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 خشونت 2 

خدمت منافع کاپیاالیسم، شژا پرسای، و  بخگوشت واب  عرف شدد تا   یدواژ

 مر ساالبی ساشد.

 

خشونت چیست؟ از گرسنگی جان دادن زمانی که غذا موجود است. از بیماری جان 

زمانی که دارو و درمانش موجود است. وقتی زمین منابع دارد، اما چیزی از آن دادن 

مرسوم است اما تو سهمی در آن نداری.  سیاسی شود. هنگامی که نمایندگیسهم تو نمی

 هنگامی که دهان باشد و ندایی از آن نیاید.

که ت اس مستقیم انکار این نکته و تقلیل مفهوم خشونت به خشونت فیزیکی

توانیم برای ابراز محبت سازند. گاهی میپرداز برمیانسانیت را موجوداتی نشانه

آرامی به پشت یکدیگر حواله کنیم. این مصداق خشونت نیست. در عوض، ای بهضربه

اقتصادی، یا ملّیت متفاوت دارند هیچ کجا  یهاگر آنها که رنگ پوست، جنسیت، طبق

ن رو بیروگوش نسپارد و نخواند، و از ایننمایندگی نشوند، و کسی حرف ایشان را 

 زمان ؛ آنشودخود باعث تولید رعیت سیاسی می یهند، که به نوبباش تاریخ ایستاده

 است.  خشونت اعمال شده

 ای شریر که درذات در هوا معلق بماند، یا االههبهخشونت عنصری نیست که قائم

شلیکی و سنگری پنهان شود. ای، یا که ردای دیوی در ضربتی، یا که دیوارنوشته
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 شناسی، ای دوست، در یدشناختی و پیچیده است. و نشانهنشانه یخشونت حقیقت

ان شمسیحی که صدای اعتراض-لیبرالاخالق معلمان بشری نیست؛ نه انحصار هیچ بنی

 وست. مردان ثروتمند سفیدپ حتّا شود هر زمان که فقرا بزنند و شلیک کنند؛ و نهبلند می

مایه را بشکافیم. قدم اول ابعاد اجتماعی، فلسفی، بن های اینقدم به قدم الیه بیایید

 و علمی آن. 

ای تعریف توانید در مورد افراد سیاه ) یا زنان( لطیفهاگر فرد سیاه )یا زن( باشید می

ت یابند، مگر اینکه فرد سفیدپوسبار نمیکنید که افراد سیاه ) یا زنان( آن را خشونت

ایست که معلمان اخالق لیبرال، چه راست نکته نی( آن لطیفه را بازگو کند. و ای)یا مرد

توانند تحمل کنند. اینکه امری واحد های متعصب، نمیو چه چپ، و انواع دیگر گونه

 ارند؟راستی چرا با این قضیه مشکل دبسته به شرایط معانی متفاوتی داشته باشد. به

ها، ارزش جهان، ،افرادورزی تمامی غرضیشی اندرو که این خالفآننخست، از

را میان  universalist گراعامرو که مدعیات کند. دوم، از آنها را عیان میو تئوری

برال گرای اخالقیات لیکند، و قطعیت خودشیفته و مطلقامور اختصاصی سرشکن می

 هپرستانخود نهد تفکرات قصار وای میکشاند، و به گوشهگرایی مینسبی یهرا به ورط

هاییست که به هر آنچه زیر آسمان کبود شان از طریق فرمانآنها را که تنها راه تعقل

 یعنیبه چه معناست؟ « برابر نیست A با  A»گوییم که می. ایناندباشد ساری و جاری
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 سیاست یبه ورطه ولوژی اروپامحور و روشنگرانه نیاز دارندماپیست بنیادهایکه 

 )A ˄ ¬A (و    A=A»، اساس اصول یکسانی و عدم تناقض ، و برکشانده شوند

توان منطق ، یا به عبارت دیگر، از درون منطق ریاضی نمی«شوندغلط محسوب می

ای از حرکات استراتژیک، بلکه نوعی تنها مجموعهسیاسی را درک کرد، و سیاست نه

 علم است. 

خود مصادیق خشونت ، «قتل نکن و خشونت نورز»فرمان المثل ده فرمان، فی

بقا نیازی به خشونت  یهعنوان شود که برای ادام افرادیشوند هنگامی که از زبان می

اندیشند و خود این فرمان به لحاظ پرهیزان یکسان نمیندارند. البته که تمام خشونت

را  «خیر مطلق»مسیحی که -ای کامالً موجه است، اما اخالقیات لیبرالاخالقی گزینه

غایت در نظر دارد هیچ وجه اشتراکی با اخالقیات سیاسی ندارد که غایت عنوان به

هدفش  و طرفانه بنا شدهکلیات عام و بی یهست. اولی بر پایسیاسی شأنمورد نظرش 

لحظه است -رسیدن به بهشت برین است و پادشاهی خیر، و دومی امری خاص و در

 ه است. خیری افراد و جامع-به-که هدفش برقراری دولت و عاقبت

های اجتماعی به گاندی را در شبکه یهادر زمان خواندن این مقاله، گروهی عکس

گویند که گاندی یک مبارز بود و همزمان با خشونت مخالف. دهند، و میمن نشان می

ده شهایی علیه زنان مرتکب میشان شده که گاندی چه خشونتاینها دوباره فراموش
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دیگران  هموارهرا پندارد که خشونت جانب می-به-حق)ای وای!(. تفکر همیشه  

د. کننهاشان پاک مید، تا آنجا که حتّا تاریخ را هم برای اثبات تئوریکنناعمال می

 ییهاآناگر دهد که نشان می 1ها و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسیتاریخ، داده

ه خشونت دست یازند، باقی اند در واکنش به اینها بکه اجحاف، تبعیض، و ظلم دیده

. و حاال جماعت عکس رزا پارک را نشانم خواهد شنیدتازه ندای آنها را  خالیق

شان شده که پیش از رزا پارک ما کلودت کالوین را داشتیم، که از دهند. فراموشمی

، هراسربهکرد. و زن را منعکس نمی راهسربهتاریخ حذف شد چون شمایل یک زن 

 کند. الهی آمین!مطیع است و خشونت نمی، راهسربهو فقیر  راهسربه سیاههمچون 

بیایید وارد بُعد آنتروپولوژیک مسئله شویم. تبدیل یک پستاندار به موجودی مطیع 

ها در خود فرآیند سلطه را مستتر نیاز به فرآیند اهلی کردن دارد، و تمامی اهلی کردن

ت قلبانی یافتوان خوشکجا میدانید آورد. میبا خود خشونت می دارند، که کمابیش

ورز که جایشان در قعر های شریر و خشونتاند و یا انسانکه هرگز خشونت نورزیده

 ها. دوزخ است؟ تنها در فیلم

«. شودخشونت ما را به جایی رهنمون نمی»گویند بیایید بُعد تاریخی را بررسیم. می

 هایاستعمار، حقوق فردی، جنگداری، استعمار، مبارزه با غیر از انقالبات، بردههب

، مندیاستقالل، فئودالیسم، حق رأی برای همگان، کاپیتالیسم، مردساالری، نظام
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کشی و قنات، شکار، کشاورزی، ماهیگیری، و تمدن. شهروندی، انقالب صنعتی، کانال

 بله، به ناکجا. 

با دست به پندارید تنها شود، میو از آنجا که خشونت ما را به ناکجا رهنمون می

 8ساعت کار روزانه به  11دعا شدن از قوانین الهی به قوانین مدرن رسیدیم، و از 

سوادی به سوادآموزی اجباری؟ ساعت، و از عدم رأی به حق رأی همگانی، و از بی

گو شکست دادیم و یکتاپرستی مسیحی از طریق منچ والبد نازیسم را با تعامل و گفت

 یافته.  رواجکردن بازی 

سازی، ظهور شهروندی سیاسی، حق دانید آموزش همگانی، فرآیند دموکراسیمی

 البد از طریق خواندن مزامیر. همانابراز عقیده و نمایندگی چگونه به دست آمده؟ 

تن االرث گرفهای کوتاه پُرچین و سهممزامیر با گروه کُر که حق پوشیدن دامن خواندن

   ها هم از آن ناشی شده.زن

، شویم؛ سیاه، کاتولیکدانیم که ما زن یا مرد متولد نمینهایی: واقعیت. همه میبُعد 

ویم. ما با اینها شو اگرچه شاید غریب به نظر برسد بریتانیایی و امریکایی نیز متولد نمی

دانید زنان، سیاهان، کارگران، و فقرا از چه طریق سازندمان. میشویم، میمتولد نمی

 طریق اعمال خشونت. شوند؟ از ساخته می
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بُعدی خیر و نیکی رهنمون نخواهد شد. این قدر -خشونت ما را به بهشت تک

 مسلم است. 

 جا برویم؟ ولی که گفته ما اصالً تمایلی داریم بدان
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