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 (1)«اهمیت نفی»جنگ، انقلاب و  -1

جای مانده از آن رهای بویژه در آلمان، با هلهله آغاز شد. عکسجهانی اول، به جنگ

، جوینددیگر سبقت میدهد که برای شرکت در جنگ از یکمی نانی را نشانجوا ،زمان

این جنگ بزرگ و »کنند. جذابیت تو گویی خود را برای حوادث شورانگیزی آماده می

از  های وسیعیروشنفکران پیشگام و بخش از سوی ماکس وبر، تعبیربه  «شکوهمند

]ادبی[، حال و هوای روحی شد. اشتفان تسوایگ، شخصیت معروف مردم احساس می

تا  ندفراخوانده شدمه ه»کند: در روزهای آغازین جنگ را در وین چنین توصیف می

 خود ید، جایی که همهنبرافروخته پرتاب کنی همیان تود دررا  انود ناچیزشوج

همه اختلافات  برادری،ی هشد شود. در آن لحظه، احساس برکشیدهمی زدوده هاخواهی

 (۲).«بردلتی و زبانی را از بین میطبقاتی، منز

 یندگنظری مردم و پیوند زفرسا، وحدت و همرو شدن کشور با چالشی طاقتبا رودر

وجود نیامده بود. ه ضرورتی که هرگز پیش از آن ب ؛شان ضرورت پیدا کرد و وجدان

سفه لفدا کنند، اما، ف خود راخواستند جان سربازان همه جا شتابان به جبهه رفتند و می

رزمی و  ی سختهاو فرهنگ غالب در آلمان، بیش از هر کشور دیگری، آزمون

و  کردمی ستایش مراسم معنویی همثاببسیار خطرناک را به یهای جسورانهفعالیت

 رهانید. برای آن قدرتی قائل بود که فرد را از بیهودگی و ابتذال زندگی روزمره می

که ایتالیا وارد جنگ  بود و پیش از آن خود نکه جنگ هنوز در مراحل آغازی زمانی

ای به زندگی اجتماعی کنونی جان تازه»شود، بندتو کروچه انتظار داشت که این جنگ 

لای،  گِل وآغشته به که همه پی بردند که، در واقع، سنگرهای  . اما زمانی«ببخشد

اشی از این ی دلخراش ن، تجربهاستها و مرگ در انتظار آن ،بندی سخت، خشنجیره

هوای این روحیه نوشته شد. درست است که در آن سوی اقیانوس وامر به حساب حال

 Herbert، هربرت هوور )هادرنگ پس از پایان گرفتن خصومتاطلس، بی

Hoover بعدی آن کشور  جمهوررئیس(، یکی از نمایندگان معروف دولت آمریکا و

رده خدمت ک «تزکیه و پالایش مردان»به یی که اخیراً پایان یافته هاگفت که درگیری

بود که حالا دیگر بازتاب ای ایدهی هبندی شداست، اما این اظهارنظر، احیای سرهم

  (۳)ضعیفی در وجدان مردم داشت.
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آسای هیتلر نتوانست همان ی نخستین جنگ برقهاحتی بیست سال بعد پیروزی

وجود ه ب ۹۱۹۱لای و اوت سال ی جوهاسطح از شور و شوقی را احیا کند که طی ماه

را  اهیستمدرنپُساو -بار هم بوده استتأسفآورد. ویژگی تجارب تاریخی بزرگ اغلب 

ه بدین معنا ک –دانند مفهوم پیشرفت می تمسخری خود را کند که وظیفهخشنود می

 هایی را به درجات گوناگون یادد و درسنگذارجای میات عمیقی برتأثیر هاهاین تجرب

م، اما ورزی تأکیدهای تاریخی خم پیشرفتودهند. لازم است به ماهیت بسیار پُر پیچمی

و  توانایی انسان به یادگیری تلویحاً «پیشرفت»در تحلیل نهایی، استفاده از اصطلاح 

شناسد، در واقع، بازگشت به زمان می رسمیتهناپذیری زمان تاریخی را نیز ببازگشت

هاست، غیرممکن ی کاملی از انسانهانسل یخی که مشخصهپیش از این تجارب تاری

علاقگی ]به با پیش آمدن بی ۹۱۹۱ی جولای تا اوت هااست. فضای طلسم شده ماه

ا عنوان تجلیل یهجنگ[ و برجاگذاشتن آثار خود، هرگز تکرار نخواهد شد. جنگ دیگر ب

د قبال قرار نخواهبخشی و رشد انسان مورد استفعالیت روحی یا گامی مثبت در شکل

توان از میان را دیگر نمی (۴)«اهمیت نفی»ی هگیری از توصیف هگل، تجربگرفت. با وام

 برد.

. در آن زمان سقوط تزاریسم ابراز کردتوان در مورد انقلاب روسیه می همین نظر را

های آور نوعی رستاخیز بود، رستاخیزی که محافل مسیحی و بخشو انقلاب فوریه پیام

ش ها پیدایروسیه منتظر بودند تا به تجدیدحیات کامل بینجامد. آن ینفوذ جامعهبا

جماعت بسیار متحد، از میان رفتن شکاف بین فقر و غنا و حتی پایان گرفتن دزدی، 

کردند. همین پدیده چند ماه بعد تکرار شد. بینی میگساری را پیشدروغ، کفر و باده

شنبه است و سرود حضرت نی( نماز چهارم شام یکاین تحقق واقعی مزمور )سرود دی»

 «شودخود که از آلونکش بیرون آورده می مرد از تختمریم: افتادن پُر شتاب این بیچاره

است،  از انقلاب اکتبر ،پیر پاسکال ،فرانسوی–استقبال ناظر پُرحرارت مسیحی  یشیوه

اخلاقیات »لوخ، سقوط نام ارنست ب به در عین حالی که در خارج از روسیه، جوانی،

قدرت  دگرگونی»و  «ستودمی ی طبیعت بشری راهاجنبه ترینکه شیطانیای سوداگرانه

  (۵)کرد.بینی میرا پیش «به عشق
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بار که خونای سقوط رژیمی که همه از آن نفرت داشتند و پایان گرفتن دوره

ه را برانگیختای انهلوحغیرقابل تحمل شده بود، در ماه اکتبر نوعی شور و شوق ساده

 هایتوانست در مقابل برآمد تناقضات و درگیریبود. با این همه، این وضعیت نمی

 تأثیر «اهمیت نفی» یجا نیز تجربهخونین در نظم جدید ایستادگی کند. در این

 جا گذاشت. ه شدنی خود را بانمحو

داد یم ولتی راآغاز قرن بیستم جنگ و انقلاباتی بود که نوید نیل به د یمشخصه

هدف  ههای گوناگون برقرار کند. به دیگر سخن، قهر بکه صلح پایدار را با کاربست شیوه

کار گرفته شد. اردوکشی مشترک هتضمین نابودی همیشگی مصیبت خشونت ب

، اگرچه ۹۱۱۱منظور سرکوب شورش بوکسورها در چین در سال ه های اصلی بقدرت

، مورد تحسین و تمجید ژنرال فری فرانسوی قرار آن بود یی جمعی مشخصههاکشتار

 یک ایالات -مداران ایدآلیسترؤیای سیاست»یت را تحقق مأمورگرفت. او این 

دانست و پیدایش جهانی که دیگر با مرزهای ملی و می ،«جهان متمدن یمتحده

 در واقعیت، اگرچه چهارده سال بعد وحشت (۶)«.اش نبودهمشخص هادرگیری بین دولت

مانده بود، این  جمعی مردم باقی یدر حافظه چنانهمو بیزاری از جنگ جهانی اول 

دانست که در این جا بر آن اشاره رفت.  اییتوان دلیل کاهش نفوذ ایدئولوژنمی امر را

(، در ایتالیا، ذیل این ایده برای خواست Gaetano Salvemini) مینیهگتانو سالو

 لازم است که این»تازگی شروع شده بود، استفاده کرد: هورود ایتالیا به جنگی که ب

قابل پذیرش نبود. این عنوان  «خاطر صلحه جنگ ب». ترک «نابود سازدجنگ، جنگ را 

 حسن همجواری یرابطهاین همان ایدئولوژی  (۷)جا نقل شد. ای است که در اینمقاله

)و سیاستی است که کاخ ن بعدها برای دخالت ایالات متحده اعلام کرد وبود که ویلس

 کند(. اعلام می چنانهمسفید با تغییری جزئی 

که نشان دهد این  لنین این فریادهای هیجانی را رد کرد و مشکلی هم نداشت

فریادها تا چه حد با واقعیت در تقابل قرار دارند. با این وصف، لنین مدافع انقلاب برعلیه 

داد، گیرم در پایان فرایندی متفاوت، می دجنگ بود و دستیابی به صلح پایدار را نوی

ر نظامی که د ؛شودمی سیاسی جهانی آغاز -از میان بردن نظام اجتماعی فرایندی که با

 عمیقی پیدا کرده است. یجنگ ریشه یآن پدیده
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را  اند، و نویدهاییی قرن بیستمکنیم که مشخصهیی را تحلیل میهاوقتی تراژدی

ها نشدند، جملات کارل والنتین، هنرمند کاباره موفق به تحقق آنها و انقلابات که جنگ

نظر ه ب(۸).«آینده در گذشته بهتر بودحتی »کند: مان خطور میو دوست برشت به ذهن

به  دستیابی یکه لازمهرا رسد آینده دیگر آن اندازه روشن باشد که بتواند قهری نمی

 یه کند. آن است )خواه در شکل جنگ، خواه انقلاب( توج

نیستیم. اگرچه شیوه  «ی شکوهمندهاروایت»کنیم که شاهد افول  تأکیدباید 

نوعی متناقض است، پیشرفت واقعی هپیشرفت بی هدر چالش با اید هامدرنیستساپ

کننده امروزی دایر بر آن دیگر چیزی بیش از یک اسطوره نیست. یک روایت عصبی

که  ایکراسیودست آورد، دمه کراسی بوش دمتوان با گسترمی است که صلح پایدار را

اش استفاده از قدرت  ی جنگ را برای همیشه در مقیاسی جهانی، حتی اگر لازمههاپایه

 عملیات»انداز غیرمحتملی است که برد. به نام چنین چشممی نظامی باشد، از بین

ها اگرچه این جنگ، این گیرد. با وجودمی گر انجامویران و خونین «المللیژاندارم بین

، دهندمی پیچیده و عظیم رنگ و لعابای رسانه-چند یرا گسترش و از طریق شبکه

 ای گذشته را فرابخوانند. توانند شور و شوق تودهدیگر نمی

دیگری نیز هست که باید وارسی شود. یأس و ناامیدی ناشی از تکوین  یجنبه

 توان آنمی ی و نگرشی منتهی شد کهگیری قالب فکررویدادهای قرن بیستم، به شکل

 -یاجتماع یپرهیزی به آیندهجای به تعویق انداختن خشونته را چنین خلاصه کرد: ب

 پرهیزی را در حال حاضرآفرین است، آیا بهتر نبود خشونتمسألهسیاسی که تاحدودی 

 تأسفآسان است، اما جای  «تغییر عقیده»کردیم؟ درک این ای فردی آغاز میبر پایه

که از پیش مورد بررسی تاریخی جدی قرار نگرفته است. همگی ما معنای خون و  دارد

های تغییر جهان از یی که برنامهها، خون و اشکدانیممی که ریخته شده یی راهااشک

های ، جنگ یا انقلابی که با شیوهه استالشعاع قرار دادطریق جنگ یا انقلاب را تحت

و  هاها، شکست، اما در مورد سختیبار آوردبهتایج متفاوتی گوناگون انجام شد و ن

 را تجربه کرد، چه پرهیزی آنعیاری که جنبش الهام گرفته از خشونتی تمامهاتراژدی

 دانیم؟می
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مجمع صلح » و تغییرات در تعریف قهر: «منفی یمبارزه» -۲

 «آمریکا
ده ند، ابتدا در ایالات متحهایی که تجسم این شیفتگی ]به مبارزه منفی[ بودگروه

ی با تازگهدر پی موج خستگی بعد از جنگ شکل گرفتند، جنگی که ب ۹۱۹۱در سال 

هایی جنگ طولانی یتر، به دنبال چرخهطور عمومیه بریتانیای کبیر پایان یافته بود، یا ب

ن یناپلئونی باعث شده بود. ای هدور انقلابی یکه درگیری بین رژیم قدیم و فرانسه

تر انجمن رادیکال»و حتی  «مجمع صلح آمریکا»متحد شدند و  ۹۱۸۱ها در سال گروه

. مانیفست اصلی این جنبش مسیحی صلح بنیان گذاشتندرا  «انگلندمقاومت نیوعدم

توضیح داده شده. این  «با مذهب مسیح ناسازگار است ،جنگ»دوست در کتاب 

 این کتاب روشن بود: شر شد. موضعکتاب چند سال پیش به همت دیوید ال. داج منت

و هر عملی را که در تضاد با انجیل  «واقعی مسیحیت است یشهادت، روحیه یروحیه»

  (۹)دانست، و بنابراین هر شکلی از قهر را.« کارانهجنایت»قرار گیرد باید 

ی که در ایالات جنوبی آمریکا نقشی اساسی داشت، نیز بر همین بنیاد داربردهنهاد 

شد که انسان علیه انسان اعمال میمحکوم میای تجلی قهر و ستم ظالمانه همثابهب

های طولانی ی مدتداربردهبرانگیز نیست، چرا که این رویکرد چندان تعجب (1۱)کرد.

جنگ برای طرف پیروز، حقی که بر طرف  مبنای حقّشد، آن هم برمی بود توجیه

باره مناسبت داشت(. در در این 1یری گروتیوسگموضعویژه بهشد )می مغلوب تحمیل

ند، ی زبان به اعتراض گشودداربردهچون روسو علیه ی نویسندگان رویکردمخالفت با این 

، هاضفردانستند. بر پایه این پیشمی حالت جنگ یرا ادامه دقیقاً به این دلیل که آن

ده طولانی در ایالات متح یموازات تبلیغ برای الغای بردگی زمانه طلبی بجنبش صلح

ند قرن نوزدهم، پیو یادامه یافت. جنگ بین ایالات متحده و مکزیک، کمی پیش از نیمه

                                                      
 یفلسفه یهای معروف در زمینه( از شخصیت۹۱۱۱ ـ۹۴۱۱) Hugo Grotius-گو گروتیوس هو 1

 یهای گوناگون نوشته است ولی از نظر فلاسفههای سیاسی است. او آثار زیادی در زمینهحقوق و تئوری

ده سشهرتی که تا چند  ؛قانون طبیعت و تاریخ عقاید شهرت دارد یخاطر تحقیقاتش در زمینههامروز ب

 قوت خود باقی بود.[هب
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ن جنگ پس از فتح تگزاس و امستحکم کرد. فاتح ،دو هدف را این سستنی بینگنا

که در خلال جنگ استقلال علیه  ی راداربردهالحاق آن به جمهوری امریکای شمالی 

ای این لحظه« مجمع صلح آمریکا». برای دوباره برقرار کردند ،غا شده بوداسپانیا مل

به این دلیل که رویدادها ظاهراً تحقق کامل  رفت،می به شمار باشکوه و باعظمت

 رساند.میها را به اثبات مانیفست سیاسی و ایدئولوژی آن

 شد کهبا این همه، نخستین علایم بحران درست چند سال بعد، زمانی ظاهر  

شد، انقلابی که در سراسر اروپا در سال بایست دیدگاهی در مورد انقلاب اتخاذ میمی

گسترش پیدا کرده بود. با عطف توجه به فرانسه، این بحران به الغای نهایی  ۹۱۱۱

امیدها دوباره ی در مستعمرات و ظهور یک جمهوری در شهرها منتهی شد که داربرده

وجود آورد، صلحی که تاریخش به انقلاب سال ه ح مداوم بو نویدهایی را در باب صل

شباهت به مورد جنگ بین ایالات متحده و ، بیاین گردد. با وجودفرانسه برمی ۹۸۱۱

ان و طرفداران الغای بردگی وجود داشت، طلبصلحمکزیک، نوعی جدایی در روش تعهد 

م برافراشتن پرچم صلح لاز ی وداربردهآمیز برای جلوگیری از چراکه یک انقلاب خشونت

پرهیزی امریکا که از این وضعیت ناآرام بود، به ترفند متوسل شد. بود. جنبش خشونت

لابی که انق یبارهگیری دراین ترفند عبارت بود از استقبال از نتایج ]جنگ[ بدون موضع

ر این ب اصولاً «مجمع صلح آمریکا»وجود آورده بود. استدلال این بود که ه آن نتایج را ب

جلوگیری کند، در حالی که موج  هاوجود آمده است که از جنگ بین ایالته بنیاد ب

 ( 11)گرفت.خود میه های داخلی بشورش و ناآرامی در اروپا شکل یک رشته جنگ

ه سال بعد چنان بر جا بود، نُهم ۹۱۱۱این معضلات سیاسی و اخلاقی که در سال 

قشون  علیه ،( هندیSepoysی )هاسپویبه شکل حادتری برآمد کرد. وقتی 

 یهای انگلیس در هندوستان، شورش کردند، دولت در لندن با اقدامامپراتور

تر، شاید شدیدتر از گرانه واکنش نشان داد، واکنشی که خشونت آن نه کمسرکوب

 رست» بر ردّ ای طرز ویژهه[ بود. با این وصف، ایدئولوژی غالب بهاشورش اولیه ]سپوی

خوبی است. او  ینمونه زمینهشورشیان متمرکز شد. توکویل در این  «وحشت و

برای »در هندوستان  «بربریت»دهد که بازگشت به طور نشان می احساسش را این

ر . بدین ترتیب از کشور اصلی د«بار خواهد بودتمدن و پیشرفت بشریت فاجعه یآینده

می را دوباره در مستعمره غرب خواسته شد که با قدرت عمل کند و نظم عمو



 

 
 

 های نافرجاممعضل اخلاقی و وعده 7

منابع و تمامی  یدر دوران ما برای ملت انگلیس، اگر همه»]هندوستان[ برقرار کند: 

 ( 1۲).«کار برد، تقریباً هیچ چیز غیرممکن نیسته اش را باراده

ا ر ن اصلی سنت لیبرالی، توماس بی. مکالی، حتی از این هم پاایکی دیگر از مبلغ

 گفت[: فراتر گذاشت ]و

حدی برآشفت که در خاطرم سابقه هی بومیان سپوی، ملت را بهاکاریستم» 

شود.... احساس تقریبًا همگانی این است که می نداشته است. فریاد بلند انتقام شنیده

ی دهلی نباید گذشت، و من اذعان هادیوار یحتی یک سپوی در محدوده از جان

 (1۳).«آن همدردی نکنمتوانم با این احساسی است که نمی کنم کهمی

کاملًا متفاوت بود. مارکس در عین حال که  «فاجعه»واکنش مارکس به این  

ی هانبجپذیرفت که شورشیان مسئول عملیات وحشتناکی بودند، خشم اخلاقی یکمی

ن استعمار و تمدن غربی برترشان را که در حد افراط بود، به سخره گرفت. او امبلغ

آوریش فقط، در شکل متراکم خود، یک شرم یهمه با هایرفتار سپو»معتقد بود: 

 ها به اِعمال. انگلیسی«واکنش طبیعی به رفتار خودِ انگلستان در هندوستان است

رفتار کثیف خود ی درباره ادامه دادند و اغلب «مرگ و زندگی» یسنگدلانه «قدرت»

شد که ده تا پانزده ی نمیروزی سپر»کردند: می گویی شان لاف زده و گزافهیهادر نامه

 ما دادگاه نظامی را سوار بر اسب تشکیل»یا  «آویز نکنیمنفرشان ]غیررزمندگان[ را حلق

. «تیمبسکردیم یا به گلوله میآویز می دیدیم یا حلقمی سیاهی کهدادیم و هر کاکامی

 هر سو، البتآورد کاملاً روشن است. از دیگوجود میه این رفتارها ب یکه همه «تفریحی»

ان روی بومیقشون اروپایی زمانی که رودر» - تایمز یروزنامهمنتشره در  یطبق نامه -

 (1۴).«شدندمی گرفتند به دشمن تبدیلقرار می

 کردند: حتیاستدلال می شان چنینچه بود؟ اکثریت «مجمع صلح آمریکا»موضع 

 والیان ،این، با وجود ه باشدتاگر حاکمیت بریتانیا در هندوستان منشاء غیرقانونی داش

را تضمین کنند. به دیگر سخن، شورشیان  موظف بودند نظم را حفظ و تمکین از آن

شد اطاعت نکرده و در اشتباه کردند که به قهر متوسل شده، و از قوانینی که اجرا می

ه برسر بلک ،برسر جنگ نبود مسألهاین کار شدند. بنابریی یاغی و جنایتتحلیل نها

کاری عمومی و نیروهای نظم و قانون بود. در نتیجه پشتیبانی از نیروهای خورد بین بزهبر
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انداخت و یا جنبشی که با آماج شکل نمی طلبی را به خطرنظم و قانون هدف صلح

 مسلحانه بین کشورها. این امر یوجود آمده بود، یعنی مبارزهه از جنگ بای ویژه

اتخاذ شد و در حقیقت عنصری  ۹۱۱۱اشد که در سال تواند شبیه تکرار دیدگاهی بمی

. شدمی مشاهدههای داخلی و استعماری در تعریف جنگ در آن از لحاظ نکردن جنگ

 کرد. در عین تأکیده[ زمیندر عین حال، مهم است بر عنصر ناپیوستگی هم ]در این 

کار رد آشه سال پیش نگاه به جنبش انقلابی مثبت بود، هرچند این رویکحالی که نُ

حمایت رسمی آشکاری از نیروهای سرکوبگری شد که مسئول  ۹۱۱۸ نبود، در سال

و  تر بودکم، و در راستای نقد مارکس، حتی وحشیانهنوعی قهر بودند، قهری که دست

 آن یک انشعاب دردناک بود، تشکیلات یآور نیست که نتیجهتر قابل توجیه. تعجبکم

هویت ندانست. هم «مجمع صلح آمریکا»د را با دیدگاه ، خو«انجمن صلح لندن»هموند، 

آشکارا برای توضیح  «جنگ»با جدا کردن خود، از اصطلاح  این انجمن ]صلح لندن[

کشمکش در هندوستان استفاده کرد و بدین ترتیب اِعمال قهر دولت انگلیس را نیز رد 

ها طرفی آنگیری بیضعتری بود، اما اگرچه موگیری متعادلاین، البته، موضع (1۵)کرد.

 ای از عناصر حاکمیت استعماری )قساوت سرکوب( را همراه با شورش محکومپاره

 داد.قهر قرار نمی یجزء مقوله چنانهمکرد، خودِ حاکمیت استعماری را می

نهایت روشنگر است: اعلان پرهیزی، بیتحلیل این فصل در تاریخ جنبش خشونت

هایی را که اتفاق گیری در رابطه با درگیریکار موضع اخلاق بدون قید و شرط عشق،

پرهیزی بود، شان اصل عام خشونتکرد، کسانی که راهنمای عملمی افتاد مشکل

 دیدگان قرار دهند. آمیز ستمگرایش داشتند بنیاد نقدشان را بر شورش خشونت

 

و تشدید و افزایش قهر: جنگ داخلی  «پرهیزیخشونت»-۳

 آمریکا
ی در هر دو سوی اقیانوس اطلس، بحران طلبصلحتین بحران در جنبش نخس این

در  ۹۱۱۱در سال  «فراری یقانون برده»تری را در پی داشت. دیگر، بحران بسی جدی

ایالات متحده وضع شد و به اربابان جنوب ]آمریکا[ امکان داد تا بردگانی را که به شمال 

پوست، این قانون این بود که حتی مردم سیاهپناه برده بودند دوباره اسیر کنند. معنی 
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گرفتند. زمانی اند، در خطر بردگی اجباری قرار میفراری یشدند که بردهاگر متهم می

که این نیروهای نظم و قانون تلاش کردند این قانون را به اجرا درآورند، با جنبش 

در پی این مقاومت،  .گرفتمی بردربردگی را  یمقاومتی مواجه شدند که طرفداران الغا

ی م بود. مصیبتأریزی هم توپیش آمد که گاه با خون ایملاحظهی نسبتاً قابلهاشورش

تا  پرهیزیبا آن دست به گریبان شد از این قرار بود: خشونت «مجمع صلح آمریکا»که 

یرویی آور باشد، نتواند شرممی که توانست با قانونی درگیر شود که در عین اینمی کجا

 پوستی حمایت کرد کهشود از بردگان سیاهکند، و تا چه اندازه میرا اجرا می انونی آنق

امون ، پیرسخنی در امان باشند؟ به دیگر داربردهکوشند با پناه بردن به کانادا از می

ملا شد، چه ده اما چند سال بعد در کانزاس بریک جنگ داخلی که در نهان آغاز ش

کاره هی نیمداربردهن نهاد ابار برخورد بین طرفداران و مخالفاین موضعی باید اتخاذ کرد؟

ی پرهیزبندی به اصل خشونتمتوسل شدند. پای پایان نگرفت و هر دو طرف به قهر

 دچار تزلزل شد. «مجمع صلح آمریکا»حتی در بین پیروان 

اعضای ای از این وضعیت با آغاز جنگ داخلی آمریکا به اوج رسید. در آغاز پاره 

از اتحادیه ]ایالات[ خواستند از توسل به اسلحه اجتناب ورزند و  طلبصلحجنبش 

گ بر جن تربیشرا تحمل کنند )نقدشان از قهر  داربردهی هاایالت «آمیزصلح»ی یجدا

ی( با این همه، پس از جنگ فورت سومتر، زمانی که داربردهمتمرکز بود تا بر نهاد 

غاز خصومت آ ارا با فتح محل اتحادیه که در آن منطقه بود، بکنفدراسیون حمله نظامی 

گسترده  طوره با پشتیبانی قاطعانه از لینکلن اتحاد خود را ب «آمریکا مجمع صلح»کرد، 

پرهیزی را احیا کرد. حتی در همین مورد هم، جنبشی که گسترش آرمان خشونت

خود  یای، گزینش راهبرددههمت خود قرار داد، با اتکا به استدلال شناخته ش یوجهه

رش بلکه سرکوب قانونی یک شو ،را توجیه کرد، با این استدلال که این درگیری نه جنگ

کارانه است. سربازان اتحادیه ]ایالات[ نه سرباز به مفهوم حقیقی کلمه، بلکه جنایت

 اندازشدند که در خدمت نظم عمومی بودند. طنز این چشممی هیی در نظر گرفتهاپلیس

دانستند که قبلاً هرگز در مقیاسی می «عملیات پلیس»این است که این درگیری را 

ها در بخش هایی شرکت کردند که سالوجود نداشته و صدها هزار انسان در جنگ

انیم تومی ریزی بسیار زیادی را در پی داشت. اکنونوسیعی از کشور ادامه یافت و خون
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ه در سطحی نبود که وضعیت جنگی تلقی شوند، اگرچ هااضافه کنیم که این درگیری

الوصف، کشمکشی بود که قربانیان آمریکایی آن بیش از مجموعه قربانیان آمریکا مع

 دو جنگ جهانی بود.  طی

وفاداری به اصل  یاما شاید بهتر باشد بر تناقض دیگری متمرکز شویم. دغدغه

ی علیه رکشکانگیخت تا لشرا بر« آمریکا مجمع صلح»رهیزی اکثریت اعضای پخشونت

مثابه تلاشی برای برقراری مجدد نظم عمومی تلقی کنند. بنابراین، اگر هجنوب را صرفاً ب

سربازان اتحادیه ]ایالات[ فقط پلیس بودند، پیامد آن این بود که سربازان کنفدراسیون 

ی هاکه درگیری بودند که سیستم دادگستری حتی پس از اینای کاران عادیبزه

کرد. بدین ترتیب، چنین شد که می ها را مجازاتسلحانه پایان یافته بود، باید آنم

ویژه هخورده، ب هر اقدام مبنی بر عفو و اعتدال نسبت به طرف شکست طلبصلحجنبش 

تی ی دگرگونه شد و حپرهیزخشونت نسبت به رئیس کنفدراسیون را رد کرد. ]جنبش[

 غییر یافت.تری تبه شکل خشونت بدتر و گسترده

یی هاخود گرفت. به مصیبته کننده باین دیالکتیک گاه ابعادی بسیار نگران 

 برای هاوجود آمد. این مصیبته بازگردیم که در آستانه و آغاز جنگ داخلی آمریکا ب

( یکی Charles Stearns. چارلز استیرنز )به بار آوردای چارلز استیرنز عذاب ویژه

پرهیزی طرفدار الغای در جنبش خشونت هاهپذیرترین چهرناترین و آشتیاز جذاب

خودداری کرد و حتی از  نظامیانشبهاز پیوستن به  ۹۱۱۱داری بود. او در سال برده

امتناع خاطر سر باز زدن از وظیفه به او تحمیل شده بود، ه که بای پرداختن جریمه

تر پذیراران جنبش که انعطافشباهت به دیگر طرفدو سر از زندان در آورد. او بی ورزید

گراتر بودند، نه فقط توسل به قهر در معنای دقیق کلمه، بلکه استفاده از هر نوع و واقع

ت به دشمنان» دانست. او با اخلاقِمی را غیرقابل قبول «زنندهجسمی غیرآسیب فشار»

قابله م با مشروعیتی که تورات برای جنگ قائل شده بود،آمده که در انجیل  «عشق بورز

، زمانی که قانون بردگان فراری به اجرا گذاشته شد، ۹۱۱۴کرد. با این همه، در سال

 عدم های کانزاس، مصیبت بزرگی پیش آمد: آیا طرفدارانمخصوصاً پس از درگیری

ا ی، دستگیری بردگان فراری یداربردهتوانستند بدون واکنش به گسترش می خشونت

و مرگ  هاوی دست بگذارند، اگر نخواهیم به زخمیپوستان آزاد دست راسارت سیاه

همه این مسائل مخالفت کنند؟ استیرنز تصمیم  کسانی اشاره کنیم که سعی کردند با
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کرد که احساس می را پشت سر خود خراب کند، حتی با وجود این هاپل یگرفت همه

پذیر نااجتنابقهر  . او معتقد بود که پاسخ قهرآمیز بهاستنکرده  عمل چنینکنون تا

که در هر حال هدف اتحادیه ]ایالات[  آمده است و این واقع هم اکنون پیش است و در

نه انسان که جانوران »ها گیرد: در تحلیل نهایی، آنمی برانگیز را درافراد کاملاً نفرت

ها برخورد شود و از با آن «شیرها و ببرها»که لازم است به همان روش  ،«اندوحشی

کنیم نگرانی مربوط به وفاداری به اصل که مشاهده می گونههمان (1۶)برده شوند.میان 

پرهیزی علیه افراد بشر با ناانسانی کردن دشمن حل شد. این امر ممکن است خشونت

ی نداشت. به تأثیرانسجام رسمی این هدف را حفظ کرده باشد، اما در کاهش قهر هیچ 

بومی  یهاکشی آمریکاییکه از مفاهیمی در نسل رسد که استیرنز از این قضیهنظر می

شد که شبیه مفاهیم مورد استفاده او بود، از اندک اطلاعی هم برخوردار استفاده می

 نبود.

با آن موافق نبودند. دیگران آشکارا همه  «انجمن صلح آمریکا»با این همه، در  

حت آن شرایط قبول ی را تپرهیزخشونتناگزیری استفاده از قهر و نقض اصل عمومی 

و ی بود، تضاد شدیدی بین دیکه وضعیتی که پیش آمده بود استثنا جاداشتند. از آن

 ناپذیر بودند، و بایدوجود آمد که به یک نسبت خشن و در عین حال اجتنابه اصلی ب

 Angelinaلینا گریمک )جها را انتخاب کرد. این استدلال را خانم انیکی از آن

Grimkeیزمینه فرقه(، که پس ( کویکریQuaker داشت، پذیرفت و در رابطه با )

آمد آن کشاکش شدیدی بود وقتی مشاهده گیری کرد، امری که پیبردگان فراری موضع

 کرد که:

 ایوچر.. تسلیم بی چون.ها به نظرم شنیع و زشت استانسانگرچه ریختن خون » 

ر این د تر است...تر و زشتشنیع یک قربانی درمانده که سرنوشت برده را داشته باشد،

اری ک رسد که باید بین دو شر، یکی را انتخاب کنیم، و تنهاصورت، چنین به نظر می

مجبور  تر را برگزینیم و آزادی را، اگرکم آید این است که شرّمیمان برکه از دست

زی رینخو باشیم، در خون غسل تعمید دهیم. اکنون از پیروزی عدالت و انسانیت بدون

ی است که با بردگی همیشگی قابل مقایسه کاملاً ناامیدم. یک جنگ موقت شرّ

  (1۷)نیست.
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و  شود، مشکلاتمی روهی با یک بحران تاریخی اساسی روبپرهیزخشونتوقتی امر 

 نماید. در این حالت است که تناقض آن بهتر مشاهدهمی ی آن بار دیگر رخهامصیبت

را رد کرد و از  هاسازش یی به همان اندازه که همهزپرهیخشونتشود: جنبش می

جنایی بخشید  یدشمن جنبه یبازاندیشی بر اصول خود سرباز زد، سرانجام به چهره

دامن زد و آن هم  تربیشفاقد صفت انسانی کرد و در نتیجه به خشونت آن را و حتی 

 به خشونتی فاقد قانون.

 

 ی به امپراتوریپرهیزی و وفادارگاندی: بین خشونت-۴
گیرند، بنابراین پرهیزی بیش از هرکس از گاندی الهام میهواخواهان کنونی خشونت

بهتر است بر او متمرکز شویم. رهبر جنبش استقلال هند در زندگی خود مجبور شد با 

( بود که از سال Boerها جنگ بوئر )سه جنگ اصلی درگیر شود. نخستین این جنگ

یی از امپراتوری بریتانیا با بوئرها هاد. در این جنگ لشکرطول کشی ۹۱۱۸تا  ۹۱۱۱

ی هلندی در جنوب آفریقا، جنگیدند. گاندی و طرفداران هندی او هایعنی نوآبادنشین

شان در این جنگ به نجات و حمل سربازان زخمی انگلیسی محدود بود، که نقش

ی نظامی نیز هاشانها نعنوان داوطلب در این جنگ شرکت داشتند، و حتی به آنهب

د است، کلاً مفی روایی انگلیسکرد که حکمفرض حرکت میاین پیش اعطا شد. گاندی با

عنوان رعایا، این نیست که به کم و کیف همعمولی ما ب یبنابراین، وظیفه »اعلان کرد: 

جنگ وارد شویم، بلکه این است که زمانی که جنگ به طور واقعی درگرفت چنین 

. احساس او این بود که «مان هست، انجام دهیما، تا حدی که در امکانیی رهاکمک

ا به استقلال به لطف دولت بریتانیا ر یابیدست اندازچشماست و  «جنایت» ،«عملیبی»

باید اضافه کنیم که اگر چه نقش گاندی به حمایت از ارتش ( 1۸)اندازد.می به تعویق

دست بگیرد، محدود بود، در عین حال، با ه حه بکه مستقیماً اسل بریتانیا، و بدون این

یک گروه بزرگ و با عظمت که حدود هزار و صد هندی بود، »غرور اشاره کرد که 

جنگ ترک کردند، تا به ارتش بریتانیا کمک  ی( را به مقصد جبههDurbanدوربان )

را  "ینشینعقب یِنشینی از پعقب"جنگ  یکم در مراحل اولیهکنند، ارتشی که دست

ی دانست! در پرهیزخشونتتوان چنین نگرشی را مدل می مشکل (1۹). «کردتحمل می
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ل یکه گاندی نه فقط فضا پرهیزی داشت، اینی با خشونتکارتباط اند این امر حقیقت،

 ، بلکه همین«جنگیدندمی که شجاعانه در میدان نبرد»ستود می نظامی انگلیس را

 نو ای «هر بوئری یک جنگجوی خوب است»داد: می ستایش را نسبت به دشمن نشان

ای ه[ نیاز به آموزش مفصل ندارند چراکه جنگیدن یکی از ویژگیهایها ]بوئرآن»که 

بینند، می طور هم وقتی آزادی خود را در معرض تهدید همین .«کل این ملت است

ف شدند توصی «شجاع». زنان هم «متهورانه بجنگند» ،«یک انسان چونهم»اند  آماده

[ به پردازی ]نسبتگی بیمی ندارند و حاضر نیستند با خیالهاز بیو»و نشان دادند که 

که قهر در ذات خود محکوم  جای اینبهبنابراین،  (۲۱)،«آینده نیروی خود را هدر دهند

 یطور مستقل، از زاویهه که به نماد شجاعت و دلاوری تبدیل گشت، ب مجردیه شود، ب

قهری بود که  شد )حتی باوجود اینگذاری کرد، ارزشدنبال می های جنگی کههدف

کردند(. پشتیبانی می آن از زدند یاجمله زنان، به آن دست میکه یک جمعیت کامل، از

ه آلمان کای این نگاه به قهر گام کوچکی با ایدئولوژی جنگی فاصله داشت، ایدئولوژی

 در جنگ جهانی اول به کار گرفت...

ه گرفت، کشتاری کگاندی کشتار وحشتناک ناشی از قهر را نادیده می در عین حال

های گوناگون بود، روزا لوکزامبورک بر ها به شیوهو انگلیسی هایبوئر ویژگی سیاست

داری منسوخ در برده»را نمایندگان  هایآن ]کشتار وحشتناک[ متمرکز شد. او بوئر

ند، اسازی و حتی کشتار بومیان مشغولبردهدانست که به اخراج و می (۲1)«ردمقیاسی خُ

ر کردند، دمی دانست که گرچه خود را حامی بومیان وانمودمی ها را نیروییو انگلیسی

، پس از دستیابی به هدف انباشت سرمایه و هایها در اتحاد با بوئرکردن آنقربانی

بین  ایاین مقایسه. بنابردادندی بریتانیا، تردیدی به خود راه نمیامپراتورگسترش 

قهر انقلابی  تأییدو لوکزامبورگ )که تردیدی در  ی(پرهیزخشونتگاندی )قهرمان 

دهد: گاندی قهر جنگ در هر دو سو ]هم به دست میای غیرمنتظره ینداشت( نتیجه

بخشید یا در بهترین حالت به از سوی استعمار و هم از سوی بومیان[ را مشروعیت می

 کرد ورا قویًا محکوم می ، در صورتی که لوکزامبورگ آندنگرمی اضاغم یآن به دیده

بسی پیش از  است،دهشتناک  یقهر که مترادفخط مشی سیاسی  یعنوان ادامههب

 دانست.شروع جنگ انگلیس ـ بوئر مردود می
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که چند سال بعد جنگ جهانی اول آغاز شد، گاندی متعهد شد که پانصد  زمانی

بریتانیا بسیج کند و با چنان اشتیاقی پیش رفت که به منشی  هزار نفر برای ارتش

اصلی  مأموراین باورم که اگر من  بر»السلطنه ]بریتانیا[ نوشت: مخصوص نایب

طور هم، زمانی  همین (۲۲).«توانم برای شما نیرو ارسال کنممی سربازگیری شما شوم،

بروند و در خدمت نیروی  میهنانی بود که مایل نبودند به جنگکه روی سخنش به هم

عنوان ملت ترسو نگریسته هبه ما ب»گر کشته شوند، گفت: استعماری اشغال

شود، اگر بخواهیم از این سرزنش در امان باشیم، باید استفاده از اسلحه را می

اگر امپراتوری نابود شود، همراه آن امیدهای ». او گفت در غیر این صورت «یاد بگیریم

ی، که پرهیزخشونتجا گاندی نه در دفاع از در این( ۲۳).«شودمی نابودما نیز  یزنده

طور کامل و با قاطعیت تشویق کرد که در جنگی ه وطنان خود را بسهل است، هم

ها اتفاق افتاد، جنگی که طرفداران گوناگون دورتر از آن شرکت کنند که هزاران کیلومتر

 دانستند، جنبشی که او خودمی معنیبی عامرا قتل آن گریجنبش انقلابی ضد نظامی

ی خدمت شایانی به پرهیزخشونتآورد. بدین ترتیب ]گاندی[ قهرمان می وجودشه ب

حدود  ۹۱۹۱ در پاییز سال»تقویت و تحکیم ماشین نظامی پادشاهی بریتانیا کرد: 

دی لیون هنی، و در پایان جنگ یک م«سوم ارتش بریتانیا در فرانسه، هندی بودندیک

طور هم به همت  پس از طی سفری طولانی در جنگ شرکت کرده بودند. همین

ها در حقیقت، علاقه نبودند، آنی بیسربازان وظیفه»ی گاندی، این سربازان هاموعظه

که، از سه ارتش  . کوتاه این«شوق ر شور ون پُاهمه داوطلب بودند و آن هم داوطلب

 و هابسبورگ یامپراتورعنی روسیه، نژادی که در جنگ موضع گرفته بودند، یچند

ن امپراتوری بریتانیا توانست انضباط ]جنگی[ را تا به پایان رساند امپراتوری بریتانیا، فقط

  (۲۴)کشت و کشتار حفظ کند.
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: گاندی و عامقتل، یا «مردانگی»مثابه آزمون هجنگ ب -۵

 هابلشویک
اول، گاندی مردم را با لفاظی بوئر و جنگ جهانی  –ر جریان هر دو جنگ انگلیس د

کرد که نیاز به واکاوی دارد. لحن گاندی نسبت به کسانی به رفتن در جنگ تشویق می

رخورد ب یدادند، خشن بود. این شیوهعلاقگی نشان میکه در جنگیدن علیه بوئرها بی

علاقگی به جنگ علیه بوئرها ها ]کسانی که با بیحتی در صورت پیروزی نهایی آن

 (۲۵)دانست.می «رفتار زنانه»یافت. او چنین ملاحظاتی را صرفاً نشان رفتند[ ادامه میمی

گرفت می کاره میهنانی بگاندی همان رویکرد خشن را طی جنگ جهانی اول علیه هم

که بر سر منطق شرکت در کشتار جمعی شک و تردید داشتند، کشتاری که جنبشی 

بین افراد شجاع و کسانی »کرد: ی طرفداری میهیزپرخشونتداد که از می را انجام آن

. در عین حال کسانی که «تواند دوستی وجود داشته باشدکه رفتار زنانه دارند، نمی

شدند. احساس گاندی این بود بودند نژادی جدا از هم تلقی می «کاملاً بزدل و زنانه»

 دسته را ب «دنتوانایی قدرت کامل برای ضربه ز»که پیش از ترک جنگ لازم است 

دفاع از » زمانهمو  «کنیمما به امپراتوری کمک می»دهد: گاندی ادامه می (۲۶)آورد.

 دسته خود را ب یرفتهدستآموزیم و مردانگی ازحد معینی میهندوستان را تا 

 (۲۷).«آوریممی

ه شد کبود. چنین احساس می «ننگ رفتار زنانه»بنابراین، هدف زدودن همیشگی 

بخش کل جماعت و یافتنی است که روح فداکاری الهامدر صورتی دست این هدف

 یفدا کردن پسران در این جنگ نه موجب درد و رنج، بلکه باید مایه»ن باشد: امبارز

ن ای»پشتیبانی کنند:  گاهاز این دید ، زنان نیز فراخوانده شدند تا«مسرت باشد

تی به . وق«ند از آن استقبال کننداوظفها ]زنان[ را بترساند، بلکه مدرخواست نباید آن

جدید  اگر سربازان»اساسی نباید غافل باشند:  یکنند، از یک نکتهشان فکر میپسران

کنند، و دیگر میدان جنگ کشته شوند، خود، روستا و کشورشان را جاودانه می در

خواست از بین این در (۲۸)، «دهندمی سرمشق قرار و نمونهها را درنگ آنسربازان بی

ود شد، شباهت وجشان و تجلیلی که قبلًا از زنان بوئر میوالدین به فدا کردن پسران
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بهمی ی مها، این قضیه ما را به نیت«ی نداشتندیاز بیوه شدن ابا»دارد، زنان بوئری که 

( Tucholskyگرداند. توخولسکی )می که در ایدئولوژی جنگ در غرب وجود دارد، باز

ها به کشیشان نوع دیگری از انسان»دهد: می نشان ن نیات را چنینای ۹۱۸۸ در سال

 آشامی خستههایی که هرگز از خونکردند، انسانانجیلی در این جنگ حمله می

 . این زن، در حالی«اجتماعی معین، یک نوع مشخص زن آلمانی یشدند: یک طبقهنمی

خود را  «پسران و شوهران»گرفت، می خوده تری بعام ابعاد هرچه وحشتناککه قتل

 «ها[ برای قربانی کردنکافی ]از آن یبه اندازه»کرد که کرد و شکوه میقربانی می

 ( ۲۹)وجود ندارد.

محکومیت قهر بر مبنای اصول را، با در نظر گرفتن رابطه بین مردم هندوستان و 

ورد ان به این برختوان مورد ملاحظه قرار داد. روستائیان هندوستمی امپراتوری بریتانیا

گاندی نشان  ینامهکه زندگی طوریهمان–حدودی پی برده بودند  دوگانه تا یمزورانه

وادار شدند »که  و چند روزی پس از آن -کنم جا به آن مراجعه می دهد که در اینمی

ه ک ، یعنی زمانی«افسران بریتانیایی از خشونت بپرهیزند ترینرحمیحتی علیه ب

این حادثه  (۳۱)ام در ارتش بریتانیا را شنیدند، سر به شورش برداشتند.نخواست ثبت

اما  «دکنمی وار سربازگیری دیوانه»پذیرفت که ی بر گاندی نداشت. او میتأثیرهیچ 

کنم، هیچ فکر دیگری در نمی من هیچ کار دیگری»رو موضع خود را تغییر نداد: هیچبه

کنم و بنابراین، اگر جز سربازگیری کاری میسر ندارم، از هیچ چیز دیگری صحبت ن

جمهوری مربوط به ریاست یکنم برای انجام هر وظیفهانجام دهم، احساس می

 (۳1).«نامناسبم

عنوان آزمون مردانگی و بخش مهمی از رشد و هگرچه گاندی از جنگ جهانی اول ب

ار که رد آن ببلوغ فرد و کل ملت استقبال کرد، این جنگ محکوم شد و زبانی در مو

گوناگون  از طرفدارانای تر از زبانی بود که بخش گسترده تلح برده شد که بسیار گزنده و

ها بخش آنبردند، طرفدارانی که مارکسیسم و کمونیسم الهامکار میه جنبش انقلابی ب

کشتار »دهم، استالین در مورد آن ]جنگ[ گفت دست میه بود. فقط چند نمونه ب

 ماشین عظیم سوداگر»، بوخارین گفت که این جنگ «هاسانی ملتکامل نیروی ان

 نامیدند. برای «کشینسل»را  ، و روزا لوکزامبورک و کارل لیبکنشت آن«مرگ است
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ابیل کار ق»آورم، نظر تروتسکی این بود که می بررسی نهایی از تروتسکی نقل قول

ناپذیر سند بطلانهر دو طرف مخالف ]در این جنگ[،  "پرستانهمیهن"مطبوعات 

 را زمانی «انحطاط اخلاقی». در حقیقت، مفهوم «بورژوایی است یانحطاط اخلاقی جامعه

رد. شد انکار کد، نمیتغلمی شرمانه فروبه بربریت کور بی»که شاهد بودند بشریت 

بود به هدف استفاده از  «وار تشنه به خونیدیوانه یمسابقه»نتیجه گسترش 

بود  «بربریت علمی»کار داشت. یی که با جنگ سروهابرای آماج وریفناترین پیشرفته

فقط برای نابودی بنیادهای زندگی اجتماعی متمدن »که اکتشافات عظیم بشری را 

 وجوده چیزهای خوبی که تمدن را ب ی. همه«بردمی کاره و از میان بردن بشریت ب

سلامتی، آرامش، بهداشت، »: آلوده فرو افتادریزی و سنگرهای گلآورده بود، به خون

ای و در تحلیل نهایی، قوانین ی دوستانه، وظایف حرفههاروابط خانوادگی روزانه، تماس

. برای مدت مدیدی سربازان متخاصم هر دو سو کوشیدند «ناپذیراخلاقی ظاهراً تباهی

ا رگرمی پذیه با این وضعیت با ستایش از برادری که هم لنین و هم استالین آن را ب

برادری در مقیاس کلان »شدند، مقابله کنند. استالین مخصوصاً ادعا داشت که این 

که به جنگ و  بود« هاپیوندهای جدید برادری بین ملت»و  «ی جنگهادر جبهه

ای برادری را نداشت، دغدغه یایده یظاهراً گاندی دغدغه (۳۲)اد.دکشت و کشتار پایان 

گوشت دم توپ برای دولت بریتانیا،  یبازگیری و تهیهکه در هر حال، با تعهد او به سر

 گرفت. می قراردر کشاکش 

 

 جهتبسط مفهوم قهر و از دست دادن  -۶
طرز مؤثر و فعالانه ه که مانع گاندی شود که ب جای آنه ی بپرهیزخشونتآرمان 

شرکت در یک جنگ وحشتناک را تشویق کند، در دست او به شکل مفهوم افراطی و 

 ای است که در پایانمعروف نوشته یقهر تبدیل شد و این حاصل قطعه یفتهبسط یا

یا  «تمدن مدرن لعنتی»منتشر شد. در این نوشته انگشت اتهام به سمت  ۹۱۱۱سال 

ها خودداری کند، تواند از دریدن انسانکه نمیای گرسنه «ببر»، «تمدن مدرن مفلوک»

نشانه رفت. این اتهامی بود  (۳۳)کرد،می دیدکه حالا هندوستان را هم ته «هیولایی»یا 
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 دانستند هیچ کاری برایمی کس از آن در امان نماند، حتی پارلمان بریتانیا کهکه هیچ

بسیار مساعد قهر در آن وجود داشت.  یباری نکرده بود که زمینهبهبود و ضعیت اسف

جاری بر آن حاکم بود، ت یامتیاز و روحیهپارلمان بریتانیا که خودخواهی طبقات صاحب

انتخابات با اعطای حقوق سیاسی  یزمینه ۹۱۱۱تشبیه شد. در سال  «روسپی»به یک 

هایی از مردم که قبلًا از آن محروم بودند، بسط پیدا کرد، اما احساس گاندی به بخش

، و «قهر»، «با اعمال قدرت جسمی»این بود که این نتیجه ]اعطای حقوق سیاسی[ 

این نخستین بسط و گسترش مفهوم قهر  (۳۴)دست آمده بود.ه ب «نیقهر حیوا»حتی 

 هاهای چارتیستآرامیپیش از نا ۹۱۱۱سال  «رفورم یلایحه»بود: درست است که 

 ت. ربط اسبی سخن گفتن واقعاً «قهر حیوانی»یا  «قهر»ی درباره تصویب شده بود، اما

گسترش داد: ]از منظر گاندی[  با این همه، گاندی مفهوم قهر را از این هم فراتر

سنتی روستایی همه  یشدن و نابودی جامعهآهن، صنعت، استفاده از ماشین، شهریراه

ن کرد، با ایمحکوم میای طرز خصمانههمترادف انقیاد، بردگی و قهر بود. حتی طب را ب

را در جریان  «هزاران حیوان»ها استدلال که طب در تلاش برای درمان انسان

حکم نهایی او این  (۳۵).«ددرمی زنده»در حالت  را هاآن کشد و حتییش میهاایشآزم

بود که قهرآمیز بودن تجدد از دنیای پیش از آن بسی بارزتر است. ]از نظر گاندی[ 

یی که به نام مذهب به های مذهبی یا جنگهاسنتی با جنگ یتار جامعهوتیرهی هجنب

یافت و هندوستان را هم می بربریتی که از غرب گسترش انداخت، در مقایسه باراه می

قربانیانی که در آتش تمدن ]مدرن[ از »شد. می کرد، ناچیز تلقیمی به نابودی تهدید

 (۳۶).«شوند، پایانی متصور نیستمی ی سوزانش نابودهاطریق شعله

 «پیروس» یبر بنیاد این واکاوی که ده سال بعد تکرار شد )آن هم فقط با حذف واژه

که اساساً  «قهر» یو بر مبنای محکومیت یکپارچه (۳۷)در مراجعه به پارلمان بریتانیا(،

در تمدن مدرن پایه داشت، برای گاندی مشکل بود که در ]چنبره[ تناقضات و 

 یدهندهیابد. این امر توضیحرن بیستم بود، جایگاه خود را بازکه ویژگی قای درگیری

او  یگذاشت. نامهدر رابطه با فاشیسم و نازیسم به نمایش میتردیدی است که گاندی 

در این خصوص  ۹۱۱۹ ( در بیستم دسامبرRomain Rollandبه رومن رولان )

بسیاری از »ویژه جالب است: هموسولینی داشت، بی درباره روشنگر است. نظری که
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او  مخالفت» تأثیر. گاندی مخصوصاً تحت«کندمی اصلاحاتش توجهم را جلب

قرار  «دهقان یبرای طبقه»و اقداماتش  «شدن بسیار پیشرفته]موسولینی[ با شهری

را  [. این خیرخواهی ]گاندی«اش بودشور به مردمعشق پر»داشت که الهام گرفته از 

دهد که فاشیسم را مترادف با بازگشت به زندگی روستایی و رد این حقیقت توضیح می

 یألهمس، این دنی که بسیار مورد نفرت بود. با وجوددانست، تممی تمدن صنعتی مدرن

ت موسولینی را به رسمی «ت آهنینمش»که گاندی مجبور بود  وجودی اصلی این نبود. با

گسترش مفهوم قهر  (۳۸). «غرب است یقهر بنیاد جامعه»بشناسد، بلافاصله اضافه کرد: 

ور مجزا بسیار مشکل یا طه های گوناگون قهر را بو رد خشونت اساساً ارزیابی شکل

 غیرممکن کرده است.

ی شد. ط تأییداین امر با تزلزلی که گاندی طی جنگ جهانی دوم از خود نشان داد، 

م کرد، گاندی در دومی تعرض نازی بر انگلیس سنگینی یاین جنگ زمانی که سایه

 :«به هر فرد بریتانیایی»با عنوان زیر نوشت: ای گشادهی سرنامه ۹۱۱۱جولای 

که برای نجات شما و  خاطر اینه ی خود را زمین بگذارید، بهامایلم که اسلحه»

ورهایی کش فایده است. آقای هیتلر و سنیور موسولینی را دعوت کنید تا ازبشریت بی

 یها مالک جزیرهخواهند ببرند. بگذارید آندانید، هر چه را که میمی که شما از آن خود

 (۳۹).«ر زیبای آن شوندزیبای شما و بناهای بسیا

قهری هستیم که ویژگیش قدرت و انسجام است، تغییر  نفیجا شاهد آیا در این

موضعی که گاندی طی جنگ انگلیس ـ بوئر یا جنگ جهانی اول داشت؟ در واقعیت 

در  -نوشت ۹۱۱۱جولای  ۸۸السلطنه ]بریتانیا[ در ای که به نایبامر، گاندی در نامه

طرز بارزی به ضرر رایش سوم ه ق جنگ طی چهار سال بعد بدار هم ورهمین گیرو

ه را پیشنهاد کرد، ب «همکاری کامل با تلاش بریتانیا در جنگ»آشکارا  -برگشته بود

 ( ۴۱)به نفع استقلال هندوستان صادر کند.ای که بریتانیا بلافاصله اعلامیه شرط این

س و ناامیدی او سراغ توان در یأمی ها راکلید درک موضع گاندی در این سال

جنگ جهانی اول  سی که حاصل این حقیقت بود که شرکت هندوستان درأگرفت، ی

برد هدف استقلال ملی ]هندوستان[ کرده بود. در حقیقت، زمانی کمک اندکی به پیش

انگلیس فروکش کرد،  یالسلطنهنایبی هاتاب جشنوتب ۹۱۹۱که در بهار سال 
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تنها جان ی که نهعامقتل( بود، Amritsarم امریتسار )عابریتانیای کبیر مسئول قتل

داری بسیار دامنه یتحقیر نژادپرستانهآمد آن پی سلاح را گرفت، بلکهصدها هندی بی

منظور تحمیل خفت و خواری به ساکنین در سراسر کشور بود. و این حقیقت که به

آمد داشته باشند. این ورفت «وپاشان چهاردستیهاخانه به»را واداشتند تا  هاشهر، آن

 ( ۴1)«.شدنباید فراموش می»خفتی بود که 

در جنگ جهانی  طرفانهگرایش گاندی به اتخاذ موضع بی یدهندهاین امر توضیح

آرزوی »دوم بود، به این دلیل که امتیاز مشخصی از جانب دولت بریتانیا در بین نبود: 

گونه که آرزوی خوشی برای دارم، همانبریتانیا ن یخوشی برای هندوستان به هزینه

ورند و شکست بخ هاکنم که بریتانیاییآرزو نمی»یا  «آلمان ندارم یبریتانیا به هزینه

گاندی این ادعای امپراتوری  (۴۲).«را هم ندارم هاطور هم آرزوی شکست آلمانیهمین

د: کرنمی أییدتامر رهایی در جنگ علیه رایش سوم است،  یکه نمایندهرا بریتانیا 

اتی جمل یادعای من این است که ما در هندوستان قانون هیتلری داریم، گیرم در لفافه»

لر فقط هیت»، «هیتلر گناه بزرگ بریتانیای کبیر بود»طور هم گفت: ، همین«ترمتعادل

 (۴۳).«پاسخی است به امپریالیسم بریتانیا

ناسپاسی دولت بریتانیا، تحت  فریبی وعلاوه بر خشم نسبت به عوام هااین داوری

ه فاشیسم و نازیسم داشت. این قضی یدرک بسیار غلطی بود که گاندی از پدیده تأثیر

نوشت، ملاحظه کرد:  ۹۱۱۱ می که در ماهای توان به طرز بارزی در دو نامهمی را

خواهم شاهد شکست متفقین باشم. من هیتلر را به آن شریری که نشان داده نمی»

رسد که نظر میه گذارد و برا به نمایش میای کنندهدانم. او قدرت خیرهنمی ودشمی

ممکن »در عین حال هیتلر  «آورد...می دسته ریزی زیاد بیش را بدون خونهاپیروزی

نظر این اظهار( ۴۴)«.هنوز هم باشد بوده باشد، احتمالاً داشتنیاست حتی قدرتی دوست

، وقتی در نظر بگیریم که در آن زمان تعرض ]هیتلر[ شودمی باعث تعجب تربیشحتی 

 فکران لهستانی پیوسته کشتهبه فرانسه در اوج خود بود، و این واقعیت که روشن

که  مصطلح شد )هولوکاست لهستانی(« کشتار لهستانی»شدند، عملی که گاه به می

 ادامه داشت.  هاماه
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ی در فصل دوم، پس از رهیزپخشونتکنیم طرحی از تاریخ جنبش می اکنون سعی

دست دهیم. وفاداری ه ب «مجمع صلح آمریکا»مان از مشخص کردن بررسی نخست

ان آمریکایی بسیار ناپایدارتر بود. اما رهبر هند، طلبصلحاش، از گاندی به اصول دو آتشه

در مقابل، به تکوین دیالکتیک نامیمونی نپرداخت که به جنایی کردن و حتی ناانسانی 

ی تا پایان کار. پرهیزخشونتدشمن منتهی شود، آن هم با پیروی قاطع از اصل  کردن

جنگ خود جنایتی »که  هم در کار بود: به فرض اینای های لجوجانهاین همه، تلاش با

تلر تر از هیروزولت و چرچیل کم»شد که ، نتیجه گرفته می«علیه خدا و بشریت باشد

قانون را  هم ایناین خود باز (۴۵). «شوندنمیکار جنگی محسوب و موسولینی جنایت

ا ر و وجوه آن هاعیار قهر، تمایز بین جلوهدهد که بر طبق آن محکومیت تمامنشان می

 سازد. می مشکل یا غیرممکن

که گاندی قاطعانه از بریتانیای کبیر طی جنگ  جاست: در عین حالی تناقض در این

ه کای دقیقاً در لحظه و گاه هم با شور و شوق،پشتیبانی کرد  ۹۱۹۱- ۹۱ امپریالیستی

 یبر سر رویکردی بود با نقشه مسألهباید روشن باشد، چرا که  قهرنیاز به استفاده از 

 ،یهودیان «انحلال نهایی»و  اروپای شرقی «بومیان»آشکاری جهت نابودی و انقیاد 

 . مشروعیت استفاده از قهر مردد بودی درباره

جا پیش رفت که طرزی غیرعادی تا آنهیان گرفت، گاندی بزمانی که جنگ پا

مسلحانه علیه حاکمیت استعماری انگلیس را با ستایش از  یغیرمستقیم مبارزه

توجیه کرد. سوبهاش چاندرا بوس آماده بود در کنار نیروهای  2سوبهاش چاندرا بوس

 به استقلال باشد: یابیدستمحور بجنگد، در صورتی که قصد او 
                                                      

دنیا آمد. در سال هدر شهر کوتاک در ایالت اوریسای هندوستان ب ۹۱۱۸سوبهاش چاندرا بوس به سال  ۸

 یشهردار کلکته و مدتی در کنار گاندی رئیس کنگره ۹۱۱۱با گاندی ملاقات داشت. در سال  ۹۱۸۹

سه  یازده بار به مدت ۱۹ـ  ۹۱۸۱ی هاسالطلبانه بین خاطر مبارزات استقلالهملی هندوستان بود. ب

(، معتقد به استفاده  Nehmعکس رقبای درون حزبی خود، گاندی و نم )بوس بر .سال به زندان افتاد

هندوستان  ،طور بر این باور بود که پس از استقلال یابی به استقلال بود و همیناز ابزار نظامی برای دست

ی کمال آتاتورک، داشته باشد. به همین دلیل با عقاید گاندی بک ترکیهباید حاکمیتی اقتدارمدارانه، به س

دست آوردن کمک نظامی به خارج فرار کرد و پس از مذاکرات ه برای ب ۹۱۱۹مخالف بود. در سال 

( لژیون هندی داوطلبان خدمت در ارتش نازی را )زمان جنگ جهانی دوم ۹۱۱۱نتیجه، در سال بی
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 یک پرست بزرگی بود. او جان خود را فدای این کشور کرد. او ذاتاًبهاش میهنسو»

ر تبدیل شد و علیه یک امپراتوری بزرگ اسلحه کیک لش یاما به فرمانده ،جنگجو نبود

برداشت. سربازان این لشکر هندو، مسلمان، پارسی و مسیحی بودند. او خود را هرگز 

تی و تمایزات کاس وارایی برای ذهنیت روستاییدانست. نزد او جفقط یک بنگالی نمی

همه یکسان  او با وجود نداشت. از دید او همه هندی بودند و خادمین هندوستان.

 (۴۶).«کردمی برخورد

 در این مورد، حتی قهری پذیرفته شده است که مرتکبین آن خود در کنار هیتلر

 جنگیدند!می

 

 تولستوی و گاندی-۷
ای در اکتبر در زندگی خود با تولستوی آشنا شد و نامهگاندی در مقطع معینی 

این مکاتبات  یبه او نوشت و سلسله مکاتباتی را با او آغاز کرد، اما ادامه ۹۱۱۱ سال

 ناگاه متوقف شد. گاندی و تولستویه یک سال بعد که این نویسنده بزرگ در گذشت ب

میزان معتبر است؟ ببینیم کنند، اما این مقایسه تا چه می هم مقایسه را اغلب با

تولستوی مقاومت ملی مردم روسیه علیه ارتش ناپلئونی را چگونه توصیف کرده است. 

ا به ر توانستند آنرا بسوزانند در حالی که می هادهند که علوفهمی یان ترجیحیروستا

ز ا گر بفروشند. به سربازان فرانسوی که عموماً ی اشغالهابه قشون تربیشقیمت 

شد. می سریع از پشت تیراندازی یی غافلگیرانههابردند، با حملهمی گی رنجگرسن

 نامتقارن و نابرابری گسترش پیدا کرد:  یمبارزه

 خواست مسابقه طبق قوانین شمشیربازی انجام شود، ارتششمشیربازی که می»

ه روسی فرانسه بود، دشمن آن که شمشیر را فرو نهاد و به چماق چنگ انداخت، مردم

ی شمشیرباز بودند... ناپلئون این وضعیت را احساس کرد و از این زمان رویکرد درست

چماقی را بالای  جای شمشیر در دست دشمن،ه را در مسکو در پیش گرفت و وقتی ب

 (۴۷).«وقفه گلایه کردسر خود دید، بی

                                                      

شد که قشون کمکی ارتش ژاپن بود. سوبهاش  «ارتش ملی هند»و سپس رهبر گذاری و رهبری کرد پایه

 ناپدید شد. ۹۱۱۱چاندرا بوس در ماه اوت 
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 و یان به پیچیدگی افسران و سربازان مؤدبیاز این که معلوم شد دهقانان و روستا

بر  یتأثیررفتار ارتش مهاجم نیستند، نباید تعجب کرد. اما این وضعیت هیچ خوش

 تولستوی نداشت و او از جنبش مقاومت با حرارت ستایش کرد: 

موارد  که دیگران در آزمون، به پرسش این ی.. که در لحظه.نفع مردم استه و ب»

چماق  چالاکیه چرا و بوچون ه بی، باز نایستند، بلکاندکردهمشابه چه مقرراتی را رعایت 

فرود آورند تا نفرت و انتقامی که در دل دارند  گیرند و ضربه از پس ضربه ]بر دشمن[بر

 ( ۴۸).«ترحم دهد جای خود را به تحقیر و

ترین و اثرگذارترین متن ادبی عالی «جنگ و صلح»تردید تولستوی در رمان بی

تقارن را در اختیارمان گذاشته است که پیرامون درک مقاومت مسلحانه و جنگ نام

تر سازمان گر قدرتمندتر و مسلحدهقان علیه ارتش اشغال یمردم و مخصوصاً طبقه

 آلات نظامی را در اختیار داشت(. ماشین تریندادند. )در آن زمان ناپلئون مخوف

به  ۹۱۱۱، در سال «جنگ و صلح»اگرچه تولستوی چند سال پس از انتشار رمان 

های اساسی معینی بین این ی روی آورد، حتی پس از این تاریخ تفاوتپرهیزنتخشو

شوند وجود داشته است. از هم مقایسه می ای ]گاندی و تولستوی[ که اغلب بادو چهره

 ، چهار سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، درگذشت،۹۱۹۱ که تولستوی در سال جاآن

ان وطنی ارتش بریتانیا از همهاگاندی برای رده توان او را با گاندی مقایسه کرد.نمی

کرد. اما در مورد جنگ روسیه با ژاپن در می خود در مقیاس وسیع فعالانه سربازگیری

پرستانه )یا امپریالیستی( بسیار فاصله واکنش تولستوی با وفاداری میهن ۹۱۱۱سال 

 جایهتولستوی ب نمایش گذاشت.ه که گاندی ده سال بعد بای داشت، همان وفاداری

های امپریالیستی را محکوم، و در ژاپن[ و درگیری -وفاداری، این جنگ ]جنگ روسیه

 مبارزه علیه این آن روسیه استقبال کرد، انقلابی که منشأ ۹۱۱۱ برخی موارد از انقلاب

 نظم موجود را نابود»نداشت تا پشارکت در جنگ را فراخوانی میجنگ بود. تولستوی م

مفهوم »اش تولستوی بعدها در مقاله (۴۹).«نافرمانی»بلکه با  «نه با زور»بته ، ال«کنند

شان تسلیم قدرتی نشوند که مشارکت»تقاضا کرد  هامستقیماً از هندی« انقلاب روسیه

نام در ارتش ثبت»، «خواهد، قهری که با گرفتن جان انسان پیوند داردمی در قهر را
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این نقد در مقایسه با  (۵۱).«رسدکه به مصرف قهر می مالیاتی را نپردازند»و « نکنند

  بود.ای موضعی که گاندی طی جنگ جهانی اول اتخاذ کرد، نقد مترقیانه

چه لنین از تری را ارائه دهیم. اگرتوانیم درنگ کنیم و اظهارنظر عامجا میدر این

کرد، در عین روسیه شدیداً انتقاد  ۹۱۱۱خاطر حمایت نکردن از انقلاب ه تولستوی ب

و  «گذشته به نجات از شرّ»که در رمانش  خاطر اینه حال هم به او اعتبار بخشید، ب

دار داران و دولت زمیندور ریختن کامل کلیسای رسمی، زمینهتلاش برای ب»مخصوصاً 

منظور پاک کردن زمین هداری بی زمینهاهای قدیمی و شیوهشکل یو نابودی همه

دهقانان خُرد آزاد و ی هپلیسی با جامع یجایگزینی حکومت طبقهها[ و ]از لوث آن

گونه که ادعای مشابه در خصوص گاندی که، همان (۵1).«برابر، اشتیاق نشان داده بود

تغییر باقی بماند، کار پیشامدرن هندوستان بی یایم، در صدد بود جامعهمشاهده کرده

 مشکلی است.

ود و ب« پرهیز از سیاست»که مترادف  خاطر اینه ب «ییتولستو»ی هالنین از ایده

بود، انتقاد  «کمال اخلاقی خود»گزینی شخصی که هدفش منحصرا چنین از خلوتهم

ی پیش از جنگ جهانی هاها و حتی دههدر سال «تولستویی»اگرچه اصطلاح  (۵۲)کرد. 

لاب فوریه ز انقتبدیل شده بود، بلافاصله پس ا «هاضد میلیتاریست»اول به شعاری برای 

( شد، «بلشویک»)و از آن پس تا حدودی مترادف  «یطلبشکست»مترادف  ۹۱۹۸

استقبال کردند و « هاتولستویی»کسانی در فرانسه از شکست  همان زمانی که، مثلاً 

زمان کوتاهی  (۵۴)های جنگی خود را شدت دهد.امیدوار بودند جمهوری روسیه تلاش

و فرسودگی ناشی از جنگ در این سرزمین پهناور پی برد، بعد هم، غرب به ابعاد بحران 

 ۹۱۹۸سرزمینی که خودکامگی تزاری را به زیر کشیده بود. در هفدهم ماه ژوئن 

 (Il Popolo d Italia« )یتالیاا ایل پوپولو د»موسولینی خشم خود را در روزنامه 

دید تحت نفوذ ش» ،«انقلاب روسیه»خاطر این حقیقت خشمگین بود که نشان داد، او به

لنین قرار گرفته و از تولستوی فاصله گرفته بود، تولستوی، یک روسی اهل پتروگراد، 

 (۵۵)«. را در اختیار داشت "طلبیصلح"که انحصار 

 

  



 

 
 

 های نافرجاممعضل اخلاقی و وعده 25

 گاندی، بنهوفر و لوکاچ جوان-۸
ی فرهنگی متفاوتی داشت و هاخشونت زمینهاگرچه باور تولستوی و گاندی به عدم

مذهبی قویاً نقش داشت. ی هها انگیزگیری آنمتفاوت بود، در موضعشان گیریپی

شان مذهبی یخاطر وجدان و انگیزههنوعی بهی دیگری که بهاها با چهرهآن یمقایسه

گریمک را ذکر  لیناجتر نام آنتواند جالب باشد. پیشمی کردند،خشونت را رد می

زمانی که پی برد بین دو نوع مختلف قهر  طلبصلحپرشور کویکر و  یایم، رزمندهکرده

ناپذیر است، در حمایت از اتحاد ایالات ]آمریکا[ و ارتش آن طی گزینش یکی اجتناب

 Dietrichهوفر )گیری قاطعی داشت. دیتریش بنجنگ داخلی امریکا موضع

Bonhoefferای رسید که (، پروتستان معروف، طی جنگ جهانی دوم به نتیجه

 لینا نبود. جگیری آنموضعشباهت به بی

ممکن از جمله توطئه قتل او، گزینش  یهوفر جنگ با هیتلر با هر وسیلهبرای بن

تری هست بزرگ ( حق داشت که گفت از قهر شرّ Baldwinبالدوین )»ای نبود: ساده

رایش سوم  ی. حمله«مثابه یک اصل، یک قانون و یک معیارهکه عبارت است از قهر ب

وجود آورد که کاملًا ه وار آن، وضعیت خطرناکی را بدیوانهی هطلبانعهو رفتار توس

 «نداطلبد که مسئولمی یی راهاالعاده، آزادی انسانضرورت فوق»سابقه بود. بنابراین: بی

در »عهده گرفته شود، با این فرض که ه فردی هم لازم است ب «مسئولیت»و بنابراین 

 (۵۶).«ودشهر دو مورد انسان گناهکار می

 این امور آگاه بود:  یگویی مسیح به همه 

 عهدهه شان را بها مشارکت کند و بار گناهانتواند در گناه انسانمی او ]مسیح[» 

تنها موجود کامل دانسته شود. مایل  ،هاانسانی هبگیرد. مسیح مایل نیست به هزین

ه ک تحقیر بنگرد، در حالی یها به دیدهگناه به انسانعنوان تنها موجود بیه نیست ب

یح بار گناهان بشر برهاند. مس بشر زیر بار گناهانش نابود شود، مایل نیست خود را از زیر

 کند، گناهکارمی ها مسئولانه عملعنوان کسی که در زیست تاریخی انسانهب

 (۵۷)«.شودمی

د. در گیریم رانگیز باشد، گزینش قهر را درببنابراین، تقلید از مسیح اگر شرایط غم 

وبیش در همان زمان از مردم بریتانیا ای با گاندی شده است که کمجا مقایسهاین
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خواست که از متجاوزان نازی با آغوش باز استقبال کنند. این زمانی بود که گاندی هنوز 

ه هوفر علیه این نگرش و کسانی کی نپیوسته بود! بنپرهیزخشونتبه جنبش مقاومت 

تنها به »در واقعیت امر،  (۵۸)، شدیداً برخورد کرد.«برندپناه می صیشرافت خصوبه »

تواند سعادت خصوصی خود را در مقابل آلودگی می قیمت خودفریبی است که ]گاندی[

ان عالم مذهبی پروتست -کند. این طرز تلقی از طریق کنش مسئولانه در این جهان حفظ

تواند با خلوص باور است که میبر این » ای است که«دیوانه» –کند می تأکیدهوفر[ ]بن

 (۵۹).«خود با قدرت شیطانی مقابله کند یاراده

 گوید:می شاگیریدر نتیجه او

ی هستی یاگر کسی سعی کند با احساس مسئولیت از گناه بپرهیزد، با واقعیت نها»

 رگناهی شخصی خود جایگاهی ورای مسئولیتش داو برای بی گیرد...می انسانی فاصله

 ( ۶۱)«شود.ها قایل میقبال انسان

کشت و کشتار جنگ جهانی اول تصمیم به  تأثیرزمانی که لوکاچ جوان تحت 

حمایت از انقلاب بلشویکی اکتبر گرفت، از استدلالی مشابه همین استدلال بالا بهره 

و  «وجدان»، «جدیت»و توسل به  «گناه»گرفت. لوکاچ، در پافشاری بر ماهیت ناگزیر 

حتی »کند که: ( اعلام میHebbel، به همراه هبل )«ساس ]اخلاقی[ مسئولیتاح»

من که هستم که  -برد اگر خدا مرا بین گناه و عملی قرار داده بود که از آن لذت می

 ( ۶1)«بتوانم از آن گریزی داشته باشم؟

انقلابی علیه نظام  یلوکاچ جوان با اعتقاد به ماهیت ناگزیر گناه، به مبارزه 

دانست، در می را مسئول این کشت و کشتار روی آورد که آنای اقتصادی-اجتماعی

 هوفر علیه رژیم هیتلر توطئه چید و پایان کارش اعدام بود.که بنحالی

 

 مسلطی و توسل به قدرت پرهیزخشونتانقلاب ضداستعماری، -۹
ر د نحصراًتوان ممی گاندی به گزینش متفاوتی روی آورد، اما آیا این گزینش را

ی توضیح داد؟ در خصوص هر یک از سه جنگی که رهبر هند پرهیزخشونتمفهوم 

که یا از امپراتوری  ملاحظه کردیمپنجه نرم کند، و]گاندی[ مجبور بود با آن دست

ود و این را خ -حمایت کرده استای گونهه ب «جنگ زایایپرداختن به م»بریتانیا بدون 
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شرطی که دولت بریتانیا به ه اعلان کرد آماده است از آن ب یا -قرار داد تأکیداو مورد 

پذیرد، چنین هندوستان استقلال اعطا کند، پشتیبانی کند. تصویری که اکنون شکل می

اهده گیری را مشاست: اگر تاریخ بحث استعمار در غرب را بررسی کنیم، برآمد سه موضع

 دتأییهای بزرگ را خش قدرتبیت تمدنمأمورکنیم. از سویی، کسانی بودند که می

ی هاکردند، از دیگر سو، معدود کسانی که، حتی در مستعمرات، از جنبشمی

. سومی هم در کار بود گیریموضعکردند. در عین حال، می بخش ملی پشتیبانیییرها

 استعمار و هموار «خشونت»منظور از بین بردن ه خواهان رفورم از بالا ب گیریموضعاین 

 ی برای استقلال نهایی مستعمره بود.کردن راه

دوستان و هایی که رفتن او از غرب به هنسوم همراه با دگرگونی گیریموضعاین 

گر شد. گاندی، در پی داشت، در نهایت در زبان گاندی جلوهجهان استعماری برایش در

ست تواننمی کرد ومی تأکیدفرمایی انگلیس حقیقت، بر ماهیت بسیار مفید حکم

ی که ضرورت داشت از طریق ترکیب تأییدلندن تصور کند،  تأییدقلال را بدون است

های دست آید. بنابراین، در عین حالی که، ]مردم[ از یک سو، در تلاشه تشویق و فشار ب

 خاطره که مردم هندوستان ب یان به اینفرمافرمانجنگی امپراتور )به هدف تشویق 

کردند، از سوی دیگر، بر می اند( شرکتختاریخودم یشان شایسته وفاداری و شجاعت

باید می ،عطفی نرسید و بنابراینشد. فشار از پایین هرگز به نقطهمی تأکیدفشار از پایین 

شد. اگر چه فاز فشار، قهر علیه دولت بریتانیا می های برخورد قهرآمیز اجتناباز شکل

شد که علیه بریتانیا اعمال نمی ییجا کرد، فاز تشویق، استفاده از قهر را تا آنمی را رد

قهری که نه علیه بریتانیا، بلکه همراه با آن علیه دشمنان امپراتوری  ؛نظر داشت دم

 شد.]بریتانیا[ اعمال می

اکنون باید پرسشی را مطرح کرد: این مشی سیاسی تا چه اندازه موفق بود؟ به  

پرهیزی بشی بود که به خشونتجن یدیگر سخن، آیا استقلال هندوستان واقعًا نتیجه

اش را باید در پرتو آشوب و بلوای عظیمی روی آورد؟ تسلیم بریتانیا و ترک امپراتوری

دید که با جنگ جهانی دوم آغاز شد، مخصوصاً در پرتو شکستی که ارتش سرخ به 

خواست آن چیزی را بنا که طبق آن هیتلر میای رایش سوم وارد کرد، نقشه ینقشه
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کرد. پایان می در اروپای شرقی یاد «هند شرقی آلمان»اغلب از آن به نام  نهد که

 صدا در آورد.ه را نیز ب «هند شرقی بریتانیا»ناقوس مرگ  «هند شرقی آلمان»زودرس 

های بزرگ رقابت بین قدرت یافزون بر این، جنبش ضداستعماری در نتیجه

ز امر ا «ارتش ملی هند بوس» امپریالیستی نیز تقویت شد. طی جنگ، ژاپن در هیئت

چه پس از جنبش استقلال ]هند[ به منظور تضعیف بریتانیا پشتیبانی کرد. توجه به آن

انی ، هندی«ناخائن»خواست شکست ژاپن پیش آمد نیز جالب است. دولت بریتانیا می

دهد، اما نتوانست فقط به این دلیل که:  یکه در کنار ژاپن جنگیده بودند، را گوشمال

گیری نظر از جهت، قطع"ارتش ملی هند بوس"، سربازان هاهندی یاز نظر همه»

س با این همه، دیدیم که گاندی چگونه از بو (۶۲)«.قهرمانان واقعی بودند شان، سیاسی

(Bose) ورتسلیم سنگاپ»بود که بعد از ای تجلیل کرد. بوس رهبر شورش مسلحانه، 

 ن. بنابرای«اسیر شده بودند نجات داد هااپنیدست ژه که برا  بیست هزار سرباز هندی

د خواست کسانی را تنبیه کند که سوگنتوانیم درک کنیم که چرا دولت بریتانیا میمی

 دیگر هابریتانیایی»شان به امپراتوری را نقض کرده بودند، اما در آن زمان وفاداری

. این «ح، تنبیه کنندرو را، حتی در بخش فعال نیروهای مسلتوانستند شورشی رودرنمی

ملوانان  ۹۱۱۴ یدر روز هیجده فوریه»شود: می تأییدجدی دیگری  یماجرا با حادثه

ک های جنگی در بندر را به تملنیروی دریایی هند در بمبئی شورش کردند، اکثر کشتی

شان قرار داشت،  یهاهای کشتیکه شهر در تیررس توپ خود در آوردند، در عین حالی

ز شورشیان به ساحل رفتند و به سربازان انگلیسی در سربازخانه حمله یک گروه ا

ها مجبور بودند قول دهند شورشیان را انگلیسی». در این مورد نیز، «کردند

  (۶۳).«ببخشند

اجتناب تبدیل شد، مخصوصاً به قابل بنابراین، استقلال هندوستان به اقدامی غیر

هیچ متحدی حساب کند. حتی آمریکا هم توانست روی نمی این دلیل که بریتانیا

ر راه سیر از بین بردن موانعی بود که بربه این دلیل که درگ ایتا اندازهناشکیبا بود، 

که از آن بیم داشت  خاطر اینه هم ب تا حدیایجاد بازار جهانی به سرکردگی خود بود و 

وجود آید. ه ب هاو سوسیالیست هاکمونیست یستردهگطلبی با نفوذ که جنبش استقلال
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ر کرد به سراسنگ رهبری میدو هانقلابی که مائو تسکه این هراس زمانی شدت گرفت 

 چین گسترش یافت. 

امان بی بخشتوان از جنبش رهایینمی بنابراین، دستیابی هندوستان به استقلال را

 وکرد ملل مستعمرات به طور عام جدا کرد. این امر در سطحی جهانی تکوین پیدا می

ند هیتلر در ایجاد ه یویژه در آسیا داشت، نفوذی که شکست برنامهنفوذ پُرقدرتی به

ا ر شرقی آلمان و حتی شکستی که بر سه کشور آلمان، ایتالیا و ژاپن تحمیل شد، آن

تقویت کرد، کشورهایی که برای آغاز مجدد استعمار و رادیکالیزه کردن سنت آن 

 اهپیماییرگراد و بودند. بدین ترتیب بود که استالین تعهد را برای خود قایل ترینبیش

ارات کی از ابتتربیشیابی هندوستان به استقلال سهم بزرگ ]مائو[ در دست

 پرهیزی گاندی داشت.خشونت

المللی را نادیده بگیریم و حتی اگر نمایش پُرعظمت قدرت نظامی در سطح بین

ن باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا ایبر هند شرقی بریتانیا متمرکز شویم،  منحصراً

که در  ییهاانه با کشمکشتأسفافتاد. ممی قهر یا خونریزی اتفاق دگرگونی واقعاً بدون

ای قط مقدمهف»ی بریتانیا گیری هند و پاکستان منتهی شد، پایان سلطه نهایت به شکل

سوی مرز آغاز شد، زمانی که بعد از استقلال ]هند[ در هر دو ای بود بر جنگ نابودکننده

مهاجرت ی هنمون ترینبزرگ»و  (۶۴)«.آوردندمی که قطارهای پناهجویان گاه فقط جنازه

آشکارا  یچرچیل به گونه (۶۵).«اجباری قرن در سطحی جهانی وجود داشت

در حقیقت، گاندی  (۶۶)سخن گفت. «کشت و کشتار وحشتناک»از یک ای طلبانهمنفعت

را محدود کند، اما خود در  انجام داد که جلوی قهر را بگیرد یا آن نهایت تلاش خود را

نهایت قربانی آن شد. بنابراین، بررسی تاریخی جدی این جنبش ]جنبش 

تواند رویکردی انتزاعی آن بود، نمی یکنندهبخش و هدایتی[ که او الهامپرهیزخشونت

های کردی باید بتواند ویژگیگونه که چنین رویبه این فاجعه داشته باشد، درست همان

 گذار آن بود. کشوری را تحلیل کند که گاندی بنیان یکنندهتعیین

تواند مین بود، بسیار روشن بود که «یپرهیزخشونت»هندوستانی که حاصل تبلیغ 

بود و  هند -ی خود را حفظ کند. هندوستان وارث ارتش امپریالیستی انگلیسطلبصلح

استقلال ارتش را وارد میدان کرد یا تهدید کرد که به میدان بلافاصله پس از اعلان 
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خواستند استقلال خود را حفظ فرستد تا نواحی و قلمروهایی را ضمیمه کند که میمی

ی از راه هوای»یا در پاکستان ادغام شوند. حتی پیش از قتل گاندی، هندوستان کنند 

رغم خواست آشکار مردم یتا کنترل خود را عل «های کشمیر لشکرکشی کردبه دره

  (۶۷)جا حفظ کند.محل بر آن

 

ایدئولوژی  مثابهبهی پرهیزخشونتی لاما؟ یاز گاندی تا دالا-1۱

 جنگ
های طولانی نگاهی تحقیرآمیز به گاندی داشت. مخصوصاً تحقیری مدت غرب لیبرال

 وجود داشت، آشکار است، وقتی از که در سخنان چرچیل راجع به گاندی معمولاً 

، «که همیشه دشمن ما بوده است»، «مفلوکی یپیرمرد کوتوله»و  «گرمرتاض آشوب»

چه را متعلق به بریتانیا است آن»از نظر چرچیل که ( ۶۸)ای «سوختهپیرمرد پدر»

نار ک»و  «طرفدار بیرون راندن بریتانیا از هندوستان است»، و «خواهد تصاحب کندمی

این همان نخوت و تکبر امپریالیستی  (۶۹).«هندوستانذاشتن دائمی تجارت بریتانیا از گ

 ۹۱۱۹نژادپرستانه داشت، نخوتی که فوران خشم او را در سال  یبود که گاه صبغه

 توان مشاهده کرد: می

بینیم آقای گاندی، یک وکیل آور است که میکننده و در عین حال تهوعنگران»

ک مرتاض نوع شناخته شده در ]لندن[، حالا در سیمای ی "درجه چهار"گر  آشوب

مدنی را سازماندهی و  نافرمانی یکارزار متمردانه چنانهمکه  شرق، در عین حالی

رایط رود تا با شانداز بالا میشلنگ ی کاخ سلطنتیهاعریان از پلهکند، نیمهمی هدایت

 (۷۱).«مذاکره کند امپراتوری سلطنتی یبرابر با نماینده

طلبانه از قهر استفاده کرد یا از که جنبش استقلال یننظر از اچرچیل، قطع 

کارگیری هر نوع ابزار لازم جهت مبارزه با آن هکرد که بی، احساس میپرهیزخشونت

ی ها( و سرکوبSepoyشورش سپوی ) و در رابطه با ۹۱۱۸اهمیت دارد. او در سال 

ر هندوستان استقبال اقداماتی د خونباری که خشم مارکس را برانگیخته بود، از اعمال

 ضرورت پیدا کرده «از زمان شورش به بعد»تر از هر اقدامی بود که کرد که خشن

  (۷1)بود.
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روشن شخصیت چرچیل کاملاً از بین نرفته است. یک حتی امروزه هم سایه

ی مهم ایالات متحده و غرب استفاده های روزنامههااز ستون نگار مورخ که عموماً روزنامه

م و یک لحظه ه -گردداستعمار باز می»محسنات بازگشت استعمار )ی درباره تاکند می

او »گاندی ارائه کرد: ی درباره نظر زیر را (۷۲)فرسایی کند،( قلم«زودتر از موقع نیست

او رویکردی نیمه مذهبی به سیاست داشت،  چونهمتر بود و یک سال از لنین مسن

 تر بود، وجهبه هیتلر که بیست سال از او جوان تربیشاگرچه در دمدمی مزاجی محض، 

شود، می هند با لنین مقایسه یطلبانهوقتی رهبر جنبش استقلال (۷۳).«اشتراک داشت

نگاران و شود که با بلشویسم، برخوردی که از منظر روزنامهبا او همان برخوردی می

 رنگ جماعت، پیوند تنگاتنگی با نازیسم دارد. ن همامورخ

ین همه، گرایش اصلی در ایدئولوژی غالب اکنون بسیار متفاوت است. در آغاز با ا

که نفرت و تحقیری که مخصوصاً چرچیل در خصوص دشمن  جنگ سرد، پس از این

، امپراتوری بریتانیا و تمدن غرب فراموش شده بود، گاندی «ضد حکومتی»، «شرقی»

 بخش انقلابی مللی رهاییهاهدف مقابله با جنبشه پرهیزی بمثابه مبلغ خشونتهب

 یی که در سراسر آسیا و دیگر نقاط جهان بسطهاتحت استعمار شهرت یافت، جنبش

یافت. بدین طریق، گاندی به برابرنهاد مائو، هوشی مین، کاسترو و عرفات تبدیل می

 شد.

ار کننده در مرکز قررآل پولیتیک همچون روشی تعیین یپرهیزی در قلمروخشونت

ی را امروزه چهاردهمین دالای لاما، پرهیزخشونتعنوان قهرمان هیراث گاندی ب. مفتگر

کنند، از آن خود کرده است. دالای وقفه تبلیغ میبیای گونه که کارزار چندرسانه همان

کند می تنها اعلاماش برای استقلال یا استقلال نسبی تبت، نهلاما، در حقیقت، در مبارزه

طبیعت مقدس زندگی وفادار باشد، بلکه از مفاهیمی که گاندی خواهد به اصل که می

 یمنطقه»برد، مثلاً وقتی از تغییر تبت به مورد استفاده قرار داده، آشکارا بهره می

کند که به کند، از اصطلاحی هندی استفاده میمی طرفداری (Ahimsa« )اساهیم

حقوق بشر  یر در کمیتهاین اظهارنظ (۷۴).«ی استپرهیزخشونتمعنی وضعیت صلح و 

صلح نوبل به  یارائه شد و دو سال بعد جایزه ۹۱۱۸ایالات متحده در سال  یدر کنگره
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ای که هرگز به گاندی اعطا نشد، وارث فرضی او چهاردهمین دالای لاما اعطا شد. جایزه

 ]دالای لاما[ به آن دست یافت. 

سیا )که مقام  مأموره دو اما داستان واقعی کدام است؟ واقعیت از دو کتابی ک

 مأمورو شود. یکی از این دمی وضوح آشکاراند، بهمتفاوتی داشتند( نوشته یا با هم نوشته

گر رهبر بودیست موعظه»با دالای لاما کار کرد و تحسین و وفاداری خود را به  هادهه

اگر دلیل »د: کنگونه بیان می نظر قهرمانش را اینابراز داشت. او نقطه «یپرهیزخشونت

که بدیلی برای قهر وجود ندارد، در آن صورت  مشخصی وجود داشته باشد ناظر بر این

کند: می ضرورت پیدا« انگیزه»، و «روش»که تشخیص بین  . نتیجه این«قهر مجاز است

علیه چین روش ]کار[ کشتن، اما انگیزه همدردی و دلسوزی بود،  هادر مقاومت تبتی»

 مأمورطور که همان -طور هم دالای لاما. همین«کردقهر را توجیه میو این امر کاربست 

شرکت آمریکا در جنگ جهانی دوم و جنگ کره را  -سیا از او نقل کرد و او را ستود 

 انجام «کراسی، رهایی و آزادیوبرای حفظ دم»توجیه و حتی ستایش کرد، چون 

بخش واشنگتن بود، با ام الهامی ارزشمند همواره طی جنگ ویتنهاگرفت. این ایدهمی

بر این بنیاد، آشکارا  (۷۵)انه نتایج در سطح اهداف نبود.تأسفکه در این مورد موجودی

د دهمی ی که علامتمأمورسیا وجود دارد،  مأمورهماهنگی کاملی بین او ]دالای لاما[ و 

، در حقیقت آمیز در کنار دالای لاما گرفته شود.حبتکه عکس او با حالت دوستانه و م

نیست، درست مانند  «اسلحه»علاقمند است که اشاره کند که طرفدار  سیا[ مأموراو ]

د، به شومی استفاده از آن ناگزیزی مسألهاستاد بودیست محترمش، اما فقط زمانی که 

که در پرتو  ی را زمانیپرهیزخشونتاین، بنابر (۷۶)دهد.می استفاده از آن رضایت تأیید

 بخشالهامی هآموزنوبل ]دالای لاما[ بازخوانی کنیم، ظاهراً به  یجایزه یرندهی بهاآموزه

 شود!می سیا تبدیل

 انی از همان مؤسسه ]سیا[ که سراسر دنیا از آن وحشت داشتند،مأمورسرانجام 

( Lhasaاز لازا ) ۹۱۱۱کاستند. دالای لاما در سال اهمیت اسطوره دالای لاما را فرو

ائل ن «یش پس از تقریباً ده سالهاآمریکا به یکی از هدف»که نشان داد فرار کرد، امری 

آمده است. وقتی دالای لاما از مرز بین چین )تبت( و هند عبور کرد، یکی از کسانی که 

به او کمک کردند تا فرار کند به ژنرالی ارتقا داد و دو نفر دیگر از رادیویی که سیا در 
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رستادن یک پیام فوری، بدون هیچ دردسری، استفاده اختیارشان گذاشته بود، برای ف

 (۷۷).«هواپیما برایمان اسلحه بفرستید برای سی هزار نفر با»کردند. پیام چنین بود: 

با فرستادن سلاح و تجهیزات نظامی  ۹۱۱۱سال  از بااین وجود، اگرچه شورش تبت قبل

محکوم به شکست ترین مناطق تبت تدارک دیده شده بود، اما به غیرقابل دسترس

این حقیقت بود که  نیزو  هابه چریک های پیچیدهرغم آموزشاین امر علی (۷۸)بود.

یی که هواپیماهای ایالات متحده با چتر هاپایان اسلحه از طریق هوا )اسلحهانبار بی»

ریختند( در اختیارشان گذاشته شده بود و فرصتی که داشتند تا از می برایشان فرو

( Mustangسوی مرز چین در مقر موستنگ ) پشت خط مقدم جبهه آنمناطق امن 

ذ ها نفو)در نپال( استفاده کنند. در نتیجه، کماندوهایی که از هندوستان به داخل آن

 از پشتیبانی اندکی در بین»، و «کنندهمأیوس عموماً»کردند به نتایجی رسیدند که 

تلاش برای حفظ جنبش چریکی  که، ثابت شد بود. مختصر این «مردم محل برخوردار

 ۹۱۴۱ ، و در سال«شکست دردناکی بوده است»از طریق هوا در سطح گسترده در تبت 

نیروی جدید »توانست نمی و «افتداز رمق می»نیروهای چریکی، در موستنگ، 

یت را کنار بگذارد، مأمور. در نتیجه، ایالات متحده مجبور شد این «سربازگیری کند

 کند که واشنگتن حمایتاشاره می تأسفاو با »لاما را بسیار ناامید کرد: امری که دالای 

  (۷۹).«قطع کرد شبه نظامی های سیاسی وخاطر برنامههخود را ب

 یتوان دالای لاما را جانشین گاندی دانست. تنها مقایسهمی سختیهبنابراین، ب

این ای که گاندی توان انجام داد با گاندی جنگ جهانی اول است،می محدودی که

سی از شناسربازان هندی را برای ارتش بریتانیا به امید حق تا عهده گرفتوظیفه را به 

 ه]سوی حاکمان[ لندن بسیج کند. هندوستان بلندپروازی جدا کردن تبت از چین را ب

ی تبتی که سپاهی را با هدف هاچریک (۸۱)نوعی از بریتانیای کبیر به ارث برده است:

اند، تحت رهبری ارتش هندوستان طی جبهه( سازمان داده ییروی ویژهمشخصی )ن

و چند سال پس از آن در جنگ بین  ۹۱۴۸درگیری کوتاه در مرز چین و هند در سال 

از دالای لاما گرفته شده، او را  ۹۱۸۸ هند و پاکستان جنگیدند. دو عکس که در ژوئن

دهد (، نشان میSujan Singh Ubanهمراه با ژنرال هندی، سوجان سینگ اوبان )

درگیری هند با پاکستان که چند ماه پیش از آن صورت گرفته بود،  «تأیید»که پس از 
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حمایت دالای لاما از  (۸1)کند.می نطقی آتشین ایراد «جبهه ینیروی ویژه»در برابر 

 توان درک کرد. می زمینهاتمی هند را هم در همین  یبرنامه

 تر داشت. افزون برایالات متحده نقشی حتی بااهمیتمناسبات مشترک تبت با 

اقتصادی و خرابکاری و عملیات تروریستی مداومی که واشنگتن از  یتحریم ظالمانه

ای کرد، شورش تبت بخشی از استراتژی سیا بود و شیوهمی تایوان ]به چین[ تحمیل

سقوط جمهوری و ایجاد انگیزه برای  «جلوگیری از گسترش منابع و ثروت چین»جهت 

شان نرسیدند، ولی چین ضعیف شد و افزون بر آن، به هدف هاخلق چین. اگرچه آن

. «از اطلاعاتی که نیروی مقاومت ]تبت[ گردآوری کرده بود، استفاده کرد»ایالات متحده 

، و «هواپیما و چترباز مثلاً  -تجهیزات جدید»افزون بر آن، سیا و ارتش آمریکا توانستند 

ارزشمند دست یابند.  یهارا آزمایش کنند و به تجربه «جدید ارتباطات یهاتکنیک»

ی هایدر مکان»، توانستند «دست آمده هایی را که از ]ماجرای[ تبت بدرس»در نتیجه، 

بخش آن بنابر این، جنگی که دالای لاما الهام (۸۲)عمل آورند.ه ب «چون لائوس و ویتنام

 ی نبود، بلکهپرهیزخشونترو بر مبنای هیچ ام شد، بهبود، یا در هر حال به نام او انج

  ها در قرن بیستم.جنگ ترینرحمانهبود برای بیای تمرین عمومی

 أمورمهم توان توضیح داد؟ این بارمی غالب را چگونه و رایجی هپس بنابراین، اسطور

طلب تبت در ارتباط بود، به فراهم کردن پاسخ با رهبر جنبش استقلال هاسیا که دهه

، سیا دستور گرفت که ۹۱۱۱کند. پس از آغاز جنگ کره در سال می این پرسش کمک

این  (۸۳)علیه چین را هدایت کند. «جنگ روانی»بلکه  «نظامیعملیات شبه»نه تنها 

 دستگاه «گروه استراتژی روانی»تر شد. دقیق ۹۱۱۱دنبال شورش سال ه نقشه ب

جا که ممکن است ادامه دهد و در شورش را تا آن»حکومتی آیزنهاور را دعوت کرد تا 

، و سیا روابط عمومی یک شرکت «بر حداکثر تبلیغ آن متمرکز شوند هارسانه یهمه

جهت  (۸۴).«کمک کند تا امر مبارزاتی خود را تبلیع کنند هارا دعوت کرد تا به تبتی

های نخستین جنگ سرد توضیح داده شده بود، و در سالاساسی این جنگ روانی قبلاً 

از  (۸۵).«طلبی کمونیستی چین بودی آسیا علیه توسعههاشوراندن بودیست»هدف آن 

با آن با بودیسم و معناهای  یساختند، مقابلهمی جاکه کمونیسم را به قهر مرتبطآن

 «نمایش یحهصف»بعد ه ی آن مناسبت داشت. از این لحظه بپرهیزخشونتضمنی 
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 ،، نه فقط خود رهبراین با وجود (۸۶)پرهیزی شخصیت دالای لاما ظاهر شد.خشونت

بدین  .را از سر گذراندندای کنندهبلکه تمامی جهانی که او تجسم آن بود دگرگونی خیره

ی، داربردهه از ک ییی تبدیل شد، جایانقلابی به مکانی جادوترتیب، تبت پیشامدرن پیشا

های قهر و خشونت نشانی نیست. در شکل یواقع همه حاکم و در یطبقه بندگی، قهر

رانس فلو»تر شبیه بلکه بیش ،نه یک بت «در روزهای خوش گذشته»واقعیت امر، لازا 

( بود که در آن قهر با توطئه و دسیسه در هم تنیده Borgias) «بورجیاس یدوره

رایج جاری وجود ندارد. جنگ  یاسطورهاثری از  ترینها کوچکدر تمامی این (۸۷)بود.

لیوود )که تا آن زمان هم نقش اساسی طی جنگ ها و هاروانی، روابط عمومی شرکت

 ی در معجزه کردن دارند.یسرد ایفا کرده بود( ید طولا

تری پا جای دالای لاما گذاشت، از که با موضع قاطعانه «جوانان تبت یکنگره»

ه موقع و بهه جنگ چریکی طرفداری کرد، جنگی که باستفاده از سلاح و بازگشت ب

از احترام درخوری  چنانهمکمک واشنگتن به راه انداخته شد. در عین حال گاندی 

( ۸۸)کردند.می برخوردار بود و موضعی را که در قبال ترسوها و بزدلان گرفته بود نقل

 «ملیحزب رادیکال فرا» از قبیل -اند کردند که چپمی هایی که ادعاانجام هم، گروهسر

ی هانه تنها به جنبش - (Marco Pannellaدر ایتالیا به رهبری مارکو پانلا )

 یطلببخش ملی )چون جنبش مقاومت فلسطین( برچسب خونبار و خشونترهایی

 های مشابه برای مقابله با این جنبشهارا از این هم فراتر گذاشتند. رادیکال زدند، بلکه پا

که گرفتار تمایلات  ی و در عین اینپرهیزخشونتی هاآموزه خبر ازو بی

یی طرفداری کردند که هاطور منظم از جنگه قاتلانه شده بودند، بی هخواهانتمامیت

تند هایی داشبر جنگای ویژه تأکیدمشوق آن بود و  «کراسیودم»واشنگتن برای صدور 

 ، به راههافلسطینیی هخصوص همه یل علیه همسایگان عرب خود، بیکه اسرا

 ی مغایرتپرهیزخشونتیل با اصل یاسرا -های آمریکاآیا طرفداری از جنگ انداخت.می

 ایکنند، گاندیدستی پیدا میدر وجود گاندی باز هم منبع الهام دم هادارد؟ رادیکال

 ن خود را به اتهام ترسوای بریتانیا حمایت کرد و مخالفامپراتورهای جنگی که از تلاش

 به سکوت واداشت. «زنانه بودن»و حتی 
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به ایدئولوژی جنگ )گیرم در آن زمان، جنگ سرد(  «یپرهیزخشونت»حالا دیگر 

کاملی از تاریخ، نقد خشونت،  یداستان نبود. طی دوره یتغییر یافت، اما این همه

ود بد از غرب پیوند تنگاتنگی داشته است. چنین اقتنامتناقض، با  یشیوهه اگرچه گاه ب

 تولستوی کهی هنمونپوستان را رد کرد و سیاه که انقیاد «مجمع صلح آمریکا»مورد 

 هایتسلیحاتی در بین قدرت یرا محکوم کرد و در خصوص مسابقه «امپریالیسم»

جنگ جهانی اول منتهی شد.  یزودی به فاجعههای که بهشدار داد، مسابقه بزرگ

ابه دانستن چرچیل با هیتلر گاه در مشفت که گهتوان در مورد گاندی گمی همین را هم

نازی  «امپریالیسم»داد و بدین طریق امپریالیسم بریتانیا را با نمی خود راهه ب تردید

 پای تجلیل از غرببهی پاپرهیزخشونتآل هکرد. با این همه، امروزه اعلان ایدمی مقایسه

کند تا ه احساس قدرت میمثابه حافظ وجدان اخلاقی بشر کهرود، غرب بمی پیش

 و جنگ را در سراسر جهان به راه اندازد. «دوستانهبشر»تحریم اقتصادی 

 

 پرهیزی و ناتوانی در تشخیص و محدود کردن خشونتخشونت -11
فته جدی گر تربیشی پرهیزخشونتپذیرش آرمان  هاشبختانه در دیگر موقعیتوخ

اند. اخیراً فائوستو  به آن پرداخته تر از منظر تعهدی در خدمت خویششده است و کم

و  «حزب بازسازی کمونیستی»( )رهبر پیشین Fausto Bertinottiنوتی )برتی

ند ک تأکیدپرهیزی بهره گرفت و کوشید رئیس مجلس نمایندگان( از مفهوم خشونت

تغییرات زیادی صورت گرفته است. از نگاه  ،که از دوران کمونیسم قرن بیستم تاکنون

ست گیری او این ایسم و جنگ دو سوی یک سکه )قهر( اند، بدین ترتیب، نتیجهاو ترور

های ی مسلحانه ]جنبش[ مقاومت عراق و فلسطین، حتی هدفهاکنشی هکه هم

تروریسم بگنجانیم. آیا در این خصوص، تصویر منسجمی  یباید در مقولهمی نظامی را

اریخ ت یفلسفه یخود را بر زمینهی پرهیزخشونتنوتی باور به برتی پیش رو داریم؟

 :است داربرخور تربیشارزش بررسی  از قرار داده است که

ای شیوه دینانمنان و هم بیؤ. این هم برای م«خدا در آشوویتس مرد»گفته شد  

شیما دیری نپایید هیرو تصور است. اماقابل بود که بگویند تکرار چنین خشونتی غیر

اِعمال شد که نازیسم را شکست داده  دست کسانیه ونت باتفاق افتاد، نوعی از خش
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بود، زیرا از  توانیم بگوییم قانونیمی بودند. آیا هیروشیما وجاهت قانونی داشت؟

در اساس شامل  تر مخرب بودند و به این دلیل که نازیسمآشوویتس و نازیسم کم

کلیسای جامع  آشوویتس شد.می فراگیر از قهر ینابودی، سرکوب منظم و استفاده

در  طور نیست. تفاوت . هیروشیما اینکشینسل]نازیسم[ بود، رنگ واقعی آن در شکل 

 یبلکه شیوه ،است. هدف هیروشیما نابودی نبود این است و این تفاوت مهمی

 (۸۹)وحشتناک مخالفت با ]نازیسم[ بود.

اتفاق  تاریخ و چه منطق یواقع تحریف حوادثی است که چه در محدوده این در

ی که جنگ در اروپا زمان همکه ریخته شد، آنای ی اتمیهاافتاد. بدین ترتیب، بمب

ا آشوویتس ب «برای مخالفتای شیوه»رفت که تسلیم شود، به می پایان یافته بود و ژاپن

ور طه گیرم ب -جنبه ]این قضیه[ مشروعیت بخشیدن  ترینشود. اما مهممی تبدیل

)و ناکازاکی( و بدین طریق قانونی کردن عملی  گری هیروشیمابه ویران -غیرمستقیم 

زمان دریاسالار  دانند و در آنمی «تروریستی»را  که مورخین سرشناس آمریکایی آن

 (۹۱)د.نامی «وحشیانه»را  (، بالاترین مقام افسر دستگاه نظامی امریکا، آنLeahyلیهی )

 شناسکارتر از یک وجدان[ حتی بینوتیپرهیزی ]برتیاین، فرد طرفدار خشونتبنابر

طنز  یجا ارائهآید! با این همه، هدف ما در اینمی جنگی ]دریاسالار لیهی[ از کار در

مستقیمی علیه شخصی واحد نیست، بلکه باید اشاره کرد بار دیگر جنبش 

رط و شقیدوپرهیزی نتوانسته است بر سر تعهد خود که عبارت است از رد بیخشونت

ه طرز احساساتی نادیده خشونت باقی بماند. در این مورد، چنین تعهدی دقیقًا بپایدار 

 گیرد. می شود زمانی که یک بررسی تاریخی انجاممی گرفته

کشوری را در نظر بگیریم که نیرویی،  یاکنون بیایید به حال توجه کنیم و نمونه 

دهد و می تاخت و تاز قراررا مورد کند، آنمی با نقض منشور سازمان ملل، به آن حمله

آورد )مثلًا عراق(. جنگ در دو جبهه یعنی علیه جنگ از یک می شغال نظامی درابه 

سو، و علیه مقاومت مسلحانه )مترادفی برای تروریسم( از دیگر سو، به مفهوم مشخص 

گذشته است )عملی است که  جنگ مشخصاً در پیوند با دهد؟ ردّمی کلمه چه معنی

مقاومت مسلحانه  که ردّ و به اشغال نظامی تبدیل شده است(، در عین حالیانجام شده 

کنند زند که از آن استفاده میخورد و بر کسانی برچسب تروریست میبا حال پیوند می
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 چه اتفاق است که آن گیریموضع یک اشغال نظامی نجات پیدا کنند. این تا از شرّ

تر صورت گرفته است. در ت را که قهر پیششناسد، این حقیقمی افتاده را به رسمیت

 طرزه قهر، مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال را از خود اشغال ب یتحلیل نهایی مقوله

قهر و تروری باشد که جنگ موجب  یکه فقط ادامه دهد، ولو اینمی تری نشانبرجسته

ه کسانی کشویم [ فلسطین توجه کنیم، متوجه میمسألهآن بوده است. حال اگر به ]

سال  هانقد را به قربانیان دارند. اما ده ترینکنند، بیشی را اعلام میپرهیزخشونتاصل 

سازی سرزمین قربانیان که هنوز هم اِشغال نظامی و فرایند سلب مالکیت و مستعمره

د که در سایه در کمین است، کنحمایت میاز آن اری ادامه دارد، و دستگاه نظامی قهّ 

 شود.می کنار گذاشته یا کاملاً نادیده گرفته یا امری است که

مللی الدر مجموع به وضعیت بینخاورمیانه عبور کنیم و نظری  یبیایید از محدوده

 ماهیت جنگ نه در درگیری»بس، مشاهده کرد که: ها ماسوفکنیم. فیلسوف بزرگ، تبی

]صلح[  عکس آنآشکار به آنست، طی زمان ]جنگ[ تضمینی به  کنونی، بلکه در گرایش

در پرتو این بررسی، گویی ایالات متحده به تعداد نامعلومی کشور  (۹1).«در کار نیست

ها تی به آناعلان جنگ کرده بود و مجبورند روزانه تروری را تحمل کنند که ابرقدر

قدرتی که آشکارا مدعی حق مطلق حمله و حتی نابودی تحمیل کرده است، ابر

 ست. هاآن

مرکز اقتصادی مت جای تمرکز بر چارچوب نظامی، بر چارچوبی اکیداًهباکنون بیایید 

غیررسمی وزارت خارجه آمریکا را مرور کنیم.  ی، مجله«رین افرزاف» یشویم و مجله

، تحریم اقتصادی عراق، در دنیایی که تحت «سوسیالیسم واقعاً موجود»پس از فروپاشی 

آورد. می وجوده جمعی را باح کشتاررین سلتهژمونی امریکا متحد شده است، کامل

ی هابرای جلوگیری صدام از دستیابی به سلاح اگرچه تحریم اقتصادی رسماً 

ی هبیش از مجموع در دوره پس از جنگ سرد احتمالاً»جمعی تحمیل شد، کشتار

بنابراین، واشنگتن، در  (۹۲).«جمعی طی کل تاریخ تلفات داشته استهای کشتارسلاح

تواند جمعیت یک کشور دشمن را بدون نیاز به شلیک می للی جاری،الموضعیت بین

یک گلوله از بین ببرد. در وضعیت کنونی، دیدگاهی که قهر را فقط با جنگ اعلان شده 

ه ب کننده است. اما تعریف تروریسم، صرفاًبخشد، ناکافی و گمراهتعین می «تروریسم»و 
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یا جنبش مقاومت فلسطین از فرط  هایگیرانه و عملیاتی که عراقمعنی حملات غافل

 کننده است.برند، نیز ناکافی و گمراهمی استیصال پیش

یم. اگر خود را کنمی هشاهدمآشکاری را  قهقرایی سیر از زمان مارکس به این سو،

 زمانی یگفت قهر در دورهکنیم و مارکس را فیلسوفی بدانیم که می به این محدود

ایم. این فقط یک وجه درک نکردههیچ، تئوری قهر او را بهناپذیر استمعینی اجتناب

 دیگری را نیز بررسی کنیم:  یجنبه است، بیایید جنبه

 -قتل  دانند، فتح، انقیاد، غارت،می گونه که همگان در تاریخ واقعی جهان، همان»

 هرحم هموارسیاسی دل اند. اما علم اقتصادنقش اساسی داشته -در یک کلام، خشونت 

 (۹۳).«به باورهای شاعرانه چسبیده است

داری[ جریان دارد، ابتدا پود این نظام ]سرمایهبرای درک ساختار قهری که در تارو

ی برملا المللبینرا هم در امور داخلی، هم در روابط  «باورهای شاعرانه»لازم است این 

 کنیم.

اندی حتی پس از توانیم درک کنیم چرا گمی تنها پس از انجام این کار است که

که طرفداری از امپراتوری بریتانیا و تمدن غرب را عملاً رد کرد، عضو اخلاقی تیپ  آن

ی که طی جنگ جهانی هاخاطر تمامی آن پشتیبانیه]ارتش[ شد. گاندی، مخصوصاً ب

کراسی و از میان بردن وعنوان بسط و توسعه دمهجانبه باول )که از طرف نیروی سه

شد( از دولت بریتانیا کرد، امروزه بار برای همیشه هدایت میکی جنگ یهاریشه

طرف حزب رادیکال در ایتالیا( معرفی  کراتیک )مثلاً ازوگری دمعنوان قهرمان دخالتهب

این همه،  مسلح. با «کراسیودم»عنوان قهرمان صدور هطور هم بشود، و همینمی

ستعمار دارد و ماهیت مبهم اصل ا یمسألهکه او در خصوص  ایروانهمیانه رویکرد

ی گاه، به آغازهاکه طرفدارش است، برای کسانی، حتی در بین چپای پرهیزیخشونت

 ود. شمی برای تضعیف یا از بین بردن مبارزه علیه استعمار و امپریالیسم تبدیل

نی روشبسط رویدادها در رابطه با دو جریانی که اخیراً پیش آمده است، این امر را به

ی بریتانیا به نشان اعتراض هاتعداد زیادی از دانشگاه ۸۱۱۸دهد. در تابستان می نشان

کوت کند، فراخوانی به بایمی یل علیه مردم فلسطین اعمالیکه اسراای به سرکوب دائمی

نویسندگان فلسطینی و  ۸۱۱۱ یل دادند، درعین حال هم در آغاز سالیفرهنگی اسرا
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ار شده زکتابی را بایکوت کردند که در پاریس و تورین برگ ی گوناگون بازارهاسازمان

ها تصمیم گرفته بودند شصتمین سالگرد تاسیس اسرائیل را جشن دلیل اینکه آنهبود، ب

بگیرند. این دو رویداد ابتکاری در حمایت از مردمی انجام شد که مظهر ملت 

ت، ر آن تحمیل کرده اس[ چنین شرایطی را ب]اسرائیل ای است که یک کشورشدهقربانی

هایی با افریقای جنوبی نژادپرست )حتی از سوی شخصیت تربیشکشوری که هر چه 

الای ی ]دپرهیزخشونتشود. با این همه، قهرمانان می ینسکی و کارتر( مقایسهژچون بر

اما در : دالای لکردمی را نفی هانوتی[ از موضعی دفاع کردند که این بایکوتلاما و برتی

 نوتی در مورد بازار کتاب تورین.و برتی (۹۴)ی انگلیسهارد ابتکار دانشگاهمو

سرانجام، مهم است که یک مطلب دیگر را نیز نادیده نگیریم: برچسب تروریسم به 

معنی ه هر نوع مقاومت مسلحانه علیه اشغال )خواه در عراق خواه در فلسطین( ب

دی با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای سطح قرار دادن قهر نامشخص علیه مردم عاهم

المللی و منشور سازمان ملل کاملًا گری است که در چارچوب قانون بینمتجاوز اشغال

روند، سادگی طفره میهکه از برخورد با قهر تجاوزگر ب ند. بنابراین، در عین حالیامشروع

مانع قهری  تواندشرط خشونت، حتی نمیها در رد عام و بدون قیدونجال آنججارو

های اساسی جنبش ست محدودیتهاشود. اینمی دیدگان اعمالشود که بر ستم

هایی که در دو فصل آغازین تاریخ خود ی در وضعیت کنونی، محدودیتپرهیزخشونت

 با نوعی نظم و ترتیب برآمد داشته است.

 

 ی عمده تاریخیهادریافتی نظری پیرامون بحران-1۲
خی ی تاریهااش دریافتی نظری از بحرانو پرنسیپ، لازمه اصلی همثابهقهر ب نفی

درگیری مسلحانه و  بتأمل آرام بر مزایا و معای یاجازه هاعمده است، گویا این بحران

بر گونه که انقلاب اکتگذارند. زندگی واقعی با این امر، همانمی دوستی را در اختیارصلح

دارد. انقلاب به جنگی در روسیه پایان داد وضوح نشان داد، تفاوت اساسی هدر روسیه ب

که طی آن تلاش سربازان هر دو سوی نیروهای متخاصم برای دوست شدن و برادری 

ها انتظار داشتند که تحت هر شرایطی یا برای آن یبا خشونت سرکوب شد، زیرا از همه

 تحویلهای آتش کشتن آماده باشند یا برای کشته شدن. سربازان فراری را به جوخه
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آتش از پیش منتظر بود تا متخلفین را اعدام کند، حتی  یدادند یا این که جوخهمی

مبارزاتی ضعیفی از خود نشان داده  یگرفتند که روحیهرا هدف میای واحدهای نظامی

بودند و در کشتن یا در معرض کشته شدن قرار گرفتن، حرارت کافی نشان نداده بودند. 

رغم فقدان مهمات، در دستور دادن به توپخانه برای عمل یستاد مرکزی روسیه، عل

 داد. حتینمی خود راهه علیه واحدهایی که مظنون به بزدلی و ترس بودند، تردیدی ب

ربازان س»کار انداختند تا شورش ه را ب هاسوی اقیانوس آتلانتیک، در کانادا، مسلسل آن

تیر و تفنگ اعتراض با هفت را سرکوب کنند که به سربازگیری اجباریای «فراری

زینش ، این گهمههای انقلاب اکتبر نیاز به گزینش را پیش آورد. با این ریشه (۹۵)داشتند.

 و ی نبود، بلکه بین قهر جنگ امپریالیستی از یک سو، و قهرپرهیزخشونتبین قهر و 

نگیز به اجنگ انقلابی علیه امپریالیسم از دیگر سو بود. یک سال بعد، همان گزینش غم

کسانی تحمیل شد که از انقلاب اکتبر برای پایان دادن به جنگ در آلمان و اتریش و 

 چنانهمیی که هاالهام گرفتند، سلسله هابسبورگ ی هوهنزولرها وهاسرنگونی سلسله

 پذیرفتند. نمی حل راکردند یا این راهمقاومت می

 ین جنگ ایتالیا نمونههمین دیالکتیک در جنگ جهانی دوم تکرار شد. در ای 

 نام در ارتشانگیختند که از ثبترا جوانانی بر هادهد. مقاومت پارتیزانمی خوبی ارائه

ها رفتند. در این مورد هم گزینش بین دو نوع ( خودداری کردند و به کوهSaloسالو )

 د به گوشت دم توپی درنتوانستمی ها ]جوانان[ یاقهر متفاوت ضرورت پیدا کرد: آن

دست بگیرند ه آیند، یا اسلحه بش سوم دریخدمت جمهوری موسولینی و مخصوصاً را

 و برای نابودی نازیسم و فاشیسم بجنگند.

دسامبر سال  یاین معضلات به درجات گوناگون تا به امروز ادامه دارد. در شماره

 انیموتمی نهایت روشنگری راتوضیح بی «یالمللبینهرالد تریبون » یروزنامه ۸۱۱۱

گر در کنترل اوضاع شغالاجنگ اخیر علیه عراق بخوانیم. زمانی که نیروهای ی درباره

برای مردم عادی عراق )از »رو شدند، تصمیم گرفتند هو احوال با مشکلات بزرگ روب

 یههزینمشابه(  یجویانههای انتقامطریق بمباران نوع تروریستی و دیگر تاکتیک

آمریکایی را تحلیل  یبیایید جملات این روزنامه (۹۶)نند.روشن کهمکاری نکردن را 

ی هاعراقی»ن نظامی یا سیاسی رژیم جدید، بلکه علیه افقط علیه مخالفنه هاکنیم: حمله
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ی عادی نه به این دلیل هدف هاند. عراقیانیز هست که به کار روزمره مشغول «عادی

ه ب اند، بلکه به این دلیل کهمقاومتگیرند، که حامیان واقعی یا مظنون جنبش می قرار

]جنبش مقاومت[ را نابود کند. در این شرایط نوعی  تا آن اندکردهمتجاوز کمک ن

آن باشند، خواه جنبش مقاومت  یدهندهگر انجامهمکاری با قهر، خواه نیروهای اشغال

لسطین فشود. این قضیه در می ناپذیریابد(، اجتناب)که اغلب خودانگیخته تکوین می

با  «همکاری نکردن»کند. در فلسطین مردم مجبورند برای می مناسبت پیدا تربیش

 یگیریل پییسازی و اشغال نظامی که اسرا[، مستعمرههاسیاست تصاحب ]سرزمین

 تری بپردازند.حتی سنگین یکند، هزینهمی

 کند که طیمی تأییدماهیت نظری رد قهر بر مبنای پرنسیپ را این حقیقت 

ی در نهایت پرهیزخشونتی تاریخی عمده، حتی حامیان پُرحرارت اصل هابحران

ی[ نیاز به سازش هست. پرهیزخشونتپذیرند که با درنظرداشت ماهیت مطلق آن ]می

قانون دستگیری بردگان فراری در ایالات متحده  این آن چیزی است که زمان اجرای

ی که گزینش بین خشونتی که سیاهان پیش آمد و جنگ داخلی آمریکا آغاز شد. زمان

کرد و قهری که هدف آن شکست ایالات داشت و اذیت و آزار میرا به بردگی وامی

لینا گریمکه، کوویکر رزمنده، از جبردگی بود، ان یآن الغای هو هدف بالقو داربرده

طه ابتر به آن اشاره کردیم، آشکارا از انتخاب دوم ]در رکه پیش« انجمن صلح آمریکا»

طور هم پی بردیم که یک عالم الهیات  انگیز دفاع کرد. همینبا[ معضل اخلاقی غم

ریزی مسیحی ]بن هوفر[ تلاش کرد قتل هیتلر طی جنگ جهانی دوم را مخفیانه برنامه

 ترکند. بن هوفر این قهر را تنها راه پایان دادن به یک شکل قهر خشن و کشنده

رقی اروپای ش «مردم بومی»]هیتلر[ به راه انداخت تا  پیشوادانست، یعنی جنگی که می

 و به انقیاد کشد.  کند را نابود

را  مردم ،ی تاریخی که ابعاد آن متفاوت استهاگیری ما این است که بحراننتیجه 

ی مختلف قهر دست به انتخاب بزنند. اگر ادعا شود که هاواداشته است که بین شکل

ود. شوچراست، ماهیت واقعی این معضل انکار میی چونی مطلق و بپرهیزخشونتاصل 

ی ممکن است که چشم پرهیزخشونتچرا تلقی کردن واما فقط زمانی مطلق و بی چون

ه وجود دارد. گاندی در تمامی دوران زندگی زمینبر تناقضاتی بسته شود که در این 

ی استعماری مردم هند علیه فرمانروای یخود از هر نوع پیشنهاد شورش مسلحانه
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تحت شرایط معین را  کرد، اما حمایت یا دادن وعدهمی ]انگلیس[ با وحشت اجتناب

ری که امپراتو هاییکرد، در خصوص جنگنمی پرهیزی تلقیتناقضی بر اصل خشونت

انداخت. افزون بر این، زمانی که به هند استقلال داده شد، گاندی فکر می راهبریتانیا به

 یها حتی در مقولهخود راه نداد، زیرا رفتار آنه نیروی پلیس را هم بانحلال ارتش یا 

 قهر هم گنجانده نشد.

 

 پالایش روانی بیزاری، قهر و -1۳
نیست  معنی آنه جا ترسیم کردیم بکه تا این یپرهیزخشونتبررسی تاریخ جنبش 

آگاهی  کنیم که اکنون دیگر وقت آن فرا رسیده است.شانه خالی ای که از وظیفه

انگیز قرن بیستم حاصل شد، ما را که به لطف تجارب غم «جدی بودن نفی»تر به دقیق

دارد. در این بازاندیشی از چه روشی باید استفاده کرد؟  قهر وامی یمسألهبه بازاندیشی 

انقلاب لوکوموتیو تاریخ »گوید جا که مارکس میبا بازخوانی مارکس آغاز کنیم. آن

 (۹۷)«نوین است یاى است که آبستن جامعهکهنه یمای هر جامعهقهر، ما»و  «است

کویل قبلاً در فصل اصلی کتاب دومش تحت وشود. دوتمی اساساً حقیقتی به ما ارائه

چرا انقلابات بزرگ نادر خواهند »توضیح داده بود که « کراسی در آمریکاودم»عنوان 

[ کویلور لیبرال فرانسوی ]دوتاما با نگاهی به یک قرن و نیم پس از اظهارنظ «بود

تعداد انقلابات در تاریخ جهان را  ترینبیش بریم که این دوره احتمالاًمی ( پی۹۱۱۱)

جهان با چنین  یاین انقلابات بود که چهره یدلیل همههواقع، دقیقاً برقم زده است. در

کر شده، ذ که متن قبلاً انگیزی عمیقاً تغییر یافت. هشت سال پس از آنفتگسرعت ش

که  «انقلاب بورژوایی»انقلاب پرولتری )یا  «مانیفست حزب کمونیست»منتشر شود 

ابر را در بر «رهایی ملی»، و «انقلاب دهقانی»دارد(  «انقلاب پرولتری»تحول به  یزمینه

آورد، نه فقط به این دلیل که مبنایش بر می بینی کرد که خشونت به بارنظامی پیش

جنگ »چنین به این سبب که خطر ملی گذاشته شده بود، بلکه همسرکوب اجتماعی و 

جا که به این کم، تا آندست (۹۸).«دادرا افزایش می یالمللبین یصنعتی نابودکننده

 اند.نکته مربوط است، روشن است که مارکس و انگلس نظری دوراندیشانه داشته
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رانگیز بپرسش تربیشظاهراً  «ایدئولوژی آلمانی»زیر از کتاب  یاز دیگر سو، قطعه 

چ حاکم را به هی یبنابراین، این انقلاب ضروری است نه به این دلیل که طبقه»است: 

 یرو که طبقهچنین از اینتوان سرنگون کرد، بلکه همنمی طریق دیگری

تواند خود را از پلشتی اعصار برهاند، و می آن فقط در یک انقلاب یکنندهسرنگون

 (۹۹).«جدید شود یریزی جامعهیهپا یآماده

 مطرح ظاهراً ای سازنده برای انسانمثابه لحظههنشان دادن سلاح ب یهم ایدهباز

را شاهدیم که « جدی بودن نفی»جا ما افول متفاوت. در اینای د، گیرم به شیوهشومی

 یشیوهه طور که قرن بیستم بدر عین حال عامل اصلی برای انقلاب است، همان

 کرد. تأییدرا  انگیزی آنغم یگونههخشان و بدر

 هاست، اما کتاب اوآن یکننده( لحن مشخصاً نگرانSorelویژگی آثار سورل )

نیچه و  تأثیرتحت  تربیشمنتشر شد،  ۹۱۱۱که در سال  «ملاتی در باب قهرأت»

کند، یمبر نقش مثبتی که قهر در تاریخ ایفا  تأکیدن بود، تا مارکس. ومخصوصاً برگس

ذاشت( کویل گورا رد کرد و پا جای پای دوت با ژاکوبنیسم )که سورل شدیداً آن پیونددر 

یی هایا انقلاب روسیه نبود که چند سال پیش از آن آغاز شده بود، یا حتی نسبت به قیام

( در سودان، Mahdiمستعمره )از قبیل قیام مهدی )که در جهان مستعمره یا نیمه

چین و جنبش ملی در فیلیپین که تلاش داشت پس از سرنگونی  قیام بوکسرها در

واقع، اثری از این وقایع در  آمریکا رهایی یابد( رخ داد. در یاستعمار اسپانیا، از سلطه

ی نظری به یک انقلاب پرولتری در آینده داشت، اما در هاکتاب سورل نبود. او اشاره

ار ناشکیبایی او نسبت به ابتذال و بی نام کرد، اظهعمل قهری که او از آن طرفداری می

دین شد. بمی ای مشخصو احزاب سیاسی توده هاو نشان جهانی بود که با پیدایش توده

وار فرهنگ ضد سوسیالیستی دوباره مورد مراجعه قرار گرفت و نمونه یطریق، مشخصه

یازده  م کتابشبازتفسیر شد. در حقیقت، سورل، زمانی که چاپ چهار «انقلابی»با لحنی 

خاطر تحمیل ه را ب «جانبهموافقت سه» یانگارانهسال بعد منتشر شد، ماهیت ساده

به روسیه به سخره گرفت و در عین حال، برچسب بربر  تحریم اقتصادی نابودکننده

آلمانِ ویلیام دوم خواند. با  «شمالی»ن بربریت اها را وارثزد و آن هابودن به بلشویک

را تغییر  «ملاتی در باب قهرأت»یا مفهوم عمومی  مسألهامر شرایط این  این همه، این

 نداد. 
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از نظر مارکس و انگلس قهر نقش بسیار متفاوتی داشت. برای درک چگونگی آن،  

فرهنگ غرب چگونه باید به  ترینبگذارید با طرح یک پرسش آغاز کنیم: پیشرفته

دوم قرن هیجدهم از نظر دو  یمهی استعمارگری واکنش نشان دهد؟ در نیهاوحشت

آمد ناگزیر (، انقلاب پیDiderot( و دیدرو )Raynalفیلسوف روشنگری، رینال )

 حگونه توضیرا این بردگان فراری پیدا کرد، اهمیتی که آن یاهمیتی بود که پدیده

 دهند:می

ها را به پوستان فاقدند رهبر به قدر کافی شجاعی است که آنچه سیاه آن» 

گیری و کشت و کشتار سوق دهد. کجاست او، آن مرد بزرگی که طبیعت مدیون نتقاما

تردید ظاهر خواهد شد. بی …خویش است؟ یکشیدهدیده و زجرفرزندان آزرده، ستم

افراشت. این رهبر خواهد هد ساخت و پرچم مقدس رهایی را برگر خوااو خود را جلوه

سیل، آثار محوناشدنی  تر ازها شتابانآورد. آناقبال خود را گرد خواهد محترم رفقای بد

اسپانیایی، پرتقالی، انگلیسی،  مستبدان ید نهاد. همهنجا برجای خواهخشم خود را همه

ور ی آمریکا در خونی غوطههاشد. مزرعه فرانسوی و هلندی شکار آهن و آتش خواهند

روزانی آن همه سیه یهابودند، و استخوان ی طولانی منتظرشهاخواهند شد که مدت

از شادی تکان خواهند خورد. دنیای قدیم در تحسین  که سه قرن برهم انباشته شدند

کرد. همه جا مردم از نام قهرمانی که حقوق نوع بشر را  دنیای جدید شرکت خواهد

پا خواهد شد. خواهند کرد، همه جا بنای یادبود به افتخارش بر بازسازی کرد، تحسین

 فقط از یاه ناپدید خواهد شد و رمز سفید در صورتی که پیروزمندانرمز س از آن پس

 (1۱۱)«انتقام سخن بگویند، وحشتناک خواهد شد!

(، Percival Stochkdaleدیل )ول استوشکچند سال بعد، زمانی که پرسی 

، با کپوست سنت دو مینییک انگلیسی طرفدار الغای بردگی، از قیام بردگان سیاه

کرد. می منتشر شد، استقبالای در جزوه ۹۸۸۱خستین بار در سال شعری که برای ن

امان خود به دشمن حمله با خشم بی»در این شعر بردگان فراخوانده شده بودند تا 

 ( 1۱1).«کن سازندخود، این نژاد را ریشه یپریدهکنند و با دشمنان رنگ

 که فرایند «نتقامیا»و  «جوییتلافی»، «انزجار»پیدا کردن این نوع توسل به  

 هزدهیجان «شانخون»کند و از ]ریختن[ کاران را تکمیل میو نابودی ستم« کشتار»
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، الح ره گیرد، کار سختی است. بهمی شود، در سنتی که از مارکس و انگلس درسمی

دیگری از این نظر وجود نداشته باشد که به استناد آن انتقام  یرسد نمونهمی نظره ب

ی را شامل نشود، بلکه آن نظام را به ضرر داربردهدیدگان نابودی نظام ماز سوی ست

 ینکند. یک انقلاب برای ا «رمز سیاه»را جایگزین  «رمز سفید»گر سرنگون کند و ستم

لیه ممکن را ع یجبهه ترینکه پیروز شود باید دشمن اصلی خود را بشناسد و گسترده

واند بت «انتقام»و  «جوییتلافی» یساسات بلاواسطهای که احگونهه وجود آورد، بهآن ب

ها و آماج انقلاب زمینه فراهم برای استدلال و تحلیل منطقی نیروهای درگیر و روش

الایش پ»توانند بدون عبور از فرایند طور که گرامشی گفت انقلابیون نمی سازد. همان

 های خود دست یابند.به هدف «روانی

 

 استعمارین، سارتر و انقلابات ضدواو از فانو نقد  هانا آرنت -1۴
زمانی که بر  ۹۱۴۱در سال  هانا آرنت نگاهی به یک نمونه منفی آغاز کنیم. با

مخصوصاً در قلمرو حقوق »در ایالات متحده  «یپرهیزخشونتسیاست » «توفیق»

ی پرهیزهواخواهان خشونت»کرد که می تأسفکرد و از این امر اظهار می تأکید« مدنی

در باب تمجید از قهر  یداند، لازم دقرار گرفته (1۱۲) «]اکنون[ در موضع دفاعی

سارتر  ن ووی فانهامستعمرات که در نوشته یشدهدیدگان، ملل تحقیر بخش ستمرهایی

 «های پُر از لفاظیرویزیاده»طرز موثری هارائه شده، ]نوعی[ تعادل برقرار کند. آرنت ب

گیری نویسنده و جای هدفه را برجسته و به باد انتقاد گرفت و ب (1۱۳)این دو نویسنده،

 استعماری بر پایه اظهارنظر مائو حملههای ضدی منفرد، به خود این انقلابهاچهره

مفهوم این  (1۱۴)«آیدتفنگ بیرون می یقدرت سیاسی از لوله»کند که گفته است می

ملت  کند، بنابراین یکمی ساسی ایفانقد باید روشن باشد: ارتش در نظام دولتی نقش ا

عنوان دولت ملی مستقل بنیان نهد، باید ارتش هتحت استعمار که بخواهد خود را ب

ک که یای گسترده یوجود آورد. با این همه، از نظر آرنت پیشگامان مبارزهه مستقل ب

ی راستعماتمدن کهن )و یک پنجم بشریت( را جهت پاره کردن یوغ استعماری و نیمه

ی کور و بی تمیز قهر تبدیل شدند. این تفسیر حتی هارهبری کردند، به طرفداران شکل

نماید وقتی بر این حقیقت تأمل کنیم که مائو بر اهمیت پیشرفت اقتصادی، تر میپایهبی
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ر زمان واشنگتن ب داشت. در آن تأکیددست بگیرد، ه که قدرت را ب حتی پیش از این

تنها راه نجاتش زندگی با آرد ایالات » حکومتی تبدیل کند کهآن بود تا چین را به 

در  (1۱۵).«ایالات متحده یتبدیل شدن به مستعمره»و بدین ترتیب  «متحده باشد

پیروزی نظامی بدون پیروزی در تلاش برای ]دستیابی به[ تولید کشاورزی و  ینتیجه

 .نتیجه بوده استصنعتی، شکننده و بی

داد. طبق نظر آرنت می را تشکیل ترگستردهی هزمینشی از انقلاب چین بخ ردّ 

توان داشت. او با نگاه به تاریخ به نمی «بخش ملیی رهاییهاجنبش»انتظار چندانی از 

شدگان و های پایمالی بردگان و قیامهانادر بودن شورش»این نتیجه رسید که: 

اتفاق افتادند، برای همه به نماست و در معدود مواردی که محرومان از ارث، انگشت

 یکپوست در سنت دو مینبردگان سیاه ییادآوری حماسه (1۱۶).«اندکابوس بدل شده

که ای کننده( و نقش تعیینToussaint Louvertureبه رهبری توسن لوورتور )

آمریکا داشت، کار آسانی است، اما از نظر آرنت  یی در قارهداربردهدر فروپاشی نهاد 

های تحت استعمارند، امری آن خود بردگان یا ملتی هبرندب مردم عادی که پیشانقلا

غیرممکن یا خطرناک و زیانمند است. درست است که آرنت دخالت آمریکا در ویتنام 

یک ملت تحت ستم به رهبری یک  را محکوم کرد، ولی بنیاد نقد او نه پذیرش حقّ

ی هایری است که جنگ در خود متروپلو خسارات فراگ هاانقلاب، بلکه درک هزینه

 نهایت گویاست: آورد. اظهار نظر او ]در این خصوص[ بیمی بارامپریالیستی به

و  دیدگانیابیم که این نه خود ستماگر به تاریخ انقلابات نظر افکنیم، درمی»

 هتحقیرشدگان بودند که راهنمای مسیر بودند، بلکه کسانی ]این کار را انجام دادند[ ک

یگران تحمل کنند که بر د توانستندنمی شدند، امانمی مورد ستم قرار نداشتند و تحقیر

  (1۱۷).«ستم و تحقیر روا شود

مار، ی تحت استعهابا مبارزه ملت زمانهم تبارآفریقایی امریکاییان ینگاه به مبارزه

ی پرهیزخشونتش اعتنایی توأم بود. جنباعتمادی و بیدر مفهوم دقیق کلمه، نیز با بی

برآمد کرد و از جمله خواست آن لغو تبعیض نژادی  ۹۱۱۱-۱ برای حقوق مدنی در سال

منظور پیشبرد این هدف بود. آرنت ه در مدارس و تقاضا از مقامات فدرال برای مداخله ب

مبنای  (1۱۸)«ادغام اجباری از تفکیک نژادی بهتر نیست»به این امر ایراد گرفت و گفت: 
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های نیرو یآرنت این بود که ادغامی که اساس آن قانون باشد و از طریق مداخلهاین نظر 

 آمیز است. نظامی فدرال در جنوب حاصل شود، خود یک عمل خشونت

که در سخنرانی مشهور مارتین لوتر طوریتر شد بهروز رادیکالهباعتراضات روز

کرد، می رابری را یادآوریادغام نژادی و ب «یایؤر»جا که  آن، هم ۹۱۴۱کینگ در سال 

پرهیزی جدی بود، در عین حال مشهود بود. اگر چه لوترکینگ در باور به خشونت کاملاً

را  «ناپذیر خشونت پلیسوحشتناکی وصف»پوستان و سیاه «شرایط اسفناک»هم 

پوستان[ تعادل تر جنبش ]سیاههای رادیکالی بعد، بخشهادر سال (1۱۹)کرد.می محکوم

را زیر سؤال بردند، این امر البته فقط به علت خشونت  گیریموضعرانگیز این بپرسش

شد و می ترم نهادهای دولتی و روابط اجتماعی نبود. فشار جنگ ویتنام ملموسومدا

 هم درطرز درخوری حفظ کرد، آنه شد بی را چگونه میپرهیزخشونتکه تعهد به  این

ن کشت جوانان به جنگ در کشوری دوردست و شرایط سربازگیری اجباری و وادار کردن

پرهیزی[ در چنین شرایطی به امری تعهد ]تعهد به خشونت یمسألهیا کشته شدن. 

 مسلم تبدیل شد.

گیر فقط با ظاهر شدن جنبش خشونت چشم»این همه، آرنت تردیدی نداشت که:  با

م. با تکیه بر گزارش بپردازی ۹۱۴۱بیایید به سال  (11۱). «به میدان آمد "قدرت سیاهان"

ان در ایالات متحده در این دوره چنین پوستسیاهمعروف غربی، برخورد با  ییک روزنامه

 توضیح داده شده است: 

 دولت یوسیلههدر آلاباما ب پوستسیاهشصت بیش از چهارصد مرد  یدر دهه»

جر ز سفلیسعنوان موش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند. این افراد که از هب

بیماری را بر  خواستند اثرات اینشدند چون مقامات مینمی کشیدند، معالجهمی

 (111)«.مطالعه کنند "از مردمای نمونه"

عذرخواهی کرد. با این همه،  ۹۱۱۸ن در مورد این حادثه در سال ویدنت کلینتزپر

 تبارآفریقایی یهاطبق ادعاهای آرنت، تنها کسانی که مسئول قهر بودند، خود آمریکایی

 . آنان ترینکم رزمنده بودند، یا دست

واقع انتقاد از انقلابات و  جا نقد خشونت در توان دریافت، در اینمی طور که همان 

توان در می ن و سارتر راوه حمله به فانزمینی ضد استعماری است. در این هاجنبش
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جید گیرد که تممی کاملاً نادیدهدید. آرنت این حقیقت را ای کنندهپرتو جدید و نگران

شده در حقیقت واکنشی بود به تئوری و حقیردیده و تبخش ملل ستمخشونت رهایی

ی، کشتار یا نابودی ملل تحت استعمار که استعمارگری به آنان تحمیل یزداعمل انسانیت

 کرده است.

 

 نوای بین گاندی و فان؟ مقایسهکاری مشترکی یا همیشناسا-1۵
ودند، بخش آن بالایش روانی نهفته در تئوری انقلاب که مارکس و انگلس الهامپ آیا از

جای  هبر سارتر است، اما ب تربیشن و سارتر دیگر اثری نیست؟ تمرکز آرنت ودر آثار فان

قهر  یمسألهن در رابطه با وکه فانچران اشاره کرد. وطور ویژه به فانآن باید به

ت: ن نوشوبع ]اطلاعات[ در اختیار سارتر گذاشت. فانبخش ملل تحت استعمار منییرها

واند مشوق تنهایی نمیتبه "گیریاشتیاق مشروع به انتقام"نژادپرستی، نفرت، انزجار و »

 که طوری همان( 11۲)«.کار و برنامه نیستبخش باشد... نفرت دستورییک جنگ رهای

ن در عین حال، واما فان پالایش روانی فراموش نشده بود، یتوان درک کرد، لحظهمی

ی یدر سطح فردی، قهر نیرو»دهد: می در اختیارمان قرارای نهایت سادهاظهارنظر بی

اما عجولانه  (11۳)«.کندحقارت پاک می یده است. ملل تحت استعمار را از عقدهپالاین

ه ک خودی خود، بدانیم. نخست اینه قهر، بی هدهندنجات تأثیرن را مبلغ واست که فان

 هایطور طبیعی به آرمان انقلابه که ب خاطر اینه ن بدون تمایز ملل تحت استعمار بوفان

ای از شود که پارهمی در عمل معلوم»کرد: نمی شوند، برخوردمی ضد استعماری جذب

زندان ای فرناسیونالیستی بیش از پاره یجمعیت استعمارگر نسبت به مبارزه یاعضا

 (11۴).«ترندبومی، نزدیک

که واقعًا بخواهند پیروز شوند نه فقط ای بخش ملیییی رهاهابا این همه، جنبش

 یچنین در لحظهوضوح محدود کنند، بلکه همهمجبورند هدف قهر انقلابی خود را ب

ت اقتصادی مبارزه را چگونه هدای -معینی باید بدانند انتقال از فاز نظامی به فاز سیاسی

سیاسی  واقعی اقتصادی وی هکه زمین یافته برای اینزه استقلالکنند. بنابراین، کشور تا

جهت استقلال خود فراهم سازد، باید از وضعیت رشدنیافتگی خود رهایی پیدا کند. بنابر 

کارگر، خواه  یگیرد و چهرهاین، همت به کار و تولید جای شجاعت در مبارزه را می
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تسلیم،  ی. در لحظهکندمی غالاشچریک را  یمتخصص خواه غیرمتخصص، جای چهره

، دست آوریده خواهید استقلال باگر می»مثل این است که قدرت استعمارگر بگوید: 

قلال است علایا ینمونه»، و بدین طریق است که «های آن را هم تحمل کنیدباید سختی

ش ل. بنابراین، لازم است بدانیم که چگونه به این چا«شودمی به نفرین استقلال تبدیل

، این امر نیاز به سرمایه، تکنیسین»جدیدی که ماهیتاً دیگر نظامی نیست پاسخ دهیم: 

که  مسألهتاحدودی، این  ن،وبه دیگر سخن، فان (11۵).«مهندس، مکانیک و غیره دارد

بسیاری از کشورهای آفریقایی نتوانستند از فاز نظامی به فاز اقتصادی انقلاب فرارویند 

ا ر -ضد استعماری چین و ویتنام هایانقلاب یای نمونه تجربهبر -و هم تحول مثبت 

کرار کنیم: مائو داشتیم ت که قبلاً با اشاره بهرا توانیم استدلالی می بینی کرد. باز همپیش

 خاطر قهر بدون تمایز، هنوز هم بسیار فاصله داریم. ه با تجلیل از قهر ب

در اختیارمان ای مشمئزکننده بندی خام حتیبنابراین، و در نگاه نخست، صورت

ا توان توضیح داد؟ پاسخ رمی ایم. این قضیه را چگونهقرار گرفته است که مشاهده کرده

 ی آن دریزداپایان حاکمیت استعماری و اعمال انسانیتطولانی و بی یدوره یتجربه

ر نظام ب ردکننده و کنترل کاملخاطر برتری نظامی خُبه گرانگذارد. ستممی اختیارمان

ناپذیری را در ذهن قربانیان خود ایدئولوژیک، توانستند احساس حقارت و ناتوانی جبران

ناپذیری دربر گرفته بود. از شکستای لهها فرو کنند، و ابرمردان سفیدپوست را ظاهراً

پوست دقیقاً به همین دلیل، تا به دلیل اقدام به شورش که از همان آغاز بردگان سیاه

ی ها عمل خودکشخود تحمیل کنند: قرنه ه شکست بود، ترجیح دادند قهر را بمحکوم ب

 پوست تحملرنج و عذابی بود که مردم سیاه یو کشتن نوزادها جزء وقایع عمده

ها تواند آنمی کردند که پروردگار رحیمیکردند. در دیگر موارد، قربانیان تصور میمی

 یناپذیر کند. در نتیجهپوست آسیبابان سفیدی متجاوزان و اربهارا در مقابل اسلحه

که در  یدوجو امریکاییان بومی، با ۹۱۱۱و  ۹۱۱۱همین توهم بود که بین سال 

سراشیبی نابودی قرار داشتند، آخرین مقاومت را از خود نشان دادند. همین درک غلط 

د ورتر، خوست که ده سال بعد، بوکسرها چگونه، هزاران کیلومتر دا آن یدهندهتوضیح

ذیر ناپنوعی شکستهرا برای جنگ با دشمنی آماده کردند که زیاده از حد قدرتمند و ب

 کرد. اینمی ها تجاوز کرده بود، و به لحاظ نیرو غلبه داشت و تحقیرشانبود و به آن

ی آن ها. نمونهملاحظه کردتوان می پدیدها را امروزه، گیرم با اندکی تفاوت، هنوز هم
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اند(، مخصوصاً در انتحاری )که به لحاظ تاریخی به بردگان بسیار شبیه یهاحمله

انتظار داشتند به جاودانگی « شهدا»فلسطین و خاورمیانه است و این حقیقت که این 

 کردندناپذیری که بومیان آمریکا و بوکسرها داشتند و فکر میو بهشت )شکلی از آسیب

که قهر  ن را مبنی بر اینوادعای فان (11۶)ت یابند.توانند با جادو به آن نایل شوند( دسمی

باید بر این متن تاریخی و  «رهاندمی حقارت یمردم تحت استعمار را از عقده»

 شناختی دید.مردم

د اناخیراً هر دو طرف متخاصم رفتارهای هولناکی در عراق و فلسطین مرتکب شده

. این عملی است که اندکردهمی احتراخاک افتاده بیو گهگاه هم به اجساد دشمن به

طور قطع محکوم کرد. با این همه، این بدان معنی نیست هباید بدون قید و شرط و ب

نظری، سیاسی و حتی هستی یتوانیم رویکرد متفاوتی در تحلیل پیشینهکه نمی

ند. اشناختی این اعمال فجیع داشته باشیم، اعمالی که مورد به مورد آن متفاوت

تواند مفید باشد: زمانی که می جاهای مارکس شاید در اینای از نوشتهارهیادآوری پ

داد، دادند پاسخ میمی ای که به کمون پاریس نسبت«آتش افروزی»مارکس به اتهام 

تفاوت  «تخریب برآمده از پیروزی»بود و  «تخریبی که برخاسته از دفاع نومیدانه»بین 

ویژه هجا بشورش سپوی داشت نیز در اینملاحظاتی که در خصوص  (11۷)قائل شد.

کند که رفتار رذیلانه در چین و هندوستان را کند. مارکس اشاره میمی مناسبت پیدا

هم قدرت استعماری انجام داد، هم مردمی که تحت تجاوز و اشغال نظامی قرار داشتند. 

ی خارج از هاتفریح» اً ، در عین حال که، از یک سو، ارتش استعماری صرفاین با وجود

منظور اثبات سرکردگی ه عنوان شکلی از سرگرمی بهداد، و از قهر بمی انجام «کنترل

 های ناشی از قیام،جنگ»کرد، از دیگر سو، برآمد می و برتری خود بر بومیان استفاده

که ملل « ای در کار بودهای نژادی و مخصوصاً مذهبیو جنگ هاهای ملیتجنگ

قهر را در تلاشی ناامیدانه  یها شکل کور و وحشیانهانداختند. آنمی دیده به راهستم

ود خ بردند که نشان قدرت استعماری را برکار میه منظور پاک کردن آثار حقارتی بهب

ها دریغ رسمیت شناخته شوند، امری که با سرسختی از آنخواستند بهداشت و می

بازگردیم. از سویی، ]نیروهای[ پیروز را  کنونی یحال بیایید به خاورمیانه (11۸)شد.می

 ی زیردستهاانسانکنند و به کنیم که در چارچوب ارتش منظم عمل میمشاهده می
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(Untermenschenبا حقارتی بی حدو )هاکنند و رویکردشان به آنمی حصر نگاه 

موجودات مادون انسان تحقیر شده از بلندای برتری تکنولوژیک و نظامی ی همثابهب

را سربازی آمریکایی ای ند. ترانهاها ]خود[ معرف تمدنی برتراست و با این باور که آن

دهد. این ترانه در سطح می درخشانی این نگرش را نشان یخوانده است که به شیوه

 نقل «راسیا کوریر دل» یرا از روزنامه در اینترنت موجود بود، ولی من آنای گسترده

شود و گروه کوچکی را از کشتن یک دختر عراقی ستایش میکنم. در این ترانه می

وار خون از بین دو چشمش به بیرون پخش شد. و من دیوانه»زنند: می بینم که کفمی

که با یک سرباز نیروی دریایی امریکا  فهمیدندمی»باید  هاعرب چراکه. «خندیدم

ه خارج از چارچوب ارتش ها و فلسطینیان هستند کاز دیگر سو، عراقی (11۹)«.اندطرف

اند منظم قرار دارند و خشم خود را از مجموعه تحقیرهای درازمدتی که مجبور بوده

 یگهگاه با حمله به سربازان به خاک افتاده ،تحمل کنندی زیردست هاانسانی همثابهب

 یلی و آمریکایی نشان دهند. یاسرا

است. با این همه، این  خشونت علیه اجساد دشمن تحت هر شرایطی باشد بربریت

قوت خود باقی است که ]خشونت[ در یک مورد عبارت است از تقلیل مردم ه حقیقت ب

که در مورد دیگر، تلاش  ، در حالیی زیردستهاانسانتحت استعمار به موقعیت 

دف از میان بردن نابرابری ه ناسنجیده و ابتدایی مردم تحت استعمار است به

ت رسمیه معنی نفی به ست، خشونت کور و کنترل نشده بزدا. در مورد نخانسانیت

رسمیت ه که در مورد دوم مبارزه برای ب شناختن ]منزلت یک ملت است[ در حالی

گیرد. یک جنبش انقلابی معقول می خوده شناخته شدن، شکل مستأصل و انحرافی ب

، اما جا محکوم کندشرمانه و تحقیرکننده را همهی بیهاباید کنشمی و سنجیده

ر متفاوت، دای سنجیده و معقول بودن این جنبش در قدرت ارزیابی خشونت به شیوه

 چرای آن نیز هست. وعین محکوم کردن بی چون

ن را در خصوص رابطه بین خشونت و مبارزه برای به وجالب است گاندی و فان

ناقض تمتواند می دیگر مقایسه کنیم. جمع کردن این دویک رسمیت شناخته شدن، با

 روشنیآمیز باشد، اما، با بررسی دقیق موضع مشترک هر دو مؤلف بهو حتی تحریک

این است که ملت تابع را از عزت  هاشرارت بریتانیایی»شود. گاندی نوشت: می آشکار
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ملت تحت استعمار »ن مشاهده کرد که: ودر عین حال، فان(1۲۱)،«کنندمی نفس محروم

لاشی کندند و شاهد ته این دلیل که از گرسنگی جان میدست به اسلحه بردند نه فقط ب

ها مانند حیوان برخورد بلکه به این دلیل که استعمارگران با آن ،خود بودند یجامعه

در بین »گران که ستم و این «دانستندمی ها را فاقد شعورکردند و آنمی

ن اعامل ید که وظیفهکردنمی القاای پذیری و بازدارندگیاستثمارشوندگان حالت سلطه

تر، به سخت در سطح نظامی سفت و (1۲1).«کردمی طرز بارزی آسانهنظم و قانون را ب

رسمیت به کهبرای این هاشود. بنابراین، آنمی مردم تحت استعمار برچسب بزدلی زده

شناخته شوند، مجبورند این اتهام را نیز رد کنند، اتهامی که حالا دیگر درونی شده و 

ها تبدیل شده است. گاندی بحث نفس آنترتیب به مانعی بر سر راه احیای عزتدینب

 دهد:می گونه ادامهخود را این

توانند شریک باشند. شراکتی بین گربه و موش، بین می های[ برابرفقط ]انسان»

 توانیم بامی چگونه که ما داریمای مورچه و فیل وجود ندارد... با چنین ترس بزدلانه

 «برابر باشیم؟ هابریتانیایی

ی برابر با هامادام که از ترس نیروی نظامی فارغ نباشیم، شریک»بنابراین، 

میهنان خود را به همین دلیل بود که گاندی هم (1۲۲).«شویمها محسوب نمیانگلیسی

نام در ارتش امپریالیستی طی جنگ جهانی اول، حتی اگر دولت دعوت کرد که بر ثبت

بریتانیا »اساسی است:  یپیگیر باشند. این یک نکته ا مانع ایجاد کند، پایدار وبریتانی

شجاعت و  (1۲۳)،«شناسدرسمیت میها شجاعت و دلاوری را بهملت قهرمانان است. آن

دانیم، فراخواندشان تا یک بار برای همیشه می گونه کهقهرمانی ملتی که، گاندی، همان

ن با وخود را به نمایش بگذارند. فان «مردانگی»عت و خود را کنار و شجا «زنانگی»

مل ع»ی همثابهانقلابی ملت تحت استعمار ب «خشونت»استفاده از زبانی متفاوت از 

 (1۲۴)سخن گفت. «اجتماعی مطلق

رسمیت شناخته شدن به جهتای ن خشونت را شیوهوو هم فان یهم گاند

شد. با رمانانه در جنگ حاصل میدانستند، که از طریق مشارکت فعال و حتی قهمی

که گاندی این احساس را داشت که خشونت باید دشمنان  ، درعین حالیاین وجود

امپراتوری ]انگلیس[ را هدف قرار دهد که از آن انتظار به رسمیت شناخته شدن را 
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دانست. این اختلاف را می ارگرانمن خشونت را در رابطه با حمله به استعوداشتند، فان

 توان ارزیابی کرد؟می هچگون

توان در متن یک سنت دقیق گنجاند، سنتی که مخصوصاً می گاندی را رویکرد

 آن یدهندهرویدادهایی که در پایان قرن نوزدهم در ایالات متحده پیش آمد، توضیح

 از انواع تحقیر، تبعیض و اذیت که در جنوب ]آمریکا[ تبارآفریقاییهای ست. آمریکاییا

ی اتحاد هاجنگ یبردند، تلاش کردند با جنگیدن در خط مقدم جبههمی نجو آزار ر

 ها از شجاعتی ستایش کردندای گروهرسمیت شناخته شوند. در نتیجه، پارهه]ایالات[، ب

دفاع از عضو بی ۱۱۱ ]اشاره به قتل «نبرد زانوی زخمی»پوست در که سربازان سیاه

نظام امریکا در داکوتای هعضای هنگ سوارتوسط ا (Sioux) قبایل مختلف هندی سو

 تربیشبعدی هرچه  یهای گستردهاین ایده در جنگ (1۲۵)از خود نشان دادند. [جنوبی

دم توپ  با قبول گوشت تبارآفریقایی هایدست بالا را پیدا کرد. بدین ترتیب، آمریکایی

حتی  «زانوی زخمی نبرد»ها تعلق نداشت، یا در مورد یی که به آنهاشدن برای هدف

ر به رهایی قرا یابیدستبا اجرای سیاست اسارت و نابودی بومیان آمریکا، هدف خود را 

رنگ شدن سخن گفت تا مبارزه بلندپروازی در همی درباره دادند. در این معنا، باید

 شد(.گیری میشدن )شناسایی که به ضرر دیگران پیبرای به رسمیت شناخته

حبت فراوان ص یعلاقه مردم بوئر بای درباره انگلیس، -گ بوئرگاندی در خصوص جن

کرد، زنانی که در  تأکیدزنان بوئری  «نکردنیی باورهارنج»کرد، و با حرارت بر 

انقیاد و اسارت گرفتار آمده بودند. با این همه، او از  به «ی کار اجباریهااردوگاه»

 «گیمردان»آرایی کنند تا ی بریتانیا صفمیهنان خود دعوت کرد تا در کنار امپراتورهم

 رهایی به قیمت یک نیروی سوم دنبال( 1۲۶)نمایش بگذارند.ه خود را ب «قهرمانی»و 

ستایش کرده بود. افزون بر این، در  از آن اشد، ]یعنی[ ملتی که گاندی آشکارمی

فرزندان  یهمه»خصوص جنگ جهانی اول، گاندی از کشور هندوستان خواست تا 

 یا، همان امپراتوری«عنوان قربانی در اختیار امپراتوری قرار دهدهخود را ب یبنیهوشخ

مان مفهومی که ه نزدیک، شریک آن باشیم، به یانتظار داریم، در آینده»که 

گیری هدف پی (۹۸۸).«ی امپراتوری بریتانیا در خارج از کشور هستندهادومینیون

مند بودند، ها از آن بهرهکه آن اییی از خودمختارمندمقررات سفیدپوستان بود و بهره
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به  عام رهایی اهمیت داشت. از باب نمونه، یاما با نبود آن ]خودمختاری[، یک برنامه

ای نشده که خودمختاری در مستعمرات آفریقا یا خاورمیانه یا به این حقیقت اشاره

ل کنترل و ممانعت خارجی استرالیا و زلاندنو با رهاسازی جماعت سفیدپوست از هر شک

ای عام رهایی، نقد عمومی یموجب نابودی مردم بومی شده است. در چارچوب برنامه

بش ن )و جنوی استعماری یا قهر در کار نبود. این است تفاوت اساسی با فانهم از سلطه

 کمونیستی(. 

 نفع جمعیته مشی گاندی عبارت بود از تقاضای همگونی بدر تحلیل نهایی خط

هندوستان که مورد خطابش دولت بریتانیا بود. تصادفی نبود که گاندی از زمان جنگ 

یک  یرا اعلان کرد و پیوسته چهره «امپراتوری بریتانیا اپیمان خود ب»بوئر  -انگلیس

 کرد. او شک و تردیدمی میهنان خود برجستهعنوان مدل برای همهمرد انگلیسی را ب

دانست، ملتی که ممکن بود، نمی ه ملت قهرمانی را واردمشارکت در جنگ علیی درباره

 در نهایت، حتی پیروز هم بوده باشد:

ها در شید که اگر انگلیسییاندمی ای هم به اینآیا یک مرد انگلیسی حتی لحظه»

در جنگی  رود تااین جنگ شکست بخورند، بر سرش چه خواهد آمد؟ مردی که می

هایی را بدون از دست دادن مردانگیش ارائه للاتواند چنین استدشرکت کند، نمی

  (1۲۸).«دهد

تر شد، هرگز بر این محدودیت ی بعد رادیکالهااگرچه رویکرد گاندی در سال

ه کای خاصی است، پدیده یپدیدهی هدهندق نیامد. این امر توضیحیافاساسی آغازین 

های که جنبشای نهگوهدر حال حاضر هم در هندوستان در اوج خود قرار دارد، ب

جمعیت اولیه این کشور ی همثابهای را بی افسانههاآریایی -بنیادگرای پُرقدرت، هندو

خواهند که هویت راستین خود را با از میان بردن شناسد و از مردم میرسمیت میبه

ه هویتی با مرد انگلیسی بهر نوع نفوذ بیگانه احیا و مطالبه کنند. بدین ترتیب، هم

هویتی با ایدئولوژی آریایی تبدیل شده که گاندی در قرن نوزده و بیست به آن باور هم

 داشت.
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 تواند تحقق یابدار مبهمی که نمیشع -1۶
ت نهایابهام بی ،جا ارائه کردیمکه در اینای فلسفی -اساسی تاریخی یمشخصه

خواست است که دهد. آیا این واکاوی مترادف این می ی را نشانپرهیزخشونتمفهوم 

ها کاملًا خلع سلاح شوند و ارتش و نیروی پلیس خود را منحل کنند؟ ملت یهمه

 ور شودای حملهکند که به مجموعهی در صورتی معنی پیدا میپرهیزخشونتخواست 

اند. با این همه، حتی ای که واجد شرایط تحمیل قهرموعهکند، مجکه دولت اداره می

پرهیزی[ در حقیقت چیزی نیست مله شود، خواست ]خشونتح هااگر به این مجموعه

 هچون ملت وانهد. تعریف کلاسیک وبر از دولت بکه هر ملتی جایگاه خود را هممگر این

عنوان نهادی که مشروعیت استفاده از خشونت فیزیکی را در انحصار خود دارد، معروف 

هایی قرار ها و ارتشاست. با این وصف، حتی اگر هدف رد خشونت را جنگ بین ملت

 شود. مشاهده کردیمنمی ی[ منتفیپرهیزخشونتجنگند، مشکل ]می هادهیم که با آن

جنگ داخلی آمریکا را  «مجمع صلح آمریکا»های برجسته در ها و شخصیتکه گروه

های استعماری طی تاریخ همواره دانستند. از دیگر سو، جنگمی عملیات پلیسی ساده

هایی که ایالات متحده برای ی معرفی شده و جنگالمللبینات پلیس عنوان عملیهب

همین سنت است. در  یکنندهتأییدحفظ امپراتوری جهانیش به راه انداخته است، 

 دارند.  یایدئولوژیک یی به چنین پشتوانهتربیشها حتی نیاز حقیقت، آن

. اندی چپهاوهیا مجامع گر پرهیزی اعضارفداران کنونی خشونتترین طبرجسته

این، آیا باید از کوبا خواست تا ارتش خود را منحل کند؟ کوبا در چنین صورتی بنابر

تحمیل  هاکند که در گذشته در تعرض به خلیج خوکپیروزی را به قهری واگذار می

ز تروریستی، بلکه مخصوصاً ا یشد، و کماکان تا به امروز نه تنها از طریق اقدام پراکنده

اقتصادی و تهدید فشار نظامی ادامه دارد. این فشار خود،  ینابودکننده یاصرهطریق مح

بس مشاهده کردیم، یک نوع جنگ ها تر با استفاده از تحلیل دقیقگونه که پیشهمان

سلاح از کوبا در واقع شکلی از طرفداری از فشار و رویارویی است. بنابراین، تقاضای خلع

جاری امریکایی. رزمندگان  - جنگ -چنان ی است و همنظامی، دیپلماتیک و اقتصاد

نظر اخلاقی قانع باشند، اما اگر متوانند با خلوص اعتقاد خود از می پرهیزیخشونت

 یتحلیل را بر اخلاق مسئولیت )مجموعه اشارات اخلاقی جهت درک زمینه یپایه
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ر آن دیده گناهی و خلوص دمناسبات و درگیری سیاسی( قرار دهیم، اثری از بی

 شود.نمی

ی در چپ با چگونگی آغاز آن متفاوت است. پرهیزخشونتاهمیت گسترش تئوری 

 (1۲۹)«تغییر جهان بدون کسب قدرت»کند مان را جلب میکتابی که عنوانش توجه

ی رتبیشرا با دقت  اخیراً در محافل چپ موفقیت بزرگی کسب کرده است. وقتی آن

فتح و مدیریت قدرت  پوشی ازچشمی مثابهبه «ییزپرهخشونت»واکاوی کنیم شعار 

م قرن بار کمونیسمصیبت یجانبه گیرد. بدین ترتیب، بررسی یکمی ]در ذهن[ شکل

ون درجات گوناگه بیستم موجب فرار از تاریخ و سیاست و گرویدن به مذهبی شد که ب

زمان داد، اما ها را علیه لنین سایافته است. ضرورتی ندارد که همه این تغییر شکل

 بن هوفر مراجعه کنیم:  یجا به گفته ارزش دارد که در این

 قدرت اقدام سیاسی درک مسئولیت است. عمل سیاسی بدون ]کسب[معنای »

 (۹۱۱).«گیردمی تواند پیش آید. قدرت در خدمت مسئولیت قرارنمی

بخش ی رهاییهاتواند خشونت را در جنبشمی کمپرهیزی دستآیا مذهب خشونت

محدود کند، حتی اگر نتواند با خشونت امپریالیستی و ارتجاعی چنین کند؟ پاسخ این 

 مجمع»های اصلی در ها و گروهتواند. مشاهده کردیم که چگونه شخصیتنمی است که

خود را به ترتیب  «پرهیزخشونت»ی نیک هادر اواسط قرن نوزدهم وجدان «صلح آمریکا

ی از یکاران جدااندری شورشی و دستهای هندییزداانیتسازی و انسکاراز طریق بزه

شرط دوقیت بیجنوب، تسکین بخشیدند. این دیالکتیک که محکومی داربردهایالات 

نهایی آن است، طی تمامی قرن بیستم نیز مشهود بود. به  یخشونت تشدیدکننده

توهمات  ترینارزد که توجه داشته باشیم که شعارهای جاری، سرسختزحمتش می

ای را جنبش کمونیستی را بار دیگر جلب کرده است، جنبشی که زمان طولانی جامعه

رود داد که در آن همه نوع خشونت و قدرت پس از فاز دیکتاتوری از میان میمی نوید

بندی اخیری که از بلوخ جوان با تکرار فرمول -«دگرگونی قدرت به عشق»و در آن 

با این همه، این تصور که حتی به طرح یک قانون اساسی آید. می پیش -مشاهده کردیم

ور طه زند و بمی )با اشاره به تداوم دولت و بنابراین، تداوم قهر و قدرت( انگ بورژوایی

شود، نقش محدود کردن قدرت می یخود باعث تضعیف هر نوع ایدهه خود ب
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ه بسط کرد، نقشی ک ایفا «قلمرو سوسیالیستی»شوروی و در  یدر روسیهای نابودکننده

 ( 1۳1)ی و هم قهر درون آن را تشدید کرد.ییافت و در نهایت هم دولت استثنا

 ی مبارزه برایهادیده در انتخاب آزاد شیوهمجدد حق یک ملت ستم تأییدعلاوه بر  

ن اشکال خشونت فیزیکی از میا یکه همه رهایی، فاصله گرفتن از انتظار مسیحایی این

  ی محدود کردن مؤثر قهر و قدرت، یک نیاز اساسی است.خواهد رفت، برا

 

 است از:ای این رساله ترجمه
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Historical Materialism 18 (2010) 85–134.  

 

 :هانوشتپی

م آوری و در کتابملاتی است که بعدها جمعأای از موضوعات و تپاره یگیرندهین مقاله دربرا - 1

 " La non – violenza. Una storia fuoria fuori dal mitoمنفی،  یمبارزه"

 ( ۲۱1۱دو ربسط دادم. )لوسو

  .1۷۳، ص 1۹۴۳تسوایگ، سال  - ۲

فصل اول، در مورد کروچه و هوور نگاه کنید ،  1۹۹1در مورد آلمان، نگاه کنید به لوسوردو - ۳

 ، بخش سوم. ۲، فصل  1۹۹۷به لو سوردو 

 .۲۴ص  ۷۹- 1۹۶۹هگل  - ۴

 .۶۷،  ۷ - ۵۶صص  ۲۱۱۸نگاه کنید به لوسوردو  - ۵

 .۶۸۴منتشر شده، ص  ۷۱ - 1۹۵۵های در مجموعه آثار لنین بین سال- ۶

منتشر شد. نگاه  1۹1۴اوت  ۲۸در  یتاکه ابتدا در مجله لیون "جنگ برای صلح" یمقاله – ۷

 .۳۶1، ص 1۹۶۳کنید به سالومینی 

 1۲.، ص ۲۱۱۷در مگریس  - ۸

 .۳1 - ۳۱،  ۲1، ۳ص ص ، 1۹۹۲ چیگلر- ۹

 .۴۸، ص  1۹۹۲چیگلر - 1۱

 .۲۶ – 11۲ص ص ، 1۹۹۲چیگلر - 11

 ۲۳۱صص  ، 1۹۵۴، در تکویل  1۸۵۸ژانویه  ۳۱و  1۸۵۷اوت  هایی به هنری ریو ، دومنامه - 1۲

 ،۲۵۴. 



 

 
 

 های نافرجاممعضل اخلاقی و وعده 59

 .۳نگاه کنید به لوسوردو فصل دهم بخش  – 1۳

  .مارکس و انگلس - 1۴

 .1۲۸- 1۲۷ص ص ، 1۹۹۲چیگلر سال  - 1۵

 .11۷ - 11۶ص ص ، 1۹۹۲چیگلر سال  - 1۶

 .1۳۴، ص  1۹۹۲در اثر چیگلر ،  - 1۷

 .۳ - ۶۲ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹(، در مورد گاندی  1۹۲۸)  "ستیارها در افریقای جنوبی" – 1۸

 .۶۷،  ۶۵ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - 1۹

 .1۸ - 1۷ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - ۲۱

 .۳۹۳، ص  ۲۱۱۳لوکزامبورگ  - ۲1

 .1۲ص  ۲۱۱۱ - 1۹۶۹در آثار گاندی  1۹1۸آوریل  ۳۱نامه به جی. آی. مفی  -۲۲

 .۴ - ۸۳ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹، در آثار گاندی  1۹1۸ژوئن  "درخواست برای ثبت نام" – ۲۳

 .۶ - ۲۵۵، صص  ۲۱۱۴فرگوسن  - ۲۴

 .۶۳ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹، در آثار گاندی "ساتیاگراها در افریقای جنوبی" – ۲۵

  .1۵۹، در آثار گاندی ص  1۹1۸جولای  ۲۹نامه به اس، ک. رودا - ۲۶

 .۷ - ۸۵ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹ در آثار گاندی "نام درخواست ثبت"-۲۷

 .۷ - ۸۶ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی سال  -ـ ۲۸

 .۲۶۷، ص  1۹۸۵توخوسکی  - ۲۹

 .۲۳۱، ص  1۹۹۷چادها  -۳۱

 .1۹۱، در آثار گاندی ص 1۹1۸اوت  1۲نامه به بی. گ. هورنی من،  - ۳1

برای یک بررسی عمومی  .۳۲۵ص  ۷- 1۹۵۵برادری، نگاه کنید به آثار لنین ی درباره – ۳۲

 .۵ – ۲۴۲، صص  ۲۱۱۸نگاه کنید به لوسوردو 

 ۲۱۱1- 1۹۶۹گاندی  ینامهدر زندگی "مختاری هندوستانراج یا قانون خودهیند سوا" – ۳۳

 .۲۶۴،  ۲۵۵، ۲۸۵، ۲۸۱ص ص

 .۲۸۷،  ۲۵۶ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - ۳۴

 و مکرر آن ۲۷۸ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  – ۳۵

  .۶ - ۲۶۵ص ص ۲۱۱1- 1۹۶۹گاندی  - ۳۶

  .1۶۵، ص  1۹۹۷گاندی  - ۳۷

 .۲۹۷ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی - ۳۸

 .۳۸۷ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - ۳۹
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 .۴۱ - ۲۳۹ص ص ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - ۴۱

  .۳۸، ص 1۹۶1برشت  - ۴1

ص  ۲۱۱1- 1۹۶۹، در گاندی  1۹۴1تایم هندوستان در تاریخ ده فوریه  ینامه به روزنامه - ۴۲

  .۴۷۹ص  ۲۱۱1 -1۹۶۹، در گاندی 1۹۴۲ژانویه  «صداقت من. »۶1

ای که با مصاحبه .۲۱۱ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹، در گاندی  1۹۴1 آوریل ۲۵« هاپاسخ به پرسش» - ۴۳

 .۲۲۳، ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹داشت، در گاندی  1۹۴۵ آوریلرالف کوریستون در 

، نامه به لرد لین لیت  ۲1۹، ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹، در گاندی 1۹۴۱می 1۵ـــ نامه به امیر کور،  ۴۴

 .۲۵۳ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹، در گاندی  1۹۴۱می ۲۶گو ، 

 .۲۲۳ص  ، ۲۱۱1 -1۹۶۹، در گاندی  1۹۴۵ آوریلمصاحبه با رالف کوریس تن در  -۴۵

 1۹۶۹، در زندگی نامه گاندی  1۹۴۸ژانویه  ۲۳« در مراسم دعا خوانی » سخنرانی گاندی  – ۴۶

 .۲۹۳جی، ص  ۲۱۱۲ -

 .1۲1۶، ص  1۹۷۸تولستوی  - ۴۷

 .1۲1۶، ص  1۹۷۸تولستوی  - ۴۸

دست روسیه، نگاه ه در خصوص واکنش او به شکست ژاپن ب .۵۴1، ص  1۹۸۵تولستوی  - ۴۹

 .۸ - ۵۳۷ص ص ، 1۹۸۵کنید به تولستوی 

 .۶۱، ص  1۹۸۵سوفری  - ۵۱

 .۲۱1، ۲۱۳ص ص ای، ۷۱- 1۹۵۵لنین  - ۵1

  .۳ - ۲۱۱ص ص ای۷۱ــ  1۹۵۵لنین - ۵۲

  .۸ – ۲۷ص ص ، 1۹۱1برای نمونه نگاه کنید به روزولت  - ۵۳

 .۲۴، ص  1۹۸۱در فرو  - ۵۴

  .۲۳، ص  1۹۸۱فرو  - ۵۵

 .۲۱۹،  ۲۱۸ص ص ، 1۹۹۵بن هوفر - ۵۶

 .1۱ - ۲۱۹ص ص ، 1۹۹۵بن هوفر - ۵۷

 .۴۹، ص  1۹۵۵بن هوفر  - ۵۸

 .۴۸، ص  1۹۵۵بن هوفر  - ۵۹

  .۲1۱، ص  1۹۵۵بن هوفر  - ۶۱

 .11، ص  1۹۷۳لوکاچ  - ۶1

 .۶۱۴، ص  ۲۱۱۱توری  - ۶۲

 .۶۱۵ ، ۶۱۱ص ص ، ۲۱۱۱توری  - ۶۳

 .۴۳۴، ص  1۹۸۹سرکر  - ۶۴
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 .۶۱۶، ص ۲۱۱۱توری  - ۶۵

 .۷۷۲۲، ص  1۹۷۴چرچیل  - ۶۶

 .۵ - ۶۲1ص ص ، ۲۱۱۱توری  - ۶۷ 

 .۳۸۸، ص  1۹۹۷، و چادها ۲۷۶ص  ۲۱۱۴ــــ در فرگوسن  ۶۸

  .۳۱۲، ص  1۹۹۷در چادها  - ۶۹

 .۳۱۱، ص  1۹۹۷در چادها  - ۷۱

 .۳۲۳، ص  1۹۹۷در چادها  - ۷1

 .1۹۹۳ون جانس - ۷۲

، بخش  ۳، فصل  1۹۹۶پال جانسون نگاه کنید به لوسوردو،  .۵۲1، ص  1۹۸۳جانسون  - ۷۳

۹. 

 .۲۱۱۸دالای لاما  - ۷۴

 .۳1۳،  1۱ص ص ، 1۹۹۹کنوس - ۷۵

 .۲۷۴، ص  1۱ص ص ، 1۹۹۹کنوس  - ۷۶

 .۹۳، ص  ۲۱۱۲کنبوی و موریسن  .1۷۸، ص  1۹۹۹کنوس  - ۷۷

 حروف ایتالیک از آن نویسنده است. .۳1۲،  ۲۲۵ص ص ، 1۹۹۹کنوس  - ۷۸

 .۲ص ای ۲۱۱۴نوتی بر تی - ۸۹

  .۲۵۶، ص  1۹۹۹کنوس  - ۸۱

  .۸ - ۲۴۷صص ، ۲۱۱۲کنبوی و موریسن  - ۸1

 .۹، ص  ۲۱۱۲کنبوی و موریسن  .۳1۶،  ۲1۵ص ص ، 1۹۹۹کنوس  -ـ ۸۲

 .۶۳، ص  1۹۹۹کنوس - ۸۳

 .۲۱۴،  1۸1، صص  1۹۹۹کنوس  - ۸۴

 .۸۸، ص  1۹۹۹کنوس  - ۸۵

 .۲۳۶، ص  1۹۹۹کنوس  - ۸۶

 .۲۴، ص  1۹۹۹کنوس  - ۸۷

  .۳۸۶، ص  1۹۹۹گلدنر - ۸۸

 .۲آ ص  ۲۱۱۴نوتی برتی – ۸۹

 .، فصل نخست، بخش سوم ۲۱۱۷نگاه کنید به مجله لو سوردو  - ۹۱

 .۹ - ۸۸ص ص ، 1۹۹۶هابس - ۹1

 .1۹۹۹مولر و مولر - ۹۲
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 .۷۴۲اف، ص  ۸۹ - 1۹۵۵مارکس و انگلس  - ۹۳

 .۲۱۱۷اوت  ۵ - ۴شماره « اینترنشنل هرالد تربیون » نگاه کنید به روزنامه  -ـ ۹۴

 ، فصل سوم ، بخش سوم. 1۹۹۶لو سوردو ،  - ۹۵

 .۵این مطلب، نگاه کنید به فصل اول، بخش ی درباره ، ۲۱۱۳فیلکینس  - ۹۶

 .۷۷۹اف ص  ۸۹- 1۹۵۵مارکس و انگلس  .، ۸۵سی ، ص  ۸۹ -1۹۵۵مارکس و انگلس  - ۹۷

 .۴۸۵،  ۳ - ۴۹۲ص ص بی، ۸۹ - 1۹۵۵مارکس و انگلس  - ۹۸

 .۷۱آ ص  ۸۹ - 1۹۵۵مارکس و انگلس - ۹۹

 .۳ - ۲۱۲ص ص ، 1۹۸1رینال  - 1۱۱

 .1۲۷، ص  1۹۸۲در گگوس - 1۱1

 .1۴، ص 1۹۷۱آرنت  - 1۱۲

 .۲۱، ص  1۹۷۱آرنت  - 1۱۳

 .11، ص  1۹۷۱نقل شده در اثر آرنت - 1۱۴

 .۴۵۳، ص  ۷۵ - 1۹۶۹مائو تسه دونگ  - 1۱۵

 .۲1، ص  1۹۷۱آرنت  - 1۱۶

 .1۶۷، ص  1۹۷۲آرنت  - 1۱۷

 .۲۳۵، ص  ۲۱۱۱آرنت  - 1۱۸

 .1ـ  ۴۵۱ص ص ،1۹۸۲در نسخه هوفشتدتر و هوفشتدتر،  - 1۱۹

 .1۸، ص  1۹۷۱آرنت  - 11۱

  11۸، ص  ۲۱۱۷نقل شده در لوسوردو  - 111 

 .۸۹، ص  1۹۶۷ن وفان- 11۲

 ۴– 1۳۱۳صص.  ۲۱۱1این موضوع ، نگاه کنید به بالیبار ی درباره .۵1، ص  1۹۶۷ن وفان - 11۳

  .۲۸۴ب ، ص  ۲۱۱۴نوتی  و برتی ۳آ ، ص  ۲۱۱۴نوتی  ( ، برتی ۲۱۱۹)ترجمه انگلیسی در بالیبار 

  .۹۵، ص  1۹۶۷ن وفان - 11۴

 .۵۷، ۵۴ص ص ،1۹۶۷ن وفان- 11۵

 ، فصل نخست، بخش دوم. ۲۱۱۷نگاه کنید به لوسوردو  - 11۶

 .۹-۳۵۸ص ص ای، ۸۹ - 1۹۵۵مارکس وانگلس  - 11۷

 .۸۶ - ۲۸۵ص ص دی، ۸۹ - 1۹۵۵مارکس و انگلس  - 11۸

  ۹، فصل نخست، بخش  ۲۱۱۷نگاه کنید به لوسوردو - 11۹

 .۸۶بی، ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹در زندگینامه گاندی « تقاضا برای ثبت نام » - 1۲۱

 .۴،  ۸۹ص ص ، 1۹۶۷ن وفان - 1۲1
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 .۸۳،  ۸۱ص ص بی، ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - 1۲۲

 .۸۲،  ۸۵ص ص بی ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی - 1۲۳

 .۴۴، ص  1۹۶۷ن وفان - 1۲۴

  .۴۶۳، ص  1۹۹۸لیت واک  - 1۲۵

 .۶۳ .1۸ص ص سی ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی -1۲۶

 .۸- ۷ص ص بی ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - 1۲۷

 .۶۳سی ، ص  ۲۱۱1 - 1۹۶۹گاندی  - 1۲۸

 .۲۱۱۲لووی ها- 1۲۹

 .۴۷۷، ص  ۷۴ - 1۹۵۸ن هوفر ب - 1۳۱

 فصل دوم. ۲۱۱۸لوسوردو  .۶، بخش  ۵، بخش دهم، و فصل  ۴، فصل  1۹۹۷لوسوردو  - 1۳1
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نگار، استاد فلسفه در دانشگاه ( روزنامهDomenico Losurdo 1۹۴1 -۲۱1۸دومینیکو لوسوردو ) 

ی نیچ هولچ مجله فلسفهانسهالی دیالکتیک بود. او با همکاریالملاورینو. لوسوردو و رئیس مجمع بین

شصت عضو حزب کمونیست ایتالیا شد و پس از انحلال ی هکرد. در دهمی ( را منتشرToposتوپوس )

و ااز در حال حاضر عضو هیچ حزبی نیست.  پیوست. «حزب بازسازی کمونیستی»به  1۹۹1آن در سال 

 : از جمله آثار زیادی منتشر شده است،تاکنون 

مارکسیسم آنتونیو - ۱دفاع از کل خرد. ی مثابهبهفلسفه  - ۸امانوئل کانت: آزادی، حق و انقلاب  -۹

هگل  - ۴یک امتیاز: ضد تاریخ لیبرالیسم. ی مثابهبهآزادی  - ۱چپ، چین و امپریالیسم.  - ۱گرامشی. 

 ....فلسفه تاریخ و اخلاق - ۸لمانی. و میراث آ
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