اتحاد بشری بی. ١١
خشونتی نسبت به  تری برای بی های عميق  حتی اصول و بنيان،خشونتی ان بیپرداز بسياری از نظريه

 اين است که تالش خشونت بیاساس عمل . بينند يم، میا ارجاع کردهها   آنکنون به هايی که تا آن
از گناه متنفر باشيد نه از ("ناپذير را از بين ببرد و نه افراد دارای تضاد را  کند تضادهای آشتی می

اين مسأله ممکن است بر پايه قوانين مذهبی يا حس قوی همبستگی کل زندگی شکل "). رگناهکا
توان به اين معنی و مفهوم رسيد که به لحاظ اخالقی يا وجودی و  در هر دو حالت، می: باشد گرفته

معنوی نادرست است که با ديگری با شأن و احترامی کمتر از آنچه در انسانيت مشترک و ميراث الهی 
  .ر شده، رفتار کردذک

زدايی خود  کند، انسانيت زدايی راه خشونت را هموار می  نه تنها انسانيت،بر طبق اين خط فکری
و آنهايی که به يک نظم اجتماعی مبتنی بر خشونت اعتقاد ندارند، نبايد آن را با . خشونت است

دهد، يعنی در   را تغيير میخشونتی مفهوم دشمن  بی،بنابراين. زدايی ديگران جاودانه کنند انسانيت
بوبر با استفاده از جمالت مارتين . شود خشونتی ديگر به دشمن به عنوان شی نگريسته نمی بی

)Martin Buber (ای تعريف کرد که حتی در موقعيت کشمکش نوعی  خشونتی را رابطه توان بی می
نفره و  گفتاری تک( مونولوگ آميز يک در حاليکه روش خشونت". شیء من آن"است و نه " من تو"رابطه 
هدف اقناع طرف مقابل است : است) گفتگوی دوسويه(خشونتی ديالوگ  است، شالوده بی) سويه تک

و نه ( کشف انسانی ديگر مشابه خودشان سعی درو ) حاليکه پذيرش برای اقناع خود هم وجود دارد در(
 دست يافتن به فقط برای است نه به عبارت ديگر، تالش برای غلبه بر خشونت مهم. است) يک دشمن

خشونت چيزی فراتر از ساختارهای سرکوب به . به خود خشونتدادن عدالت در جهان بلکه برای پايان 
های مورد نياز آن  شرط های انسان را با بستن پيش آورد، چرا که جلوی تکامل پتانسيل وجود می

  . شناخت منصفانه و درست انسانيت: گيرد می
کند که ايده  خشونتی ادعا می شناسانه خود از بی شناس آکادميک، در آزمايش روان انلروی پلتن رو

انگاری خامی  ساده) يابی به امکان گفتگو برای دست(آوردن دل حريف  نمايی خود برای بدست مظلوم
پردازان  نظريه. بيش نيست؛ چرا که حتی ممکن است واکنشی منفی نسبت به قربانی به وجود آورد

معتقدند عمل فعاالن ها   آنخبر باشند در نتيجه نتی آن قدر نپخته نيستند که از اين احتمال بیخشو بی
خشونتی صرفا برای استفاده در  حريف نبايد ترغيب شود تا عملی عليه هواداران بی. بايد کاربردی باشد

بايد از اين . دهد ها انجام دهد چرا که خشمگين شدن دشمن احتمال گفتگو را کاهش می نمايی مظلوم
نبايد وسوسه ها   آنهايی را بکار برد؛ ها اجتناب شود تا حريف مجبور نشود مجازات گونه خشمگين شدن

  .را از بين ببردها   آنشوند تا رفتاری نشان دهند که امکان انجام سهم انسانی و الهی
 ديد؛ يوستگی میوجود را به شکل يک پ) به خصوص گاندی(خشونتی  گذاران انديشه بی برخی بنيان

جايی که خود به عنوان موجوديتی کامال متفاوت ديده (معتقد بودند رنجش و تضاد نتيجه دوگانگی ها  آن
ها   آنبنابراين برای. در شرايطی اساسا غيردوگانه است) شود؛ موجوديتی کامال جدا از ديگران می

ت حقيقي بودن غير دوگانگی اجتناب از خشونت، حتی با پذيرش خطر از بين رفتن فرديت، مانيفس
 خود را در معرض خشونتی بی در تالش برای پايان دادن به خشونت، فعال ،معتقدندها   آن.است

يابد بدون فروکاستن ادامه يابد، قرار  خشونت بيشتر در مقايسه با حالتی که خشونت اجازه می
ونت، خود را در برابر خشونت دادن به خش  از طريق ريسک شخصی با پايان،در نتيجه، فعال. دهد نمی

کند تا از طريق اتحاد نوع بشر به پتانسيل انسانی  کند و به پيشگامان جامعه کمک می محافظت می
  .دست يابند

تواند طبق فرمول زير که به  شود می ارتباط بين خشونت و جستجوی آنچه که شناخت خود ناميده می
  :تنظيم شده، تبيين شود) طرفدار گاندی یخشونت بیيکی ديگر از محققان (وسيله آرن نائس 

   متضمن جستجوی حقيقت است،شناخت خود .١
  يگانه است) يا حتی زندگی( نوع بشر ،در تحليل نهايی .٢
  سازد  شناخت خود را کامال ناممکن می،خشونت عليه خود .٣
   خشونت عليه خود است،خشونت عليه ديگری .۴
  سازد ال ناممکن میخشونت عليه ديگری شناخت خود را کام .۵
  )٣٣- ٢٨صفحات . ١٩۶۵. نائس(

  
  :طبق نظر گاندی، بهره معنوی برای هر فرد و نوع بشر کامال ارتباط دارد

من به اتحاد . بهره بمانند که يک فرد ممکن است بهره معنوی ببرد و اطرافيانش بی... من باور ندارم «
نابراين من باور دارم اگر انسانی بهره معنوی ببرد ب. ها باور دارم کامل نوع بشر و به تبع آن همه زندگی

  ».کند برد، اگر انسانی سقوط کند، همه دنيا با او سقوط می همه دنيا با او بهره می
)Young India. 4 December 1924(  

ترين وظيفه هر شخص در زندگی خدمت به نوع بشر و ايفای نقش خود در بهتر  مهم "،بنا بر اين ادعا
بدين معناست " ديگری"و " خود" اين نکته اشاره دارد که تجانس نهايی ه، گاندی ب" استکردن شرايط
 است،  کشيدن فرد نتيجه نوعدوستی در حالی که رنج.  نوعدوستی است،ترين شکِل اخالق که متعالی

دن ا بر اين باور بود که رنج کشيگاندی شديد. باشد های عينی داشته تواند پاداش حتی خودويرانگری می
؛ در نتيجه مرگ به دليلی به دیگرانها   آنکننده است تا تحميل کردن شتباهات کمتر خواربه خاطر ا

  .ای باشد برای تصديق خود تواند وسيله نوعدوستانه می
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وستی نمود همدلی و يکدلی باشد، خواه بدون عالقه شخصی اتفاق بيفتد دطبق اين تحليل، خواه نوع
از خود بهتری دويرانگری تمام شود و تنها پاداش ظاهری آن ارائه تصوير حتی در جايی که به بهای خو(

همدلی و يکدلی با عالقه شخصی .  استنوعدوستی خود عمل ،در هر صورت آنچه اهميت دارد) باشد
است و شخص  نزديک شده" حقيقت"دهد فرد به  نشان میها   آنکردن توانايی احساس. اند گره خورده
کنيم  ما خوبی می:  يک الزام وجودی استنوعدوستی. شود تر می نزديک" حقيقت"به ها   آنبا احساس

  . چون بايد اين گونه عمل کنيم، اين هدف وجودی ماست
. گيرد  را در بر می طرف مقابل اوخشونتی هم فعال و هم  در خاتمه اين که، فوايد وجودی بی

سبک زندگی بود که در جستجوی دهنده  کرد، نشان ای که گاندی مطرح می خشونتی به شيوه بی
تنها " حقيقت"خشونتی به عنوان راهی به سوی  انتخاب بی. باشد" حقيقت"رسيدن آگاهانه به 

خشونتی  فعاليت بر اساس بی. انتخابی برای خود نيست، چرا که انتخابی جهانی برای همه است
تواند؛ برای جهانی که   نمیآميز باشد، در حاليکه روش خشونت" چه چيزی را انتخاب کردن"تواند  می

در و زندگی . ناپذير است خشونت غالب شده يا خشونت روش ترجيح داده شده باشد، تضاد اجتناب
  .گيرد  و وجود آدمی را به استهزا میبرد از بين میفعاالنه احتمال شناخت خود را چنين جهانی 

  
 
 

 .زنند يدو تن از مردم استراليا از پرداخت ماليات سر باز م
هاي  اند، از تأمين مالي هزينه اين افراد كه ماليات نداده

بها براي  نظامي دولت استراليا و همچنين پرداخت اجاره
 .اند استفاده از سرزمين بومي سر باز زده

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 یريگ جهينت. ١٢

چ يکند، ه ی خودبخود و بدون خطا را ضمانت نمیروزي پییگرا وه عمليک شیعنوان  به ،خشونتی بی
 ی برا خشونتی بی که نسبت به توان ی کسانیبرا. کند ین کار را نمیز اي نیگریروش حل کشمکش د
شما «: ها آورده است ن عبارتی را با ای گاندی ناس پاسخ احتمال ن هستند،يحل کشمکش بدب

ن ندگایت، نمایدر نها). Naess. 1965. p. 78(» .کردم، و کار کرد]امتحان[د؟ من یا امتحانش کرده
 ین روش کارا است چرا که به هنگام کشمکش، به جایکنند که ا یک استدالل میدئولوژیا خشونتی بی

  .دا کنديها سر و کار پ کند تا با علت یآثار تالش م

 ی متکیا فلسفه زندگی یاسيت سيده فعالیعنوان روش برگز به خشونتی بی از ی پس، اساس استفاده
  .هستند» درست«و اخالقا »  کندی کار م «ظر ابزاریازن دوگانه است که ین باورهایبه ا
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