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 یادداشت مترجم
. این رساله  1اقدام عملی«  ؛ است تحت عنوان »رهنمودی برای مقاومت عاری خشونت   ای رساله   کتاب حاضر، 

مقاومت عاری از خشونت را  به زبان ساده توضیح    ۀ شش بخش دارد و هر بخش یک موضوع از موضوعات مهم نظری 

ت شان از آن استفاده  هدف نویسنده معطوف به آموزش این نظریه است تا کاربران بتوانند در مبارزه و مذاکرا   . داده است 

  ،این رساله   ۀ توان به خوبی استفاده کرد. هدف این جانب از ترجم ها در مذاکرات صلح نیز می کنند و حتی از این آموزش 

اندازه می  تا چه  این مسئله است که  بهره طرح  با  از نظریه مقاومت عاری از خشونت و  توانیم  گیری معنوی و اخالقی 

خواهی را در میز مذاکره با طالبان با قدرت و قوت نشان دهیم  اخالقی مدافعان جمهوری   های آن، نخست برتری تکنیک 

  ؛ گیری از قدرت و انرژی مقاومت عاری از خشونت اقناع آنان را برای قبول یک صلح عادالنه به دست آوریم و با بهره 

توانند، با الهام از این نظریه،  نه می های اساسی چگو های ذینفع اجتماعی و فعاالن حقوق و آزادی و در قدم دوم گروه 

بدون  ها  جنبش اجتماعی فعالی را برای دفاع از عدالت، آزادی و برابری به وجود آورند و طالبان را برای قبول این ارزش 

تحت فشار قرار دهند. در واقع حکومت مبتنی بر زور و غلبه را برای آنان به موضوعی  بر دیگران،    خشونت و تحمیل ضرر 

یابی به جستجوگر را دریافتن منابع بیشتر، برای دست   ۀ این کتاب ضمایمی هم دارد که خوانند نیافتنی تبدیل کنند.    دست 

لکن چون استفاده از آن منابع و   کند. های آن، کمک شایان می تر از مقاومت عاری از خشونت و تکنیک فهم عمیق 

ها صرف نظر شد و به صورت اصلی  معلومات فقط برای کسانی میسر است که آشنا به زبان انگلیسی باشند، از ترجمۀ آن 

در شهر دوحه به پایان    1400اسد    20ترجمه شش بخش اصلی این کتاب در تاریخ    خود ضمیمه این ترجمه گردید. 

اجازه ناشر متن اصلی پیش از این در شش شماره از روزنامه اطالعات    ا بخش یادشده ب   چنین باید گفت شش هم   رسید. 

 روز به چاپ رسید. 

 محمدامین احمدی 

 13400/ اسد  26
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 درباره نویسنده 

Michael N. Nagler 

 مایکل ان. ناگلر  

 

ترین دانشمندان و فعاالن جنبش عدم خشونت جهانی است. وی  پروفیسور مایکل ان. ناگلر، یکی از برجسته

برنامه مطالعات صلح و   او  ادبیات کالسیک و تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیاـ برکلی است، جایی که  بازنشسته  استاد 

ید. او  آ ها در امریکای شمالی به شمار میترین برنامهمنازعه را تأسیس کرده است و اکنون در نوع خود یکی از وسیع

جستجوی آینده    و در   بحران معنوی ما و نویسنده    مرکز متا برای عدم خشونتچنین مؤسس و رئیس  هم

برنده جایزه کتاب آمریکا شد و به چندین زبان ترجمه شده است.    2002است که در سال    عاری از خشونت،

او نوشته نیز منتشر شده است.  استریت ژورنال و نشریات دیگر،  باره مقاومت عاری از خشونت،    های او در وال  در 

نویسد و سخنرانی و تدریس کرده است. او رئیس بورد  گری و صلج جهانی، بیش از سی سال است که میمیانجی

پرهیز است که اکنون سرویس پاسبانی صلح  گذاران قدیمی نیروی صلح خشونتکارپردازان صلح و از جملۀ بنیان

ه در میندانائو، سریالنکا، سودان جنوبی و جاهای خطرناک دیگر، عملیات صلح  شود کپرهیز جهانی نامیده میخشونت

های عاری از  طرف، متعهد به روش را به منظور محافظت از حیات انسان و بهبود »حقوق« به عنوان یک گروه سوم بی 

 کند.خشونت، اجرا می

  1982ت که آن را در سال  اما در حال حاضر شغل عمدۀ مایکل، رهبری مرکز متا برای عدم خشونت اس

و مواد دیگر، مدلی از نقشه راه را برای یک استراتیژی    تأسیس کرده است. متا، عالوه بر تولید کتاب، فیلم، وبسایت 

دهد و  گردها، راه حل به دست میکند و برای غالب آمدن بر عقبپرهیز منسجم، توسعه داده و حفظ میخشونت

 کند.ان پارادایم صلح تهیه و پخش میهای رادیویی را تحت عنوبرنامه

های  ، جایزه بین المللی جمنا الل بجاج را به خاطر ترویج ارزش 2007مایکل در میان جوایز دیگر، در سال  

 گاندی در خارج از هندوستان، دریافت کرد.

است. او    بوده   دانشجوی سری اکناز اسوارن، بنیانگذار مرکز کوهستانی آبی مراقبه )سازمان اسوارنا(  مایکل

به مراقبه و تأمل درونی اشتغال است و از جمله ارایه دهندگان    1970در  اشرام )صومعۀ(  شهرستان مارین از سال  

 های این مرکز در مورد مراقبه بوده است.   برنامه
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 گفتارپیش
گفتار بر این کتاب عالی را به من داد، حس افتخار به من دست  وقتی که پروفسور ناگلر پیشنهاد نوشتن پیش

امروزه یک نیاز فوری به مقاومت عاری از خشونت به هر نحوی که ممکن    –داد، هم به دلیل مناسب بودن کتاب  

 که او از تخصص عالی برای نوشتن این کتاب، برخوردار بوده است. و هم به دلیل این – باشد، وجود دارد 

ازده سال گذشته، ما شاهد اقدامات نظامی آمریکا به منظور حل مسائل سیاسی در افغانستان، عراق،  در طی دو

لیبیا، پاکستان، سومالیا و یمن بودیم. نتایج مخرب این اقدامات نظامی، ارزش رهبرد متفاوت به حل منازعه را هم در  

ای مایکل ناگلر به مقاومت عاری از خشونت،  سطح ملی و هم در سطح بین المللی، به خوبی نشان داد. کتاب راهنم

 هایی بدیل برای خشونت وجود دارند.   ه دهد راگر یک بینش و گرایش سالم است که نشان میبیان

برم. در  سر مینویسم که در یک سفر در شمال شرقی آسیا به گفتار را بر این کتاب میمن در حالی این پیش

منظور به چالش  های مقاومت عاری از خشونت را به م، شهروندان دارند تاکتیکدوتا از کشورهایی که من دیدن کرد

هایی که در کانون مطالعه و بررسی پروفیسور  بسیاری از وضعیت  –کنند های شان استعمال میگرفتن اعمال حکومت

و از این محدوده فراتر    شودهای دیگر، را نیز شامل میناگلر قرار داشته  است )هرچند که دایرۀ بررسی ایشان، وضعیت

رود(.  برای مثال در جاپان، در جایی که ماده قانون اساسی مربوط به جنگ، تحت حمله است اما شهروندان جاپانی  می

ای که  اند تا از قانون اساسی کمیته دفاع از ماده نهم )ماده یادشده( را در هر روستا و در هر ناحیۀ شهری تشکیل داده 

 داشته است، قویاً حمایت کنند.بعد دور نگهها و اقدامات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم به از جنگموفقانه، جاپان را  

در کوریای جنوبی، جزیره جیو، در آن یک مبارزۀ عاری ازخشونت مهم ، جریان دارد که علیه ایجاد یک  

شود، مبارزه  مریکایی ساخته میبالستیک کوریایی و آ  پایگاه نیروی دریایی که به منظور سیستم سپر دفاعی موشک

جا به مدت هفت سال گذشته، شهروندان روستای گنجیئونگ در برابرحکومت که برای ساخت پایگاه  کنند. در اینمی

را تخریب می ماموت  باستانی،  بکر و صخره آتشفشانی  ناحیه دریایی  مبارزه میدریایی، یک  از  نکنند. آکند،  ها  

اند از ساختن کمپ صلح بر فراز هیکل صخره موسوم به گرومبی،  اند؛ که عبارتکرده  های متنوع استفادهتاکتیک

های بتونی کالن استفاده  هایی که جهت حمل بلوکساختن سد انسانی در درهای ورودی پایگاه، تخته کوبی قایق

موج می ساختن  جهت  کرشوند،  اشغال  و  باالرفتن  فرد،  به  منحصر  مرجانی  ساحل  بلندای  بر  جرثقیلشکن  های  دن 

 ساختمانی و تشکیل زنجیرۀ انسانی از هزاران نفر در اطراف پایگاه.               



های بسیار دشوار، اما عاری از خشونت در توقف ساخت پایگاه نیروی دریایی موفقیت جا این تالشتا این 

یست سال گذشته با ایاالت متحده و  نداشته است. اما از سوی دیگر، در جزیرۀ اوکیناوا، جایی که مردم آن در مدت ب

اند، سرانجام  درصد جزیره برای حضور نظامی امریکا در جاپان، مبارزه کرده   75حکومت جاپان در مورد استفاده  

ها هزار پرسونل نظامی ایاالت متحده در جزیره خاتمه داده  اعتراض طوالنی آنان به این نتیجه انجامیدکه به حضور ده

 شود. 

با سیاستاطراف جهان در جستجوی راه  شهروندان در اند که  اشکال  های مضر حکومتهایی  ها و دیگر 

کند. ها راهنمایی می عدالتی، مقابله و مبارزه کنند. کتاب راهنمای مقاومت عاری از خشونت، ما را به این راه و روشبی

تر و مؤثرتر باشند، به دست  مصونهرکسی که بتواند رهنمودهایی را در مورد اجرای مقاومت عاری از خشونت که  

کند. لکن پروفیسور ناگلر در این رشته صرف »هرکس« نیست. تخصص درخشان او  دهد، دارد به نوع بشر خدمت می

بخش از نظریۀ عاری از خشونت و  به وی این توانایی را داده است که به صورت واضح، تبیین متقاعد کننده و الهام 

انگیز آن هایی از تاریخ هیجان های کلیدی از داستانانیت، به دست داده است و گزیده بصیرت عالی آن در مورد انس

در اختیار ما قرار داده است. وقتی که من این کتاب را مطالعه کردم، علم به شجاعت پیدا کردم و دریافتم که شجاعت 

تر از  قوی   –ام ی که من خودم شاهد بودههای در کنار نمونه-های ناگلر نام برده شده اند  شهروندان مصمم که در نمونه 

اند. این شجاعت، که با شناخت از نحوۀ استعمال  شدهها اعزام میشجاعت قوای شدیداً مسلحی بوده است که علیه آن 

ای راهنما برای جهان  شود، نسخهگونه که در این کتاب راهنما فراهم شده است، کامل میماهرانۀ عدم خشونت، آن

 ست. من امیدوارم که بسیاری از مردم، این کتاب را برای ساختن این جهان، استفاده خواهند کرد.صلح و عدالت ا

 ان رایت 

 سرهنگ بازنشستۀ ارتش ایاالت متحده برنده جایزه شجاعت وزارت امورخارجه امریکا   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 یکم
 

 2خشونت«  عاری ازدر آمدی بر »مقاومت 
؛ از  بوده است   های فراوان و خشونت   ستم   ۀ سو دور . از یک است دوگانه بر جای گذاشته    ی قرن بیستم از خود میراث 

، ما شاهد بروز و ظهور نوعی جدید از قدرت و یا کاربردهای جدید از  های فراوان ستم   سوی دیگر، شاید به دلیل همان 

که  ها از زمانی بهتر رهنمون شود. در طی سال   ۀ تواند بشریت را به یک آیند سال و قدیمی هستیم که می یک قدرت کهن 

را برای آزادی هند از حکومت استعماری مطرح کرد و   «خشونت   مقاومت عاری از »   نهفته در   مهاتما گاندی، قدرت 

شمار  بی   ی در آمریکا به کار گرفت، مردمان   ، آزاد ساختن مردم رنگین پوست از ظلم و ستم برای  مارتین لوتر کینگ آن را  

استعمال با    – 3های اشغال جنبش نگری  تاون تا قاهره  و در جهان از مانیل تا مسکو، از کیپ – در اطراف و اکناف عالم  

به درجاتی متفاوت ،    کشی و ستم بهره   مبتنی بر   مناسبات   در تضعیف   ، خشونت   مقاومت عاری از   قدرت نهفته در از    ای گونه 

 .اند دست یافته از موفقیت  

 

2 An Introduction to Nonviolence  

3 Occupy movements 

شود که نسبت به نابرابری  ای اطالق میهای اعتراضیهای اشغال از قبیل جنبش اشغال وال استریت بر یک سلسله از حرکتجنبش

 اند. سی و فقدان دموکراسی واقعی معترض بودهاقتصادی، سیا



های[ بنیادین در باب حقیقت انسان، در باب  خشونت، مبتنی است بر برخی ]واقعیت   عاری از   مقاومت   به کاربستن 

  مقاومت عاری از گوید: » می   ساده و سرراست گاندی  . خواهیم باشیم عنوان فرد و یا به عنوان مردم چگونه می که ما به  این 

اخیر    های از خطابه   ی ، رهبر مشهور مقاومت روستایی در هند، در یک ( دکتر واندانا شیوا 1قانون انواع است.«)  ، خشونت 

دچار از هم گسیختگی و    ، خشونت را انتخاب نکنیم، انسانیت ما از درون   از   مقاومت عاری   خود گفته است که اگر ما 

  از   مقاومت عاری فته است که هرچند ممکن است  گ، چنین فعال کرد عراقی، آرام جمال صابر شود. هم چندپارگی می 

»حداقل    اما   د پرداز آمیز انسان می خشونت   چیزی باشد که در مقاومت   آن   تر از تر و نیازمند قربانی بزرگ خشونت سخت 

 (2دهید.« )شما انسانیت خود را در جریان آن از دست نمی 

و خودکشی در میان سربازان شدید    بدرفتاری با میزان وحشتناک سرکوب،    ، روند مبتنی برعدم خشونت را   توانیم ی ما م 

ساز مستند گفته است: »من دیگر دوست  طور که یکی از آنان برای یک فیلم آن   مقایسه کنیم.   ، کنونی   و زنان امریکایی 

به یکی از دوستان من    از این سربازان،   ام.« . یکی دیگر ندارم که من که هستم. من روح خود را در عراق از دست داده 

پریشی دارم. حاضرم همه چیز خود را بدهم تا  روان   ، ایم ی کارهایی که در عراق کرده »من هنوز به واسطه   گفته است 

  تشکر کنید،  از صمیم قلب از شما به خاطر کاری که می   اما توانم.  ایم برگردد و نابود شود. لکن نمی که کرده   چیزهایی را 

هم    در این اظهارات،   الجمله د، ما به صورت فی ن ده ها، که طبیعت و حقیقت انسانی را نشان می از طریق این واژه   کنم.«می 

 بینیم.راه درمان آن را می   هم   را و   یش بهای نقض این ابعاد از طبیعت خو 

خشونت، با نظر به روایتی جدید از طبیعت   مقاومت عاری از جا اهمیت جا و آن ین ا بنابراین، جای شگفتی نیست که 

-جهان  به تصور عالی از انسانیت نیاز دارد.  کند که شدیدًاآدمی دارد درک می ، شود شت انسان، دارد درک می نو و سر 

داند، آوردن تغییر در ای است که خشونت را یک هنجار می نگری نگری و نهادهای کنونی ما آشکارا، مبتنی بر جهان 

زیست  تواند مشکالت اقتصادی،  گردد. این تحول می   تواند منجر به جهش به سوی یک تحول فرهنگی این مبنا، می 

این مشکالت را حل کنیم. به عبارت   توانیم می   و یا نشان دهد که چگونه   کند   ، شخصی و بین المللی ما را حل محیطی 

 تواند داستان سرنوشت آدمی را از نو بنویسد.خشونت، می   مقاومت عاری از فهم و شناسایی کامل  کوتاه،  

 درک  لکن یقیناً   فهمند، خشونت را، اگر نگوییم هیچ نمی  مقاومت عاری از اما، در این زمان اغلب مردم دینامیک  

که چگونه آن را برای آزادی خود و دیگران از  این   و   خود توانایی  از این  از مردم،    ی تعداد اندک   . از آن ندارند کامل  

گونه که گاندی خشونت ممکن است، آن مقاومت عاری از    ند. ر دا آگاهی  کار گیرد،  عدالتی به حرص، استبداد و بی 

  دقیق از آن حاصل   خوب و   گوید، در طبیعت ما تعبیه شده باشد، لکن در زندگی و نهادهای ما تا زمانی که درک می 

آن استعمال  نمایند، لکن  خشونت، رخ می   مقاومت عاری از کند. حاالت و رخدادهایی از  نشود، ظهور و بروز پیدا نمی 

 ریزی است. مستلزم معرفت و برنامه   - استعمال آن برای تغییر پایدار   مخصوصًا- به صورت مصون، موثر  

 



 سومراه  جنگ، فرار، و 
و  خشونت    مقاومت عاری از   نادر از ، حتی موارد  رسد نظر می به   اندک شمار   ، خشونت   مقاومت عاری از مصادیق  

گذاران، نادیده  صورت فزاینده توسط سیاست به   – حتی امکان محض آن و  –   خشونت   مقاومت عاری از بر  توانایی بالقوه  

بنیادی شود.  گرفته می  یا کرامت  یا ضررزدن به شخص و  به نظر  دیگری، آن   ن خشونت و  چنان شایع است که فراگیر 

 بودننیز در نظر بگیریم. لکن فراگیر   – نهفته در یک سیستم را   ۀ ط ل استثمار و س – اگر خشونت ساختاری    مخصوصًا  ؛ رسد می 

ریشه  گونه که در واقع هست، داشته باشد،  واقعیت جهان آن   در   ریشه   که بیش از آن   خشونت ظاهری خشونت و قلت عدم 

، جدایی و  ماده مبتنی بر اصالت    ی تصویر فهم ما از جهان  دارد. برای مثال، برداشت علمی از جهان تا قرن بیستم    ۀ نحو در  

این    ۀ منجر به ارای   ، این فهم از جهان   ؛ داد دست می به   در فرایند طبیعی ]تنازع[   رقابت   وجود   دیگر و تفکیک اشیا از یک 

حامل یک تغییر قابل   ، است که علم   دندان و چنگال خونین دیده شود.« تنها در این اواخر   با تصویر شده است که »طبیعت  

صورت کل بوده  به فرایند تحول،  تر، نه فقط از طبیعت انسان بلکه از طبیعت و  یک تصویر متعادل   ارایۀ   توجه به سوی 

-بوده است، لکن هنوز راه خود را در جهان   بس بزرگ   ی واجد اهمیت و معنای  ، برای عدم خشونت است. این انکشاف،  

 (3مسلط باز نکرده است. )  نگری 

و یا   شود پنداشته می   ثر ؤ غیرم   یا خشونت آگاهی نداریم    مقاومت عاری از زیاد از مصادیق  که ما  بر این دلیلی دیگر  

درک نیروی   آمادۀ   ما را    خوبی به   ، کننده داشته است، این است که فرهنگ مدرن یوس أ عاقبت م   ، که در مصر و سوریه این 

خودش بخشی از مشکل است. عدم خشونت داللت ضمنی دارد بر   «خشونت   عدم »   ۀ واژ   در واقع، .  کندمثبت نمی معنوی  

خشونت است و عدم خشونت فقط نبود   که   وجود دارد   از قصور و کوتاهی   رویدادی ناشی ای،  که چیزی واقعی این 

در هردو  فقدان جنگ است.    از صلح این است که صرفًا  تصورشان که بسیاری هنوز    گونه همان عینا به   -   خشونت است 

شود که اسیر نوعی  این خود سبب می   و   شود تفسیر اشتباه از حقیقت به دست داده می   ، مورد، یعنی عدم خشونت و صلح 

 .متنوع خویش ببندیم های  انتخاب   و راه را بر   خویش شویم   ۀ محدودیت خودساخته و برساخت 

آگاهی نداشته باشیم، تمایل خواهیم یافت که معتقد شویم یگانه پاسخ ما به یک  به درستی  اگر ما از عدم خشونت  

مقاومت عاری    ۀ نظری   براساس     – به مثل کنیم و جواب حمله را با حمله دهیم    ۀ حمله این است که یا تسلیم شویم و یا مقابل 

از سر  –   یا   . هر رهبردی که آیدشمار نمی اصیل به واقعا یک انتخاب    به هیچ وجه   ، جنگ و یا فرار   با پاسخ    ، خشونت   از 

که نوعی واکنش متقابل به کار گرفته شود و یا این   و یا علیه هرکسی دیگر   دهد خشونت علیه ماپذیری اجازه می انعطاف 

ظهور و نمود  کند. انتخاب واقعی ما این نیست که یکی از این دو  فقط به گسترش خشونت خدمت می   – کند را توصیه می 

یک از این دو رهبرد را اتخاذ نکنیم. در این صورت    چ شود که ما هی سوی انتخاب وقتی باز می به   ، را برگزینیم؛ در خشونت  

  ۀاستناد به یک مقول  با آن را  ، گیریم، چیزی که آندریو یونگ است که ما در برابر خشونت با انتخاب یک بدیل قرار می 

 (4)   میده است. راه نیست« نا   در آن   رفت از جایی که معنوی کهن »راه بیرون 



از  ما 4خشونت   مقاومت عاری  و  راه طبیعی  را   ندگار ،  م   ، سوم  فرار   ۀ ن یا از  -یافته کند.  پیشنهاد می   ، معمای جنگ و 

زی ی مان داد که هیچ چ و کوانتومی بودن آن، نشان    ]نظریه نسبیت[   واقعیت   بودن   ی ب ها/کشفیات قرن بیستم در باب نس 

چنین، دالیل و شواهد معتنابه وجود دارد که همدلی و همکاری، در  آید جدا و مجزا نیست. هم گونه که به نظر می آن 

پستانداران نخستین و پایه،  د، به طوری که موجودات انسانی و دیگر  ن باشمی در فرایند تحول  دخیل    مسلِط  دو نیروی واقع،  

کند، شریک  چه دیگری دارد حس می که در آن   اند که به ما این توانایی را داده است مجهز شده   5ای«های آیینه به »نورون 

  مقاومت عاری از   درک کنیم   که و البته، این – کند  ها تولید می که فداکاری پاداش قوی در سیستم نورون شویم و این 

 (5)  العاده موثر برای تغییر اجتماعی است. خشونت، یک ابزار فوق 

دست آسانی به خوشبختی کسی دیگر که علیه ماست، به   تقید به همدلی و    طبیعی است که   ، اما، مانند عدم خشونت 

کند که متوجه شویم که  ما را تشویق می   جدال کامل باشد، لکن همین    جدال درونی تواند یک  خود این حالت می د.  ن نیای 

 را روشن کرده این نکته    خوبی  کینگ به   ]مارتین لوتر[عدم خشونت است.    نهفته در   منبع قدرت   و تقال   جدال   خود همین 

 توان ای از کار وجود دارد که می گویا شیوه شود که  باعث این برداشت غلط می   پذیر، غالبًامقاومت انعطاف   »عبارت :  است 

  این برداشت، پذیرد. لکن  پذیر، شر را می ر به صورت آرام و انعطاف گ د که در آن مقاومت نامی ن«  د کاری نکر » آن را  

پذیر و نرم است که بر مخالفان گر خشونت پرهیز، به این معنا و مفهوم انعطاف چون مقاومت   ؛ عاری از حقیقت است  کاماًل

همیشه در پی آن است که مخالفان خود را قناعت  ، عواطف او همیشه فعال است ذهن و اما کند فیزیکی نمی  ۀ خود حمل 

 (6)  «کنند. دهد که دارند اشتباه می 

سخن این نیست که آیا ما حق داریم  های طبیعی انسان است.  عدالتی و ترس از ضرر، واکنش خشمگین بودن از بی 

توانیم این  و یا به خشم و خشونت روی آوریم، بلکه جان سخن این است که چگونه می   عدالتی شویم تسلیم زور و بی که  

 ،که جن شارپ   ی طور به کار ببریم. همان   آن   ثرترین شکل ممکن مؤ به    وضعیت موجود، ترس و خشم را برای تغییر  

مردم تحت ستم باید انجام ، نخستین چیزی که  برآن تأکید کرده است خشونت،  از    مقاومت عاری   ۀ نظری   ۀمحقق برجست 

 ، ( برای مثال در شیلی 7د. ) ندارد، غالب آیها را فرودست نگه میکه آن   مدهش بر ترس فلج کننده و    که   دهند این است 

به رنج   و   اگوستو پینوشه را از قدرت کنار بزند   1989کافی وجود داشت که در سال    ۀ ابزارهای قانون اساسی به انداز 

توانستند، تا می شدند نخست آنان بر ترس شان چیره می  بایست، می  نظامی پایان دهد، لکن ت حکومت ح طوالنی ملت ت 

 .، تبدیل کنندقدرت خالق برای عمل   شان را از وضعیت موجود به نارضایتی 

 

معادل این نظریه   ه شد راکه در سطور قبل توضیح داد ”non violence “  ۀ. مقاومت عاری از خشونت را نظر به محتوای نظری  4

کار  ونت را به عدم خش ۀدر این ترجمه انتخاب کرده ام، لذا اگر در جاهایی که نویسنده تأکیدش فقط بر عدم خشونت است، فقط واژ

 - م-ام.  قدرت و انرژی نهفته در آن نظر دارد، تعبیر مقاومت عاری از خشونت را برگزیده  ام اما در مواردی که بهبرده

5 . mirror neurons 



بارها تحمل کنیم، لکن این    خویش را   شخصی علیه احساسات طبیعی   جدال بدون شک ما ناگزیر خواهیم بود که این  

  به صورت انرژی خالق   توانیم احساس و یا خشم خود را در صورتی که ب   شود. و سرانجام به عادت تبدیل می   ها تحمل 

یم و نشو مقهور ترس    توانیم از نظر عاطفی ما می .  ، برخوردار خواهیم بود عدم خشونت   از   خالق   ی قدرت   از   اظهار کنیم، 

و عزم جدی خود    اراده   حسب   بر کنیم.    با عشق و محبت، مقاومت   بلکه   شویم، ن   مهاجم   و   رفته ن در خشم خود فرو  چنین  هم 

 با   ترسیم؛ هدف ما این است که اگر ممکن باشد، و نه از شکست می   اندیشیم ، ما نه به پیروزی می برای رسیدن به هدف 

 شود، رشد کنیم.می ما  هایی که با  این مخالفت 

 

 خشونت  مقاومت عاری از ای  کاربرده 
که  بدون این   ، شمار های متقابل بی بارها در کنش   ، داشته باشد گر می که یک شخص غیرخشونت   را   ای همه ما انرژی 

مقاومت عاری  ما معمواًل در جستجوی یافتن موردی از کاربرد    ،ما ا ایم.  کار برده باشیم به   یاد کرده از آن  تحت این عنوان  

»خوب من  گوییم:  و معمواًل می   باشیم   انتقاد کرده   قاطع از کسی   صورت به   ، هستیم که در آن خود  خشونت در زندگی    از 

  دارد   ، در صف   ما   که شخص پیش روی ما ناراحتی خود را از این ام«.  زنم که این کار را هم گاهی انجام داده حدس می 

با کسی   که سطح مثال خود را ارتقا داده باشم، این   منظور ه گیرد، فرو می بلعیم. یک دوست من، بمی   زمان زیاد را از ما 

آیا نیاز به مقداری پول   پرسد جوان می  ۀ زد دهد و از مرد وحشت دست می   قصد سرقت موتر را داشته باشد، تواند که می 

 . فرستد می خویش    دارد و او را به راه 

 معموالً   . ما دهد مانند جاذبه کار می   کاماًل  ها زمان   ۀ خشونت، به عنوان یک انرژی بنیادین، در هم   مقاومت عاری از 

میان مردم اگر    مخصوصًا  ، از منازعه   خاص   بریم که نوعی می   خشونت را فقط در جایی به کار از    مقاومت عاری اصطالح  

 ، که توجه داشته باشیم بدون این   گوناگون   موارد در    در واقع عدم خشونت   ، لکن بریم کار می به   و حکومت شدید شود 

از این    کار برده شود. به   ، های متقابل فردی کنش های ملی گرفته تا  از انقالب   ،تواند در هر موقعیت کند و می دارد کار می 

این کتاب رو، هرچند مثال  بر    عمدتًا  ، های من در  قوی علیه    راضی اعت جنبش    در آن نوعی   است که مواردی  متمرکز 

از فهم دینامیک ما می   ۀ ، لکن هم حکومت وجود دارد  بهره توانیم  نیرو،  این  از  های  با یکی  او  مند شویم. هرکسی که 

شود )این خشونت خواه زور عریان باشد و یا یک نابرابری تعبیه های گوناگون خشونت در جهان ما مواجه می صورت 

  یک ایستار   تواند می   ، آورد وجود میدر وی به   آن خشونت، که  کرامت انسانی    ناشی از   و احساسات شده در سیستم(  

 ، این کتاب . امید من این است که  کار گیرده در مورد تمامی موجودات زنده ب   آن را   اتخاذ کند و   پرهیز خشونت   )موقف( 

که زیربنای    ای فعاالن و مبارزان را به فهم اصول عمده   بتواند   فهرست شده اند،   آن   ۀ ضمیم   که در   ی با منابع مختلف   همراه 

 ،کارانداختن تخیل خویش به   از   د، لکن هر کس با مقداری دهند، کمک کنآمیز را تشکیل می دینامیک عمل غیرخشونت 

 شوند.  ما زیست    ۀ توانند شیو می   این اصول کار گیرد.  خود به   ۀ تواند این اصول را در زندگی روزمر می 



طلبد که ما از تصور کنونی خود از خویش  در قدم نخست می  خشونت،  از   مقاومت عاری سوی گونه به چرخشی این 

تصور کنید   . ، دست برداریم گرفتار در تنازع بقادر حال رقابت و  فیزیکی و    ۀ ات مجزا و از هم گیسخت به عنوان موجود 

که جای این به باری چون رواندا و سوریه،  های رقت در وضعیت   برای مثال،   المللی خود، در روابط بین   را  اگر ما راه سوم 

کاری هیچ  )جنگ( و یا    باران کند را بم   یا کسی یگانه گزینه این است که    کردند که این فکر می   تنها به المللی  بین   ۀ جامع 

اگر فعاالن   . البته شد روی ما باز می های بسیار متفاوت به از گزینه   طوالنی   ، فهرست کردیم جستجو می  ، انجام ندهد )فرار( 

،  های آشتی و مانند آن دیپلماسی، کمیسیون  خدمات بشردوستانه و انکشافی، الملل، نهادهای حقوق بین  ، های منور دولت 

از قبیل –   کاری بیشتر د  ن توان حتی می   ، مدنی   ۀ . فعاالن غیر دولتی و یا جامع عدم خشونت واقعًا چیست فهمیدند که  می 

                  کنند.  می   این واقعیت را درک   تازه دارند ها  و آن انجام دهند    ها در این عرصه     – انب سوم ج پرهیز  مداخالت خشونت 

، نیازمند کوشش پیوسته رسیدن به این مقام شویم وجود ندارد.    فعال خشونت پرهیز که  راهی آسان و سریع برای این 

است، لکن این فقط یک    بسیار امیدوارکننده   ، آن   ۀ آموختن در بار   شود. العمری تبدیل می مادام   ۀ به یک مبارز   که   است 

 آغاز است. آموختن در کنار عمل و ممارست، بسیار مؤثرتر است. 

که ما   ، مدت مثبتگوناگون را برای خلق تغییرات مداوم، طوالنی   های راه   ، خشونت   مقاومت عاری از بختانه،  خوش 

ی  هیچ یک از این رهبردها   . کند ، فراهم می سازد تر، توانا می های استوارتر و انسانی را بر بازسازی نهادهای اجتماعی بر پایه 

فارغ ازجایگاه و    ، یکی از ما   که از سنخ مقابله باشد. هر   ، نیاز نیست گونه که خواهیم دید آن   ، عدم خشونت  مبتنی بر 

بزرگ حقیقت« را    ۀ این »تجرب   ، توانیم به تعبیر گاندی ، می اصالت عمل  ۀ نظری   در مورد   مان دیدگاه مان در زندگی و  مقام 

 شویم، انجام دهیم.رو می ه ها روب هایی که با آن مطابق استعداد و موقعیت 

های تواند به طرق مختلف، توسط کارورزان مختلف در موقعیت که اصل و یا انرژی عدم خشونت، می خاطر این به 

موشکافانه به این پرسش بپردازم که  که  است، بدون این برخود اصل و انرژی  جا  من در این تمرکز  کار رود،  مختلف به 

را   اصل  این  توانیم اندکی تخیل می  با  و  دم خشونت ع تسلط بر اصول و زیربنای اصل  برد. با کار توان آن را به چگونه می 

سازگار کنیم و بهترین کاربست خود را از این اصل به عمل آوریم.   ی برای هر موقعیت خاص   ، آن  با تلفیق اصول بنیادین 

 (8 ) 

 

 : اصطالحی جدید برای یک اصل ازلی6راهایاگ سات 
ها، منازعات پایانی از رقابت ی بی بار آورد که زندگی در سلسله به   ما   »تاریخ« ممکن است این احساس را برای   ۀ مطالع 

نشان  بینیم که خاطر  را می گاندی  گردیم،  به عقب بر می   1909طور که به سال  شود. لکن همان ها آشکار می و جنگ 

 

6 . Satayagraha. 



 عشق و یا روح است... نیروی  فعالیت از  هایی جلوه ایم ]محل[ ثبت گونه که ما آن را عماًل تجربه کرده کند تاریخ آن می 

توجه (  9طبیعی بودن نیروی روح ]در برابر زور عریان و مبتنی بر خشونت[ در تاریخ مورد توجه قرار نگرفته است. ) لکن  

  ( 7اهیمسا  ۀ )به عنوان ترجم   تا آن زمان این واژه   وبرد  به کار نمی   تاریخ   این   تاعدم خشونت را    ۀ واژ   ،که گاندی   باید داشت 

. در حدود همین دوره  د را مردود شمر   8اصطالح غلط انداز »مقاومت انعطاف پذیر«  البته،در عین حال  و    متداول نشده بود 

ها(، معنای تحت اللفظی - گرا - یاه   - شود: ساتکه به این ترتیب تلفظ می راها، را ابداع کرد. ) یاگ الح دیگر، سات ط او اص 

گونه که در این نقل  ، آن عدم خشونت به مفهوم عام آن   معنای راها گاهی به یاگ سات   « است. 9آن »تمسک به حقیقت

  رود که همراه باشد با جدال معنای  نوعی از عدم خشونت به کار می ، لکن گاهی به استعمال شده است   شود، قول دیده می 

   مقاومت فعال.   و 

چنین به ( به معنای »حقیقت« و »واقعیت« ) هم satواژه سانسکریتی )   مشتق از راها، که  یاگ با ابداع اصطالح سات 

بیند که از منظر یک واقعیت مثبت می  ۀ به مثاب معنای »خوب«( است، گاندی کاماًل روشن ساخت که او عدم خشونت را 

محدود و مقید به غلبه بود: »جهان  طوالنی، عدم خشونت    ۀ آن، خشونت سایه و یا نبود آن است. در نتیجه، در یک دور 

پای  ) استوار، سات   ۀ بر  است.  satyaیا  یا حقیقت  و  ) اسات (  هم asatyaیا  و  معنای عدم حقیقت  به  معنای (  به  چنین 

ناراستی«    / ی اندازه و کمیت »نا حقیقت   نگوییم که   باشد. اگر به معنای چیزی که هست، می یا و یا حقیقت  غیرموجود و سات 

این شود.  گیر نخواهد بود و حقیقت چیزی است که هرگز نابود نمی پیروزی آن جدی و چشم   لکن یقیناً   ،یست زیاد ن 

 (10)   راها به طور خالصه. یاگ دکترین سات   است 

به  »نیروی    طور موجه و قابل قبول   راها، معنای تحت اللفظی آن »تمسک به حقیقت« است، اما غالبًا به یاگ هرچند سات 

تواند از وجود  داشته باشیم، در اوضاع و احوال درست، این نیرو می ما این نیرو را در خود می   ۀ . هم شود روح« ترجمه می 

به   شود،می نامیده  خشونت  چه مقاومت مبتنی بر پرهیز از در آن   ، واقعیت  د. این اطع شوانگیز، س  اعجاب هر کس با نتایج 

رفع جانب مقابل به خشونت، تعهد به ظاهر غیرقابل   ضد ، بر  گروه ناپذیر« یک  وقتی که »نیروی توقف   ؛ شود خوبی دیده می 

  کمدست   مستقیم و یا   به صورت   آشکارا   یا   انجامد: می   همیشه به موفقیت   ، مقاومت   کند. این مقابله می   خشونت   ا پرهیز از ب 

 دهد. پیروزی قرار می   ۀ در جاد   پرهیز را مبارز خشونت   طور غیرمستقیم به 

آزادی خود  ، در برمینگام االباما، تظاهرات سیاهان، که ملهم از این آگاهی درونی بود که » 1963برای مثال، در سال 

کنیم.« به نقل  آوریم... برادران سفید خود را نیز آزاد می طور که آزادی خود را به دست می را به دست آوریم، و همان 

 

7 . ahimsa. 

8 . passive resistent 

9 Clinging to truth 



رو شدند  ه روب  های ضد شورش پاش و سگ های آب صف پولیس مجهز به ماشین  با یکی از رهبران شان تظاهرکنندگان 

برای دعا زانو زدند. آن   که  ایجاد کرده بود. تظاهرکنندگان،  لینگر  بر سر حرکت تظاهرکنندگان مانع  طور که دیوید 

  که   . از حالت زانوزدگی برخاستند شدند«  شار از حس معنوی ظ روحی سر چند »به لحا   ی لحظاتبعد از  ،  کند تعریف می 

، ها عالمت داده باشد و با استواری و ثابت قدمی تمام به سوی پولیس و آتش نشانان حرکت کردند گویا  کسی به آن 

ما آزادی    ۀ . هم کنیمنمی   ی هیچ کار اشتباه داریم  گردیم. ما  ، »ما بر نمی ند گفت   ان از آن   گروهی که نزدیک شدند  همین 

رغم  علی   ( 11چه احساسی دارید؟« ) این عمل و خواست ما  در مورد  شما ]خطاب به افراد پولیس[    خواهیم. خود را می 

شان ها دست نشان زد »شلنگ ها را باز کنید«. آتش می فریاد    مکررًا  ، گرای متعصب بود پولیس که تفکیک   ۀ که فرماند این 

ای  ها به پیش رفتند. پاره نشان مستقیم از میان صفوف پولیس و آتش  ، استوار و ثابت قدم تظاهرکنندگان خشک زده بود. 

 کردند. از این مردان دیده شد که داشتند گریه می 

،  دهد می دگردیسی چگونه رخ    این   که این چنان تبیینی زیبا از  ثر را دیده بود و هم ؤ کارا و م   ۀ این لحظ   خود   ، گاندی 

  عایق راها در این موارد انجام داده است، سرکوب عقل نیست، بلکه رها کردن آن از  یاگ چه سات : »آن بودداده    دست به 

پیش  بر  آن  حاکمیت  تثبیت  به و  است.  نفسانی  اغراض  سایر  و  نفرت  صورت    ، دیگر   ی عبارت داوری،  به  کسی  اگر 

از  جا  در این   مراد او کند که آزاد باشد.«  بلکه عقل را مجبور می   انجامد بردگی نمی برد، به   کار پارادوکسیکال آن را به 

عدم خشونت »   ذعان داشته است که و ا   هد د دیگر پیوند می ما آدمیان را با یک   ۀ که هم   ای است آگاهی فطری   ، «عقل » 

  ، نهاده شده است   در فطرت هرکس ای است که  گونه که اشاره کردیم، این یک آگاهی انواع  است.« آن   حاکم بر   قانون 

 تیره و تار شود.   ، موقتٌاگونه است، اما توسط تیرگی و غبار نفرت ممکن است، این آگاهی یعنی وضعیت طبیعی انسان این 

کافی و دانستن روش آن،  ۀ این آگاهی را با اختصاص وقت و زمان به انداز  که   ما باید این توانایی را داشته باشیم  اصواًل

»تعصبات و احساسات که این آگاهی فعال شد، به صورت خودکار بر  دار و فعال کنیم. همین تا حدودی در همه کس بی 

     . دهد الشعاع خود قرار می ها را تحت شود و آن غالب می   «غیراخالقی   تند 

و به عدم خشونت وقتی که  – پرهیز باشند  د که خشونت ن که موجودات انسانی این استعداد و توانایی بالقوه را دار این 

است   تصویری تر  از بسیار عالی  ی از موجودات انسانی است که مستلزم تصویر  - دهد  مثبت  عرضه شود، جواب ها بر آن 

توانیم توقع داشته باشیم نمی موانع فرهنگی،  علت  شود، لکن به و در فرهنگ کنونی ما ارایه می های جمعی  که در رسانه 

ما باید در قدم  که این استعداد را بارور کنیم بر عدم خشونت به خودی خود آشکار گردد. برای این که توانایی بالقوه ما 

کاربردن فعال آن، در روابط، نهادها و فرهنگ خود، به با  میم و کوشش کنیم که  ه نخست کوشش کنیم آن را بهتر بف 

به کاربردن آن در موقعیت عادت کنیم. آن  برای  بنیادین    ی شدید های منازعه گاه،  برمینگام، دو عنصر  قبیل منازعه  از 

 : سازد مؤثر و کارا می   را   خشونت از    مقاومت عاری جادوی  هستند که  



نیستیم   ی دهیم. ما  علیه خوشبختی هیچ کس دیگر خود قرار می   کامل   توجه   مورد با تصمیم درست    را   خود  وضعیت   ما 

 و نیاز نداریم که باشیم.

بریم. ابزار خطا و نادرست از قبیل خشونت، هرگز را برای رسیدن به اهداف خود به کار می   صواب / ما ابزار درست 

 رساند.اهداف درست مان نمی   به   در طوالنی مدت ما را 

قرار دارد که در اتخاذ تصمیم درست و به کار بردن ابزار و وسایل درست    راها یاگ منبع توانایی و قوت ما در سات 

توانیم به هدف خود آن خیلی خوب باشد، نمی هدف  نهفته است. اگر ما از روی غضب، حسادت و نادانی عمل کنیم ولو  

خواست و دادخواهی  در مورد  شما  احساس  تظاهرکنندگان برمنگام پرسیدند »   که   به صورت درست برسیم. توجه کنید 

ی آگاهی اخالقی به شمار آوردند و به این  ا شان مخالفان خود را دار ها با این پرسش آن   ، عبارت دیگر « به ؟ ما چیست 

 فعال شود.  در وجود آنان  وسیله کمک کردند که آن آگاهی به نفع خود مخالفان 

یک از این    ایم. اجازه دهید که هر ه کار نبرده چنین، اگر آشکارا تسلیم خشونت شویم، ما وسیله و ابزار درست را ب هم 

 .توضیح دهم به نوبت    را    خطوط راهنما 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 دوم 
 

 رها از خشونتو   گرمقاومت  روح پرورش :  صواب  ۀ و اراد   عزم
  ۀ، این عبارت در بیانی د نکن بر »وحدت بنیادین خانواده بشری روی زمین« تأکید می   جهان   ادیان بزرگ متون مقدس  

( لذا جای شگفتی نیست که رهبران شناخته شده و معروف 12)  انعکاس یافته است.     1993پارلمان ادیان جهان در سال  

، الهام های دینی شان و سنت   از ایمان ، کینگ و البته گاندی  سان سوچی، خان عبدالغفارخان اونگ   از قبیل   پرهیز، خشونت 

هستند برای قوت بخشیدن به دیدگاه و کردار    شان ای که در دین چنین، از اعمال و عبادات روحانی  ها هم آن اند.  گرفته 

   برند. ها، بهره می ی رفتار   بد مبتنی بر عدم خشونت در مواجهه با تهدیدها و  

  مقاومت عاری از دسترسی به منابع عمیق  در    نداریم(   وابستگی دینی داشته باشیم و یا نداشته باشیم )و امروزه غالبًا

  برخورداری آدمیان از  کینگ از زندان برمینگام به آن اشاره کرده است » تمسک به چیزی هستیم که    نیازمند خشونت،  

م   «مشترک سرنوشت   حتی  وحدت  از  نوعی  مخالفان   یان باید،  و  و ن  ما ما  باشد  داشته  رغم  علی   ند بتوان   آدمیان   وجود 

ای داریم که اتکا بر  به نوعی اعتماد برسند. ما باید بدانیم که ما منابع درونی در ذهن خود دارند،  بالفعل  خصومتی که  

هست که بر حسب آن   در واقعیت عینی دار که یک الگوی معنی سازد و این افزار، تعداد و پول را غیرضروری می جنگ 

 .تواند حل شود که ضرر اساسی به کسی زده شود، می این   هر مشکل بدون 

 

 شخص نیست مشکل خود  
ما نباید تصورمان   آید، ممکن کنیم«توانیم »چیزی را که محال به نظر می ما می   خشونت،   مقاومت عاری از   ۀ از نگاه نظری 

شما و من   ، من برضد شما نیستم  بلکه  بازی همه و یا هیچ باشد که شما به کلی ببازید و من کاماٌل  پیروز شوم. ، از منازعه 



باشیم. راهی وجود دارد که هردو می   هردو  از آن مستفید شده و حتی رشد کنیم. بر ضد مشکل  این توانایی،   توانیم 

را به نشست حل مسئله و یک نزاع را به کارگاهی برای    آمیزجدال   ۀ که بتوانیم یک گفتار دوجانب معطوف است به این 

ها و خلق یک شوق شدید به سوی گروه  کسب تجربه و سرانجام احساس بیگانگی را به آگاهی از وحدت منافع تمامی 

پرهیز این است که خصومت و  برای یک فعال خشونت امر مهم    ، همین دلیل به   راه حل خالق برای همه تبدیل کنیم. 

 بود بلکه فقط علیه مشکالت  ی که در جانب مقابل قرار دارد، ( هرگز نباید علیه مردم 13)   . نابود کند نه مخالف را ضدیت را  

 بود.  باید 

این عزم    شود طور خاص یک راه مفید وجود دارد که سبب می همیشه آسان نیست، لکن به   اراده البته ایجاد این عزم و  

افتاده و نتیجه دهد: جدًا نه تحقیر را قبول کنیم   و اراده، موثر  ، چون تحقیر به همه زیان بکوشیم که نه تحقیر کنیم و 

خشونت تهدید  دشوار است که با شرم و یا تحقیر زندگی کند و وقتی کسی ما را به    ی شدیدًارساند. برای هرکس می 

کشد، هرچند ممکن است خود از آن آگاه نباشد. ستفاده از این روش بردوش می کند وی بار شرم و خفت را به دلیل ا می 

دهیم، ما به جانب مقابل خود یک  وگو را به سوی عدم خشونت پیشنهاد می از این رو، وقتی که ما تغییر موضوع گفت 

این عزم در قالب یکی از بهترین اصطالحات برای عدم خشونت مورد تصدیق و تأیید قرار  کنیم.  بر را پیشنهاد میراه میان 

که در جریان انقالب قدرت مردم فیلیپین    است   »پیشنهاد کرامت«و یا      ALAY DANGALگرفته است و آن اصطالح  

 این اصطالح ابداع شد.   1986در  

کمک کند.   ستمگرهرکس حتی به یک  به  ها باید  فرمود که آن چنین پیامبر ]اسالم حضرت[ محمد به پیروان خود  هم 

(. این  14کمک کرد، او جواب داد »با بازداشتن او از ظلم و ستم« )   ستمگرتوان به  ها پرسیدند چگونه می وقتی که آن 

  راندازه ه فراروی ذهن خود داشته باشیم: به   شاخص روشن دهد تا یک  می   ما قرار   نهایت مفید در اختیار   ی رهنمود   ، سخن 

 عدالتی آنان مخالفت کنید.با بی توانید  ای موثرتر می شتر احترام کردید، به گونهی که شما انسانیت مخالفان خود را ب 

تمسک به   ؛ ، ما مجبور نیستیم میان اصول و امور استراتیژیک یکی را انتخاب کنیم«راها یاگ سات » خوشبختانه مطابق  

)از    درست ما را به اهداف    ، درست )از قبیل به کار بردن مبارزه مبتنی بر عدم خشونت( در طوالنی مدت   ابزارهای اخالقًا

  ، نظامی   ۀ کند که ویژگی عدم خشونت را ببینیم. برخالف مبارز . این رهنمود چشم ما را باز می رساند قبیل عدالت( می 

من    ، کنم ود است. وقتی که من شما را احترام می خشونت برآن متکی است، نامحد   مقاومت عاری از   منبع بنیادینی که 

کند که  اشیای مادی می  نیازمند استفاده از ام. اما خشونت ما را  کاهش نداده ، ذخیره خود را  ام از دست نداده چیزی را  

 کنند.تولید رقابت و ترس می   و   کمیاب و زودگذرند 

که مردم را از مشکل تفکیک کنیم، کرامت دیگران را در کنار کرامت خود حفظ کنیم، اراده و عزم ما مبنی بر این 

گونه که گاندی گفته است: »عدم همکاری واقعی، عدم همکاری با شر  است. همان   «راها یاگ سات » هردو روش و هدف  

دفاع از    ، در تنی بر عدم خشونت با فرد شریر« او به این تفکیک، حتی در مواجهه با دشوارترین آزمون مبارزه مبنه    است،  



م  اشغال کامل توسط یک دشمن  برابر  ماند. یک کشور در  متعهد  بند دست زمانی که هندوستان    1942در سال    عین، 

با تحلیل خویش بر مبنای  ، او  وجود داشت ترس از اشغال این کشور توسط ارتش جاپان    و   بود    انش دست   بر   بریتانیا   استعمار 

 : باشد قابل دفع می   اصل،   این   با استفاده از   ساخت که چگونه این تهدید   روشن ونت،  مقاومت عاری از خش   اصل 

مانع ورود جاپان به کشور خود   و کارهایی را بدون خشونت انجام دهیم   بودیم، می توانستیم اگر ما کشوری آزاد می 

ها به خاک هند، شروع . در صورت وقوع چنین وضعیتی، مقاومت مبتنی بر عدم خشونت از لحظه ورود جاپانی شدیم می 

  ها به آن   ها، حتی دادن آب خوردن شد. به این ترتیب مقاومت مبتنی بر عدم خشونت مانع از هرگونه همکاری با آن می 

ها را کمک کند تا کشور شان را بدزدد. لکن اگر جاپانی  س نیست که هرک  هر هندی این  ۀ چون بخشی از وظیف شد. می 

 ، پرهیز گر خشونت ، مقاومت خواستند مردند و به عنوان یک انسان کمک  و داشتند از تشنگی می   نند راه شان را گم ک 

گران را  ها مقاومترا در این موقعیت به چشم دشمن خود نبیند، به او آب خواهد داد. فرض کنید جاپانی   ممکن است او 

 (15کنند. ) می گران تا سرحد مرگ از قبول این خواست، امتناع  ها آب دهند، مقاومت مجبور کنند که به آن 

چکسلواکیا را به منظور سرکوب اصالحات  ، باکی زمانی که سرزبازان شوروی سرشار از شجاعت و بی  بصیرت  این 

پیوست   1968در سال   به واقعیت  به   اشغال کردند،  این کار گرفته شد و  به  علم  با  مقاومت  که  . شهروندان چکسلواکیا 

ای وضع شده و تمامی فرامین ارتش اشغالگر را نادیده گرفته و از اطاعت  ه اعانه محدودیت ج مسلحانه بیهوده است، ش

سربازان شوروی راه دوستی و برادری را در پیش گرفتند و کوشیدند نسبت به   در عین حال با   ها ن ن آ لک   . سرباز زدند 

نتیجه این واکنش غیر منتظره، سه ارتش کامل پیمان ورشو که تعداد شان به   در ها به عنوان مردم، خشمگین نباشند.  آن 

شجاعت  شهروندان چکسلواکیا در کنار    هشت ماه کنترل کنند. کشور را برای  این    که   نتوانستند   ، رسید نیم ملیون سرباز می 

شر از شریر بود که به میزان زیاد باعث توفیق آنان    تفکیک ها در تفکیک مردم از پالیسی  و  و احساس غرور، مهارت آن 

غیر مسلحانه    که ن ای   نامیم که در کنار می   10اجتماعی ما این راهبرد را دفاع    ، در برابر احتماالت خردکننده گردید. امروزه 

         دهد. دفاع نظامی قرار می معادل    از حیث قدرت دفاعی   ، مقاومت مبتنی بر عدم خشونت را کند بانی می صلح 

شکست به عنوان انسان کامل،    دیگر یک شناختن  رسمیت شود که در به وقتی شروع می   ها که تمامی خشونت دلیل این به 

ضمن بیداری مجدد انسانیت در وجود مخالفان باید مت   تر عدم خشونت، های عمیق الیه ،  بخوریم و یا از آن امتناع کنیم

شخصی که از طریق جهل و  -   تواند تصور کند که او یک شخص است گر، که به سختی می حتی یک شکنجه   باشد. 

اش  های عمیق جان مناسب است لکن هنوز در الیه   ی کار   ، شخصی دیگر   ۀ کند شکنج می نداشتن احساس اخالقی، فکر  

شود، انسانیت از او زدوده شده که چنین اعمالی را مرتکب می  گونه این او یک شخص است. بنابراین، حتی کسی که  

  ، گیریم ما وقتی که شخصیت دیگری را در نظر می   انسان باشد.   مجددًا  خواهد می   برخوردار از یک تمایل نهفته است که 

 

10 . civilian – based defence 



و دقیقًا به همین دلیل است که مورد قبول قرار گرفته است که مقاومت    جوییم ع داریم به این تمایل تمسک می در واق 

عدم خشونت ما را از    ، ( حداقل 16شود. ) گرا، پیروز می مسلح و جزم   شدیدًاان  مبتنی بر عدم خشونت حتی علیه مخالف 

دهید فراموش کنید که آزادی از خشم، ترس و  ن کند. اجازه  محافظت می   زدایی توسل به خشم و انسان   ۀ کنند اثرات تباه 

 .یست عدم خشونت ن اصل  به  عمل کردن  کمتر از    ش سود مانند آن  

چون یک موجود انسانی رفتار کنیم این است که از برچسب  هم مهاجم  که با یک  یک عنصر مهم عزم و تصمیم ما  

کند و به همین دلیل است که چرا سربازان نسبت زدایی می از طرف مقابل ما شخص ها زدن بر او اجتناب کنیم. برچسب 

شخصی .  شود خوش آن می دست   کشتن دیگری   موقع   در   هر انسانی شناختی دارند که  روان   ای به دشمن خود انزجار طبیعی 

حقیقتًا باشد، خشونت   که  می دیگری   از   پرهیز  سرسختی  و  مقاومت  که  زمانی  حتی  زدایی   کند، ،  انسان    11شخص  و 

  عدالتی هرکجا که باشد که بی –   گفته است عدالتی  ی . چیزی که کینگ در مورد ب کند نکرده و او را تحقیر نمی  12زدایی 

هر که باشد به    ، در مورد کرامت نیز صادق است: تحقیر کردن یک شخص   عینًا  – برای عدالت در همه جا   است   تهدیدی 

  ۀ ما واقعًا برای دوستی و آشتی کار کنیم و این نکت   ؛ توان فراتر از این گام برداشت حتی می   همگان است.   تحقیر   ۀ مثاب 

گوید: »بهترین راه برای نابودی یک دشمن این است که او را دوست  درک کنیم که می   خوبی ظریف ابراهام لینکلن را به 

 خود بسازیم.«

 

 پنج اصل عملی آموزشی برای زندگی کردن براساس اصل عدم خشونت 
از خودش   که از کردارش بشرمد، جای این به که   کاری کنیم   یعنی کند، دادن کسی که بد رفتار می جذابیت خجالت 

که چنین اشخاصی نیز  تواند بسیار قوی باشد. کرامت قایل شدن برای چنین اشخاصی و اعتراف به این می   ، خجالت بکشد

 یعنی احترام و اعتراف به کرامت چنین اشخاصی،  ، رسد. لکن این نگرش دیدگاه خودشان را دارند، طبیعی به نظر نمی 

-ها می که به کمک آن آموزشی پرهیز از خشونت وجود دارد    ۀ از یک برنام   هایی شود. عناصر و مؤلفه   ترویج تواند  می 

 (17را ترویج کنیم. )   اراده صواب   عزم و اتخاذ    تقویت کنیم و   فرد ودمان را به عنوان  خ توانیم  

تأثیر رسانه  که  خاطر این ها. خواه خود متوجه شویم و یا نشویم )به ها و رسانه ها و خروجی  شبکه اجتناب از اغلب داده 

 ند ضعیفچ تصویر هر   با خشونت و با   لزومًا  امروزه   ، های جمعی بر ذهن، قضاوت و احساس ما تدریجی است( رسانه 

خشن در اذهان ما، حتی اگر آگاهانه    تصاویر شمار نشان داده است که این  خشونت انسانی، آمیخته شده است. مطالعات بی 

مستلزم   ها نورمال ساختن رسانه سازد.  تر و متجاوزتر می طور محسوس ما را خشن کند و به ها را تأیید نکنیم، رسوب می آن 

 

11 Depersonalize  

12 . dehumanize 



توانیم خبرها را دریافت ها می های بدیل وجود دارد که از آن بختانه امروزه رسانه یک کارزار عمده خواهد بود. خوش 

ها در پایان این کتاب فهرست شده است(. از استفاده کنیم )برخی از این رسانه   اش های سرگرم کننده کنیم و از برنامه 

شویم.  خوش نا امیدی می بینیم و کمتر از آوردن تغییر در آن دست می  تر مکان خشونت جهان را کم  ، ها طریق این رسانه 

شرکت منافع    مرهون   که این   تجارتی و های جمعی  رسانه   قرار داشتن خویش را در معرض توانیم بدون تحمل خطر،  ما می 

 کاهش دهیم و حتی ممکن است به صفر برسانیم.  باشیم   ساختار، و قدرت 

درک اهمیت و شناخت عدم  ها، هیچ چیزی بهتر از خالی رسانه  جای برای پر کردن آموختن در باب عدم خشونت. 

یک فرهنگ    و   نگری تکنیک محض نیست بلکه حامل یک جهان عدم خشونت  که خواهیم دید  خشونت نیست، چنان 

کاماًل امیدوار   ، دهند بر ما رخ می   و   که دور   های عاری از خشونت مقاومت شدن و شناختن مصادیق  گاه کامل است. صرفًا آ 

شناسی کتاببخش  های دیگر که در  مطالعه کتاب از قبیل این کتاب و کتاب   چون   ، ی آموزش رسم افزون بر کننده است.  

این است که آن را   فرهنگ عدم خشونت  آوردن دست از به  هدف نهایی و  ؛ ، بعد دیگر را نیز بیفزاییدفهرست شده است 

 به طور معنادار به کار ببریم.

نیازمند داشتن دینی    13ه/تفکراید. مراقب آغاز تمرین و ریاضت روحی اگر قبال چنین تمرین و ریاضت نداشته  که 

به  انسا   ، ( مراقبه 18پرهیزان و یا برای هرکسی مفید است. )شدت برای خشونت خاص نیست،  ساز بزرگ  ن یک روش 

ما نیازمند نوعی   ۀ میان ما و دیگران مشترک است. هم   ًاضمن   برد که تر انسانیت ما می های عمیق است، چون ما را در الیه 

کنیم بعد دینی داشته باشد و خواه نداشته  خواه از چیزهایی که برای تأدیب نفس خود اجتناب می   ، هستیم   14تأدیب نفس 

خویش از طریق مراقبه، نیایش و یا دیگر   نهفته در   پرهیز، به منابع درونی و بصیرت . امروزه اکثر فعاالن خشونت د باش 

 های روحی دسترسی یافته اند.    تمرین 

به افراد   خالصانه و بی ریای خود را های متقابل روزانه، توجه شخصی بیشتر با دیگران. از طریق کنش  ۀ برقراری رابط 

عوارض )اگر یک صف طوالنی از موترها پشت سر شما   ۀ کنند نشان دهید. صحبت دوستانه کردن با جمع آوری   دیگر 

از تکنالوژی برای    ؛ دعوت به صرف چای و گفت و شنود   ، ه جای پیام متنی فرستادن و بهتر از آن نباشد( سخن گفتن ب 

تواند بافت تفاده کنیم. این عادات به ظاهر کوچک، می داریم، اس که خود را از آنان دور نگه ارتباط با مردم به جای این 

مهربانی را توسعه داده و انسانیت را در دیگران بیبینیم و البته در عین حال کند که  زندگی ما را تغییر دهد، ما را کمک می 

   کمک کنیم. نیز  آنان را  

 

13 . meditation 

14 . self- discipline   



جهان به شما بیشترین نیاز را دارد؟ طرح   ، کجا در  شما چیست؟    منحصر به فردداشتن طرح و فعالیت. سهم و نقش  

ای از تحقیقات بار آورد، از نگاه شما چیست؟ پاره گرایانه که یک تغییر اساسی را در سیستم کنونی ما به عملی و اصالح 

در خصوص    ریزی که با برنامه بیش از آن   ما   اند و بالعکس.   تر اند، خوشبین   ترنشان داده است که آنانی که فعال   کاماًل

خودمان   کرد خود[ ]یعنی با عمل   دهیم انجام می   که   چه آن   با که چگونه و چرا عمل کنیم خود را تحت تأثیر قرار دهیم  این 

 .  دهیم را به میزان زیاد، تحت تأثیر قرار می 

توانند  ها می قدم سایر    ، کند. حتی بدون قدم پنجم ها ما را برای زندگی مبتنی بر اصل عدم خشونت آماده می این قدم 

دهد،  جهان پیرامون ما را تحت تأثیر قرار می   ،که چگونه زندگی کنیم ، چون این یک تفاوت در جهان به وجود آورد 

   نکنیم. لکن ما کارهای دیگر را نیز انجام خواهیم داد.   ی حتی اگر کار دیگر 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سوم
 

 که در کجا قرار داریم: علم به اینصواب  ابزارهای 
آیین بودای / پرسیده شد که مراد خود از »بودیسم درگیر   15ویتنامی تیچ نات هان  ، پسند بودایی معلم عامه   از   وقتی که 

در تعهد به    ، توانید امروزه شما نمی   « را توضیح دهد، جواب داد که بودیسم درگیر، فقط بودیسم است.   فعال اجتماعی 

آمیز کنونی کار کنید. ها در جهان غیرصلح این ارزش   تحققکه فعاالنه در جهت  صادق باشید مگر این   ، های معنوی رزش ا 

مانند   ، که ما ، چون است   به سمت راه راست برای سوق دادن  خوب    ی ها نیز عامل این ارزش   باور قلبی داشتن به هرچند که  

و   شته آگاهی دا منازعه    ۀ از خطر زمین   را هدایت کنیم،   اعمال بعدی خود   یم که بدانیم چگونه نیازمند های ماهر،  خلبان 

وقت و  حرکت آورد. چه هدف به  خشونت را، برای رسیدن به  از  مقاومت عاری  که چگونه نیرو و قوت نهفته در  بدانیم 

 . کوشم در این بخش جواب دهم ها می به این پرسش خشونت استفاده کنیم؟  مقاومت عاری از  در چه شکل و قالب از  

 

 چه مقدار عدم خشونت کافی است؟
سرعت  ها ممکن است به اگر نسبت به منازعات بی توجهی شود، آن   و   که حل نشوند د  ن یابوقتی افزایش می   منازعات 

که چه تعداد خشونت، شدت یک منازعه ضرورتًا با تعداد تفنگ و این   مقاومت عاری از نظر  از کنترل خارج شود. از نقطه 

دهد در مورد منازعه میان در منازعه میان عشاق کار میشود )عین مقیاس که  است، سنجیده نمی از مردم درگیر آن  

 

15. Tich Hanh Hanh 



از جانب مقابل پیش رفته   زدایی که چه اندازه انسان شود به این منازعه در آغاز مربوط می حل  دهد(؛ ها نیز کار می دولت 

کند و یا دارد برچسب صدا می و وصف مجرمانه    م ، دارد شما را با نا دهد . اگر کسی دیگر به شما گوش فرا نمی باشد 

 زند، احتمااًل دیگر برای دادخواهی دیر شده باشد.می 

 های متفاوت،توانیم، به منظور تنظیم واکنش واکنش نشان داد، ما می باید چگونه  که دانستن این  که در چارچوب این 

حل   ، . اجازه دهید که این سه مرحله را هیم نشان د   ای سه مرحله   را در یک نمودار   به صورت واضح  افزایش خشونت 

امید به وجود اما این مرحله اخیر در عین  – و فداکاری نهایی    راها )مقاومت مبتنی برعدم خشونت فعال(یاگ سات   ، منازعه 

 نامیم. ب     – وجود دارد   این مرحله یعنی فداکاری   کند که بدانیم کمک می   وارد اندک دهد، اما همین م به ندرت رخ می   ، آن 

جدی در    زدایی هر منازعه از همان آغاز، وقتی که هنوز انسان   در بسیار خوب است که  .  : حل منازعه مرحله اول 

با به فضای آن وجود نداشته باشد، توجه و واکنش مناسب صورت گیرد.   بردن کار در این مرحله است که اختالفات 

یک   توانند حل شوند. اگر شما خشونت می از  مقاومت فعال عاری    بر   مبتنی   با استفاده از ارتباطات ابزارهای حل منازعه و  

ها ممکن است شما را دوست نداشته باشد، اما هنوز قبول  شکایت ثبت کنید جانب دیگر حد اقل ممکن است بشنود، آن 

]نقش این    گری و با مدیریت خوب جانب سوم داند که شما جزو مردم هستید. ابزاری چون مذاکره، میانجی دارد و می 

 دهد.وضیح زیاد ندارند، در این مرحله به خوبی کار می و نیاز به ت   باشد ابزارها[ به خوبی شناخته شده، می 

   
 سه مرحلۀ افزایش خشونت 

 



گونه که توضیح آن گذشت، منازعات همیشه به این   ، دانیم گونه که همه می لکن همان راها.  گ یا سات   مرحله دوم: 

اگر ها  که در آن   خوب، واقعی(   )غالبًا  آیند پدید می   نو   مراحلی   ،یابد ازعه شدت می طور که من همین قابل مدیریت نیستند.  

راها  یاگ است که سات   در این مراحل .  آید نمی   آوریم به دست   کسی را از طریق استدالل به دست بخواهیم قناعت  

دیگران    ۀ که آن را در کاس جای این به   ها را این بدان معناست که برخی از رنج آورد.  می دست  به   کاماًل  ذاری خود را گ تأثیر 

چیزهای » :  دهد گاندی آموزش می گونه که  منظور بیدار کردن جانب مقابل خود بر دوش بگیریم. درست آن   ب   بگذاریم، 

ها را خرید و به دست  شود بلکه باید از طریق تحمل رنج آن تنها از راه استدالل تأمین نمی   ، دارای اهمیت برای مردم 

راضی    رای باید ببلکه  به راضی ساختن عقل بسنده نکنید    ، صرفًادست آید مهم ب خواهید چیزی واقعًا  آورد... اگر شما می 

 (20)  «کنید.   تالش ساختن دل نیز  

خواه مقاومت در  – رنج کشیدن    ؛ نامد می «  16، »قانون رنج کشیدنبه درستی این سنخ از سلوک مقاومتی را گاندی  

در    متقاعدسازی طرف مقابل از  مهم    ی بخش   - و یا هر چیز دیگر   کنار گذاشتن رفاه باشد برابر بدرفتاری فیزیکی باشد و یا  

    . شودبه کار گرفته می در بسیاری از منازعات جدی و خطیر   ، عدم خشونت   مقاومت مبتنی بر به  با توسل    است که   منازعه 

واقع امتداد مرحله دوم است، لکن در این مرحله میزان رنجی را که باید    وم در : قربانی نهایی. مرحله س مرحله سوم

– راها را  یاگ معمولی و متعارف سات   فنون ما  شود.  تمام می   ممکن است   تحمل کرد به قیمت حیات و یا مرگ سخت 

به ندای ما )حد اقل بریم. لکن طرف مقابل  کار می به   - از قبیل اعتصاب، سرپیچی از دستورات، نافرمانی مدنی و مانند آن 

ایم. اگر  ما هنوز تمامی منابع خود را بر مبنای اصل عدم خشونت از دست نداده   ، اما   . دهد جواب نمی   به صورت محسوس( 

  این برای نجات از آن زندگی خود را در معرض خطر قرار دهیم. من  توانیم  می   ، عدالتی زندگی کنیم توانیم با بی ما نمی 

خود بخواهیم    سر خیره   نیست که برای بیدار کردن مخالف   مردن این   ۀ گزین   انتخاب   . ام انتخاب کرده ه دقت  ها را ب واژه 

در    میریم، برای مثال می و یا    دهد به هدف ما تن در می   طرف   حیات خود را به خطر اندازیم. بلکه مردن این است که یا 

 .ثر واقع شدؤ روش استفاده شد و م   این   از    آزادی هندوستان،   برای   نهایی مبارزه   ۀ مرحل 

 ،مقاومت مبتنی بر عدم خشونت چیزی است که در کلم. نخست،  ی در ذهن خود داشته باش باید  دو چیز هست که  

واقعًا هیچ مصون  است.  از خشونت  است، در حالی کسی در صلح تر  نمرده  غیرمسلحانه  میلیون بانی مدنی  نفر  که  در  ها 

ن  اند. دوم، اگر ما به سوی مقاومت مبتنی بر عدم خشونت، به ای مرده   اند،   مسلحانه   که عمدتًاهای »متعارف« نزاع  روش 

ایم. قدرت کامل مقاومت مبتنی بر عدم خشونت، تر است، آن را از قدرت نهفته در آن تجرید کرده دلیل برویم که مصون

 را محاسبه نکنیم.دانیم انجام دهیم و قیمت آنرا درست می کند که ما آن را به این دلیل که آن وقتی ظهور می 

 

16 . law of suffering 



افزایش می که منحنی در    میزانی به   ، صورت واضح به  به مرحله منازعه عملی  نمودار ما  برای ورود  یابد، ما شدیدًا  

لکن ما همیشه از این    تری خواهیم شد. برای حل آن متحمل رنج کم   ، ر های بیشت گزینه با داشتن    اما   شویم، نزدیک می 

زیاد است و به همان   بسیار (  ی کشورهای صنعتها )دست کم در  باشیم. خشونت در رسانه های متنوع برخوردار نمی گزینه 

. در این صورت ما شودلذا منازعه به سرعت از کنترل ما خارج می   ؛ انسان بسیار پایین است   استعداد   درک ما از   ،نسبت 

 ها است.ترین پاسخ نیازمند شجاعانه حل آن    توانیم مواردی را نادیده بگیریم که نمی 

 

 ندهدوقتی که هیچ چیز دیگر کار  
شود، بازهم    به کار گرفته راها با مهارت و دقت  یاگ شود که حتی اگر سات دچار بیگانگی  چنان  آن   ، وقتی که مخالف 

، به کار  باشد پوشی ن هذا شر قابل مسامحه و چشم بیدار کند، مع   تواند نمی   قابل توجه باشد( وجدان وی را )حداقل که  

  ، پرهیز( غالبًا آماده اند که فداکاری نهایی را به عمل آورند. در انجام این عمل )فعاالن خشونت   17راها یاگ برندگان سات 

کنند  ها زندگی میآن    - هرچند نه همیشه – یابند که قدرت نهایی در نیروی روح قرار دارد و در بیشتر اوقات  در می   آنان 

 را حکایت کنند.  این داستان تا  

هارت   ، دوستم  که  18ساودیوید  وقتی  مشهور،  فعال صلح  یک    پانزده ،  در  سفید،  عنوان یک شخص  به  بود  ساله 

او ناگهان از    ، بدون غذا   ن بعد از یک روز و نیم نشست .  19ادی نشستژ در ویرجنیا برای شکستاندن تبعیض ن   رستورانت 

او     ۀ صندلی خود کشیده شد و توسط یک مرد خشمگین سفید تهدید شد، آن مرد کارد کالن خویش را روی سین 

هرزه، یک دقیقه وقت داری که    فشرد، فریاد کنان گفت » خوب، ان.... هایش را به هم می که دندان گذاشت، در حالی 

)او با خودش دعای    د تکان نخورد جای خو   از سرد  « دیوید خون ات فرو کنم که این را در قلب ترک کنی پیش از این 

نگاه کند، او    ش ا به چشمان   با وجود نفرتی که در مرد بود   ، کوشید کرد(. می را  برای یک ساعت زمزمه می   20ربانی 

رغم  کوشم که تو را علی  می و  روم  گوید »برادر مطابق احساس خود عمل کن، من دارم می می دارد  خودش شنید که  

. آنگاه آن مرد اندک کاسته شد اندک  شدت فشار کارد بر سینه،  از ، دوست داشته باشم« بعد از مدت طوالنی  ، همه چیز 

 

17 satyagrahis 

18 David Hardsough 

شود که از تاریخ مبارزات مردم امریکا در جریان جنبش مدنی که علیه  . این داستان در صورتی برای خواننده قابل فهم می  19

 کردند، آگاهی داشته باشند. تفکیک نژادی مبارزه می

20 Lord Prayer 



به او  به صورت نرم و آهسته دست خود را کشید و از سالن غذا خوری خارج شد. برخی از ناطران متوجه شده بودند که  

 .گریه دست داده بود 

برای اهداف    ، غالبًااند که جان شان را به خطر بیندازند روند و کاماًل آماده سرباز به جنگ می   ها به خاطر بیاورید، ملیون 

  ای آورنده تغییر   مشکوک، آیا ما نباید آماده باشیم که مانند این سربازان جان خود را به خطر بیندازیم؟ شجاعت ما قدرت 

شود که خطر ضرر را به جان  از شخص غیرمسلح ناشی می   ، این قدرت آورد وجود می به   به مراتب بزرگتر از نیروی مسلح 

طور شود. همان « گفته می 21ند اصالت/واقعی بو   گاهی به این »قدرت   کند. خرد، اما ضرر را بر کسی دیگر تحمیل نمی می 

شوند. هرچند مسلحانه، تعدادی بسیار کم کشته می   ۀ ، در تطبیق اصل عدم خشونت فعال، نسبت به منازع که خاطرنشان شد 

این  -   توانیم دهند، جلوگیری نمی جان خود را از دست می ی  که در منازعات جدی افراد زیاد ما از این   ، چنین است اما 

تا جایی که امکان دارد، اصل عدم خشونت به کار    ، منازعه   ۀ که در مراحل اولی باشد بر این   ی تواند دلیل خوب واقعیت می 

    برده شود.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21 Power of vulnerability 



 

 

 

 

 

 

 

 چهارم 
 

 خشونت  مقاومت عاری ازانرژی    سازی فعال 
ها از این اصل  آن ۀ  خشونت وجود دارد و هرچند هم   مقاومت عاری از کار بردن انرژی  بیشمار برای به   خالق   های راه 

ما در تضاد و   ۀ هم   چون نیازهای اساسی واقعی – ت باشیم  باشیم و الزم نیس  کسی هیچ   بختی حقیقی که ما نباید علیه خوش 

که چه    نباشد   چندان روشن برده شود، ممکن است    کار که به بهترین وجه به   ها روش / زارها ب ا   هترین ب   – باشند تعارض نمی 

همیشه باید اصل تناسب را رعایت کند؛    ، درست / که ابزار صواب   دیدیم   ، . برای مثال شوند برده می   کار هستند و چگونه به 

ونت را با توجه به اقتضای موقعیت نیروی عدم خش   ، آن   با   معادل  کنیم، یعنی، ما باید به تناسب خشونتی که با آن مقابله می 

ببریم. به  ابزار و وسایل صواب هم   کار  ایجاد توافق   ، چنین  اعتماد دو طرف   شامل هنر  نبیند[    در آن   ]که  نیز    22صدمه 

ل مذاکره است. سرانجام ما باید اهداف معینی را در  ب گردد که مستلزم شناخت از اصول قابل مذاکره و اصول غیر قا می 

  ، داشتن این اصول   در ذهن ،  که آخر این   ۀ نکت توانیم به آن اهداف برسیم.  و باید بدانیم که چگونه می   باشیم   ذهن خود داشته 

 کنیم.گذاری  به ما کمک خواهد کرد که جنبش عدم خشونت خود را از اساس درست بنیان 

 

22 . compromise  

معادل دقیق این واژه را در فارسی نتوانستم پیدا کنم، چون مفهوم دقیق آن توافقی است که در اعتماد و رضایت دو طرف منازعه  

 - م -کاهش به وجود نیاید و کسی خود را بازنده حس نکند. 



 

 تناسب
 کارکند، باید به که دارد با آن مقابله می   خصومتی   ی درجه خشونت، در تناسب با    مقاومت عاری از نیروی اجتماعی  

یم که بدانیم در کدام یک از سه مند نیاز   ، صواب / قدرت ابزار و وسایل درست   استفاده از امتیاز   برای   رو، برده شود. از این 

برای - خشونت استفاده کنیم    مقاومت عاری از بیش از حد از نیروی    ، در آغاز یک مجادله اگر  منازعه قرار داریم.    ۀ مرحل 

که به مخالف خود این فرصت را بدهیم که  راها است، بگیریم، پیش از این یاگ ترین اقدام در سات شدید   که   ، مثال روزه 

آن نقطه    ر شرایطی که دادن اعتراضات د ثر باشد که ادامه  ؤ تواند به همان اندازه غیرم می   – برای قبول عدالت متقاعد شود 

 دست آورد، از دست رفته باشد.لخواه خود را به د   ۀ نتیج   ، ده ن کنو مرحله که اعتراض 

بخشی دیگر  ، اماکند. را تأیید می د، چیزی است که تجارب مشترک فراوان آن ن یاب  شدت توانند این که منازعات می 

تواند شدت ما غالبًا شناختی از آن نداریم این است که مقاومت مبتنی بر عدم خشونت به عین نسبت می   از واقعیت که 

رفیت خود را  ظ »ما همه باید    اظهار داشت   در باب صلح   ، در جشن کریسمس   1967سال    در   گونه که کینگ یابد. همان 

نیروی تهدید و    ۀ نیروی روح با درج   ۀ کنیم.« درج   فشرده با هم    ، رفیت خود در تحمل رنج ظ از رهگذر    فشار برای تحمیل  

ها مردم را در اطراف جهان میلیون   2003اق در مارچ  ر . برای مثال، شتافتن به جنگ ع زدایی متناسب شود انسان   ۀ یا درج 

تحت آمیز  معترضان کنایه   از    ، ها آورد. وقتی که جورج دبلیو بوش برای اظهار اعتراض شدیدشان به این جنگ، به خیابان 

بشری جدا کرد، با این کار، او در واقع تصدیق کرد که عدم    ۀ جامع   ۀ ها را از بدن یاد کرد، آن   «  23عنوان »گروه نمونه 

 راها. گ یا دوم رسیده است: نوبت برای به کاربردن سات   ۀ به مرحل توافق  

وگوها داشته باشیم، باید باور خوب به گفت   اند. ما مطمئنًااین بدین معنا نیست که معترضان و دادخواهان در اشتباه بوده 

دهد، ما  حتی اگر ما نسبت به نیت واکنش مخالفان خود تردید داشته باشیم. مذاکره، مشروعیت کارزار ما را افزایش می 

از  ]   24زدایی«چنین در همین حال، »زدودن انسان ، هم دهد تر قرار می در موقعیت قوی   برای مقاومت اگر به آن نیاز شد، را  

  ت نتیجه خواهد داد. د زدایی که نسبت به یک گروه اجتماعی انجام شده است[ در درازم های انسان میان بردن آثار و نشانه 

د به ندای ما ن ر ا چنین ما باید برای روی دست گرفتن اقدامات عملی مشخص، وقتی که واضح شود مخالفان ما  د بلکه هم 

  د، آماده باشیم. ن ده گوش نمی 
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 25ایجاد توافقهنر  
اندازی یک کسب   کاری، در هر   اقتصادی، تفکیک میان اهداف و    ۀ گذاری یک پروژ تا پالن  گرفته   کار و از راه 

خواهیم توانایی  ، چون ما می است   حیاتی راها  یاگ طور خاص در سات ها بسیار مهم است. اعمال این تفکیک، به استراتیژی 

 توانیم برای خود معلوم و مشخص کنیم که نمی   است، حفظ کنیم. بنابراین، ما باید بر ایجاد توافق را تا جایی که ممکن  

ها را از  قربانی کنیم و آن   عنوانی   چ تحت هی   - اصولی چون حقیقت/راستی، کرامت انسانی و آزادی – اصول بنیادین را  

غالبًا وقتی که اند، تفکیک کنیم.  چه کسی برسد که قابل مذاکره به      ی و امتیاز چه چیز که اعتبار    قبیل   این   چیزهایی از 

خواه و موردپسند به  رفتن از جایی دل   – ست ا ها  سمبل / باشیم، به جهت تعلق ما به نمادها فهمیم راضی به توافق نمی می 

یک موقعیت قابل مدیریت را به نزاع قدرت،   تواند که می – با رنگ خاص   هایی نوارها/روبان  استفاده از  ا ب دیگر و  ی جای 

 .مخالفان ما و یا در صفوف خودما، تبدیل کند   و  میان ما 

مثال   فیال برای  اعتراض آمیز در  اشغال  این جنبش  معترضان    2011یا در سال  لف د در خالل یک  به  پیوستن  پیشنهاد 

ه بود، از دست دادند، صرفًا به این دلیل که  شد   داده سیاهان در شهر  عتبر  نمایندگان کلیساهای م از سوی    را که   اعتراضی 

معترضان از  سفانه  أ ها در مأل عام خودداری کنند، اما مت از استعمال برخی دشنام   خواستند که فقط می   معترضان   از   ها آن 

گویی در  دقیقًا شخصی بر دشنام  ۀ و یا در واقع یک خواست –ها یک تاکتیک خودداری کردند. آن  قبول این درخواست 

گیرانه چسپیدند سخت   ه اموری ب .  شان که محقق ساختن عدالت اقتصادی بود، خلط کردندرا با هدف عمومی   – مأل عام 

 شان بازماندند.قدرتمند به سود جنبش   بالقوه   دست آوردن متحدان و از این رو، از به   ؛ که قابل مذاکره بودند

خواهد فکر کند، بلکه نیستیم، حاال طرف مقابل هر چه می جنگ قدرت    گیر که در داشته باشیم    خاطر به   ما باید همیشه 

باشد. هدف نهایی ما این    مفید   که برای همگان هستیم که از این ظرفیت برخوردار است   ای درگیر یک فرایند آموزشی 

که    توانیم به خوبی درک کنیم می بازسازی کنیم. اغلب ماها    [ سطح کالن] در    را   خود   ، روابط در صورت امکان است،  

ها را به اولویت خود تبدیل  آن   کند ای وجود ندارد، بلکه فقط نیازهای مشترک است که ما را کمک می واقعًا منازعه 

 .شود، درک کنیم ی قیمت سنگین منازعه را که بر همه جوانب تحمیل م   و   کنیم 

دست برداشت تا   میالن   در  خود   پرسود   ۀ وظیف   از   ال بزرگ ایتالیایی دانیلو دوسیل که ع نخست از ف   ۀ برای مثال، پروژ 

خواست مافیای    مخالف   که یک سد بسازد    ، برای افراد فقیر در سیسیل کار کند، این بود که در نزدیکی شهرک جاتو

آمدند و اعتراف کردند که »خیلی خوب دانیلو،    ها وقتی که مافیایی   ی موفق شد. س دول   ، ها رغم مخالفت سیسیل بود. علی 

 «خواهد بود. های شما هم  شما بردید« دانیلو جواب داد »نه همه ما پیروز شدیم. آب برای شما و برای خانواده 
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این نگرش، گاندی کوشید اصل موسوم به »خجالت ندادن« را رعایت کند. وقتی مخالف شما گرفتار    مقام رعایت در  

آهن  گرفتار اعتصاب کارکنان راه که  1913حکومت افریقای جنوبی در سال به برای مثال شما ، ست یک مشکل دیگر ا 

برگردید.  تأثیر   بود،  ادب و مهربانی عمومی  برانگیز گاندی در خصوص  رابط   ی ابتکار تحسین  بر  انگیز  با   ۀ هیجان  او 

-یاگ ای بود برای موفقیت سات احتمااًل وسیله ، که از این طریق توافق ایجاد کند این  او مبنی بر  ۀ حکومت داشت و اراد 

، او  آموخت بار آن را به دوش کشید. همواره از تجارب خود می   ها، ی هند   ۀ ای که برای حقوق جامع راهای هشت ساله 

ثر به  مؤ ای بسیار  گرفتار جنگ جهانی دوم بودند به گونه   هاعین  روش را نزدیک به  سی سال بعد، وقتی که بریتانیایی 

 کار گرفت.

 

 خواهیم؟ ما واقعًا چه می 
شدند که او  مضطرب می   غالبًاای ماهر و استاد شده بود که مردم خودش گاندی در هنر ایجاد توافق در حد و اندازه 

کند، که او را در به دست آوردن دارد چیزهایی را واگذار می فهمیدند که او  آنان نمی   اما   دهد.دارد بیش از حد امتیاز می 

اهداف کالن و همه کمک می   - آزادی هندوستان – اش  اهداف اصلی  او صرفًا داشت  راهبردهای  کند و  از  را  شمول 

، دریافت که حزب او از  شد آزاد ن طوالنی  محکومیت به زندا   از   ، برای مثال، او 1925کرد. در سال  متمایز می   مدت کوتاه 

کرد، مهم مخالفت می   ۀ برده است. گروهی که با نظر او در یک مسئل یک دو دستگی جدی در خالل غیبت او رنج می 

  ، گاندی های درست به پیروزی رسیده بودند ها با استفاده از روش . چون آن بوداکنون رهبری حزب را به دست گرفته  

کرد، تا دیدگاه آنان را بر هدف مشترک  های خود را مسلسل ارایه می تالش نکرد که مانع کار آنان شود، بلکه او دیدگاه 

 متمرکز کند.  بود،   که کار باهمی برای استقالل 

، موضع او را در خصوص قبول دیدگاه جناح مقابل در درون حزب کنگره را به  فهمید این منطق را نمی ها،  بسیاری 

یارش پیارالل مخفی نمانده از دید نافذ دست یک تأثیر قوی داشت که    26نگریستند. لکن این »تسلیمی«می   تردید   دیده 

،  یافتندآنان به او نیاز بیشتر می   کرد، کرد و از موقف و جایگاه خود گذشت می ا مطرح نمی : »به میزانی که او خود ر است 

یافت. تواضع و خودگذری مطلق وی به او قدرتی داد که هیچ جایگاه و منزلت رسمی وزن و تأثیر او در شورا افزایش می 

  ( 21( ) توانست.در کنگره و خارج از آن به او داده نمی 

ه بود، که جنبش همبستگی شکل گرفت     1980از پولند در دهه    کاماًل متضاد   ما ممکن است این مورد را با یک رویداد 

مهم با حکومت قرار داشت، وقتی    ۀ نام . رهبر جنبش همبستگی لخ والیسا، در موقعیت امضای یک موافقت مقایسه کنیم 

که در جریان اعتراضات   ی کنندگانعفو اعتصاب – جدیدی را    ۀ مسئل   افزودن   زدگی که اعضای اتحادیه کارگری با شتاب 
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مردم پولند را    ۀ ای را بیفزاید، با این کار منازع که چنین ماده   پیشنهاد کردند. والیسا قبول کرد   – توقیف شده بودند سابق  

 . به درازا کشید   شد، ای که داشت حل می منازعه   و   امتداد داد   ، برای چند سال سخت دیگر

، متکی است. پیروی از اصول  بندی و تمسک به اهدافی خاص لذا واضح است که توانایی ما بر ایجاد توافق بر صورت 

 راهنمای ذیل را در مقام انتخاب چنین اهدافی در خاطر باید داشته باشیم.

قابل شناسایی و تشخیص باشد. به خاطر داشته    ، ای اهداف باید به رفاه بیشتر تمامی جوانب بیفزاید و همیشه چنین نتیجه 

مربوط    نیز   به رفاه خود وی ،  ما به همان اندازه که موضوعی است مربوط به رفاه    ، باشید که بازداشتن یک ظالم از ظلم 

 باشد.می 

 در خدمت منافع شخصی نباشد.سبک و فاقد ارزش معنوی و یا  هرگز    ، هدف 

 ایانه باشد؛ فقط به ندرت از سنخ مطالبات نمادین باشند. گر مطالبات باید انضمامی، عملی و واقع 

برانگیز وسوسه آورد،  مقداری جذابیت به دست می وقتی که کارزار ما    ، افزودن مطالبات جدید در فهرست اهداف ما 

گاهی تحت  ، قدرت، تغییر دهیم. از این اصل  گر شود که تعامل خود را با مخالفان از یک گفتگوکننده به یک بازی می 

 شود که در معرض ابهام و تغییر نباشند.یاد می 27عنوان »ثبات و وضوح اهداف«

 

 درست سازی: راز برنامه سازنده 
ساختن یک سیستم    گزین جای   نین چ بلکه هم   ؛ کردن یک سیستم ظالمانه نیست ساقط   یاگراها، صرفًاهدف نهایی سات 

بردن  ازمیان   برای برد هم است: هیچ چیزی  که یک اصل است، یک راه افزون بر این   ، تر به جای آن است. این کار مثبت

از ساختن یک رژیم مطلوب   ، نامطلوب یک رژیم   این نیست که جامعه چ کند.  کمک نمی   ، بهتر  از   ،یزی قدرتمندتر 

 ارتقا دهد.  ، بر وابستگی و ستم شدن  چیره خودش را با  

از   ۀ مبارز از    بعد/جهت این   برنام   ، خشونت   عاری  می   ۀ عمومًا  نامیده  دور و    شود سازنده  یک  عامل    ، طوالنی   ۀ در 

بر فراز یک انرژی خودجوش که ممکن    ، این عامل همبستگی.  دارد می   را متحد نگه در یک جنبش شده و آن همبستگی  

عدالتی به  وقتی که بی   ؛ شود مانع از هدررفتن انرژی می   شود و فوران کند، ساخته می   ، عدالتی شدید است در مواجهه با بی 

وجود دارد که مبتنی   ای های راهبردی مزیت  ، شود های غیرمنتظره مواجه می شود و یا جنبش با مقاومت چالش گرفته می 

»همکاری    مدیون در اصل    ، گوید ینگ می ک ور که  ط عنوان یک نیروی مثبت، همان بر این واقعیت است که عدم خشونت به 

 عدم همکاری نیز جایگاه خود را دارد. این  تا به »عدم همکاری با شر« هرچند که    است با خوب«  
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، یک  عالی   شود. برای مثال، کارکردن با هم برای یک هدف اصل ناشی می از همین  نیز  های راهبردی دیگر  مزیت 

مردم که ممکن است حتی از مقاومت   ۀ تواند به عام کار سازنده می ( 22کند. ) ثر و پایدار در میان مردم خلق می ؤ م  پیوند 

پا  اقتدار  به وجود یک  نگرانی شوند،  و  ترس  بر عدم خشونت، دچار  می   یدار مبتنی  و  دهد  ر اطمینان  ژیم  تواند یک 

ترین اقدام این  آورد، سرنگون کند. مهم وجود می ها به گونه تقابل هایی که این واکنش گر را بدون برانگیختن  سرکوب 

ای قدیمی  که جامعه یک جامعه جدید، پیش از این زیربنا را برای    ،خوب انکشاف یافته   ،سازنده   ی است که یک برنامه 

کند، جلوگیری گر جدید، رشد می آمدن خالی قدرت که در آن معمواًل عناصر سرکوب   وجود به   از   فرو بریزد، بسازد تا

 کند. 

برخوردار باشد. مورخان و  آمیز های سازنده باید از جایگاه افتخار گرایانه، برنامه از این رو، حتی در منازعات شورش 

کنند )هرچند در میان ثر عدم خشونت را فراموش می ؤ اما طبیعی و بسیار م   غالبًا این بعد غیردراماتیک   ، فعاالن به یکسان

 کند(.برخی از فعاالن دست کم این رویکرد دارد تغییر می

مدل   مبتنی بر   در آفریقای جنوبی و هندوستان که   خویش   طوالنی   نظیر کم   ۀ مبارز در  گاندی بود که این اصل را  این  

مثبت   ا ذات  طبیعت   ، مانند بوده است. گاندی بی   او   ،از این حیث نیز   ومعرفی کرد    ، بودپایدار مبتنی بر عدم خشونت    ۀ مبارز 

 آشکارثر ساختن آن،  ؤ م عنوان مکمل مقابله و مقاومت و  به   ، از رهگذر تأکید بر کار سازنده در جامعه   را   عدم خشونت 

رها کردن و یا جنبش    28یاگراهای نمک از قبیل راهپیمایی نمک/ سات   را   های دراماتیک پایان  کرد. هرچند ما مایلیم که 

اگست / 29هندوستان بیاوریم یاگراها در هندوستان،  عنوان داستان سات به   جنبش  یاد  اما گاندی یک به  برای یک    بار ، 

 ( 23دوست خود توضیح داد که »سیاست واقعی من کار سازنده است.« ) 

تواند  مسدودکننده بنامم، می / 30کارشکنانه ۀ عدم خشونت تقابلی و یا آنچه من دوست دارم که برنام جنبش مبتنی بر 

نیازمند است که ما جنبش و انسجام   سنخ از جنبش   ، لکن این گونه است این   از حیث مهیج بودن ثر باشد و در واقع  ؤ بسیار م 

مناسب، حفظ کنیم. این نوع از عدم خشونت نیز نیازمند است که ما بدون برانگیختن خصومت   ۀ گروهی را تا رسیدن لحظ 

به این ترتیب  ،  بختی همگان نشان دهیم مورد مخالفان خود، پیشرفت به وجود آوریم و تعهد بنیادین خود را به خوش بی 

آخر   ۀ نکت همیشه آسان نیست.    یک از این کارها بگذاریم، هرچند که هیچ    باقی   برای  تلخی و تندی   را   زمینه ترین  کم 

   عاری از   ۀ مقابل اند، لکن  درمانده و وابسته   ، که افراد تحت ستم   استوار است   مفروض دروغین این    بر   ظلم و ستم ،  که این 
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ما   بپذیرد   ستمگر را متقاعد کنیم که   بتوانیم   موقع ه  ب ما و مردم ما    کند که خود در این امر کمک نمی همیشه    خشونت 

 توانیم بر سرنوشت خود حاکم بوده و از خود محافظت کنیم.می 

اسرائیل   گیرانه استوار است. برای مثال، پالیسی های عینی، پایدار و پیش چنین مشکالتی بر طرح   ۀ اغلب اوقات، چار 

ها ابتکار شده باشد، ممانعت کرده است تا بر  بومی که توسط خود فلسطینی   ۀ به بعد با مهارت از ظهور توسع   1948از  

( به همین دلیل، مکاتب غیررسمی و بازارهای دادوستد و بسیاری چیزهای 24. ) میزان وابستگی آنان به اسرائیل بیفزاید 

 حیاتی بود،  ، که برای حمایت از قیام   ها برنامه این    ؛ نخست انجام دادند   ۀ دیگر در خالل انتفاض ک ی دیگر را مردم برای  

 دهد.  را نشان می   ]ستمگران را که پیش از این از آن یادکردیم[   فرض پیش کذب  

آورد هم  عمل  به  سیسیلی  دهقانان  با  دولسی  که  کارزارهایی  نخستین  از  یکی  بود    ۀ برنام یک    ، چنان،  که سازنده 

معکوس« شد     31»اعتصاب  که نامیده  خودشان  برای  جاده  ساختن  به  کردند  شروع  مزد،  دریافت  بدون  روستائیان   ،

آمد    پولیس   که   طولی نکشید تنها باعث تأخیر آن شده بود بلکه در واقع با آن مخالفت کرده بود.  نه   ، بوروکراسی دولتی 

دولسی و دیگران را به زندان انداخت. لکن جاده به موقع ساخته شده بود و مردم   و در نتیجه،   کار را متوقف کند   تا 

 دست خودشان انکشاف دهند.خویش را به   ۀ توانند جامع دریافتند که چگونه مردم می 

گری را  هاست که سرکوب های پرشمار چنین برنامه  موفقیت غالبًاسازنده را نشان داد:    ۀ سیسیل، ابعاد دیگر برنام   ۀ نمون 

ابتکارات جماعتی را بفهمد و هر کار ممکن را برای  کند. مخالف ممکن است قدرت انقالبی این قبیل  در خود هضم می 

 ها داشته باشد، لکنها و شرکای آن ای اندک برای حمله بر این برنامه از میان بردن آن انجام دهد. او ممکن است بهانه 

رو  ه ما با چنین حمالتی روب   ۀ های سازند برنامه آگاهی یابد. بنابراین، نباید وقتی که    به اقدامات ضروری بیشترممکن است  

 ۀیاگراها است، خواه از نوع سازنده و یا مسدودکننده/کارشکنان . این طبیعت سات گیر شویم متعجب و یا حتی دل   شود، می 

که واکنشی را استنباط و ابتکار کند که خشونت نهفته در یک سیستم غیرعادالنه را آشکار و در معرض دید قرار    آن، 

کاری را    ، د ن کنمی   گران واضح این نکته را برای ناظران و حتی برای خود ستم   اند و   برانگیز گونه حمالت تاسف این دهد.  

  دهند، درست نیست. که ستمگران دارند انجام می 

با توانمندسازی فردی آغاز می صورت ایده به  شود، در قدم بعدی در پی  آل، یک کارزار مبتنی بر عدم خشونت، 

در صورت ضرورت از موضع  آید و سرانجام با نیروهای کارشکنانه و مسدودکننده  های سازنده در جامعه بر می گزینه 

 برده شوند.  کار توانند به شمار توسط افراد میهای بی عینًا در موقعیت   ، . این اصول مقابله خواهد کرد قوی،  

 

31 Strike in revers 



آغاز   2011در سپتمبر  صورت یک سلسله اعتراضات های اشغال در ایاالت متحده که به به طور جالب توجه، جنبش 

تغییر جهت سازنده و خالق    اتخاذ اقدامات بسیار   سوی به   که آن اعتراضات توسط پولیس شکسته شد،بعد از این   شد، 

      . ند داد 

 و اشغال اکالهاما که حمایت وسیع را برای قربانیان توفان  32، برای مثال، ]جنبش[ اشغال ساندی   2012در اواخر سال  

جنبش   چنین هم   ، به ارمغان آورد   - اضطراری فدرال   مدیریت   چون صلیب سرخ و آژانس   هایی ثرتر از آژانس ؤ م   ی حمایت - 

های اجرا شد و به موجب آن قرضه   ،دهندگان رولینگ جبیلی وام   ۀ شبک   ها که توسطکاهش قرضه   ۀ پروژ بر  ، عالوه  اشغال 

که  جنبش اشغال بعد از این   کرد. به عبارت دیگر،   آوری شد، مقداری پول تعاونی نیز جمع خریداری و لغو می   ، مردم 

  ها برای آن   این رویکرد   اتخاذ   های سازنده روی آوردند و خنثی شدند، به برنامه شان  های مسدودکننده و کارشکنانهبرنامه 

ه  سازنده از قبیل آشپزخان   های[ صر ]برنامه عنا   پیشاپیش، عالوه بر آمادگی برای اعتراض،   هان آ بود، چون  و آسان  طبیعی  

 دموکراتیک را فراهم کرده بودند.   های قویًاگیری تصمیم   سیستم  برای پخت غذا و   [ سیار ] 

هایی زراعتی مورد  ، در طیف وسیع از پروژه ارتباط ظاهر بی به   بسیار و   های های حاد نادر، پروژه امروزه در موقعیت 

، همه کاماًل ستون فقرات انقالب مبتنی بر عدم  ونیتی گرفته تا کوشش به منظور آوردن اصالح در رسانه ی حمایت یک کم 

یک    چنین هم   در یک راهبرد جامع قرار دهیم. ها را  هم آن   ، اگر ما با انتخاب خود ]البته[    – کنند  خشونت را فراهم می 

وجود ثر،  ؤ و سیستم عدالت غیرم زدایی فاحش  پاسخ سازنده به انسان   ۀ به مثاب   33نهضت رو به رشد به سوی عدالت ترمیمی

  در مورد   وجود دارد که   های حقوقی لکن در چارچوب پارامتر   و رو به رشد  عمدتا مبتنی بر تقابل   ، یک جنبش (  25. )دارد 

حقوقی دانسته بود   همان   ها را دارای هویت شهروندی و بالتبع عینًا دارای از میان بردن این حکم دادگاه عالی که اتحادیه 

-از هویت   بیشتر  ی انسان   حق یک موجود انضمامی   داشته باشد )و از لوازم این نظریه این است که که موجودات انسانی می 

عنوان اجزا و عناصر  خودشان را به   ، ها، به طور خاص این پروژه .  کند مبارزه می   ، ها نیست(های انتزاعی از قبیل اتحادیه 

 . دهد در معرض دید قرار می ثر یک استراتیژی سازنده،  ؤ م 

 در قالبتوانند  نمی ها  گر، معمواًل منتظر اند که تظاهرات و یا اعتراضات از میان برود، لکن آن های سرکوب رژیم 

توانند یک مکتب آزاد بمانند، کوشند مردم را استثمار کنند و نمی ها می د وقتی که آن ن یک صنعت ساده روستایی بمان

گیری د. غالبًا به دلیل جهت نشکل و مدعا تبدیل کن ی بی تبلیغات به توده   ۀ شهروندان را در نتیج   کوشند وقتی که دارند می 

دهد. در  آنان را در معرض خطر زوال قرار می   ۀ ، سلط دانند اقدامات سازنده تا دیر نشده نمی   ستمگران بارشان،  خشونت 

 

32 Occupy Sandy  

 که در پی توفان ویرانگر موسوم به توفان ساندی، سازماندهی شد 

33 . restorative justice 



راهای نمک »چرت اش خراب  یاگ که او حتی از سات   این الف مشهور را بر زبان آورد   ،لرد ایروین   پیروزی هندوستان، 

. در این  را از دست داد   خویش   بریتانیا کل امپراطوری   ، این اقدامات سازنده   ۀ و لکن در عالم واقع در نتیج - شود«  نمی 

در واقع به   آن و نادیده انگاشتن    جهانیان از مقاومت عاری از خشونت   لت غف   – و ممکن است تنها در این مورد –   مورد 

 یک امتیاز تبدیل شد! 

راها  یاگ که به تهدید سات های سازنده، بدون این برنامه توانند فقط از طریق  آل، تغییرات انقالبی می در یک جهان ایده 

  در این جهان بهره کشی و سرکوب فراوان  آل بسیار فاصله دارد. نیاز شود، تحقق پیدا کنند. اما جهان امروز از وضع ایده 

آل از  بندی ایده چنین خشونت ساختاری و فرهنگی در اشکال مختلف، وجود دارد. در چنین جهانی، فرمول و هم   ست ا 

از طریق    ، مانده و با باقی   کاهش دهیم   های سازنده االمکان از طریق برنامه اصلی را حتی   ۀ آزادسازی این است که منازع 

و در موارد    سازنده باشیم   که ممکن است تا جایی    در هرجا  حاشیه برانیم.  جدال مبتنی بر عدم خشونت، مقابله کرده و به  

های  ستفاده از وسایل و روش و ا   صواب   نیت   مسبوق به مطمئنًا    این رهبرد      . از روش کارشکنانه استفاده کنیم   ، ضرورت 

 .خواهد بود ،  درست 

          

                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پنجم
 

 راهایاگسات  یابی به فهم عمیق ازدست
شود، یعنی ما باید آماده باشیم و بیاموزیم که با هرمنازعه  راها از خود ما شروع می یاگ دیدیم که عدم خشونت و سات 

فقط در صورتی موفق خواهد بود که وسایل و ابزار صواب، از جمله    راها یاگ چنین، سات . هم مرفتار کنی با نیت درست،  

کارهای  عنوان راه های سازنده به واکنش متناسب با میزان خشونت، ایجاد توافق، اهداف تعریف شده و مشخص و برنامه 

در صورتی که  مثال،    راها، باقی مانده است که باید بررسی شود. برای یاگ د. اما، ابعادی از سات ن کارگرفته شو مناسب به 

مهم است که   به همان میزان   دقیقًا  و   دارد، چگونه واکنش نشان دهیم ای  نتیجه   ما بینیم رهبرد مبتنی بر عدم خشونت  می 

تعجب  از طرح این پرسش  که بسیاری از ما ممکن است  آخر این   ۀ بدانیم در صورت موفقیت چگونه عمل کنیم؟ نکت 

 شودسبب می   راها، لزومًایاگ که آیا ممکن است که کاربرد نادرست عدم خشونت و یا کاربرد نادرست سات کنیم  

مایه  درونکند که  ها به ما بیشتر کمک می بررسی این پرسش   . را به وجود آورند رنج و زحمت  اسباب    کارگیرندگان آن به 

 تعیین کنیم.  را   راها یاگ کانونی سات   ۀ و نقط 

 



 نتایج واقعیدیدن  
مردم برجای خواهد  مبتنی بر عدم خشونت همیشه اثر مفید خواهد داشت، همیشه اثر خوب در اذهان و قلوب    عمل 

خشونت این    از   گذاشت.  عدم  نقط لحاظ،  در  دقیقًا  و   ۀ ،  تلخی  ضرر،  خود  از  همیشه  که  دارد  قرار  خشونت  مقابل 

می  برجای  خشونت   گذارد. بیگانگی/بیزاری  عدم  که  جایی  است،    ، اما  خشونت  آن مشابه  موفقیت  در   احتمال 

 عادالنه، مشکوک و نامعلوم است.  ۀ آوردن نتیج دست به 

را غالبًا بیشتر از آنچه که   یاگراها و یا عدم خشونت ما عدم موفقیت سات شویم که متوجه می کنیم می  دقت وقتی که 

شود، متناسب با شدت خشونت نیست. کارگرفته می که درجه و یا عمق عدم خشونت که به خاطر این بینیم، به هست می 

عدم خشونت  یخ شناور    ۀ ، فقط نوک تود آموزشی و بدون داشتن استراتیژی روشن   ۀ یک اعتراض خودجوش بدون پشتوان 

است؛ صرف خودداری از تجاوز فیزیکی فقط شرط الزم برای موثرساختن قدرت کامل عدم خشونت است اما کافی 

پارلمانی شکست می  این رو، وقتی که یک تالش  از  نباید فورًانیست.  نتیجه بگیریم که عدم خشونت کار    خورد، ما 

ایم، او ما را شکست  : »ما روش را شکست داده داشته است   گونه که یک فعال ترک اخیرًا اظهار دهد. درست همان نمی 

 نداده است.«

باشیم که کنیم عدم خشونت شکست خورده است، این است که ما متوجه نمی که گاهی فکر می دلیلی دیگر بر این 

  فعاًل در چه  تر از آن آینده به نتایج مهم   سوی کند، غالبًا در عمق مسیر ما به تر چگونه کار می عمیق   ۀ در الی عدم خشونت  

، »واقعیت این است  بیان داشته است   34مورخ شهیر بی.آر.ناندا   ی که طور همان   شود. ما خطور کرده باشد، منجر می   ۀ مخیل 

، طراحی نشده بود بلکه برای این طراحی شده بود  خاص و یا برای کوبیدن مخالف  ی هیچ هدف   رای راها ب یاگ که سات 

کاماًل ممکن   ، ای شود، کار گذاشته شود؛ در چنین استراتیژی نیروهای محرک که در نهایت منتهی به برابری میکه در  

 (26)  . رغم از دست دادن تمامی جنگجویان، فاتح و پیروز جنگ باشیم«است علی 

انحصار حکومت بر نمک رخ داد که باعث   راهای نمک برای شکستاندنیاگ مثال دراماتیک آن، در خالل سات 

تحقق شد که قدرت استعماری بریتانیا را در هندوستان  های فقیر شده بود و به این منظور اعمال می شدید بر هندی   محنت 

»به صورت غیر قانونی« رفتند    35سناا دار   استخراج نمک در حدود دو هزار از مردم برای    1930می    21در    . عینی ببخشد

های  ه یافته در دست صورت سازمان امواج پی هم از مردم به   . تصرف کردند  آمد، می خودشان  از سواحل    نمکی که   در   و 

، عمدتًا بدون کاویدند رفتند و زمین را می آن محل می غیر مسلح و داوطلبانه، گاهی همزمان بیست و یک دسته، به سوی  

 

34 . B.R. Nanda 

35 Dharsana Salt Works 



داوطلب در بیمارستان بستری شدند و دو   320در ختم همان روز    که سالحی را برای محافطت از خودشان بردارند.این 

 جان باختند.  حیوانات وحشی   ۀ حمل   نفر از آنان به دلیل 

«: استخراج نمک آزاد نشد و مالیه لغو  نتیجه نداد مدت آنان، » فداکاری داوطلبان هندی در چارچوب اهداف کوتاه 

 آمادگی  آنان توانستند   ها سال   بینیم طی این می   ( این بدان معنا بود که هندیان مبارزه را باخته بود. لکن وقتی 27نشد. )

 ،آوردند   توانایی حفظ نظم را به دست و  ، فراهم کردند  صورت عاری از خشونت به   نهایی را   ۀ یک مبارز   و مقدمات   بگیرند 

قدرت استعماری به چماق و مشت آهنین متوسل شد، در د. چون  شدن در »جنگ« پیروز    هندیان   توانیم بگوییم که می 

که معترضان با شجاعت و پایداری مقاومت کردند و هرگونه نفرت را مردود شمردند و رژیم مشروعیت خود را از  حالی 

ش قرار گرفت. فقط ماهیت واقعی رژیم آشکار گردید و هندوستان در وضعیت به دست آوردن آزادی خوی  دست داد. 

 برسد.  مانده بود که زمان آن فرا 

استثماری از    ۀ دست آمد، هفت سال بعد، هندوستان و بریتانیا قادر شدند که به رابط   در واقع، وقتی که استقالل به 

با هم شریک  اند، این دو ملت برخالف اغلب کشورهایی که از وضعیت استعماری خارج شده صمیم قلب خاتمه دهند. 

همان و   توین دوست شدند.  آرنولد  بریتانیایی  مورخ  که  بر   ، بی طور  بریتانیا حکومت  برای  گاندی  است،  اشاره کرده 

هندوستان را غیرممکن کرد، لکن او برای بریتانیا این امکان را فراهم کرد که هندوستان را بدون کینه و بدون تحمل 

در    نتایج توصیف کالسیک از اثر عمل عاری از خشونت است، لکن هیچ یک از این   ، ( این بیان 28ترک کند. )  ، تحقیر 

  آشکار نبود.    ، سانا ا ار د در    زمان ]جنبش اعتراضی[ استخراج نمک 

 کرده باشد.تر تبدیل  های بزرگ موفقیت  این تنها زمان نیست که شکست ظاهری را به بذر  ، در تاریخ عدم خشونت 

میان آن دو را    ۀ وجود رابط زمانی میان عمل مبتنی بر عدم خشونت و اثرات آن، ما به آسانی    ۀ لکن به خاطر وجود فاصل 

، ماند، و یکی از دالیلی که بسیاری از مردم از فهم قدرت خود عدم خشونت عاجز می ماند بینیم و از دیدمان پنهان می نمی 

مستقیم و محسوس   ۀ نتیج   فقط یک آوردن    به دست   از فراتر    پی در    به خاطر بسپاریم که ما  .  زمانی است  ۀ همین فاصل 

  در مورد  رحمانه بی   ۀ نام ، برای ایجاد مانع بر سر راه یک موافقت فرسایشی ممکن است توقف فوری یک جنگ    . باشیممی 

و نرسیدن به این هدف مستقیم، یک ناامیدی   کاماًل مهم باشد ساقط کردن یک دیکتاتور از قدرت، »تجارت آزاد« و یا 

مند  که ما بیشتر عالقه همه و یا هیچ نیست و به دلیل این   ۀ فقط یک مبارز   ، خشونت عاری از    بارزه که م به دلیل این   باشد. اما 

عدم خشونت، باید    ر اساس ب   فعالیت   از از دست دهیم.    ت شکس نتایج در بلندمدت هستیم، نباید امید خود را بعد از یک  

جوانب، عدالت جامع و    ۀ گر، آشتی در میان هم تر سرکوب های کم تابع نتایج درازمدت از قبیل رژیم باید    که   بیاموزیم 

          باشیم.     فراگیر، 

یک اعتراض صلح آمیز در شارپیولی    در   آید. وقتی که شصت نفر بالدرنگ و به آسانی به دست نمی   ، این نوع از ایمان 

و کشته شدند، رهبران کنگره تصمیم گرفتند که عدم خشونت   ه هدف گلوله قرار گرفت   ، 1960در آفریقای جنوبی در سال  



کردند علیه رژیم بجنگند  تالش می   ، ها سی سال را که طی آن آن   ، برای از میان بردن رژیم اپارتاید کافی نیست. در نتیجه 

چنین  روی آوردند. هم جنبش عدم خشونت    دو باره به   ها که نلسون ماندال از زندان رها شد و آن د، تا این از دست دادن 

من رخ داد از دست  از نوعی که در میدان تیان   ، بسیار دشوار است که کسی دل و جرأت خود را بعد از سرکوب بیرحمانه

چنین به خاطر سپردن و در ذهن  ید بوده و کمک کند. هم تواند غالبًا مف تر منطق عدم خشونت می ندهد، لکن فهم عمیق 

کنند که مبارزه  تیودور روزاک، ممکن است کمک کند: »مردم برای یک هفته تالش می داشتن کلمات مورخ شهیر  

 (29نتیجه نداده است.« )   است   ها آورند که قرن مبتنی بر عدم خشونت کنند، وقتی نتیجه نگرفتند به خشونت روی می 

 برای به دست آوردن موفقیت  کوشش 

کند که در مواردی که  که مقاومت عاری از خشونت غالبًا یک پروژه طوالنی مدت است، کمک می علم به این 

به همان اندازه مهم    چنین هم   ، زدایی نشویم ماند، مبتال به افسردگی و اخالق مقاومت عاری از خشونت )موقتًا( ناکام می 

تعیین   ، گونه که خواهیم دید همان  ، به این دلیل از جمله    ، ار عجب و غرور نشویم چ د   نیز   در صورت پیروزی   که   است 

از خشونت  مقاومت عاری  است  مقدار موفقیت و شکست  نیازمند دقت و ظرافت ، کاری  و  برای یک شخص  مهم   .

 حتی تحت شرایط بسیار سخت و دشوار، یک موفقیت است.   پرهیزماندن پرهیز، خشونتخشونت 

دهد  تواند موفقیت محسوس نیز داشته باشد. در واقع مطالعات جدید نشان می یقینًا می   عاری از خشونت،   کارزار لکن  

( در واقع،  30. ) شوندبار مؤثر واقع می های خشونت مقاومت عاری از خشونت دو برابر و در یک سوم زمان مقاومت ه  ک 

کند، به صورت روزافزون اصالح می   به سود خشونت را خویش    ۀ ناآگاهان   ل تمای دارد  که به تدریج تاریخ  به موازات این 

 د.ن گیر آید و در معرض دید قرار می جمعی از خفا و تاریکی بیرون می های دسته های موفقیت و پیروزی مقاومت داستان 

و همسرش   فرانسه   پروتستان   ه کشیش کلیسای تروکم   ه آندر ،  جنوب فرانسه   رژیم ویشی در   در قلمرو قدرت برای مثال،  

]این کشور   اشغال   زمان جویان در  اهالی ساکن لوشامپون سورلینون را برای رهایی یهودیان و دیگر پناه تمامی    ، ماگدا 

-، آن گران جان هزاران انسان را نجات دادند. شجاعت مقاومت ، نهایت در رهبری و سازماندهی کردند،  ها[ توسط نازی 

گشتاپوی    ۀ داد که دست چنان افسر فرماندهی اشغالگران را تحت تأثیر قرار داده بود که او با قبول خطر جانی، اجازه نمی 

      محلی به مراکز نجات یورش ببرند.  

  آخرافتاد. در نخستین  ، داشت در برلین از پرده بیرون می برانگیز و آموزنده در عین حال، رویدادهای عمیقًا احساس 

برای    ، زنان غیریهودی بودند   شان همسران « که عمدتًا  36ها دارای پیوند خویشاوندی با آرین یهودیان »   1943مارچ    ۀ هفت 

به   این مردان که  جمع   کار اجباری   های اردوگاه فرستادن  انتظار، همسران و مادران  آوری شده بودند. کاماًل برخالف 
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تجمع کردند و خواهان   37راسه ت ش ا زن رو گاه  رسید در برابر مرکز بازداشت سرانجام تعدادشان نزدیک به شش هزار زن می 

، نرم شد و آن مردان را رها  گشتاپو   ، با گذشت چند روز شدند و از ترک محل خودداری کردند.    شان رهایی عزیزان 

های کار اجباری فرستاده شده بود، برگردانده شدند. سرانجام این مردان در این  کردند، بعضی از آنان که به اردوگاه 

باعث تعجب می   جنگ زنده ماندند.  بیشتر  این جهت  از  پایتخت کشورهای    ، شود این رویداد  مقامات گشتاپو در  که 

این    لکن ،  د چشم شان به هدایات صادره از برلین بو   ، امادر اختیار خود داشتند جمعیت »نژادی مختلط«  نیز    اروپایی دیگر  

 (31. ) هد ها هزار انسان را نجات د این نتیجه را داشت که جان ده   ، اعتراض مختصر 

اعتراض کوتاه و خودجوش  -   های مقاومت عاری از خشونت ورت ترین ص به عبارت دیگر، حتی یکی از ضعیف 

و بدون کند  که عدم خشونت چگونه کار می توسط مردم آموزش ندیده، بدون هیچ درکی و یا با درک اندک از این 

،  در تاریخ مدرن  ها طور مؤثر علیه یکی از ستمگرترین رژیم به  - های خود از آن پیروی کند ای که در فعالیت هیچ برنامه 

 ۀ این دو نمونه، به طور خاص نمون   توانست تأثیرگذارتر از این باشد. با مقداری آموزش و استراتیژی، مینتیجه داد که  

اقامه می  از خشونت  مقاومت عاری  به سود  استدالل  نقد  را که در  شایع  اعتراض شدیداً  کند،  شود، رد می دوم، یک 

در واقع هرجا که از آن استفاده اما،  نداده است.    نتیجه ها  هرگز علیه نازی   ، ز خشونت اعتراض این است که مقاومت عاری ا 

 داده است.  نتیجه ای مؤثر  شده است، به گونه 

عاری از    توانیم ویژگی می   ها که با کمک آن   ها که از یک سلسله تکنیک آید،  می   به دست   ها وقتی گونه موفقیت این 

های  که تالش   توانیم مطمئن باشیم می و    برای برخورد و تعامل با جانب مقابل را حفظ کنیم  حرکت هرگونه    خشونت بودن

، خاطر  دهد سوق می جدید که گفتگو را به سوی نزاع قدرت    ۀ به مسئل   عدم تمسک پیش از این، اهمیت  .  د و ر می ما هدر ن 

که مانند بازیکن فوتبال بعد از وارد کردن توپ به دروازه    ، ورزی است تر از آن، اجتناب از تعصب نشان کردم. اما مهم 

       38تیم حریف، سخن بگوییم.

مونت  در  مذاکرات  یافتن  شدت  طی  االباما در  سال   ، گومری  یک  بایکوت  پی  در  ملی   ۀ که  بس/شرکت شرکت 

شد، اتوبوس  شروع  شهری  بس/اتوبوس   رانی  شرکت  مدافع  شهری وکیل  که    رانی  بود  نگران  این  خواست از  تسلیم 

الف پیروزی سر داده و بگویند که آنان بر مردم   ، معترضان شدن، در را برای آنان باز خواهد کرد که »قدم فراتر نهاده 

است   این چیزی  و  اند  پیروز شده  نمی سفیدپوست  به همکاران خود خواهیم.«  که  نگرانی، کینگ  این  به  در واکنش 

شناسی افراد پیروز را اختیار کنیم، روان شونت ما از این وسوسه که  مشخص ساخت که »از طریق مقاومت عاری از خ 

برخورد    ۀ تو تعلق دارد که زندگی را به مثاب   - علیه - های قدیمی من  شناسی به دینامیک نسل کنیم.« این روان اجتناب می 
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.  عبارت متن در مورد فوتبال امریکایی و یکی از قواعد آن بود که برای خواننده فارسی زبان چندان آشنا نبود، لذا معادل آن را  38

 به عنوان ترجمه انتخاب کردم . در فرهنگ فوتبال رایج 



روانشناسی مقاومت عاری از خشونت از  دیدند. اما برخالف، می دهد، رخ می  بر سر نمادهاکه عمدتًا  جدا از هم اجزای 

باعث می  به پیروزی که  اجتناب می تبدیل کردن موفقیت  بیگانه پنداشته شود،  کند. نظر  شود مخالفین قطب متضاد و 

روایی بر هندوستان را محال ساخت لکن )و یا تا حدودی  برای بریتانیا حکم   ، بی را به خاطر بیاوریم که گفت گاندی توین 

 ترک کند. ، خفت   او برای بریتانیا ممکن ساخت که هند را بدون دشمنی و که  (  به این دلیل 

های ناشی از مقاومت عاری از خشونت در ذهن داشته باشیم این است که با موفقیت   مواجهه ای که در  آخرین ایده 

ز پس  که شما هنوز ا   بینی کرد توان حاالتی را پیش چون می یک آغاز دیده شود.    ۀ ها صرفًا به مثاب گاهی اوقات موفقیت 

  که مشکل این   از   پیش   ها ، بسیاری از جنبش استراحت   ۀ در خلس   . در سرمستی ناشی از پیروزی و یا صرفًا  اید ها برنیامده آن 

تصور ستم، نه فقط وجود آن  نفس  منجر به نابودی  سرانجام   این وضعیت،  که - شده اند  خود مضمحل  حل شود،  واقعی 

گردهای  مملو از عقب   ، عاری از خشونت   مقاومت   در باب اخیر    ۀ . وقایع سالیان گردد می علیه گروه و یا شخص خاص،  

آمده است: از فیلیپین، صربستان، مصر، یمن و اکراین فقط  وجود آمیز به های موفقیت آور است که در پی سرنگونی یأس 

( که منجر به امضای پیمان 1993 –  1987نخست در فلسطین )  ۀ چنین، هرچند انتفاض ود. هم ش به عنوان چند نمونه یاد می 

 بود.  تر کوتاه   ، اسلو شد، لکن آن پیمان از سقف آرمان آزادی  برای فلسطین 

شود. لکن پیش از  به شکست تبدیل می   نیست که   ، هیچ چیزی مانند موفقیت این حرفه که در    است واضح  تقریبًا  

که  ای  غالبًا و به گونه   اند، که به شکست انجامیده   ها بگیریم، به خاطر بیاوریم که این جنبش   نتیجه   گونه که با شتاب این این 

عنصر تنومند ساختاری    ، پیش از این توضیح دادیم نه که  گو همان اند.  کامل نبوده   توان توضیح داد و قابل فهم ساخت، می 

از حد    فراتر   مقاومتی شدید   . گرددو غالبًا مانع شکست می   شود می ، کامل  کار کنند با نهادهای بدیل که در حالت خال  

  حتی بعد از پیروزی  و این مقاومت نامیده است، نیاز است    مقاومت دایمی فیرمسامعمول، که فعاالن آمریکای التین آن را  

 تداوم یابد.  باید   نیز 

توانیم موفقیتی رعایت کنیم، می   را   جدید« و اجتناب از روانشناسی پیروزها،   ۀ اگر ما قواعدی چون »طرح نکردن مسئل 

توان به آن دست یافت و کسی هم  را به دست آوریم و از آن لذت ببریم که فقط از طریق مقاومت عاری از خشونت می 

 تواند آن را از میان ببرد.نمی 

 

 اهمیت )و یا عدم اهمیت( تعداد 
، نیروی روح است اواًل »قدرت شخص« در وجود فرد ساخته مقاومت عاری از خشونت جایی که رفته از آن هم روی 

فعالیت و  اش با  از بعد رابطه – به سایر انواع منازعه   نسبت   فردی همیشه در مقاومت عاری از خشونت   یت شود، شخص می 

فرماندهی و    ۀ و برقراری سلسل   سازی متحدالشکل   کوشد نقش فردی را از طریق نظامی که می   فعالیت مخصوصًا    – عمل 

کند. برای مثال دارد که در آن مواقع، تعداد کمک می. البته مواقعی وجود  تر داشته است نقش کانونی   ، مانند آن نفی کند 



ند، درهم  بود   مقاومت چندصد نفر را که در میدان پایین جمع شده   ستند توان می   ، فردیناند مارکوس و یا حسنی مبارک 

بعد از استعمال قدرت  این اجتماع  مخصوصًا اگر  –   ند اجتماع چند ملیونی را نادیده بگیرد   ستند توان نمی   ها آن   ند اما ن بشک 

  جا باشند. در آن هنوز    علیه آنان،  تفنگ   ۀ آتش و گلول 

پاخواسته، ابداع گردید.  اصطالح »قدرت مردم« برای بیان قدرت جمعی مردم به   ، در خالل قیام موفق مردم فیلیپین 

نکت  این  سین،  جایم  کاردینال  قیام،  این  شرکای  از  یکی  کرد   ۀ لکن  بیان  را  »حیرت خردمندانه  ملیون :  دو  بود.  انگیز 

را  این  من  قلب خود گفت،  از عمق  هرکدام  داشت.  مستقل وجود  آن     تصمیم/عزم  و  داد  می انجام خواهم   روند.ها 

خوانم  چه من آن را قدرت شخص می ( به عبارت دیگر، حتی اگر قدرت مردم از آن 32ها افزوده شده است(. ) )ایتالیک 

 اع و دلیر است. افراد شج   اطع ق   ۀ ، اراد ده باشدساخته ش 

بودن وضوح و دقیق   – متکی بر تشویق است   تهدید، تا جایی که ممکن است به جای  -   مقاومت عاری از خشونت 

بوده    این نکته   خوبی متوجه به   ، 39هنری دیوید ثورو   ، تواند جایگزین تعداد/کمیت شود. حتی آمریکایی بزرگ ها می پیام 

دانم که اگر یک هزار، اگر صد، اگر ده مردی خوبی می »من این را به اظهار داشته است:    بردگی   مبارزه با   ۀ بار در او  است.  

بتوانم آن  بنامم که من  از نویسنده است[   صادق اگر یک مرد    ، ها را صادق  این واژه  برده از نگه   ]تأکید روی  ها  داری 

داری خارج شود و به این خاطر در زندان شهر زندانی  خودداری کند، واقعًا از همکاری و مشارکت در حفظ نظام برده 

بسیار اندک به نظر   که کنیم  که در آغاز  کاری را می مهم نیست  شود، به مفهوم سقوط بردگی در آمریکا خواهد بود.  

 (33که چه مقدار حامی دارد، انجام دهیم« )فارغ از این   ، دانیم درست می که  چیزی را  که  مهم این است    ؛ آید 

نیاز گردهم  ت  واقعیت این است یک فرد با چنین بصیرت و عزم قاطع غالبًا تعدادی زیاد از افراد دیگر را در صور 

توضیح داده   تصویر رنگارنگ قانون پیشرفت نامیده است و با یک    را این بخشی از اصلی است که گاندی آن   آورد. می 

 ۀروند اما  حتی اگر رود گنگ مسیر خود را ترک کند،  کند.  ها ترک نمی مسیر خود را در جستجوی شاخه   ، است: »گنگ 

طور همین ها  شاخه   گونه که همان  کند که مانند دم تیغ برنده است. لکن مسیر خود را ترک نمی   راها یاگ طریقت سات 

 (34.« ) یاگراها نیز از این حیث مانند رودخانه است ، سات دن پیوند می آن  طور اتوماتیک به  به رود  که گنگ پیش می 

غالبًا  ها مهم اند،  نباشند و در وقتی که آن   تعدادی   مگر در وقتی که   ، راها مهم است یاگ در سات   ها تعداد   ، بنابراین 

خاطر سپرد، چون وقتی ما کاماًل از قوت خود آگاه . این نکته را باید به کند ها را جمع می راست و صادق آن   ی شخص 

رسیم. این طبیعی است، اما نباید مانع ما نباشیم )که غالبًا چنین است( ما طبیعتًا به خاطر قوت روحی خود به تعداد هم می 

 .نباشیم  نهفته در شخص، ، یعنی قدرت  دیگری در  خود و یا  کشف قدرت نهفته در  این شود که در پی  از  

 

39 . Henry David Thoreau 



تواند مبارزه برای آزادی را متوقف  که بریتانیا مشغول جنگ جهانی دوم بود، گاندی احساس کرد که او نمی در حالی 

تمایل نداشت که در اصل خویش مبنی بر »اجتناب از خجالت دادن« رخنه وارد کند، اصلی  کند، لکن در عین حال او  

آهن یاد کردیم. راه حل؟  اعتصاب کارکنان راه   ۀ در آفریقای جنوبی در قضی   1913سال  اش در  مبارزه   شرح   که از آن در 

اش  را که هوادار و شاگرد مورد اعتمادش بود و وسیعًا به عنوان جانشین روحانی   40او یک شخص به نام وینوبا بهاوی 

به این ترتیب، بریتانیا   دادگاه را به جان بخرد. شد، منصوب کرد تا نافرمانی مدنی را مدیریت و حکم بازداشت  شناخته می 

 ممنون  که ای نداشتند جز این ها چاره راها چیزی نیست که در حال از میان رفتن باشد، لکن آن یاگ دریافت که سات 

به   مهربانی  باشند که  بود گاندی  نافرمانی دست کشیده  از رهبری  موقت  دلیل  طور  به  و  بودند که  این ،    ، درگیر جنگ 

به یاد داشته باشید که این تاکتیک باشند.    هند، آمادگی داشته   مذاکره برای آزادی    برای   تمام عیار   به طور   توانستند نمی 

کرد و در برابر آن صرفًا یک نماد خالی نبود: وینوبا یک شخص واقعی بود، با قوانینی که واقعیت داشت همکاری نمی 

م را برساند که مبارزه برای آزادی از میان رفتنی نیست. مع هذا او یک شخص  شد، تا به رژیم این پیا واقعًا مجازات می 

 بود.

همیشه   ، بودن اهداف و داشتن تعهد یابد، لکن وضوح و دقیق تعدادها در حاالت و مواقعی اساسی، اهمیت اساسی می 

      پیوندد. به آن می   ، نیاز کنند نبش در مسیر خود باقی بماند، مردم در وقتی که احساس  ج اهمیت اساسی دارد. اگر یک  

 

 نمادها تا چه اندازه مفید اند؟
به یاد ب – از کابرد محدود برخوردار است  راها،  یاگ نمادها، مانند تعداد، در سات  به  یاگ که سات   داشت   اید  راها 

ما تمایل داریم که بر استعمال زیاد نمادها    ، تأکید قوی بر اهمیت تعداد معنای »تمسک قوی به حقیقت است.« و افزون بر  

، در قتل عام 1989جون    4بد انجامید    ای به نتیجه که  که استفاده از نماد  ترین نمونه و مثال  نیز توجه کنیم. شاید تراژیک 

و    بستگی تعداد وسیع جمع شدند تا هم   به میدان تیانمن پکن/بجینگ است. دانشجویان، کارگران، و بسیاری از حامیان  

بلند مدت بودند، خود میدان و    که آنان فاقد یک استراتیژی خواست خود را برای آزادی اظهار کنند. اما به دلیل این 

ما   و   ند غافل ماند   آرمان اصالحات دموکراتیک و از مشروعیت پایدار    شد   نماد نافرمانی مدنی آنان   ، آن امتناع از ترک  

ها و روستاهای خود کردند و به دانشگاه گران میدان را ترک می دانیم. از سوی دیگر، اگر مقاومترا می نتایج آن   ۀ هم 

برمی  مردم  آموزش  قدم برای  و  را گشتند  وصول  قابل  و  انضمامی  می   های  اتخاذ  تغییر  آوردن  جنبش برای  کردند، 

 بودند.  هنوز زنده می   توانستند ی م   – ساختند و مردمان شجاعی که این جنبش را عملی می – دموکراسی در چین  
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نیستند. وقتی که ده این بدان معنا نیست که اعتصاب و اشغال   2000ها هزار معترض بومی در سال  ها، هرگز مؤثر 

 گفتاری داشت، هرچند رهبران جنبش در مانوردادناز خشونت، اشغال کردند، تأثیر    کنگره اکوادور را به صورت عاری 

واحدهای  بعد از سازماندهی    ،شان را از دست دادند. اما دو سال بعد در خالل چند روز قدرت   ، گرفتند از هم سبقت می 

   . گردید حیث رئیس جمهور انتخاب  ، یکی از این رهبران به بودند  متشتت وسیعًا   پایه که   اجتماعی 

، لکن سه تفاوت عمده وجود داشت که احتمااًل در پیروزی نهایی قیام  من بودمشابه قیام میدان تیان   ، قیام اکوادور 

یک نماد محض قدرت را اشغال نکردند، بلکه محل کنندگان در اکوادور  اکوادور نقش داشته است. نخست، مقاومت

اشغال کردند. دوم  را  انداز آن   ، قدرت  به  را کردند که  این کار  بودند. و سوم   مند کافی قدرت   ۀ ها وقتی  ها آن   ، شده 

تر  که اشغال دارای گذشته و آینده بود و بخشی از یک کارزار بزرگ یعنی این – توانستند بعد از ختم اشغال ادامه دهند  می 

 های دیگر را به کارگیرد.و روش   مقابله ها،  توانست طیفی از تاکتیک که می   بود 

تواند میان موفقیت و شکست در مقاومت عاری از خشونت، مانند هرمورد دیگر، تفاوت ایجاد یقینًا می   ،سرسختی 

و   برای موارد واقعی  باید  مقاومت  است، حفظ شود هم    فقط آن کند.  نمادهای چیزی که واقعی  برای  ندرت  . در به 

ل اظهارات نمادین نشان داد، دادن و کنتر گاندی استادی خویش را در نمایش   ، 1930پیمایی مشهور نمک در مارچ  راه 

آوری مقداری اندک  ترین عمل ممکن که جمع نمک را با ساده   ۀ بیش از دوصد مایل تا دریا راه پیمود تا قانون غیرعادالن 

رفت تا نمک واقعی را  یای واقعی می ر سوی د او داشت به شود که  فراموش می   غالبًا  ، نمک بود، بشکند. لکن این نکته 

پیمایی  چنین، پانزده سال پیش از راه و در این مورد غیر قانونی بود. هم   – یک عملی که سازنده و انضمامی بود –   جمع کند 

  ۀ کنند راهپیمایی بزرگ او در آفریقای جنوبی، صرف یک اعتراض نبود؛ او ناگزیر بود که سه هزار اعتصاب   ، نمک 

دهد. باز    جای روحانی خویش    ۀ یا جامع معبد خود و    در د،  خانمان شده بودنهای آنان را که اکنون بی معدنچی و خانواده 

به عبارت دیگر  بود.  قانون  به لحاظ فنی برخالف  قبلی  این عمل مانند مورد  این راهپیمایی   ،هم  از  ها صرفًا هیچ یک 

د بر ن توان بودند که طنین نمادین هم داشتند. بنابراین، هرچند نمادها می   ای انضمامی   بسیار   ها رفتارهای سمبلیک نبود؛ آن 

 د.   ن د جای رفتارهای انضمامی را بگیر ن توان ها هرگز نمی د اما آن ن ها نتیجه شو د و یا از آن نرفتارهای انضمامی افزوده شو 

 

       مقاومت عاری از خشونت بد استفاده شود؟ از  شود که  آیا می 
 ،استفاده شود. اما، بدبختانه  از آن سوء تواند  شود، نمی کار گرفته می   عاری از خشونت، وقتی که به درستی به مقاومت  

و مکررًا چنین بوده است. برای مثال، وقتی یک گروه    وءاستفاده واقع شود تواند محل س طرفانه/نرم عدم خشونت می نام بی 

ها فراموش آن   کنند، تحت عنوان »نافرمانی مدنی« یاد می   ، شانهای نگ از مالکان تفنگ در کالیفرنیا از خودداری ثبت تف 

 .فاصله دارد   از مدنیت و عدم خشونت   شدیدًابار  مالکیت یک ابزار مرگ   که  کنند می 



که در مقاومت عاری از خشونت جای   هایی و یا تاکتیک – های عاری از خشونت چنین ممکن است که تاکتیک هم 

خواستند پیمایان می راه   ، 1991ای که مقاومت عاری از خشونت نیست استفاده شود. در سال  در یک زمینه   - د ن گیر می 

صدها روستا را غرق سیالب  نارمادا که قباًل    ۀ وارد مرکز ایالت گجرات در هندوستان شوند، تا علیه ساخت سد بر رودخان 

لکن، مقامات حکومت گجرات   محیطی فراوان داشته است، اعتراض کنند. ایج مخرب اجتماعی و زیست کرده بود و نت

-ی گاندی های ترانه   که در حالی   آموزان مکاتب/مدارس دانش از    خودشان را برای ایجاد سد داشتند،   ۀ کنند که دالیل گمراه 

 پیمایان ساختند. بر سر راه ورود راه   خواندند، سدی گونه، می گرایانه/گاندی 

  ، آلودکردن آب جنبش عاری از خشونت با خشونت پیوند دارند، از گل   به همین دلیل بسیار مهم است مردمی که 

یا ن بازداشته شو  امروزه و  اعتراضات  از خشونت،    د. در  اندازه که مقاومت روی اهداف  دیگر اقدامات عاری  به همان 

پرهیز باشد. برای مثال، در جریان جنبش اساسًا خشونت اساسی مهم است، توافق و سازش روی هرچیزی دیگر مهم می 

زدن سطل شکستن یک پنجره  و یا آتش –کردند که استعمال »اندکی« خشونت  اشغال، کسانی بودند که احساس می 

به فساد کشیدن   همین توسل اندک به خشونت،   درست است. لکن   ها »تنوعی در تاکتیک«آن  ۀتحت عنوان به گفت   – زباله 

، مخصوصًا تأثیرگذاری طوالنی  مقاومت عاری از خشونت است. حتی اگر  نه از منظر اخالقی بلکه از منظر تأثیرگذاری 

خوش ابهام  ، جنبش عاری از خشونت را دست که حتی »اندکی« خشونت   یافت به موضوع نگاه کنیم، درخواهیم   مدت، 

 یعنی  ، عبارت دیگر، تفاوت میان خشونت و مقاومت عاری از خشونت از سنخ تنوع کند. به کرده و در نهایت تضعیف می

عاری از    ها ضد هم اند و تأثیرات متضاد دارند. و مقاومت. بلکه آن ، نیست از نوع تفاوت میان سینه سرخ و گنجشک 

 خشونت، به هیچ وجه، یک تاکتیک نیست بلکه یک قدرت فعال و پویا است.

 

 راهاگیا ش تحمل رنج در سات نق 
، ده نفر زندانی لهستانی در سلول زیرزمینی به دلیل فرار یک زندانی  1942در سال    در اردوگاه کار اجباری آشویتس 

شگفتی هرکس است که زندانی دیگر برخواست و قدم فراپیش نهاد و گفت    ۀ حبس شده بودند تا از گرسنگی بمیرند. مای 

  س ه اکنون به عنوان قدیس آشویت ماکسیمیلیان کولبه بود ک   خواهد به جای یکی از این مردان بمیرد. این شخص پدر که می 

سپرده شد، اما الهام فداکاری توسط وی، تفاوت بزرگ در    جوخۀ مرگ شود. هرچند خود او چند روز بعد به  شناخته می 

شدند و به همین دلیل در آن وجود آورد، شاید صدها زندانی را که بدون این الهام تسلیم یأس می اخالق زندانیان به 

   شدند، نجات داد. ، تسلیم مرگ می تحملشرایط غیرقابل 

که به مرحله دوم نمودار ما که در فصل سوم نمایش  یاگراها )یعنی در زمانی نیازمند سات   ه، ای از منازع در مرحله 

باید تحمل   اند یاگراها که راه مقاومت را در پیش گرفته رهروان طریقت سات شویم که به موجب آن  دادیم، برسد( می

در واقع   شان را بیدار نخواهد کرد. دار شود، قلب مخالفان دوام  فرسایشی و   ، ناخواسته کشی آنان رنج کنند، لکن اگر رنج 



به نظر خواهد    بدون بررسی و تجدیدنظر رها شود، یک موقعیت غیرعادالنه سرانجام به تدریج اخالقی   ، اگر این وضعیت 

نگاه کنید به تحمل رنج دوامدار نوعی از زندگی است و یا حتی تقصیر خود قربانی دانسته شود.    که این خود، این   آمد و 

ها انسان که در فقر و به رنج ملیون   1990  ۀ ا در کاسوو در ده تباره های اشغالی، گروه قومی آلبانیایی فلسطینیان در سرزمین 

این    که رنج در   قرار دارند   بخت خشونت ساختاری شمار نگون ها در میان قربانیان بی کنند. این می   جانکاه امروزه، زندگی 

توسط ساختارهای اجتماعی و سیاسی غیرعادالنه تحمیل   نیست بلکه   ظاهر و محسوس   ۀ قهری   ۀ خشونت و قو   محصول   موارد 

   شوند.مستقیم نیز پشتیبانی می   ۀ توسط خشونت و قوه قهری   این ساختارها   شوند، هرچند که می 

را تحمل کنیم و بپذیریم، این گزینه را خواهیم    هرگاه و هروقت این حالت رخ دهد که دیگر نتوانیم چنین ظلمی 

آورد، به منظور بیدار کردن دیگران و گیر الکترونیکی بسازیم تا رنجی را که این ستم به بار می خود را صاعقه داشت که  

جویانی که چنین، دانش ای از این سنخ تحمل رنج است. هم لبه یک نمونه پایان دادن به آن تحمل کنیم. اقدام پدر کو 

، امیدوار بودند که خطری را  رز سفید را علیه رژیم نازی در مونیخ در اوج جنگ جهانی دوم رهبری کردند  جنبش گل 

فراخوان برای مقاومت نرم را    ۀ ها اعالمی خواهد داشت، وقتی که آن   را کنند، عین همان اثر  ها  دارند تحمل می که آن 

ند که این مقاومت چگونه خواهد بود و نمی فهمیدند که مقاومت نرم فقط دانستکردند، هرچند به سختی می امضا می 

ها عمدتًا با مرگ قطعی  دانستند که آن ها می راها است. آن یاگیکی از ابعاد مقاومت عاری از خشونت حقیقی و یا سات 

کردند که »سرانجام خوب استدالل می ها  لکن آن – رو برویند و سرانجام فقط یکی از آنان از این سرنوشت رهایی یافت  

اخالقی است که در موارد ستم و سرکوب شدید،  ۀ در وحشت بهتر است از یک وحشت بی سرانجام.« این یک محاسب 

 ممکن است انجام دهیم.

 

         راهایاگ در ساتروزه گرفتن 
-طور که مقاومت تر است، لکن همان آمیز کم منازعات خشونت   به   احتمااًل در مقاومت عاری از خشونت نسبت   ، مرگ 

طور  روزه گرفتن، به شود زندگی خود را در این راه قربانی کنیم.  های پدر کوبه و رز سفید نشان داد، گاهی الزم می 

طور که گاندی به آن دعوت کرده است، یک صورت از این درمان  تا دم مرگ« آن   ۀ روز پایان و یا » بی   ۀ خاص یک روز 

عاری از خشونت    ۀ مبارز   متقاعدسازی سوم عمل    ۀ مرحل توان به کاربرد. روزه گرفتن به عنوان بخشی از  سخت است که می 

 برای بیدارکردن دیگران مند  تواند یک راه قدرت ، می تواند به مرگ خود شخص بینجامد طور خاص اگر می است، به 

کنید، عمیقًا درک کنند. اما این  که نادرست بودن یک وضعیت و رنجی را که شما برای اصالح آن تحمل می   باشد 

رو، روزه گرفتن  شود. از این راها می یاگ روح سات  کند، در این صورت مغایر با  تهدید تواند روش، به جای ترغیب می 

باید تنها   مقابل یک عمل برای تذکیه و تهذیب فردی و شخصی(   ۀ )در نقط   راها یاگ یک عمل از سنخ سات   عنوان به 

 اتخاذ گردد.  شوند، که توضیح داده می   شرایط خاص   با درنظرداشت عنوان آخرین ملجأ  به 



کاربودن کند. درست کار که چنین فداکاری می باید یقین داشته باشد که او شخصی است درست   گیرنده نخست، روزه 

بر زنده ماندن و نباید تحت تأثیر نفرت   خویش   تمایالت خود کنترل داشته باشد، حتی بر تمایل   مستلزم این است که بر 

 تحریک شود.  ، از مخالف 

فاقد این  ها  آن   دریافت کنند. اگر   نهفته در این عمل سخت را پیام     توانند ی باید مردمی باشند که م   روزه مخاطب  دوم،  

یا منطق فداکاری را نمی  باشند و  از عالقه   ، باشد( روزه گرفتن گونه که وضعیت غالب در غرب می فهمند )آنمیزان 

 اشتباه خواهد بود.  ی تکنیک 

گرایانه، طراحی و تنظیم شود. یک خواست عام و کلی برای »جهان  واقع سوم، روزه برای به دست آوردن اهدافی  

طوری که تقریبًا همیشه ، همان باشد آمیز« و یا مانند آن، هرچند خوب و اصیل، از طریق روزه گرفتن قابل وصول نمی صلح 

 به دست نیاورده است.   ها انسان پیشاپیش یک نیروی قدرتمند بر تخیل میلیون   گیرندگان چنین بوده است، روزه 

زمین  در  فقط  باید  گرفتن  روزه  خشونت   ۀ چهارم،  از  عاری  حقیقتًا  روز   کارزار  شود.  ارتش    ۀ گرفته  زندانیان 

رغم شجاعت و  علی بنابراین،  ،  در زندان لونگ، برای مثال، واجد هیچ یک از این شرایط نبود   خواهان ایرلند جمهوری 

باشد،   داشته ایجاد تغییر اجتماعی محسوس  جهت  ای در که نتیجه شان را بدون این گیرندگان، ده نفر جان فداکاری روزه 

 از دست دادند.

  اقدام به گرفتن روزه،   ها کاماًل استفاده نشده باشد، نباید تا زمانی که دیگر گزینه نکته پایانی، به خاطر داشته باشید که  

 شود.

حماسی« او    ۀ استاد مشهور این تکنیک بود. »روز   ، دهد. گاندی گرفتن کار می ، روزه وقتی که این شرایط فراهم بود 

جداگانه برای هندوان کاست و خارج از کاست دست    ۀ های انتخابیسبب شد که بریتانیا از طرح حوزه   1932در سال  

او به شورش عمومی که پولیس و ارتش قادر به کنترل آن نبودند، خاتمه داد. با این    1945روزه    کلکته«  ۀ بکشد و »معجز 

بوده است و لذا از دید او    تهدیدآمیز های او  وجود، گاندی، در پایان به این درک رسید که تعدادی اندک از روزه 

 شکست بوده است.

 

 در کنترل گرفتن
خواهیم که از خود شهید بسازیم. بلکه ما  تفاوت خواهیم و نمی خاطر خودش نمی ، ما تحمل رنج را به یاگراها در سات 

کنند و تحمل آگاهانه تأثیر قابل توجه، تحمل می داشتن که میلیون ها انسان بدون  را  تحمل رنج از سر انفعال  میان  عمیق 

فهمیم. ود نداشته باشد از نوعی که پدر کولبه انجام داد، می جرنج، برای یک غایت عالی، وقتی که راه بدیل و   ۀ و داوطلبان 

نامد که قدرت مقاومت عاری از خشونت را  « می نه »رنج غیرکاسبکارا این نوع دوم از تحمل رنج است که کینگ آن را 

 گیرد. به کار می 



است که  تواند خشن باشد. بنابراین خوب  طور خاص در آخرین مرحله از منازعه، می عاری از خشونت، به   ۀ مبارز 

تر خواهد زمانی طوالنی، بسیار کم   ۀ عاری از خشونت در یک باز  ای رنج در مبارزه   ۀ پیشاپیش بدانیم که تحمل داوطلبان 

استعمال خشونت   ز چنین نسبت به تحمل رنج ناشی ا هم بود نسبت به تحمل رنج ناشی از قبول یک موقعیت غیرعادالنه و  

تقریبًا در همین حدود در جریان مبارزه برای آزادی  برای مثال، هرچند هزار نفر و یا    بردن موقعیت غیرعادالنه. برای ازمیان 

ها نفر به عنوان قربانیان منفعل از آن قبیل مردند، اما میلیون  1919در سال    ، پیمایی امریتسر طور خاص در راه هندوستان، به 

. تمامی محصول برنج کشور به ارتش بریتانیا رخ داد، مردند  اختصاص به دلیل    1943که در جریان قحطی بنگال در سال  

یت کشته شدند تا در  مردمان بیشتری در طی شش شب شورش در دیترو گونه که کینگ اشاره کرده است،  چنین آن هم 

 طی شش سال از نافرمانی مدنی در جنوب. 

اجتناب   رنج   انگیزشی در مورد تحمل   ۀ دو قاعد  استعمال آن  شود. نخست، زودتر ناپذیر می وجود دارد، وقتی که 

؛  توانیم آن را حل کنیم فعال و عاری از خشونت واکنش نشان دهیم، با تحمل رنج کمتر می   صورت توانیم به منازعه به می 

                        کنیم. تر تحمل می هستیم و رنج ناخواسته و تحمیلی را کم   خودخواسته تحمل رنج    ۀ دوم، بیشتر ما آماد   و 

 

                  

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم 
 

 چه چیز را آموختیم؟
 ،در حد بسیار اندک مقاومت عاری از خشونت، یک ظرفیت فطری طبیعت آدمی است. یک تعهد اخالقی نیست؛  

ای  جا ارایه کردم، یک انرژی حداقل از نوعی که من در این   ، یک مفهوم انتزاعی فلسفی است. مقاومت عاری از خشونت 

و مانند بسیاری دیگر از نیروهای    گردد   ی بین فهمیده شود، پیش تواند  کند. می عمل می   ، است که در تمامی موجودات زنده 

بدانیم این است   نیاز داریم  در باب مقاومت عاری از خشونت  که ترین چیزی مهار شود. احتمااًل مهم  ، موجود در طبیعت

نیست. عدم خشونت نیروی عشق است، هرچند ممکن است   ، دیگر فقدان چیزی  مانند هر نیروی مثبت   که عدم خشونت 

، موجب دهد گونه که کینگ توضیح می نشود. جنبش حقوقی مدنی ایاالت متحده امریکا، آن   درک گونه  این   ردی در موا 

کردند.«    براز ا   شان جنبش   گذاری برای به حداکثر رسانیدن تأثیر   ، تحت نظم و کنترل   را   شان طغیان خشم نشد بلکه »خشم 

از نوع سرکوب نیست. وقتی که ما این نظم را به درستی در مورد خشم خود    کاری   ، خشم   ۀ این نظم و انضباط نگهدارند 

قدرتی    ، دهد که خشم خود را به یک نیروی خالق تبدیل کنیم. عدم خشونت می را  گیریم، به ما این توانایی  کار می به 

 د.گردمی   آزاد   ، محرک منفی   تغییر دادن است که با  



های منفی و یا نفاق افکن در وجود انسان فقط یک روند رشد برای فرد نیست؛ یک تأثیر عجیب بر انرژی تحول   

  «آمیز قدرت موفقیت » توان به آن رسید. در جریان انقالب  تأثیری که از طریق تهدید و ابزار جنگی نمی – مخالفان دارد  

های مستقیم سربازان فرمان   –توانیم ذکر کنیم از هزاران است که می   که فقط یک نمونه –  1986مردم  فیلیپین در سال  

خودداری   کردند، آمیز اعتراض می صورت صلح ی که به معترضان بر گشودن آتش  از  و  نادیده گرفتند فرماندهان خود را 

 (35ند. )کرد ند و صحنه را ترک  رقت شد خوش  و دست ها شکست  قلب آن کنند. در بسیاری موارد  می 

بنیانگذاران مطالعات  از  اصطالح با توجه به این تأثیراتی که توضیح داده شد،    ، صلح   مدرن   کنث بولدینگ، یکی 

(  36)   . کند « مقایسه می 43« و »قدرت مبادله42را با »قدرت تهدید را ابداع کرده است که آن   «41آفرین بستگی »قدرت هم 

کنیم و ، اظهار می مان یان م متقابل   وقتی ما تعهد خود را به حقیقت داشتن پیوند  که  آفرین، قدرتی است بستگی قدرت هم 

کنند و شاید حتی  که مخالفان ما دارند این حقیقت را نقض می   همان حالی شود، حتی در  می   ، آزاد کنیم باور می به آن  

 ما میان خود و انان  که دانند، در حالی خود را از بنیاد متفاوت از ما می   ، مخالفان   ورزند. علیه اشخاص ما نیز خشونت می 

ها توانیم کمک کنیم که آن بصیرت خود را نسبت به آن از دست داده اند و به کمک آن می  آنانکه    بینیم می   وحدت 

وقتی که ما   شوند.جانب در پایان نزدیک تر می   هردو   که   کندگیری می چنین نتیجه   ، نیز این وحدت را ببینند. بولدینگ 

کنیم، در این صورت »کنترل« به معنای »سرکوب« افکن را در خودمان به خاطر همین هدف کنترل می های تفرقه محرک 

یک درس بسیار عالی برای کنترل خشم های بهتر  شناخت: »من از طریق تجربه کاماًل این دینامیک را می  ، نیست. گاندی 

تواند به قدرتی  شده می در عین حال خشم کنترل تواند به انرژی تبدیل شود،  شده می که نفرت انباشت خود آموختم و چنان 

 (37تبدیل شود که جهان را تغییر دهد.« ) 

که پیش از این از او نقل کردیم )و سزاوار    توضیحاتی را در مورد این روند تغییر ماهیت در ذیل اظهاراتی   ، کینگ 

را تحت نظم و کنترل، خشم خود را کنترل کردند و آن   ،که فعاالن حقوق مدنی و آن این   افزوده است   باشد( تکرار می 

شود که  واضح می  با طی فراز و فرود، ، این نکته  منظر این    با دیدن از .  آزاد کردند  شان حداکثررساندن مؤثریت   برای به 

خشم و ترس را   براساس بوده و اگر ما تمایل به عمل  یک استعداد ذاتی در وجود ما  ، قدرت مقاومت عاری از خشونت 

عنوان نیرویی که توسط تبدیل یک محرک منفی  خشونت را به   اری از ع مقاومت  . اگر ما  گردد   رها تواند  می   کنترل کنیم، 

تعریف شود،  رها می   کند، مردم را دچار گسست و تجزیه می  ، از قبیل ترس و خشم که اگر به صورت خام بیان شود

 شوند.خشونت شناخته می ، به عنوان  ها آن براز  ا این نیروهای منفی و    خود   این است که   عکس آن   کنیم، 

 

41 . integrative power 

42 . threat power 

43 . exchange power 



       

  بودن و زندگی کردن ای از  نحوه 
-ای از تاکتیک چنین فقط سلسله مقاومت عاری از خشونت یک مفهوم انتزاعی اخالقی و یا فلسفی نیست. هم   ، بنابراین 

ثری را صرفًا با ؤ تغییرات درخشان و م   کنند و بارزه می شان م برای آزادی   انی هستند که روش محض نیست. مردمو    ها 

ها »آن   ه است به یکی از دوستانم گفت     2012گونه که یک معترض یمنی در سال  اند. همان وجود آوردهبرنداشتن اسلحه به 

تر و پایدارتر زمانی  لکن تغییرات عمیق   «! ایم های خود را در خانه گذاشته توانند ما را شکست دهند چون ما تفنگ نمی 

     د که ما نفرت خود را درخانه بگذاریم.  ن ده رخ می 

که این مسیر را  ها را در مورد این و من امیدوارم که این کتاب برخی از بصیرت –   نیم که این مسیر را مدیریت ک همین 

فهم و درک واضح اما در در پرتو یک    ، توانیم خشونت را در جهان امروزین خود می   – ، به دست دهد چگونه طی کنیم 

  های شدید توسط نابرابری   چه  های جمعی، تر ببینیم. تمامی این خشم، چه توسط رسانه انتقادی تر و  بینانه خوش   عین حال 

این   اما ابراز خام برای مقاومت عاری از خشونت است!    ۀ هرچیزی دیگر، ماد   توسط   بر انگیخته شده باشد و یا   اقتصادی، 

 یک ضایعه خواهد بود.   ، خشم در صورت خام آن 

از مردم   به مثاب بسیاری  از خشونت را  بهتر   گران، مقاومت بینند که وقتی  یک تاکتیک می   ۀ مقاومت عاری  انتخاب 

با   مقابل که هرگونه خشونت از جانب  دلیل است  این   به   یا   این ناگزیری از نگاه آنان   ؛ شود نداشته باشند، برگزیده می 

در اختیار خود که مهمات جنگی الزمه را برای خشونت    است   خواهد شد و یا صرفًا به این دلیل واکنش وحشیانه مواجه  

شایستگی   اما   دانند که اگر به موفقیت نرسیدند، به خشونت برگردند. غالبًا برای خود این حق را محفوظ می   لذا ،  ندارند 

و نسبت به خشونت به   شود گذشته درک می به مرور شایستگی آن بهتر از  و  – هرچه بوده باشد    عدم خشونت   رهبرد 

من امیدوارم که واضح کرده باشم وقتی مقاومت عاری از خشونت را به عنوان یک اصل،    – شجاعت بیشتر نیاز دارد 

 توانیم پیش برویم. نیم، بسیار بیشتر می ای از بودن در جهان اتخاذ ک شیوه 

  به نوعی از قوت غیرمتعارف فرا ما را  نیست بلکه واقعًا    یری از سر ناگز در این رهبرد، مقاومت عاری از خشونت واقعًا  

 خودداری از چیزی نیست بلکه به کار گرفتن یک نیروی مثبت است. هرچه بیشتر توانا بر عمل  ،عدم خشونت   . خواند می 

به    ضرر   وارد آوردن دهیم بدون  چه را که داریم انجام می آن   تا بدون نفرت باشیم، هرچه بیشتر توانا بر مقاومت باشیم  

نه خود دشمنان« باشیم، این    ، ( »از میان بردن دشمنی 38)   ، بر به تعبیر گاندی   ، هرچه بیشتر توانا   انجام دهیم،   جانب مقابل 

  ایم، آن را نفهمیده   میکانیزم   که هنوز   «متقابل نگری پیوند  جهان » . این نگرش و  گردد پذیر می قدرت و یا نیرو بیشتر دسترس 

  انجامد. تر و پایدارتر می به تغییرات عمیق   کند که خود را رها می   ها انرژی 

مقاومت عاری از خشونت صرفًا یک استراتیژی نیست، به این معنا نیست که در این این سنخ از مقاومت   این سخن که 

مقاومت   ۀ برجست گونه که دیدیم، این گمان بسیار دور از حقیقت است. لکن ویژگی  همان   نیازی به استراتیژی نیست. 



استراتیژی    ، خود یک رعایت دقیق این اصل   ؛ نیست گری و خشونت قابل جمع  عاری از خشونت این است که با نظامی 

تواند به غایت و هدف درست  کنیم که ابزار غلط می واهی تکیه می   ۀ اید این    مؤثر است. برخالف خشونت، جایی که ما بر 

انتخاب   عمل کردن برای    را   ما را برساند، در مقاومت عاری از خشونت ما مجبور نیستیم که چیزی درست و مؤثرترین چیز 

اند. اگر شما برای مثال، از یک  یکی های مبتنی بر عدم خشونت  مؤثرترین وسیله با روش در طوالنی مدت،    چون   نیم. ک 

شما به این اصل باور دارید که همگان  صرفًا به این دلیل که    صرف نظر کنید،   فروتنی نسبت به کسی فرصت به خاطر  

گونه  دهد. همان ، این یک استراتیژی خطاناپذیر را برای نزدیک ساختن آنان، در اختیار شما قرار می احترام اند  ۀ شایست 

 طراحی آگاهانه بیان کرده است »عمل/فعالیت عاری از خشونت، با    ، ل و ی و ی پیرز اسک  و آدولف   ،جایزه صلح نوبل   ۀ که برند 

منتهی خواهد شد. از این رو،    این روندها ها  آن ارزش هایی که به  شود، ارزش های تغییر کاشته می روند در داخل خود  

، چیزی ساخت.« رار دهد در عجز و ناتوانی ق  را  از شدت عمل که مردم توان نمی . توان از راه جنگ شاهد صلح بود نمی 

 (39) 

 

                         جنبشی که جهان را در نوردید 
مقاومت   دادن   انکشاف   ر پایان فرد ب های بی من به استعداد   باور بینی من متکی بر  گاندی نوشت »خوش   1939در سال  

و به  شده    باعث جذابیت بیشتر دهید،  به میزانی که شما بیشتر آن را در وجود خود توسعه می عاری از خشونت است.  

جهان را در    فراگیر شده و ممکن است    سرانجام و    گیرد که تمامی اطرافیان شما را فرا می کند تا این دیگران سرایت می 

،  آغشته در خشونت بوده است ها  سال   این ها را نوشت، هرچند  از زمانی که گاندی این واژه   ها طی سال (  40.« ) نوردد 

ای  جامعه شود که بیش از نصف جهان اکنون در  . در واقع، حدس زده می باشد چنین بیداری    شاهد جهان نیز شروع کرد که  

    ( 41گیر تحت تأثیر جنبش عاری از خشونت است. ) ای چشم کنند که به گونه زندگی می 

که بالقوه کمک بزرگی است به    کمک شده است   ، چندین تغییرات کیفی   با تاریخ جدید مقاومت عاری از خشونت  

 »در نوردیدن جهان.«

فراگرفته     ما  منازعه   ، های محلی خالق ایم که هر فرهنگ روش نخست،  به  این   برای واکنش  و  این  دارند  که 

نقش انتقادی را در  د. برای مثال، مردم بومی که  ن شو   فعال دار عاری از خشونت  دوام   ۀ مبارز   ۀ ند در زمین ن توا رهبردها می 

  اند. سازی در میان خود شان آغاز کرده دهی و شبکه کنند، به سازمان مورد مبارزات مربوط به محیط زیست بازی می 

چنین   در صورتی که تواند بدون رهبر کارزماتیک خاص  دانیم که مقاومت عاری از خشونت می دوم، ما اکنون می 

حمایت مادی    ها خارجی   نند توسط توا می   ها آید. اما جنبش   وجود شخصی در دسترس نباشد که عمدتًا چنین است، به  

مردم   – ی باشند که بشر به دست آورده است انکشاف ترین  مهم   د ن توان ها می احتمااًل این سنخ از جنبش –   عالوه براین .  شوند 

اند، شان به دست آورده نبش ج هایی که در ها و شکست از موفقیت که چگونه دیگران را دانند  سابقه دارند می به طور بی 



را که رئیس جمهور    سربازان جنبش موفق اتپو کهنه   ۀ های پیشرفت برای مثال، مرکز  اقدامات و استراتیژی   آموزش دهند. 

از قدرت ساقط کرده بودند به مصر و جاهای دیگر که درگیر مبارزات مشابه   2000بودان میلوسویچ را در سال    ، اسلو 

 .اعزام کرد بودند،  

که – ها از زمان گاندی و کینگ  اند، به نحوی از انحا، در طی سال پرهیز بوده ها که خشونت سوم، اکثریت جنبش 

های رنگین«  موسوم به »انقالب   ی ها ، از قبیل موجی از قیام اند عمدتًا مسدود کننده/کارشکنانه بوده   – است تعدادشان زیاد  

ای منحصر به فرد سازنده بوده است؛  یبًا به گونه ر در اروپای شرقی و بهار عربی که بعدًا به وجود آمد. تعدادی اندک تق 

معاش   ۀ در برزیل بود که زمین و وسیل   ها سرزمین جنبش کارگر بی   ، هاجنبش از این سنخ  ترین نمونه  دراماتیک   و   ترین شایع 

  در مورد ای خالق برای تعامل  لکن شیوه – را به وجود آورد    هایی ، اتحادیه داد و در این روند ها هزار خانواده می به ده 

تا   1987نخست در فلسطین که از سال    ۀ انتفاض از قبیل  -   با اندکی استثنانائات  صاحبان امالک نتوانستند بیابند. مقاومت  

در هردو قالب، یعنی سازنده  که بتواند آزادی هندوستان نداشتیم   ۀ مانند مبارز  ، ما کارزاری پایدار  – جریان داشت  1993

باید و چه وقت سازنده باشد،    که چه وقت مسدودکننده برای این   . جنبش عاری از خشونت عمل کند   و مسدودکننده 

 ای برای اتخاذ تصمیم داشته باشد تا بتواند به صورت استراتیژیک تصمیم بگیرد.شیوه 

این نوع از جنبش بیش از  وجود دارد و وقتی که    و استعداد   این ظرفیت   در مورد هذا، یک آگاهی رو به رشد  مع 

  در صورتی راها  یاگ برای سات   باشد،   سازنده   ۀ توانمندسازی شخصی تا برنام   که شامل   نوعی پیشرفت   دهد، بار رخ یک 

برای    ت قدرت کامل عدم خشون   بروز   شاهد   مکن است م   ، آید به وجود می   ( خواهد شد   شود )و احتمااًل  نیاز    به آن   که 

   ( 42. )، باشیم مان تغییر جهان 

پایانی، علم جدید به صورت بنیادین از تأکید بر ماتریالیسم عقالنی )و مجزا بودن اشیا از یکدیگر و فقدان معنا   ۀ نکت 

انگیز با هانی که به صورت شگفت ج و    به سوی یک تصویر تنومند از طبیعت انسان   چنین دیدگاهی است( که از لوازم  

. این تصویر از همدلی و همکاری فطری که توسط خرد است ه  سازگار است، تغییر جهت داد   44های جاویدان خردسنت 

همان  به  که در آن عدم خشونت    ه است ای باز کرد ، راه را به سوی یک روایت فرهنگی ه است و علم هردو تأیید شد 

 ما ممکن است آن را امروزه چون مهمان ناخوانده تلقی کنیم.   ، شود اما اندازه طبیعی است که خشونت طبیعی تلقی می 

 شریک اند، باید این تجربه را با یکدیگر  مجذوب مقاومت عاری از خشونت شده کسانی که  »گاندی نوشته است:  

روی زمین در معرض  بر  هیچ چیز مانند بقای حیات  شود که بیش از پیش روشن می  کنند« و با گذشت هرسال این نکته 

جا به صورت مختصر، ومت عاری از خشونت که در این نگاه اجمالی به تاریخ و استعداد مقا خطر نیست. من امیدوارم که  

توانیم این قدرت  ما می   ، نشان دهد که هرچند این استعداد به فعالیت و فداکاری فراخواهد خواند اما بتواند  عرضه کردم،  

 

44 . wisdom tradition 



                          ست.    چالش روزگار ما   آورترین الزام   کار،   برای جهت دادن سرنوشت انسان به سوی یک هدف عالی استعمال کنیم. این را  

  

             

         

 نکات برجسته: ارجاعات مفید

 »عدم خشونت، قانون انواع ما است«  .1

بلکه برای آزاد  راها انجام مییاگ»چیزی را که سات .2 دهد... سرکوب عقل نیست، 

پیش  بر  آن  حاکمیت  تثبیت  و  است  سکون  از  آن  دیگر  کردن  و  نفرت  داوری، 

ای متناقض به کاربرد، احساسات کور است. به عبارت دیگر، اگر کسی آن را به گونه

 کند که آزاد باشد.« کشاند، عقل را ملزم میبه بردگی نمی

 باشیم. ما و من علیه مشکل میمن علیه شما نیستم، بلکه ش  .3

این .4 نکنید، چون  را قبول  نکنید و تحقیر  به همه  کوشش کنید که هرگز تحقیر  کار 

 زند.صدمه می

ای مؤثرتر  به هر میزان که شما انسانیت نهفته در مخالف خود را احترام کنید، به گونه .5

 عدالتی او مخالفت کنید. توانید با بی می

 مکاری با شر است نه با فاعل شر« »عدم همکاری واقعی، عدم ه .6

این .7 دلیل  همه خشونتبه  اینکه  از  میها  شروع  به  جا  دیگری  شناختن  در  که  شود 

تر  های عمیقعنوان انسان کامل، شکست بخوریم، و یا از آن خودداری کنیم، الیه 

 مقاومت عاری از خشونت باید مستلزم برانگیختاندن مجدد انسانیت مخالف باشد.

 رگترین ابزار انسان سازی است.مراقبه بز .8



مقاومت عاری از خشونت، قدرتی است که از طریق برعکس کردن محرک و انگیزه  .9

 گردد. منفی، رها می

ام و آن این که بر عکس »من از خالل تجربه بهتر، یک درس یزرگ آموخته .10

شود، حتی  طور برعکس ساختن نفرت به انرژی تبدیل میکردن خشم خویش و همین

تواند جهان را  تواند به قدرتی تبدیل شود که مین، خشم کنترل شدۀ ما میچنیهم

 تغییر دهد.« 

اجازه دهید که فراموش نکنیم آزادی شخصی ما از خشم، ترس و مانند آن   .11

 فایدۀ کوچک عمل به مقاومت عاری از خشونت نیست.

-تأمین نمی»اشیایی که اهمیت بنیادین برای مردم دارند، توسط عقل به تنهایی   .12

خواهید که  وند، باید آن را از طریق تحمل رنج به دست آورد... اگر شما واقعاً میش 

کاری مهم انجام دهید، شما صرفاً به ارضا کردن عقل بسنده نکنید، شما باید قلب را  

 نیز حرکت دهید.« 

مسدودکننده   .13 ضرورت  هنگام  در  و  باشید  سازنده  است  ممکن  که  جایی  تا 

 باشید.  

روایی بر هندوستان را محال کرد، لکن در عین گاندی برای بریتانیایی ها حکم .14

 ها ممکن ساخت که هندوستان را بدون تحمل تحقیر، ترک کند. حال او برای آن

کنند، وقتی که  »مردم مقاومت عاری از خشونت را در حال ضعف امتحان می .15

 است.« هاست کار نداده گردد که قرنکار نداد به خشونت برمی

پاره .16 در  وضوح  تعداد/کمیت  و  دقت  اما  است،  حیاتی  مواقع  و  حاالت  ای 

 اهداف و تعهد همیشه حیاتی است.  



به دست آیند، هرچند نمادها می .17 از اعمال انضمامی  یا  افزوده شوند و  توانند 

 لکن هرگز جای اعمال انضمامی را نخواهد گرفت.

شک  .18 به  منازعه  به  سریعتر،  هرچه  بتوانیم  ما  خشونت اگر  از  عاری  و  فعال  ل 

 واکنش نشان دهیم، رنج کمتری برای حل آن تحمل خواهیم کرد.  

و  .19 درست  کار  میان  که  نیستیم  مجبور  ما  خشونت،  از  عاری  مقاومت  در 

 مؤثرترین کاری که باید انجام داد انتخاب کنیم.
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