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  :  نكتهدو
عمق بيشتري به درك ما از مفهوم  نيز خواهد آمد، كه آقاي بهرام محيي در زمينه نافرماني ي ارزندهبحث  در پايان اين مقال، -   

   .خواهد داد نافرماني مدني

  .تمام پانوشت ها و تاكيد ها از سوي مترجم است - 
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   مترجمپيش سخن

           افرماني مدنين
   و                    

  ور ديويد ثهنري                      
  

TPF ديويد ثروهنرينافرماني مدني براي اولين بار از سوي  تعبير

1
FPT نوشته شد19اين مقاله در آمريكاي قرن . در مقاله اي به همين نام بكار برده شد  .

  .  پيدايش آن را بررسيد"زير متن"بايد براي درك بهتر اين مفهوم لزوما مي 
 اما داراي نقاط روشن و تاريكي است كه جز با آگاهي دقيق از آن نمي توان مدعي شناخت بخش مهمي از تاريخ ،تاريخ آمريكا هر چند كوتاه

 قادر به شناخت ،آمريكا بخش مهمي از فرهنگ فعلي غرب را توليد نموده است و لذا بدون شناخت عناصر تاثيرگذار آن نيز. فرهنگي غرب بود
  .مروزي نمي توان شدا تحركات عمده ي بشر  موثر برواملع
  

نظر به اينكه نا فرماني مدني يكي از عناصر تاثيرگذار بر تاريخ معاصر فرهنگ آمريكا و جنبش حقوق مدني در آن كشور مي باشد و به تبع آن 
م در گفتمان غالب بقيه ي نقاط جهان معاصر، آن را بعنوان شيوه اي براي تحركات اجتماعي مطرح ساخته اند و با توجه به نو بودن اين مفهو

 بنيان بااي  واسطه كمآشنايي نيز  ايرانيان اهل انديشه، ضرورت دارد كه با آشنايي  وگفتگوي بيشتر در مورد آن، مانع از  خلط مفاهيم شده و
  .گرددفراهم  ملل سايرهاي فرهنگ ساز 

  .ترجمه ي حاضر به همين خاطر است كه تقديم مي گردد
  

نافرماني مدني وسيله اي براي انقالب بمعني براندازي نيست، اما :  مهمي كه نمي توان ناگفته گذاشت اين است كهاما قبل از هر چيز  نكته ي
 اين خود بمعني ثروحصر ماشين حكومتي بمنظور عادالنه تر كردن آن است كه به تعبير  ابزاري اصالح طلبانه و محدود كننده ي قدرت بي حد و

و كار   سرد يافتهفرّ تَزادي فرد مستقلآدر عوض بيشتر با اخالق، وجدان فردي و  و  به كسب قدرت نمي انديشد،نافرماني. انقالبي واقعي است
و به  ("ديگريآن  " و حريفهاي  خصلتدر تحميلي يا ارادي تغيير ايجاد  ازان شدگ نافرماني مدني برخالف انقالب كه متعلق به نااميد.دارد

                                                 
TP

١
PT  ( قرائت )لُو(بر وزن ) ثروباشد مي) ج . 
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 تا با پاسخ به نداي وجدان و عمل مستقيم، به ،ي يك ملتاميدوارترين جان ها و روح هاراخواني است خطاب به فاست، ) تعبير انقالبيون، دشمن
 را زنده نگاه خود وجدان تفرد يافته ي ، اقدام كنند و در صورت عدم موفقيت، حداقل)چه بخواهد يا نخواهد (اصالح شرايط و تغيير رفتار حريف

ي  با تاييد رفتار عادالنه آن و همزمان با رد عملي اعمال ستمگرانه است، اما  و بقاي مثبت آن حكومت منافع نافرماني مدني در خدمت.دندار
  .حاكميت

  . و نفرتنافرماني مدني از جنس گفتگوست و آشتي، و نه از جنس قهر: كوتاه سخن اينكه
خود بپردازد، گفتگويي كه در اثر دوري ) يا شهروندان(با رعايا  برحاكميت، تا به گفتگويي براكيفي بقا و ارتقاء براي مغتنم لذا فرصتي است 

خواهان مشوق و بايد   لذا قبل از هر كس و هر نهادي، اين حاكميت است كه مي.حاكميت از ولي نعمتان خود، مدت ها به تعويق افتاده است
  وwww.walden.org  بهثروع بيشتر از زندگي و آثار براي اطال .آن باشد تا بقايش تضمين و منافع شهروندانش نيز تامين گردد رواج

 HTUorg.thoreausociety.wwwUTH  مراجعه كنيد.  
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  نافرماني مدني
  

  برابر اقتدار حكومتي دفاعيه ي حقوق فردي در
  
  

   ديويد ثروهنري اثرجاودان ِ
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   ويراستارپيش گفتار
  
  

روزي پرهيجان بود، چرا كه آقاي الكات از پرداخت عوارض « :  را چنين بياد مي آورد1843 ژانويه 17 دفتر خاطرات خانم برانسون الكات روز  
 پس از مدتي كه انتظار زنداني. بودند  هشهر خودداري كرده و مقامات شهر نيز پس از مشورت با يكديگر، مجازات زندان را برايش تعيين كرد

به اين ترتيب بود كه ما را از رنج دوري اش معاف ساختند و او را نيز . كه دوستي مالياتش را پرداخته استشدنش را داشتيم، به وي خبر دادند 
  .»  نمودند "رنج در راه عقيده "قهرمان 

  
.  كسي بسراغ وي نيامد 1846 تا اواخر جوالي   از پرداخت ماليات سرانه خودداري كرده بود ، اما1842 ديويد ثرو نيز قبل از آن در سال هنري

  ي  شهروندان را خود بپردازد ، به  كالنتر  شهر كه موظف بود كسري  ماليات هاي  پرداخت نشده" سام استپلز "در همان روزها بود كه 
TPF آمد و با بردن او بزندان، آرامش زندگي وي را در بركه ي والدنسراغش 

1
FPTبر هم زد .  

  
پرداخت كننده ي پول احتماالً عمه اش ماريا بوده . ف الكات ، قبل ازينكه كسي مالياتش را بپردازد ، حداقل شبي را در زندان گذرانداما ثرو برخال

TPFو نه آنچنان كه مشهور است، امرسون

2
FPT -ت، القيدي و بي نزاكتي وي بوده استاز ديد امرسون اين رفتار ثرو ناشي از خس .  

                     
 هفته اي بر روي "ن شب به بعد كار را بر روي كتاب خاطرات همااز همين رو از .  نبود"رنج در راه عقيده" مايل به دست برداشتن از لذت  ثرو

TPFرودخانه هاي كنكورد و مريماك

3
FPT  "دو بار در باشگاه 1848در اوايل . وظايف فرد در رابطه  با دولت پرداخت آغاز كرد و درآن به وارسي حقوق و 

                                                 
TP

١
PT ( walden : بركه ايست درنزديكي شهر كنكورد مركز ايالت نيوهمشاير) و كانون تجمع اديبان ، 1776 ايالت امضاء كننده بيانيه استقالل آمريكا در سال 13يكي از 
  ).سوفان وفعاالن اجتماعي موثر در تحوالت منتهي به استقالل و جنگ داخلي آمريكافيل
  

TP

٢
PT  (Ralph Waldo Emerson:)1803-1882 ( فيلسوف پساكانتي و شاعر آمريكايي كه دربوستون به سلك كشيشي درآمد ، اما بخاطر ديدگاه هاي شكاكانه اش در

در انگليس با كله ريچ ، وردز ورث و كاراليل ديداركرد و از طريق آنان با ايده آليسم آلماني ارتباط برقرار ). 1832(اروپا رفت مورد آيين هاي رسمي كليسا ، استعفا داد و به 
  . نمود

ايده آليسم و  . آمده است) 1836( وي " طبيعت " را ابداع نمود كه در مقاله ي   )transcendentalism(    در بازگشت ، مقوله ي شبه مذهبي نوين فلسفه متعالي 
 كه فعاليت مغزي اش –در مبارزه ضد بردگي شركت نمود و تا آخرين دهه ي عمر . احترام عارفانه وي نسبت به طبيعت ، تأثير شگرفي برزندگي و انديشه مردم آمريكا نهاد 

   و راهبر فكري جنبش نوزايي آمريكاا.  مربي فكري ثرو بشمار  مي آمدوي پشتيبان ، همدم و تا مدتها بعنوان.  به سرودن  شعر و نوشتن ادامه داد–بشدت  دچار ضعف شد 
 . نيز بود ) 65-1835( 
 

TP

٣
PT  ( A Week On Concord and Merrimack Rivers  



 
 
٨

TPFي نافرماني مدني هركنكورد، دربارهش

4
FPT ناسيشي مقوالت زيبايي  بعد مقاله اش را درنشريه و سال به سخنراني پرداختTPF

5
FPTپي   به مسئوليت اليزابت

TPFبادي

1
FPT  حتي دركتاب والدن. بچاپ رساندTPF

2 
FPTحاكميتي كه مردان، زنان و "مناسب دانست تا علت خودداري خود را از شناسايي  فرصت را يزن

  .  شرح دهد"فروش مي گذارد مقابل پله هاي مجلس سنا به خريد و ي  گوسپندان در همچون رمه كودكان را
                           
مفصل تر توضيح داده و بنويسد، چون آن كسي كه مالياتش را  و  خود بسيار گسترده تر ِشد كه در مورد نافرماني مدني  ثرو ناخواسته مجبور

اين چنين  . ، از فرصت استيضاح علني و اجتماعي مفهوم ماليات در پيشگاه مردم و از طريق دادگاه محروم ساختپرداخت، وي را عمال ً
كه اينك بدون حضور  افكار عمومي آگاه، وي ناچار بود كه خود به  در صورتي. سرتاسر جامعه مطرح سازد استيضاحي مي توانست مسئله را در

براي كسب موفقيت، اقدامش مي بايد جلب توجه مي كرد، چراكه در غير اينصورت، هرچند .  ديگران باشدپيام بگوشآن تنهايي مسئول رساندن 
اساس اصول اعتقادي شخصي اش ارضا كند، اما پاسخگوي  ميل او به مطرح  بزندان رفتنش ممكن بود كه نياز شخصي وي را به زندگي بر

 ندان رفتن وز. ه كمك آن، وجدان هاي خفته ي آنان را به اقدام سياسي فرا خواندساختن محتوي آرمانش در ميان عامه ي مردم نبود تا ب
TPFمنپچا. جي . بودند از آنچه كه جانمواردي سخنراني اش درزمينه ي اصولي كه انگيزه ي اين اقدام بودند، 

3
FPT  مي خواند تبليغ عمليآن را.   

              
 برنامه ريزي شده، حداقل اين فايده را دارند كه در نهايت به آموزش افكار عمومي در دراز  حتي  بدون اصالحات عملي فوري يا،اقدامات فردي

   . سياست است ِ خود، آموزش، در واقعمدت منجر مي شوند و اين خود دستاوردي كم ارزش نيست، چرا كه 
  

و مطرح شنيده شدن  اين چنين است راه 0000   ابتدا عمل و سپس توضيح عمل000از هر چيزي بعنوان نماد استفاده كن  ": چايمن مي گفت
TPFايمن مقاله اي به نام نظريه عدم مقاومتچ( وي نيز همچون ثرو كه احتماالً براو تأثير گذاشته بود ".انديشهشدن 

4
FPT پس از يك دهه )نوشت ،

ول كمرنگ مي شوند، متوجه شده سر كسب پيروزي هاي سياسي موقتي، اص تالش اصالح طلبانه ي تشكيالتي دريافته بود كه در مصالحه بر
دريافته بود كه اگر بخواهي با .  تائيد كرده اي، حمايت كرده اي و هر آنچه را كه اغماض مي كني،بود هر آنچه را كه چشم پوشي مي كني

رد و مستقل تكيه كني  به زنده دلي، نشاط و نيروي يك انسان زنده ي منف": تمامي وجودت واقعا بصالح حكومت خدمت كني، به گفته ثرو بايد
.... "  

TPF است كه بقول هنري جيمز"صرّوجداني م" اين تالش فردي، خواهان شجاعت و 

5
FPT  ، درمجله ي نيوانگلندي هاكهدر مقاالت ثرو TPF

6
FPT  منتشر مي

TPFفبار جان براونسثرو اقدامات دليرانه اي از قبيل شبيخون اَ. به خوبي قابل مشاهده و آشكار بود شد، 

7
FPTP

 
P حمام خوني كه پس ازين . كرد را تائيد مي

                                                 
TP

٤
PT  (Civil Disobedience 

TP

٥
PT  (Aestethic Papers 

TP

١
PT  (Elizabeth Peabody 

TP

٢
PT (  Walden: وي در اين جاست كه شعار دائمي خود .  ساله وي در كلبه اي چوبي در كنار بركه والدن2اقامت انفرادي نام كتابي است از هنري ديويد ثرو، حاوي خاطرات

 دالر براي ساختن كلبه ي خود آغاز نمود و در طي 12زندگي در والدن را با هزينه كردن .  را به  تجربه در آورد" ساده زيستي، ساده زيستي، ساده زيستي "يعني
به عبارت ديگر مفهموم اين اقامت، . تفاده از محصوالت باغچه خود زندگي كرد واز فروش مازاد آن ها در شهر ، به خريد لوازم مورد نياز  خود پرداختمدت  اقامت ، با اس

 . انزواي كامل از زندگي اجتماعي نبود
 

TP

٣
PT  (: John J.Chopman ثرو شناس معاصر آمريكايي . 

TP

٤
PT  (: Doctorine Of  Non-resistance  نظريه ايست مبتني برعدم پاسخگويي فيزيكي به خشونت و با هدف در هم شكني ساختاري آن از طريق اثبات عملي" 

 درهم شكني حقانيت كاذبي كه ستمگر براي خود تصور نموده ومدعي و مبلغ آن به " به فرد ستمگر و گروه هاي مردم و نيز از طريق"ناكارآمدي وناعادالنه بودن خشونت
   ".تديگران اس

آزادي هند از (بكاربردن زور در چنين مواردي .  زور و قدرت درمان  درد نيست ": بمثابه يكي از كنش گران اين نظريه در جايي مي گويد  ) 1869-1948(  مهاتما گاندي 
.  مايلند ما مبارزه را به عرصه ي شليك مسلسل ها بكشانيمانگليسي ها..... بر عكس، اين نيروي روحي است كه شكست ناپذير است . تالشي ابلهانه است) استعمار  انگليس 

تنها وسيله ي مطمئن براي شكست ايشان آن است كه با ابتكار عمل، مبارزه را به صحنه اي بكشانيم كه در آن ما اسلحه داشته . آنها سالح اين ميدان را دارند و ما نداريم
تحمل رنج و نادرستي پيوند دهيم و با منتهاي خير انديشي به مقاومت بپردازيم، يعني از بدخواهي و بدانديشي و نفرت به اگر بتوانيم شهامت كامل را با . باشيم و ايشان نه

ود ، تفضلي ؛ محم ( ". زورگويان متجاوز بپرهيزيم ، قدرت ما در بيدار ساختن انسانيتي كه در زورگويان هست اما به خواب فراموشي دچار شده ، مقاومت ناپذير مي شود
   ) .317 ، كتاب سرا ، تهران ، صفحه 1378سيماي هند،  

 
TP

٥
PT ( ) :Henry James1936-1843 ( داستان نويس آمريكايي ،.  

TP

٦
PT ( New Englanders :نشريه اي كه ثرو مقاالت خود را در آن مي نوشت.  



 
 
٩

همان حاليكه  در. بدرستي عمل كرده است ماجرا براه افتاد، اين حقيقت را در نظر او كم رنگ نمي ساخت كه براون بر اساس اصول خود و
خن براند، چرا كه هم  مرثيه خواني مي كردند، ثرو بخود اجازه مي داد تا با فصاحت تمام در مورد او س،ديگران براي تهور نابخردانه ي براون

  . خوني و هم سنخي وي را با خود دريافته بود
  

TPFي متعالي تن آسايي، از خود راضي بودن و جبن اخالقي، همگي  نتايج اجتماعي ماده گرايي مصلحت جويانه اي بودند كه فلسفه بي تفاوتي،

1
FPT  در

  .  فلسفه بودنهمي پيرو ،ثرو نيز. برابر آن پرچم قانون اخالقي خود را برافراشته بود
 
  

هايي از  وي صحنه. كنند  كند كه بيشتر انسانها با بي توجهي شديد به قوانين اخالقي زندگي مي  يادآوري مي"...هفته اي "او در كتاب 
PFي آنتيگون نمايشنامه

2
F

 
Pكند كه آنتيگون در آن از اطاعت كرئون شاه را بازگو ميPF

3
FPه و تغيير  قوانين نانوشتكند، چرا كه وي به   خودداري مي

 بلكه در برابر قوانين ،پيمان بنيادين انسان در برابر حكومت نيست": رفتار آنتيگون، عمل ثرو را توضيح مي دهد.  اعتقاد داردناپذير خدايان
PF4 ".فراگير عالم است

FPكه بي انسان در برابر حكومتي.  مطلق، تنها حقيقتي است كه مصلحت همگان استي و درستي ِراست":  وي مدعي بود كه 
 ثرو منكر ضرورت ، با اين همه".اكثريت است  قانون و حكومت ِ ِوجدان، برتر از مصلحت. عدالتي را رسميت مي بخشد مسئول و متعهد نيست

وي در اساس، . وجودي دولت نيست، بلكه معتقد است دولت تنها هنگامي شايسته ي اطاعت است كه اهداف غايي اش اخالقي باشند
 ي ابزار خير و نهاد اخالقي مثبتي مي بيند كه بايد هدفش پيشبرد حقوق بشر باشد، و نه صرفاً دفاع از حكومت را بمنزله

  . ارج گزارد بيرون خود " ِقليت خردمندا"براي نيل به اين مقصود دولت مي بايد كه به. حق مالكيت
  

PFيط زيستبصورت ساخت  جاده و مدرسه و حفظ مح - در مواقعي كه دولت، رفاه اجتماعي را

5
FP - ارتقاء مي دهد، ثرو به پرداخت ماليات خود 

ا هنگامي كه دولت با عدالت همخواني ندارد، وقتي سبب مي شود كه فرد به  ام".بسيار آماده اطاعت است": گويد تمايل دارد و آنطور كه خود مي
 خاطر نشان مي سازد "...هفته اي " در كتاب وي؟ ناراضي شرارت و فساد هايش تبديل شود، انسان چه چاره اي خواهد داشت شريك ساكت و

                                                                                                                                                             
TP

٧
PT (TP

 
PT  :John Brown )1859- 1800( م به  زرادخانه ي ارتش اياالت جنوبي آمريكا در هارپرز فري ، اعدام شد، مبارز سفيدپوست ضد بردگي، كه پس از حمله نافرجا .

نوزده فرزند داشت وبا هدف عمل به آموزه هاي مسيح بهمراه فرزندان خود  وهمفكراني ديگر، شبكه ي  .اقدام وي تاثير عميقي بر جنبش حقوق مدني آمريكا گذاشته است
نامه هاي نام آوران، جنتي عطائي، مصطفي ، روزنه كار، . ك.ر(وصيت نامه ي وي بسيار قابل تامل است. ردگان سازماندهي نمود را براي فراري دادن ب"راه آهن زيرزميني "

                                    ). 195. ، تهران، ص1375پاييز 
 

TP

١
PT (Transcendentalism :ادراك و امور شهودي ، فطري ، و  فلسفه يا اعتقادي كه بر. ي شهوديفلسفه ي برين ، فلسفه ي متعالي ، استعالگرايي ، تعالي گراي

 .غيرتجربي تأكيد دارد
 

TP

2
PT (  Antigone : هنگامي كه كشمكش بين برادران او،آنتيگونه دختر اديپ و يوكاستا. نام نمايش نامه اي يوناني وقهرمان همين نمايشنامه   )منجر )اتوكلس وپولي نيسز ،

وي نيز قبل از . كرئون به همين خاطر او را محكوم به زنده به گوري نمود. ، بدن وي را شبانه دفن كرداو ، برخالف دستور كرئون شاه و دور از چشم به قتل پولي نيسز شد
  . بود، خود را برسر جنازه ي او كشت آنتيگونههميون فرزند كرئون نيز كه نامزد . اجراي حكم، جان خود را گرفت

در اينجا ( و قانون برتر اخالقي ) در اينجا دستور شاه ( مه، پا فشاري غير اخالقي برتصميم نادرست و تضاد ميان قانون قراردادي يا ميثاق اجتماعي موضوع محوري نمايشنا
 .مي باشد) ابراز عاطفه نسبت به همنوعان وانسانهاي ديگر 

 TP

3
PT (    Creone 

TP

4
PT (واسالو هاول) (Vaslav Havelاعر و رئيس جمهور چك در سخناني بمناسبت دخالت بين المللي ناتو در كوسوو  ، نمايشنامه نويس ، ش) گويد  چنين مي ) 1999سال:  

وهمواره به اين پاسخ مي رسم كه حقوق بشر، آزادي هاي بشري، وشأن انساني ريشه هايي عميق در جايي خارج .  غالباً از خود مي پرسم كه انسان اساساً چرا حقوقي دارد
اين ارزشها بدين خاطر تا بدان اندازه نيرومندند كه مردم تحت شرايطي معين آنها را بدون اجبار مي پذيرند و آماده اند در راه آنها بميرند، و فقط . اي محسوس دارندازين  دني

 يا خالف - اين سفير ابديت–هيم، چه منطبق با وجدانمان من عميقاً اعتقاد دارم كه آنچه انجام مي د. وقتي معنا مي دهند كه در چشم اندازي بي نهايت و ابدي تعريف شوند
اگر اين را احساس كنيم، يا ناخودآگاه بپذيريم، آنگاه كارهايي . آن باشد، در نهايت فقط مي تواند در بعد و چارچوبي فراتر ازين جهاني كه در اطراف خود مي بينيم ارزيابي شود

دولت مخلوق بشر است ، اما بشريت  را درباره دولت و نقش احتمالي آن درآينده با اين تأكيد به پايان برم كه اجازه دهيد سخنانم. هست كه هرگز نخواهيم كرد
  ). ، تهران1348 ، گاندي؛ مهاتما ، تفضلي ؛ محمود ، اميركبير، همه مردم برادرند. ك.در همين مورد ر   و نيز50 ، صفحه41، شماره  نگاه نوامهلنفص.( مخلوق پروردگار

TP

5
PT (   Conservation 



 
 

١٠

PFروشن است كه اين ديدگاه وي عمالً بسيار غربي است و نه شرقي. كه در مقابل شرّ، نمي توان از انفعال توصيه شده در متون هندو پيروي كرد

1
FP .

TPFبرهمن": فتمي گ. ترجيح مي داد كه با شجاعت به ستم حمله برد تا اينكه منتظر دفع خود بخودي آن شود

2
FPT  هيچگاه خود را برادر نوع "كه 

 مسيحي كه چايمن ".چنيني است ي مقامي اين  الگوي آرماني مصلحين و راديكال ها نيست، بلكه اين مسيح است كه شايسته"بشر نمي داند
 با مصلحت .ر آن غلبه كندر مقابل شرّ ايستادگي مكن، بلكه با نيكي ب: هايي آموخته بود، مسيحي كه گفته بود نيز از زندگيش درس

سالح راستين اين نبرد وجدان است، فقط وجدان است كه تماميت جامعه را پر نشاط و پرتحرك . گرايي نمي توان بر مصلحت گرايي پيروز شد
TPFبگفته ي رالي. مي سازد

3
FPT اگر نهادي اجتماعي فاقد روح است، فرد مي بايد آن روح را به آن نهاد بدمد .  

پس ضد اصطكاك . هدف بيدرنگ آن گذاشتن چوب الي چرخ حاكميت است. ري منفعل نيست نافرماني مدني ام
TPFاست

4
FPT بمنزله ي مالكي ، قانون اخالقي و عرضه ي،  اما هدف نهايي آن، تحليل بردن مصلحت گرايي بكمك معرفي 

انفرادي م اقدا ناچيز ِ  ِ هرمهنگامي كه قانون اخالقي تكيه گاه رفتار مي شود، حتي ا. برتر از حق و اقتدار اجتماعي است
  .نيز، بمثابه ي ابزاري است با نيرويي بي پايان

 نتايجي داشت كه "نافرماني مدني" خودداري ثرو از پرداخت ماليات، احتماالً بي فايده بود، اما توضيحاتش درمورد اهداف و اصول رفتارخود در 
TPFراهاي گانديجنبش كارگري انگليس، ساتياگ –نمي توانست پيش بيني كند 

5
FPT هر نقطه اي از جهان، نمونه هايي  و نيز پايداري در برابر ستم در

                                                 
P

1
P(  حلقه ي متفكرين محفل امرسون و از آن جمله ثرو،  تاثرات مختلفي  از انديشه ي شرقي ) از قلم ثرو در مورد بودا، . برگرفته ا ند...) هندوئيسم، بوديسم، عرفان ايراني، و

  :مسيح و سعدي چنين مي خوانيم
مطمئنا من آنان را تشويق ميكنم كه مسيح شان را بيشتر از بوداي من . ببينند در باره ي من تند قضاوت خواهند كردمي دانم كه برخي چون نام مسيح را در كنار بودا ..."

  ".  ....زيرا مهم عشق است، و من مسيح را هم دوست دارم. دوست بدارند
از وراي وسيع ترين . ميت است كه باعث تفاوت ميان فرقه ها مي شودهمواره چند عنصر كم اه. تنها انديشه ي واال، انسان هاي هم كيش را به هم پيوند مي دهد... "

 چون من مي انديشيده است، وي به واسطه ي يكساني سعديمثال من مي دانم كه در گذشته، . گرداب هاي زمان، با نشانه هاي قطعي، انديشه، انديشه را باز مي شناسد
خويشتن وي از آنچه كه در حال حاضر . يتي دارد؟ سعدي نسبت به من از يكدلي و فرديت بيشتري برخوردار نبوده استاختالف ذرات ما چه اهم. انديشه در من بقا يافته است

انديشه اش نمونه اي است كه ازاو . با همدلي با سعدي، با او همانند مي شوم... درانديشه ي من به صورت عريان عرضه مي شود ژرف تر، مهم تر و مقدس تر نبوده است 
، پاره اي از دل اوست كه سبب مي شود ديگر اهميتي نداشته باشد استخوانهاي اين انديشمند كجا آرميده  باشند، بلكه اين تملك است كه فردي همتاي او را پديد مي دارم
من فكر مي كنم مي توانم با . ديگران در يك جهانانساني كه درميان نسل آينده شهرت مي يابد، تفاوتش با آن نسل آن قدر اهميت ندارد كه ابقاي وي، تمايز وي از . آورد

ي  ،ترجمه ي عدم خشونت، رامين جهانبگلو  ، انديشه76ص : (". ... او با خودش همسان استفطرت انساني بزرگ از گذشته همسان شوم، شايد بتوان گفت همان چندان كه 
   ).1378نشر ني،  محمد رضا پارسايار، تهران،

TP

٢
PT   (به  اعضاي خانواده هاي قديمي اشرافي و مدعي  ً و نيز در زمان ثرو كنايتا"هندو"اي ايهام است و همزمان به افراد عضو باالترين طبقه جامعه ي واژه ي برهمن دار 

   .فرهنگ پروري ساكن نيوانگلند و اديبان شاخص برآمده از آنان  اطالق مي گردد
TP

٣
PT  (Raleigh ) :1618-1552 ( ي كتاب تاريخ جهان ، كه بدستور پادشاه  انگليس و بجرم خيانت اعدام شدكاشف انگليسي و نويسنده. 

TP

٤
PT (  منظور از اصطكاك درماشين حكومتي بمعني مزاحمت ها و اخالل هايي است كه مقررات وضعي حكومتي نسبت به آزادي فردي بوجود مي آورند اما ممكن است كه 

به همين جهت در نگاه ثرو در عين اينكه نافرماني مدني ضد . دن چرخ دولت الزم وضروري ببينند و آنها را توجيه كنند اين مزاحمت ها را براي بحركت درآم،نظريه پردازان
اما (اصطكاك معرفي مي شود، چوب الي چرخ دولت گذاشتن بمعني ايجاد اصطكاك نيست بلكه اقداماتي است كه به هدف رفع موانعي انجام مي گيرد كه دولت بنام قانون 

با اين كار،  ماشين دولتي ِ داراي اصطكاك، قدري روغن كاري مي شود تا فضاي تنفس بهتري . در راه آزادي فرد گذاشته است يعني ضد اصطكاك است) ون ناعادالنه قان
  .   ين حكومتي باشد گاهي اوقات مترادف با متوقف كردن ماش اصطكاك،پس با اين تعبير طبيعي است كه ضديت با اين. براي  آزادي فرد بوجود آيد

  
TP

٥
PT ( Satyagraha : مقاومت از نظر وي در حاليكه .  اجتماعي وي بعنوان يك انسان بود–يا پايداري در راه حقيقت ، راهبرد اصلي مهاتما گاندي در راستاي سلوك فردي

مهاتما معتقد بود . ي شجاع و توانايي است كه آن را برجنگ ترجيح مي دهند سالح انسانهاساتياگراها سالح انسانهاي ناتواني است كه از هدف مبارزه آگاه  نيستند ، منفي
رنجي كه آگاهانه در راه اعتقادات خود تحمل مي  را وامي داريم به حقيقت ادعايمان و)  دشمن ناميده مي شود  و به اشتباهكه معموالً( كه با ساتياگراها، ما رقيب ستمگر 
  . كند) و نه همدردي وترحم ( رد و با ما همدلي كنيم توجه كند ، از غفلت دست بردا

 خود را دوست بداريم ، اين عشق رادر اولين فرصت به اواطالع دهيم،  دور ابتكار عمل  )دشمن( حريف درين راه مهمترين نكته اين است كه     
اف ما،  آتش خشونت هاي زنجيره اي طرفين را را خود در دست بگيريم و به او فرصت  ندهيم كه امواج جهل ونا آگاهيش نسبت به نيات واهد

  . ي مدعايمان مجاب سازيم) نه تك جانبه( روشن كند و او را به درستي و نفع دوجانبه
مي كنند كه مانع اخيراً ساتياگراها را سالح ضعيفي تصور .  ساتياگراها به همان اندازه با مقاومت منفي تفاوت دارد كه قطب شمال با قطب جنوب":     درجايي مي گويد 

وقتي نمي توانيد  نادرست بودن . در زمينه سياسي ساتياگراها عبارتست از مداومت مردم در مخالفت با خطا و قوانين غيرعادالنه. بكاربردن خشونت به هر شكلي مي باشد
ند اين است كه با بكاربردن قدرت ، قانون گزار را به تسليم واداريد يا با نشان قانون را با اخطار به قانون گزار ثابت كنيد، اگر نخواهيد تسليم شويد تنها راهي كه باقي مي ما

از جانب مردم ) نافرماني مدني(بدين سان ساتياگراها درعدم اطاعت حقوقي يا مقاومت مدني . دادن رنجي كه ازين قانون مي بريد او را به تغيير قانون نادرست مجبور سازيد



 
 

١١

 سالحي آماده براي عادالنه ماندن هميشگياو نه تنها در مورد اهداف حاكميت با خردمندي انديشيده، بلكه . از نتايج تالش هاي وي اند
  .  ا در سراسر جهان بخوبي شناسانده است، ثرو ر"نافرماني مدني"بي جهت نيست كه . آن نيز ارائه داده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
از نظر ...... خص سالحي دردست داشته باشد و به روي گرداندن از مبارزه بيانديشد، به اقدام نهايي مي پردازد واز بدن فاني خويش در مي گذرد نمايان مي شود، بدون آنكه ش

  . من زيبايي وكارآيي ساتياگراها چندان عظيم و دكترين آن، چنان ساده است كه حتي مي توان آن را به كودكان هم آموخت 
بگذاريد در آن روز تمام . بدين سان از نظرمن شايسته است كه با تزكيه ي نفس كارها را آغاز كنيم. اها راه تزكيه خويشتن و براي ما يك نبرد مقدس استساتياگر    ... 

   ،"....عدم خشونت نخستين و آخرين اصل كيش من است .... مردم هند از كار دست بشويند و آن روز را روز دعا يا روزه  تلقي كنند 
 . ، تهران1348همه مردم برادرند، گاندي ؛ مهاتما،  تفضلي ؛ محمود، اميركبير ، . ك.نيز  ر
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  نافرماني مدني
  هنري ديويد ثرو: بقلم

  
  

بعالوه دوست مي دارم اين آرزو هر چه سريعتر " . بهترين دولت دولتي است كه كمترين فرمان را صادر كند"اين شعار را صميمانه مي پذيرم كه 
بهترين حاكميت، حاكميتي ": اگر اين كار صورت گيرد، در نهايت به آنجا خواهد رسيد كه من نيز معتقدم، يعني.  جامه عمل بپوشدو هماهنگ تر

  .  و مردم هنگامي صاحب اين حاكميت خواهند شد كه خود را براي داشتن آن آماده كرده باشند"است كه اصالً حكومت نكند
اعتراضاتي كه . از يك مصلحت نيست، اما معموالً بيشتر حاكميت ها و گاهي تمام شان ضد مصلحت اندبهترين حالت، دولت چيزي بيشتر  در

PFعليه يك ارتش مستقر

1
FPممكن است نهايتاً به اعتراض بر عليه –اعتراضاتي كه پراهميت، پرشمار و البته در خور گسترش اند-  صورت مي گيرد 

PFنحصراً بازوي مسلح دولت مستقرارتش مستقر م. يك حاكميت مستقر نيز منجر شوند

2
FP P Pدولت، بخودي خود  . است و نه گروه هاي ديگر اجتماعي

ساختاري است كه مردم آنرا صرفا ً براي اعمال اراده شان انتخاب نموده اند، اما همين ساختار، قبل ازينكه مردم بكمك آن دست بعمل زنند و از 
شاهد اين مدعا، . عد سوء استفاده و انحراف است تبه همان اندازه ي ارتش، در معرض و مسخدمات مورد انتظارش در جهت رفاه خود سود برند، 

TPFجنگ فعلي دولت آمريكا با مكزيك

3
FPT  يعني رفتار افراد نسبتاً انگشت شماري كه  ازحاكميت مستقر همچون ابزاري در خدمت خود استفاده : است

  .ت كاربرد اين ابزار محروم مانده اندمي كنند، چرا كه  عامه ي مردم  از همان ابتدا از فرص
  

  كه تالش دارد خود را دست نخورده به نسل هاي بعدي برساند، سنتي - هر چند متأخر- ِ آيا دولت فعلي آمريكا، چيزي است بيشتر از يك سنت
قد نيروي حياتي و تالش انسان كه در هر لحظه بتدريج بخشي از جامعيت، يكپارچگي وماهيت اوليه خود را از دست مي دهد؟ اين دولت فا

                                                 
TP

1
PT - standing army  

TP

2
PT - standing government 

TP

 3
PT- Mexican War  :  ل مكزيك را ي ريوگرانده در شما اياالت متحده توانست تمامي قلمروهاي  شمال رودخانه) 1866-8(جنگ آمريكا با مكزيك كه درطي آن

 .مرز فعلي مكزيك و آمريكا در دو سوي همين رود مي باشد.  و به خاك خود ضميمه كندتصرف
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برعكس، نوعي سالح . به اراده ي خود تغيير جهت دهد ومنحرف سازد فرديت يافته ي زنده است، چرا كه اين گونه انسان مي تواند آن را بنا
ت، چرا كه مردم مي چوبين است كه بسوي خود مردم نشانه رفته است، اما در عين حال بخاطر چوبي بودنش نمي توان آن را بي اهميت پنداش

 را فهميده ، بخواسته اش عمل كنند و راضي ش بتوانند زبانو غريو شليكش را بشنوند ، بكمك آنتابايد سيستم يا ابزاري پيچيده داشته باشند 
  .اش سازند

  
حتي برخي  ردمان سوارشده و دولت ها به اين ترتيب است كه نشان مي دهند چگونه با موفقيت مي توانند در راستاي منافع خود، برگرده ي م

اما نه، در نگاه ! راه را باز كنيم تا سوار شوند پس بهتر اينكه، همگي ِ ما نيز! چه نيكو...... همين مردم را نيز بر پشت همنوعانشان بنشانند  ازخود ِ
وتمايل  كه او را از اهداف تعريف شده اش  من، اين دولت هرگز بميل خود، دل و جرات اقدامي جسورانه را بخرج نداده، مگر بانوعي از انگيزه 

  :دور ساخته استهر چه بيشتر 
 مناطق بكر غرب آمريكا را ؛حفظ نمي كندكه زبانزد تمامي ملل است، را ما  دولت فعلي آمريكا، برخالف آنچه كه انتظار مي رود، آزادگي كشور 

مردم آمريكا بوده است و خود ِ  تاكنون تحقق يافته، مرهون ويژگيهاي ذاتي هر آنچه كه. آباد و مسكوني نمي سازد و به امر آموزش نمي پردازد
چرا كه دولت، مصلحتي است كه . چنانچه  دولت گاهي اوقات در كارها دخالت نكرده بود، اقداماتي بيشتر ازين هم مي توانست انجام گيرد

مصلحت مند ترين دولت يعني  : و همانطور كه ديگران گفته اند يكديگر را آسوده بگذارندبه يكديگر فرصت مي دهند تاانسانها بكمك آن 
  !وانهاده ترين ملت

  
هرگز نمي توانستند از روي موانعي كه قانون گذاران مرتباً در مسيرشان قرار  همچون فنر انعطاف نداشتند، حتي آنها نيز  تجار و بازرگانان هم اگر

اگر .  ميل و منافع شخصي شان نمي باشد زير پا بگذارند و لگد مال كنند ِ قوانيني را كه بابمي دهند پرش كنند و آنها را دور بزنند و در واقع
، به نيات كه نگاه ؛شان نياتاساس  نه بر  و- قضاوتي كامل داشته باشد  آناني اعمال  نتيجهكسي بخواهد در مورد قانونگزاران، براساس

مردان با دخالت هايشان، شريك جرم گمراهان خرابكاري اند كه عامدانه بر روي ريل هاي  بايد بپذيرد كه اين سياست-تحليل را ناقص مي سازد
شان، بيشتر مانع جريان طبيعي امورند تا تسهيل گر يدر واقع اينان با دخالت ها. راه آهن مانع مي گذارند تا قطار ها و خطوط آهن را نابود سازند

  . آن
  

 - برخالف آناني كه خود را آدم بي حكومت معرفي مي كنند - ك شهروند مسئول سخن گوئيم، مناما اگر بخواهيم واقع بينانه و همچون ي
انساني بداند كه چه نوع دولتي بايد بر اعتقاداتش  هرباشد تا . خواستار نابودي بيدرنگ دولت نمي باشم، بلكه فوراً دولتي بهتر خواهم خواست

  . نيز، عمل خواهد كرد"بهتر"اي تحقق آن دولت فرمان براند، آنوقت است كه همين آگاهي در راست
  

 وقتي قدرت در دست مردم است، علت اينكه اكثريتي مجازند و به مدتي طوالني اجازه مي يابند كه حكومت كنند اين نيست كه ،اينكهآخر كالم 
ه برخورد با اقليت است، بلكه بدين سبب است كه آنان محقٌ تر از ديگرانند و باز هم به اين خاطر نيست كه اين گونه رفتار، منصفانه ترين شيو

 اكثريت در تمامي موارد حكم آخر را مي دهد، حتي در حد انتظار و فهم ،اما حكومتي كه در آن. از نظر فيزيكي قويترين واقعيت موجودندآنان 
قضاوت مسير مزمان با كنار گذاشتن وجدان از ، ه حاكمآيا نمي شد حكومتي داشت كه اكثريت. عامه ي مردم نيز نمي تواند منصف و عادل باشد

 فقط در موارد مشمول قاعده ي مصلحت، ،، تعيين تكليف نكند؟ حكومتي كه اكثريت موجود در آن نادرست ودرستهاي خود، در مورد 
دانش را حتّي لحظه اي، يا دست به تصميم گيري نزند، بلكه وجدان را نيز در تصميمات خود دخيل نمايد؟ آيا شهروند مي بايد مجبور باشد وج

ه اي، به قانون گزاران بفروشد؟ذر  
  

خردمندانه نيست كه به قانون . پس وظيفه ي وجدان بشري چيست؟ فكر مي كنم كه قبل از هر چيز مي بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند
 "درست" آنچه را كه ،آن را دارم اين است كه در هر زمانيتنها وظيفه اي كه من حق پذيرش . همان احترامي را بگذاريم كه به حقيقت و راستي

  .تشخيص مي دهم انجام دهم
، اما شورايي متشكل از انسانهايي باوجدان، شورايي است با وجداني "شوراي شهر  بي وجدان  است"جان كالم، اين گفته ي مشهور است كه

  .جمعي
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رده است و با احترام آنان به خود، حتي طرفدارانش را به كارگزاران هرروزه ي ستم قانوني عادل تر نك قانون، هرگز انسانها را ذره اي منصف تر و
 از افسران، درجه داران وانبوهي يكي از نتايج شايع و طبيعي اطاعت ناروا از قانون اين است كه ممكن است شاهد باشي . تبديل  نموده است

ها بسوي جبهه هاي جنگ رهسپارند، بله برخالف اراده  ده ي شخصي، از تپه و ماهورسربازان، همگي با نظمي تحسين آميز اما برخالف ارا
 كه اين پيشروي را حقيقتاً بسيار پرماجرا و دشوار تشخيص مي دهد و قلب را از ترس شديدا به تپش در -شان، برخالف عقل سليم و وجدانشان 

. دارند كه درگير جرياني نفرين شده اند، اما بدون هيچ مقاومتي به آن تن مي دهند  اينان شكي ن. اند"روانه" بسوي سرنوشتي ناپيدا - !مي آورد
؟ يا از قماش پادگان ها و فشنگ هاي متحرك كوچكي كه در خدمت تعداد كمي از  عاديحال ببينيم اين جمع از چه قماشي اند؟ از جنس مردم

اين سرباز، درست همان انسان نمونه ايست .  ديدن كنيد و سربازش را ببينيد"ييپادگان هاي تفنگداران دريا"افراد الابالي صاحب قدرت اند؟ از 
  . كه يك دولت، آنهم از نوع آمريكايي اش مي تواند بيافريند

  
 صرفاً سايه و شبحي است از -اين سرباز-خواهيد ديد كه  اين محصول . روي مردم محصولي برآمده از جادوي نفرت انگيز دولت آمريكا بر

هرچند ممكن است . همراه با مراسم كفن و دفن ، در زير  سالح خود مدفون: انساني واقعاً مرده، اما با رنگ و لعاب زندگي  و به قولي . تانساني
  :صحنه حتي دردناك تر از اين نيز باشد 

  
  فراز گوري كه دالورمان مدفونش بود  بر"

   نه صداي طبلي، نه كالمي بر سر خاك،
  كي كه به حرمت آخرين وداع، نه شلي  نه سربازي و

PFهاي قلعه مي رسانديم  ديوارپايبه تُندانه  گاهي كه افزار و يراقش را 

1
F

  
P"  

توده هاي آدميان به اين ترتيب است كه  به حكومت خدمت مي كنند، نه بمنزله انسان بلكه با جسم شان، بيشتر بعنوان ماشين، به خدمت 
  .ت ارتش مستقر رسمي و شبه نظاميان ، زندانبانان، جايزه بگيران آشوبگر و ازين قماشنداين آدميان همان نفرا. حكومت درمي آيند

    
در بيشتر موارد، در اينان اثري از تمريني آزادانه، چه در زمينه ي قضاوت يا احساس اخالقي بچشم نمي آيد،  بلكه  خود را تا سطحي پست 

 آينده  آدمك هاي چوبي اي همچون اينان بتوانند اختراع  شوند كه آنها نيزهمچون چوب و خاك و سنگ كاهش مي دهند و چه بسا در 
ارزش اينان فقط . فرمانها به چيزي بيش از آدمك هاي ساخته از كاه و كلوخ احتياج ندارند اين اهداف و. همچون اينان در خدمت هدف باشند

  .هم ارز اسبان و  سگان است
  

 اكثر قانونگزاران، سياستمداران، حقوقدانان، باقي افراد از قبيل. والً شهروند خوب بشمار مي آيند با اين وجود همين انسانهايند كه معم
روحانيون و كارمندان دفتري، بيشتر از طريق مغزشان در خدمت حكومت اند، و چون بندرت امتيازي اخالقي نسبت به 

تمال دارد كه ناخواسته به شيطان نيز خدمت هم بدست مي آورند، به همان اندازه اي  كه به خدا خدمت مي كنند اح
 از – حقيقي و نيز انسانهاي  " به معنايي گسترده " از جمله  قهرمانان ، وطن پرستان ، شهدا ، مصلحين-درمقابل،  تعداد اندكي هم . كنند

ازين . ر مقابل دولت نشان مي دهندطريق وجدان بيدارشان به حكومت خدمت مي كنند و به همين دليل بوقت ضرورت ، بيشترين مقاومت را د
وي خود را همچون موم . خردمند، تنها هنگامي مفيد است كه انسان باقي بماند. روست كه حكومت معموالً با آنان بمانند دشمن رفتار مي كند

PF2.تسليم نمي سازد تا فقط مانع ورود باد از درز پنجره باشد
F

 
Pاي حكومت را به لقايش مي بخشد ، بلكه حداقل كاري كه مي كند اين است  كه عط

 :  
  
  پاك سرشت تر از آنم كه بردگي پذيرم، "
  اين كه همچون خدمتگزار و ابزاري مفيد ،   يا

    فرّاش گوش بفرماني باشم 

                                                 
TP

1
PT - Charles Wolfe, "Burial of Sir John Moore At Corunna (1817)  

TP

2
PT - Hamlet, V, i, II. 236-237    
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PF در ركاب هر حاكمي، در هر كجاي خاك

1
F

  
P"  

  
ان بي خير و خودخواه مي آيد، طرفه اينكه هر فردي كه تمامي وجود خود را در اختيار همنوعانش مي گذارد، در چشم آن

  !اما كسي كه فقط بخشي از وجود خود را به آنان وامي گذارد، بخشنده و انسان دوست شناخته مي شود
  

اين روزها آدمي اگر بخواهد انسان باقي بماند ، با دولت آمريكا چگونه بايد برخورد كند ؟ پاسخ من اين است كه  نمي توان بدون نفرت با آن 
 نيز " برده داران "من يك لحظه هم نمي توانم تشكيالتي سياسي را بعنوان حكومتي خودي بپذيرم كه در عين حال حكومت . ردهمراهي ك

  .باشد
   

تمامي انسانها حق انقالب كردن را مي پذيرند ، يعني حق خودداري از وفاداري و تبعيت از حاكميت و حق مقاومت در برابر آن، هنگامي كه 
امروزه تقريباً همه مي گويند كه در حال حاضر اين مورد مصداق ندارد، ولي براين . كفايتي اش عظيم و تحمل ناپذير شده باشدستمگري يا بي 

PF در مقابل انگليس مصداق داشته است1775باورند كه در انقالب 

2
FP .   

 زيادي بسته است، احتمال اعتراض نكردنم  اگر كسي به من مي گفت اين حكومت بد است چون روي كاالي خارجي معيني در بنادرش ماليات
تمامي ماشين ها اصطكاك خود را دارند و ممكن است اين . به آن بسيار زياد بود، چرا كه مي توانم بدون آن اجناس نيز زندگي را بگذرانم
 با هر ديدگاهي كه باشد، خود شرّ بزرگي براندازي اين وضعيت. اصطكاك به قدر كافي بتواند در برابر نيروهاي بازدارنده، تعادل را برقرار سازد

  .است
  

 اما هنگامي كه اصطكاك بجايي مي رسد كه مزاحم خود ماشين مي گردد، هنگامي كه ستم و دزدي، سازمان يافته مي شوند، ينظرم بهتر اين 
ذيرفته است مهد آزادي باشد، به عبارت ديگر، وقتي كه يك ششم جمعيت كشوري كه پ.  است كه از آن پس ازشرّ اين ماشين خالص شويم

PFشود مي نظامي اداره زير نظر حكومتي و ظالمانه،تحت سركوب وتصرف ارتشي خارجي است كه تماميت كشوري بشكلي برده اند و هنگامي

3
FP  ،

اين است  كه آنچه كه اين وظيفه رابسيار ضروري و بيدرنگ مي سازد . فكر مي كنم شورش و انقالب انسان شرافتمند اقدامي زود رس نباشد
  .كشور مورد تهاجم آنچناني، متعلق به ما نيست، بلكه اين كشور ماست كه همان ارتش مهاجم را به مكزيك  گسيل داشته است

  
PFپلي

4
F

 
P وظيفه تسليم به دولت مدني "كه شخصيتي است غيررسمي، در كنار مباحث بسياري كه در مورد مسائل اخالقي در كتاب خود در فصل " 

 تا زماني كه منافع كل جامعه ، حاكميتي را الزم ": ت، تمامي الزامات مدني را به مصلحت جوئي تقليل داده ودر ادامه مي گويدمطرح كرده اس
دارد، يعني تا زماني كه، بدون وجود نارضايتي عمومي، نمي توان بر عليه حكومت مستقر مقاومت نمود يا آن را تغيير داد ، اين مشيت خداوندي 

با قبول اين اصل، عدالت ورزي در هر مورد خاص مقاومت، به محاسبه اي . " و نه چيزي ديگر –از دولت نهادينه شده  اطاعت شود ......است كه
 با توجه به اين نكته است ": وي مي گويد. از كميت خطر و علت اعتراض از يك سو و از ديگر سو، احتمال و هزينه ي  توجيه آن تقليل مي يابد

 اما ظاهراً  پلي هرگز در انديشه ي مواردي نبوده است كه قاعده مصلحت گرايي ". شخصا براي خود دست به قضاوت خواهد زدكه هر انساني
در اينگونه موارد، مردم و همچنين هر فردي، مي بايد به هر قيمتي كه شده عدالت را اجرا كنند وهزينه هاي احتمالي :  برآن ها حكم نمي كند

  . شندآن را نيز پذيرا با
  

PFاگر من از روي بي انصافي تخته اي را بزور از دست غريقي بدر آورم، بايد حتّي بقيمت غرق شدن خود، آن را به او بازگردانم

5
F

 
P اين مطلب به زعم

PFاهد داداما در اين مورد خاص ، بنا به توصيه ي او،  آن كس كه مي توانست جانش راحفظ كند، اكنون آن را از دست خو. پلي ناخوشايند است 

6
FP  .

                                                 
TP

1
PT - King John, V, ii, II. 79-82   

TP

2
PT -1775 Revolution :و نيزمقاله ي بريتانيكا تحت همين عنوان54پانوشت .  ك.ر. است)1775-1783(ب استقالل آمريكا منظور انقال  . 

TP

3
PT - منظور كشور مكزيك است . 

TP

4
PT - Rev. William Paley,Principles Of Moral And Political Philosophy (1785)   

   .در كالج هاروارد مطالعه كرده استمقاله ايست حاوي اصول اخالقي وسياسي پلي كه گفته مي شود ثرو آن را 
TP

5
PT - نويسنده، خطيب و سياستمدار نسبتاً محافظه كار رومي در )  قبل ازميالد106-43(نقل از سي سه رو ه ب ، De Officiis,III .ثرو با اين مقاله در كالج آشنا شد .    

TP

6
PT - هركه . ان راخواهد يافت ، اما هركه بكوشد جانش راحفظ كند حيات جاودان رااز دست خواهد دادهركه در راه من جانش را از دست بدهد ، حيات جاود : 9:24انجيل لوقا

  . مي خواهد مرا پيروي كند، بايد از خواسته ها وآسايش خود چشم بپوشد وهرروزه  زحمات و سختي ها را همچون صليب بردوش كشد و بدنبال من بيايد



 
 

١۶

ي كنوني بايد از نگهداري بردگان دست بردارند و جنگ مكزيك را متوقف كنند، هرچند كه  بقيمت  اينان در لحظه
  . ي يك ملت تمام شود  موجوديتشان بمنزله

  
PF نشينز  موافقند ، اما  آيا كسي مي تواند بپذيرد كه حكومتگران ماساچوست"پلي"ها در عمل با  ملت

1
F

  
Pدقيقاً به آنچه كه درست  ،يدر بحران فعل

  . كنند   است عمل مي
  
  
  ،  جامهدرباري، هرزه اي سيميناست  خود فروشي "

   تكراري وادارش ساخته اند، كاري   كه به 
    ".  و روحش را در ميان خار و خاشاك بروي خاك كشانيده اند

  
ت ، صدهاهزار سياستمدار جنوبي نيستند ، بلكه صدهاهزار بازرگان و اگر بخواهيم واقع بين باشيم ، بايد گفت مخالفان اصالحات  در ماساچوس

اند كه بيشتر از انسانيت به بازرگاني و كشاورزي عالقمندند و برعكس ، آماده ي اجراي عدالت به هر قيمت در ) شمالي ( مزرعه دار همينجائي 
ست ، بلكه با كساني است كه در همين نزديكي ها و در وطن ما روي سخن من با دشمنان دوردست ني. مورد  بردگان و مكزيكي ها  نيستند 

عادت كرده ايم . بدون وجود اين نزديكان ، دشمنان دوردست خطري ندارند . مي زيند و با آناني كه دورند همكاري و از آنها اطاعت مي كنند 
خواستار  آهستگي حاصل مي شود، و چونكه اقليت ناراضي وبگوئيم  توده ي انسانها آمادگي ندارند و عجولند، چرا كه بهبود و پيشرفت به  

خيلي مهم . اصالحات چندان عاقلتر يا بهتر از اكثريت نمي باشد، پس نمي بايد براي اجراي اصالحات عجله كرد وخود را بدست آنان سپرد
يي ناشناخته حضور دارد، و قدرت آن را دارد كه با نيست كه اكثريت به همان خوبي تو كه در اقليتي، باشند، بخوبي نيكي مطلقي باشند كه در جا

PFپس عجول مباش. معجزه ي خود كل توده ها را بجنبش و سرزندگي وادارد

2
FP !  

  
 كاري براي پايان دادن به اين عملكساني كه بااينهمه، در :  مخالف بردگي و جنگ اند  نظر بايد توجه داشت كه هزاران نفر وجود دارند كه در

كساني كه خود را فرزندان واشنگتن و فرانكلين مي دانند، با دستاني در جيب مي نشينند و مي گويند كه نمي دانند چه . ي دهند اوضاع صورت نم
كنند و البته كه كاري هم  نمي كنند ، كساني كه حتي مسئله آزادي بشر را نسبت به مسئله آزادي تجارت درمرتبه ي دوم  مي بينند و پس از 

 آرامي و در سكوت ، فهرست نرخ اجناس بازار را همراه با آخرين اطالعيه هاي رسيده از جنگ مكزيك مطالعه مي كنند و شايد خوردن شام ، به
ترديد مي كنند ، ! ازينان مي پرسم اين روزها نرخ يك انسان باشرف و وطن پرست چند دالر  است ؟ . روي هر دوي آنها بخواب مي روند 

براي ديگران با كمال ميل صبر خواهند كرد تا آنان .  حكومت عريضه مي نويسند ، اما مؤثر و قاطع اقدام نمي كنند تأسف مي خورند و گاهي به
تأسفي بخورند و خير  خود در راه  ِعملي بي  را تازه نفس تر كنند و به تقويتش بپردازند تاخود اينان نيز ديگر مجبور نباشند كه بخاطر " شرّ"

حداكثر اينكه، تنها يك راي ارزان و بي ارزش به صندوق مي اندازند، و هنگام عبور حقيقت  از . باره قال قضيه را بكند يكه شر هم بتواند ب
  :كنارشان، با اكراه، كالهي به احترام او از سر برمي دارند 

  ! نيكمردي"دوستدار" در برابر نهصد و نود ونه "نيكمردي حقيقي"    
  ! اينان مالك پشيزي هم نيستند. قعي يك كاال، كار راحت تري است تا معامله با نگهبان موقتي آنحال آنكه، معامله با مالك وا

                                                                                                                                                             
  . را حفظ كنيد آن را از دست خواهيد داد ولي اگر جانتان را بخاطر من از دست دهيد آن را دوباره بدست خواهيدآورداگر بخواهيد جان خود  : 10:39 انجيل متي 

TP

1
PT -Massachusetts  نفره ي  مهاجرين انگليسي آمريكاي 100كه لقب اولين گروه ( پدران زاير .  ايالتي درشمال شرقي اياالت متحده آمريكا، دركنار اقيانوس اطلس 

اين گروه متشكل از مومنين پيوريتن انگليسي بودند كه . ي نيوپليموث دراين سرزمين ساكن شدند فالور در منطقه  پس از سفر با كشتي مي1620در سال ) الي است شم
 امضاء 1776دادند وبيانيه استقالل را در سال  ايالت اوليه اي بود كه اياالت متحده آمريكا را تشكيل 13ماساچوستز يكي از . بخاطر آزار مذهبي از انگليس گريخته بودند

     . مركز آن بوستون است. كردند
TP

2
PT - چگونه مي توانيد به پاكي وروحانيت خود بباليد درحاليكه اجازه مي دهيد اين گونه رسوائي در ميانتان رخ دهد؟ مگر نمي دانيد " :5 : 6نامه اول پل به مسيحيان قرنتس

م خمير اثر مي كند و باعث ورآمدن آن مي شود؟ پس اين خميرمايه ي گناه يعني اين شخص فاسد را كه چنين رسوايي ببارآورده است، ازميان كه اندكي خمير مايه در تما
 رخ داده كه درميان فسادي شنيده ام كه درميان شما رسوايي بزرگي روي داده است و. خود بيرون كنيد تا خميري تازه وفطير باشيد كه البته مي دانم همينطور هم هستيد

باليد؟ چرا از غصه  آيا  با اينحال بازهم به روحاني بودن خود مي. شنيده ام كه يكي از اعضاي كليساي شما با زن پدر خود زندگي مي كند! مردم خدانشناس هم ديده نمي شود
  "وشرم به عزا نمي نشينيد؟ چرا اين مردمان را از كليسا بيرون نمي كنيد؟ 



 
 

١٧

  
PFتمامي جريان انتخابات نوعي بازي است مثل تخته نرد و دوز بازي

1
FP اي با  ، با قدري رنگ و بوي اخالقي، بازي اي با راستي و ناراستي، بازي

مثال، من رأيم را مي اندازم ، اما بصورتي . شخصيت اين راي دهندگان بي ريشه است.  بدنبال داردهايي كه معموال بندي معضالت اخالقي و شرط
مايلم . پيروز نشود طلوبم كنم درست است، اما درعين حال  خيلي نگران اين هم نيستم كه نكند همان حقيقت م كه فكر مي تصادفي، آنطوري

 حقيقت "حتي رأي دادن به  . بنابراين، الزام آن هرگز از مصلحت گرايي تجاوز نمي كند . م اين پيروزي يا شكست را به عهده ي اكثريت بگذار
 "خردمند ، . فقط بيان ضعيفي است از ميل تان به پيروزي آن .  بخاطر آن است" هيچ تالش و تقاليي "  دقيقا برابر با   انجام ندادن"و راستي 

در عمل ِ توده هاي انساني، خير . به آرزوي غلبه از طريق رأي اكثريت نيز نمي نشيند .   را به دست بخت و اقبال نمي سپارد "راستي 
و  سرانجام هنگامي كه اكثريت به الغاي بردگي رأي مي دهند ، به اين خاطر است كه نسبت به آن بي تفاوت شده اند و . ناچيزي وجود دارد 

رأي او، در . ازين پس خود اينان اند كه تنها بردگان موجود خواهند بود. قي نمانده استيا اينكه ديگر موارد چشمگيري از بردگي براي الغاء با
  .نهايت تنها مي تواند به معني كمك به تسريع براندازي بردگي خود وي باشد

  
 شركت كنندگان از بيشتر.  يا جائي ديگز برگزار مي شود تا نامزدي براي رياست جمهوري برگزينندF2Fاز اجالسي خبر دارم كه در بالتيمور

ند، اما فكر مي كنم اهميت اين همايش در نزد انسان مستقل، هوشمند و شريف بعنوان يك  افرهيختگان و افرادي اند كه  سياستمدار حرفه اي
ي شريف نبايد با اين وجود آيا ما از مزيت خرد و شرف  امثال اين انسانها. راي دهنده در اين است كه آنان به چه تصميمي ممكن است برسند 

سود ببريم؟ آيا نمي توانيم  روي  تعدادي رأي مستقل حساب كنيم ؟ آيا افراد بسياري در كشور ما وجود ندارند كه در اجتماعات سياسي شركت 
  نمي كنند؟

  
نده مي شود، و هنگامي كه بناگهان مي بينم  انساني كه ازو بعنوان شريف ياد مي كنم بيدرنگ از موقعيت فعلي خود را:   اما نه، اينطور نيست

وي بيدرنگ يكي از نامزدان راكه . حكومتش داليل بيشتري دارد كه از وي نوميد شود، اوست كه از خدمت به  كشور خود مأيوس مي گردد 
وام فريبان آماده  برمي گزيند وبه اين ترتيب ثابت مي كند كه او خود نيز براي هر هدف ع دم دستآنچنان برگزيده مي شوند، بعنوان تنها مورد

عجب است از موجودي  كه . ارزش رأي او از رأي قابل خريداري  ِ هر بيگانه ي بي وجدان  يا بومي مزدوري باالتر نيست .  است دم دستو 
  !" در ذاتش گوهري است كه قابل خريد وفروش نيست ": انسان است و به قول همسايه ام

  
 دريك هزار مايل مربع اين كشور وجود انسان واقعيرشد بسيار زيادي  داشته است،  اما چند نفر ظاهرا جمعيت، :  آمارهاي ما در اشتباهند

 را هاي واقعي بشردولت آمريكا آيا قصد ندارد افرادي را به  سكونت در اينجا تشويق كند تا كمبود . دارد؟ بسختي مي توان گفت يك نفر
   !برطرف كند؟

  
 آدمي كه مي تواند با تكامل و توسعه ي  سازمان اجتماعي  وفقر چشمگير هوش و – الخلقه  تقليل يافته  انسان آمريكايي به يك موجود عجيب

بشري كه اولين و مهمترين نگراني اش در لحظه ورود بدنيا اين است كه ببيند نوانخانه ها بخوبي . اتكاء بنفس سرخوشانه اش شناخته شود
يز بادر دست داشتن مجوز قانوني،  جامه ي مخصوصي پوشيده است تا پولي براي حمايت از بيوگان مرّمت و نوسازي  شده  باشند و قبل از هرچ

 بيمه ي "خالصه ي كالم اينكه،  انسان آمريكايي كسي است كه فقط به اتكاي شركت . و يتيماني كه ممكن است وجود داشته باشند گرد آورد
  . فن كند ، جرأت زندگي به خود داده است كه تعهد كرده وي را آبرومندانه كفن و د"دوجانبه 

  
وي ممكن است باز هم بدرستي، . نمايد وظيفه ي انسان، بنا به عادت، اين نيست كه خود را وقف براندازي هرگونه نادرستي، حتّي بزرگترين آنها
رستي دست بشويد و اگر ديگر نمي خواهد مسائل ديگري براي اشتغال ذهني يا عملي داشته باشد، اما اين حداقل وظيفه ي اوست كه از آن ناد

اگر من خود را به فعاليت ها و انديشه هاي ديگر وقف كنم، قبل از هر . لحظه اي به آن بيانديشد حداقل در عمل هم از نادرستي پشتيباني نكند
 ها هستم؟ بايد قبل از هر كاري  صاحب چيز، حداقل بايد ببينم كه آيا با نشستن بر شانه هاي انسان ديگري نيست كه مدعي پيگيري آن انديشه

                                                 
TP

1
PT - checkers   :نوعي بازي بر روي صفحه شطرنجي . 
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2
PT - Baltimore : ايالت تشكيل دهنده ي اياالت متحده بوده است13لند كه يكي از  بندري بر كناره غربي اقيانوس اطلس و در شمال ايالت مري  . 



 
 

١٨

 بينيد كه چه تناقض توجيه مي .شانه ها را به حال خود واگذارم، چرا كه ممكن است او نيز خود بدنبال مشغوليات و انگيزه هاي ديگري باشد
  آريم ؟ كنيم و دم برنمي  را تحمل ميناپذيري

ر بگيرم كه در عمليات سركوب شورش بردگان كمكشان كنم ، يا به جبهه مكزيك  اي كاش دستو":  شنيده ام برخي از همشهريانم مي گويند 
و با اين وجود، درست همين ها هريك، مستقيماً از طريق ابراز وفاداري و نيز غير مستقيم ،  . " داشته باشم فرصت البته اگر –اعزام شوم 

بازي را مي بينيم تحسين مي شود كه از خدمت در يك جنگ ستمگرانه سر.  را نيز تدارك مي بينندهاي جانشيني راهحداقل بوسيله پولشان 
انگار، حكومت . كنند كه وي به عمل و مقام خود آنان بي اعتناست و ارزشي برايشان قائل نيست  كساني او را تحسين مي . كردهخودداري 

الّقش بزند ، اما نه تا آن حد كه حاكميت يك لحظه هم كه آنچنان شرمگين و متنبه بوده كه كسي را بخدمت گرفته تا هنگام اقدام به گناه، ش
 همگي سرانجام مجبوريم از رفتارهاي پست مان تجليل كرده و از آنها نظم و دولت مدنيبنابر اين تحت عنوان. شده ، گناه را ترك كند

، بتدريج به موضوعي  تلقي شداخالقي ضد  گناهنكهيپس از رسد و تفاوتي نسبت به آن درمي پس از اولين شرم از گناه ، نوبت بي. حمايت كنيم 
اي بنظر آيد كه براي  زندگيي  ه تبديل مي شود كه انگار هيچ تازگي نداشته است، بطوريكه همان گناه پس از مدتي مي تواند الزمغير اخالقي

  .خود دست و پا كرده ايم
  

. آن را نهادينه كند   هاست تا از آن خطا حمايت وترين حسن خاصيت بي گسترده ترين و همگاني ترين وعادي شده ترين خطاها ، نيازمند 
آناني كه در عين مخالف بودن با . انسانهاي شريف در راستاي حسن ميهن پرستي شان، صد البته سرزنش هاي جزئي را بجان مي خرند 

ترين حاميان آن مي باشند، و به همين نسبت خصوصيات و اقدامات يك دولت، وفاداري و حمايت خود را تقديمش  مي كنند، بي شك هشيار
PFبرخي به حكومت عريضه  مي نويسند كه اتحاديه ي اياالت. جدي ترين موانع اصالحاتند

1
FP را منحل كند ، و نيز جلوس رئيس جمهور به كرسي 

 مياني  نوشته اتحاد نايد، منظورم   زياد دور نرو- را منحل نمي كنند؟ اتحاد خود آن ،پس چرا بنوبه ي خود. رياست  را به سخره مي گيرند
 آيا اينان همان نسبت را با  پس چرا از پرداخت ماليات به خزانه مملكت خودداري نمي كنند؟ – است خود آنها و حكومت

ت ، مانع مقاومت حكومت ندارند كه حكومت با اتحاديه ي اياالت دارد؟ و آيا همان داليلي كه حكومت را از مقاومت در برابر اتحاديه بازداشته اس
  اينان در برابر حاكميت نيز نشده است ؟

  
چگونه مي توان صرفاً به يك عقيده دل خوش بود و ازين دل خوشي لذت برد؟  اگر پندار آدمي اين باشد كه در اين  

با معامله مغبون شده است آيا بازهم لذتي در آن مي توان يافت؟ اگر همسايه ات تنها دالري را كه در جيب داري 
نيرنگ از كفت بيرون كند، با پي بردن به اين تبهكاري، مطمئنا آسوده خيال بر سر جايت نمي نشيني، يا با گفتن اينكه 
كاله بر سرت گذاشته است كوتاه نمي آيي و يا حتي صرفا با نوشتن اعتراضي كتبي به او جهت دريافت طلبت، دست از 

ام مبلغ، اقدام هاي مؤثرتري را صورت مي دهي و تالش مي كني كه بلكه فوراً براي گرفتن تم. تالش بر نمي داري
. عمل درست، مسايل و روابط را تغيير مي دهد عمل برآمده  از اصول، اقدام ناشي از ادراك و. دوباره كاله بر سرت نرود

اين گونه اقدام نه تنها  . اين اقدام با آنچه كه قبالً عمل مي شده كامالً تفاوت دارد. اقدام انقالبي اساساً يعني همين 
حكومت و كليساها را تجزيه مي كند ، خانواده ها را نيز، و حتي در درون فرد با جدا سازي بدي از نيكي، خود وي را هم 

  .دو شقّه مي سازد
  
  

ند، اما همزمان تا وقتي كه در آيا بايد در مقابلشان كرنش و اطاعت كنيم، يا بكوشيم تا كم كم اصالح شو: قوانين ستمگرانه هميشه وجود دارند 
   بايد بيدرنگ آنان را زير پا بگذاريم؟صالًاين كار موفق شويم از آن قوانين پيروي نمائيم، و يا ا

  
ي  بطور كلي انسان ها تحت انقياد چنين حكومت هايي، معتقدند تا زماني كه اكثريت را به تغيير اين قوانين متقاعد نكرده اند مي بايد از آنها پيرو

اما برعكس بايد بدانند كه اشكال اصلي در .   موجود خواهد شد " شرّ "اينان بر اين باورند كه اگرمقاومت كنند نتيجه ي كار بدتر از خود . كنند
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PT - Union 



 
 

١٩

PF1د سوق مي ده" بدتر"حاكميت است كه اصالحات را به سوي . خود دولتي است كه با برخوردهايش ، نتيجه ي اصالح را بدتر از شرّ مي سازد 
F

 
P 

چرا حكومت قبل ازينكه صدمه اي ببيند، بانگ و فرياد برمي آرد، هياهو براه مي اندازد و بر ضد اصالحات مخالفت مي 
ورزد؟ چرا شهروندانش را تشويق نمي كند كه براي كشف و نقد خطا هايش در آماده باش هميشگي بسر برند، و چرا با 

يح را به صليب مي كشد، كپرنيك و ولتر را از جامعه طرد مي كند و آنان برخورد سزاوارتري نمي كند؟ چرا هميشه مس
  . واشنگتن و فرانكلين را شورشي نام  مي نهد 

  
اگر اين . ممكن است كسي فكر كند كه تكذيب عمدي و عملي اقتدار دولتي  تنها خطايي بوده كه هرگز توسط دولت جدي گرفته نشده است 

PFروز مجازات تعريف شده ي مناسب و مقتضي آن را تعريف و مدون نكرده است ؟حكومت هنوز تا ام چنين است پس چرا

2
F

  
P اگر كسي كه مالي

PFنيندوخته، عمدا و از روي اخالق و وجدان، فقط يكبار از پرداخت نيم دالر

3
F

 
P به حكومت خودداري كند ، به زنداني انداخته

مدتي كه فقط با قضاوت .  مشخص نشده است مي شود كه مدت آن توسط هيچ قانوني كه تاكنون شناخته ام محدود و
PFاما اگر همين فرد صد بار. آناني كه وي را در آنجا انداخته اند  تعيين مي شود

4
FP نيم دالر از حكومت بدزدد، -نيم دالر 

  . كمي بعد باز هم اجازه خواهد يافت كه سراغ دزدي هاي بزرگتر از قبل برود 
  

بگذار به همين . اشين دولتي است ، بهتر است بحال خود گذاشته شوداگر بي عدالتي بخشي از اصطكاك ضروري م
  .شايد اين ماشين بتصادف نرم و روان شود، اما مطمئناً فرسوده نيز خواهد شد: روند ادامه دهد

  
اگر ماشين بي عدالتي، فنر، قرقره، طناب يا ميل لنگي ويژه و منحصر بفرد داشته باشد كه يدكي اش ناياب است، شايد 

اهي فكر كني كه دست زدن به آن براي تعمير، اوضاع را بد تر خواهد ساخت بطوري كه مصداق از چاله به چاه خواهد گ
شد؛ اما اگر ذاتش طوري است كه از تو مي خواهد تا عامل بي عدالتي نسبت به ديگري باشي، پس من قاطعانه مي 

PF باشد تا ماشين نظام را متوقف سازدبگذار هستي ات ضد آن اصطكاك. گويم قانون را زير پا بگذار

5
FP  . آنچه من بايد

  . انجام دهم اين است كه مطمئن گردم در هيچ حالتي، به نادرستي اي كه محكومش مي دانم تسليم نخواهم شد
  

م كه نقض قانونش در ميان راه هايي كه حكومت ايالتي براي درمان زشتي ها پيش بيني كرده است، راه هايي اين چنيني نمي شناسم و نديده ا
من . برعكس، راه هاي پيشنهادي حكومتي وقت زيادي مي گيرند و آدمي نيز عمرش بسرعت مي گذرد. را مجاز بشناسد و آن را تحمل كند

چه من براي بهتر كردن اين دنيا، پا به آن نگذاشته ام، بلكه بيشتر براي زندگي در آن، . كارهاي ديگري هم دارم كه بايد سروقت شان بروم
آدمي براي عمل كردن، تمامي لوازم را در اختيار ندارد، بجز بعضي را، و چون نمي تواند هر كاري را انجام دهد، الزم . خوب وچه بد، آمده ام

  . نيست مجبور باشد كه با اين فرصت محدود به عمل اشتباه دست بيازد
  

كه وظيفه ي آن دو، و تازه اگر آنها درخواست مرا نشنيدند، در آنصورت چه     عريضه نويسي به فرماندار يا مجلس، همانقدر وظيفه ي من است 
ممكن .   است" شرّ "همين قانون اساسي فعلي اش مصداق واقعي :  بايد كرد؟ اما حكومت خود در اين مورد راهي را پيش بيني نكرده است

ميت مي بايد با تنها روحي كه مي تواند اين قانون را بدرستي درك است اين نگاه، برخوردي خشن، سرسختانه و آشتي ناپذير بنظر آيد، اما حاك
PFكند و سزاوار خطاب هاي آن قانون باشد، با حداكثر مالطفت و مهرباني برخورد كند، هر چند كه دشوار و تلخ درنظرش  آيد

6
FP . آري، با نگاهي به
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1
PT - اي تا حسن نيت خود را نيز به او تفهيم كني، اما حكومت ممكن است پاسخ تو هيچ شري را به حكومت تحميل نمي كني، در حاليكه همزمان تالش كرده : شر تحميلي

 . ران نيز تحميل نمايدگات را با شر بدهد و آن را به دي
TP

2
PT - در واقع نام امروزين اين عمل ، جرم سياسي است .  

TP
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PT -  هر شيلينگ يك بيستم پوند سابق انگليس بود.  شيلينگ آمده است9در متن اصلي. 

TP

4
PT - بار90 اصلي در متن  
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PT - 22پانوشت . ك.ر 
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6
PT -  بله، .  در خدمتش باشنددرست ترين وجهي كه مي خواهند به  شيفته ايبهترين جان هايو چه نيكو برخوردي دارند حكومت ها در اين و آن گوشه ي دنيا با

 !مالطفت را در حق آنان به نهايت مي رسانند



 
 

٢٠

تلخ، سرسختانه و تشنج زا، درست همانند :  ها نيز به همين منوال اندتمامي تحوالتي كه در راستاي بهبود اوضاع انجام مي گيرند، مي بينيم آن
  ! تشنج بدن در هنگام تولد و مرگ

  
 مي دانند ، قبل از اينكه به حقيقتي لطمه  وارد كنند كه در پي پيروزي آنند، مي بايد "ضد بردگي"  بي ترديد مي گويم، آناني كه خود را 

  . مالي خود را از دولت ماساچوست  قطع كنند ومنتظر كسب اكثريت عددي در آينده نمانندبصورتي فوري و مؤثر، حمايت جاني و 
  

PFفكر مي كنم اگر آنان بدون چشمداشت هيچ كمكي از طرف ديگر،  فقط خدا

1
FP بعالوه هر انساني . را در جناح خود داشته باشند برايشان كافيست

  . ره  را نيز تشكيل داده استكارتر از همسايگانش مي باشد ، اكثريتي تك نف كه درست
  

سالي يكبار، نه بيشتر، همين دولت آمريكا يا نماينده اش يعني دولت ايالتي را مستقيماً و چهره به چهره  مالقات مي كنم ، آنهم در چهره ي 
  . گويد كه تو را مي شناسم مامور هم آشكارا مي . اين تنها شكل برخوردي است كه آدمي همچون من، بناچار با دولت دارد. مأمور مالياتش

  
نتيجه اينكه ساده ترين، مؤثرترين و در وضعيت فعلي، اساسي ترين شكل برخورد با حاكميت درين لحظه ي حساس و نيزعميق ترين شكل بيان 

  .نارضايتي همدالنه و مشفقانه نسبت به او، اين است كه از حاكميت دوري كني
  

 چرا كه باالخره، بخاطر انسانهاست كه چانه مي زنم –همان كسي است كه قرار است با او درگير شوم  همسايه مدني من، مأمور ماليات، درست 
وي چگونه بدرستي خواهد دانست كه چه .  وي همان كسي است كه داوطلبانه انتخاب شده تا  مامور دولت باشد–نه بخاطر مشتي نوشتجات 

 كه بعنوان –اعمالي ازو سر مي زند، مگر اينكه موظف باشد در نظر بگيرد كه آيا با من كسي است و بعنوان مأمور دولت يا بمنزله انسان چه 
آيا او مي تواند .  مانند همسايه و انساني همدل رفتار كند يا مرا مانند ديوانه و مخالفي براي  صلح و آرامش ببيند–همسايه براي وي احترام قائلم 

پروا تر از كالم من، بلكه دقيقا مشابه رفتار من، بر اين مانع حس همسايگي  كه تحميلي از سوي بدون انديشه يا كالمي بي ادبانه تر و بي 
 نفر 10 بله اگر فقط –بخوبي مي دانم كه اگر نه يك هزار، اگر نه يكصد، بلكه اگر ده نفر انسان كه بتوانم نام ببرم . حكومت است غلبه كند

   فقط يك انسان شريفبراي برچيدن بردگي در تالش است،  كه ي ماساچوست در اين ايالتاگر باز هم نه، –انسان شريف 
 همين به تنهايي – كه حاضر بود  ازين مشاركت خارج شود، و به همين خاطر در زندان واليتش محبوس مي شد –  در عمل وجود داشت

آنچه كه : ز كار ممكن است چقدر بي اهميت در نظر آيدچرا كه مسئله اصلي اين نيست كه آغا. مي توانست بمعني الغاء بردگي در آمريكا باشد
. ما فقط عاشق صحبت كردن ازخوبي هستيمولي در عمل اين چنين نيست، و . يك بار بخوبي انجام شو د، براي ابد انجام شده است

اما نه آن تك اصالح طلبي فقط انبوه روزنامه ها را بخدمت مي گيرد، ! مأموريت ما سخن گفتن از آن است نه عمل به آن
  . نفر را

   
                                                 

TP

1
PT - خداپرستي فروتن استثرو بدون داعيه ي ظاهري و تبليغي ،:  الف ،   

). نقش تنظيم كننده رابطه ي  فرد با قبيله ، طايفه و عصبيت هاي طايفه اي (  در عصر جديد اين گرايش پديد مي آيد كه از دين چنين نقشي گرفته شود ": نيز و:  ب       
اين امر .  است خيز مقدس– شده به عنوان قانونهاي برون قانونهاي عصبيتي تعبير به جاي " نشاندن قانون هاي اين جهاني وضعي" ،روشنگريگرايش 

بخاطر اين امكاني كه عصرجديد . رابطه با امر مطلقا ً متعالي: سبب مي گردد كه براي نخستين بار در طول تاريخ ، دين آن چيزي شود كه بنابر تعريف بايد باشد، يعني 
و راستي را كه براي زاهدان چه سعادتي بزرگتر ازين . در طول تاريخ بشر است ترين عصرزاهد منشانه  اين دورانبه دين عطا مي كند، به باور من 

زر و  مي توان تصوركرد كه پارسا باشند و اجازه ندهند بنام پارساييِِ ِ ديني، خون ريخته شود، لشكركشي و آدم كشي شود و كانون هاي زور و
   ). 19 ، صفحه 41حمدرضا،  آزادي انتخاب و انتخابات، فصلنامه نگاه نو، دوره اول ، شماره ؛  م نيكفر("تزوير را به نمادهاي مقدس آذين بندند؟ 

 "خدا حقيقت است"من به اين نتيجه رسيده ام كه اگر براي زبان آدمي مقدور باشد كه به توصيف كامل خدا بپردازد بايد بگويم ": مهاتما گاندي در جائي مي گويد:    ج
 تفاوت ظريف و دقيقي وجود " حقيقت خداست " و " خدا حقيقت است "ميان اين دو بيان . " حقيقت خداست " مرحله هم پيشتررفتم و گفتم دوسال پيش حتي ازين. 

  ).، تهران 1348 اميركبير، ؛ محمود، تفضلي؛ مهاتما، گاندي " همه مردم برادرند"( " .دارد كه به خوبي مي توانيد آن را دريابيد
  )1379، انتشارات زمانه، سال 34. احمد شاملو، ترانه هاي كوچك غربت، در اين بن بست، ص. ( پستوي خانه نهان بايد كردخدا را در:     د

  بدان دل داد وايد آن را برسر كوچه و بازار جار زد، اما مي توان آن را تا عمق وجود چشيد،شديني كه بنا به تعريف، نمي توان و ن. هر چهار مورد فوق اشاره به دين خفي دارند
ضرورتا ً در برابر مسائل ديگران نيز نمي تواند بي اين دين .  آن معني بخشيد و باآن رنگ آميزي كرددر عمقي حيات خود را در خلوت و جلوت  لحظه لحظه

 .طرف بماند و بدين معني غير سياسي باشد



 
 

٢١

PFهمسايه ي بسيار محترم من ، سفير ايالتي

1
F

 
P كه اوقاتش را وقف حل مسئله حقوق بشر در مجلس شورا خواهد كرد، اگر جرات بيشتري از خود

PFنشان مي داد و اگر بجاي تهديد شدن به زندان هاي كارولينا در جنوب

2
F

  
Pتي، در ايالت خود قرار بود كه بخاطر اعتراض خود به حاكمان ماساچوس

هاي خود، گناه برده داري را به گردن جنوبي ها مي  كه بجاي پذيرش كوتاهي!  زنداني ِ ايالتي آنقدر نگران– زنداني  باشد زيعني ماساچوست
از ) و نه دشمنانه( وستانهاندازد، هر چند كه در حال حاضر فقط مي تواند با اشاره به تهديد سفير ايالتي خود از سوي جنوبي ها، اقدامي صرفاً غير د

 قوه مقننه مطمئنا تا زمستان بعدي هم ، بطور كامل از موضوع دستگيري -! سوي آنان كشف كند كه زمينه ي كمي اختالف نظر با آنان باشد
 اين چنين .حساس مي شد و  دست برنمي داشت،  و نسبت به مسئله بشدت پيگير،نماينده اش توسط دولت به خاطر حق گويي در ايالت خود

  . و نه فقط صحبت صرف از آن"خوبي"است حاصل عمل به 
  
  

تا امروز، تنها جايي كه .  بزندان مي اندازد، طبيعي است كه جاي راستين انسان منصف نيز در زندان باشد ستمگرانه  در حاكميتي كه انسان ها را
هروندان خود تأمين كرده اند، زندانهايش مي باشد تا آنان را بنام قانون خود حاكمان ماساچوست براي جانها و روح هاي نسبتاً آزادتر و اميدوارتر ش

زندان . ساخته شان از حكومت دور نگهدارند ، همچنانكه همين جانها عمال و پيشاپيش، با پيروي از آرمانهاي خود از حكومت دور شده بودند
PFهمانجائي است كه برده ي  فراري، زنداني تعليقي

3
FPوست فغان آمده از ستم همنوعان خود، بايد انسانهاي دادگري را كه حاميان  مكزيكي و سرخپ

  .دانند در آنجا بيابند خود مي
  

زندان، سرزمين تك افتاده، اما آزاد و قابل احترامي است كه حكومت، نه آناني را كه بر له اويند، بلكه آناني را كه بر عليه او مي باشند، در آن 
اگر كساني فكر مي كنند كه با رفتن . است در يك حكومت برده دار كه انسان آزاد در آن مي تواند با افتخار بسر بردجاي مي دهد، تنها مأمني 

به آنجا نفوذشان از دست خواهد رفت، كالمشان ديگر به گوش حكومت نخواهد رفت و در حصار ديوارهايش ديگر نمي توانند دشمن بشمار آيند، 
ازين نيز بي خبرند كه با حضور خود در آنجا، چه باشكوه تر و مؤثرتر مي توانند با  د از ناراستي قوي تر است وخبرندارند كه راستي تا چه ح

رأي كامل خود را به صندوق بيانداز ، رأي واقعي ات را مي گويم ، نه فقط يك تكه كاغذ . بيدادي كه قدري از آن را خود چشيده اند مبارزه كنند
اما . اقليت وقتي كه خودش را با اكثريت مطابقت مي دهد ، بي خاصيت است و حتي اقليت هم نيست .  را بكارگيررا ، بلكه تمامي نفوذت

زماني كه حاكميت بر سر دوراهي به زندان انداختن همه ي  انسانهاي . هنگامي كه با تمام قوا مانع ادامه كار مي گردد مقاومت ناپذير مي شود 
اگر امسال يك هزار مرد . وزگرانه و برده داري از ديگر سو قرار مي گيرد ، در انتخاب خود ترديدي راه نمي دهدمنصف از يكسو و ترك جنگ تجا

بالعكس، پرداخت آن ماليات هاست كه خشونت . مصمم مي شدند كه احكام مالياتي شان را نپردازند ، اقدامي خشن و خونين نمي توانست باشد 
  . ت را قادر مي سازد تا دست به خشونت زند و خون بي گناهان را بزمين ريزدبار و خون بار است، چرا كه حكوم

  .  ممكن باشدانقالبي است ، اگر كه چنين "!  انقالبي صلح آميز"اين در واقع بمعني ِ
  

بايد چه پاسخي در باره  پس من ":  كه - همچنانكه قبال نيز پرسيده اند –در صورتيكه مأمور ماليات يا هر مسئول خدمات دولتي از من بپرسد 
اما حتّي بفرض ، اگر خونريزي  . " اگر واقعاً خواهان انجام كاري هستي، از شغلت استعفاء بده ":  پاسخم اين است "ي تو به مسئولين بدهم ؟ 

در اثر اين . اب نمي آيد هم براه افتد ، آيا پيش از آن، هنگامي كه رفتار حاكميت وجدان را زخمي مي سازد، همين خود نوعي از خونريزي بحس
من خود، اين خون را حتي هم اكنون هم . جراحت، مردانگي و جاودانگي واقعي انسان از دست مي رود و او را به مرگي دائمي دچار مي سازد

  . بزمين ريخته مي بينم 
  

 هر چند كه هر دو مجازات به يك –ي كنند در مورد نپرداختن ماليات ، بجاي مصادره ي اموال خاطي، پيشنهاد من اين است كه وي را زندان
 چرا كه آنان كه ناب ترين حقيقت را پي مي گيرند و به همين خاطر دشمن ترين افراد نسبت به حكومت فاسدند ، –هدف خدمت مي كنند 

                                                 
TP

1
PT -  سفير ايالتي:Samuel Hoar  به بندر چارلزتاون كاروليناي جنوبي 1844از سوي ملوانان سياهپوست ماساچوستي، در سال ،  سياستمدار اهل كنكورد،  بنمايندگي 

 .وي بمحض ورود به بندر ، تهديد به بازداشت و بردگي گرديد و با خفّت از شهر اخراج شد. مأمور شد
 

TP

2
PT -  اين ايالت جزء اياالت جنوبي در جنگ داخلي آمريكا محسوب مي . ه اقيانوس اطلس گانه امضاء كننده ي بيانيه استقالل آمريكا، درسواحل شرقي كنار13ايالتي از اياالت

 .گرديد
TP

3
PT - : parole تعليقي "در اين ترجمه  تسامحا ً تعبير.  مشروط زنداني بشرط  اداي سوگند شرافت، ونظارت بررفتار وي در زندان و بيرون از آن مي باشدعفو  نظام " 

 .   است  و نه محكومين زنداني شدهنداني نشدهز محكومينبكار رفته كه مختص  



 
 

٢٢

متي آنچنان ناچيزاست كه در مقابل در نگاه اينان، خدمات حكو. عموماً اوقات زيادي را صرف گردآوري مال نمي كنند و معموالً آه در بساط ندارند
آن، مالياتي جزئي هم، طبعاً غيرمنصفانه و بيش  از حد بنظر مي آيد، بويژه اگر كه خود را موظف بدانند درآمد خود را با كار واقعي آنهم كارگري 

د حكومت هم در ماليات بستن به او در صورتيكه شخصي وجود داشت كه بدون استفاده از پول، زندگي خود را مي گذراند، خو. بدست آورند 
 براي هميشه خود را به نهادي كه وي را ثروتمند – بدون اينكه بخواهم مقايسه ي نفرت آوري كرده باشم –اما فرد ثروتمند . ترديد مي كرد

اهدافش قرار مي گيرد، آنها را از چرا كه ثروت بين انسان و ! به بياني مطلق، هر قدر ثروت بيشتر، همانقدر خير كمتر.  ساخته است فروخته است
كسب ثروت، بسياري از سئواالتي را كه در دوران نابرخورداري  مي بايد پاسخ مي . وي  دور مي سازد و قطعاً خير چشمگيري در كسب آن نيست

به . " چگونه خرجش كند؟":  داد، منتفي مي كند، و در عين حال تنها پرسش نويني كه مطرح مي سازد سئوال سخت، اما بي فايده ايست كه
PFفرصت هاي زندگي با افزايش آنچه كه ابزار ناميده مي شوند كاهش مي يابند. اين ترتيب است كه شالوده ي اخالقي اش فرو مي ريزد

1
FP. HT TH 

 كند آن رؤياهايي را عملي سازد كه در بهترين كاري كه انسان مي تواند در زمان ثروتمندي براي اعتالي روحش انجام دهد اين است كه تالش
  .زمان فقرش او را سرگرم مي ساختند

  
PF مسيح پاسخ هرودي ها

2
F

 
Pيكي از حاضران درهمي از آستين بدر –.  ماليات معبد را به من نشان دهيد ": وي گفت. شان نهاد را بدرستي در مشت 

 همان پولي را كه او رايج و با ارزش –قيصر بر آن نقش بسته خرج مي كنيد اگر سكه اي را كه چهره ي :  در ادامه گفت–آورد وبه وي نشان داد
 بعني اگر وابسته به حاكميتيد، و با سرخوشي از مزاياي دولت قيصر بهره مي بريد، پس بخشي از حقّ  او را هنگامي كه خواهان –ساخته است 

اين كلمات در . "ت به قيصر واگذاريد و آنچه را كه متعلق به خداست به خدا بنابر اين آنچه را كه متعلق به قيصر اس. آن است به او بازگردانيد
PFراستي و ناراستي نكرد، چرا كه اصوالً عالقه اي بدانستن نداشتند جان آنان اثر نبخشيد و كمكي به شناخت شان از

3
FP .  

  
ورد بزرگي وجدي بودن مسئله و درمورد ميزان هرگاه با آزادترين همسايگانم سخن مي گويم متوجه مي شوم هرآنچه راكه ممكن است در م

توجه شان به آرامش عمومي بگويند، در نهايت و در مخلص كالم به اين نكته ختم مي شود كه نمي توانند از چتر حمايت و حفاظت ناشي از 
من به سهم خود، نبايد . ترديد و هراسندحاكميت موجود، چشم بپوشند و نيز از عواقب نافرماني بر عليه آن نسبت به اموال و خانواده شان دچار 

اما اگر اقتدار حكومتي را در هنگام رويت  برگه مالياتي اش  تكذيب و . هرگز تمايلي به حفاظت و حمايت حكومتي نسبت به خود داشته باشم
اين فرجام بدي . ا ابد دچار مشقت مي سازدنفي كنم، بيدرنگ تمامي اموالم را مصادره مي كند يا از بين مي برد و بدين ترتيب من و فرزندانم را ت

اندوختن . به همين علت است كه انسان برايش غيرممكن است بخواهد شرافتمند باقي بماند، و درعين حال بظاهر،  در آسايش زندگي كند. است
 زراعت كوچكي در آن راه بياندازي و محصولش بايد زميني را اجاره يا در اختيار بگيري،. مال ارزشي ندارد، چرا كه مطمئناً دوباره از دست مي رود

  .بايد در درون خودت زندگي كني، و هميشه با گامهايي آماده براي آغازي دوباره، به نيروي اراده ي خود متكّي باشي. را بيدرنگ مصرف كني 
  

                                                 
TP

1
PT - فقير ترين مردم كساني اند كه اشيايي بي ارزش را به دور خود گرد آورده اند، اما نمي دانند كه چگونه از آنها استفاده كنند، يا از : ثرو در جايي ديگر چنين مي گويد

 .ن بردگي خود را، خود بدست وپاي خود بسته انددستشان خالص شوند، و به اين ترتيب زنجير هاي زرين يا سيمي
TP

2
PT - Herodians: هرود كبير . بعد از ميالد مسيح است93 تن از اميران رومي منطقه ي فلسطين در فاصله ي سال چهارم قبل از ميالد تا 4هرود نام مشترك . هرودي ها

 .يا هرود اول دستور به قتل يحيي تعميد دهنده مي دهد
TP

3
PT -  متن اصلي در انجيل اين چنين است  ) : 22 : 15-22(انجيل متي:  

پس . فريسيان با هم مشورت كردند تا راهي بيابند كه عيسي را بهنگام بحث به دام بياندازند و مدركي از سخنانش عليه او بدست آورده وبازداشتش كنند:  پاسخ دندان شكن"
استاد ما مي دانيم كه شما درست كاريد، ": داران هيروديس پادشاه، نزد عيسي بفرستند و اين سئوال را ازو كنندتصميم گرفتند چند نفر از پيروان خود را با عده اي از هوا

لت حال بفرماييد آيا بايد به دو. هرچه مي گوييد به آن عمل مي كنيد، و بدون اين كه از كسي باكي داشته باشيد ويا به انچه مردم مي گويند توجه كنيد، حقيقت را مي گوييد
 يكي از سكه "اي رياكاران، با اين سئوال ها مي خواهيد مرا غافلگير كنيد؟":  عيسي كه مي دانست آنها چه نقشه اي در سر دارند،پاسخ داد"روم باج و خراج داد يا خير؟ 

:  پاسخ دادند"چه كسي برروي سكه نقش شده است؟ عكس و اسم ": از ايشان پرسيد. به او سكه اي دادند".هايي راكه با آن باج وخراج مي دهند به من نشان دهيد
 ".پس او را رها ساخته و رفتند.  پاسخ عيسي ايشان را مات ومبهوت ساخت".بسيار خوب ، مال امپراتور را به امپراتور دهيد ومال خدا را به خدا":  فرمود"امپراتور روم"



 
 

٢٣

PF انسان اگر از همه جهات رعيت خوبي براي دولت عثماني

1
FPكنفسيوس. ند شود باشد ، ممكن است حتي در آنجا هم ثروتمPF

2
F

 
P مي گفت :" 

اما اگر حكومتي بي خردي كند، اين . اگر حكومتي خردمندانه عمل كند ، اين فقرو فالكت است كه شرم آور خواهد بود
  نشين ها حتي درزتا زماني كه خواستارم حمايت ماساچوست:  من مي گويم نه ."ثروتمندان و اشرافند كه وجودشان شرم آور است 

 يا تا زماني كه با تالشي مسالمت -  بندري كه مثالً آزادي من در آن بخطر افتاده است-ر افتاده ي جنوبي هم شامل حال من شودك بندر دوي
آميز صرفاً سرگرم كشت و كار و توسعه ي زراعت خود در وطنم مي باشم، همزمان قادرم كه از حمايت از دولت ماساچوست و حق آنان نسبت به 

در صورت اطاعت است كه بايد احساس . است براي من از هر نظر، هزينه نافرماني از هزينه اطاعت از دولت كمتر. ودداري كنماموال و زندگيم خ
  . خفت كنم

  
  در - و نه خودم–چند سال قبل ، حكومت از سوي كليسا با من برخوردي داشت و به من دستور داد مبلغي را در حمايت از يك روحاني كه پدرم

من از پرداخت آن مبلغ . " پول را بده و گرنه بزندان خواهي افتاد ": حكومت به من دستور مي داد . عظه اش شركت مي كرد بپردازمجلسه ي مو
PFخودداري كردم

3
F

 
P ،در آن زمان نمي توانستم قبول كنم كه چرا مدير مدرسه بايد از كشيش . اما متأسفانه فرد ديگري به جاي من ماليات را داد

سر در . چون من مدير مدرسه دولتي نبودم بلكه با شهريه ي  داوطلبانه شاگردان گذران مي كردم! اما كشيش از مدير مدرسه نه؟حمايت كند، 
به هر . نمي آوردم كه چرا نبايد دبيرستان مانند كليسا، صورت حساب مالياتي از مردم بخواهد و حكومت را مجبور به حمايت از خواسته اش كند

 بدينوسيله تمامي اهالي بدانند كه من ، هنري ":  نمايندگان شوراي شهر، مجبور شدم اطالعيه اي به اين مضمون صادر كنمحال به توصيه ي
اين بيانيه را به دبير شوراي شهر تسليم كردم كه در حال حاضر نيز . "ثرو مايل نيستم عضو هيچ انجمني شناخته شوم كه رسماً به آن نپيوسته ام

 از آن پس با دانستن اينكه مايل نيستم عضو آن كليسا شناخته شوم، ديگر هرگز درخواستي مشابه از من نداشته است، هر حكومت. نزد اوست
اگر مي دانستم كه چگونه متن بيانيه را بنويسم، بايد مفصالً . چند مدعي بود كه درآن زمان مي بايد برروي فرض پيشين خود پافشاري مي كرد

ه امضايي در آنها نداشتم با نام و نشان كناره گيري مي كردم، اما نمي دانستم كه از كجا مي توانم فهرست كاملي از آنها از تمامي انجمن هايي ك
  . بدست آورم 

  
در آنجا، در حاليكه ايستاده بودم و ديوار هاي ضخيم . به همين خاطر يك بار به زندان افتادم، البته فقط يك شب. شش سال ماليات سرانه ندادم

 سانتي و شبكه ي فلزي مانع نور را نگاه مي كردم نمي توانستم مانع شگفتي خود از حماقت نهادي 30 سانتي، در چوبي و آهني 90 يا 60سنگي 
  .شوم كه با من طوري رفتار مي كرد  انگار كه، فقط از جنس گوشت و خون و استخوانم، پس درنتيجه مي تواند مرا زنداني كند

  
باشد كه به زندان انداختن من بهترين نوع  يستي در درازمدت به اين نتيجه رسيدهبا] حكومت[م  با خود مي گفت

استفاده از گوشت و خون و پوست من است و هرگز به اين فرصت نينديشيده كه بصورتي ديگر از وجود من استفاده 
واري بسيار ضخيم تر و نفوذ ديدم كه اگر ديواري از سنگ بين من و همشهريانم فاصله انداخته است، دي مي. كند

  . ناپذيرتر در مقابل آنان وجود دارد كه براي اينكه همچون من آزاد باشند، بايد از آن عبور كنند
  

حس مي كردم انگار كه تنها من از ميان . حتي يك لحظه هم احساس دربند بودن نكردم و ديوارهاي آنجا بنظرم اتالف سنگ و آهك رسيدند
واضح بود كه آنان نمي دانستند چگونه با من رفتار كنند، اما رفتارشان با من . لياتم را پرداخته ام و بدهكار كسي نيستمتمامي همشهريانم ما

در هر تهديد و تشويق شان اشتباهي احمقانه وجود داشت، چرا كه مي انديشيدند آرزوي اصلي من رفتن به آن سوي . مشابه رفتار با اوباش بود
 مي بستند، تأمالتي كه بدون هيچ مانع و تأمالت و انديشه هاي منينكه مي ديدم با چه دقت و تالشي در را برروي از. ديوار سنگي است

همين تأمالت بودند كه واقعاً خطر اصلي بنظر . رادعي باز هم بدنبال آنان از زندان به بيرون مي زدند، كاري جز تبسم از دستم برنمي آمد
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PT -   Confucius : مطمئن . بنيانگزار كنفسيوس گرايي. ، بمعني عاليجناب كونگ) قبل از ميالد551-479(ئت التيني كونگ فو تسه، نام تاثيرگذار ترين فيلسوف چينيقرا

مردم چين،حتي تا دوران تاثيرات رفتاري، فرهنگي، اخالقي و تاريخي وي بر .  منتشر شده است1890 مي باشدكه در "لون يو"ترين منبع آموزه هاي وي كتاب مكالمات يا 
در طي اين دوران وبويژه در دوره ي انقالب فرهنگي، تصفيه هاي خونين وسيعي تحت عنوان كنفسيوس زدائي بمثابه . پس از انقالب مائوئيستي نيزكامال ً مشهود بوده است

   . ي نمادي از ارتجاع وگرايش سنتي به جوهره ي سرمايه داري صورت گرفت
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PT -  ي كه مي گيرد توضيح اينكه هر كودك مسيحي همراه با غسل تعميد. ثرو پس از بازگشت به كنكورد وفراغت از دانشگاه، استعفا از كليسا بوداولين اقدامBaptism)( ،

 .البته برخي فرق نوين مسيحي، غسل تعميد قبل از بلوغ را جائز نمي دانند. رسما ً عضو يكي از مذاهب موجود در مسيحيت مي گردد
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رسيد، به نتيجه رسيده بودند كه كالبدم را مجازات كنند، درست همانند كودكان، كه وقتي زورشان  ي من نمي يشهچون دستشان به اند. آمدند مي
متوجه شدم حكومت بي عقل است، مانند زني تنهاست همراه با . به كسي كه مي خواهند آزارش دهند نمي رسد، بسراغ سگش مي روند

به همين خاطر، ته مانده ي احترامم را . دشمن را از هم تشخيص نمي دهد ل است و دوست وجواهراتش كه دچار ترس و دلهره  شده، دچار هو
  . نسبت به او از دست دادم و برايش متأسف گشتم

  
مي بينيم كه حكومت هيچ گاه خود را عامدانه  مخاطب ادراك فرد قرار نمي دهد، نه از نظر فكري  و نه اخالقي، بلكه تنها با جسم و حس وي 

من بدنيا نيامده ام . حكومت به توانايي فوق العاده اي همچون هوش يا صداقت برتر مجهز نيست، مگر توان فيزيكي فوق العاده. ه مي كندمقابل
بگذار ببينيم چه كسي در اين زورآزمايي از همه تواناتر است؟ كدام نيرو برتر . دلم مي خواهد به سبك خودم تنفس كنم. كه زور را تحمل كنم

PF1مكن  اطاعت مي"من" زور بگويند كه از قانوني برتر از ي"من"آنان تنها مي توانند به است ؟ 
FP. آنان مرا مجبور مي سازند تا مانند خودشان  

  . باشم
  

ر اين ديگ. نمي توانم قبول كنم انسانهايي وجود داشته باشند كه تحت فشار توده اي از انسانهاي ديگر، به اين يا آن شكل زندگي مجبور شوند
، چرا بايد باشتاب وسراسيمگي مالم را به او دهم؟ " يا پول يا جان "چه نوع  زندگي است؟ وقتي با حاكميتي برخورد مي كنم كه مي گويد 

من ثل  م"خودش بايد اقدامي كند، . از من برايش كاري ساخته نيست: مخمصه اي بزرگ باشد و نداند كه چه كند ممكن است حكومت درگير
نظام اجتماعي، ارث پدري من نبوده تا من هم . من كه مسئول موفقيت عملكرد نظام اجتماعي نيستم. "ش زانوي غم گرفتن ندارد ارز. عمل كن

اما اين را هم درك مي كنم هنگامي كه يك شاه بلوط و يك بلوط  معمولي در كنار هم زير خاك قرار مي گيرند، هيچ يك . مدافع آن باشم
 تا راه  را  براي  رشد ديگري هموار كنند، برعكس هردو از قانون هاي خود پيروي مي كنند، به بهترين وجهي كه دست روي دست نمي گذارند

تا اينكه يكي از آنان از روي تصادف سايه اش بر سر ديگري  مي افتد و او را خفه . مي توانند جوانه مي زنند، رشد مي كنند و شكوفه مي دهند
  .  انسان نيز. مطابق سرشت خود زندگي كند، مي ميرداگر گياهي نتواند. مي سازد

  
يكتا پيرهن سرگرم گپ زدن با يكديگر بودند و رايحه ي شب  وقتي وارد شدم زندانيان ِ. شب زندان به حد كافي جالب بود و برايم تازگي داشت

من صداي . جمع  با اين حرف پراكنده شد. " زنجير است  يالال بچه ها بيائيد ، وقت غل و": اما زندانبان گفت. از آستانه ي در سرك مي كشيد 
  .پايشان را شنيدم كه به اطاقك هاي خالي خود برمي گشتند

  
 وقتي در را بستند ، هم سلولي ام بمن ياد داد كالهم را ".  بچه ي زبر و  زرنگ، همدم كار درست":  زندانبان ، همبندم را اين طور معرفي كرد

اطاق ها ماهي يكبار با گل گيوه سفيد مي شدند، و البته اين يكي سفيدترين شان . وازم خود را چطور در آنجا مرتب كنمكجا آويزان كنم ، و ل
او طبعاً مي خواست بداند از كجا آمده ام و چرا . امكانات بسياربسيار ساده اي داشت و احتماالً تميزترين آپارتمان شهر مي توانست باشد. بود

تي جريان را به او گفتم، به نوبه خود همين سئوال را ازو پرسيدم، البته با اين فرض كه آدم درستي است، فرضي كه هميشه به وق. زنداني شده ام
تا . "اما من هرگز اين كار را نكرده ام.  مي پرسي چرا ؟ چون مرا به آتش زدن يك كاهداني متهم كرده اند": گفت. آن اعتقاد خواهم داشت

ستم كشف كنم، احتماالً قضيه به اين شكل بوده است كه در حال مستي در يك كاهداني خوابيده و چپقش را در آنجا چاق آنجائي كه مي توان
احتماالً . به زيركي شهره بود و سه ماهي مي شد كه در انتظار دادگاه در آنجا منزل داشت. و به اين ترتيب كاهداني آتش گرفته است. كرده است

اما با اينحال كامالً سربراه  و قانع بود، چرا كه خوابگاهي مفت  به چنگ آورده . يد به همين خاطر در آنجا طي مي كردمدت طوالني تري را با
  .حس مي كرد كه با او خوش رفتاري مي شود بود و

  
اش نگاه كردن به بيرون پنجره فهميدم كه انسان اگر مدت زيادي آنجا بماند ، كار اصلي .  پنجره اي را او اشغال كرده بود و من هم ديگري را

فهميدم زندانيان قبلي از كجا فرار كرده اند و . چيزي نگذشت كه با همه ي سوراخ  سنبه هايي كه در سلول باقي مانده بود آشنا شدم. خواهد بود
راي خود تاريخي دارد و نقل كدام ميله اره شده و تاريخچه ساكنين مختلف آن اطاقك چه بوده، چون كم كم  متوجه شدم كه حتي اينجا هم ب

احتماالً اين تنها خانه ايست در شهر كه ابياتي در آن به رشته نظم در مي . هايي  كه هرگز در آنطرف ديوارهاي زندان بر سر زبانها نمي افتند
ي مردان جوان كه معلوم شده بود  فهرستي طوالني از اشعار برخ. آيند و پس از آن به ديگران عرضه مي شوند، اما رسماً به انتشار در نمي آيند

  .  آنان با خواندن اين اشعار از خود انتقام  مي گرفتند. مي خواسته اند  فرار كنند بمن نشان داده شد
                                                 

TP

1
PT - 9ي   صفحه4و 2پانوشت هاي . ك.ر  



 
 

٢۵

  
  

بم را گفت، جاي خوا درپايان گپ و.  تا جايي كه مي توانستم در مورد خودم به او نم پس ندادم،از ترس اينكه مبادا همبندم را هرگز دوباره نبينم
  . نشان داد و خاموش كردن چراغ را بمن سپرد

  
بنظرم رسيد كه قبالً هرگز صداي . دراز كشيدن يك شبه در آنجا مانند سفر به سرزميني دوردست بود كه هرگز تصور رفتن به آن را نكرده بودم

انگار . ي بازي خوابيده بوديم كه پشت ميله ها بودساعت شهر و جنب و جوش هاي شبانه بيرون آن را نشنيده بودم، چرا كه در اينجا با پنجره 
PFكه روستاي موطن ام را در قرون وسطي مي ديدم، در حاليكه كنكورد ما بدل به يكي از شاخه هاي رود راين

1
F

 
P در آلمان شده بود، و تصاوير

عادي نبودند، بلكه آواي شهروندان متشخص آواهايي كه در خيابان مي شنيدم، اصواتي . شهسواران و دژهاي آنان از پيشاپيشم رژه مي رفتند
تجربه اي كامالً . من بيننده و شنونده ي اجباري جنب و جوش هايي بودم كه در آشپزخانه قهوه خانه كناري جريان داشت. قديمي آلماني بودند
  !!نو و كمياب براي من

  
. مي دانستم، اما قبالً هرگز نهادهاي آن را نديده بودم م باخبرمن خود را تا حدي از جريانات شهر.  اين نگاهي بود از نزديك به شهر موطنم

ازين پس بودكه . زندان يكي از نهادهاي غيرعادي آن بود، چرا كه شهر ما شهركي روستايي بشمار مي آمد و بعيد بود كه زندان هم داشته باشد
  . پي چه چيزهايي مي باشنددر كم كم مي فهميدم ساكنان آن 

                                      
فردا صبح، صبحانه امان از سوراخ در به داخل گذاشته شد، در ظرف حلبي چهارگوشي كه  يك ليوان بزرگ شكالت مايع به همراه نان قهوه اي 

ن را برگردانم، اما وقتي صدا زدند كه ظرفها را برگردانيد، آنقدر بي تجربه بودم كه اضافه ي نا. و يك قاشق آهني مي توانست در خود جا دهد
كمي بعد گذاشتند تا براي علف چيني به مزرعه اي در همسايگي برود كه كار . رفيقم آن را قاپيد و گفت كه براي نهار يا شام آن را پس انداز كنم

  .به همين خاطر با من خداحافظي كرد و گفت كه شك دارد مرا دوباره ببيند. هر روزش بود و تا ظهر هم برنمي گشت
  

وقتي از زندان بيرون آمدم برداشتم اين نبود كه در زندگي مردم . آزادم كردند. ماليات را پرداخته بود صي بخاطر من دخالت كرده بود وشخ
 با گامهايي لرزان ،تغييرات بزرگي رخ داده است، تغييراتي از آن دست كه هر زنداني جواني، پس از سالها حبس در هنگام بيرون آمدنش از زندان

با اين وجود تحولي در صحنه ي شهر، ايالت و كشور بنظرم آمد كه بزرگتر از هر تغييري بود كه مي توانست . موهايي خاكستري حس مي كندو 
. عالوه بر اينها توانستم حاكميتي را كه زير سايه اش زندگي كرده بودم از آن هم واضح تر و شفاف تر ببينم. طي اين مدت كوتاه بوجود آيد

دريافتم .  مردمي را كه بين شان زندگي مي كردم تا چه حدي  مي شود بعنوان همسايگان  و دوستاني خوب بر رويشان حساب كردفهميدم
PFدوستي شان تنها براي روزهاي خوشي است

2
FPپيش داوري ها، تعصبات و خرافاتشان، بهمراهشان  ، اصالً  ميلي به درستكاري ندارند، سرشت 

  . كه سرشت چيني ها و مردم مالزييي گوآنچنان از من دور است 
در نهايت . در فداكاري هايشان براي بشريت، دست به هيچ خطري نمي زنند، حتّي در حد اموالشان، مردم بطور عام 

 خيلي هم شريف نيستند، بطوريكه با دزد همان گونه رفتار مي كنند كه دزد با آنان و اميدوارند با كمك برخي ،اينكه
 روح ؛فايده  روزه، دعا و پرسه زدن گهگاهي در يك مسير سرراست، بي خطر، اما بي-اهري، قدري نمازمراسم مذهبي ظ

شايد اين قضاوت در مورد آنان قضاوتي خشن باشد، چون باور دارم كه بسياري از آنان از داشتن . خود را نجات بخشند
  .نهادي بنام زندان در روستايشان بي خبرند 

  
رسم بود وقتي بدهكار فقيري از زندان آزاد مي شد، آشنايانش براي خوشامد گويي به  او، انگشتانشان را بصورت متقاطع به در روستاي ما قبالً 

ن اما اين بار همسايگانم در مورد من اي.   " خوش آمدي ":نشانه ميله هاي پنجره ي زندان بر روي هم مي گذاشتند و از پشت آنها مي گفتند
وقتي كه بزندان افتادم، به كفاشي .  در عوض اول مرا و بعد يكديگر را نگاه كردند، انگار كه از سفري دور و دراز برگشته ام برخورد نكردند،گونه
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 .ندبسياري از آبادي هاي آلمان قديم دركنار اين رود بنا شده ا. به درياي شمال بريزد
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صبح روز بعد وقتي كه آزاد شدم، براه افتادم تا كارم را تمام كنم و بعد با كفش هاي پوشيده، خود . رفته بودم تا كفش تعميري ام را تحويل بگيرم
بودند، و چون اسبم در مدت بيتاب شده ذغال اخته هايي كه بي صبرانه در حسرت دستان مشتاق من . يافت ذغال اخته ها ميهمان كردمرا به ض

كمي زين و يراق شد، تنها نيم ساعت بعد در ميان يك بيشه ي ذغال اخته بودم كه بر روي يكي از بلندترين تپه هايمان قرار داشت، تنها سه 
  . اينجا بود كه حاكميت، ديگر در هيچ عرصه اي حضور و بروز نداشت. كيلومتر دورتر

  
  !! !زندان هاي مناين بود كل ماجراي 

  
 خواهانم كه همسايه ي ،هرگز از پرداخت عوارض راه سازي خودداري نكرده ام، چون هر قدر مايلم كه رعيت بدي باشم، به همان ميزان هم

هيچ .  هم اكنون در حال انجام وظيفه خود بعنوان معلم هم واليتي هايم مي باشم، مدارس هم بگويم كهدر مورد پشتيباني مالي از. خوبي باشم
بزباني ساده تر تنها آرزومندم كه از پشتيباني و . مورد خاصي در پرونده ي مالياتي ام وجود ندارد كه علت آن خودداري من از پرداخت آن باشد

بر سر آن نيستم كه رد دالر . م، از حوزه اقتدار آن خارج شوم و بطور مؤثر دامن خود را ازو دور نگهدارمابراز وفاداري به حاكميت خودداري كن
ي خريده شود تا "رپ سر" مگر اينكه مستقيماً با آن برده اي يا تفنگ ،)البته اگر مي توانستم ( مالياتم را پي گيري  كنم كه تا به كجاها مي رود

 خود، در شيوه يدر واقع به . وفاداري ام مي باشم ، در انديشه ي رديابي آثار پشتيباني و اما در عوض–ر بي گناه است  دال–كسي را با آن بزنند 
 آنطور كه معمول است هنوز هم تا آنجائي كه مي توانم از مزاياي حكومت استفاده مي با اين حال،سكوت به حاكميت اعالم جنگ مي كنم، 

  . كنم
  

 كه بدليل همدردي با حكومت، ماليات درخواستي از مرا مي پردازند، آنان فقط آنچه را كه قبالً در مورد خودشان عمل كرده اگر ديگراني هستند
اگر ماليات را بخاطر عالقه ي . اند انجام مي دهند، يا بدتر از آن، بي عدالتي اي را ترويج و تشويق مي كنند كه حتي بيشتر از نياز حاكميت است

كار مالياتي، مي پردازند تا اموالش را نجات دهند يا مانع به زندان بردنش شوند، به اين دليل است كه بدرستي نينديشيده اند تا چه حد بيجا به بده
  . به احساسات شخصي شان اجازه داده اند تا مانع خيري عمومي شوند

  
  

 نظر زياد پافشاري كند، به اين دليل كه ممكن است عملكردش، اما انسان نمي تواند برروي اين نقطه. پس موضع من در حال حاضر چنين است
بايد به وي فرصت داد تنها آنچه را كه متعلق به خود و زمانه ي . بواسطه لج بازي با اعتقادات مردم، يا دنباله روي بي جهت از آنان منحرف شود

  .خود مي باشد انجام دهد 
با خود مي . اگر راه و چاه را مي دانستند، حتما بهتر ازين عمل مي كردند. است، تنها ناآگاهندگاهي اوقات فكر مي كنم، اين مردم نيت شان خير 

گويم چرا وقتي همسايگانت ميلي به آزار تو ندارند، با كار هايي همچون ماليات ندادن مجبورشان ميكني كه از طريق دولت شان با تو برخورد 
شان مي شوي؟ اما دوباره كه فكر مي كنم مي بينم اين توجيه درستي نمي تواند باشد براي كنند وبه اين ترتيب رنجشان مي دهي و مزاحم 

باز هم گاهي اوقات از خودم .  يا اينكه بگذارم همسايگانم رنج بسيار بيشتري را از نوعي ديگر تحمل كنند،اينكه من هم  همچون آنان رفتار كنم
PFنت، بدون سوء نيت، بدون هر احساس شخصي، از تو فقط نيم دالر مالياتمي پرسم وقتي ميليون ها انسان بدون تندي و خشو

1
FP ناقابل 

درخواست مي كنند، چرا خودت را در برابر آسيب اين نيروي بي رحم غالب قرار مي دهي؟  البته با دانستن اين نكته كه آنان نمي توانند حرفشان 
از هر گروه ميليوني  اينكه بتواني و از سوئي ديگر، بدون) اجازه ي اينكار را نمي دهدكه قانون اساسي شان نيز چون( را پس بگيرند يا تغيير دهند

  .، فرجام بخواهي براي ندادن ماليات و اعالم نا حقّ بودن آن،همچون آناناي 
  

به هزاران ضرورت  ونيروي در برابر سرما و گرسنگي ، باد وامواج دريا نمي تواني اين چنين لجوجانه مقاومت كني، بلكه به آرامي و در سكوت 
را كامالً بي رحم ندانم، ) ملت-دولت(اما دقيقاً به نسبتي كه من اين نيرو. در واقع دستت را به النه ي مارفرو نمي كني. مشابه تسليم مي شوي

 نه –دارم، با اين ميليون ها نفر نيزنيز بپذيرم همانطور كه پيوندهايي با ده ها ميليون انسان ملت هاي ديگر  بلكه بخشي از آن را انساني ببينم و
 پيوند دارم، متوجه خواهم شد كه آن فرجام خواهي ظاهرا ً –به عنوان اشيايي صرفاً بي جان يا بدون احساس بلكه بمنزله ي همنوع وهمسايه 
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PT - در متن اصلي چند شيلينگ آمده است. 



 
 

٢٧

اما اگر عمداً دستم را به . شانناممكن، امكان پذير است، قبل از هر كاري و بيدرنگ، توسط  خود آنان از حكومت و سپس توسط آنان از خود
  .داخل النه مار فرو كنم، شكايتي از مار و يا خالق مار نبايد داشته باشم، و تنها بايد خودم را سرزنش و متهم كنم

  
رخالف خواسته  ب، اگر مي توانستم خود را مجاب كنم كه حق دارم انسانها را همانطور كه هستند بپذيرم و با آنان همانطور رفتار كنم و بداليلي

PFجبري مؤمن ها و انتظاراتم از آنچه كه من و آنها بايد باشيم عمل كنم، آنگاه  مانند يك مسلمان و

1
FP ، بايد تالش مي كردم كه با حوادث 

برابر يك همانطوركه هستند بسازم و بگويم كه خواست، خواست خداست، وازين باالتر، تفاوتي است بين مقاومت در برابر اين نيرو و مقاومت در 
PFنيروي مطلقاً حيواني يا طبيعي، چرا كه مي توانم در برابر اين پديده با قدري اثربخشي مقاومت كنم، اما نمي توانم مانند اورفئوس

2
FP متوقع باشم 

  . كه طبيعت سنگ ها، درختان و جانوران را تغيير دهم 
  

ه به خشخاش بگذارم تا ظرايف تفاوت ها را مطرح سازم يا خود را برتر از دوست ندارم مت. ميل ندارم كه با هيچ ملتي يا مردمي به نزاع برخيزم
و حتي باالتر از . بدنبال بهانه هايي براي تبعيت از قوانين ارضي حكومت هستمحتي جاي آن است بگويم بيشتر اوقات . همسايگانم معرفي كنم

 نقطه ي حساس براي شك كردن به خود دليل دارم، و هر ساله همين كه در واقع در اين. آن، آماده ام كه با اين قوانين خود را همساز كنم
مأمور ماليات سر مي رسد، خودم را مايل به مرور مجدد اعمال و مواضع دولت هاي ايالتي و مركزي و احواالت مردم مي بينم تا پيش زمينه اي 

  . براي اطاعت از حكومت كشف كنم
  
   پاس داريم  دلبندمان وطن را همچون "
  تالش،  عشق و گاهي كه با وجود نثارو   

  مي گرديم،   از اداي حرمتش نوميد
   ، به فرجام كار انديشه كنيمتر آنكه نيكو  
   ،جان را با عمق وجدان و دين آشنا سازيمو   

   "   نه با تمناي زر و زور 
  

است كه من وطن پرستي بهتر وقت آن نه فعاليت هايم بازدارد ومعتقدم حكومت بزودي قادر خواهد بود با اقدامات مثبت خود مرا از تمامي اين گو
  .از ديگر هموطنانم نخواهم بود، زيرا ديگر نيازي به اين تمايز وجود نخواهد داشت

دولت  قانوني بسيار خوب است، قانون و دادگاه ها بسيار محترم اند، حتي همين حاكميت و ، حداقلي، قانون اساسي با تمامي اشكاالتشي با نگاه
  . ، بسيار ستايش برانگيز و نادر است كه بايد شكر گزارش بودجنبه هاي مختلفيآمريكا از 

  
مسائل را ببينيم، اينها همان نكاتي اند كه قبالً  اما اگر كمي حداكثري تر.  بسياري از مردم نيز، اين نهادها  را به همين صورت توصيف كرده اند

 نگاه كنيم و از باالترين نقطه قضايا را ببينيم چه كسي خواهد گفت كه اين نهادها چه هستند ؟ يا اينكه اگر باز هم حداكثري تر. شرحشان رفت
  آيا اصال ارزش نيم نگاهي را دارند يا خير ؟ 
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PT - good Mussulman and fatalist  : جبر گرا معرفي شده است"هم ارز"مي بينيم كه در روزگار نويسنده ، براي غربيان، مسلمان . 
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2
PT - Orpheos : حضور وي در ادبيات وهنر باستاني يونان بشكل آوازه خواني است كه با . ريخي بعنوان بنيانگزار ارفيسم يا شخصيتي كامال ً اساطيريشخصيتي تا

 اصالح نموده غزلياتش، آنچنان شگفت آور مي خواند و مينوازد كه حيوانات وحشي را با موسيقي خود مبهوت مي سازد و بدين ترتيب امكان مي يابد كه هويت وذاتشان را
اما به اين دليل كه به . وي از دنياي زير زميني مردگان بازديد مي كند و خداي اين دنيا را مجاب مي سازد كه همسرش يوريديك را از دنياي مردگان آزاد كند. وتغيير دهد

  . د، مجازات مي گردد واو را دوباره از دست مي دهدقولش مبني بر نگاه نكردن به سيماي همسر، تا زماني كه به دنياي زندگان نرسيده اند وفا نمي كن
هم اكنون اثري ( مشرب وآئيني عرفاني در يونان باستان است كه در قرن هفتم يا ششم قبل از ميالد و بر اساس اشعار منسوب به ارفئوس بوجود آمد ) Orphism(ارفيسم

بيعت انسان و ضرورت نجات انسان از پاره ي شرارت آميز وجود خود بكمك تزكيه اخالقي و آداب تاكيدش بر وجود نيروهاي خير وشر در ط). ازين اشعار در دست نيست
اما انديشه هاي اصلي و عميق موجود در اين دين توسط . در قرن پنجم تا سطح يك رشته خرافات نزول مي يابد. مذهبي در طي يك رشته تناسخ هاي متوالي مي باشد

آرمانهاي برجسته ي آن،  . درك مي شود)  قبل از ميالد443اعر غزل سراي يوناني، مصداق بي نظمي يا فقدان خويشتن داري، درگذشته در  ، شPindar( افالطون و پيندار
 .بعد ها با اساطير پيش پا افتاده و بدوي ممزوج شدند و توسط كشيشان و كاله برداران مورد سوء استفاده قرار گرفتند



 
 

٢٨

من لحظات .  قائل امآندولت ارزش زيادي براي من قائل نيست و من هم كمترين ارزش ممكن را براي  .و اما دولت
اگر شخصي بي انديشه، بي تصور و خياالت وجود .  نمي گذرانم، حتي در همين دنيااش را در زير سايه زيادي از عمرم

  حاكمان يا مصلحين بي خرد هرگز – كه اين وضعيت هرگز نمي تواند مدت زمان درازي برايش ادامه يابد–داشته باشد 
  . نمي توانند برايش مزاحمتي مهم بوجود آورند 

  
 كه زندگيشان برحسب حرفه، وقف مطالعه ي اين موضوعات يا مشابه انيآناتفاقاً با من اختالف نظر دارند، اما عامي  افراد مي دانم كه بيشتر

  .از عامه ي مردم قانع  مي سازند ، مرا بسيار كمتر، يعني از خواص اندآنهاست
  

آنان از حركت دادن . طور شفاف به گفته هايشان اعتقاد ندارنددولتمردان و قانونگزاران كه كامالً در چهارچوب نظام سخن مي گويند، هرگز ب
اينان ممكن است . جامعه ي ايستاي كنوني سخن مي رانند، اما خود بهتر مي دانند كه بدون همين جامعه فعلي هيچ تكيه گاه ديگري ندارند

مفيدي اختراع كرده باشند كه ما بخاطرشان صميمانه انسانهايي با تجربيات و تمايزات خاصي باشند و بي شك سيستم هاي هوشمندانه و حتي 
اينان عادت دارند . تشكر مي كنيم، اما تمامي ذكاوت و فايده مندي شان در چهارچوب مشخصي قرار مي گيرد كه داراي ابعاد گسترده اي نيست

PFوبسترشخص آقاي . فراموش كنند كه دنيا با سياست و مصلحت گرايي اداره نمي شود

1
F

 
Pردولت قدم برنمي دارد ومسئوليت هايش هرگز پشت س

سخنانش براي قانون گزاراني خردمندانه . موردش، با صالحيت سخن گويد را بعهده نمي گيرد و به همين خاطرمجاز نيست كه از سوي او و در
انها قانون مي گذارند، او هرگز است كه در انديشه ي اصالحات اساسي در دولت موجود نيستند، اما در نظر متفكران و آناني كه براي تمامي زم

  . يكبار هم  لحظه اي به اين موضوعات فكر نكرده است
  

.  را بزودي افشاء خواهند ساخت" وي"نفسانه شان، حدود و ظرفيت پذيرش انديشه  كه حدس هاي خردمندانه و نيكباخبرم من از وجود كساني 
 طلبان و نيز در مقايسه با خرد و فصاحت باز هم بي ارزش تر عامه ي سياستمداران، با اين وجود، در مقايسه با مشغوليات بي ارزش اكثر اصالح

 در مقايسه با ديگران، هميشه قوي، اصيل، و.  خدا را شاكريم ،ي موجود است، و ما بخاطر وجود او سخنان او تنها سخنان باارزش و خردمندانه
با خود را  هميشه ،حقيقت اما. ي از روي خرد يا مصلحت انديشي ِ سازشكارانه استبا اين همه، كار هاي و. باالتر از همه، اهل عمل تر است

افشاي عدالتي ندارد كه ممكن است با بي عدالتي سازش كرده   و عالقه اي به كشف وسازگار و يكدست مي كند، از خود الگو مي گيردخودش 
 واقعاً قرار - البته همين لقب را نيز دارد–است  "مدافع قانون اساسي"وار عنوان وبستر بخوبي سزا. حقيقت خود را با اين ها مقايسه نميكند. باشد

PFهستند 1787رهبرانش مردان .  بلكه رهرو است،وي رهبر نيست. نيست كه هيچ حركتي از سوي او بجز حركات دفاعي انجام پذيرد

2
FP. وي 
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PT - Daniel Webster :1852:  مرد آمريكايي، درگذشت ن و سياستحقوق دا. 

 
TP

2
PT -  نويسندگان وتصويب كنندگان قانون .   با تشكيل جلسه ي كنگره ي آمريكا براي ايجاد دولتي مقتدر، قانون اساسي آمريكا به تصويب رسيد1787در سال : 1787مردان

نمايندگان كنگره . ر طبق قانون اساسي، سيزده ايالت آمريكاي شمالي داراي حكومت خودمختار شدندب.  شهرت دارند" پدران بنيانگزار "اساسي آمريكا در تاريخ اين كشور به 
 از طريق گفتگو و نه از طريق ،در قانون اساسي، حق داشتند درموارد ضروري با در نظر گرفتن حداكثر آزادي فردي براي محدود كردن قدرت بيش از حد حكومت مركزي

 اصالحيه كه از سال 27ها قوانين عادي بلكه قانون اساسي را نيز تغيير دهند، آنچنانكه قانون اساسي فعلي امريكا چيزي نيست جز هفت اصل و ستيزه و براندازي، نه تن
  .  طي شانزده بار اصالح، به آن اضافه شده اند1972تا 1791

مطلق به شهروندان داده شده بود و شهروندان مجاز بودند كه ابتدا با امكاناتي كه در  حكومت ابد مدت فرض نشده بود، بلكه حق تغيير حكومت بطور ،در اين قانون اساسي
قانون اساسي پيش بيني شده، به تغيير وبركناري بخشي از حاكميت يا كل آن اقدام كنند و در صورتي كه حاكميت بخواست مردم تمكين نمي كرد، حق داشتند با استفاده از 

ه كه الزم باشد با توسل به آن بتوانند در برابر حكومت نا صالحي كه با روش هاي قانوني كنار نمي رود بايستند، مقاومت ورزند، به عقب حق حمل يا مالكيت سالح هرگا
بدين وسيله با   بيني كند وقانون گزار بدين وسيله خواسته بود تا مانعي هميشگي در مقابل تمركز ناسالم قدرت حاكمه پيش. نشيني وادارش كنند يا در نهايت آن رابراندازند

از منافع واقعي و دراز مدت  نقد قرار داده و نيروهاي مسلح، حاكميت را دائما ً در معرض تحديد، تجديد، تحول و مراقبي هميشگي همچون مردم مسلح ونيز عدم انحصار
  :  اينجا مي آيدجهت آشنايي با فضاي حاكم بر اين قانون دو اصالحيه در. هيئت حاكمه و مردم حفاظت نمايد

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و :  )1791(اصالحيه اول 
  . وضع نمي كندهيچ قانونيدادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، 

 حمل و نگهداري اسلحهكه براي امنيت يك ايالت آزاد ضروري باشد و حق مردم براي  نيروي منظم شبه نظامي مردمي داشتن يك:  )1791(اصالحيه دوم 
  . محترم شمرده مي شود
نيوهمپشاير، : تسيزده ايالت  اين بيانيه را امضاء كردند كه اسامي شان به اين شرح اس.  به تصويب رسيد1776 جوالي 4ي استقالل آمريكا در الزم بذكر است بيانيه
 ." رد آيلند"ور ، ويرجينيا، كاروليناي شمالي، كاروليناي جنوبي، جورجيا و كت، نيويورك، پنسيلوانيا، نيوجرسي، مريلند، دله ماساچوستز، كانكتي



 
 

٢٩

ي  اوليه باني از تالشي نكرده ام و نخواهم كرد كه شالوده هاي  اصيل وپشتي من هرگز تالش نكرده ام، هرگز پيشنهاد نكرده ام، هرگز":گويد مي
چون اين ":وي در ادامه، در توجيه مجوزي كه قانون اساسي به برده داري داده است مي گويد  ".اتحاد اياالت مختلف را تهديد كرده و برهم زند

  ". است آن را به حال خود واگذاشتخدشه است، پس بهتر بي  و"جامع ومانع"مجوز بخشي از يك مجموعه ي 
  

 قادر به بيرون كشيدن حتي يك مورد حقيقت از ميان مفاهيم صرفاً سياسي قانون اساسي  نيست و چنان ،وي عليرغم هوش و توانايي خاصش
 –استمردان دور انداخته شود  كنار گذاشته شده تا به نيروي خرد و زيركي ِ سي انگار كه بعنوان شيئي ي بي مصرف كامالً،مي نگردقانون به آن 

مجبور شود به  انسان چه كاري الزم است در اينجا، در آمريكاي امروز براي محو بردگي انجام دهد جز اينكه "مثالً در پاسخ به اين سئوال كه 
ه اي ممكن است حاصل فوق العاد ؟، يا اينكه در هر صورت، ازين قانون اساسي، چه ضابطه ي اجتماعي جديد و دست زندخطر ماجراجوئي و

مي شود كه  بصورت كلي سخن مي گويد مجبور ، وي در حالي كه اعتراف ميكند بعنوان فردي غيردولتي و با حفظ حريم خصوصي خود و"شود؟
  منافع وآن مي خواهند بردگي را تداوم و نظام بخشند در جهتا  روشي كه دولت هاي اياالت برده دار ب": كند پاسخ هايي چنين ياس آور صادر

نهاد . در برابر خداست اين روش بر اساس مسئوليت هاشان در مقابل راي دهندگان، قوانين عام مالكيت، بشريت، عدالت و. مصالح خودشان است
افع ها و من روشربطي با آن تضاد و جوشند هيچ  يا هر آرمان ديگري مي گرايي هايي كه در نقاط ديگر تشكيل مي شوند و از درون نوعي انسان

TPFآنان هرگز هيچ حمايت وتشويقي از سوي من دريافت نكرده اند ونخواهند كرد. ندارندو مصالح 

1
FPT.  "  

  
منبع زالل  آناني كه جويباري باالتر را جستجو نكرده اند، دركنار آناني كه سرچشمه هاي ناب تر حقيقت را نمي شناسند،
نگاه با فروتني و احترام از آنها سيراب مي گردند، اما ديگراني آ! انجيل و قانون اساسي زانو مي زنند و چه خردمندانه هم

سوي  به  رو گيرند و ي سفر برمي "باره"آب از كجا به اين آبگير و آن درياچه سرازير است، باري ديگر  كه شاهدند آن
  .ي خود را ادامه مي دهند تر، سلوك زائرانه ي نابا سرچشمه

  
نوابغ در تاريخ جهان نادرند و خطيبان، سياستمداران . نبوغ خاصي در قانونگزاري داشته باشدهيچ فردي در آمريكا ديده نشده كه 

TPF، اما رئيس مجلس كه بايد سخنگوي منتخب درد هاي مردم در مقابل حكومت باشدوفصحاء هزاران هزار

2
FPT ، تاكنون دهانش را باز نكرده 

  .نج ترين مسائل روز استبشنويم، اويي كه قادر به حل و فصل بغر است تا سخني ازو 
  

نه بخاطر آن حقيقتي كه بيان مي كند يا آن شجاعتي كه گوينده مي تواند  فصاحت دوست داريم و  ما فصاحت را بخاطر
 قانون گزاران ِ ما هنوز تفاوت ارزشي ِ آزادي تجارت را با آزادي انسان و نيز تفاوت اتحاد اياالت. ن الهام بخشدابا گفتن حقيقت، به ديگر

اينان نبوغ واستعداد پاسخ به مسائل نسبتاً جزئي  ِ ماليات گيري، امور مالي، تجارت، توليد . را با شرافت اخالقي در پيشگاه يك ملت، فرانگرفته اند
 زبان بازي اي –ان بازي قانون گزاران كنگره سپرده بودند بزحرّافي و اگر ريسمان هدايت ما را به دست . صنعتي  و كشاورزي را دارا نمي باشند

اش را هم، درميان ملل ديگر بزودي  آمريكا همين جايگاه فعلي –كه با تجربه ي بموقع و بجا و شكايات مؤثر مردم اصالح نمي شد 
 هرچند شايد مجاز به گفتنش نباشيم ولي انجيل مدت هجده قرن است نوشته شده، اما كجاست آن قانون گزار صاحب خرد .از دست مي داد

TPFگزاري بيافكند كه انجيل مي تواند برروي دانش قانون د عملي الزم، تا فرصت را غنيمت شمارد و از نوريو استعدا

3
FPT استفاده كند؟   

  

                                                 
TP

١
PT - سييادداشت مصحح  ِ متن انگلي.( اين نقل قول هاي خالصه شده، پس از قرائت متن سخنراني وي به  متن اضافه شده است(      

TP

٢
PT- Speakerاو موظف است . نه برگزيده ي نمايندگان مجلس و نه بخشي از ساختار قدرت نه رئيس مجلس و  در فرهنگ انگلو ساكسون بمعني سخنگوي مردم است و

مقامات برساند و به اين ترتيب سخنگوي مردم كه در اسرع وقت، عريضه ها وشكايات مردم از قواي مجريه، قضائيه، و صاحبان قدرت را بصورت مستقيم به اطالع باالترين 
  .  امروزه در عمل، رييس برگزيده ي مجلس اين وظيفه را ايفا مي كند. در برابر قدرت باشد

  
TP

٣
PT - وتاويل شناسي تمايز در نگاه ثرو به انجيل . مقايسه شود با نگاه حداكثري كليساي قرون وسطي به مقوالت حكومت و قانون . مانند دميدن روح به كالبدي بي جان  

     .از يكديگر، كامال  مشهود استشكل گرايي 



 
 

٣٠

توانند بهتر از من عمل كنند اطاعت مي كنم و در بسياري از موارد حتي از  دانند و مي با كمال ميل ورغبت از آناني كه مي
 با اين وجود اقتدار دولتي حتي از آن نوعي –كنم  د و نه بهتر عمل مي كنند پيروي ميدانن آناني هم كه نه بهتر از من مي

  :بگذار صريحا و كامالً منصفانه بگويم : است كه مايلم تسليمش شوم هنوز هم اقتداري ناپاك
 جز آنچه ،اموالم ندارد او هيچ حق ويژه اي برشخص من و. حاكميت بايد تائيد و رضايت محكومين خود را بدست آورد

  . كه بميل خود به وي واگذار مي كنم
  

در واقع روند حركت از سلطنت مطلقه، به يك نوع مشروطه و محدود آن و از سلطنت مشروطه به نظام مردم ساالري، 
راتوري  خردمند بود كه فرد را بمنزله ي شالوده ي امپتا آن حد حتي آن فيلسوف چيني نيز .احترام حقيقي به فردحركتي است بسوي 

  . ببيند
  

آيا مردم ساالري آنطور كه ما مي شناسيم آخرين مرحله پيشرفت ممكن در ساختار دولت است؟ آيا ممكن نيست كه 
 تا زماني كه دولت، فرد را بعنوان قدرت برتر و مستقلي نشناسد كه گامي فراتر بسوي شناخت و سازماندهي حقوق بشر برداشت؟

ام گرفته است و مطابق با همين ديدگاه با وي برخورد نكند، هرگز حكومتي واقعاً روشن نگر و آزاد و رها وجود تمامي قدرت و اقتدارش را ازو و
  نخواهد داشت، 

رفتار كند، فرد، همچون يك همسايه، محترمانه  كه مي تواند نسبت به همه انسانها منصف باشد، و با ، حكومتي حداقلي
جه به او زندگي كنند، نهراسد ازين كه امنيت و آرامش اش دچار آسيب مي حكومتي كه اگر عده انگشت شماري بي تو

همنوعي و هم   دخالت بيجا نكند و از سوي آناني كه تمامي وظايف همسايگي و،اين جماعت حكومتي كه در كار. شود
TPFچراغي

1
FPT هميشه به آن اين است آن  رويايي كه.  و محدوديت نكندجاتنگيبجا آورده اند احساس  را نسبت به ديگران 

حكومتي كه اين چنين ميوه اي مي دهد و تا وقتي كه ميوه بعمل آيد، بارش را تحمل مي كند تا هر چه . دلخوش ام
زمين تحويل دهد، راه را براي حكومتي بازهم كامل تر و سرافرازتر هموار مي سازد، حكومتي كه من ه سريعتر آن را ب

  ! ام هنوز در جائي نديدهآن را تجسم كرده ام، اما  نيز در خيال،
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PT -  احمد شاملوهم چراغي، تعبيري وام گرفته از 
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  نه خشونت مطلق
  و

  ! مطلقعدم مقاومتنه 
  اين است

  " پاسخ استوار ثرو به شرارت هاي اجتماعي  "
  

  
 "رفداري ازير در كندوكاو خود بر روي شهرت سياسي ثرو، تأكيد مي كند كه وي در اواخر عمر از ديدگاه مقاومت مسالمت آميز به طه مايكل م

 " نافرماني مدني " كه بعدها به" مقاومت در برابر دولت مدني"پيام مقاله ي .   گرايش يافت"خشونت بمنزله ابزار جراحي شرارت از جهان 
 بود،  اگر امسال قرار بود يك هزار نفر بدهي مالياتي خود را نپردازند، اقدامي خشن و خونين نمي": شهرت يافت در اين كلمات نهفته است 

 اين سخنان در تضاد ". همچنانكه برعكس، در صورت پرداخت، حاكميت را قادر مي سازند كه اقدام به خشونت كند و خون بيگناهان را بريزد
  . شديد با نظرات آشكار وي در مقاالت بعدي اش مي باشند

  
 را به " آنتوني برنز "اسي و اجتماعي بود كه بازگشت  بچاپ رسيد، خواستار نابودي آن ساختارهاي سي1854 كه در " بردگي در ماساچوستز"

 بود بيانيه اي شديد اللحن تر بحساب مي 1859 كه عنوان سخنراني وي در  " دفاعيه اي براي كاپيتان جان براون"بردگي مجاز مي شمردند، و 
  .  ها از سوي من ناگريز باشد آرزوي كشتن يا كشته شدن ندارم، اما شرايطي را پيش بيني مي كنم كه هردوي اين": آمد 

  



 
 

٣٢

اصول بنيادي مقاومت مدني ثرو  چه بوده اند و آيا پس : براي درك اين تغيير لحن چشمگير، مقاله ي حاضر دو پرسش را مطرح خواهد ساخت 
بدون توجه به هرگونه  ، تغييري اساسي در باورهاي وي بوجود آمد يا خير؟ خواهيم ديد كه وي 1850از تصويب قانون بردگان فراري در سال 

رنجي كه او يا شهروندان ممكن است متحمل شوند، خود را ملزم به نجات قربانيان بي عدالتي مي ديد، و نيز اينكه وي در جستجوي يك رشته 
  .كورشگردهايي بود كه به هدفش دست يابد، شگردهايي غيراز افراط و تفريط هايي همچون مقاومت منفي مطلق و نيز تخريب و انهدام 

  
  :در پايان مقال هم مشاهده خواهيم كرد كه رويه ي بنيادي وي در راستاي عدم مقاومت و خشونت، در دوران ميانساليش نيز تغييري نمي كند

رفتاري كه براي خود وي . هر اقدام مقاومت مدني، پاسخي شخصي است به ستم كه مستلزم نوع وشدتي از رفتار از سوي مقاومت كننده است
مقاومت بايد در برگيرنده ي يك مسئله ي ثرو براي اينكه اين باور در نظر انديشه ورزان مقبول افتد مي گفت . مول استغير مع

وي معتقد بود كه برده . ، كه درآن، مردم و همچنين فرد، به هر قيمت ممكن بايستي به اجراي عدالت قيام كنندباشد اخالقي جدي عمومي
 عمومي است، چون مسائل بنيادين عدالت و آزادي شخصيت بشري را مورد خطاب قرار مي دهد، اخالقي:  استگونه موارد داري دقيقاً ازين

 است چون سركوب سازمان جدياست، چون بواسطه ي ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور تقويت و تحكيم مي شود، و باالخره 
معتقد نبود براي هر مورد بي عدالتي ضرورتاً بايد پاسخي به آن داده شود، اما مصرانه ثرو در حاليكه . يافته ي يك ششم جمعيت ملت مي باشد

 " عامل بي عدالتي نسبت به ديگران "اعتقاد داشت در صورتيكه شرايط محاط بربي عدالتي و شرارت مستلزم اين باشد كه هرفرد بنوبه ي خود 
  .باشد، همان اقدام و پاسخ يادشده الزامي خواهد شد

  
 به دوام بردگي كمك مي رساند ودر " شرافت بي طرفانه شان "ابر اين وي حس مي كرد كه هر چند خود و همسايگانش برده ندارند اما بن

وي بر اين باور بود كه پاسخ اخالقي تنها در مقاومت هايي است كه هدف نهايي . نتيجه دامن تمامي شان را دراين ستم بزرگ آلوده مي سازد
  .اد بردگي استشان نابودي نه

  
مقاومت در برابر شرّ ، يا همان ابزار دستيابي به هدف، مي تواند جداي از اهداف عيني نهايي اش، از منظر اخالقيات دروني نيز مورد ارزيابي قرار 

 نيز اينكه تا چه حد به گيرد، مثالً ازين نظر كه آيا با يك ضابطه ي اخالقي خاص انطباق دارد يا خير و نيز اينكه آيا اثربخش است يا نه و
هنگامي كه فردي، اخالقي بودن مقاومتي را ارزيابي مي كند، از ضابطه هاي بسياري مي . پيشرفتي عيني و قابل اندازه گيري دست يافته است

  .تواند استفاده كند
   
ربرد نيروي بدني و فيزيكي حتي در صورت  در اديان مختلف برترين جايگاه اخالقي را داراست كه مفهوم آن نفي هرگونه كا" عدم مقاومت "

مي كند،  و اينكه هدف وسيله را توجيه. در آن سوي اين طيف، اعتقاد به اثربخشي و اهميت نتايج عيني قرار دارد. زير حمله بودن مي باشد
ب، راهي است كه هم اخالقي و هم مؤثر البته راه مطلو. بخصوص هنگامي كه قربانياني بيگناه و بي دفاع درانتظار نجات يافتن از رنجشان باشند

ورزند، خود مي بايد تصميم  آناني كه در برابر شرارت مقاومت مي اما در دنياي واقعي، اقدامات اخالقي، اغلب بي نتيجه يا كم نتيجه اند و. باشد
  .بگيرند كه كداميك از دو انتخاب يعني بهبود شرايط زندگي يا رعايت ضابطه، اهميت بيشتري دارد

  
از ديد اعتقادي، فردي بود در جستجوي برترين خير و از . ثرو همانند اكثر انديشمندان، تنش بين اصول و اثربخشي را بصورت مكانيكي حل نكرد

  .نظر خلق و خو بدنبال نتيجه بود
  

 اما اين گفته را با نكته اي ديگر ".نبايد وقف خودم باشم، بلكه بايد در راه خدا عمل كنم، و همين نكته است كه هميشه خير است":  مي گويد
هنوز مسائل دشوار بسيار زيادي در انتظار حل شدن وجود ...... وجود دارد } راه مسيح { راه ديگري براي موفقيت بجز راه او "تعديل مي كند، 

با مسئله پيچيده ي بردگي روبرو مي شد، از هنگامي كه  ".دارند، و ما بايد بين روح و ماده، به نوعي از زندگي بشري در حد توان مان، توجه كنيم
  .هم اخالقي اند ي را انتخاب مي كرد كه احساس مي نمود هم مؤثر وياهميان تمامي پاسخ هاي ممكن، آن

  
ليل  در كتاب خود مورد تجزيه و تح1964 ، راه هاي پاسخ به شرارت را درسال " آشتي "ويليام رابرت ميلر، فعال اجتماعي و محقق عضو كميته 

عدم مقاومت، مجاب سازي، :  شش سطح پاسخ را شناسايي مي كند" برداشت مسيحي از عدم خشونت "ميلر در كتابي بنام  . قرار مي دهد
مرور مقاومت هاي ثرو با توجه به تعاريف ميلر، امكان تبيين ضوابط اخالقي . اعمال فشار، مجبورسازي، بكاربردن زور بازدارنده و در آخر خشونت
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.  در انتخاب روش هايش ايفا كرده فاش مي سازد" اثربخشي " استفاده ي وي را در مبارزه اش برضد بردگي فراهم مي كند و نقشي را كه مورد
سه شيوه اي  راكه وي مكررًا مورد استفاده قرار داد عبارت بودند از مجاب سازي، اعمال فشار و مجبور سازي كه تمامي شان شگردهايي رواني 

  . فيزيكياند و نه
   

ثرو مقاالت و سخنراني هاي . مجاب سازي، براي متقاعد كردن ديگران به تغيير پندارها و كردارهايشان، متكي به گفت وشنيد و هشدار مي باشد
ش با ضد بردگي خود را خطاب به برده داران دور از دسترس كه مورد تائيد و پشتيباني شرارت خود بودند مطرح نمي ساخت، بلكه روي سخن ا

مردمي بود كه باور داشت مي تواند ايمانشان را تغيير دهد، يعني مردم جامعه مشترك المنافع ماساچوستز كه حمايتشان از وضعيت موجود، 
 " دفاعيه اي براي كاپيتان جان براون " و" بردگي در ماساچوست " ، " مقاومت در برابر دولت مدني "هريك از مقاالت . پشتيبان بردگي بود

گي تالشهايي بودند در جهت درهم شكني بي تفاوتي همين شمالي ها و تشويق آنان به تضعيف سيستم سياسي اي كه آن تباهي را مجاز هم
 مقاومت در برابر دولت "در. از ديدگاه وي تهاجم موفق بر عليه حاكميت، ضرورتاً همان انقالبي است كه بردگي را پايان مي بخشد. مي شمرد

با شاهد آوردن تجربه شخصي زنداني شدن يك شبه . رابطه ي  بين فرد و حاكميت را نقد كرد. خرد و وجدان همشهريانش شد خواستار "مدني
  .اش بخاطر نپرداختن ماليات، راه هايي غير خشن اما مؤثر براي برخورد با قوانين ظالمانه پيشنهاد كرد

  
أكيد بر روي هويت انساني آنتوني برنز بر بي عدالتي ناشي از بازگشت وي به وي با ت.  بي طرفي كمتري داشت" بردگي در ماساچوست " در 

ثرو با استفاده از عباراتي . بردگي و تخطي گردشكار حقوقي اين محكوميت از يكي از قوانين جامعه ي مشترك المنافع ماساچوستز توجه نشان داد
،  و معادل گرفتن بردگي با تبديل آدميان به سوسيس، بطور "حد مرگ  شالق خوردگان تا سر " و " بردگان شكار شده با سگان "همچون 

 كه عاطفي ترين مقاالت سه گانه وي است، تالش دارد تا بكمك ".......  دفاعيه اي "در . چشمگيري بر روي وحشت ناشي از بردگي تأكيد نمود
اهش فشار بر روي او، به شخصيت استوار خود وي معطوف كند و با نقل تنفر براون از جنگ، افكارعمومي را از تقاضاي بزدالنه و عاجزانه ي ك

در . تشريح شجاعت، شخصيت و اخالقيات وي كه حتي مورد تأئيد دشمنان جنوبي براون نيز بود سعي كرد تا اين ويژگيها را در انظار مطرح سازد
يشه، عواطف و وجدان مخاطبينش را فرا خواند و مجبورشان كند تا به تمامي اين مقاالت از بياني قوي، زنده و حتي اغراق آميز استفاده كرد تا اند

  .حاكميت فشار آورند
  

فشار عمالً مانع آزادي مخالفان . فشار و مجبورسازي، به اقداماتي اشاره مي كنند كه فراتر از اعمال نمادين، اعتراض و مجاب سازي است
مثالً خروج اعتراضي، تحريم، : ي گردد و معموالً به شكل خودداري از همكاري است اين شگرد با مقاومت كنندگان آغاز م. مبارزين نمي شود
از سوي ديگر، مجبورسازي كه شامل شگردهايي از قبيل ايجاد مانع در برابر روند كاري سيستم قضايي مي باشد، گستاخانه تر . استعفا و اعتصاب

و هنگامي كه بدون كاربرد خشونت، تحول بوجود مي آورد، نوعي از پذيرش ناگزير اين نوع برخورد، مزاحم آزادي و آرامش مخالفان است . است
  .را تحميل مي كند

  
هنگام بحث از مقاومت دربرابر حاكميت مدني از شگردهاي فشار . ثرو در گفتارو كردار خود، هم از فشار و هم از مجبورسازي استفاده كرد

  خواستار استعفاي قضات شد، بر عليه روزنامه هاي " بردگي در ماساچوستز "در . كارت استعفا كنقانون را زير پا بگذار، از : پشتيباني مي كند
 بهتر است ": حامي حكم بازگشت آنتوني برنز به بردگي، اعالم تحريم كرد و پيشنهاد نمود كه ماساچوستز از اتحاديه ي اياالت كناره گيري كند

بهتر است تا وقتي كه ايالت برده دار انجام وظايفش را عقب مي اندازد، يك يك مردم تعهد و . دبرده دار برهم زن حاكميت اتحاد خود را با
  .همبستگي خود را با او زير پا بگذارند

  
ي با خودداريش از پرداخت ماليات سرانه، خود را از دايره ي پشتيباني مالي حكومتي كه بردگ.    اقدامات ثرو الگوي فشار و مجبورسازي نيز بودند

TPرا  روا مي دارد خارج ساخت و با همكاري اش در شبكه راه آهن زيرزميني

1
PT " برده داران را زير پا نهاد تا بردگان بتوانند به " حقوق مالكيت 

س از وي حتي با كمك به يكي از پيروان جان براون يعني فرانك مريام براي فرار به كانادا پ. جائي سفر كنند كه دست صاحبانشان به آنان نرسد
  و نيز با شركت در بلواي سوم آوريل جهت جلوگيري از دستگيري فرانكلين سن بورن كه در رابطه با شبيخون براون "هارپرز فري"شبيخون به

  . تحت تعقيب كالنتران اياالت متحده بود، مانع اجراي عدالت شد
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درست تا آخر عمرش از برخي . ، مكرراً از آنان استفاده مي كردثرو بعلت اينكه اقدامات مستقيم غيرخشن را، هم اخالقي و هم قاطع مي ديد
اشكال نافرماني يا كناره گيري، شامل محكوم ساختن جنگ داخلي پشتيباني و به آنها اقدام نمود و دراين مورد خاص معتقد بود كه اين جنگ 

هرچند بشدت بر روي مقاومت هايي كه تجسم آشكار . بيشتر بخاطر حفظ موجوديت اتحاديه ي اياالت متحده است تا پايان دادن به بردگي
  عدم مقاومت، زور و خشونت : مجاب سازي، اعمال فشار ومجبورسازي بودند تكيه داشت، اما از شيوه هاي ديگر ميلر براي مقابله با شرارت يعني 

  
  .ناب طرفداري نكرد

  
برادري مسيحي، عشقي كه خدايي . كه با خودداري از انتقام همراه استعدم مقاومت آنطور كه ميلر بيان مي كند پاسخي روحي به شرارت است 

كسي كه مخالف مقاومت است، آزادانه، فعاالنه و غالباً با تحمل . است و از سوي او مي آيد مي بايد مبناي تاّم دلبستگي به عدم مقاومت باشد
وي ممكن است . تغييردهد، بلكه قلب هايشان را نيز با عشق آشنا سازدرنج هاي بزرگ، خود را به مخالفان مي رساند تا نه تنها رفتارشان را 

رهيافت هاي غير زورمندانه ي ديگري را نيز در پيش بگيرد تا دشمنان را به راه آورد، اما فقط به شرط اينكه اين رهيافت ها با عشق همراه 
داختن نيست، بلكه فلسفه اي است طبيعي است كه عدم مقاومت، شگردي مقطعي براي مصرف و سپس دور ان. باشند

  .فراگير تمامي وجود فرد
  

در هيچ يك از مقاالت، . هيچ گونه مدركي مبني بر اينكه ثرو اصول عدم مقاومت را بنا به تعريف ميلر قبول كرده باشد تاكنون وجود نداشته است
ايج عيني نافرماني مدني كم اهميت تر از اصول نهفته و بنياني وي به نجات برده دار و عشق به او اشاره نكرده است، در هيچ يك از مقاالت، نت

 كه به ديدگاه ميلر بسيار نزديك مي شود، سعي دارد تا كاربرد اقدامات نامخرب را ارتقاء دهد و " مقاومت در برابر دولت مدني "در . آن نبوده اند
از ديد معيارهاي وي، مجازات هاي حكومتي، فقر وفاقه .  حكومتي شودخواستار نافرماني مدني مدام، بجاي انتقام گيري از حمالت خشونت بار

. تحميلي عمدي، زنداني شدن و حتي ترس  از مرگ مي بايد با بردباري پرهيزكارانه اي تحمل شوند ونبايد سبب قطع اقدامات پايورزانه گردند
هر بالئي مي خواهي بر !  با توام دولت ": دم مقاومت معرفي كردپرواضح است كه با اين نمونه هاي ناكافي نمي توان ثرو را بعنوان الگوي ع

تا شايد روزي فرا رسد كه در حاليكه رخت عزاي آنان ....... من دستوراتت را مو بمو اطاعت خواهم كرد...... سرزن ، فرزندان، مادر و برادرم بياور 
 بجاي اين كار، الزم نيست بگويم چه كبريتي ": عدم مقاومت را محكوم مي كندد ر اينجاست كه . "را پوشيده ام، تو را به كوتاه آمدن قانع كنم 

در دست دارم و چه سيستمي  است كه بدست خود تالش مي كند خود را منفجر سازد، اما چون عاشق زندگيم هستم، طرفدار نور و روشنايي مي 
  ."باشم، و اجازه مي دهم كه زمين تيره در زير پايم بچرخد و رد شود

   
 مقاومت "در . رويه ي ثرو در مقابل عدم انتقام گيري در اين دو مقاله، متفاوت بنظر مي رسد، چون قربانيان خشونت حكومتي نيز متفاوت بودند

، شخصي كه انتخابش مخالفت با دولت است و مي خواهد در برابر شرارت مقاومت كند، با اراده ي خود مجازات را مي "در برابر دولت مدني 
، اين افراد خانواده يا بطور كلي اجتماع اند كه " بردگي در ماساچوستز "رد تا يكپارچگي و همسازي اخالقي خود را حفظ نمايد، اما در پذي

 ": وي همانند ميلر معتقد بود كه . ثرو عدم انتقام را در صورتيكه تحمل رنج غير داوطلبانه باشد مردود مي شمارد. حكومت به آنها حمله مي كند
ما حق نداريم به مرز ايثار گام بگذاريم، ما حق نداريم از كساني كه در يك كشمكش اجتماعي متحد ما مي باشند انتظار داشته باشيم خود را علي 

درگير كردن ديگران با مخاطرات مربوط به خودمان وبدون اجازه ي قبلي از آنان، بمعني تجاوز به . "رغم ميل و اراده اشان قرباني كنند 
ثرو متوجه بود كه عدم مقاومت، هواداران صادقي نيز دارد، اما هنگامي به موضع آنان احترام مي . خصيت، حرمت و آزادي شان مي باشدش

آنهايي كه بارها از ديدن بردگي يكّه مي خورند، حقي دارند تا ازمرگ ". گذاشت كه آن مواضع همواره براي خود آنان و ديگران تبيين شوند
  ."اين گونه افراد از زندگي وي بيشتر از مرگش حيرت خواهند كرد. رده دار نيزمبهوت شوند، اما نه ديگرانخشونت بار ب

  
رد عدم مقاومت از سوي وي بود بلكه اظهارات  اصول نجات قربانيان بي عدالتي براي ثرو آنچنان مسئله وجداني اي بود كه نه فقط توجيهي بر

 با خشم از برگشت توماس سيمز 1851در خاطرات روزانه خود در آوريل  .  را نيز توضيح مي دهد1850از  وي در مكتوبات پس " خشن "متعدد 
در حال حاضر هنوز هنگام آن .  باور ندارم شمال به اين زودي ها با جنوب بخاطر اين مسئله درگير شود": به بردگي چنين نتيجه مي گيرد كه 

 وي به حمايت از محاصره ي 1854در . "ي برروي صفحه ي پاك و درخشان كاغذ نقش بربنددفرا نرسيده است كه تاريخ سياهكاري نژاد
 دفاعيه اي "، در 1859در . شكست خورده ي دادگاه بوستون توسط شهروندان بمنظور جلوگيري از بازگشت آنتوني برنز به بردگي سخن گفت

 اين نظريه ي خاص جان براون بود كه انسان حق آشكاري دارد ":  آغاز مي كند مقاله ي  طوالني اش را با اين جمله"براي فرمانده جان براون 
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 فكر ": و با اين جمله مقاله را پايان مي دهد كه .  "من نيز با او در اين مورد موافقم. كه بخاطر نجات برده، با توسل به زور مانع برده دار شود
  ." در راه آرماني شرافتمندانه بكار رفته اند" شارپز"مي كنم براي يكبار هم كه شده تفنگ ها و هفت تيرهاي 

  
 توصيف كرده اند، چرا كه ثرو در آنها كاربرد زور فيزيكي را تائيد " خشونت آميز"اين مقاالت، نوشته هايي اند كه بسياري از منتقدين آنها را 

 مي بينند، واقعگراياني همچون ميلر، تفاوتي بين زور و در حاليكه مريدان دربست عدم مقاومت، هرگونه نيروي فيزيكي را خشونت. كرده است
يك موقعيت خشن فعلي وموجود تحميل مي كند وممكن است به شكل  اعمال زور عمل مستقيمي است كه خود را بر. خشونت قائل مي شوند

 با خشونت تفاوت دارد كه هدف اصلي اش اعمال زور از آن رو. رفع مانع، محدودسازي يا دخالت در يك اقدام خشن در حال انجام، تحقق پذيرد
  .خالصي ازيك وضعيت بد مي باشد، نه صدمه زدن به اشخاص و نه نابودي اموال

  
وي به دفاع از اقدامات فردي براي آزاد كردن برده و درعين . ثرو در اظهارات ياد شده در باال، بر رهايي از موقعيت هاي ستمگرانه تأكيد دارد

در اشاره به يورش جان براون، آنچنان مشتاق هدف نهايي يعني . نه توصيه به انتقام گيري از برده دار برمي خيزدحال خودداري از هرگو
 اگر ":  خود چنين آورده است 1859 اكتبر22در روزنگار مورخ . آزادسازي تعدادي برده است كه اهميت صدمه به ديگران را به حداقل مي رساند

خود را از ياد برده است، سراسيمه براي نجات همبازي غريق خود بشتابد و در سر راه خود كسي  را بزمين زند چه شاگرد مدرسه اي، در حاليكه 
  .وي با ابراز اينكه تأثيرات شرارت، اجتناب ناپذير و خارج از اراده و تصميم اند، اقدام جان براون را توجيه مي كند. "باك؟ 

  
اين توصيه نامه، در موارد حساس، .  اعالم كرده بودند" اصول تأثير مضاعف "اي اخالقي را بنام  االهيون كاتوليك رمي توصيه 19ر قرن د

يكي ازين موارد هنگامي بود كه اقدام به شر، . استفاده از زور فيزيكي يا ديگر اقدامات مستقيمي را كه تأثيري مضاعف داشتند مجاز مي شمرد
كته بدان معني نيست كه ثرو ازآن توصيه اطالع داشته يا بدان متكي بوده است، بلكه مي رساند كه ذكر اين ن. مستقيماً عامدانه وارادي نباشد

. درهمان زمان افرادي نيز بوده اند كه با همان مالك هاي ثرو، اخالقي بودن اقدامات زورمندانه را ارزيابي كرده و مورد بحث قرار مي دادند
تشريح برخي از اقداماتي كه ثرو از آنها آشكارا تحسين و پشتيباني كرده وابسته به تعريفي است كه از  در " خشونت "اعتبار استفاده از واژه ي 

بنابر تعريف ميلر، وي هيچگاه خشونت را تأئيد نكرد، چرا كه هرچند به روشني از اعمال زور فيزيكي حمايت نمود، اما هرگز . آن ارائه مي گردد
  . جهت نشدخواستار صدمه ي بدني يا تخريب بي 

  
مجموع، همينكه ثرو از درستي آرمانش مطمئن شد، به هيچ چيز حتي خشونت حكومتي اجازه نداد كه او را از تالش در راستاي دستيابي به   در

ده اي از او رشته گستر. وي وفاداري به آرمان را بمنزله شرافت مي ديد، و باور داشت كه وسيله بايد متناسب با هدف باشد. هدفش منحرف نمايد
 بي طرفانه تا استفاده از زور فيزيكي ادامه مي يافت، اما كاربرد زور  ِاقدامات مستقيم  را در اين جهت بكارگرفت كه دامنه شان از گفت و شنود

ز عدم مقاومت ثرو نه ا. فيزيكي را فقط در جايي تأئيد مي كرد كه رنج بشري را تخفيف دهد وصدمات همراه آن به ديگران اجتناب ناپذير باشد
  .ناب و نه از خشونت عمدي، از هيچ يك مشخصاً پشتيباني نكرد

  
. صحت اين ادعا روشن نيست.  بود كه ثرو كاربرد زور راتأئيد كرد1850 ير ادعا كرده است پس از تصويب قانون برده فراري در دهه ه مايكل م

 خود مورد بحث 1840مردود مي شمرد، رويه جنگ را در روزنگارهاي دهه را ) انجيل ( وي بعنوان يك جوان، كمال گرايي افراطي عهد جديد 
 نسبت به بردگان "با جنگ مكزيك و آمريكا مخالف است نه بخاطر خشونت آن بلكه چون . قرار مي دهد، اما خشونت آن را محكوم نمي كند

 مورد بحث قرار نمي دهد، شايد به اين " در برابر دولت مدني  مقاومت"اينكه وي نجات زورمندانه بردگان را در . "ومكزيكي ها ناعادالنه است 
 وي هنوز ظاهراً نسبت به كارآيي مجاب سازي و فشار آنقدر مطمئن بوده است كه نيازي به استفاده از زور 1840علت بوده است كه در دهه ي 

 ترك جنگ و " و " زنداني كردن تمامي اهل انصاف"انتخاب  اگر حكومت بر سر دوراهي ": به اطمينان نهفته در اين جمله توجه كنيد. نمي ديد
متأسفانه اقدامي توده اي صورت نگرفت و تصويب قانون برده فراري وي را . " قرار گيرد، هيچ ترديدي در انتخاب خويش نخواهد كرد"بردگي 

 1850ذخيره شده بودند، مواردي كه در واقع پس از بسوي اشكال ديگري از عمل متمايل كرد كه با وي بيگانه نبودند، اما براي مواقع دشوار 
  .روي دادند

  
نوشته هاي ثرو و رخدادهاي مستند زندگيش نشان مي دهند كه رهيافت وي براي مبارزه با ستم هاي اجتماعي تركيبي از اقدامات مستقيم 

  شخصيت اين انسان به مقاومت. عملگرايانه اي بود كه حتي در هنگام ضرورت كاربرد زور فيزيكي، با اصول اخالقي هدايت مي شدند



 
 

٣۶

 دل...شخصيتي با وجدان، عمل گرا، سخت كوش، انعطاف پذير، مسلط برخود و: داف و ابزار انتخابي اش زندگي بخشيد مدني اش  و نيز به اه
.رحم  

Reference: Neither Non-resistance nor Violence, by Joan Cooney, The Concord Saunterer, N.S.,Volume 3,Fall 1995  
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  :ثرو به روايت تقويم 
  
  

  . ژوئيه در كنكورد ماساچوستز آمريكا چشم بجهان مي گشايد12 در -1817
  .شود وارد كالج هاروارد مي -1834
  اما بخاطر خودداري از رعايت انضباط سخت بر روي. در مدرسه ي كنكورد تدريس مي كند.  از كالج هاروارد فارغ التحصيل مي گردد-1837

  .نوشتن خاطرات روزانه را آغاز مي كند. با امرسون، فيلسوف مبارز ضد بردگي آمريكا ديدار مي كند. دانش آموزان اخراج مي شود            
  .كنكورد به تدريس مي پردازد براي اولين بار در دبيرستان . مدرسه ي خصوصيش را با همكاري برادرش جان تاسيس مي كند-1838 

   هفته اي"جان مي پردازد كه روايت   سپتامبر به گردشي بر روي رودخانه هاي مريماك وكنكورد به همراهي برادرش13 اوت تا 31 از -1839
  .است  گزارشي ازين سفر"ودخانه هاي مريماك و كنكورد بر روي ر            

  . به چاپ مي رساند" دايال " مقاله اي انتقادي در نشريه تازه تاسيس -1840
  . در خانه ي امرسون منزل مي گزيند-1841
  . برادرش جان در اثر بيماري كزاز در مي گذرد-1842
  . ترك مي كند"ستيتنا" مصاحبت با امرسون را به قصد سفر به جزيره ي -1843
  .مشغول مي شود) شغل پدري (باري ديگر به مدادسازي .  به خانه باز ميگردد-1844
  .  ماه در آنجا ساكن مي شود2و   سال2 جوالي  بمدت 4از .  تجربه ي زندگي تنها در كنار آبگير والدن را در ماه مارس آغاز مي كند-1845
  ."مين" اولين گشت و گذار در جنگل -1846
  .براي دومين بار در خانه ي امرسون اقامت مي گزيند.  سپتامبر6 ترك آبگير والدن در -1847
  . ايراد مي كند" نافرماني مدني" سخنراني هايي در باشگاه شهر كنكوردتحت عنوان -1848
  .را بچاپ مي رساند"نافرماني مدني   و" هفته اي بر روي رودخانه عاي مريماك وكنكورد"كتاب هاي .  به خانه ي پدري باز مي گردد-1849

  . براي اولين بار بازديد مي كند" دماغه ي كاد "  از            
  .به كانادا مي رود.  دومين بازديد از دماغه ي كاد-1850



 
 

٣٨

  ."مين " دومين بازديد از جنگل -1853
  .والدن را بچاپ مي رساند.  بردگي در ماساچوستز را مي نويسد-1854
  .ن سفر به دماغه كاد سومي-1855
  . شاعر بزرگ آمريكا را در نيويورك مالقات مي كند" والت ويتمن " -1856
      پوست شورش ضد بردگي را مالقات  جان براون رهبر سفيد. سومين گشت وگذار در جنگل مين. " دماغه ي كاد " چهارمين بازديد از -1857

  .كند مي           
  . كه به اعدام محكوم شد، مي نويسد" براوندفاعيه اي براي جان" -1859
  ." مونادناك " آخرين گشت وگذار به -1860
  . سالمتي اش به مينه سوتا مي رودبهبود خاطر ب-1861
  . ششم ماه مه در كنكورد بر اثر بيماري سل چشم از جهان برمي گيرد-1862
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  هنري ديويد ثرو
 ن وفيلسوفدا طبيعي

  
  

  .كوچك كنكورد در ماساچوستز صحنه يكي از اولين كارزارهاي انقالب آمريكا بشمار مي آيد شهر
چندي بعد كنكورد بعنوان وطن فيلسوفان .  در همين جا بدنيا آمد، بيشتر عمرش را در اين شهر گذراند و بندرت از آن دور شد1817ثرو در سال 

  .عاً بومي در ميان آنان بود و باقي اين بزرگان از مناطق مختلف ديگري آمده بودندشهرت يافت، اما ثرو تنها فرد واق
  

TPانگلندي مادرش  از سويي ديگر، دختر يك كشيش نيو پدر ثرو از يك سو فرانسوي و

∗
PT ثروي جوان استخوان بندي اي قوي داشت، اما نه . بود

با وجوديكه خانواده ثرو ثروتمند .  رفتارش بشدت عجيب و غيرعادي مي نمود.بيني بزرگي داشت تنه اي كوتاه، پاهايي بلند و. يي خوشسيما
 و البته به تعبير خود  وي " ميزان"نبودند، هنري نوجوان را به آكادمي محلي كنكورد فرستادند كه بقول خود، وي را در آنجا براي ورود به كالج 

عالقه .  سالگي به پايان رساند20درسن پايين1837 سال قيت در كالج هاروارد دربا اينحال، وي تحصيالتش را با موف.  كردند" قدري ناميزان"
اي به پيگيري تحصيالت كالسيك نداشت، اما گذراندن ساعات طوالني دركتابخانه را ترجيح مي داد و در آنجا به مطالعه دقيق كتاب كه اساس 

در برخي از مقاالت دوران .  به يك زندگي آزاد و ساده نشان دادوي حتي بعنوان مردي جوان، عشق خود را. مي پرداخت، تحصيالتش شد
مي گفت كه انسان . در آن روزها تب هجوم به كاليفرنيا براي يافتن طال همه گيرشده بود.  انتقاد كرد"به ثروت   عشق كور"دانشجوئي اش از 

شگفتي هاي طبيعت كند، و در آن روزها به دنبال پول، مال يا بايد در طول هفته فقط يك روز كاركند والباقي را صرف سرخوشي ولذت بردن از 
براين باور بود كه كار كردن، راهي حقيرانه براي گذراندن عمر است و اين تالش در مقايسه با لذت بردن از طبيعت ابلهانه بنظر مي . قدرت نرود

  . رسد
  

سپس تدريس در يك مدرسه .  مدتي در كنار پدر به شغل خانوادگي پرداختوي نيز پس از دانشكده. پدر ثرو از راه مدادسازي روزگار مي گذراند
بعنوان معلم . اغلب سرسخت و كله شق بود، هميشه با كودكان مهربان بود با وجود اينكه طبيعت ستيزه جوئي داشت و. كوچك كنكورد را آزمود

  .رسم معمول آن روزگار بشمار مي رفتيكي از داليل اين مسئله، خودداري از تنبيه شاگردان بود كه . موفق نبود
  

نقاشي ساختمان، چسباندن كاغذ ديواري، كار ساختماني، . چندي بعد براي گذراندن زندگي، به همه نوع كارهاي عجيب و غريب تن داد
  .دانش عجيبي در مورد جنگل داشت و با انواع رسوم سرخپوستها آشنا بود. تعميركاري و باغباني ازين قبيل بوده اند

  



 
 

۴٠

بعدها گفت . بار ديگر تدريس را آزمايش كرد، اما همين كه دريافت اين حرفه، آزادي مشاهده و مطالعه ي وي را محدود مي كند، آن را ترك كرد
  . كه چون بخاطر خيروصالح همنوعانش تدريس نمي كرده، بلكه فقط بدنبال پول بوده است، تالشش ناموفق مانده است

  
TP تعالي گرايان شهودي"م در ماساچوستز گروهي از نويسندگان و انديشمندان گرد آمده بودند كه خود را در نيمه ي اول قرن نوزده

∗
PT " مي 

اينان . اين افراد با پيروي از نظرات برخي از فيلسوفان آلماني، بدنبال دركي معنوي از واقعيت كه مستقل از حواس پنجگانه باشد بودند. ناميدند
ثرو بواسطه ي . كسب مي شود) شهود ( ا استدالل يا تجربه عملي بدست نمي آيد، بلكه بكمك بينش عاطفي واقعيت باور داشتند كه اين درك ب

  . همزماني تاريخي در ميان آنان جا گرفت، هر چند كه عضو هيچ مدرسه ي فلسفي اي نبود
  

امرسون شباهتي بين انديشه ي خود و ثرو . ثرو آشنا گشت شد، به كنكورد نقل مكان كرد و با " تعالي گرايان "رالف والدو امرسون كه راهبر 
. امرسون وي را بخانه خود دعوت كرد. مي ديد و اين انسان مستقل را كه با كتابهاي بزرگ آشنا بود و با طبيعت همدلي داشت، تحسين مي كرد

با وي نه بعنوان خدمتكار بلكه بعنوان عضوي از خانواده . وي نيز خدمات مختلفي را از قبيل مراقبت از كودكان براي اين خانواده انجام مي داد
اعتقادش . گهگاهي در محافل همفكران امرسون شركت مي كرد، اما معموالً بدون تأثيرپذيري از عقايد ديگران، تنها باقي ماند. برخورد مي شد

. شريت تا چه حد متزلزل، بي ثبات و دورنگ استدوست مي داشت نشان دهد ب. بر اين بود كه انسانها بي احساس و همدلي زندگي مي كنند
نظرات وي، امرسون را خوش مي آمد، بطوريكه . اهالي كنكورد نمي دانستند كه در مورد او چه نظري داشته باشند، ولي احترامش مي گذاشتند

  .ثرو را تشويق كرد تا آنگونه زندگي كند كه هم ارز آزادي و استقالل عقايدش باشد
  

برداشت . اشت كه مردم مي بايد مطابق اعتقادات خود عمل كنند ونمي بايد هيچ كاري را بصرف مقبوليت همگاني آن انجام دهندثرو ايمان د
احساس مي كرد كه اگر در . وي درمورد خود اينچنين بود كه مردي فيلسوف، عاشق خرد و ساده زيستي، استقالل، بخشندگي و اعتماد مي باشد

  . شود،خواهد توانست كه برخي از معضالت حيات را حل كرده و الگويي براي ديگران باشدمستقل ماندن خود موفق 
  

.  سال بيش نداشت، تبري از دوستي به امانت گرفت ودر منطقه اي نزديك كنكورد بنام آبگير والدن اقامت گزيد28، در حاليكه 1845در مارس 
 و تنهايي، بدون داشتن هيچ گونه مالي جز آنچه كه مطلقاً ضروري است مي تواند به هدفش اين بود كه ببيند آيا با نزديك تر بودن به طبيعت

TPسرخوشي دست يابد يا خير

∗
PT.  

  
 متر طول با يك گنجه، اطاقي كوچك در باال، 5/4 متر عرض و 3در والدن با تبر درختهايي انداخت و يك خانه چوبي كوچك ساده ساخت كه 

در .  سنت بود12 دالر و 8هزينه ساخت اين خانه، سرجمع فقط . دري مشرف به آب هاي آبگير داشتاجاقي آجري، پنجره هايي در طرفين و
باقي اثاثيه، شامل قابلمه ها و ظروف، . داخل منزل ثرو، يك ميز تحرير، سه صندلي و يك آينه وجود داشت كه همه آنها را خود ساخته بود

با انجام كارهاي . ل در والدن زندگي كرد و پول بسيار كمي درطي اين مدت هزينه كردثرو تقريباً دو سا. سر رسيدند بصورت هديه دوستان
بعضي از مواد خوراكي گياهي را كه خود نمي . كوچك و با فروش سبزيجاتي كه در زمين نزديك منزلش مي كاشت، چند دالري درآمد داشت

 هفته كار در سال ، تمامي زمستان و بيشتر تابستان را 6توانست فقط با به اين ترتيب مي . توانست بكارد، با محصوالت خودش معاوضه مي كرد
  .به خواندن كتاب و اكتشاف و يادگيري از جنگل اختصاص دهد

  
وي مايل بود اثبات . او روزهايش را با پياده روي در جنگل پاك، ساكت و خنك طي مي كرد كه درآن احساس رابطه ي نزديكي با طبيعت داشت

. و نه زندگي به روش اكثريت شهرنشينان، ن راه يادگيري ارزش و منزلت زندگي، ساده زيستي مي باشدبهتريكند كه 
 منتشر شد، افراد بسيار كمي آن را 1854هنگاميكه اين كتاب در سال . كتاب والدن يا زندگي در جنگل را درمورد همين تجربه اش نوشت

ن كند، اما از آن زمان به بعد در سراسر دنيا مكرراً خوانده شده و بعنوان نوشته اي پراهميت خريدند، بطوريكه بسختي توانست هزينه چاپ را جبرا
  .در ادبيات آمريكا بشمار آمده است

  
ولي نمي . تقريباً هر روز براي كارو خبر گرفتن از حال خانواده اش به كنكورد مي رفت. ثرو در والدن از اجتماعات انساني بكلي كناره نگرفت

در والدن ثرو هرگز در خانه اش را قفل نكرد و اكثر اوقات نيز . كه براي بحث درباره مسائل بي اهميت، خود را در آنجا معطل نمايدخواست 
در طول اين مدت هيچ . برده هاي فراري، هيزم شكنان و افراد بسيار مشهور ازين قبيل بودند. همه جور آدمي را پذيرا مي شد. مهماناني داشت
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تنها افرادي كه انسان نمي تواند هرگز از آنها اطمينان داشته : زديده نشد، بجز كتابي در مورد شعر يونان كه باعث شد ثرو يكبار بگويدچيز ازو د
  .باشد كساني اند كه كتاب ها را دوست دارند

  
ت دوستان و همسايگانش را بخاطر عمل ثرو براستي بشريت را ارج مي گذاشت، اگر چه هميشه اقدامات جامعه را تأييد نمي كرد و گاهي اوقا

  .مي داد  نكردن به اعتقاداتشان مورد انتقاد قرار
  

هرچند كه مقدار ماليات ناچيز بود، .  دستگير شد و بمدت يك شب در زندان خوابيد، چرا كه از پرداخت ماليات خودداري كرده بود1854در سال 
 در " اعتقاد داشت كه. ني كند كه برده داري را مجاز مي داند يا جنگ افروزي مي كنداما چنين مي انديشيد كه نمي بايد از دولتي پشتيبا

وقتي كه امرسون به ديدار وي . "حكومتي كه هر انساني را بدون انصاف و دليل زنداني مي كند، جاي حقيقي انسان منصف نيز در زندان است 
  " رالف، تو آنجا چه مي كني؟":  پاسخ شنيد كه "هنري، تو اينجا چه مي كني؟ : رفت و پرسيد

  
 " نافرماني مدني":جزوه ي او . او مي دانست كه انديشه را نمي توان مانند آدم ها زنداني كرد. ثرو بخاطر شبي كه در زندان گذراند دلسرد نشد

 داري قرار گيرد، در مورد انتخاب  اگرحكومت بر سر دوراهي بازداشت تمامي انسانهاي اهل انصاف در زندان يا ترك جنگ و برده":مي گفت كه 
مصرانه براين باور بود كه وجدان هر فرد مي بايستي در . نافرماني مدني خدمت اصلي وي به انديشه ي سياسي بود. "خود ترديد نخواهد كرد

ن خود انتخاب هاي اخالقي اعتقاد داشت كه بهترين نوع تشكيالت اجتماعي آن است كه افراد آ. مورد درستي و نادرستي هر عملي تصميم گيرد
 بهترين حكومت، حكومتي است كه كمترين حكم را صادر ":اغلب تأكيد مي كرد كه . را خود انجام دهند و نه بصرف اينكه تصميم اكثريت است

آنچه درست است، در صورتيكه دولتي اعمال خود را براين بنا كند كه بجاي . " حكومتي بهترين حكومت است كه اصالً حكومت نكند" يا "كند،
به اين ترتيب بود كه . آنچه را كه مصلحت است انجام دهد، اين وظيفه فرد است كه از فرمان دولت سرپيچي كند واز وجدان خود اطاعت كند

TP را كه بعدها الهامبخش گاندي– مخالفت بدون استفاده از نيروي خشونت –وي نظريه ي مقاومت منفي 

∗
PT ند در مبارزه اش بخاطر استقالل ه

  . شد، تكامل بخشيد
  

 اگر كسي چيزي براي گفتن ":مي گفت. غالباً لحني شاد و نكته سنج داشت، هرچند كه مفهومش بيشتر جدي بود. قلم ثرو هميشه ساده بود
باور ندارد   مثالً در كتاب والدن مي گفت كه". داشته باشد، مطلبش بسادگي و مستقيماً بيان خواهد شد، درست مثل سنگي كه بزمين مي افتد

فقيرترين مردم كساني اند كه اشيايي بي ارزش را به . شغل، مال، و مسئوليت، انسان را بهتر يا معنوي تر كرده باشد
دور خود جمع كرده اند، اما نمي دانند كه چگونه از آنها استفاده كنند، يا از دستشان خالص شوند، و به اين ترتيب 

  .  را بدست وپاي خود بسته اندزنجيرهاي زرين يا سيمين بردگي خود
  

.  كيلومتر مربع مي تواند انسان مطلعي شود30ثرو از كنكورد بسيار كم خارج مي شد،  چرا كه معتقد بود انسان با مطالعه منطقه اي به وسعت 
در دوران او، هزاران نفر در . دهيچ عالقه اي به رفتن به اروپا يا كاليفرنيا نداشت، چرا كه نمي خواست تماسش را با نيوانگلند از دست ده

 آمريكايي ها به جاي جستجوي طال ":مي گفت. وي بر اين باور بود كه اينان ابلهاني بيش نيستند. جستجوي طال به كاليفرنيا هجوم برده بودند
فتن به غرب، فقط بمعني گريز از از نظر او ر. كه هيچ فايده ي واقعي  براي جامعه ندارد، مي بايد در شرق آمريكا بمانند و زمين شخم بزنند

  . زندگي حقيقي بود
  

به همين خاطر سه سفر به . او با اين وجود فكر مي كرد كه اندكي سفر مي تواند طراوتي به ذهنش ببخشد تا نيروي تازه اي براي انديشيدن بيابد
سرخپوستان لذت برد، انسانهاي بدوي براي او بعنوان در طي اين سفرها از ديدن جنگل ها و .  كرد تا از بستگانش ديدار كند" مين "ايالت 

وي در حدود يازده جلد يادداشت براي كتابي در مورد سرخپوستان جمع آوري كرد كه . پيروان شيوه ي ساده تر و بهتر زندگي جذابيت داشتند
خود است، فرقي نداشت كه در حال هدايت قايقي بر در جنگل كامالً شاد بود و احساس مي كرد كه در خانه ي . اميدوار بود در مورد آنان بنويسد

  . روي آب هاي خروشان و صخره ها مي بود يا فلوت مي نواخت
  

 كرد كه پيشروي سواحل " كاد "همراه دوستي، سفري به دماغه . ثرو با وجوديكه در جنگل زندگي كرده بود، تصميم گرفت اقيانوس را نيز ببيند
تمام مخارجش براي دو كتاب راهنما، غذا، و تمامي وسايل ديگري كه نياز . يز به كبك و مونرئال كانادا كردسفري ن. ماساچوستز در دريا بود
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باخود چتري به همراه برده بود، كولباري داشت با جيبي براي كتاب و كاغذ، . در ضمن سفر، لباس كار به تن داشت.  دالر بود75/12داشت فقط 
مي كرد، دوربيني براي ديدن مناظر، طنابي براي اندازه گيري ، نخ ماهيگيري، قاشق، ليوان، قدري كتابي بزرگ كه داخلش گل خشك جمع 

  .نمك، چاي ، شكر، آرد و كيك تمامي توشه سفرش بودند
  

در مجالت وي از طريق مقاالتي كه . كتابهايش در دوران حيات وي فروشي نداشتند، هرچند افراد اندكي كه آنها را فهميدند تحسين شان كردند
 " ،" جنگل مين"پس از مرگش برخي از مقاالت و سفرنامه هايش جمع آوري شدند وتحت عناوين . آن دوران بچاپ مي رساند معروف شد

  .  منتشر شدند" دماغه كاد" و "سفرنامه ها 
  

اف كنكورد كار كرد تا مبلغ ناچيزي را كه براي تا زمان مرگ، مانند كارگر ساده اي در اطر. هيچ گاه نتوانست از راه نوشتن زندگي خود را بگذراند
  .گذران خود نياز داشت بدست آورد

  
امرسون فيلسوف بزرگ آمريكايي كه مربي، همدم و حامي اش بود در .  ديده از جهان فرو بست1862ثرو در سن چهل و چهار سالگي بسال 

وي .  "مودي داشت كه ديگران در مقايسه با وي بردگاني بيش نبودند او تنها انسان آزاد شهرش بود و استقاللش چنان ن":موردش چنين گفت
  .هرچند كه آمريكائيان را غالباً افرادي مسئله دار، بي اعتقاد و حتي ابله مي ديد، با اينحال براي آنان همچون نداي وجدان سخن گفت

هر تالشي براي فهم اين انسان . آنچه راكه زيست، نوشتاو آنچه را كه نوشت، زيست و . كردار، پندار و نوشتارهايش همگي ازيك جنس اند
  .   غيرمعمول، با خود انسان آغاز و با او نيز پايان مي گيرد

  
 1964U, Copy Right,Philipines,English readers, Collier Macmillan, famous Americans12:Reference  
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   ثرو              
  به روايت دائره المعارف بريتانيكا 

  
  

، مقاله نويس آمريكايي ، شاعر و ) ، كنكورد 1862 مه 6 درگذشت – ، كنكورد، ماساچوستز، آمريكا 1817 ژوئيه 12متولد ( هنري ديويد ثرو 
TPفيلسوف عملي، به خاطر زندگي بر اساس نظريه هاي استعال گرائي شهودي

∗
PT ثبت شده است و طرفداري 1854 "لدن وا" كه در شاهكارش 

  .مكتوب شده شهرت دارد ) 1849 (" نافرماني مدني "شديدش از آزادي هاي مدني كه در مقاله 
  

 بازگشته و 1823خانواده اش با وجود اينكه يك سال بعد از آن شهر رفتند، اما در .  در كنكورد ماساچوستز بدنيا آمد1817ثرو در : اوان زندگي
پس از رسيدن به بزرگسالي با وجود اينكه نسبت به ماندن در روستا دچار ترديد شده بود، محيط روستايي هنوز دنياي . آنجا ساكن شدنددوباره در 

از خانواده اش اطالع . اصلي او را تشكيل مي داد، چرا كه هرگز در مورد آرايه ي زيباي جنگل ها، نهرها و مرغزارهايش به ترديد نيافتاده بود
 سينتيا دونبار " و همسر شلوغ و پرحرفش " جان ثرو"اما خود وي سومين فرزند كاسب خرده پاي كم درآمدي بنام .  در دسترس نيستزيادي

در آنجا معلمينش را تحت تأثير قرار داد و به همين خاطر اجازه يافت خود را براي .  او را به مدرسه كنكورد فرستادند1828والدينش در .  بود"ثرو
در مقابل . در هاروارد دانشجوي خوبي بود، اما نسبت به نظام نمره اي بي اعتنا.  وارد هاروارد شد1833بدنبال پايان مدرسه در . ماده كندكالج آ

، به جستجوي 1837پس از اتمام دبيرستان با نمرات متوسط در سال . ترجيح مي داد كه از كتابخانه براي رسيدن به اهداف خود استفاده كند
اما چون اصوالً اهل انضباط نبود، پس از دو هفته كار پرتنش . موزگاري پرداخت و در دبيرستان قديمي خود در كنكورد همين شغل را يافتشغل آ

اما اين .  به اتفاق برادرش جان، مدرسه ي كوچكي تأسيس كرد1838در ژوئن . بدنبال آن در مغازه مدادسازي پدر مشغول بكار شد. استعفا داد
  .  سال بكار ادامه داد و پس از بيماري جان تعطيل شد3رغم كيفيت پيشرفته اش فقط مدرسه ب

  
اين سفر به او ثابت كرد كه .  به همراه برادرش جان به سفري با قايق پاروئي بر روي رودخانه هاي كنكورد و مريماك اقدام كرد1838در سال 

وي تالش داشت تا درين حرفه باقي بماند ودر .  حرفه شاعري را پيشه كرد1840 دهه ي از آغاز. نبايد مدير مدرسه، بلكه بايد شاعر طبيعت باشد
  . دچار ترديد در ادامه كار شد1850 نيز در اين هدف موفق بود، اما در دهه ي1840سراسر دهه 

  
 سايه ي دلنواز تأثيرپذيري از ورود وي بدنياي نويسندگي بصورتي كامالً تصادفي بدون مشكل انجام گرفت، چرا كه در: دوستي با امرسون

 1837تا پائيز . امرسون در سال دوم تحصيل ثرو در هاروارد، در كنكورد ساكن شده بود. مقاله نويس و شاعري بنام رالف والدو امرسون قرارگرفت
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رسوني در او چنان قوي بود كه  بدين معني كه اتكاء بنفس ام-امرسون در وي سالكي حقيقي مي ديد. دوستي تازه ي آنان درحال عمق يابي بود
  .ثرو در امرسون يك مرشد، يك پدر ويك دوست مي ديد. مي توانست او را مستقل از امرسون و ديگران حفظ كند

  
 تعالي گرايي نيوانگلندي برخالف پيش بيني ها و تأييدات عجوالنه آنان پديد آمد و. امرسون با جذبه ي خود ديگراني را نيز به كنكورد جذب كرد

و  با حداقل دو نويسنده تراز جهاني همچون ثرو 19با نگاهي به گذشته، اين ديدگاه يكي از مهمترين جنبش هاي ادبي آمريكاي قرن . رشد كرد
فرد را به توده ها ، .  رومانتيسم را با اصالح طلبي تركيب مي كرد،تعالي گرايي نيوانگلندي در اساس.امرسون بود كه تاكنون عرضه داشته بود

از طريق حس و از طريق كشف و شهود، اما : مي پذيرفت كه كسب دانايي دو راه دارد. طبيعت را به انسان ترجيح مي دادو عاطفه را به خرد، 
به همين ترتيب مي پذيرفت كه ماده و روح هردو وجود دارند، اما تأكيد مي كرد كه . تأكيد مي كرد كه كشف وشهود، تعليم را تعالي مي بخشد

براي اصالح گري تقال مي كرد و با اين وجود اصرار داشت كه اصالح واقعي با فرد آغاز مي شود، . ت  روح، واقعيت ماده را تعالي مي بخشدواقعي
  . نه با گروه و تشكيالت

  
 ، به پيشنهاد 1837اخر در او. اميد ثرو به شاعر شدن، با دوستي امرسون نه تنها منطقي مي نمود، بلكه ممكن نيز بنظر مي رسيد : زندگي ادبي

امرسون شروع به نوشتن و نگهداري خاطرات روزانه اي كرد كه قبل از وارد كردن آخرين دست نوشته هاي نامرتبش در دو ماه قبل از مرگ ، به 
د و بهتري را نيز به كمي بعد از شروع اين كار، برخي از مقاالت قديمي دوران دانشكده را ويرايش كرد و مطالب جدي. هزاران صفحه رسيده بود

 " دايال"شهود گرايان به رهبري امرسون دست به انتشار نشريه اي بنام . چندين سال اشعاري سرود كه كم هم نيستند. رشته تحرير در آورد
  .فالكوس بود و مقاله ي كوتاه ثرو در مورد شاعري رومي بنام اولوس پرسيوس " همدردي" حاوي شعر1840شماره آغازين بتاريخ ژوئيه . زدند

  
 را " تاريخ طبيعي ماساچوستز" ، اولين مقاله از نوشته هاي طبيعت شناسانه وي بنام1842دايال بيشتر اشعار ثرو را چاپ كرد و بعدها در ژوئيه 

پس از .  ظهور استاين مقاله با وجودي كه خود را بعنوان بررسي كتاب وانمود مي كرد، نشان داد كه طبيعي داني متفاوت در آستانه. منتشر كرد
بدنبال اين اشعار، مقاله طبيعت شناسانه .  بودند" بسوي ميدن در شرق "آن غزليات بيشتري از وي منتشر شد كه بهترين آنها اشعاري از قبيل 

اما قبل از . شد تعطيل 1844دايال با شماره آوريل .  بچاپ رسيد كه بسيار دقيق و عالمانه بود" پياده روي زمستاني"ي ديگري از وي بنام 
 . تعطيلي به ثرو فرصت داد تا نوشتارهاي مختلفي را بچاپ  برساند كه نمونه شان را هيچ نشريه ي ديگري تا آنزمان منتشر نكرده بود

  
اد ثرو را وي پيشنه. به او پيشنهاد ازدواج داد.  شد كه مسافرتي به كنكورد كرده بود " الن سه وال " دلباخته بانويي جذاب به نام 1840در 

 1841-1843وي در طي دو دوره . اين بود كه ثرو تا آخر عمر مجرد باقي ماند. اما الن به اصرار والدينش به سرعت نامزدي را بر هم زد. پذيرفت
  .  بيشتر در منزل امرسون بسربرد1847-48و 
  

 بعلت كزاز ناشي از 1842 غم مرگ برادرش جان در وضعيتش با. با وجود مهماندوستي و رفاقت امرسون با وي، ثرو بتدريج بي تاب مي شد
در جزيره استيتن در خانه ي برادر امرسون بعنوان معلم اقامت گزيد و همزمان، براي ارتباط با بازار ادبي نيويورك . بريدگي انگشت، بدترشد

وي با اثبات مجدد بي ميلي خود به . اكام مانداما فعاليت هاي ادبي اش با بي تفاوتي روبرو شد واقداماتش براي فتح نيويورك ن. تالش كرد
  . به موطن خود كنكورد بازگشت1843زندگي شهري و نااميدي اش از شكست، در اواخر 

 
بي تابي ديگري، ، بيشتر از هر وقت 1845در اوايل . بارديگر به مدادسازي و تراش مغز مداد بعنوان حرفه مي پردازد: حركت به آبگير والدن

 تا زمانيكه تصميم گرفت فكر يكي از همكالسي هاي خود در هاروارد را عملي كند كه زماني كلبه اي در كنار رودخانه ساخته بود نشان مي داد،
 كيلومتري كنكورد و 3در بهار همان سال نقطه اي را دركنار آبگير والدن نشان كرد كه در  لذا او نيز. در آن به استراحت و مطالعه بپردازدتا بتواند 

  . امالك امرسون قرار داشتدر
  

از .  سالگي شروع به انداختن درختهاي بلند كاج و صنوبر براي پي ريزي خانه اش در ساحل آبگير والدن كرد27 ، ثرو در سن1845اوائل بهار 
يجات وحشي اطراف خود و كه در خانه ساكن شد، خوراكش را اكثراً به ميوه ها و سبز همين. همان ابتدا، اين حركت به او رضايتي عميق بخشيد

كه سرگرم وجين لوبيا، حفاظت كرت ها از دست سنجاب هاي گرسنه، يا  در مواقعي. لوبياهايي كه مي كاشت و وجين مي كرد، محدود ساخت
 هفته "بي بنام مشغول ماهيگيري، شنا و پاروزني نبود، ساعاتي طوالني را به مشاهده و ثبت گياهان و جانوران محلي، مطالعه كتاب و نوشتن كتا
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مي گذراند و نيز يادداشت هاي روزانه خود را تكميل مي كرد كه بعدها ويرايش شدند و ) 1849 ("اي بر روي رودخانه هاي مريماك و كنكورد 
  .  مي كرد")meditation( تأمل و تأني "زماني طوالني را نيز صرف .  جا گرفتند" والدن"در داخل

  
 گانه اي است كه تجربه وي را براي 18كه از درون همين سير آفاق و انفسي بيرون آمد، رشته مقاالت ) 1845(" والدن يا زندگي در جنگل "

چندين مقاله ي آن، ديدگاه اوليه ي ثرو را در مورد معناي كار و . زندگي ساده و تالش در تنظيم وقت آزاد جهت تفريح و فراغت تشريح مي كند
در حاليكه مقاالت ديگر، واقعيت . را در زمينه ي ساده ترين و خود بسنده ترين اشكال زندگي معرفي مي كنندتجربه اش  فراغت ارائه مي دهند و

 ي ، رايحهآواي جنگلهمدلي وي با حيوانات كوچكي كه با آنها تماس برقرار كرده، : هاي مختلف زندگي در آبگير والدن را شرح مي دهند
باقي مقاالت با گزارش هاي هر روزه ي خود از   دردر واقع، .تلف، موسيقي باد در سيم هاي تلگراف، و نگاه به جنگل و آب در فصول مخطبيعت

 را فرا گرفته و اين عالقه را به حداكثر ساده زيستي و خودبسندگي، شادي خود را ازين نشان مي دهد كه نحوه ي ابراز عشق خود آبگير والدن
 توانايي استفاده ي ثرو از سبكي ، بعالوه.تبار مي بخشد شرح روزمره ي گذران زندگي در والدن استچيزي كه به كتاب اع  آن.توانسته ارضاء كند

  . روشن، صريح، اما جذاب، توانسته است سطح كتاب را تا حد يك متن كالسيك ادبي ارتقاء دهد
  

مسر و فرزندانش زندگي كند، چرا كه قصد داشت به با ه  امرسون ازو دعوت كرد تا47در تابستان ). 1845-47(ثرو مدت دو سال در آنجا  ماند 
. در ميانه اقامتش در والدن، ثرو شبي را در زندان گذراند.  كلبه خود را براي هميشه ترك گفت1847در سپتامبر . ثرو پذيرفت. سفر اروپا برود

 سام ازو با خوشرويي و متانت خواست كه ماليات سرانه . كه با كالنتر و مأمور مالياتي بنام سام استپلز درگير بحثي شد1846شبي بود در ژوئيه 
 - صبح روز بعد زني كه هنوز هم ناشناس باقي مانده است. وي ازين كار سرباز زد و سام نيز اورا زنداني كرد. خود راكه سالها نپرداخته بپردازد

انجام دهد، انجام داد و  كاري را كه قبل از زندان رفتن قرار بود. ثرو با بي ميلي از زندان بيرون آمد.  ماليات را مي پردازد-شايد عمه اش ماريا
آن شب آموخت كه نمي تواند از .اما دريافت كه تنها يك شب براي درس آموزي كافيست. سراغ چيدن زغال اخته در بيشه اي رفتبسپس فوراً 

فردي در مقابل مصلحت  دفاع او از وجدان شخصي و.  كنددولتي حمايت كند كه بردگي را تأئيد و جنگي تجاوزكارانه را به مكزيك تحميل مي
طبيعتاً به اين كتاب بي .  بچاپ رسيد1849 تبيين شده است كه در ماه مه " نافرماني مدني "انديشي اكثريت بخوبي در مشهورترين مقاله اش 

  . بود كه مخاطبين مشتاقي بدست آورداما پايان قرن نوزدهم، دوران آغاز درك مباحث آن بود و در ميانه قرن بيستم. توجهي شد
  

مي بايد حتي با وجود . قانوني فراتر از قانون مدني وجود دارد: براي بسياري از مردم، پيامش هنوز بجا و زنده است
تحت حاكميت دولتي كه بدون انصاف، : نتيجه اين كه . تحمل مجازات تخطي از قانون مدني، از قانون برتر پيروي كرد

  .ندان مي اندازد، خانه حقيقي انسان منصف نيز در زندان است هركسي را بز
  

هنگامي كه ثرو والدن را ترك گفت،از اوج فعاليت هاي خود افول كرد وبخش اعظم فروغ زندگيش  : دوران بعدي زندگي و كارهاي وي
نمونه هاي گياهي را براي .  كمرنگ و ضعيف شدشهودگرايي وي، هنگاميكه بخاطر بي پولي، به شغل نقشه برداري رو آورد. رو به خاموشي نهاد

خود و نمونه هاي خزندگان را براي هاروارد گردآوري مي كرد و يادداشت هايي كوتاه ازين مشاهدات و جستجوها برمي داشت و آنها را نزد خود 
مزمان وقت بيشتري را روي شغل ه. همسايگانش دراين دوران وي را فردي شريف كه كارش نقشه برداري بود مي شناختند. حفظ مي كرد

طي سفرهايي در جنگل مين، دماغه ي كاد و كانادا به . خانوادگي صرف مي كرد و پس از مرگ پدر اين شغل را بطور كامل در دست گرفت
 "، 1848د در  در مجله ي اتحا"و جنگل مين ) زيك -( كتادن"سياحت پرداخت و از آن سفرها بعنوان ماده ي خام سه رشته مقاله بنام هاي 

اين كارها نشانه ي ميل ثرو به زندگي .  استفاده كرد1855 در پوتنام در " دماغه ي كاد " ، و 1853 در ماهنامه ي پوتنام در "گردش تا كانادا 
  .در فضاي باز و تحسين محيط طبيعي بود كه مدتهاي دراز بر روحش مسلط بود

  
 كرد، فعاليتش در صحنه ي اجتماعي شدت مي گرفت و باالتر از همه ، بتدريج در حال تبديل هر قدر كه استعال گرايي شهودي در ثرو افت  مي

وي بيشتر از هر كسي در كنكورد، به فرار بردگان به شمال با شيوه اي كه اصطالحاً راه آهن زيرزميني . به يك فعال پرو پا قرص ضد بردگي بود
 بعنوان شديدترين ادعانامه خود بر عليه بردگي 1854 در " بردگي در ماساچوست"وان وي با سخنراني خود تحت عن. نام داشت سرعت بخشيد

، چهره اي پدرانه يافت كه نيمرخ امرسون درمقايسه با وي ) مبارز سفيد پوست ضد بردگي(در رفتار جان براون. به سخنراني و نوشتن پرداخت
بعدها هنگامي كه حمله ي براون به . ين مزاج، تبديل به اسوه ي ثرو گرديداين كهنه پرست پير آتش. تصويري كمرنگ و ضعيف بنظر مي رسيد
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 ظاهراً در 1862وي در . فري شكست خورد و او را به دار آويختند، ثرو دچار آنچنان شوك رواني اي شد كه احتماالً مرگ او را تسريع كرد هارپرز
  . اثر بيماري سل درگذشت

  
براي چاپ . همسايگانش با او انسي آميخته با تحقير داشتند.  زندگي ثرو سراسر شكست ونوميدي بوده استتا آنجا كه مي توان ديد، : ارزيابي

 نسخه ي باقي را جلوي در خانه اش 700 نسخه فروخته شد و ناشران 220 مي بايد پول مي پرداخت، در حاليكه فقط "...  هفته اي بر روي "
 2000 سالي طول كشيد تا 5بد اقبالي كمتري داشت ولي آن هم ) اب چاپ شده در دوران حياتشدومين وآخرين كت ( " والدن ". خالي كردند

با اين وجود ثرو در حال حاضر، هم بعنوان نويسنده ي كالسيك آمريكا و هم بمنزله ي قهرمان فرهنگي كشور خود . نسخه اش بفروش رود
وت نظريات اصلي وي وقلم شفاف ، صريح و برانگيزنده ي او در تبيين اين نظريات تجليلي كه درين دوران ازو مي شود ناشي از ق. بشمار مي آيد

  .مي باشد
دو اقدام نمادين وي، يعني اقامت دوساله در كلبه اي در آبگير والدن و گذراندن شبي در زندان بخاطر نافرماني مدني، نمايشگر اجراي عملي 

ثرو در كارهايش قبل از . بود، اصولي كه توسط دوست و همكارش امرسون تبيين شده بودنداصول استعالگرايي نيوانگلندي درميان ديگر مردمان 
وي ديدگاه هايي را كه از ادبيات رمانتيك معاصر .  انساني بود كه توسط محيط طبيعي آمريكا فراهم گشته بود-هر چيز نگران امكانات فرهنگي

 تا آزاده خواهي وفردگرايي آمريكايي را فراتر از فضاهاي سياسي ومذهبي به عرصه آن دوران گرد آمده بود به نحوي تنظيم واقتباس مي كرد
 ،زندگي كه انسانها به منزله ي زندگي موفق قبول دارند و تحسينش مي كنندآن گونه از ديد وي . هاي اجتماعي و شخصي نيز گسترش دهد

 ،چرا بايد در مورد هر نوع زندگي": پاسخ آن پرسش نيز هست،مثال آن  سوالي مي پرسد كه " والدن"ثرو در! همه چيز است جز همان يك چيز
  "به بهاي انواع ديگر آن، اغراق كنيم؟ 

  
 داشتن  ِحق"در يك جامعه ي بازار مدار، محافظه كار و مصلحت انديش كه بسرعت در حال تحول شهرنشيني وصنعتي شدن است، وي به 

او براي تمامي انسانها خواستار آزادي پيروي از سبك هاي .  پاي مي فشرد،اصول دروني ي بر پايه  ِ فردي ِ يعني زندگي"فرهنگ خصوصي 
در جامعه اي بي . دن شعر زندگي خود را بسرايند و آن را همچون پديده اي هنري به پايان رسان،يگانه و منحصر بفرد زندگي بود تا بتوانند خود

و ارزش فراغت، تأمل و تأني، و همزيستي با طبيعت و درك موزون آن را وي فايده قرار و در حال گسترش كه عمل زده است، 
ثرو پايه گذار سنت طبيعت نگاري اي بود كه بعدها توسط آمريكايياني همچون جان بوروز و جان موئير تكامل يافت و . به نمايش مي گذارد

از همه مهمتر اينكه .  مك كايه و لوئي مامفورد را تحت تأثير قرار دادمطالعه ي پيشتازانه وي بر روي استفاده هاي انسان از طبيعت، عميقاً بنتون
زندگيش كه بشكل كاملي در نوشته هايش تشريح شده است، تأثير فراگيري بر ديگران داشته است، بدين علت كه نمونه اي از قهرماني اخالقي 

  . و جستجوي پيگيرانه براي يافتن بعدي روحاني در زندگي آمريكايي بود
  

 وجود بازبيني هاي اساسي،درصورت . مهمترين و ماندگارترين كارهاي ثرو بترتيب زمان چاپ اول شان بشرح زير آمده اند : تأليفات عمده
  :  بترتيب مي آيد، چاپي كه اصالح شده است نيز؛مقاالتبر روي بخصوص 

،  )1849(" هفته اي بر روي رودهاي كنكورد و مريماك"،  )1864، اصالح و تكميل تحت عنوان جنگل مين 1847 (" جنگل كتادن و مين "
نشريه "،چاپ دوباره در 1862("پياده روي"،)يك آمريكايي در كانادا" در "نافرماني مدني"،چاپ دوباره بنام 1849("پايداري در برابر دولت مدني 

  )."ايك آمريكايي در كاناد"،چاپ دوباره در 1863("زندگي بدون اخالق"و ) 1863، "ي گردش
  

، داراي كيفيت بااليي از نظر 1971چاپ هاي انتشارات پرينستون از رشته مكتوبات هنري ديويد ثرو، با شروع از نسخه ي ويراسته ي والدن در 
 چاپ  از1981 نيز در سال "روزنگار"تاكنون چندين مجلد از كارهاي او توسط پرينستون بچاپ رسيده اند،و اولين جلد . متن و ويرايش مي باشند

  .خارج شد
  

   :كتاب شناسي
كتاب . ، مولف فهرست استاندارد نوشته هاي ثرو مي باشد)1982 ( "كتاب شناسي تشريحي :  هنري ديويد ثرو"برست با كتاب . ريموند آر

جينه ي اصلي ِ گن.  بچاپ مي رسد كه هرچندگاه يكبار، ويرايش مي شود" خبرنامه انجمن ثرو"شناسي روزآمدي در هر شماره ي فصلنامه ي 
، كتابخانه )ماساچوستز(  كتابخانه عمومي نيويورك، كتابخانه عمومي كنكورد " بِرگ "دست نويس هاي ثرو و اشياء يادگار وي در مجموعه ي 
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. ري مي شوندپيرپونت مورگان در نيويورك نگهدا. هانتينگتون در سان مارينوي كاليفرنيا و كتابخانه جي. دانشگاه هاروارد، كتابخانه هنري اي
  .مي باشد) 1974(هوارث بنام نسخه هاي دست نويس ادبي هنري ديويد ثرو .راهنماي باارزش نسخه شناسي ثرو، كتاب ويليام ال

  
  

  : ويها و مجموعه آثار خاصكار ويرايش 
هاي ثرو و مقاالتش و روزنگارهاي  از ميان كتاب" والدن"ويرايش انتشارات . ي استدمتن استاندار) 1906( جلد 20مكتوبات هنري ديويد ثرو، 

 " كارل بود "ديوان اشعار هنري ثرو، با ويرايش . ويرايش هاي پرينستون بتدريج جانشين اين ويرايش ها مي شوند، در حال حاضر. وي مي باشد
مكاتبات هنري ديويد ثرو، . ، بسياري از گونه هاي اشعار وي بخصوص اشعار دوره جوانيش را گرد آورده است )1964 ، چاپ قطع بزرگ، 1943(

نه تنها در بردارنده ي تمامي نامه هاي موجود تا زمان ويرايش مي گردد، بلكه نامه هاي  ) 1975 ، 1958(ويراسته ي والتر هاردينگ و كارل بود
  .دريافتي توسط وي را نيز شامل مي شود

  
 ) 1982 ، نسخه تكميلي 1965 (" ايام هنري ثرو"اردينگ تحت عنوان زندگينامه پيراسته و منقح او توسط والتر ه: زندگي نامه و نقد آثار

 ، ويرايش جديد در 1939 ( " ثرو"كنبي بنام . زندگي نامه ي قبل از آن هنوز هم قابل استفاده است كه نوشته ي هنري اس. نگاشته شده است
ربردهايي از تئوري روانكاوي جامعه شناسانه بر روي زندگي و  كا" ريچارد لبوو " اثر " فصل هاي ثرو " و " ثروي جوان ". مي باشد ) 1965

اثر شرمان پل بنام . ، زندگي ثروي مولف را تشريح مي كند )1982 (" كتاب كنكورد"هوارث، نويسنده ي . ويليام ال. روابط خانوادگي وي هستند
 بصورت منفرد، " والدن"مطالعات اوليه برروي . مي آيد ربررسي نقادانه عمومي با ارزشي بشما) 1958 (" سير انفسي ثرو– سواحل آمريكا "

 ، نسخه تكميلي 1972 (" معاني والدن "و نيز توسط استنلي كاول تحت نام  ) 1968 (" حلقه جادوئي والدن "اندرسون در كتاب. توسط چارلز آر
  .انجام گرفته اند ) 1981

Uپانوشت  
 * Transcendentalism 

  .  مراجع مختلف است    داراي تعاريف مختلف در
  .گرايش فلسفي يا نظريه فلسفي كانتي كه بر روي شرايط پيشيني دانش و تجربه يا ويژگي غيرقابل شناخت واقعيت نهايي تأكيد مي كند:  الف-1: وبستر

كه بر حضور خدا در درون انسان بمنزله منبع بر ماده و تجربه است بخصوص جنبش قرن نوزدهمي نيوانگلند ) شهود(فلسفه اي كه مدعي تقدم معنويت وحس مستقيم : ب
  . كيفيت يا حالت برتري گرايي بخصوص ايده آليسم يا انديشه بصري شناسانه -2. حقيقت و راهنماي عمل تأكيد دارد

ده هاي فراتر از خردبشري و اهميت وجود روحاني در فلسفه اي كه به اعتقاد به پدي: فراتر رفتن از حدود دانش ، تجربه ، يا خردبشري، بويژه بطريقي رمزآلود يا مذهبي: لرنرز
 روشي است همراه با تأني، تأمل و آرامش كه از هندوگري نشأت مي گيرد TM  يا Transcendental Meditationبطوريكه . مقابل وجود مادي تأكيد مي كند

  . وتكرار مكرر يك عبارت خاص را براي اين كار الزم مي بيند
اگر پديده اي پديدهء ديگري را ترانسند كند معموالً توسط . كه ترانسندنت است خارج از حدود عادي وجود دارد يا بسيار مهمتراز پديده هاي ديگر است چيزي -1: بي بي سي

  ).مثالً هنر، سياست را ( ديگري محدود نمي شود واغلب مهمتر است 
تجربه ي روحاني يا تجربه . راتر از تجربه عادي اند و نمي توانند با استدالل عادي كشف يا فهم شوندبراساس پديده هايي است كه ف:  تجربه يا ايده ي ترانسندنتال -2

  .زيبائي شناسانه ازين نوع است
ايده هاي افالطوني گروهي از فالسفه و نويسندگان ايده اليست آمريكايي سده نوزده كه خود را هوادار كانت وشلينگ مي خواندند ولي بيشتر تحت تأثير : آكسفورد ريفرنس

  . بودند
مولفين و مترجمين متون فلسفي در ايران، برابر نهاده هاي بسياري را براي اين واژه پيشنهاد كرده اند كه هيچ يك توضيح دهنده ي مباني انديشگي نحله ي نيوانگلندي اين 

رافرازنده گرايي، تراگذرنده گرايي، حكمت متعاليه، متعالي آييني، فرازش جوئي، منطق برترين، متعالي گرايي، تعالي گرايي، استعاليي، متعاليه، مذهب برترين، ت: ديدگاه نيستند
  .ازين دست اند.................. فلسفه متعالي، برترگرايي، برتري گرايي، تنزه گرايي، فراروندگي هستي، اعتقاد به وجود برتر، اثيري گرايي، اعتالئيون و استعالئيان،

  . ب وبستر، شهودگرايي نزديك ترين برابر نهاده اين گرايش فلسفي بنظر مي رسد-1ريف با توجه به تع
  .  مبدع اين نحله فكري در آمريكا بود ) 1882 – 1803تولد( شاعر آمريكايي   امرسون فيلسوف و رالف والدو
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ُستاريج  
  ي نافرماني مدني   درباره

 )رفع ابهام از يك مفهوم(
  هرام محييب

  1382 خرداد 30جمعه 
[iran emrooz © 1998 - 2002]  

  پيشگفتار
  

به مثابه رويكردي براي تاكتيكها و اشكال پيكار سياسي، جهت برون رفت از وضعيت موجود، وارد » نافرماني مدني«از چندي پيش موضوع 
  . هاي برخي از دست اندركاران سياست شده است ها و تحليل ارزيابي

  
ي  هاي مربوط به سياست روز و تعيين تاكتيكها و روشهاي مبارزه طر نشان كنم كه من در اين نوشته قصد و تمايل پرداختن به بحثبايد خا

به معناي رايج آن در علوم سياسي » نافرماني مدني«هدف من بيشتر آنست كه فارغ از اينگونه تحليلها، از مفهوم . سياسي در ايران را ندارم
لذا بحث من در اين نوشته، ناظر بر بازشناسي مفهوم . كنم نسبت به آن پيشداوريهاي فراواني وجود دارد ـ رفع ابهام كنم فكر ميامروزين ـ كه 

از همين رو، عالوه . باشد ي آنها استوار مي از ديد سياست شناسانه و نشان دادن اصول و اركاني است كه اين مفهوم بر شالوده» نافرماني مدني«
و بستر تاريخي ظهور آن و صورتهاي گوناگون بروز آن، تالش خواهم كرد كه به » نافرماني مدني«ي  فهومي، با نگاهي به تاريخچهبر بحث م

توان وبايد اين روش مقاومت و  بنابراين من در اين نوشته، اظهار نظري در اين مورد كه آيا مي. سهم خود، درك از اين مفهوم را شفاف تر سازم
طلبد كه در چارچوب  ر ايران كنوني به كار برد يا خير، نخواهم كرد، چرا كه وارد شدن در چنين بحثي، مقدمات و مواد ديگري را مياعتراض را د

» نافرماني مدني« تالش خواهم كرد تا نشان دهم كه در درك عمومي نسبت به مفهوم "ي خود، عمدتا اما من در نوشته. گنجد اين نوشته نمي
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ي نظري ـ  ي سياسي در اشكال گوناگون ـ عليرغم بحث انگيز بودن آن در حوزه ي مبارزه شونت جايگاهي ندارد و اين شيوهدر غرب، عنصر خ
يكي از اجزاي «و نيز » اي متمدنانه شيوه«ي مردمساالرانه، در راستاي ژرفش دمكراسي و لذا  اي از منظر اخالقي مشروع و از جنبه  شيوه"عموما

  . رود  شمار ميبه» جمهوريهاي مدرن
  

   تبيين مفهومي
همانگونه كه پيداست، از نظر لغوي ) civil disobedience= انگليسي (و ) Ziviler Ungehorsam= آلماني (نافرماني مدني 

» فرمانبري«يا » اطاعت«ي مقابل  در نقطه» نافرماني«توان خاطر نشان ساخت كه  در آناكاوي اين مفهوم، مي. مفهومي تركيبي است
)Gehorsam ( كه يكي از مفاهيم كليدي مناسبات قدرت است)به معني سرپيچي از دستورات و اطاعت نكردن از فرامين مورد استفاده )1 ،

است و در » شهروندي«اند، به معناي  را براي آن برگزيده» مدني« كه در فارسي معادل civisي التيني   از واژهZivilاصطالح . گيرد قرار مي
كند، در زبان انگليسي از چنين چارچوب معنايي فراتر  را تداعي مي» آداب داني«و نيز » غيرنظامي« اصطالح در زبان آلماني معناي حالي كه اين

  .رساند را نيز مي» مؤدبانه«و » متمدنانه«رود و معني  مي
   

ي، اقدامي است كه شهروندي با اتكاء بر ابزار مسالمت نافرماني مدن«: خوريم به فرمولبندي زير بر مي» نافرماني مدني«اي  در توضيح واژه نامه
آيد، در مقابل  اي مافوق صادر شده ولي به نظر نامشروع مي آميز، در راستاي سرپيچي علني و اعالم شده از فراميني كه به نام هنجار و يا آموزه

  ). 2(» دهد قانون، حكم يا فرماني مقتدرانه صورت مي
  
  

متفكر آمريكايي و فيلسوف » جان راولز«ها را در مورد اين مفهوم،  هشگران مفهوم نافرماني مدني، يكي از بهترين تعريفبه اعتبار بسياري از پژو
نافرماني مدني، خود را در كنشي علني، «: نويسد مي» راولز«. ارائه داده است» ي عدالت نظريه«اخالق و حق، در كتاب معروف خود تحت عنوان 

براي قابل » راولز«). 3(»سازد  با هدف تغيير قوانين و يا تغيير سياست حكومت متجلي مي"، اما مغاير قانون و معموالمسالمت آميز و وجداني
نخست اينكه اعتراض بايد در مقابله با مواردي از بي عدالتي آشكار صورت پذيرد، ديگر : شود توجيه بودن نافرماني مدني، سه پيش شرط قائل مي

 به كار گرفته شده باشد و سوم اينكه، اقدامات مربوط به نافرماني نبايد چنان " قانوني ديگر كه شانس پيروزي دارد، قبالي امكانات اينكه همه
  ). 4(ابعادي به خود گيرد كه كاركرد نظم قانون اساسي را به مخاطره اندازد

  
  

، از عناصر و اركان اصلي »خشونت پرهيزي«نافرماني مدني، امر از » راولز«اي و هم در ايضاح  شود، هم در تعريف واژه نامه چنانكه مالحظه مي
در » مسالمت جويي مطلق«يكي ديگر از پژوهشگران مفهوم نافرماني مدني، براي برجسته ساختن همين ويژگي، حتا از . و تعيين كننده است
. اي تنش زا قرار دارد در تضاد نيست، اما با آن در رابطه) اسيدمكر(نافرماني مدني با مردمساالري «: شود كه كند و يادآور مي اقدام مربوطه ياد مي

  ). 5(» آيد ولي در هر صورت، مسالمت جويي مطلق، جزء الينفك نافرماني مدني به حساب مي
  
  
هاي مقاومت ، استاد علوم سياسي دانشگاه برلين، يكي از كساني است كه در مورد نافرماني مدني و ساير اشكال اعتراضي جنبش»تئودور ابرت«

براي نافرماني مدني، سه شاخص » ابرت«. هاي گوناگوني منتشر ساخته است اي صورت داده و آثار و نوشته مردمي، تحقيقات ژرف و گسترده
ي  ـ اقدام متكي بر نافرماني مدني بايد در درجه1«: او بر اين نظر است كه. خشونت پرهيزي، مسئوليت پذيري و محدوديت: شود اساسي قائل مي

ـ 3. ـ مسئوليت چنين اقدامي بايد از طرف اقدام كنندگان بطور فردي و جمعي پذيرفته شود2. باشد) non-violent(اول غيرخشونت آميز 
پردازد و در مورد  ها مي سپس به توضيح اهميت اين شاخص» ابرت«). 6(» . اي ارائه دهد هاي سازنده چنين اقدامي بايد محدود باشد و بديل

كند كه هر انساني كه در نظام دمكراتيك از انسانهاي ديگر انتظار دارد  ونت پرهيزي در اقدامات نافرماني مدني چنين استدالل ميضرورت خش
چرا كه چنين استثنايي معطوف به . براي نداي وجدان خود احترام قائل شوند، بايد خود نيز چنان كند، حتا در موارد استثنايي نافرماني مدني

وجود دارد و استثناپذير ) a priori(بي است، در حالي كه قانون اخالقي چنانكه كانت تصريح نموده است، بطور ماتقدم يا پرتوم حقوقي ايجا
بنگريم و ) Zweck an sich selbst(» غايت بالذات يا في نفسه«اين قانون اخالقي انتظار دارد كه ما انسان را همواره به مثابه . نيست
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درست به همين دليل، غيرممكن است كه بتوانيم انساني را با اتكاء بر داليل اخالقي از بين ببريم، زيرا هر آينه انساني را . كنيمبا او چنين رفتار 
همچنين مسئوليت پذيري را از اجزاي مهم نافرماني مدني » ابرت«. دست كشيده ايم» غايت بالذات«بكشيم، از احترام نسبت به او به مثابه 

ي اعتراضات و اقدامات خشونت آميز كه به زدو خورد و خسارات مالي و آسيبهاي جاني تظاهر كنندگان و افراد پليس منجر  در مقايسهاو . داند مي
كند كه در حالي كه آشوبگران و بلواكنندگان از پذيرش قانوني مسئوليت   بايد مسالمت آميز باشد، تصريح مي"گردد و نافرماني مدني كه لزوما مي

باشند  دهند كه طرفدار قانون و نظم در كل آن مي زنند، آكتورهاي نافرماني مدني، با رفتار مسالمت آميز خود نشان مي  خويش سر باز مياقدامات
ي  نكته. تواند متوجه جامعه باشد، دفع كرد ي مشخصي است كه بايد با نقض آن، خطري را كه مي  متوجه قانون يا قاعده"و اعتراض آنان صرفا

دهد كه تفاوت اساسي وجود دارد ميان نافرماني مدني به  او نشان مي. پردازد، محدوديت اقدام نافرماني مدني است به آن مي» ابرت«كه ديگري 
مثابه اقدامي مسالمت آميز كه متوجه تغييراتي تدريجي يا ناگهاني در بخشي از نظام موجود و قوانيني معين است و اقداماتي كه هدف براندازي و 

گردد كه نافرماني مدني در درك صاحب نظران غربي،  با توجه به اين توضيحات، آشكار مي). 7(كند  اد نظم جديدي را در كل آن دنبال ميايج
  . هم اقدامي مسالمت آميز، هم اصالح طالبانه و غير انقالبي و هم متمدنانه و مسئوالنه است

  
  
هايي كه او از نافرماني مدني  شاخص.  خود را با موضوع نافرماني مدني مشغول كرده است، فيلسوف نامي آلمان نيز به كرات» هابرماس يورگن«

نافرماني مدني، اعتراضي از نظر اخالقي مشروع است كه در «: »هابرماس«به نظر . تواند براي بحث ما حائز اهميت باشد دهد، مي به دست مي
نافرماني مدني، به عمد يكي از هنجارهاي . ين منافع جمعي و عمومي مد نظر استآن نه فقط باورها و اعتقادات و عاليق شخصي، بلكه همچن

ي پذيرش پيامدهاي  نافرماني مدني، آماده. كند، بدون آنكه فرمانبري و اطاعت از كل نظم حقوقي را مورد ترديد قرار دهد حقوقي را نقض مي
مسالمت آميز بودن ابزار اعتراض در نافرماني مدني، . فهمد مي) سمبليك(ادين باشد و نقض قانون را اقدامي نم خدشه دار كردن هنجار حقوقي مي

  ). 8(» ناشي از همين واقعيت است
  
  
وي در مقابل اين پرسش كه چرا . كند ارزيابي مي» سنگ محك بلوغ نظام دمكراتيك«رود كه نافرماني مدني را  تا آنجا پيش مي» هابرماس«

به نظر . دهد  بر حكومت قانون، نافرماني مدني امري موجه باشد، پاسخي نه حقوقي، بلكه فلسفي ميبايد در يك نظام دمكراتيك مبتني
ي مشروعيت بسيار بااليي برخوردار است، بلكه همچنين به  ، يك نظام مدرن دمكراتيك مبتني بر حكومت قانون، نه فقط از درجه»هابرماس«

تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد كه همواره به دليل ترس از كيفر، از قوانين موجود  دولت دمكراتيك نمي. چنين مشروعيتي نيازمند است
از آنجا كه حتا در نظام دمكراتيك مبتني بر . بايد كه قوانين را بطور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومي رعايت نمايند تبعيت كنند، بلكه آنان مي

د مشروع و لذا تبديل آنها به قواعد نامشروع وجود دارد، بايد امكان نافرماني مدني نيز وجود داشته حكومت قانون، امكان خطا در تنظيم قواع
« : كند كه تصريح مي» هابرماس«). 9(دولت دمكراتيك بايد بپذيرد كه نافرماني مدني، امري خالف قانون به معناي متعارف كلمه نيست. باشد

اغماض يك فرهنگ سياسي بالغ تعلق دارد كه دولت در تحليل نهايي بايد از اين امر صرفنظر كند كه نافرماني مدني، از آنجا به جزء غيرقابل 
امكان بروز » هابرماس يورگن«از همين روست كه ). 10(» شهروندانش، فرمانبري را به داليلي غير از مشروعيت آشكار نظم حقوقي بپذيرند

  . داند كومت قانون ممكن ميرا تنها در نظامهاي مبتني بر ح» نافرماني مدني«
  
  

از رهبران » جو الينن«. شويم ما با تعبيرات مشابهي از نافرماني مدني، در ديدگاههاي نظريه پردازان جنبشها و ابتكارات شهروندي نيز روبرو مي
وي تصريح . داند ت اعتراضي مياي از تظاهرا ابتكار شهروندان براي صلح وحفاظت از محيط زيست در آلمان، نافرماني مدني را شكل پيشرفته

ما در يك . ي مطبوعاتي شهرونداني ساده است كه صورتي مستمر و جنجالي به خود گرفته است نافرماني مدني، مانند اعالميه«: كند كه مي
مي است، جرم تلقي فرهنگ سياسي مبتني بر خرد، اجازه نداريم چنين روشي را كه به دنبال شكل گيري نظر و تأثيرگذاري بر روي افكار عمو

داند كه عمق ژرفش روندي دمكراتيك را كه از مراحل گوناگون عبور  اي از مقاومت مردمي مي نافرماني مدني را مرحله» الينن«). 11(» كنيم
ي  ست، مرحلهنخ: او بر اين نظر است كه ما تا بروز نافرماني مدني، اغلب سه مرحله را پشت سر گذاشته ايم. گذارد كرده است، به نمايش مي

هاي اعتراضي سرگشاده خطاب به نهادهاي حكومتي و دولت و  ي نامه دوم، مرحله. ها براي شكل گيري نظر ها و گفتگوها و گردهمايي بحث
ه ي چهارم است ك و سرانجام در واپسين مرحله، يعني مرحله. ي تظاهرات و ميتينگهاي اعتراضي سوم، مرحله. جمع آوري امضا و طومار از مردم

  ). 12(كند  نافرماني مدني بروز مي



 
 

۵١

  
  

تالشهاي گوناگون فيلسوفان، سياست شناسان، عالمان ديني و حقوقدانان، براي اينكه نافرماني مدني را به عرفي در روند دمكراتيك اعمال 
 دمكراتيك دارد كه حتا حكومتهاي ي دردناك نظامهاي ي مردم ـ بويژه در سنت انگليسي و آمريكايي ـ تبديل كنند، ريشه در اين تجربه اراده

بمباران اتمي شهرهاي . آورند شوند و يا به سياستهاي جنايتكارانه روي مي انتخابي متكي بر قانون نيز گاهي مرتكب خطاهاي سنگين مي
از . ردم صورت پذيرفتي م اي بود كه توسط حكومتهاي دمكراتيك و برگزيده هيروشيما و ناگازاكي، جنگ ويتنام و غيره، اقدامات تبهكارانه

هاي  ي شهروندان را بر روند قانونگذاري تأمين و بر سياست همين رو در اين كشورها، نافرماني مدني به مثابه سازوكاري كه كنترل فزاينده
  . كند، مورد توجه جدي قرار دارد حكومتي اعمال مي

  
   

  ي نافرماني مدني  نگاهي به تاريخچه
. نويسنده و تاريخدان طبيعي آمريكايي پيوند خورده است) Henry David Thoreau(ام هنري ديويد ثرو اصطالح نافرماني مدني، با ن

هاي  اين ايالت در اوائل قرن نوزدهم يكي از پيشرفته ترين و مترقي ترين ايالت.  در ايالت ماساچوست آمريكا متولد شد1817در سال » ثرو«
و شاعران و نويسندگان هم ) Ralph Waldo Emerson( فيلسوف آمريكايي امرسون اي چون شخصيتهاي فكري برجسته. آمريكا بود

هاي دولتي به نفع تشكيل كمونهاي  ي اصالحاتي براي الغاء برده داري و تعطيل انجمن عصر او، در همين ايام در محافل روشنفكري درباره
هاروارد  پس از پايان تحصيالت خود در» ثرو«. كردند ا بحث و گفتگو مياي نوين در آمريك ي شهروندان و ايجاد جامعه كوچك براي اعمال اراده

ي نوعي از  اي درباره را وامي دارد تا رساله» ثرو«مقارن همين ايام است كه حادثه اي، . ، به يكي از اين محافل روشنفكري راه يافت)1837(
ياد » نافرماني مدني« كه امروزه از آن به عنوان نخستين نوشته در باب ي تحرير درآورد مقاومت مسالمت آميز در مقابل قوانين دولتي به رشته

در راه منزل، به مامور دولت كه مسئول وصول مالياتها » ثرو« روزي 1846ي سال  آن حادثه به اين صورت بوده است كه در ماه ژوييه. كنند مي
پيشنهاد » ثرو«وي همچنين به .  چهار سال پيش ماليات نپرداخته استكند كه از يادآوري مي» ثرو«اين مأمور به . كند بوده است برخورد مي

با ابراز مخالفت، هم اين » ثرو«. كند كه اگر از نظر مالي دچار تنگدستي است، حاضر است به او پول قرض دهد تا ماليات خود را بپردازد مي
به همين دليل او را بازداشت و براي يك روز در زندان . خواهد پرداختكند كه ماليات ن كند و هم به او اعالم مي پيشنهاد مأمور دولت را رد مي

اي  را به تفكر وامي دارد و پس از چندي مقاله» ثرو«، »نافرماني مدني«ي  اين اولين تجربه. شود پس از آن به قيد ضمانت آزاد مي. دارند نگاه مي
  ). 13. (گردد كنش چنداني روبرو نميكند كه البته در آن زمان با وا در اين مورد نوشته و منتشر مي

  
  

درگيري مسلحانه در . كردند شود كه بطور مسلحانه، عليه برده داري مبارزه مي از نظر فكري به گروههاي راديكالي نزديك مي» ثرو«بعدها 
او . كند وارد مي» ثرو« عميقي به انجامد، شوك رواني رهبر عمليات مسلحانه مي» جان براون«ويرجينيا كه به بازداشت و اعدام دوست نزديك او

» نافرماني مدني«هاي او در مورد  ي پايان بررسي زند كه به منزله دست به نوشتن سه مقاله ديگر مي» جان براون«در توجيه اقدامات دوستش 
ه نافرماني مدني، تجديدنظر كرده ي خود نسبت ب هاي اوليه تحت تأثير اعدام دوستش، تا حدود زيادي در ايده» ثرو«هاي متأخر،  در نوشته. است

بعدها » ثرو«در هر صورت، . كنند است، به صورتي كه برخي كارشناسان، آن ديدگاهها را امروز ديگر در چارچوب نافرماني مدني ارزيابي نمي
كردند، مخالفت با  داري دفاع ميي تحريم نشرياتي كه از برده  ي خودداري از پرداخت ماليات، به حوزه موضوع نافرماني مدني را عالوه بر عرصه

در سال » ثرو«. ي آمريكا نيز كشانيد جنگ عليه مكزيك، تشويق كارمندان دولت براي استعفا دادن و حتا جدايي ماساچوست از اياالت متحده
  .  بر اثر ابتال به بيماري سل، در زادگاه خويش درگذشت1862

  
  

ي يادشده  توان گفت كه از نوشته اي مؤجز مي تنها به اشاره. وجود ندارد» ثرو«ههاي در اين نوشته، امكان و فرصت بررسي مبسوط ديدگا
را در مورد » ثرو«ديدگاههاي . اي منسجم قابل استنباط باشد اي با يك ساختمان فكري منظم ياد كرد كه از آن نظريه توان به عنوان رساله نمي

ي مدني، اقدامي فردي و مسالمت آميز در شكل خودداري از پرداخت ماليات و سرپيچي از نافرمان: توان بدينگونه خالصه كرد نافرماني مدني مي
اين امر هنگامي موجه و قابل توصيه است كه اطاعت از دستور يادشده، از اطاعت كننده، بي عدالتي نسبت به . دستورات دولتي در اين زمينه است

نافرماني مدني، وابسته به شكل مقدم يا ابزار محدودي نيست، ولي . شخصي است نمعيار قضاوت در چنين موردي،وجدا. شخص سومي را بطلبد



 
 

۵٢

اقدام نافرماني مدني، فراخواني خطاب به شهروندان . زنند، بايد پيامدهاي كيفر قانوني آن را پذيرا باشند افرادي كه دست به نافرماني مدني مي
تصميم . گيرد، بايد داراي فشار تحمل ناپذيري بر روي اكثريت حاكم باشد مياگر نافرماني مدني از طرف اقليت كوچكي صورت . ديگر است

اكثريت، حتا اگر چنين اكثريتي بطور دمكراتيك تشكيل شده باشد، تنها در صورتي مشروعيت دارد كه مورد موافقت تك تك افراد واقع شده 
  ). 14(باشد 

  
  

تا آنجا كه او چنين فرديتي را بنياد توجيه نافرماني . اي براي فرديت قائل بوده است ادهاهميت فوق الع» ثرو«سازد كه  ي آخر، روشن مي اين نكته
در آنجا . سازد ي قدرتهاي برتر را مي ، قدرتي عالي و مستقل است كه بطور همزمان، شالوده و مرز همه»ثرو«فرد از نظر . كند مدني ارزيابي مي

ي نافرماني مدني،  گيرد، مقاومت در شكل توصيف شده عالي برخوردار است، در تناقض قرار مياي  كه دستور دولتي با وجدان فرد كه از مرتبه
  . امري موجه است

  
  

ي اول قرن بيستم با اقداماتي  ي مقاومت مسالمت آميز را در نيمه ، بعدها به زندگي و آثار مردي راه يافت كه ايده»ثرو«نافرماني مدني مورد نظر
اين مرد، كسي جز مهاتما . ي هند گره زد و انظار جهانيان را به خود معطوف ساخت ي رهايي بخش در شبه قاره رزهدر آفريقاي جنوبي و مبا

در مورد » ثرو«ي  اي به يك دوست آمريكايي نوشته بود كه با خواندن رساله  در نامه1942گاندي در سال . گاندي، بنيانگذار هند نوين نيست
ي  ساخت، بخشهايي از رساله اي كه خود در آفريقاي جنوبي منتشر مي  در نشريه1907گاندي در سال . ا يافته استنافرماني مدني، آموزگار خود ر

ي هواداران خود   ديدگاههاي مطرح شده در آن را به وظيفه"اي به قلم خود معرفي و اهميت آن را مستدل ساخته بود و تدريجا را در مقاله» ثرو«
ي نافرماني مدني، آن را به صورت جستارهايي  هاي ديگر خود، اين ايده را گسترش داد و در اشاراتي نظري درباره وشتهاو بعدها در ن. تبديل نمود

شويم، اما ديدگاههاي او در مورد نافرماني مدني،  اي مشخص و تحت همين عنوان در آثار گاندي روبرو نمي البته ما با رساله. منظم جمعبندي كرد
  ).15(ها و فراخوانهاي او به كرات مطرح شده و در مجموعه آثار او منعكس است  نامهها، قطع در اعالميه

   
  
كند كه ما در  ي آن، دست به پژوهشهاي مفصلي زده است، تصريح مي كه در مورد نافرماني مدني و ديدگاههاي گاندي در زمينه» توماس الكر«

اكثر مطالبي كه او در اين رابطه نگاشته، در كوران مبارزه، در . شويم ي روبرو نمياظهارات گاندي در اين مورد، با موضوعي داراي دقت مفهوم
در ديدگاه » خشونت پرهيزي«. ي تحرير درآمده است حالت تعجيل و مسافرت با قطار و يا در فاصله كوتاه استراحت ميان دو آكسيون به رشته

پيش آمده بود كه او اقدامي مبتني بر نافرماني مدني را كه بطور ناخواسته به بارها . گاندي نسبت به نافرماني مدني، جايگاهي مركزي دارد
نمود  فهميد ولي اذعان مي اي شورش مسالمت آميز مي را گونه» نافرماني مدني تام«گاندي . خشونت كشيده، زودتر از موعد مقرر قطع كرده بود

ا در ديدگاه گاندي نسبت به نافرماني مدني، با توجه به دريافتي كه امروز از اين بنابراين م. كه پرهيز از خشونت در هر اقدامي تضمين شده نيست
اما . گيرد به كار مي» مقاومتي انقالبي«اي از التقاط روبرو هستيم، بويژه در آنجا كه گاندي اين مفهوم را به معناي  مفهوم وجود دارد، با گونه

 نخستين بار در مقابله با يك قدرت استعماري به كار گرفته و در قلمروي عمل، تجربيات اهميت گاندي در آن است كه نافرماني مدني را براي
دهد،  پيشرفت نشان مي» ثرو«در عين حال تبيين مفهومي نافرماني مدني در نزد گاندي نسبت به . گرانبهايي در اين زمينه به دست آورده است
  ). 16(. شمارد اگر چه خود او كار در اين زمينه را ناچيز مي

  
شهروندي كه از چنين حقي صرفنظر كند، از حق انساني خود صرفنظر كرده . نافرماني مدني، حق فطري هر شهروند است«: گاندي معتقد بود كه

ي مردم  گاندي همچنين براي نقش گسترده). 17. (»ي در زنجير كردن وجدان خود است آمادگي نافرماني مدني را در خود كشتن، به منزله. است
هاي ميليوني و توسط گروهي كوچك صورت  او آن اقدام نافرماني مدني را كه بدون پشتيباني توده. اي قائل بود در نافرماني مدني اهميت ويژه

: توان در دو نمونه نشان داد هاي گاندي براي نسلهاي پس از او را مي اهميت آموزه. دانست پذيرد، ماجراجويي صرف و بي ثمر مي تحقق مي
اي مهم  هاي گاندي را تكانه ي شصت قرن بيستم، انديشه ن لوتر كينگ يكي از برجسته ترين رهبران جنبش حق شهروندي آمريكا در دههمارتي

 به اقدامي اعتراضي در 1982مقاومت مسالمت آميز حدود سي هزار زن انگليسي كه در ماه دسامبر سال . كرد براي مبارزات خود ارزيابي مي
ي يكي از رهبران اين جنبش، يادآور اقدامات نافرماني مدني توسط مهاتما گاندي  دست يازيدند، به گفته» بركشاير«گاه اتمي در مقابل ايجاد پاي

  . اشكال بروز و صورتهاي گوناگون نافرماني مدني، موضوع بخش بعدي اين مقاله است. بود
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  صورتهاي گوناگون بروز نافرماني مدني 
  

ي فشار بر  ي مك كارتيسم كه دوره در دوره. شويم ي پنجاه قرن بيستم، با اشكال مختلفي از بروز نافرماني مدني روبرو مي ما در آمريكا، طي دهه
دمكراسي و مشكل «تحت عنوان » ديويد اسپيتز«اي از طرف سياست شناس آمريكايي  دگرانديشان چپ و بويژه كمونيستها در آمريكا بود، مقاله

هاي كميسيونهاي دو مجلس آمريكا از دگرانديشان  اين مقاله در كوران بازجويي.  شد كه سرو صداي زيادي به پا كردمنتشر» نافرماني مدني
چپ، از آنان خواسته بود كه در چارچوب نافرماني مدني، از فاش كردن نام دوستان خود كه عضو و يا هوادار حزب كمونيست هستند و در صورت 

جنبش سياهپوستان آمريكايي براي تساوي حقوق و عليه . دهند، در مقابل كميسيونهاي بازرسي خودداري كنند يلو رفتن شغل خود را از دست م
اي  اي در شهر مونتگمري ايالت آالباما، به جرقه  حادثه1955در تاريخ اول دسامبر . اي طوالني دارد سياست تبعيض نژادي در اين كشور، سابقه

اي  كه در اتوبوس بر روي صندلي» رزا پاركز«در اين روز خانمي سياهپوست به نام . فرماني مدني تبديل شدي نا براي ايجاد يك جنبش گسترده
اين حادثه به جنبش . كه براي سفيدپوستان در نظر گرفته شده بود نشسته و عليرغم اخطار راننده حاضر به ترك آن نشده بود، بازداشت شد

ي  كشيش جواني به نام مارتين لوتر كينگ كه در رأس اين جنبش قرار گرفته بود، از همه. يداي در آالباما منجر گرد اعتراضي گسترده
اين جنبش پس از يك سال تحريم اتوبوسها از طرف . سياهپوستان خواست كه تا لغو قانون مربوطه، از سوار شدن به اتوبوسها خودداري كنند

ي جنبش مقاومت شهروندي در آمريكا تبديل شد و  ها به يكي از رهبران برجستهمارتين لوتر كينگ بعد. ي مثبت داد سياهپوستان، نتيجه
  . سرانجام توسط نيروهاي افراطي و نژادپرست به قتل رسيد

  
ي پنجاه و تالشهاي گوناگون آنان براي جلوگيري از آزمايشات  اي در آمريكا و انگلستان در دهه تشكيل گروههاي مخالف با آزمايشهاي هسته

 در مناطق مختلف، از طريق تحصن و بلوكه كردن راههاي عبور و مرور و يا راندن قايقهاي كوچك به مناطقي در اقيانوس كه در آن اي هسته
  . گرفت، از ديگر اشكال نافرماني مدني بود آزمايشهاي اتمي زيرآبي صورت مي

  
 دانشجوي سياهپوست آمريكايي وارد فروشگاهي شدند و سفارش ، در شهر كوچكي در ايالت كارواليناي شمالي، چهار1960ي سال  در ماه فوريه
آنان نيز عليرغم اصرار، از ترك . گارسون متذكر شد كه از دادن سرويس به آنان به دليل رنگين پوست بودنشان خودداري خواهد كرد. قهوه دادند

اي به خود گرفت،  معروف شد، بعدها ابعاد گسترده» Sit-ins«اين روش اعتراضي كه به نام . محل خودداري كردند و سرانجام بازداشت شدند
  .  هزار نفر را به جرم تبعيت از اين روش نافرماني مدني بازداشت كنند70بطوريكه مقامات انتظامي در كارواليناي شمالي ناچار شدند حدود 

  
 را كه بعدها به جنبش اعتراضي گسترده عليه ي شصت در آمريكا عليه سياست نظاميگري دولت اين كشور ي اول دهه جنبش دانشجويي نيمه

اين جنبش نخست از دانشگاههاي مشهور كشور چون بركلي آغاز شد و . دانند جنگ ويتنام فراروييد، يكي ديگر از جنبشهاي نافرماني مدني مي
تحت . نبوهي از دانشجويان انجاميد به ساير دانشگاهها نيز تعميم يافت و به بازداشت اSit-insسپس با روش نافرماني مدني تحصن نشسته 

 قانوني در منع فعاليتهاي سياسي در محيط 1964 سپتامبر 14فشار نيروهاي محافظه كار و از ترس جنبش دانشجويي، مقامات آمريكا در 
چند تن از دانشجويان در در اعتراض به قانون يادشده، . اي متحد شدند متعاقب اين اقدام، گروههاي دانشجويي در جبهه. دانشگاهها وضع كردند

صدها تن از دانشجويان در . صحن دانشگاه بركلي اقدام به گذاشتن ميز كتاب و پخش اعالميه كردند و در نتيجه به دفتر دانشگاه احظار شدند
د كه دانشجويان در مخالفت مقامات دانشگاه سرانجام باعث ش. مقابل دفتر دانشگاه گردآمدند و خواستار رفتاري مشابه با دوستان خود شدند

با وارد شدن پليس به معركه، اقدامات مسالمت آميز ديگري از قبيل . ي امور دانشگاه را مختل سازند راهروها دست به تحصن نشسته بزنند و اداره
ويان و لغو قانون يادشده اين جنبش سرانجام به پيروزي مقطعي دانشج. ايجاد مانع در برابر حركت اتومبيلهاي پليس و غيره نيز به كار گرفته شد

  . انجاميد
  

 در بوستون 1967 اكتبر 16در تظاهراتي كه عليه اين جنگ در تاريخ . جنبش مخالفت با جنگ ويتنام نيز يكي ديگر از اشكال نافرماني مدني بود
، پنجاه نفر از جوانان آمريكايي كه  معروف شد و در پايان به مراسمي مذهبي در مقابل يكي از كليساها ختم گرديدBoston Fiveبرگزار و به 

به خدمت زير پرچم فراخوانده شده بودند، در حركتي سمبليك برگهاي دعوت به خدمت سربازي خود را در مقابل كليسا به آتش كشيدند و از 
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به جرم نافرماني مدني و دادگاههاي آمريكا طي آن سالها، صدها نفر از صلحدوستان آمريكايي را . هاي جنگ خودداري كردند رفتن به جبهه
  . ي زندانها نمودند امتناع از خدمت سربازي، روانه

  
يكي از جالب ترين اشكال نافرماني مدني در انگلستان، موضوع ممنوعيت انتشار . اي طوالني دارد نافرماني مدني در كشورهاي اروپايي نيز سابقه

 و بطور "از اواخر قرن هيجدهم، اين قانون مكررا. فدهم اين كشور بازمي گشتهاي پارلمان بود كه به تصويب قانوني در قرن ه بيروني بحث
شد و در نتيجه بسياري از فعالين مطبوعاتي به دليل اين قانونشكني بازداشت و راهي زندانها  هدفمند از طرف برخي ارباب مطبوعات نقض مي

  . رانجام پارلمان انگليس مجبور شد، سياست خود را در اين زمينه تغيير دهدشد، س با تظاهرات بزرگي كه در حمايت از آنان برگزار مي. شدند مي
  

ي   قرن بيستم، جنبشهاي حفاظت از محيط زيست و نيز جنبش صلح در مخالفت با مسابقه80 و 70هاي  در جمهوري فدرال آلمان، طي دهه
در اين كشور، مبارزه با انرژي اتمي و دعوت دولت . ا به كار گرفتندتسليحاتي ميان غرب و شرق، بارها با موفقيت اشكال مختلف نافرماني مدني ر

 هزاران نفر در اعتراض به استفاده از انرژي اتمي دولت، از پرداخت 1977از سال . به استفاده از منابع بديل انرژي با اقدامات گوناگوني همراه بود
  . رف دادگاهها به پرداخت جرائم نقدي محكوم شدند بعدها از ط"صورتحساب مصرف برق خانگي خودداري كردند و اكثرا

  
هاي اتمي را از  تحصن نشسته در مناطقي كه نيروگاههاي اتمي وجود داشت و نيز زنجير كردن خود به ريلهاي خط آهني كه قطار قرار بود زباله

 بيش 1982در ماه اوت سال . كند نيز گاهي بروز ميطريق آن به مناطق ديگر منتقل كند، از ديگر اشكال نافرماني مدني در آلمان بود كه هنوز 
  . سد معبر نمودند» گروس انگستيگن« تن به مدت يك هفته در مقابل نيروگاه اتمي 700از 
  

 در آلمان كه با تظاهرات پرشكوه صدهاهزار تن در شهرهاي اين كشور همراه بود، بزرگترين تجلي 1983اعتراض عليه سياستهاي ناتو در اكتبر 
در جريان اين اعتراضات، دهها اقدام مسالمت آميز در بلوكه كردن و اشغال سمبليك تأسيسات نظامي . رماني مدني در يك كشور اروپايي استناف

ي جالب ديگري در همين رابطه بروز  مقارن همين ايام، نمونه.  بدون خشونت و خونريزي پايان يافت"در اين كشور صورت گرفت كه اكثرا
را » ي اتمي فاجعه«ي رفتار پزشگي در زمان  ي آموزشي، شيوه هاي فشرده  آلمان پزشگان اين كشور را فراخوانده بود كه در دورهدولت. كند مي

استدالل آنان چنين بود كه با شركت در اين . ها به داليل اخالقي خودداري كردند اكثر قريب به اتفاق پزشگان از شركت در اين دوره. بياموزند
  .  قادر است به ياري آنان بشتابد"، علم پزشگي واقعا»ي اتمي فاجعه«بايد به اين توهم در ميان مردم دامن زد كه در صورت بروز يك آموزشها، ن

  
كند، در بسياري  در سراسر جهان فعاليت مي) Green Peace(» صلح سبز«امروزه سازماني كه براي حفاظت از محيط زيست، تحت نام 

لي مسالمت آميز يك قانون و يا سرپيچي از يك دستور مشخص، اشكال گوناگوني از نافرماني مدني را به نمايش موارد با نقض تعمدي و
  . گذارد مي
   

  دشواريهاي نافرماني مدني 
رتكب هاي خود م توانند در تصميم گيريها و سياست ي مردم نيز مي در گفتار باال نشان داديم كه دولتهاي دمكراتيك و پارلمانهاي برگزيده

در اينجا بايد متذكر شد كه اگر آنان خطاپذيرند، پس بايد اين خطاپذيري را در مورد اقدام كنندگان نافرماني مدني نيز . خطاهاي فاحش شوند
 بايد در نظر داشت كه ميدان بازي نافرماني مدني، بويژه از منظر رعايت قانون، گسترده نيست و بدون ترديد، بزرگترين دشواري. قائل شد

اين امر با توجه به اهميت قانون در كشورهاي غربي و نيز مشروعيت تصميمات قانوني . ي آن ديد بايد در اقدام قانونشكنانه نافرماني مدني را مي
برخي از صاحب نظران، تناقض اصلي را به هنگام بروز . هاي نظري مربوط به نافرماني مدني، از موضوعات محوري است در آنجا، در بحث

كند كه استدالل  استاد علوم سياسي دانشگاههاي آلمان تصريح مي» نيكل«پروفسور . دانند ماني مدني، تناقض ميان اخالقيت و قانونيت مينافر
زند، با دريافتي اخالقي و از روي وجدان،  شهروندي كه دست به نافرماني مدني مي. اخالقي نافرماني مدني، عاملي مركزي در چنين رفتاري است

توان عليه يك بي عدالتي و خطري سنگين كه متوجه منافع عمومي است،  ي او از راه ديگري نمي شود، چرا كه به عقيده انون را پذيرا مينقض ق
ما در جريان نافرماني مدني، شاهد تجلي جدالي ميان اخالق و قانون در رفتار شهروندان » نيكل«ي  به عقيده. اعتراض كرد و قانوني را تغيير داد

  ). 18. (تيمهس
  

هاي ايمانوئل كانت در مورد اخالق و قانون دارد، كه پرداختن به آن  ي روشنگري و بويژه انديشه هاي خود را در فلسفه بحث در اين زمينه، ريشه
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تنها به اختصار . ذاشتكند، تا حدودي دور خواهد ساخت و لذا بايد آن را به فرصتهاي ديگري واگ در اينجا، ما را از هدفي كه اين مقاله دنبال مي
ي ناشي  ي شناخته شده داند كه برخاسته از انگيزه ، يك رفتار را تنها هنگامي اخالقي مي»بنياد متافيزيك اخالق«توان اشاره كرد كه كانت در  مي

ري، با ملزومات قانون سازگار داند كه مستقل از انگيزش رفتا مي) legal(باشد و آن را هنگامي قانوني ) Sitte(اي اخالقي  از احساس يا عاطفه
 آنچنان تكوين يافت كه امروزه دولت مدرن از شهروندان خود، پيش از آنكه "ي حكومت قانون به مفهوم دقيق كانتي آن، تدريجا انديشه. باشد

  . طلبد رفتاري اخالقي انتظار داشته باشد، رفتاري قانونمدار مي
  

چنين . مدني، با جدالي ميان الزامات قانوني از يكطرف و آيين اخالقي از طرف ديگر روبرو هستيماما همانگونه كه اشاره شد، ما در نافرماني 
به . سازد ي جنگ روبرو مي اي را با خطر فاجعه كند و يا جامعه كند كه قانون مشخصي، حقوق بشر را نقض مي تناقضي بويژه در آنجا بروز مي

ي ناشي از هنجار اخالقي و وجدان شخصي را، پايين تر از رعايت هنجار حقوقي  سياري، وظيفه، در چنين مواردي، شهروندان ب»نيكل«ي  عقيده
  ). 19. (»بايد از خدا بيشتر فرمانبري كرد تا از انسان«: كنند كه ي مسيحيت رفتار مي ي اين آموزه  بر پايه"دانند و دقيقا نمي
  
  
او دشواري كار را . داند ماني مدني را هم توجيه اخالقي و هم توجيه حقوقي آن ميي نافر در بررسي همين تناقض است كه الزمه» توماس الكر«

ي اخالقي مورد نظر است،  آنچه كه در يك منظومه. ي ميان توجيه اخالقي و توجيه حقوقي بسيار پيچيده است بيند كه تعيين رابطه در آنجا مي
 به توجيه اخالقي " مقابل، هر چه را كه نظم حقوقي ايجابي معين كرده است، لزوماي  نبايد با قوانين جاري نيز همساز باشد و در نقطه"لزوما

ي توجيه قانوني آن را محدود ارزيابي  اگر چه جايگاه قابل توجهي براي توجيه اخالقي نافرماني مدني قائل است، اما زمينه» الكر«. نيازمند نيست
ها را  ي توجيه قانوني از زير پاي نافرماني مدني، جبهه ي زمينه چرا كه خالي كردن يكسره. تاو خواهان برداشتي متعادل در اين زمينه اس. كند مي

تواند كل  زند و مي سازد و از طرف ديگر پر بها دادن به آن، تشويق به نافرماني مدني را دامن مي سخت تر و مشروعيت دولت را آسيب پذير مي
  ). 20. (سازدنظم حقوقي را با دشواريهاي ديدناپذير روبرو 

  
  

اما اشاره به موضوعات مطروحه . كشاند  اين بحث را به درازا مي"توان به استدالالت و ديدگاههاي ديگري نيز پرداخت كه طبعا در اين زمينه مي
نظران غربي هاي حقوقي و اخالقي بسياري در مورد نافرماني مدني در ميان صاحب  در اين بخش، از آن جنبه ضروري بود كه نشان دهد، بحث

  . وجود دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد
  
   

   : نتيجه گيري
  

در تبيين مفهومي اين پديده . توان نتيجه گرفت كه نافرماني مدني، مفهومي پيچيده و چند سويه در فرهنگ سياسي غرب است از گفتار باال مي
ي سياسي ـ اخالقي، علني و مسالمت آميز براي اعتراض نسبت به رفتار  زهنافرماني مدني اقدامي با انگي: توان يكبار ديگر تصريح نمود كه مي

با چنين تركيبي از سنجيدارهاي گوناگون نافرماني . قواي دولتي است كه حداقل از منظر چگونگي امر، نقض قانون مشخصي را به همراه دارد
فرمول . ي، پنهانكارانه، خشونت آميز، انقالبي و براندازانه كشيدي عاد شكنانه توان مرز روشني ميان آن با ساير اقدامات قانون مدني، مي

از آنجا كه نافرماني مدني به . ي تكوين اين مفهوم دارد هاي محكمي در تاريخچه ، از نظر زباني گويا و از منظر مفهومي، ريشه»نافرماني مدني«
ي متقابل ميان اين مفهوم و  هنجاري است، امري كه بررسي رابطهگيرد، حامل باري از عناصر  هاي سياسي ـ اخالقي صورت مي دليل انگيزه

   ...كند توجيه آن را طلب مي
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