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 گفتار پیش
 

در فرهنگ   چهرهمسیح  و  ی ناشناختهفارسی، به ویژه افغانستان،  آن، دیگرگونبختنگون،  از  این دارد که    یتر 

عرصه را  رو  و از اینپنداشته  وخ  مسیحیت را دین منسغالب که  گ دینی  گردد به فرهنبر میاش شاید  بخشیانگاره  

م  مطالعهبرای   در حالی است که  ی آن تنگ  چهرهکند. این  از  و  مهاتما گاندی یکی  در های سرشناس  محبوب 

مردم تشنهانگاشته میافغانستان   الش ص  20اند و  ی صلحشود زیرا  گاندی خود  دادند.    پروری سرلحسال فریاد و 

دادن اینکه  پل و نشان  مسیحیت  هندوخود ی بوده است برای معرفی  چه همیشه یک  از   ، گر  باقی ماند، چگونه 

ش یاری رسانده است. ای عدم خشونتی روی کوه" وی را در پخته کردن اندیشهوعظه"ممسیحیت الهام گرفته و  

در نامهگا و  ندی  مردمهایش میان انسخنرانیها  و روحبوه  مسیحی، سیاست ، کشیشان  و پیروانشانیون  ، مداران 

ارها   می  انام عیسب را یاد  اندیشهکند  مسیح  او  و هستی به چالش فراو با یاد نام  را به زندگی  او  و نگاه   ی بشر 

 خواند.  می 

هار  افکار  اندی به مسیح، و  گدید  هویت مسیح،  بررسی کتاب مقدس،  این کتاب به   اندیشمند الهیات ترین  برجستهچ

و شپرهدر پیوند به خشونتمسیحی   عدم خشونت گاندی  یزی مسیح  آن با  اهت  اندیشمند   چهاراین  پردازد.  میب

هند که چگونه مسیح  آشکارا توضیح می  همچ د هزار سال پیش  ها شتافت و  یشهبه نبرد اند ون گاندی  نزدیک به دو 

های مسیحیت،  پایه رین  تبنیادینیکی از  ی  ر این راه جان سپرد. افزون بر این، برخی توضیحات درباره سرانجام د 

قدرت  ک  درگاندی بود و  ی سخنان مسیح و  ژهواشاهمحبت  شده است.  نیز در این کتاب ارائه    ،صلیب مسیحیعنی ت

آن  نا چهرهآشنای  را به  دو  و شرق  این  در غرب  ماندگار  دروازههای  محبت  را  مبدل کرده است.  های فراوانی 

 مفروضی به نام "دشمن".  انسانحتی نسبت به محبت  –گشاید می 

الحات وبا زبانی ساده    این کتاب این های  بیشتر برابرواژهت نیست.  ی مسیحییژهنوشته شده است که عاری از اص

ها و  ی کتاب از برخاندک موارد  یافتم و در  جاستین پروین،  ،  امبانزفارسیدوست و  کشیش  یاری  را با  صطالحات  

هر کسی جویای    جمعیت خاصی نیستکتاب  مخاطب  برگردان شده به فارسی بهره جستم.  الت  مقا اهی و بلکه  آگ

 تواند ساعاتی را در گفتگو با آن بگذراند. آموختن می
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اثری  است، برگردان این متن چه    دست گرفته  ردید که بار دیگر طالبان قدرت سیاسی را بهی تهنگامهدر این  اینکه  

دیگری استرا   دارد بحث  مردمی  میولی    بر گفتمان  راهاین متن  در تواند  گشای فکری برای برخی باشد که 

 بینند.  می شانفکری جامعه را در پویندگی و پویایی  اند جستجوی تعامل
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 درآمد 
 

من از    یزندگی او، نحوهل در  های گاندی و تأمنوشته  یمطالعه عهد   هنگامی کهرا تغییر داده است.  مسیح  درک 

می را  و شیدا    بینممی   را  یخشونتبدون  و    یروال،  انیمهرباز  سرشار    یحمسخوانم،  جدید  زده  مرا شگفتی  که 

ماکننده. گاندی به طور قانعکند می  راهی برای زندگی د   ای به  رای فقرا  النه بکه فعاجهان هست  ر این  نشان داد که 

را به  افتد می کارگر   و  می دست  ، ساختارهای قدرت  را بدون تسلیمدر برابر  گیرد  آن بردباری  شدن    خشونت  به 

بدون    محبتنیل به  با  درگیری    ینهبه معنای »قاطعانه نگه داشتن حقیقت« در میا،  ساتیاگراها،  او  روش .  ورزد می 

جنگ و نه گریز، بلکه  بینم. نه  و "مسیر" را می  تمن در مسیح نیز همین حقیق و عاری از رنج است.    خشونت

ال  محبتیک  :  سوم مسیری   هنگامی که به صلیب نگاه میدشمنتی نسبت به "و بدون خشونت حقانه  مبین،  کنم،  ". 

با کرنش و سپاس در برابر مسیح به او    –رد کدن می واتیکان دیبینم که از  می ی مشهور فیلمی  گاندی را در صحنه

 است.  محبت بخشرهایی نیروی رمند به ویح نیز بامسنشان داد که   ما

از گاندی برای یافتنها  دانم  می  م ی آهنین خشونت فرو رفته الهادر چرخه  هانی کهتن مسیح در جکسی نیستم که 

در  1تروکمیاندره  برای نمونه،    گیرم.می  در  ه که  شامبوِن فرانس، رهبر کلیسایی  ها برابر نازی بدون خشونت 

 :ه استگاشتمسیحی دستگیر شده را نجات داد، در کتابش ن ندگی هزارانو زومت کرد مقا

 
ارد، همهشگفت انگیزی شباهت به می  نهش به گوهایزندگی و آموزهظهور ماهاتما گاندی، که  عدم   یی مسأله سیح د

ح به  مسی کردند کسی چون  دست اندرکاران الهیات تصور می می که اکثریت  در هنگا، درست  بازآفرید خشونت را  

هد   .د باش ثرگذارتواند در سطح سیاسی امی 2ی کوهی روی نشان داد که موعظهآمد...گاند میان نخوا

مقدس  مربوط به  ر  اصمعات  بیاد خواندن   مهر   هایهآموزاز زندگی و  من  درک  نیز بر  کتاب  مسیح در این راستا 

واهدر این کتاب  ابعد  تایید زده است. مسیح و  وجود دارد کتاب مقدس اندیشمندان رای ن آمیا  االییوافق یم دید که تخ

اشغالی روم باستان   نیزمسر  زاو پیروانی    اد و آموزش د  د ترسیم کر  دشمننسبت به  محبت بدون خشونت  روشی از  

ی متن مقدس رجستهلوهفینک، یکی از اندیشمندان ب نوربِرت  .  بزیند این روش بدون خشونت را    تاگرد خود آورد  

 ".ی عدم خشونت بود غز و خامهح م: "مسیشته استنگا

من یک راز است که مسیحیان   است که   این  دیگرراز  اند.  دهکرال ناستقب  بدون خشونتمسیح  از  چندانی  این برای 

کنند م نمیعالهه از تاریخ، آشکارا با صدایی رسا و متحد،  ، به یژه کلیسای کاتولیک، در این برکلیساهای مسیحی
 

1 Andre Trocme 
الد جدید هی کوه به فصل پنجم ع ی رو ه موعظ  2  د.  یرگمی بررد  ی مسیح راموعظه   ترین والنی دد که ر گع می ا
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دهای شگفت انگیز او در  با توجه به دیدن گاندی و دستگیرند.  می ش  پی  راه عدم خشونت را بهکه   کنش بدون  آور

گوناگون، از پولند، آلمان شرقی و اوکراین کشورهای یاپی پآزادی زندگی وی، از  سالاز شصت حتی پس  خشونت

مارتین لوتلواکی پین، چکسافریقای جنوبی، فیلیگرفته تا   همچون  و با دیدن پیروان گاندی  والِسا،  ر ک،  ینگ، لِچ 

ماندال  هاالکالو موعچرا برای مسیحیان چنان آشکار ن  –ِول و نلسون  به    پیشرفته یعنی  وک ی روی  هظیست که 

داشت استشهاد یکپارچه جل در نظر  چرا  ی  و؟ با  مقدس،  عدم هنوز  اینها  اندیشمندان معاصر کتاب  پیرو مسیح 

 اند؟ خشونت نشده

بخش اعتقاد رهایی ی خشونت  ما درگیر فرهنگی هستیم که به افسانه نخست،    دارد:  ودوجعمده  به باور من سه دلیل  

ما ا دوم،  ره  مسیحیتایی  رون فرمای  یدهدارد؛  ا ا نکرده ایم؛  را  یات  الهز اصول اساسی مسیحیت، "سوم، برخی 

 نز خشونت تصویر و مفهوم پردازی شده است. از لمندمان"، نظام

ما درگیر فرهنگی هست واقعا در باور دارد، یعنی این باور که وقتی    بخشرهایی خشونت    ی که به افسانه یم  نخست، 

افراد باورمندند هنگامی که   بیشتر  را به ارمغان آورد.  رستگاریتواند  می   تنها قدرت  ،مگیریمی   ارخشونت قربرابر  

دفاع مان  ه و سرزمیننوادخا  ،شینی کنیم و از خود، مالشود، تنها چیزی منطقی این است که عقب نمی   ی وارد فشار

مواق  ری وبردادوش  بر  این است که یک چوب بزرگ  حفظ قدرت  در پایان، راه  کنیم.   م  یعدر  ز آن جبوری اکه 

آموزهشکل این است که  عارف و روش دنیا است. تنها مت متگمان حکم بی  کنی. اینتفاده  اس ی هااین روش، روش 

 مسیح نیست.  

هنوز به مسیحیت حاکم است یزم  قدند به این معنا که کلیسا باید بر دولت تسلط داشته باشد. کنستانتینتعم  دوم، بسیاری 

آموزههاآموزهند و  یسا بر نفس خود تمرکز کلجای اینکه ک  هن نگرش که بیایعنی    – ی عدم های خود را بیرون از 

موضوع  خشونت انجیل بداند، کلیسا باید بر   آموزهبفشارد که    پااین  که   گونههمان، درست  ا رالیسی کهاحکومت 

در نظر د،  ر داری قراامپراتو  دین رسمیا  ر  آنو    مسیحیت را در بر گرفتو    انجام داد   ،، امپراتور رومیکنستانتین

 سیح را گسترش بخشد. ی عدم خشونت مهانگیرد و آموزه

جهان به آن نیاز  پرهیزخشونتدهد  مینشان  با انجام این کار، کلیسا   تر معقول  ،سرانجامو    ، د داری حکمتی است که 

جهانیان به خ آن "کلیسشونت است.  از اعتقاد  عدم انجیل    –ت  یست ننخس  یسه سده  در  ضاد"متی  جامعه ا دیگر 

ما برای تاثیرگذاری بر جامعه با درگیر کردن آن در بحث گیرد.  می  خشونت را در آغوش یی با تکیه هابه جای آن، 
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گر کلیسا روش انهیم.  می  واالبی خود را به عدم خشونت  ور انباو    داریم  شال"  نون طبیعیبر عقل و مفاهیم "قا 

امر بمی  زندگیآن را  ت و  گرفمی  وز آن الگ ت، افرپذیمی  عدم خشونت را  هر تعداد رساکرد، این  له، اتاق  یش از 

 گذاشت.  می   البی گرانه بر جامه سکوالر تاثیرهاامه و تالشفکر، بخش 

اصو از  از  هلا ل  سوم، برخی  ما  جهانی  دریچهیات مسیحی  ابینی خشونت یک  ت. برای مثال، سآمیز بیان شده 

هندهیا مفهوم ک،  ها اختار کلیساش سدانی  مطالعه اعمال قد ی  لیسا، بازتاب د رت است که بیشتر شبیه درک چگونگی 

اال به پایین   ی خدمتگزاری تاکید هاموزهو آتا اینکه بر عدم خشونت  است  پراتوری روم  امساختار سلسله مراتبی از 

از  ه یشهیچ چیز رورزد.   جهاندارتر  ان  گناهارضای  ی  راخدای پدر بکه  اینی  ، یعنرستگاریبینی نیست که  این 

در خشونت ریشه   ا دیگر ادیان مان بدینیات مسیحی، روش برخورد  اله. اگر اصول  پسرش را قربانی کرد بشر،  

هد بود.  سیاداشته باشد، گوش سپردن به عدم خشونت ب  ر دشوارتر خوا

راهای قد درک و    نتتراک گذاششابه  ست،  کند: نخمی   هدف را دنبالاین کتاب سه  از این رو،   ردانی از روش ساتیاگ

دوم،   هار  ی  ارائهگاندی؛  چ عدم خشونت    دانالهیاتدیدگاه  را پذیرفته  مسیحی که  داشت  و  مسیح  در نظر  با 

دوباره؛ سوم،  د ان  بدان اعتبار بخشیده  ساتیاگراهای گاندی " بدون قربانی کردن رستگاری "معنای  ی  ساختاربندی 

تالشی   مند است،یات نظامالهن روش  وی و نیرومند. از این رو، ایق  عمیق  یارهتعاسیک    جاد یا  با،  آمیزخشونت  

ما را برای شنیدن ندای  رستگارییعنی  مان،  برای بیان حقایق اساسی دین باز  نت  دون خشوب  پیروی، به روشی که 

 بگذارد.   و آزاد 
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ه :  گاندی هاتمافصل نخست: م  ندوفراتر از یک 

هند را پذیرفتند   اش بابود که در تمام طول زندگی  ییندوهدی  گاناتما  هم زم،  : سالم، جینیکسانی که ادیان مختلف 

این،   داد. افزون برشان  ا ندانهرفی بموخت و احترام ژآاز آنها  ارتباط داشت،    ،غیرهمسیحیت، یهودیت، زردشتی و  

ره همراهی با انگوی از  را اشغال کرده بودند، با بسیاری از شورش  ک  هکیی  هالیسی گذر تحصیل در انگلستان و 

هنی تجربی دای فکری و عملی غرب  هاجریان در   هاشت: ارزیابی، آزمایش، بررسی ایدهارتباط برقرار کرد. او ذ

 بخشند یا نه. می  اینکه آیا آنها زندگی بشر را بهبود ی دهسا عمل، و قضاوت درباره آنها با معیار

بنیان گذاری اق را برای خود  یدائما در حال تکامل، ولی با شور و اشتا و اصول  باوره  ازای  عهمجمو  در نتیجه، او

و تز شخصی اکرد. این سنمی   راهنماییش را  رفتار  ،و سرکوبلطه  سدر حین به دست گرفتن ساختارهای  کرد که  

 ول خودش:ق به. د و ندو ب دتا هیدتی و طرز فکر او عمروی، سیستم عق ر چیزی جهانی داشت. با این ود که ریشه د ب

کند،  می ءامال ارضادانم، روح من را می   که هندوییزم، آن گونه که منکمال فروتنی به شما بگویم باید با 
هاانیشاپاو و  گیتا    بهگود در  که  کند، و آرامشی را  می  پرودم را  تمام وج روی ی  عظهوم، حتی در  م یابمی  د

   .یابمنمی هکو
 

هندوییزم از برخی نگاهای  هاد سر  کایگر  دین د یک    یهستهورود به   ن چالش برانگیز است زیرا یک دی  هانیست. 

هب. اصول دین   که این بیشتر یک فرهنگگویند  می   نیست. بسیاریاعتقادی   مذ و یک سبک زندگی است تا یک 

همگی روزمره  د نز  خود را در همه تنند. ثال، نگرش نسبت به وحد می   در  و  ه  د ای سهاروش   وجودات زنده بهمی  ت 

 :کند می  توصیفچنین راویندرا کومار آن را زمره کامال هویدا است. رو

م]یک[ کشاورز  کشوری  در هیچ   اجازه یمونبه  و دیگر حیوانات وحشی  هد تا نمی   ها، پرندگان  د
ماال در هیچ  ست رنجش را خراب کنند. اورند و د خبا  رختانش ری د هاشکوفه   دخواهی هند نا به جز در  جح

مه یا مور   اوانر فرفت که با  هرگز به و دیگر    هاچهبه  هند. تنها در هند است که والدین  پرندگان غذا بد
ال  شانیهارا از الشهی پرندگان  هاکه تخم کنند  نمی  توصیهندان خود  فرز توانید  می   بیرون بیاندازند... ع

 .  درک کنید را هند به فردی عدم خشونت  صرمنح ی ه گونهب
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هان یشتن تا ج به خواجازه    –  عبور" است، درک یک دین دیگر مستلزم "یف کرد ص ورا ت  نکه گاندی آ  گونههمان

 گفته است: ندروز ف. ا  سی. ارا از چشمان مذهب دیگری دید. 

مزمان  شاید انجام   مادر  بار با   تفقتماس شز  ادشوارتر  چند چیز  ه  .. در .ات نیستیزاد دینی باشد که دین 
ههر ح و  د وا  ال  م  ر کلماتو لحن پرستش و نیز  و  ناآشنایی  قدس حس  متون  مقدس  دارد. کتاب  وجود 
 آید.  می   به چشمو مکاشفات  هاآموزه

هند ای  یک راه آسان برای درک این موضوع آن است که نمونه   درموکه در    ... و را در نظر بگیریم  از 
  شراب که نمایانگر بدن و خون و    نون نادسی چشود و با عناصر مق  گفتهبه وی  عشای ربانی    مراسم
 . یابد بیی هستند، آشنا مسیح

 

مابختانه، گاندی در نیمه خوش حیت را دریافته  پیوندد، کسی که پیشاپیش "عبور" کرده و نه تنها مسیمی   ی راه به 

ترکیبی   البکه ق ر استاز آثاای ورود به مجموعهگاندی، ی شهندید به اورو شناست.بلکه با ذات تمدن غرب در کل آ

 . ربی استهندو و غی شهاز اندی

اورهای گاندی  .1  ب

هندو  همچون  اتما گاندی  مه هندو بودن  ی نخست بزرگهابزرگ شد، ولی تا سالیک  سالی طول کشید تا به ژرفنای 

او   از اینکهبرسد.  دادریابد    پیش  را نیاز  هندوییزم  رد آنچه  راهبد،  تواند بیامی   در  ژه به ویی دیگر،  هامجدانه 

 .  دید را نیز در نور یتحیمس

 

 های نخست زندگی گاندیسال ف.ال 

و فد ی  نمونهمادر گاندی، به شکل خاصی   از  ایمان  او یکی  ماندگار بود.  هن گاندی  ذ در  اکاری بود که همیشه 

  ر انی بفراو  ، وی تاکید روشت. از این  ار دانیزم قری بودیزم و ج  رثییشناوا بود که به شدت تحت تا وی  قه اعضای فر

ی همه موای قلب و شمگر  :ستا خود چنین نگاشته ینامه ر زندگی زنده داشت. وی د جودات فقت برا

مذهبی بود.   کرد. نمی   اش صال فکری غذاییهابه خوردن وعدهعبادات روزانه،  مادرم بدون  وی عمیقا 
ها را  ازینذر و  رین نتبود ... او سختاش  از وظایف روزمرهیکی    –ویشناوا    اهگتسشپر  –ولی  هارفتن به 
ماند. دو سه روز گرسنگی برای او چیزی  می   نها پایبند بدون هیچ گونه تلنگری به آ  ت وگرف می   به گردن

 . نبود 
 

از ایالت  پدر گاندی، نخست در یکی  اهزاده کوچک کاتیاواد، متعلق بهاوزیر پوربندر،  ی خانواده  کیه  ی ش

اش  هسالم و پارس، به خان ب مختلف چون جینیزم،  ه امذ   مردانه از  مذهبی بود. گاندی به یاد داشت کآزاداندیش  

همه به عنوان جویندگان حقیقتمی  هب جینیزم به ویژه در این .  مورد احترام بودند روش خودشان،    ، بهآمدند.  مذ
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)منطقه   آن بر اهیمسا  و تاکید  داشت،  و چند  اندن  نرس  یبآسریشه  هر شرایطی(  بعدی بودن حقیقت، برای  تحت 

هااندی  گ مهم  در    بعد ت  جوانی یاد گرفت بدان توجهی نداشته باشد، مسیحیا دینی که او در  . تنهگردید زندگی بسیار 

در گوشه  رابود زی هبی  مذ هندو  یمبلغان  خدایان  و  اعتقادات  و  او ایستاده بودند   را به سخره  خیابان نزدیک 

در تجربه فتند. کسارگی م الی  نی که به مسیحیت گرویدند  را آغو نوشیدن شرشت  ن گورد خو  نگدرخود  از اب 

 دانست.  مرتبط می شراب" و و "گوشت گارو، مسیحیت را با . از این کردند 

آرماننات و زرق و برق معبد جذابیت چندانی برای گاندی نداشت. چیزی که قلب او را تستزئی  ار  یشهاخیر کرد و 

هرمان محلی "شرمون  رایپاثری  . او  ی خاص بودند هاو آهنگ  هانامهاو برمی انگیخت، نمایش   در اوانا" خواند و  ق

او  می   نسبت به والدینشرا  وی  خالص   زندهبه تماشای  ستود.  مورد شاهای  نامه نمایشی  اجرای    شاندراریهادر 

 : است شتهنگااش جِفری کرد. نمی ریاد وداز مصائب از دروغ گفتن خ ری حتی در بسیااین شاه  . نشست

اا را  خود چندین بار ب  وا .  کرد د  وخ سیر  و  رفت،  آن  را بازسازی کرد،  هاش صحنهه سراغ  یی 
همان آزمایشمی   زو داشت کاشو آر  ذات پنداری کرد همریشاندرا  هابا " را پشت سر بگذارد ...   هاتوانست 

ه  سرشار از منطق دیوان   با جذابیت و هیجانمراه  ه  ،مطلق مربوط به آنی  آرمان حقیقت مطلق، و وظیفه
 . یک افسانهبه  سبتن ارو

 

 کرد:می به ذهنش خطورگجراتی از شامال بات عر ایانی شخطوط پ  دوره،  لطودر 

 ؛ خوب بدهطعام  برای یک کاسه آب، یک 
 ؛کرنش کنبرای یک درود مهرانگیز، 

 بده؛ زر،  پشیزازای به 
 مکن؛ات را دریغش ی ندگات را نجات داد، زاگر زندگی 

 ؛بنگر منداند ردار خرکار و به گفت
ارها هر خدمت کوچک ندان به دمخر هند؛ می  پاداشب  د

 انگارند؛می  همه را یکیاما بزرگواران واقعا 
 . نشاط بدهو در برابر بدی، پاسخی از سر 

 
موعظه  هاگاندی سال رمانی  پیش از خواندن  به ه خوبی پاسخ بده" را  ب  را  بدیتوی، پیام "ی تولسهاروی کوه یا 

هب در این سالرگ  .تته اسپذیرفوح بیان کرده و  وض و   هاابیت چندانی نداشت، داستاناو جذ   ی رشد برایهاچه مذ

 ش جذاب بودند. ا برایکردند، مطمئنمی  نتقلهندوییزم را می هاکه ارزشاشعاری 

 ی زندگی در انگلستانهاب. سال

در سا در رشتهگی  سال  هدر نوزد   1888ل  گاندی  هرفت.  به انگلستان  حقوق  ی  برای تحصیل  ه خاطر ب  د نترک 

از او می   ش به شماریربرای تفکای  داشت، زمینه  که بدان تعلقکاست اجتماعی   مادرش  رفت. تنها پس از اینکه 
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عهد   اجازه رفتن به او اش  گند گرفت که از شراب، زنان و گوشت خودداری کند، خانوادهسو  وفا   خود  دادند. او به 

اما ماهدر    کرد،  ا  ی اقاماتهانخستین  او برای یبسیار گر،  نانگلستدر  غذای  سنگی کشید. جستجوی  اهی  ک  گی

مجموعهه خواعضویت در انجمن گیامناسب، او را به   ماوریک ای  ران سوق داد، جایی که با  شد   آشنا  هاجالب از 

رها و مطالعات در ی  تالشختند. برای نمونه، خواندن کتاب  نگیبرا  وی را به جستجوی معنوی  شانکه از طریق باو

 هند بخشید و قدردان آن گردید.  ه خواری از سنت گیا ایسالت، به او درک تازهی" اثر هنری واره خگیا

در انگدر دومین سال اق خود  دو تامت  مجرد که ترجمهلستان، با  آرنو  یئوسوفیست، برادران  از سر ادوین  لد 

ات باب دوم کتاب  آی  . اندند را خوبرای خواندن ترجمه فوی را  این دو برادر  دند، آشنا شد و  ان وخمی   بهاگاواد گیتا را

 رار داد:  ا به شدت تحت تاثیر قاو ر

واهد آمدحس به تامل کند، اء اشیدر حس اگر انسان   میان خ
 روید؛می یاقجاذبه؛ از جاذبه اشت

 شود؛می ی آتش اشتیاق به میل وحشیانه تبدیلهاشعله
 تازند می  بارخیانت همه  –طره اخ؛ سپس یاطتاح یب

هدف ن  و ذهن را تضعیف کند،د، زه بتاجیبانبگذار 
هن و انسان تما ات  باشد. م نشدههنگامی که هدف، ذ
 

 گاندی خود نگاشت: 

من به عنوان کتابی با ارزش   من افاین کتاب از نگاه  زمان بر  زایش یافته است و است. این تاثیر از آن 
   .انمد می   وز آن را کتابی عالی برای شناخت حقیقتست که امرین ا ا نآ ینتیجه 

 

الواتسکی و خانم بسانت  دیدار  ، و  ور آسیان،  لد و نسر ادوین آراز  یگری  ب د کتا ،  ها از تئوسوفیستشخصی با مادام 

و   را به خواندن کتابی  آموختن دربارهکه برای گیتا  او  القه  ارزش فراوانی قائل بودند،  پیرامون یی  اهشرق 

دوست گیاهییزم براهندو زمان،  همان  در  د خونگیخت.  ازگیار  او  دس  کتاب مقخواست که    او  ری  را بخواند. 

هنگامی که  اما  بردند.  می  اببه خواو را    پیدایشپس از فصل    یهافصلهر چند  ی عهد عتیق را شخم زد،  هاکتاب 

 نگاشت: د وخگاندی ن کمال تغییر کرد. او عهد جدید را خواند، داستا

ن نشست. لب م ی کوه که مستقیما بر قرو  ی وعظهیژه مد کرد، به وبرداشت متفاوتی در من ایجا  جدید عهد  
هر که بر گونه گویم کمی  لیک به توقایسه کردم. آیات "من آن را با گیتا م ی ه در برابر بدی مقاومت نکن، 
ه  ردایتذار  ، بگید د زیگر را پیش ببر. و اگر کسی پوشاکت را د د   یراستت زد، گونه " م داشته باشد.را 

هن جوان  کرد.    جا خوشعامی بده"  آب، ط  هم به "برای یک کاسنهذ   رد و د ده کراندازه وجد زبی  من را ذ
الش پل زدن میان آ مو هاموزهمن در  ترین فخیمپل زدن  روی کوه بود. این  ی  عظهی گیتا، نور آسیا و 

  ..تداش زه  ااند ی بی ذهب بود که برایم جذابیت شکل م
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ههاابطع از زندگی، گاندی مجبور شد خواندن کتن مقدر آ مذ ی هاآزمونندازد تا برای  یگر را به تعویق بیاد   یبی 

اما با خود مجدانه درس بخواند،  مطالعهگفت که  می  پایانی  زمان به  جهان باز ادیان اصلی  همهی  در زودترین  ی 

هد گشت.  د، فرا نرسید. ی نرفته بونوبج ی اه افریقزمان تا هنگامی که بآن  خوا

 ی جنوب ریقایی زندگی در افهاج. سال    

آزمونند گا هند بازگشت.    پس از دو  1891اند و در سال  ها را گذری  با این حال، نتوانست و نیم سال پر حادثه به 

،  افریقای جنوبی  لاتبازرگان مسلمان در نا از یک    1893که در  ثابت و پردرآمدی بیابد، از این رو هنگامی  ی  پیشه

در   دیده  آموزش  خدمات یک وکیل هندی  دریداز  ا یتان نانگلسکه به  دعوت نامه  وی نیز  افت کرد،  شت،  این  و 

 نیمت شمرد. فرصت را غ

وت و کواکرها دوست شد. آنها او را به مراسم دع   هادر افریقای جنوبی با بسیاری از مسیحیان، به ویژه انجلیلی

دگی زن و ند. انشستمی گرفتند و با او به بحثمی کتاب  بمبارانزیر ، وی را بودند  شانیهانهاخپذیرای او در کردند، 

آنها برای توصیف  یام  و پ روش  در برابر  دریافت، ولی  جذاب  را بسیار  ومی   قاومت م  رستگاریمسیح   کرد 

به عنوان  . او  کرد   دایپ یک باره نجات  ،  رستگاریتوان با فراخواندن شخص دیگری برای  می  دانست که چگونهنمی 

هندو مع هر فردی  یک  مرگ خوبورهای خکام  نجا، ابرای یافتن راه خویشباید  تقد بود که  از   رستگاری،  ب و 

همه . گاندی  الش کند گی معنوی  ورود به یگان  سرانجامی گذشته و  هاکارمای زندگی  با توجه به این احساس که 

مسی  دانستنمی  وند،ش  یکبا الوهیت یتا  اند  فرا خوانده شده  هاانسان او  تواند تنها پسر خدا باشد می  حکه چگونه   .

عملکرد ک  کوهوی  ر   یموعظهانست  همچنین نتو و  در تاریخ  اندازهدریابد یسای مسیحی  لرا  وی به  کافی با  ی  . 

هندوی خود آشنهاسنت   1894  ل اگفتگوها متقاعد کند. از این رو، در سدر  ا نبود تا بتواند دوستانش را به راحتی  ی 

 است کمک کرد. وخدر ،ود شده بآشنا در بمبئی  1891از دوستی که در سال انگلستان  پس از بازگشت ازدرنگ بی 

و جواهرساز بود به نام ریچن  از خودش بزرگد، که  آن دوست یک شاعر  یک  وان  ریچند به عنتر بود.  کمی 

از تعطیلی کسب و کار خود، همیشه به    عادهبازرگان فوق ال  مذهبهانوی و کتابرات معاطخ  رتدفپس  ی خود  ی 

 : نویسد می او ی ی دربارهاشت. گاند کز د تمرند وبا خدا ینجسما بر رویارویی کرد. او به شدت می  مراجعه

او  در   دو سالی که با  هر  از نزدیک تماطول  داشتم،  )س  روح وایگاریا  او  لحظه  در  را  یکپارچگی( 
هر گونه    زد. چشمانی بسیار درخشانمی  وجم  نشنیروی شگرفی در چشماکردم...  می  احساس و تهی از 

کنترل شود که بر خود  می   ی دیده انسانر  فقط د   هاگی ویژ  ن. ایشت..ب داارطحوصلگی یا اضبی   یشانهن
 د.کافی داشته باش
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و خدا گرفته تا معنای    هااز پرسشای  یف گستردهطگاندی   روح  ماهیت  از  او پرسید:  از  و کتاب    رستگاریرا 

هفت پرس  هم روی  .  دسمق هفت پرسشش  رفته بیست و  از هندوییزم و  دارد؛ بیست پرسش  یحیت.  سماز    وجود 

 شود:می آغاز ، که چنینی دیگر استهاماهیت روح، سه برابر پاسخی پاسخ ریچند درباره نیستخن

به پس موجودی  ،  رد پارچه و غیره وجود دا ی مانند گلدان،  نجسماکه اشیای    گونههمانرسش: روح چیست؟...الف.  پ

اهی است باید وجود داشته باشد. اولی  آن  ر آجوهکه  ن  تم  نام ا   همهنمی   ءیااش  است.   ارد یناپاگ به   هازمانی  توانند در 

 د. یک شکل وجود داشته باشند. اتمن موجودی فناناپذیر است که تا ابد به همین شکل وجود دار 

هند ی  افزون بر این سه نامه هندویی ا که    تاد فرسانی را برای گاندی  استب  یودراز، ریچند سه متن  دویاتا به نظام 

های وین کرد ولی سرچشمه  را تد کشان  نهم فیلسوف نامدار،ی  هر سد د که  می  ظان  –گردد  برمی ِودانتا   آن اوپانیشاد

 باستانی پیش از مسیحیت است.  

امال توجه     پیرامون چگونگی دستیابی ملی  ع  ئلشت. وی به مساگاندی را به خود جلب داآثاری که ریچند فرستاد 

خال  موکاشابه   آموزش  ای جه ویژهتو  فت مرحله تمرینات یوگاه  از  ود عرای صزم بقی و فکری الدر این زندگی، 

هدفداشت   الش و دلیل شخصی تاکید شودمی   که منجر به  امر با سنت وایشنکند می   . صفحه به صفحه بر  اوا  . این 

 متفاوت است. داند، می  اتار و کریشناربان و آو مه یاد را در ابتکار خ رستگاریکه علت 

هندوییزم پایه و اساس فکری محکمی یافت و شروع اعتقاد دانست.  یم  د سودمنسیار  را ب  هاکتابی نامه و  گاند  ش به 

آموزبرای  یزی که  کرد. چهندوییزم  تر در  ژرفی  اندیشهبه   اهمیت ویژهاو در  ید وی بر  تاکیافت،  ای  ش ریچند 

 .  د وبعمل 

همای راجچند پافشار یک    ییوبازگ  نه  بود ن  باور و عمل بود؛ این روش زندگی یک انسا  هنگی میانرا بر 
 د. آور حی معتقد بارسلمان و مسیاین پافشاری از او یک هندو، مشکلی از عبادت؛  آیه یا

 
هار سخنرانی  ، هن1905در سال   از گاندی خواسته شد تا چ هندوییزم برایگامی که  ن تئوسوفی جمان  پیرامون 

هندوییابورگ  یوهانس هیراد کند، درک او از معنای  رانی خود  خنر نخستین سگرفت. وی د   و قوتی اب برازم و مذ

 :رد این اصول را به طور فشرده بیان ک

همان چیزی است که الیش و بدون هیچ صفت و شکلی  آغاز، بی بدان معتقدند: خدا وجود دارد. او بی  این 
ا  وا ی  است... شکل اصل همه  تجسم  سعادتت...  سبرهمن  و  رویابد می  تداوماو  به وسیله  چیز  یافته   ح. 

اما گاصل  است. بین شکل  ن متمایزو از بد   د رود داوج هگاه در  ی آن و برهمن هیچ تمایزی وجود ندارد. 
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مایا،  ی  جه تین ارها  می   شکل بدنی به خودکارما یا قدرت  یا  وب  خ  لآید... مطابق با اعما می  به دنیاگیرد و ب
رهمنتولد و مرگ و ادغام در  ی  چرخهجنس  از    رستگاریدهد.  می  انجامبدی که     رستگاریا  ی  موکاشا،  ب

راه رسیدن به  ا انجام کارهای پا موکاشاست.  و نیک است؛  ،   یهمهفقت نسبت به  شو نیز داشتن  ک 
 . زندهودات موج

 
چهار نمذ ی  درباره  یش( اهزادهعمو  از )  های جمناداسگاندی در پاسخ به پرسش   1913در سال   مه  هب،  نوشت. ا

   .دارد همخوانی   1905یش در سال های وی با سخنرانیهاپاسخ

همچنان تحت تاثیر جذابیت مثال    رد  هندوییزم، گاندی  مسیح این دوره، با وجود این اعتماد فزاینده به سنت و درک 

رفت ببیند آیا  با قاطعیت تصمیم گاو    1901  در سالبود.    که مسیح ترسیم کردهی بود  مسیرش به پیروی از  و تمایل

دنبال کند یامسی راهی باشد که  موی اینه.    حیت باید  در سال  رن  را  به مبلغان مسیحی ای  در ارائه  1925حله 

 اش چنین نگاشت:  دربارهو  ی رفتبانجری، یک مسیحی هند  دهد. او به دیدن کالی چارانمی توضیح

"من به  اه آقای بمن ب من قصد ندارم  ان یک سالک نزد شما آمدهونعنرجی گفتم:  شما را در ام...درست، 
ندیم، نه نجیب، نه افسرده و ناامید بلکه از  من نه  داشتیم درگیر کنم.    خود بین    کی کهتوضیح آن بحث کوچ

آمده الش ردم که حتی آقای بانکمی   ام چون احساس ناراحتیدور  رجی نتوانست متقاعدم کند. این واپسین 
 .  اشکه دریافته بودم بود  گونهنهما به سیحیت نیل به ممن برای تحقق ی هنآگاها

 

فریقای  در ایی که  هادر طول سالعمل وی  فکر و    یبرای توسعهح نظری  یزم در سط یدویجی هندرص تاین تخصی

مزمان بجنو ه اهمیت کما تجربیات و اقد بی گذراند،  هم در  –تری نداشتند  اماتی بود که  م چه او  از آن  رتواقع احتماال 

اعمال.  یده بود خوانده یا شن زمان بندی آن تجربیات و  ، اندکی  1893سال  آید. در  ی م  به نظرسب  نام  ،از این رو، 

قطار بیرون انداختند و پس از  ، او را به دلیل رنگ پوستش از کابین درجه یک  پس از ورود به افریقای جنوبی 

که به دد شد  مرگذراند و سپس  ه  روی سکوی ایستگابا نشستن    ااو شب رکردند.  پرتابش    قطار بیروناز  اعتراض  

هم   تگفا  هانپسد.  و بجنگ  دد یا بماند رهند برگ م تصمیم به  سرانجام  که  این  -اش بود  زندگی ی  ترین لحظهکه این 

 اخته شد.  د روحش گگرفت.  بارزه م

همههند ناتال را    ی، او کنگره 1894در سال   هم  وگانگواحزاب  ی  راه اندازی کرد تا  هندو را گرد  ن، مسلمان و 

، خطر رمانی مدنی ناف  ی حیهر روو د کنند    ندازیراه اعلیه دولت    بدون خشونت  و  سازمان یافته ای  رزهآورد تا مبا

 مه داشت. زندان را به جان بخرند. این مبارزه تا بیست سال بعد ادا

از  ، هنگامی  1899سال    در آغاز شد، او یک سپاه  را برای خدمت به بیماران و زخمیان   نهندیاکه جنگ بوئر 

مقدم برای تحمل درد نایی سخت سرباز خط از توا  او ربهج. تتن رسید   1100به  پایان  در    یانسپاه  شمارتشکیل داد.  
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و دیدار  . این  و بدون شکایت زندان را تحمل کردند دالورانه  ید که زنان بوئر  به چشم سر د بود. او  ستثنایی  او رنج  

 او بود.  الهام بخش ج نر ینهشجاعاتحمل 

وها آغاز شد. گاندی دوباره یک سپاه ، 1906ر سال د  هی کرد. ناا سازمر اهنسالامباز شورش زول آنها به هر دو  د

از خانواده زمانی که  خدمت کردند.  دور بود، متوجه شد که اگر سوی درگیری  هار پسر(  و چ اش )یک همسر 

هد زندگیبخ جهت خدمت کامل بهوا هد، باید سبک  اج  اش را در  امه د هاش رزندگیمعه اد د. او در سی و ا تغییر د

ه داد. او، یک وکیل بسیار موفق از  پایان عمر با آن    تا  کرد و  د(جرهفت سالگی نذر براماچاریا )ت  به زندگی ادام

 نگاه مالی، متوجه شد که باید به سمت یک زندگی ساده و فقیرانه حرکت کند.  

مقاومت نفعالنه را به یک ک  دولت،ی  گرانهن ستمخ به قوانیدر پاس  1906گاندی همچنین در سال   ارزار بزرگ 

" بود.  کرد. این امر قطعا چیزی بیش از "مقاومت مفعالنه  شاناعتراضبرای بیان    همبارزبه    وعشرنداخت و  راه ا

روزنامه ای  حامی مالی مسابقه او   الح شود اد  هنش، پیدادند می   جاماش شد تا نامی برای کاری که اندر  . اص

 مد.  به میان آهنگام ن اتیاگراها" از ای"س

هرمان کالنب1910در سال   هدا کرد تا به صورت رایگان در آن    های را به ساتیاگراه  تارهک  1100  اخ، دوستش  ا

و تشک آموزش  در زندگی،  در  یزندگی کنند. نقش گاندی  از ،  هاساتیاگراهی   یامعه اشرم، جمحیطی به نام  الت، 

 . را پذیرفتند شفقت  هفت عهد از جمله فقر، پرهیز از خشونت و جامعه این اعضای که د آغاز ش یمهنگا

وی . انجامید به لغو قوانین ناعادالنه بری کرد که هی را رنافرمانی مدنی هد گستر زارکارک ی 1913در سال  ی د گان

هند   مجادر فر کند "سرانجام قدیس سواحل  می   ، نقلاهلن ساماتز، مخالف او در بسیاری از اینرال اسبازگشت. ج  به 

 "د.ه باشصمیمانه امیدوارم که برای همیشه رفتمن  –کرد ما را ترک 

احساس حقارت  به طور نظام مند    هایندهتاریخی رخ داد که  ی  یک زمینه عای هویت هندی او در  اد   برای  رزهمبا

هبکردند. فرهنگ و ممی گرانغالدر برابر اش  نگارد:ه بود. بی. آر. ناندا میر قرار گرفتخسممداوم مورد ت شانذ

 
وهش1872در سال   هار یال، در فورتنایتلی رلآلفرد    ریی، س یتانیا ری بگر بلندپایه، یک مدیر و پژ یویو اظ

ز ماهداشت که "خدایان باستانی هندو ی که از آب ییزم در این عناصر نور و هوای فکری مانند توری پر ا
واه همان سال، رابرت نایت، یکی از برجست  د نبلنده شده باشند، خ ترین روزنامه  لیبرال  ترین وه مرد." در 

هند نگاران انگلستان هند هنگامی که نظام خ  د قا"اعت  گفت:   ی در  ادرست دین  ی نهاودمان عمیقا این است که 
هد شد...   هرگز صاحب قانون داخلی نخوا دور نزند،  منجر به انحطاط و مسیحی این وضعیت حتی  را 

هد گردید. ند ش  "  این کشور خوا
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هندوییزم به عنوان یک   مهمی از  تصاحب  گردان،  د مت خوج )حکورااادعای سودین زنده از سوی گاندی، بخش 

هدفش آوردن ، وی  1921. در سال  ودمختار( برای او بود خ از جوان ترسویی که به افریقای جنوبی آمده بود و تنها 

 ت. او دینزیادی داشی  صله اکرد، فمی   لید تق  هادگی انگلیسیسبک زن  زا  اش بود وثروت و اعتبار برای خانواده

ال   هند بازگشت  جهل و پنچه در  گامی کهنکه  ه بود  پذیرفتخود را چنان کا از شهرت  تقدس  پیشاپیش در  ،  سالگی به 

او به یک اشرم االیی برخوردار   ر بود.   تریننی یفاه پانشین تبدیل شد، یک رهبر سیاسی که تمام تمرکزش بر 

ش هم مثل سبک زندگی آنها ساده شده بو ان هندیح سطو  د.بود. سبک زندگی خود

بزرگ در آن سال منتشر شد، ی  دو مقاله  .زد وشتن  به ن  دست  شپیرامون باورهای  1921نان در سال  گاندی با اطمی

هندوی سناتانی است" )به تعبیر مایکی به زبان گج هندوی ارتدوکس(   کی   راتی در نواجیوان به نام "چه کسی یک 

در   دومی به زبان انگلیسی  او  "هندوییزم." یندیا  یانگ  همخوان  الآنها با آنچه ق  به نام  دات اند. اعتقانقل کردیم، 

 گاندی خود نگاشته است:  است. ا و کارمااتمن، موکاش او به یناد بنی

الش انسان است... اصلهندو کسی است که...   هدف عالی  اشا ندوییزم موکه  مهم  معتقد است موکاشا 
من همیشه برای   الشرسیدن به  است.  من برای موکهاتمام فعالیت کنم.  می   آن  من بی  همان  اشا است.  ه 

  م. طمینان دارن اگذرا بودن آ بدنم و  رم که به وجود ی آن ایمان داگ وادنو جاتمن ا اندازه به وجود  
 

تناسخ انتقاد از اعتقاد به  مشهورش  ی  نامه تا در  کرد    اتوی، تمام تالشش ریش به لئو تولسهاگاندی در یکی از نامه 

 نکند: 

ه  نفر  هارامی است که میلیونیک باور گجسم رفتن  اتر از  رفدد یا  تجسم مج ن  بدااقع در چین  ودر  ند و  در 
منطقا اسرار امر    این یک موضوع تجربی است نه یک پذیرش علمی. اینتوان گفت می   باور دارند. تقریبا

   د.دهمی گی را توضیحد نز ازفراوانی 
 

اهم  او دارما  هیهان  عتقاد داشت، قانونی که در کچنین به  اهیم  دهد. دارما مفمی   سازمانمه چیز را  ساخته شده و 

هندو به مفهوم ما از دین است. قانونی معا  ترین  این نزدیکگیرد.  می   الق، فضیلت و عدالت را در بر خ، اوظیفه دل 

همه چیز را حفظ هرا کشف کند.    ی خود دارماباید  هر انسانی  .  تن اسجها  رد   کند می   که  دارما را ری باید  ر عصدر 

 د. دوباره کشف کر

جهان،  م نظم  ومفهاین    دی بهاز اعتقاد گان موجود در  امههمیشگی  هر فرد در کاعتقاد به وارنا )اینی  در اد ه شغل 

ی ها. نوشتهبود کاست  ی  هد( و مشروعیت اید راد   مر آن فرد امتداد گیرد که قبل و اطراف و بعد از عمی   نظمی قرار

زمان تکامل یافت  هااین ایدهی  بارهاو در هند تکامل یافته   گونههمانرا    کاست  سرانجام نظام. او  در طول    که در 
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که باعث ایجاد کاست در زندگی   یطمختل   یهااکم بر ازدواج و ازدواجقوانین و آداب و رسوم ح  آنبود، رد کرد.  

مهرف  ره وروزم هند شده بود نگ  مردود شمرد. افزون بر  ردم  واهیم دید، از ابتدا  گونههماناین،    را نیز  او    که خ

ر هندویی و فساد  نفرت یک " رایناپذیرلمس"  رنا معتقد بود.  ین حال، وی به برخی از تصورات واا زم ندانست. باد

 دارد:   اهغرب به این ایده شپیرامون نگر ای نهالقکسن دیدگاه عااریک اری

همه ههاایدهی  ما در غرب با افتخار در حال غلبه بر  پرورش ریم که  فشامچنان پا می ی جبرآلودیم. ولی 
مطمئنا احساسشده  اعطا  تاکید بر آنچه  اتر از  رفواند  تنمی  دک کو ما  کنیم که چگونه به طرح می  برود. و 
ی هااول و آسیب  دستی  بنیاد تجربه  ربه  ی ارثی یا قانونی، چها، چه بر اساس دادهعذاب و جبری  هاایده

هیم. این  محرومیت فرهنگی و اقتصادی ا بر  نی، یا  برگشت ناپذیر روا امه د که ای  گذشته  بر  تاکید یعنی  د
 .است. تاریک و سرنوشت ساز

 
هندوییزمای  را نشانهگاو  گاندی حفاظت از    دت دانست. این باور ناشی از اعتقاد اساسی به وحمی   خاص و مثبت در 

 : ویسد نمی حیات است. گاندی در 

هندیان در آ همه س است که  ملمودارایی قلب هندی است. این یک باور    ینمحافظت از گاو عزیزتر  ن  ی 

دا از  رند اشتراک  از گاو به معنای حمایت  معصومیت است. حفاظت  من به معنای پرستش  ... گاوپرستی برای 

  ت.ضعیفان و درماندگان اس

 : نویسد می دی گانشکل گرفته است. ای خود هند یفرااین از تاریخ و جغ

رهگذر گاو به انسان دستور داده ات زنده بشناسد... گاو در  موجود   ربا دیگ  ا رخود  هویت  شود که  می  از 
همدم بود. او بخشنده که کشاورزی را نیز ممکن کرده   داده  فراوانی است. او نه تنها شیری  هند بهترین 

 ت.هندی اس هایونزند. او مادر میلمی  فقت موجاین جانور ش رد  است. گاو شعر ترحم است.
 

هندوییزم   مقدس  الم خدا باشد. از این رو، ،  پنداشتمی   وهیتوای آنها را الحمت و  داش  تقاد عااو به کتب  نه اینکه 

ن، هکن  متوان  اندیشمند ،  ل باشد و در برابر نقش ساتریسآنها همیشه در معرض آزمون عق  اصرار داشت که تفسیر

مقدس ابه عنوان تنها مفسران مشروع   ومی  می عزندگ  ر طولخود ایستادگی نشان داد. در نتیجه، د ز  صدق متون 

هند  هندوی سناتانی نیست  متخصصان" او را مت، " خود در  لمس مخالف  ویژه هنگامی که  به    –هم کردند که یک 

 رد. وخمی ذانها غبا آ شد ومی بود یا با مسلمانان دوست هانجس کردنن

هندوییزم خود شد. او به مطالعهدر پایان، گاندی در طول زندگی خود م ر  ادر اختی  آن رااخت،  هندوییزم پرد   ی دعی 

هکده  هاعبادتش کرد. او آن را برای میلیونو  گذاشت،    دیگران ممی   هاهندی که در د جسم ساخت. وی از زیستند 
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مردم عاد   هاداستان چیزی    دوییزماز هن  برداشت اوکرد. در نتیجه،  می   تفادهاس  د نید فهممی  ی و تصاویر و زبانی که 

   گذاشت. ت آن کشورسیاسشد که اثر بزرگی بر 

 هندوییزم گاندیسی اتاثیر سی. 2

هباز درک گاندی الف.    سیاست و مذ

مه  ی سیادانند. دیگران او را رهبر سمی  )یعنی روح بزرگ( اتما  برخی از شاگردان گاندی او را یک رهبر مذهبی، 

هند را از یوغ بریتانیا رهانید می  هدانند که  یک   هد ککرمی  ادعاهمیشه    نگینی بود. اواتما" برای گاندی بار س. نام "م

هند زیرا دین و سیمی   همهمولی است و اعتقاد داشت  مرد مع همه چیز را با توانند کاری سودمند انجام د است گاندی 

هایی   یدرباره  هات که انسانسای  دانست. دین شامل آن چیزمی   یکدیگر مرتبط باور داشتند.    نشاخود و سرنوشت ن

هندوییزم، وحدت اساد اص گانخ  . دیناستتهی  ی  د، پوستهوشن  ن اگر عملیدی هم   هاسی انسانی،  و ضروت کار با 

الش برای تسمی  زشبرای تسکین رنج بشر را آمو ت کین درد و رنج بشر لزوما به معنای مشارکت در سیاسدهد. 

هم تصمیم  شانآیندهی  ها دربارهکه در آن انسانای  ت، عرضهسا ت شابرد   وی بان  بسیاری از معاصراگیرند.  می   با 

از از افریقای جنوبی بسیاست مواف  او  د ق نبودند. هنگامی که  جنگ بزرگی بود. ی  میانه ر  رگشت، بریتانیا 

زمان اجرای طرح کمی   رانش فکر همکا بریتانیا فرا رسیده  ی  ب پذیر از آسیوری  رههب ی  ی قانون اساسی براهاردند 

 :  یسد نومی در این باره   جودیت براوناز دیگر سو، ت. اس

االجدید  ی  معهایک ج  جاد ز[ ای]گاندی ا بلکه در گفت  میکه از آن  . نه تنها  کرد می  ین صحبتپایبه    از 
آمد از  بی دریط رشد، ارزیاا ر ش  وارد عمل شد.  هاکارخانه دستان کارگران  میان کشاورزان و با  در  اشرم،  

دستمزد ی از کارگران  طریق زمین، یا  او    کارخانهک گروه کوچک  اندازهبرای  ی  هاتسیاسی  به 
هم بود. در واقع حهاح اتوری و طررامپ واهدی بود    زیرا حل چنین شکالتی  بیشتر از آنتی  ی کنگره م ش

الش برای   هندیان در  و به امتیازات حاکمان خود   بسازند   از نو  ا رد  ملت خوخواستند  می  بودند.ارائه  که 
 .د ن ننک تکیه (اجارسو واقعی ین اند )و از قوانبرق نشستهپرزرق و ی  هاانهکه در خ

 
رهبریآورد. او د می   سر برگاندی فهمید که قدرت   را حفظ رعیت قدرت  تواند بدون رضایت  نمی   ریافت که هیچ 

از همین روکند  از  ،  اال کار،  او رکمی   پایین به  مردم، به ویژه میلیمی  د.  دهکده  اهوندانست که اگر  ی هاساکن 

محدود    رند، ممکن است کشوربمیان ن  زا خود  در    ی را، ترس، نادانی و ناامیدکوچک به نوعی ستقالل سیاسی 

 نگاشت:   1920او در سال نداشته باشد. واقعی زادی هنوز آبرسد و 

مرد سفیدپوست هزار  از صد  د، به میلیون هندی حکومت کننده  پانزد و  صهانند بر سوتمی  اینکه کمتر 
هند، می   ا حدی بدون شک با زور انجامت را  کار    ا ایناست. آنهانگیز و تحقیر کننده  ت  همان اندازه شگف د

هزارااما بی ما از  ما  نمی  هاانگلیسن راه...  شتر با تضمین همکاری  حکومت کنند. توانند صرفا با زور بر 
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جان  ر  ال  ادهآنها میلیار رااز  رامی  هند  هند  و نیروی انسانی  خود  خواهند  طمع امپریالیستی    برای 
از  طلبند.  می  خهآن  پولرسیدن به  و  ردان  می  عرضه اگر  هدف خود یعنیا   سواراج  ودداری کنیم، به 
 رسیم.می 

 

هندو بود. این باید ریششد.  می آغاز  با فرد  وی  مفهوم آزادی     رستگارینی  ، یعیسیانتد وم  ه در مفهوو در آن اساسا 

محدودیت . النهامن و عای  معهی برای یک جابینی، بلکه همکارو خودبزرگ  از خود، داشته باشد: نه فقط عدم 

 "ت است.یهندو مترادفی برای جهان شمولی : "خود در اندیشهویسد ندر این باره می  م د ن سینا

ربر فرد به عنوان کانون    اصرار جامعه، گاندی  داشت تا جستجوی    ربا  توجه  مطرح کند تا با آن  را  آزادی 

موضوع د. این بخش رهاییطه ت سلح دم را از میل به تسلط یا تی خویشتن دست به کار شود و مرخودشناسی و آزاد 

مسوولیت غلبهباعث شد   هر فردی باید  هند ضروری است.  آزادی  بر سه    تا ببیند که صالحات اجتماعی برای 

ه   یاعاجتمی  شکل عمدهم ، و }نجس بودن{  دنقابل لمس نبومسلمان،  -هندو  میان  نزاعگرفت:  می   ند را بر عهدهدر 

 دی. تصا ی اقرابرناب

هبی او باع مذ امکان پذیر زه برای آزادی از پایه فقط بدون خشونت  د که مبارزاصرار ورث شد  در نهایت، ایمان 

م  است. میان مورد استفاده، باید تفاوت گذاشت. ابزار  و    –ه  صلح آمیز و عادالن  یجامعه یک    –ورد نظر  اهداف 

 گاندی نگاشت: 

به    اد رجه خوکه تودی ندارم. آن دوستان بلشویک  قیت اعتقای موف ارونت آمیز بی کوتاه خشهامن به راه
همی  من معطوف هم که انگیزه کنند باید بدانند که  و تحسی  هار چقدر  همدردی  را  کنم،  می  ینشایسته 

هداف هستمی خشونت آمیز حتی برای خدمت به عالیهاشورر مخالف سازش ناپذی  .ترین ا
 

 دید.می دشوارعمل یک را ت نوخشونت و عدم خشاو انتخاب بین 

ر  دو گزینه ماپیش  داوج  وی  و  د. یکیرود  عدم خشونت...چون با یکدیگر    خشونت است  دیگری 
  آنچه آن دیگری متفاوت است.  ا با  مولزشود،  می   ی از یکی تامینرند، ثمره و سواراجی که با پیروناسازگا

 .کنیممی  درو ،کاریممی 
 

آرد باید بکمی   فکردینی که گاندی   دولتی نبود.  می ا سیاست  هال باو کاخته شود، دین  از  مف  را  دولتی هومی  دین 

 گاشت:  ن 1920یدل شدن هند به یک کشور سکوالر کمک کرد. او در سال  بمخالف بود و از این طریق به ت

مطمئنا  منظو  د ریبگذا من  هم. این دین هندو نیست که  همهن را االتآرم از دین را توضیح د   دیان ا  یر از 
ماهیت انسان رامی   اترفرییزم  از هندور فرض کنم، بلکه دینی است که  دیگ دهد، انسان  می  تغییر  رود، و 
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و همیشه پاکشمی  پیوند یقت  ناگسستنی به حقی  را به گونه در طب  رنصدارد. این عمی  دهد  یعت دائمی 
 . یابد می  قراربی انسان است که روح را تا زمانی که خود را پیدا نکند 

 
هبی  م  ی فرد که    جناح،محمد علی    یشر به طنز اشاره کرد کهس فوییل نبود، پاکستان را به عنوان دولتی مبتنی بر  ذ

ه امال مذ هب بنیان گذاشت، در حالی که گاندی که  ک  مذ روشی که او  .  کوشید سکوالر    تلدوبی بود، برای ایجاد ی

 داشت. ی سپهر سیاسشگرفی بر  دین را به نمایش گذاشت، تاثیراین مفهوم از 

 گرد آوردیک جنبش سیاسی  پیرامون دررا  هاتودهدی  هندوییزم گانچگونه  .ب 

هند  پیشاپیش  جنوبی  گاندی پس از بازگشت از افریقای   بود. گاندی   دهکردر    ایآوازهدر میان رهبران کنگره ملی 

ت افریقای جنوبی لیه دولبارزه عمه  رالسطنه درخواست کمک در  یب او نا  هی گذشته از کنگرهااغلب در طول سال

)  ه ی کسیاس  زیرکی کرده بود. گاندی، با   از طبقه بانیا  دادهاش  فروشنده(غالبا به یکی  همیت  ، به  شود می  نسبت  ا

هند ی  هر باپی برد. او بسیار کوشید تا در  دیدگاه عمومی یس انگل  و   یان در افریقای جنوبی به عموم مردم در هند ستم 

االتی را در روزنامهاپپیوی  کند.  نیز طالع رسانی   کرد تا وضعیت را می   اپهند چان و  انگلست  یی برجستههای م

همدردی گستردهسبهتر بشنا هدف  را  ای  د و موفق شد  هند ئما  اد   یو. افزون بر این،  با خود داشته باشد برای این  به 

هند این خبر رهاانی در مکانگشت تا شخصا از طریق سخنرباز می  او در زمان نتشر کند.  ا م ی مختلف در سراسر 

 ت.  یافمی  به شهرتی عمومی دستبازگشت 

از رهبران کنکریش  لگوپا هند،    یگرهنا گوکاله، یکی  و موفق شد  در افریقای جاز گاندی  ملی  نوبی بازدید کرد 

اومت بش مقفت کند که قرار بود به ستم هندیان و در نتیجه نیاز به جنرا از جنرال یان اسموتز دریاای  هیلاوموافقت  

دهد.   هند پایان  عملاب هند  به    کالهوبا این حال، هنگامی که گمدنی  و نیاز به    زگشت، اسموتز به قول خود  کرد 

و ساتشکرکشی بزرگ توسط گاند آخرین ل داشهایاگراهی ی  دیگرش  در گا  ت.ی  رهبران ندی یکی  گوکاله  از 

ازگشت، او را زیر بال خود گرفت. او به گاندی نسل آینده را یافت و هنگامی که از افریقای جنوبی بی  برجسته

هنکرد    توصیه هند    رسال یا بیشتک یکه  گامی  تا  او به گاندی توصیه کرد لنی نگوید.  گذارنده است، چیزی عنرا در 

را آغاز کرد و توجه  سراسر هندبه خود سفر برود. گاندی، نخستین   ه قارهند به تور شبه اعی با اوضکه برای آشنای

 کشورش داشت.   شماری کوچک بیهادهکده هب ایویژه
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مورد تواه گل عمد ه دلیمردم عادی به س آرمانندی را  هند هاجه قرار دادند: سبک زندگی او که تجسم  ی ی اساسی 

هندو؛ و این واقعیت که سیاس  یا ده؛ استفاده از کلمات و نمابود  هب  مذ رار داشت و نه فقط  ت او بر عمل اصرایج 

 ان.  یپای بیهاسخنرانی

داد.  می  شانیثارش را نندگی ساده و ازبک  و و سصیت اش تا بیست مایل در روز، شخیاهیاده رویو پ  ، سفرلباس

ان. بری در مقالهاچ.  از گاندی پبا عنوان "چرا  ای  لسفورد  هندو" اشارهی م  ییروهند   کند" به "تاکتیک باستانی 

میمی  و  در هند  گکند  جهان    کنترل  را  خودبتواند  که  آن قدیسی  وید که  در نظر گرفته  کند، قادر به فرمانروایی 

 . د و شمی 

هد گ تش و سکوت، شاط او در پرسگیاه خواری، تجرد و زندگی پر نداوم بود. روزه گرفتن،  گیرانه و مت ندی سخاز

او   زندگیی لحظه لحظهداری نبود، بلکه از گهگدین او امری . لور یافتند تبخدمت به مردم حقیقت و  یجودر جستو 

 دیدند.  می ت،سدانمی   سد مق شاندینتجسم آنچه را که داد. مردم عادی در او می  خبر

رها کاشت که گاندی دوست د پردازد  می   ز چیزیبه نقل اایزوپانیشاد    ینخستین آیه وباره آن را به د   ون  ، "دنیا را 

رسیدن به  شانایکه جستجوی براین - بود  عموم هندیانیانگر اعتقاد ، که به درستی ب"کندریافت خدا  یهدیهعنوان 

 نویسد: می نت شاهین نیزسن. وید وشمی  ازغآخدا با چشم پوشی از جهان 

امید داشته باشد که  نمی   هیچ کس هند  اش  کسی به سخنان دینی تواند  نیا ه ابتدا از د اینک  ، مگرد نک  گوشدر 
 .چشم پوشیده باشد 

 

هند ، در اعرفتکت گقدسی برتوان از چیز ممی  ، کهدارشانروح   اهی  دیدن گنگ  در  یان جریان دارد، خواه  ماق آگ

ه گاندی در آن منطقه است یا با قطار  شد ک می   اگر شایعهزمان،  با گذشت  .  قدیسدر یک  تجلی  یا    ویا  هیمالد یا  باش

اهی اجمالی به  می پیرامون شهر سرازیر  هزاران تن از    دگذریم  ااز آنج   این اد بر  . اعتقگاندی بیاندازند شدند تا نگ

ممیدرشان  ر او به آنها  بود که فقط حضو ترین ی از بزرگهار میلیون تن، یکچاش،  ری ااک سپراسم خبخشد. در 

آمدن  د گرترین،  یک مکان در تاریخ، اگر نگوییم بزرگی دیده در  هاجمعیت  ا در گنگ ببینند. د تا خاکستر او رهم 

 د:نویسمی شیهان در این باره

هند ن فقیرترین و فروتنآنیست، که در  امعه  یک جروح  ناخت  این چیزی کمتر از ش نند در اوتمی   یانترین 
اجازه  یی تنهابینند که کارمای شخص به  را برو چیزی  هنا  گاندی ی وی  مهاتما یا  دهد نمی   به  روح ... 

اما هنوز از    ست که بر، روحی اگزرب ر آشکار از کمال د ای  است... نشانه  توده فراز توده برخاسته است 
 . کرد یر زمین را شاد کشان فقبدین ترتیب دل زحمتطبیعت، و 
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آرمانداشت،    هاگاندی برای توده  یتی کهابجذین  دوم ها و  هها استفاده او از نماد یی بود که هاندو و داستانی رایج 

راهالد رامی   کارآنها به  انتقال    ایبر هر روستایی داستان  به رسیدن  ی  رانست؛ ثال پسر جوانی که بدامی  رفت. 

مردم شنیدند  ، خشم پدرش را متحمل شد ساتیایا    حقیقت هممپیراندی  که گا.  محور ون  آرمان حقیقت به عنوان  ین 

ودانتمی   خود صحبت  جستجوی مرکز  را  مردم حقیقت  هید.  نشتپندامی   اکند.  اوایل  مسا  ا  در  هندو  مقدس  در متون 

ظاهر اهیمسامی  چاندگیا اوپانیشاد  مهابهاراتا  هی  ترین وظیفهزرگببه  را    شود و  داستان را  . این  کند می   تبدیلبی  مذ

ساسی دیگری است که  رنج به خویشتن و چشم پوشی از خود، ارزش ایا یا ارزش  است. تاپاس  هد نیایی شروست  هر

در گاند  هد بود شی  مردم  او  نا همهاد.  محتوای  و  از  ی  همیت  ما  ا داد،  را تغییر  مردم هاسنتاین کلمات سنتی  ی 

هند برای صالح فقط اهایص داد که تودهاو تشخ  فاده کرد.است ی هابه سراغ واژه  وند. اوشمی   ارید دین بز طریق  ی 

 . که برای هند مدرن کارگرند د کشف کنیی را هاایدهسنتی رفت تا 

از استقالل" استفاوح بیشتر،  کردند، مثال، برای وض  ن کنگره پیشنهاد ه رهبراکی  هنگام ده به جای "سواراج" 

 ندی پاسخ داد:گا، شود 

هر ک هد  کنم که بمی   سی مخالفتمن با  در ام هندی  عی  کلمه   از یکخوا را  آن    که سه صد میلیون نفر 
گمان ... بی داریمدر سواراج  مفهوم را    اینما  ..د.استفاده کن  هادر برابر توده"  به جای استقاللیابند،  می 

دربرگیرندهسواراج   و  ک کلسواراج    ستقالل است.ی  پهناورتر    گی از خودگذشتحیاتی است. با    یمهی
دورترین ای  کلمهسواراج  .  تاسپیدا کرده  س  تقدیحالت    این کلمه نجیب  هزاران هندی   است که اگر به 

دست  هند رسوخ  ی  گوشه هر کلمه  بیشتر  کمنکرده باشد،  است.  م رسیده  مرد به گوش  بهی  مشا  یاز 
 .ین آمیز استتوه و وک، مشکجابجایی آن کلمه با واردات خارجی

 

ثال، ت داشت.  همیان  اجوان  برای  عمل بود. این امر به ویژه، اصرار او بر  هااندی به تودهنهایی جلب توجه گدلیل  

ته که نمایاند، یک گریز آشکار از سیاست گذشمی   را  یجدید   زیچو  ابتدا پیرو گاندی شد زیرا انهرو  جواهر لعل  

 ایستاد.    ،نه حرفو ، گاندی برای عملالفات بود. اختو  هااست، درخوهاایندگی نممل شا

های عدم خشونت  زن کارنخستی استفاده از اصول کنش بدون    ا، باد بمدآو اح  گاندی در هند، کارزارهای چمپارانار

رای . آنها سکوهای پرشی بهند به خود جلب کردند . آنها توجه و تخیل بسیاری را در  ود ب  اخشونت یا ساتیاگراه

یجاد جنبشی  ندی موفق به اگا  1922  و   1919ی  هاملی بودند. میان سال  یسیاسی کنگره ندی به رهبری  ارتقای گا 

هند  ای  توده هند را به یک سازمان سیاسی    ی او کنگره  .بود شینه  پیبی شد که در  بدیل کرد. تای  داران تودهطرف  باملی 
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از  این حزب   ال  اما گاندی  ود تشکیل شده بان تحصیل کرده  بگنخاال و    یبقه طق   ش به دنبال تغییر آن بود. خود ، 

 نویسد: می 

آموکیل یا مرد ی  مراحل عدم همکاری صرفا به طبقه   نجام تماممن برای ا امید   یدهوزش د ان  متکی نیستم. 
 .ایجاد کنند  یعتماد ابی شانمیاند رهبران ارینگذ  ...تسهامن بیشتر به توده

 

آرماناب. او به دستیالهام بخشید   هاتوده  ان خود بهاو با ایم قاد داشت. تعی قهرمانانه اهای به چیزهای بزرگ و حفظ 

در   هرمان پرساو   یرهالیل درباخوانده بود و تحت تاثیر آنچه کا  را  الیلتی کاآغاز زندگی خود قهرمانان و ق

هرمانانی که رومحمد     ن ایور ت. رغواکشیدند، قرار گرفمی   ه سوی خود همفکر را برمانان  یی از قههاحو سایر ق

 نویسد:  می 

هند  قدیمی   بهانانه،  آرمان قهرمی  گاندی در تایید دوباره م  گ تجسبزر  یکه در آن دو حماسهترین سنت در 
وم  یی که مفههارامایانا و مهابهاراتا... حماسه.  گشتزباد،  شون می   ودند و هنوز در روستاها روایتبته  یاف

عمل  جستجوی افتخار  یعنی  ...خصی افتخار به مکانش ش  بخشند و در آن ارزمی  تعالی  مردانگی را در 
از پتانسیلهادر افسانهگردد.  می   نمایان درکند  می  یی استفادههای هندی، قهرمان  چیز نهفته    ههم  که 

  دریغ و از هیچ خطری اجتناب آورد زیرا از هیچ الشی  می   د را به دستخو  نعاتایید گرم همنو  است...و
 .کند کثر قدرت خویش در خدمت یک مطلوب عالی استفاده ورزد...تا از حدانمی 

 

هرمان است. پرسهمچون سنت، شجاعت نخستین ویژگی یک    در نزد گاندی، هرمان   ؛است  شرط  رمانهقتش  ق ق

همه بافرماست  حکم   پروری هرمان باشند.    ید زیرا  د  شود.می  سقهرمانان احسادر    هاتودهایمان  ق  ساییناریان 

 نویسد: می 

مردم ایجاد کرد. تودهگاایمان  این   در میان  را  چهره یا صدا   قیتموف  هاندی بود که لیاقت ایمان  در    را 
 .د نکنمی کرشان د س ششمبا حموفقیت را بینند. نمی 

 

موان  هبری گاندی به عنر و  نیا"خط فاصله  را    طبقات متوسط  منتقل   ازمردمی که انرژی    یکدیگر به یکدیگر 

 . کنند" توصیف شده استمی 

جداگانه علیهییهندو مدافعان یک کشور مسلمان  از   زم گاندی بعدا توسط  او  مورد استفاده قرار گرفت.  خودش 

هند  آینده  ضعیتیف وی توصصطالح سواراج برا از سرود  هند استفاده کرد. او  رای سرود ملی دفاع  بو  آزادی 

موارد ویکرد. در بر اهب، به ویژ به احساسات ستوانست نسبت  می  خی  مذ مایر  تر باشد زیرا به  انان، حساسسلمه 

 کرد. می  ی هند تمرکزاهشدت بر امید دادن به توده

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

22 
 

مقد ش کتااسوی دیگر، او در تمام زندگی از   ادیان عمدهاس سب  آنها احترد  هند را خوان ی  یر  او    امو به  گذاشت. 

مقرآن، ک مقدس مسیحیانقدس دین زرتشت و کتاب  اه بو خواندرا    تاب  همه  از  عاهایی  د های د.  ادیان در نماز  ین 

در اشرم روزانه او اقتمی  والی استفادهی متهااش  از افریقای جنوبی به  امامی که  او به جز    ررد و د کمی  دا کرد. 

هند   اد نکرد. اومعتیچ کس برای مشاوره اهبرد، به  می  اشرم به سر امال   پس از بازگشت از افریقای جنوبی به 

را  دگینز هماهاش  روابط  ومیان مسنگ  وقف ایجاد  ر   هندیان  لمانان  را یک  الفت  از  حمایت  او  هم  کرد.  م کن 

 -ی مشترک بود هادنو مخالف ممنوعیت غذاخور   وردخمی  ن غذا او با مسلمانان و مسیحیا  .سیاست خود قرار داد 

هندو بود هاو پاندیت  هاکه باعث ترس شاستری   تیممنوعی "  تانیبه او اتهام "سانادائما  "متخصصان"  ه  نتیج  . دری 

 زدند. می نبودن

هند او م  د مرردند.  کمی   تحسینماهاتما  با صفت  و او را  شناختند  می   اعضای خود   از   یکینوان  را به ع  مردم عادی 

چه بیشتر از اوه تی  که وق  ، دوست بسیار خوب او1909یافتند. در اوایل سال  ی م  رت او را پیچیدهآموختند،  می  ر 

افریقای جنو  یحمله  زیر در  و خانسفیدان  از گاند وادهبی قرار گرفت  کشیش جی،   یعنی،  کردند می   ی تقریراش 

 نگاشت: 

"او یک ب من گفتند که  روز پیش به  مد است"ایی  د وچند  آن هن  ت .  از  گام نگذشته بود که یک زیادی 
بود...  ای  ق العادهرکیب خار" توصیف کرد، که در واقع ت حیحی او را به عنوان "محمد مسییمسروزنامه  

هبیمی  من  .خیرد کند یا وختواند او را مطلقا از آن  می  پرسم که آیا هیچ نظام مذ
 

های حروی تماگاندی در واقع به   هرقیقت  م نور گاندی   کهشکی نیست  ، باز بود.  توانست آنها را بیابد می   که  اکج  در 

هندویمی  هندو  خود را هم  مادری  گفت، به اندازهمی  که  گونههمانم برای او  زی دانست.  و نزدیک بود. با  ه اسرش بو 

 .  آورد برای خود گرد میدرک خود از حقایق اساسی هندوییزم ی بارهرا درای ه تازی هاشنما بی، دائاین حال

      

 دوبه مفاهیم سنتی هنگاندی گاه متحول  ن. 3

ت مهم غرب بر شکل دهی افکار والف.   گاندیی هروی تاثیرا

 حمسی

هایی یطر  ربی بر گاندی دسته بندی کرد؟ مسیحیت ازتاثیر غوان  به عن  را  سیحتوان ممی  نخست اینکه چگونه ق نهاد

ارزش حامل  غربی هاکه  و آگاهانه ریشهگلیسی  راج اند.  شتقل  د منو هن  به گاندیاند  ی تمدن    و   اهبا افتخار 
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اهارزشا آمده بود مسیحی که از  برای نمونه، مبلغان  عالم کرد.  ی مسیحی خود را  هند  ند، بسیاری از امریکا به 

لید قت را    آنهای که هند باید  یهاوشی را به عنوان فضیلتکگی و سخت ویی، پاکیز جی غربی خود مانند صرفه هاارزش

 خار مطرح کردند. با افت کند 

ی وجود دارد که دائما ی وهارونوشت از سخنرانی   ها اند، و دهحاوی آثار گاندیکه    یابکت  در بسیاری از صد جلد 

ع منفی  به موضند. مبلغان  یحی، سخنرانی کجامع مبلغان مسمسیحی، به ویژه م  شد تا در اجتماعاتمی  تهاز او خواس

رها از او پرسیدند که چگونهض کردنا اعتر  دینغییر  گاندی نسبت به ت نحو به هند خدمت بهترین    به  د ننتوامی  د و با

ی بیرون بروند و به جای آن فرهنگتحقیر  مسیر  از  داد که ابتدا باید  می   ه آنها پاسخما بینند. گاندی همیشه مستقک

 حفظ کنند. را   د خو ایمانعظه، بکنند. سپس به آنها توصیه کرد به جای موردانی از فرهنگ شروع به قد 

 گفت:   1925در سال   YMCAجلسه یحی در کلکته در یک سم خنرانی با مبلغانثال، در یک س 

همیشه برای من د دو سطر نوشت    برهِ قف  اس هر  ردسر ایجاد کرده اسکه  دلکش  ی  اندازچشم ت: "جایی که 
هایم به  ر سفرد من  صی  خشی  ربه نگاشت. تجنمی   قف چنیناسکاش  "  است.ناخوشایند  سان  فقط اناست و  

هند بر عکس بوده است... گنگ در این سرزمین عادالنه که توسط  وانم بگویم که اینجا  تیمن  وسرتاسر 
و   و  می  یرابجومنا سبزرگ، برهماپوترا  من  اندازه  او به  را پست بیانگارم.  جویای  ا  مششود، انسان 

ا  آن... دلم برای پذیرحتماحقیقت است،  از  همذات پنداری با ت  ،نوتن، فرا بود ال بیشتر  مایل شما برای 
 . گ شده استنت ی مردمهاتوده

  
 

مواعد شده بود که اگر مسیحیان کماو متق مسیح در  که با آنچه  ای  ونهگ  بهوو بیشتر بر اساس ایمان خود  عظه  تر 

ان این  جدید برای بی  ز عهدو ا. ارد از مسیحیت استقبال خواهند کبیشتر  هند  مردم    ی کنند دگزنن کرده،  بیا  عهد جدید

 غان استفاده کرد:لبنکته به م

م " یک مسیحی  کند می  خداوند رای  دهکه ارا  "، بلکه "کسیگوید، "خداوندا، خداوندامی   نیست که  حسیاین 
 .اقعی استو

 

در از نظر فلسفی با تامل  آن را  از بازنمایی کد اینکه  ورم  او  چه حد   ینهو نمودارد  امل حقیقت فاصله  زبان تا 

 د: بیان کرچنین  اعتقاداتقدرتمندی زندگی یک فرد برای بیان 

از لب همهاتمام زندگی شما  ت... راه بیان کامل اندیشه اس  یشه مانعی بر سری شما گویاتر است. زبان 
 ت.نمایش اسل قتی است که تنها با زندگی قابزبان محدودیت حقی

 

 رهگذر تشبیه است: ز اان مسیحیب به روش دلپسند او برای بیان این مطلاما 
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.  ست..آن اعطر موعظه  کند.  می  سادگی عطر خود را پخش  هب  )مرسل( نیازی به موعظه ندارد.  زگل ر  
آنها را ت  ستوانمی های مرسل  گلفروش  بیشتر از  گیر کند،  از واعظان را درخواست شماری  گل می   اگر
ز عطر ا  ترینلنشد دینی و معنوی زندگی بسیار  . عطر  وی خود بدر کنار خود گرد آورد تا از طریق  با  
  گرفته ام!" خالقمکه آن را از   ینیبنمی  سل است..."احمق،رم

 

را با وس غرب تجربه کرگاندی مسیحیت  اعماالهاهواژد:  اطت  عهد    هنگامی.  هاو نوشته  ،  خواند  د  جدیکه  را 

با   او  واقع،. در  ود دارد شکاف بزرگی وجیافته و رفتار مسیحیان در غرب  جا  آن  احساس کرد میان پیامی که در 

گاندی از آسیا است.    فلسطین، بخشیچشمه گرفت،  آن سراز  ی که مسیحیت  ورشک  غربی شدن آن مبارزه کرد زیرا

 گاشت:  نه ناین زمیدر 

من در برابر مسیحیت ارتدوکس شورشما امروز  حیت  این نسخه از مسی  ام کهکنم زیرا متقاعد شدهمی  ا 
را تحریف کرده است.   حمایت    هنگامیارتدوکس  ...بود   یاسآاز    مسیحپیام عیسی  از  راپرام که  وم  تور 

دردیل شد برخوردار شد به یک ایمان امپریالیستی تب امروز چنین  گونههمانست  ،  ه  البت  است.  که 
جهان  آسیا گرفت و آن  . مسیح نفسی از  3جیب و نادری مانند اندروز وجود دارد ستثناهای نا بخشید.  را به 

. به همین دلیل است که من  د این را در نظامی بیگانه در آمیخته  آشما    ست.ه اشد ق  قیردر غرب  این نفس  
 .نیستمکرده اید، موافق  بنیاد قدرت تنظیم بر  شماامن زیرا با نظامی که د نمی  را مسیحیخود 

 

مومی   غربی را نقد ی  از سوی دیگر، حتی اگر نسخه  روی ی  عظهکرد، به شدت تحت تاثیر مسیحیت و به ویژه 

اهیاوم پمفه کوه، های زندگیخدا،   )ملکوت( دش  گرفت.  می ر یح و نماد صلیب قراسم رویداد

بار خواند، بر دل نشست، حتی اگر   برای نخستینروی کوه را  ی  عظهمو  ه چگونه هنگامی که گاندیتر دیدیم کپیش

مهمین احساسات و ع  د.  وشمی  یدهز د نی  یزم"آسیب نرسان!" در سنت جینی  موزهآهندی دیده شود.  بع  ناواطف در 

آموختبودا   ما  میان  فرتنا  ، "نفرت ببه  های می   فرو  محبت رود، بلکه نفرت با  نمی  از  ریزد." همچنین در سرود

 آید.  می  نیده بود، به چشمشاش ر جوانید اندی گگجراتی که 

هر که به گونه راعباراتی مانند "در برابر آن شریر    ت راستت سیلی زد، گونه دیگرمقاومت مکن، ولی 
 .مد ن شمن خیلی شادماان"... بگرد سویش ز به نی
 

من با مسیحیان واقعی،ش  با افزای مو تم  توانسمی   تماس  تمام  عنای  م  برای او بهروی کوه  ی  عظهببینم که 
 . 128ا باید هنوز زیستمن مسیحیت ر زید...به نظربگی یک مسیحی خواست در زند می  ی بود کهمسیحیت

 

 
که تمام  ور، اگابینادرات ت، ری نوبلی جایزه نده و شاعر بربود گاندی  نگلیسی و دوست قدیمی ا فریر اندروز یک کشیش چارلز  3

 باره خواهیم گفت. ر این ر بیشتر دادر فصل چه.  زیستن  هاهای گوناگون ج ر بخش ای هند ددگی از فقریناش را به نما زندگی 
128 Ibid., 40. 
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فقط  اینکه  یا رویایی یا  ی غیرعملی  ی گراآرمانعنوان    کوه را بهروی  ی  ظهعمو  یهموزنید مسیحیان آش  هنگامی که

هند  می  را انجامعظه  مواین    هاوتستانو پر  هااتولیککه ک  معمولیش  رو  به  –یان  انن یا روحراهبا ه ربطی به  کد

 داد.  می  زارآشدت را به وی  –نداشت ی واقع تسیاسندگی روزمره یا ز

مونه  قدند  معتان  شرا بسیاری زی که فقط برای  ایننه  و  است،  وی  دنی  رامومربوط به  روی کوه  ی  هظعکه 
مومی   من فکر کند.  نمی  قصد   حواریدوازده   همه    در زندگیه اگر  روی کوی  عظهکنم  روزمره برای 

 . یی ندارد باشد، معناتی نداشته کاربرد حیا
 

ا دادن  را صرف نشان  عمر خود  مکرد    موضوعین  او تمام  عملی ت  تواند یک سیاسمی  ی کوهرو ی  وعظهکه 

امری اشد. پذ اه ببرجست رهبران ناجتیرش نادرست خشونت و جنگ به عنوان  مسیحیان، حتی  ب ناپذیر از سوی 

روی کوه را به  ی موعظهی آموزهمسیح و  عهد جدید، کرد  می گاندی احساسکرد. می یسا، او را به شدت ناراحتکل

 گاشت: و نرد. اگیمی سخره

اعتقاد ی مبتنی بر زور  هاحکومتاز مسیحیان به    یوانآن شمار فرا، مسیحیتی نیست که در  مسیحیتاین  
 .کنند انکار  مسیح را شانزندگیدر ند و هر روز اشته باشد 

 

ها را برای آیعدم خشونت و به قول خود   او پیام همی  ندهش ساتیاگرا م او  می   نوع بشر بسیار  در م عیساپیدید.  ی 

را  ی  هموعظ در  روی کوه  جهان  مقدسی که  عنوان حقیقت  آزروآبه  همهی  در  ی  ن بود، یعنی "حکمت پنهان 

 ی همچنین نگاشت: دریافتند. و را حیله گری آنحیان مسیک کرد و با این حال در اعصار"

 
هم رفته،  باشد  هتری نداشتز سهم بیشهنو ال، حا  ؟ همینچقدر است  حیات یک دینسال در    2000. روی 

  ام مسیحیت پشتیبانی الی از کشتار زیر نخی  یاه. اسقفقرار دارد   بشررس  دست در  ی آلوده  شکلحیت به  سیم
  کنند.می 

 
ام  اب ی موعظه  ت به طور واقعی احیا شود و غرب بتواند پیامیه روزی مسیحیدوار بود کاین وجود، او همچنان 

با رای مقابله کارآمد ب راهیی ا به مثابه ر نبتوان آ " یقیحق یهااز طریق "آزمایشاگر   –را از نو بشنوند روی کوه 

 رابطه نگاشت: او در این نشان داد. و شرارت  شونتخ

 
دهد که پیام عیسای مسیحشای  روپا جاری استن در ااسناکی که اکنورهخشم   ، پسر صلح، در این  د نشان 

 پرتوی از شرق بر آن بتابد.ن درک نشده و ممککافی ه قار
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هم یافت"پاد   یح پیرامونمسی  وزهمآی  ند گا  دوم، لت بر آن پیام مسیح در این باره دالاو    ایرب.  شاهی" را سودمند و م

 دیگر. وی نگاشت:  نه جهان است و نیا و برای این د دنیا در این ی کار دین، کارداشت که 

من هن  ذ د رسد  می  یک چیز به  اوایل مطالعهکه  هنم  ی  ر  ذ ن ای  هنگامی کهخطور کرد.  کتاب مقدس به 
مرا درگیر  بی   دم،وانخه را  قطع همه چیز    و  عدالتوت خدا  را ملک   نجهاکرد: "این  درنگ  او قرار ده و 

هد شد." بر تو افزوده   خوا
 

اهی نه به  افزون بر این، مفه اهمیت  و دعا،نیایش  یدن، نه به فکر کردن، نه به  اندیشوم پادش داد. او  می   بلکه به عمل 

نجام بده" و "این م را ارد پ  کارارهای آن "رفتار ارزش قائل بود. شعمل و  ای عکه برشت  انگامی   مسیحیت را دینی

 نگاشت: د. وی یاد من انجام بده" بوکار را به 

من من به  خدایا"  فتن "خدایا،  ن را نه با گ توانیم آنمی   رون ماست ووت خدا در دکه ملک  ید گومی   تجربه 
هی به عنوان چیزی کپاد تظر باشیم که  ر منو، اگاین راز  انجام اراده و کار او درک کنیم.  بلکه با     زه اشا
  انه در اشتباه خواهیم بود.فأسآید، بیاید متمی  بیرون

 

هم بدون اینکه  ا بر روی زمین  اهی خدا رتوان پادشمی   گاندی باور نداشت که را   هاخدا انسانف  لطبرپا کرد آن 

مت ومقای  که پادشاهی را حتی در زیر سایه دهد  می  کانما  هاانسانبه  دگرگونی  عتقد بود که این  مولی  متحول کند.  

اما قدرت دقیقا ببه ا  تواند می  د ون لطف خداشونت آمیز ایجاد کنند. فقط  خ اهی داده  نسان قدرت بدهد.  رای ساخت پادش

 رادی فانی  موکاشابر شر، نه تبریک به خود یا صرفا  ار برمت بدون خشونت د و مقاو  نبه دیگرادمت  شده است. خ

 چنین نگاشت:  گاندی هم .است

ست. یک انسان  کن انامما به خداوند  وبپد. این بدون ایمان  شته باشم خشونت داد عبه  پویایی  او باید ایمان  
و لطف خدا کاریبدون خشونت جز   دهد. بدون  نمی   به قدرت  مرگ  آن وی شجتواند انجام  بدون اعت 

هد داشت. چنس و بدون الفی را نخشم، بدون تر هامتین  خوا که خداوند در دل  این باور است    ی ازی ناشش
  و در پیشگاه خداوند ترسی وجود ندارد.  دارد  جایهمه 

 

اهی    برپایی آن های بسیار عملی برای  پادش اهی را دارای پیی  آموزهگاندی داشت. او  پیامد های شخصی  پادش و  امد

م  هنگامی که در جایی خواند دانست.  می   اجتماعی اهی  و دید    ر شد قرا است، بسیار متاثوتنان و فبه فر  لقتعکه پادش

 یسد: نومی ی. اِل. سِسیاگیری راووان اویند. کِ دباران پیران و برگدید زارکه آ

اهیعد اجتماعی، پاد در ب   جامعه  خدا  ش ع ی  برای گاندی به معنای  آن  در  اجرا آرمانی بود که    دالت 
ها  شود..می  ماند  طراحی شدهای  به گونه. و نهاد تقد بود  او مع.  باشند   زنانمردان و  در    هاینبهتر  شوقکه 

ه  دانستند، شر هستند و نیاز بمی   مجازو استثمار انسان توسط انسان را    دالتیعبی   ایی که برایههاد که ن
 ر دارند.تغیی
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اهی خدا  پی  ایده هند  جنبش  ادش ج در  جور.  . کیاسی از آزادی بشر قرار داد.  تربسیار بزرگ  در زمینرا  آزادی 

 نویسد:می بارهاین 

اهی خدا اوج و تحآرمان مسیحی پاد  ی امید  مسیحیان به حاکمیت خدا بر روی زمین است... ولمید  اقق  ش
اما امید گاندی شامل گسترش آن پادشراهی بر  گاندی شامل گسترش آن پادش ی بر کل  هاوی زمین است... 

البته تا هنگامی که خمی   نیززمین   او یکدر بر بگرا    زمین  آن کلچک  کوی  میر مایهشود،  سره  یرد. 
های آن را در زندگیه پمت آن را داشته کشها اقتصاد ملکوت خدا را ی مدرک بررسی کند تا سیاست و  امد

  زد.سامشخص 
 

ایدهای  جامعهاز تاسیس  اندی  هدف گ اهی نزدیک مسیحی پاد ی  بدون خشونت بسیار به  هندویی ی  تر بود تا ایدهش

 . موکاشا

دهاو روی، اسوم با پرتاب نمک به سمت    1930ل  ار س گر یافت. هنگامی که گاندی د مسیح را روشندگی  ی زندا

د  را به عیسی تاین کار،  زد می   ماشت قد دریا  چهرهش  های گرداند.  لیم  اورشسوی  را به  اش  شبیه کرد که  رویداد

دائمی قدرت وزندگی عیس هم اغلب  ت برای  بصیر  ی منبع  او  و  او در کرمی  ه اد استف  نهااز آگاندی بود  ی بارهد. 

   شت:بان نگا ی مسیح در بیاهاهوسوس

  ن به او کند. ایمی  پیداط  کرد، بر حواس خود تسل  بهغلسه )گرسنگی(  )انسان( بر نخستین وسوه  هنگامی ک
مردی به این ترتیب بر قدرت خود    ست... هنگامیومین وسوسه اخود د بخشد. این قدرت  می   قدرت که 

مهاقدرتهو )د سید تااسیل به  د تبد،  کنمی  تسلط پیدا ی  مین وسوسهسو،  وهید شود. این سمی   عجزه گر(ی 
  .اوست

 
ید، شود. توالی غسل تعممیاش  معنوی  وارد زندگیکه  داند  می   روحانیانگیزه بخش  یک    ان نواو عیسی را به ع

خدمت به انساسوسه برای گاروزه و و از نظر تهذیب تدریجی خود برای  د ن قندی  ی بارهدر  یوت.  رک اسابل 

 گوید:  می  ید یحیاتعمغسل 

وی از طریق تعمید به دست یوحنا   خستین درسی کهن.  روحانیبخش    انگیزها  بود ی  مد مرر  گزااو خدمت
اردن خود را  سل در رود  غسل تعمید و غکر کرد که با  وی به این فنفس بود.  ی  زکیه و تآموخت، فروتنی  

  د.تن همسو کن هابا میلیون
 

را در  بدون خشونت  پرخاشگرانه  دگی  نز  کیفردی  در آن  ن داد که  ای گاندی صلیب سرنوشتی را نشابر،  سرانجام

آمیز  یک فضا در  . صلیب به گاندی گفت که  کند می  جربهتی خشونت  به فقرا،    محبتعیسی شخصی است که 
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طان ایستاد. عیسی به دلیل  ر شیبراب  ان درپایدگان، با وجود تهدید به خشونت، با تمام وجود تا  رانده ش  ان ودیدگستم

 رگذشت. د لیب گی خود بر روی صند زی نحوه

در لحظهگمان صبی  جهانیآن معنکه به  ای  لیب  جای معنای  می   ایی  در  اکوچکی که  دهید، به  غلب 
جهانی  شود، جذابمی  مولی شنیدهی معهاشستن اما در این صورت، باید چشمان  می  ایجاد یت  نی روحاکند. 

  آن به تفکر بپردازی.ی که با شته باداش
 

دیده گرفته یا دفن نا  هاسدهکه غرب در طول  اید  نممیندگی عیسی را  یام و زپز  ا  ییهاز صلیب جنبهدرک گاندی ا

 نگارد:می  ونز در این بارهی جاستنل .  رده بود ک

ست، در ده اتابیفرد    ق اینطری نشده است که از    روشنایی بر صلیب تابیدهقدر  ت آنریبشتاریخ    هرگز در
ما تا این همذا دار نمی کهلحد    حالی که حتی مسیحی نبود. اگر مسیحیت  و   هاا با نگرشت پنداری مشد و با 

و  هاسیاست عمومی  در زندگی  ا پیوند توانستیم فورمی   شد،نمی   خصوصی پوشیدهی غیر مسیحی 
هند اوندی روش گاندی و صلیب را  خویش ما باید  کلمات    نبا ایمن  برای  را  و آن  ببینیم...یک  الصه کرد: 
مقدس را مباد هاکتاب  عهد جدید صلح را    حالی که  آورد، درمی   فلسفی برای جنگ  دالیل  اگیت  له کنیم.ی 

  آورتر."تر هستیم و شما جنگطلبا صلح دهد و با این حال ممی آموزش
 

هفراخوانی برای تملذ درک کرد ی  گاندی صلیب را به مثابه  کرد مسیحی است، بهتر است این می  دعاکه ا  ر کسی. 

واهد داشت. روهای ستمگر، زند نیمقابله با   هاز ببپذیرد که در صورت آغ ایده را  گی پر رنجی خ

آرامش را در میان اما این تنها هنتجربه کنید جنگ    مطمئنا ممکن است  دهد که ...خودتان می   رخگامی  ، 
  ک مرگ زنده است.آن زندگی یبدون نده، ز یبصلیک نی را مصلوب کنید... زندگی مسیح یع

 

هام گرفت تا به صلیب به روشی تاندی اتعالیم و عمل گا  بود که از  رتبا  هندی  اس. کی. جورج یک مسیحی  زه نگاه ل

 کند:

کند...صلیب ن حمله میان در سنگرهای آاجمی که به شیطته  محبتاست...    تخاب عمدییک ان  ساتیاگراها
اما افسوس که مسی  چنین یورش و پیروزی بریخی کامل  تاری  نهوین نمتراالمسیح   آن    حیت ازشر است. 

د عق  کی الزم  آن تامین به، که اعتقاد به  کترین ساخته استیده، یک  امنیت است!  و  از آسایش  شتی 
ک   در نظر بگیریم. زندگی  آیاصل کاربود...دوباره آن را به عنوان ی

 

د   وف،بسیار معری  نهدر یک صح از  شده است، گاط  ضبفیلم    رکه  راه بازگشت  در  در واتیکان ندی  میزگردی 

 :بود از سر احساسات بیند. واکنش او فوری و می  شمرا به چتصادفا یک صلیب  هود، کتوقف کرده ب

اتور )دیکت شهر بزرگ و باستانی و موسولینیچیزی از آن   و من توانستمم قرار داد. راهسر روم را بخت 
را  یتالیا(  اچرای  و    چونبی  چه چیزی  و  زندهدا می   نباید ببینم.  در برابر تصویر  را   حیسم  یدم تا سرم 
نگه دور    تراژیک زندهی  نهستم خودم را از آن صحتواننمی  با هیچ ابزاریم.  صلوب در واتیکان خم کن م

من در آنجا   ر راه دیگچ  هی نه  و    ، مانند افراد، فقط از طریق عذاب صلیبهادرنگ دیدم که ملتبیدارم. 
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که خود فرد داوطلبانه    تدی اسبرساخته شوند. شادی ناشی از تحمیل درد به دیگران نیست، بلکه از در
 کند.می آن را تحمل

 

مقاومت منفعل بلکگاندی صل می  مثابه ه به  یب را نه به عنوان    1946ک کرد. او در سال  ت آمیز دربحیک عمل 

 نگاشت: 

  باه گرفت مقاومت انفعالی اشتمسیح را با  عیسی  ت  ار از حکمانه و سرشعشجا  ه واروپا مقاومت جسوران
از سوی   و انفبود. هی  یفانعضچرا که  در انجیلنسبت به عیسعالی  چ ضعف  هده های  چهارگانه مشا ی 

  نکرده ام.
 

ه  وی  اندیشه و کارگاندی پرمعنا بوده و بر  بر  صلیب مسیح  و  ،  ی مسیحروی کوه، زندگی  هظعاثر مو آوان  مان  در 

 شد. یرومندتر نتر و برهنتوی مسایه انداخته است. این اثرگذاری با خواندن آثار لئو تولساش زندگی

 توی و تولسئل

 توی گفت:  ادروز تولسزمین به مناسب صد  1928گاندی در سخنرانی خود در سال 

مرد تاثیر  بگو  می توانم من داشتهیم که سه  مد   اند.بسیار ژرفی در زندگی  ت را به  ه نخسجایگانها  یان آر 
هم.می ولستوی و سوم را به راسکینبه تعر ریچند، دوم را شا  د

 
ستوی را در  آثار دیگر تولاو  ی اقامتش در افریقای جنوبی خواند.  هاا در نخستین سالی ر ستوتولاثر  ن  لیوای  ند گا

از:   اندی بر گ  اوانیفر   ولستوی که تاثیرتی  خواند. سه ایدهدر زندان بود  که  هنگامی    1909ل  سا داشت عبارتند 

موعظهاین اهمعدم خشونتقاطعانه از  ای  روی کوه نسخهی  که   آموزش نان" را  -"کاری  گزاری و ایدهت مخد   یت، 

 .  داد می 

اهی خدا در درون توست" نوشتهکتاب   گیرد که عدم خشونت در می  از پسن ایده را بتوی به شدت ایتولس  ی"پادش

ای عیسی نقهاآموزه طول سدهمسی  دارد.ساسی  ش  در  حقیقت  رد این  و به سود ن  هاحیت با  اسیونالیزم، جنگ 

ر در نرد   لستوی یک افسررا گم کرد. تو  د اه خوامپریالیزم،  چه فرد  هر  و دریافت که   نابدر جنگ کریمه بود 

درک می  باالتر   اجتماعی دهقان برایش  هرما زندگی ق  رود،  در رنج سمی  تردشوارنانه   قه دی طبعا  ربازگردد. 

واو    قان،ده و  از تله  محبتقهرمانی، حقیقت  او شد تا  الهام  را دید. این  واجی  هاواقعی  دو  معه    ر باشد.کلیسا 

اهی درو  نویسد: می  ن توست،تولستوی در پادش
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آموزه در آنها  میان بسیاری از نکاتی ک  در آموزهه این  من به عنوان اصلمسیح    یبا  رین تیفاصله دارد، 
هروج   نکته به عدم کلیسا زور و اجبار اشاره کردم.  از طریق  ان عدم مقاومت در برابر شر  فرم  گونه  ود 

  ی مسیح ایجاد کرده تا این اثر تولستوی.هاآموزه یش تحریف بیشتری دراهموزهبا آ
 

 گوید:می  االی نکته ی هباردرریوات پمادام  نامه بهگاندی در 

من  د کآشکارتر ش[ هنگامی  ]عهد جدید معنای   وند  ی خویشاها اجیل تولستوی و سایر نوشتهنا  گیهماهنه 
در نظ غرب برای  را خواندم. آیا  عنوان  نر گرفتآن  منفعل هزینهم  یک  مسیح به  فراوانی ی  قاومت 

 نکرده است.پرداخت 
 

میانه  ممبی  گاندی در  سال در  دست به خواندن تولستوی زد.  ومت خود بود که برای نخستین بار  اقارزات نخست 

مقاومت کنند. در آن هنگام،کارانش سودگند یاهم و  و  ا   1906 مرگ  این   گاندی  د کرده بودند که حتی تا سر حد 

و  ن  دااز نظر وج   که  اریتورو بر نگرش او نسبت به کخوانش گاندی از  ی نداده بود.  ذهبمعد  ب  را هیچ    کارزار

انجامی  وظیفه هبی  هنمی   مذ دردادند تاثیر گذاشت.  لستوی مطالعه کرد، رامون تویپتر  بیش  1909ل  سا  گامی که 

مقاومت با عدست   هبی بیشتریبارات  به تدوین کارزار  هزد   مذ های خود که ت  گامین.  را    ولستوی را خواند، تردید

 نگارد:می  زمینهر در این راغوان ای . شد  ترباورش راسخکنار گذاشت و  در مورد اهیمسا 

های اولیه او پیرامون   ، اثر تولستوی  اهی خدا در درون توست""پادش  ن کتاباند با خونت  عدم خشوتردید
  ی رولستوی باعث شرمسادم خشونت توسط ت عدکترین    چشمگیری  پنداشت که توسعهو میبر طرف شد...ا 

هند علی رغم اکتشافات بزرگیحی  پارسایان مس  هکشده است  ی  هوممفسیرهای تنگ نظرانه و ناتف در    در 
هد از سوی ز اهیمسای عرصه   کردند.می ترویجان تد باسان هنا

 

عدم خشونتتولستوی تا داشت که  ا ی  دگبر بنیاد این واقعیت که زن  ،کید  است،  سانی  نهر  قانون ی  زاییدهمقدس 

هر فردی وجود دارد   محبتگوید  می   بنیادینی است که که   گونههمان است،  و نیرومند  فعال    عدم خشونت.  در قلب 

را نوشت:  هند سواراج  کتاب  ،  تانلسزگشت از انگ، در راه با1909ال  س  دردی  گاننیرومند است.  فعال و    محبت

و عنوان یک مسیر عملی    عدم خشونت فعال به ی  ایدهی  تمدن غرب و ارائه  تویی، ازدی پژمرده، با کلید تولسنق

آماان هنانجوی برای  جایگزین . او  ردند ک می  بالقن استستاانگلعلیه  خشونت  بدون  ز نقالب  او    د تغییر بودنی  دهدی که 

 آغاز شد. میان آنها ای د و مکاتبه اثر را برای تولستوی فرستایک نسخه از 

هن گاندی پدیدار شد. اوی  هد که ایدوهنگام ب   در این تبدیل   "راه ضعیفان"آن را به  کوشید  می  "نیروی روح" در ذ

   گفت:نه" المنفعمت "خالق مقاوی درباره 1909وی در یک سخنرانی در ماه جون کند. 
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ه نام اشتباهعمقاومت منف طور کاملی بود...الن روح" به  و باین ایده با عبارت "نیروی   ان هتر بیتر 
بهتر  روی بدن"  نسل بشر است. مقاومت فعال با عبارت "نی ی  ن به اندازهآ  ینه پیشب،  شود. به این ترتیمی 
و سقرات  مسیحعیسی  شود.  می   نبیا دانیال  رفعل یا نن م  ومتمقاترین شکل  ناب ،  روح  ا نشان یروی 

و درخشاندادند... هتولستوی بهترین  در  مدت کد ند، این  ترین بیانگر این دکترین بود...  از    هاترین  پیش 
 .شد می  ر گرفتهاینکه در اروپا رواج پیدا کند، درک و به طور معمول به کا

 

در این .  نگاشت  اندیبه گدست ترانسوال  زمین دورسراز  را  اش  زندگیی  سین نامه ، واپ1910تولستوی در سال  

او برای سانی،  انی  هاار در میان تودهبنخستین    با پیاده کردن ساتیاگراها برایچقدر کار گاندی  شت که  نگا  نامه 

 . ریت مهم استبشی آینده

چاترجی نیز بی ادبیات گگاه  هیچبود که    محبت از  انسانی  دنبال تصوری  به    گاندیکرد:  ان  مارگارت   جرات در 

 یافت.  آن را توان  نمی 

درون توست" آمده    هی خداا"پادشانی  خدمت بود. در بند پایی  از تولستوی دریافت کرد ایدهدی  که گانای  دومین ایده

جهان از  : "تنها معنای  است اهی خدا."  تاسیس پا  یبرا  ریاکمه  رهگذرزندگی عبارت است از خدمت به  این دش

خدمت  از  . این خورد می   شمچ  به را خوانده    ی آنتولستوی که گاند و اثر دیگر  رسانی در سراسر کتاب  موضوع 

 گوید: می موضوع

او خدمت کنند، بلکه باید تمام زندگی    یگران بهشود تا د نمی  ه انسان دادهبکه زندگی  من این است    آموزه
  ت.گران گذاشبه دیمت خد  خود را برای

 
راهی برای    1910از سال   نه مراقبه،  کرد.    موکاشاگاندی شروع به صحبت از سوا )خدمت( به دیگران به عنوان 

 :گوید می وردنز . اف. جیجی. ت .متیم عبادی در برابر خدا(، بلکه خد نه باکتی )تسل

اظهاراتی را بیان داشت  ،  انجامد می  شاموکاکه به تحقق    تاس  یخدمت فعالیتنگامی که گاندی عالم کرد  ه
  که در هیچ کجای سنت هندو وجود نداشت.

 

هر فرد باید به اندازه  رای  تولستوی که گاند ی  یدهومین اس بدنی    رکافی کا   یبه شدت زیر تاثیر قرار داد این بود که 

که  چیزی    –باشد    وردهآ ت  دسد به  خو  که نان روزانه خود را از عرق پیشانیل آنمعاد یعنی  دهد  ام  انجروز    در

 راسکین یافت.  نان" نامید. گاندی همین ایده را در -"کارتولستوی آن را  

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

32 
 

هم و واقعی  ها بهکتابهنگامی که   خود اشرم  ندازی  اراه  برای ه  اضلکرد. او الفمی   رسید، به آنها عملمی  نظر او م

هر ساکن  ، جایی که  دست به کار شد  امی   رانتظاآن  از  همگانی  خود    یزانهی روار ید ریق کز طرفت  در رفاه 

 مشارکت داشته باشد.

این حال، او   ی بود. باد شماری از اندیشمندان غربملکرو ع  هااندیشهشدیدا تحت تاثیر  ت خودش  طبق شهاد گاندی  

در    د مستقلی بوچنان متفکر   داشت که ایدهو چنان ریشه  خود  خاکی  هافرهنگ  در  غرب    روامال بکر فی 

کنند می  یی را که بال در آن حرکت کرده بود، تایید هابه او جهت   هارسید که ایدهمی   وض، به نظر ر عت. د شسننمی 

نافرمانی مدنی ی  ایده  که اوند  یگومی   خی ربکنند. ثال،  می   اندیشیده، شفاف سازیمی   به آنهایی را که پیشتر  هاایده  یا

خستین بار تورو را بخواند، در نخستین که او حتی برای ناین یش ازاقع پ ر ورا از تورو دریافته است، در حالی که د 

 ان بود.  که در زند هنگامی  –ود شرکت کرده بکارزار بدون خشونت 

را جدیدی  ها، گاندی سنتز  از طریق تاثیرات آن هر صورت  مد ارائه کر  در  ایده. برای  از  ی  ثال،  او  اصلی 

 د:  نویسمی   رابرت میلرویلیام  ت.ساعملی ی و کر ف یهاجریان اساتیاگراها، ترکیبی غنی ب

شمار ی مختلف زاده شد.  هال سنتاز تداخ  ی بزرگ در تاریخ، ساتیاگراهاهامانند بسیاری دیگر از ایده
از   رالهغربیان، غنای  کمی  الح  عمومیاتی این اص روح" ترجمهبه "نیر  اا که    ک درشود،  می  وی 

هایی" ترجمه کرد.    توانمی   ه؛ بلکحنای رومعیعنی نه تنها به سات  اما  کنند  می  این تنها آن را به "واقعیت ن
هن داشت زیرا   هندو این    برای اوچیزی بود که گاندی در ذ واجههیک  عمیق با ی  ییزم بود که به شدت با م

  تولستوی، تغییر یافته بود.گرایی ل ام که ویژه کمال گرایی مسیحی، ب
 

 راغوان ایور نیز نتیجه گرفت: 

هند گاندی در متون  ی  اندازهیگری به  هندی تاثیرگذار د کر  فروشن  هیچمئنا  طم السیک  هبی و فلسفی  مذ
هم مانند تولستوی، تورو، راسکین، امرسوی  سدههور غربی  ی اخالق گرایان متهاوشتهو نیز در ن ن  نوزد

هبی هندی  شگفتی نیست که هیچ سیاستنبود. جای    ل غرق یو کرال مذ مرد   در  یگاند ی  هانداز  بهمدار یا 
هم در غرب بهی  داشته باشد. پاسخ آماده او به اخالق گرایان نامتعارف سدهت  تفکر خود اصال  گاندی   نوزد

از  کمک کرد ت اهی پیش  دیدگ را بدگریانه، بدعت گرا، قهرمانانه، انس)فر  1914ا  گی مدنی  زند   هانی( 
  بیستم به ارمغان آورد.ی سده

 
 

 به آنها بخشید  یو سیاسی تازه ناندی معکه گا ییب. مفاهیم هندو

هم اسبه مفاهیم سنتای  ز بررسی اینکه چگونه گاندی معنای سیاسی تازه پیش ا م همی  ی داد،  م ت یکی از تفسیرهای 

م را که گاندی به کار برد، مرور کنیم. به گفته و گیتا،  بهاگاواد    –تاثیر بر زندگی و عملکرد او بود  ترین  م هی، این 
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هش  یک هارات از  در حمای  حبوببی معر مذ و درک از    موکاشاکرد به مفهوم  می   تا. روشی که او گیتا را تفسیر مهاب

 شد. می طا مربواهیمسا و تاپسی

ی نخست زندگی در افریقای  هادر سال  آشنا شد.  در لندن با گیتااش  پیش از این دیدیم که گاندی در دوران دانشجویی

هر رو  اقلب  تصمیم گرفت تا آن را  جنوبی ده شده بود، پانزده دقیقه به آیاتی که بر دیوار چسبان  ز بامدادیاد بگیرد. 

از  شد. تالوت گیتا بخشی  می  خیره وی تا پایوای متهادعاهای اشرم جدایی ناپذیر  حتی  الی  او  عمرش بود.  ن 

ه جا دربارهو  منتشر کرد  تن را  ماز این  د  دان خوربرگ هاری  هم هم  معنای آن اظ م ترین سند برای نظر کرد. این 

 : نویسد گاندی خود میزمره و سیاسی وی بود. رهبری زندگی رو

 
آموزش گیتا و اما طبیعی و منطقی بر کل    جام داده ام این است که تفسیر جدید با این حال، کاری که من ان

هندویی هند مداد   ئهارازم  روح  مامقچ کتاب  ...هیییزمو.  مقدس آن یا کتاب مقدس ندار  قرآن  نند دسی  د. متون 
غیره و  اسیا، یاجنا  اننست. به کارما، سخود یک نمونه در این زمینه ا  ال تکامل و تغییرند. گیتانیز در ح

  ست.ه امیدد ای ندوییزم جان تازهمعنای جدید بخشیده است. به ه 
 

آغا همان  از  نه به رد کرد. او گیتا را    تکننده خشونت اس  جیهری توتا اثیگ  را کهدگرایان  ر بنیاین تعبز ایگاندی 

آنچه را که باید در میدان نبرد انجام داد،  این اثر  کرد.  می ر  یک تمثیل تفسیی  تاریخی بلکه به مثابه  ان یک اثرعنو

هد بلکه  نمی   توضیح   رد، دا  ان رد جریدر درون یک ف  هبردی کل نفص  توان برای حل ومی  گونهکه چدارد  بیان می د

 . دست به کار شد 

ه  گیتا مذ همهیک اثر تاریخی نیست، یک کتاب  آموزش  الصی  بی بزرگ است که  کند. می  هادیان را 
واها و کوریان پاند فرصت جنگ مشاعر   ما میان نیروهای ا اها را برای جلب توجه به جنگی که در تن  و

 ت شمرد.ن است، غنیمجریاو شر در خیر 
 

در گیتا، بلکه پیرا  شت زی ذاآنها گبر سر  ا  اندی بیشتر تفاسیر رگ از عدم نه توجیهی برای خشونت  امی نیرومند 

 : نویسد می وی خشونت در آن یافت. 

 اده پی  ید توان و بامی   را  محبتتوسط  رت  اصل غلبه بر نفدهد که چگونه  می  اگاواد گیتا به من نشانهبن  مت
ما  ندازه  مان اهکه خداوند  کرد. اگر درست باشد   جام دهیم، نتیجه ان  یگرانرای د ب  هدهد کمی  نعمت برای 

ا در برابر خشم ق از  گر  این است که  را  رار ندهیم، بلکه مجازات محکوم بگریزیم، ممکن است خشم 
هان اسجهان دیگر بلکه بم. و این شریعت نه برای الیمت را حتی در برابر خشم بگذاری  ت.رای همین ج
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هد  می  شناکریاز لرد  آن است. آرجونا  م  دوفصل    ینت پایابینوزده  از نظر گاندی    اصلی گیتم اپیا خصی را ش  کهخوا

آماده است. خود  ی  فه از این رو برای انجام وظیاست و    توصیف کند که به کنترل کامل بر خود دست یافته امال 

 رسد. می  کامل رستگاری است که به کند، کسیی م الش خود کارگی به نتایج  پاسخ این است: کسی که بدون دلبست

آموزهی  ه عدم دلبستگی هسته ندارد ک  شکی وجود  من مطمئن هستم که هیچ الهام    .گیتا استی  مرکزی 
من  دیگری پشت ترک هیمسا یت حقیقت یا حتی ادانم که رعامی  خود   یاز تجربهیب گیتا وجود ندارد. و 

 تگی ناممکن است.بدون عدم دلبس
 

همراه بیاز گگاندی  تفسیر   بنیادین   م، به بازنگری برخی از مفاهیمال بررسی کردیقب  ری کهت دیگایرا تاثتا، او را 

 یا. ی تاپاس ؛ معنااهیمسامعنای  ،موکاشاوییزم سوق داد: چگونگی دستیابی به هند 

از آلودگی کارمایی برای    رستگاریگاندی     ویت قنه بلکه ت   را انکار  ،موکاشاروح، یا    یگیگاننهایی روح فردی 

هدف انتشط  هیر فقهای تطارکرد. برای او تمام کمی  تر است. ردی قویبدیل فرد به ف، بلکه برای تار نهایی نیستبا 

 نویسد: می گارت چاترجیهمگان است. مار رستگاریج فردی نیست، بلکه ن به یک آمارسید هدف تنها 

ماه "همه یا هیچ"  او به وجبر  انا ایاصل  آمد که  ای اعتقاد خود  در یک ی  مه هگر  اود  زنده  موجودات 
 خورده است. همه گره رستگاری هر یک با رستگارییوند داده شوند، ودی به هم پرگ وجبز یهرجیزن
 

 دمت کند. گاندی در گیتا پیام خمی   جربهرا تولید و ت  رستگاریجی  ثاست که فرد روح تدربا دیگران    در کنش جمعی

مبارزاتای  رمبارزه ب.  یابد می  رادیگران  برای  عمل  و   رهای  همهر  ادی د ای آزرب  آزادی در یک کشور به   کشو

 د:نویسمی بستگی دارد. گاندی

جهان در ت  موکاشا راه وطن انسان را به  د نباشد، خدمت در  اضو هنگامی که مصلحت کشور با مصالح 
 رساند. می 

 

م  رستگاری ی  چرخهت و عدم خشونت،  خدم  یز طریق کنش جمعی با روحیها یابد. گاندی از می  شر حبت گستو 

چویسان شقد طریق تاثیر   ان  اعر  را گسترش  هبی  مذ همنوعانفقوایشناوا، زندگی  از )  ی احساس  "اقیانوسی 

اما با  کمال فرآیندی بیی  جستجو  دانست.می   (دوستی" گستردگی و "شیرینی" را ی  پیگیری آن، تجربه پایان است، 

هد "، و  اشب  اییوشنی رنماهار  نیبا مهرباکاردینال نیومن "  دی،نگای  القهومین سرود مسیحی مورد  داشت. د  خوا

گام به گام، برای اطمینان از   ،مراقبتی  لسفه که برای گاندی ف  -فی است" بود  من کابرای  گام  ر آن "یک  سطر زی
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 ارا در آنج  شدند و راه حقیقت و تکلیفمی   دیگران متمرکزبر زندگی خدمت به    هاکرد. اگر انسانمی  بیانخلوص  

 شت: گاندی نوکافی بود.  موکاشا  راهتن یافی کردند، برامی دنبال

  را از دست اش  ی رایگیی برای من تمام  کامل روی زمین برسم، زندگ  محبتتوانم به  نمی   اگر احساس کنم
هم است این است که می   شود. می  ترتن همیشه بزرگای دوست داشظرفیت ما بردهد. به هر حال، آنچه م

 

ا  رستگاریل کردن  دنبا  بر  که  را  موکاشا  یدی مفهوم قدیمنابراین، گانب و ریاضت تافردی   کیدز طریق تفکر 

دیمی  خدمت به  آن  هانگران برای تغییر شرایطی که انساکرد، به دیدگاه عملی  متحول ساخت. زیند،  می   در 

 بود.  موکاشااز آن، راه ، نه فرار جهانشدن در  ورغوطه

 نویسد:می  اگیریِکی. اِل. سِشداشت:  گهن رتساا را به ند ی هها که تودهرو بود بهوا ربا دو خطمستقیما گاندی 

اعمال خود  ون کارما، "ایندرک نادرست قاننفعال خطرناک ناشی از  ست، اخن های  هر کس باید پیامد که 
دیگرینیازی به تغییر چیزها نیستاینکه    مدو  ؛ را متحمل شود  هده کرد    "...خطای  این بود که  که مشا

کرد. می   منا فراهراد توار را برای افخوردن بدون کا  ذاغ  انمک، که ادانستمی   راقبه را االتر از کارم
طاها تودههر دو  . فقر و درماندگی رسانده بود را به ی هند های این خ

 
آموزه اهیمسا را تغییر داد.  انی"  مدم جراحت جسآن به "نکشتن" نه بلکه به "عی  ه ریشه سا کاهیمی  گاندی معنای 

ازپ   تمهفی  هسد ردد، به  گمی   بر و به چاندوگ  س  الد  "ی  یده. قصگردد می   یشاد بازاوپان-یام  ahismaمهابهاراتا، 

paramo dharmah( اِ در سراسر هن  (، بزرگی استی  وظیفه  اهیمسا"  است.  موِکرجی د شناخته شده    س. بی. 

 سد: نویمی 

هن ذ ایده بر  درای  توده  تاثیر این  چه  ":  تاسه  ب یافتتا سکریت بازوف سانل معر ثالم  بیک ضر  هند 
هممرد نیکو  ؟وجود دارد دهد  می  پاسخنیکی    باا  مردی که خیر رمعیاری برای سنجش خوبی     ان است کار 

 که نیکی را به بدی برگرداند."
 

هر   زاند و اندهه حد افراطی رساند و آن را باتبدیل کرده  شانمرکزی در دینی  یک نقطه به  ها اهیمسا را  جین کشتن 

هوا  ای  هر موجود زندهشند تا از استنشاق  پومی   د. آنها ماسککننمی   پرهیز  اتحشر  تیح  موجود زنده که ممکن در 

ری از مرتبط با تجارت و دو  هایپیشهدر نهایت به    مردمیک  ی  گیری کنند. آنها به مثابهپرواز باشد، پیش  در حال

 ت.  اسر ناپذی اباجتنم زدن و درو کردن، خشدر زندگی  ید نابواورزی گرایش پیدا کردند. کش

ها پذ   یهوزآمی  سنت اهیمسا را به عنوان نتیجهگاندی   هنی و    که موضوعاین  -یرفت مرکزی اوپانیشاد ن عینی، اتمذ

مه ه امان را در  ما با خود واقعی خودمان هماقعی  خود و موجودات ببیند.  ی  و برهمن، یکسان هستند. آدم باید  سایه 
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هوم را به به خودمان است. با این حال گاندی این مفن  ند سار  ی آسیبنارساندن به دیگری به معیب  س سان است. آکی

 سترش داد. ی گوناگونی گهاروش

همه،  مشتری  هاهیمسا را وظیف  عملاو   مثبت و   قدیسین، قرار داد. افزون بر این، او آن را به روشیفقط  نه  و  ک 

جهت به تسلط  از    –شده بود    دهداه  ازنها اجآ  یی تبدیل کرد که بههاتشرار  یدن چالش کش  پویا برای کنش سیاسی 

هندوییزم. در واقغیر قابل لمسپذیرش "  بریتانیا گرفته تا  ی هاعرصهی  همه   شد درمی   ع این روشی بود کهها" در 

 : نوشت  1940آن را به کار برد. گاندی در سال زندگی 

را در    آنن  م  م.کنمی   ینت آن را با دقت علمی تمراناکام  خشونت و   که بدون  است  من بیش از پنجاه سال
آن رسالت زندگی من   ، اقتصادی و سیاسی به کار برده ام...گسترشیهاد از زندگی، داخلی، نای  هر جنبه

  است.
 

اماقرار داد   "خیر"در  ل  سنت پ    ورتصمعادل  و آن را  بت تبدیل کرد  گاندی اهیمسا را به یک نیروی مث ن با ن آمیا  ، 

محااحس محض  س  آ.  با شر استفعال  ی  ارزهبم   درگیر قایل شد چون اهیمسا  زی  تمایبت  ه بدون  زه، کمبار  ندر 

مقابل  بود کهاین    نتظاراخشونت انجام شد،   بسنده  مبدل گردد. او به کلمات منفی، اهیمسا و بدون خشونت    طرف 

 د:نویسمی ه ارغوان ایورک گونههماند زیرا کر

موضع گیری پذ ه  ک  ست خوامی  و رد. امزایای خود را دا  ی گاندیبرا   منفیی  کلمه یرش اهیمسا متضمن 
واهی بدر برابر عمدی    اری است.اشد، روشی که مبتنی بر خویشتن د بدخ

 
موقعیت،ولی  ا قدرت بود،  برای گاندی اهیمس در یک کلید جدید، قدرتی که  را به   طرف مقابل  قدرت  و کاربر 

 فردتهذیب  باید به خاطر    وود  تی بیلفض عنوان  ه  که همیشه ب  را  اهیمسانتی  س  تفضیلگاندی    دهد.می  باره تغییریک 

ای همه  ،ده شود پرورش دا  کرد.  دلمببه اصل ارتقای اجتماعی بر

داد که  سوم،   همان سمتی تغییر  از رنج را به  عمومی  داتغییرا  و اهیمسا    موکاشاگاندی درک  پیگیری  ده بود.  ر 

هم اریرستگدنبال  موکاشا در توانایی  هیمسا فقطا یا  شونتخ مد عقدرت . برای فرد  رستگارینه  بودن است هبرای 

ی بود که در در قدرت آن برای تغییر شرایطنبود، بلکه    قانون کارما  هسا وی  ز حلقهیک فرد ا  رستگاری  آن برای

رفت،  می   موکاشانبال  د ود که به  نبی  نابراین، تحمل رنج فقط برای فرد . ببردند می   کردند و رنجمی   آن مردم زندگی 

مارگاج ارن  ر کمک کنند تا برتونستند به یکدیگ می  هاسانن انیق آ طرز  د که ابوبلکه ابزاری   رت  نسانی غلبه کنند. 

 نویسد:می  ترجیچا
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هییزتفکر متاف  مذ تولد و مرگ انسان ی  رخهچ... داند می   ، بلکه رنج را مشکل اصلیشربی هندی نه  کی و 

ذهن  ند داب  نجر   بیشتر  یهازنجیره  اندازچشماگر آن را  البته    ند،یبمی  ترسناک  را به شکلی ...پس رنج در 
را به فهمیشه خ   هندی و قدیسان چیزی نمایانده که بود  از شرش  السفه  نی یک  این یع-یافت  یرهایاید 

 عملی.مشکل 
 

هند را در یک  ها در بررسی چگونگی انجام این کار، سیستم  هید ه قرابالقوردیف  ی فکری  ان اقدام برای از می  .ر د

رماهد  توانمی   بردن رنج یع گاندی بود که رنج  بد   یفرد بیافزایند. این ایدهه بار آورد که به اسارت  ب  یرتیشب  ایکا

هی برای مقابله با رنج باشد. او با تمرکز بر رنجتواند  می  خود  یی که به فقرا  هاتیعدالی دیگران، دید که بیهارا

مهرا سر  آنما  که  ی  چیز  –گیرد  می   نشأتقدرت"  های  از "ساختار  شود ابتدا یم  داشته  روا ختاری شر ی ساهاچش

 تر شد.  ص او عمیقی. اما تشخهاسان ی فردی انهاهمچنین از شر در قلب و  –نامیم می  اعیاجتم

در پس ساختارهای شیطانی،   و  در پشت رنج فقرا  مقابلاو  را شناسایی کرد: خشونت.    طرف  نخست، واقعی 

نت آمیز ک عمل خشومنجر به ی   خشونت آمیز  ملک عی.  ند کمی   ترتر و تنگت را تنگ ی اسارهاچرخه  خشونت

امهمی   یگرد  اد چرخه  و این  رامی   شود  چرخهشکهی برای  یابد.  از    هاستن  راه تنهادید  الزم است.   گاندی، این 

امی  راهی برای رنج بردن  آن  تواند  موجب  الش ب  لبا تمایفان  مخالز خود باشد، که به  و  رای شکستن به رنج 

 قرار شمار اندکی  را در دستان    د. دوم، خشونت قدرترنگیمی   قبال قراراست  مورد چرخه  ه  ب  دادنن  یاو پا  شانقلب

راهی برای مخالفت و تغییر نظام می  شان داد که راه، ندی ن. گاگردد جایگزین ستم  تا    واهد بود نخی ناعادالنه  هادهد. 

راهشمی   طانحطا  به دخواسته است. سوم، خشونت منجر  خورنج  و    بدون خشونت  راه مقاومت ی الزم است که با  ود. 

مارگارت  الش کنند.    محبت برای بازگشت  ود رنج،  وج کاربران آن حتی با  که  ای  نهنت مخالفت کند، به گوخشو

 نویسد: می  چاترجی در این باره

هر که  آزاد کند  را  ای  ی سازندههاانرژی  د توانمیجنگ    وش الزم است، معادل خالقییک ر  انسانی   برای 
همه بسازد. گاندی  سازد    و انسان را قادردارند  با خود    اهناه انسهم این داشت  باور  زندگی خوبی برای 

-خود یک عمل  ه عنوان  ک گروه بداوطلبانه رنج یک فرد و ی   فرض   –روش عدم خشونت است  روش،  
  گرگونی قلب ستمگر.د اهی برای ر و به عنوان  برای دیگرانای گرانه، نمونهتهذیب 

 

. گاندی با  یک تفاوت اساسی است. رنج فقرا گزینشی نیست  ،رنج خویشتن یک ساتیاگراهی  نج فقرا ور  انت می اوتف

اما تفاوتبه چالش کشیده  تماعی باید به شدت  عدالتی اجمارکس موافق است که بی ر این است آن با مارکس د   شود، 
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در چگونگی این اتفاق  ی  ارهدربمل  با تا  دی انییم. گزابیاف بر بار کلی رنج  مبادا    –ود  شانجام    خشونتبدون  که باید  

 نویسد: می   افریقای جنوبی

را خرید. رنج با رنج آنها  شوند بلکه باید  نمی   مینتضاهمیت بنیادین دارند...تنها با عقل  چیزهایی که  ...
اما رنج بین انقانو از قنیرومند نهایت  سان است.  مقابل  نگل برای تبدیل جانون  تر  گوش جان    و   طرف 

ایشتر ب...جذابیت عقل بدای عقل استص  بهن  د رپس از رنج است...ه سر  اما نفوذ قلب  ان  رنج نشست 
 شیر.و نه شمانسان است تخار اف

 

برقرار امعه  با سیاست و جای  د داد و ارتباط تازههیمسا و تاپاسیا معنای جدی ، اموکاشاهای سنتی  گاندی به ارزش

مومن واقعی و ا  ی بخشید.خرو اای  هلهااو  اسی  یس  واژگانه  خود بی  ی معنوی به نوبهها. این ارزشرد ک هم یک  و 

هم سی هندوییزم گاندی و تاثیرات غربی بر اندیشهبود. د زیرکی  مدار  استمدبر و  آماده ی  رک  ما را  کند تا می  او 

 زیم.  ابپرد ن در جهاگاندی ی سهم ویژهی ایدهی هدست به مطالع

 

 

 

 

 گاندیفصل دوم: ساتیاگراهای 

 شتادجدید  ی ک واژهی بهنیاز س سا احی گاندا چر .1
      

یض آمیز علیه آنها  بعساکنان هندی افریقای جنوبی برای لغو قوانین تی  درگیر مبارزه ، گاندی عمیقا  1906سال  در  

او و بسیاری دیگر عهد  رایج بود.  مقاومت منفعل"  . صطالح "ند وناعادالنه نشبسته بودند که تسلیم قوانین    بود. 

مردم انگا  از  کهت  نس دامی   دیگان از قوانین توهیلستان، هنگامی که اقگنه تاریخی،    یز موافقتمآ  نلیتی با برخی 

مثابه کردند، اغلب از نوعی مقاومنمی  مسلی  ت منعالنه به  گاندی کردند.  می  فادهاست  حانهجایگزینی برای شورش 

 : ند کمی  د یاخش سفر به افریقای جنوبی مثال زیر را ر بد ،  یاگراهاساتدر 

را تصویب کرد، ناا چند سال پمان بریتانیرله پامی کگاهن و پرورش  آموزش  به   4ارانگسازیش قانون 
  را روی دست گرفتند.ای النه کلیفورد مقاومت منفع رهبری دکتر

 

 
4 Non-conformists 
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 ده فاد( استرای دادن جنگیدن)که برای  نگلستان  ازنان در    ومتمقاتوصیف  واژه برای    نای  کرد کهوی خاطر نشان  

در طول  انگلستان    کار اجباریی  هازنان بوئر در اردوگاهومت قهرمانانه  برای توصیف مقااژه  از این و.  د شو می 

 شد.  می جنگ بوئر استفاده

ماندن بد حبی   زاداری،عرنا یا  بود. برای نشستن در د    این رویکرد در تاریخ هند نیز به خوبی شناخته شده ون  رکت 

هوایغذا و د  ی  خانه ی  در پشت دروازهران پول  روشی بود که طلبکا  ار گرفتنرق  رمد و گرس  ر معرض آب و 

می   استفادهمورد  پرداختند،  نمی  را  انشبدهیی که  بدهکاران در مواقعی توسط کل جگرفتقرار  وامع  . این روش 

ف  وقاعتصاب یا ت  به معنای  ،هارتالها. رفتبه کار می   هی عادالنهاهکمان به پذیرش خواستاحبرای وادار کردن  

ازیگد   کلش  کار، م  ری  مورد    ،دشاتیاگاالنه بود.  نفعمقاومت  زمانی  اهی  استفاده قرار در اعتراض به ترک پادش

ر دهد. ظالمانه یک چیز نتوانست اقدامات  چیگرفت که ه   هار داشت: رغوان ایور اظحاکم را تغیی

دشاتیهارنا،د   و  آمیز  اگون  اشکال گونگا  ارتال  حس  ستا  هاعدالتیعلیه بی  خاموشاعتراض   رمش  تا 
 گیخته شود. وی برانحس گناه در   ایج تمگر بهس

 

هند  انگلیسی  با توجه به تاریخچه منفعالنه"  را به عنوان "مقاوم  شانطبیعی بود که اقدامات  و  . با این  بشناسند ت 

م"مقاو  حصطالشد که    آهسته آهسته متوجهگاندی  حال،   دهند  می   مجاانه  نچکافی بیانگر آی  هفعالنه" به اندازمت 

 ت. نیس

 راها فراتر از مقاومت نفعالنه است ساتیاگج. 

الح اش  پاییخی از پشتیبانان ارودر یک نشست ویژه با برگاندی   دریافت که برای توصیف جنبش خود به اص

هوسکن، از اعیان یوهانسبو نگلیسی به ناااز دارد. یک  یک صطالح انگلیسی نیدیگری و ترجیحا نه   رگ، م آقای 

ن هند ا ب امال که  ه این صورت به گروه معرفی کرد:ا بی ربود، گاند یان همدل  آرما

مقاومت منعالنه متوهندیان ترانس زمانی به  همهمی  سلوال  رهای دیگر برای جبران    یشوند که  ابزا
.  اد ندارندتح اند و اشمارشان اندک است. آنها ضعیف.  د برننمی  لذت  حق رایآنها از  اشد.  سودی نداشته ب

  آورند.می  ضعیفان است رویابزار ه که مفعالن به مقاومتو ر از این
 

همان لحظه   شان با الشت میان  د تغییر داد و وقت خود را صرف توضیح تفاو خواست بگویمی  آنچه راگاندی در 

همفعالنه کرد. حتی  مقاومت م  تجوی جسی  برا  م مهسه دلیل    دست کم دانست که  می   کار خود ت  سخزهای ن ان رودر 

 .  ارد دالح بهتر وجود صایک 
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مطمئنا فقط    ه هیچبشان  الشکه    نخست، گاندی دریافت منفعوجه توسل به ضعف نبود.  النه نبود. آنها  یک کنش 

ه خاطر طلبید تا ب می ای  هالعاد رت فوقشجاعت و جساردند.  بمی  دولتسوی  ر قاطعانه به  مبارزه را به شکلی بسیا

مز ایندان بیافتید. او اخود به زنی  هامیت کومح مردمش  دانست که  می  اوبود.    بیزارضعیف ببینند    مکن خود راکه 

احساس در برابر قوانین ناعادالنه استقامت کنند،  و قویه قوی کنند کمی  اگر  را می   ترتر  آنها قدرت خود  شوند. 

 :شتوی نو د. از آن لذت ببرنمردن که ت اسوخمیگاندی و کردند، می درک

اندازهن بلقیقدرت ت در ن است که  ای  ه  همافرد  اشود که  می   ن چیزیهایت  دارد.  نان به  همچگر  باور 
هیم دیگران باور کنند که ضعیف هستیم،  خودمان باور داشته باشیم و   النه  مقاومت منفعراین  و بناباجازه د

مقاومت   رداشته باشیم،  ما  هرگز  در نخستیقوی نخ  اما  و  هد کرد  ان  وا منفعاومقز  فرصت  النه به  مت 
  هیم کشید.خوا ضعیفان دست ابزارعنوان 

 

، که از استفاده از  دهیرای  طرفداران حقوق  مقاومت منفعالنه با  مشارکت  د که مردم به دلیل  دوم، گاندی نگران بو

  یک ان  و عنه  حرکت خود را بکردند،  نمی  یارمردم خودد  و حمله به  هاکی مانند آتش زدن ساختمانیفیزی  نیرو

اهم تاسف بار بوببینند.    ، بدن و ملکی بالقوه برای زندگیکییزتهدید ف هند به شدت به د زیراین یک سوءتف مردم  ا 

 نویسد: می  تعهد بودند. ویعدم خشونت م

ما از عبار ی  نتیجه  ما  که    نبود ر افریقای جنوبی این  ت "مقاومت منفعل" د استفاده  ا با نسبت دادن رمردم 
کردیم که خطری  می  ما اشتباه  ؛این بود یش کنند، بلکه  ستارای    قحدر برابر    گیودگذشتخ  اعت و ازشج

 بودند. چنین این، در حالی که طرفداران حق رای ییمهافراد و داراییبرای ا
 

"مقاومت   النسوم، صطالح  خیر برای شر  م انجام  زکه مستلا را  ی آنههااز فعالیتای  وجه مولفهه" به هیچ  منف

همرزمانمی   ندیگا.  ند کنمی   اناست، بی که آنها بانی از کسانی را دارند  و پشتی  راز محبتش قصد ابدانست که او و 

آزا روی  که حالی  در    ،دهند می  ررا  زور وحشیانه  استفآورند.  نمی   به خشونت یا  از  از  آنها   داری زور خوداده 

اعمالنیروی روح ر  ضودر عزیرا  که  آن نبودند    هیل که قادر بکردند، نه به این دلمی  حتی    ینیروی   –دند  کرمی   ا 

 نوشت:  یند گاتر. قوی

در مقاومت منف با هم  آمادگی  وجود ندارد...مقاوم  محبت النه جایی برای  ز  ت نفعالنه اغلب به عنوان 
ممی   ر تلقیبرای استفاده از زو مقاومت  مقابل وجود طر  ر و اذیتآزای  فعالنه همیشه ایدهشود...در  ف 

  کنیم.می   نج فرضرا با ر ف مقابلرط  ما فتح..دارد.
 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

41 
 

تری  ی هندی که به نحو شایسته هاکرد، ترجیحا به یکی از زبانمی   صطالحی را احساسندی نیاز به  بنابراین، گا

هند می  ام انجاری که  دانست کمی  دادند، منتقل کند. اومی   که انجامکاری را    آشکار و روحاقعیت  و مفعالنه اص  د ال 

قوی بود. آنها    این یک راهبرد برای افراد   ند.داد می   ی قرارعدالترا در برابر بی   االنه زندگی خود عف  نها. آستنی

و شسرشا مهر  از  دربر عکس    –خود بودند    های مقابلطرف فقت نسبت به  ر  و نفرتی که  از    خشم  بسیاری 

این   شاندادند و هدفمی  اسخپ نیکیبا ، شد می  آنها بربدی که  ردر براب.  شد ی م" بیان ت مفعالنه رهای "مقاومکارزا

مقابلشرمساری  ث  و باع  بود که تغییر کنند  ازشوند.    طرف  کردند، بلکه نمی  استفادهای  رحمانه نیروی بی  آنها 

جهاد از بسدهمی   انجاماری که  حساس کرد کبردند. گاندی امی   را به کارنیروی روح    لصل جدید عمک ات ی یاری 

مم اومقاست. صطالح " اندازهع نفت  از  نابراین،  . بکند نمی   بیاناصل جدید را  کافی این  ی  النه" به  تصمیم گرفت 

وصیف کند، ها را تاله که مبارزه آنسابقه شود و به بهترین مقاسپانسر یک م، "دیدگاه هند"،  به نامطریق مجله خود  

هند.    جایزه بد

مبا پیشروی مبارزات، عب رسید که می  م آور به نظر شرو  د  رگمی شرد فالنه" باعث سنارت "مقاومت 
هیم این  ا هم آن عبارت خارجی به سختینیک نام انگلیسی ش  رگ فقط بامقاومت بزجازه د  اخته شود. باز 

متواند بمی  مبدل گردد.  ه یک نام  جامعه  در  د ی  بنابراین، جایزهاندگار  ا کوچکی  هند  م شد تا به ال ر 
 اعطا شود. زیند، رگب ت اوممق نیارای نام را ب نکه بهتریای هخوانند 

 

هندگان  اندک  از میان   د مگانالل،  اشبهترین مقاله را برادرزاده  چالش،  به اینپاسخ  الح ،  آن اص در  نوشت که 

هدف خوب" بود.  اژه "استحکام  شده بود. معنای این واد  "ساداگراها" پیشنه گاندی این صطالح را دوست  بر یک 

اما تما می  مداشت،  داد؛ آنچه گاندی  را بازتاب نمی  را به "ساتیاگراها" یا    خواست  آن  رو  در "از این  استحکام 

 صالح کرد.حقیقت" 

را به ساتیاگراها   آن  من  رو،  دالصالح کردم. حقاز این  )ساتیا(  و استح  محبتلت بر  یقت  کام دارد 
هند را ساتابراین، من جننیرو است. ب  باترادف  م  ؛ و از این رو،آورد می  )اگراها( را با خود  یاگراها نبش 

منعالنه"    از "مقاومت  ، و استفادهعدم خشونت استیا    بتح مت و  حقیقی  نامیدم، یعنی نیرویی که زاییده
کردیم و به جای آن از  می   مان اغلب از آن دورییحتی در نوشتار انگلیسکه  ی ارا کنار گذاشتم... به گونه

 شد. می ل دیگر استفادهد الیسی معنگا رتبایا عا ساتیاگراه
 

قاومت  ی م هااز ایدهیعنی    –گاندی انجام داد  به روشی که    مهم است آن رااز این رو، برای درک معنای ساتیاگراها  

 ان ینهولد نیبور، همچنند راژه مفسران مسیحی مانوی  ی، متمایز کنیم. مفسران بهو طلح طلب  رمانی مدنیمنعالنه، ناف
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مماورا با مقا  اهرگساتیا در  گیرند.  می  نفعل اشتباهت  نه، معنایی جسوراقای جنوبی،  افریساتیاگراها با رشدش 

 .گرفتبه خود عانه و خطرپذیر قاط

 استی مدنی نافرمان فراتر از اتیاگراها ب. س 

کتاب تورو  در    یدنم  مانی فرنای  بارهل، گاندی پیش از آنکه در تورو قطعا بر گاندی تاثیر گذاشته است. با این حا

را تمرین کرده بود. هنگامی که برای نخستین بار نوشتهواند،  خب را خواند نافرما  پیرامونتورو  ی  آن  ، نی مدنی 

 النه زندانی شده بود. شاپیش در افریقای جنوبی به دلیل نقض قوانین ناعاپی

روشبرای گاندی   از  در کارزار  یی  هانافرمانی مدنی یکی  اشکال   ت.سبمی  ا به کارر  آن   هاتیاگراسابود که 

در کارمی  بود که  ییهااز دیگر روشحریم و توقف کار،  تگوناگون عدم همکاری مانند اعتصاب،   زار توانست 

گاندی سرپیچی مستقیم از قوانین خاص با تمایل به پذیرش  از نگاه  نافرمانی مدنی  .  ند ساتیاگراها از آن استفاده ک

البی  تموحکیک  که    یگامنه  د.نین بووامجازات ناشی از نقض ق   دریافت که نافرمانی گاندی  شد،  نه  قانون و ناعا

 نویسد:می وی. شود می لظیفه تبدیبه یک ولکه ردم، بتوسط م  هبمدنی نه تنها 

ون بدل گردد، نافرمانی مدنی به یک قانزمین بیشکل منظمی به یک سر  ه هنگامی که...یک دولت... ب
ا قوانین آن  هیچ دستی در ایجاد دولت یسانی است که  ی کابرنها راه چاره  ت   و  شود می  لتبدیمقدس  ی  وظیفه
اهنداشته ر داری که  کار دیگراند.  ی مدنی یک جایگزین  مسلحانه است. نافرمان  د، شورشقطعا وجود 

 ریزی است.ون خونر و بد ل، موثکام
 

امهگی ورتص  نتشوبدون خت برای اینکه نافرمانی مدنی، "مدنی" باشدالزم است مقاوم  هد:د می رد. وی اد

هند که ممی   تنها کسانی حمیل  زاحم تدی حتی از قوانین مما  اعتعتقد به اطتوانند نافرمانی مدنی را انجام د
همان میزان  ن یا دین آنها آسیبه وجداتا هنگامی که ب.  شده از سوی دولت هستند  ی  آمادهی وارد نشود و به 

امال  بانی برای مدنی  مرفان  د.شندنی با م  تحمل مجازات نافرمانی میز باشد، اصل  غیر خشونت آودن باید 
  .استمحبت  طرف مقابل زیربنایی برنده شدن

 

ا شامل تعهد امی مقاومت است،  هاروشول  مشمیت  کلمانی مدنی بخشی از آن است.  تی است که نافر ساتیاگراها کلی

 است.  و تغییر وضعیت لبطرف مقا  روزی برل به پیمیتن، و یشرنج خواعتقاد به قدرت حقیقت و  به عدم خشونت،

نی خشونتی کرد )یعبروز    1092-1921ی  هادر سالای  هنگامی که خشونت در طول کارزار نافرمانی مدنی توده

هیمالیاکرد و آن را "اشتبن کارزار را لغو  کردند(، گاندی ایهندیان آغاز  که   شت  پندامی  را" خواند زیاه محاسباتی 

آماد شوکل ک ماند و برنامه ریزی کرد تا   ها عمل شود. سالی  وارد عرصهخشونتی    ا با چنین عدمت  ستاه  ر  منتظر 
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آمادههفاینکه   دیگر ای  توده  ارکارز  همه گیری خشونت او را از رهبری یکره است. تهدید  بادوالش  ی  مید کشور 

 نویسد:می ویبازداشت. 

هرگز مدنی  ایده  متواننمی   من  های  نافرمانی  یا    شونت وجود دارد ه خطر خکاز اینف نظر  صر  ،نمک  را ر
مطمئنا  نه اما  رمانی  اف نکار  غاز به  آی  یدهداشته باشد، از اشونت مشخصی وجود  تا هنگامی که خطر خ. 

واهیم کشید. ای مدنی توده  انفرادی جایگاه متفاوتی دارد.دنی نافرمانی مدست خ
 

آماده ب.  رد کنی  گوگر، نگرش او آغاز به د 1930با این حال، در سال   را از سر ای  ومی و تودهد کارزار عمواو 

همه م ند ر را کنترل کوانست کل کشوتنمی   ویباشد.    اشتهجود دگیری خشونت وبگیرد، حتی اگر خطر  توجه ، ولی 

ی پیکرهتی برای افشای خشونتی باشد که بال در  صلکه تنها فر باعث خشونت نشود، به این کارزار ممکن  شد ک

 نویسد:می وید. ممکن چیز بدی نباشعمومی  آن در فضای ردن کمطرح ت. اسه شتا جود دو سیاست

ممکن است خور نم که نافاعتراف ک  باید م  متاسف که   –نافرمانی خشونت آمیز تبدیل کند  د را به  مانی مدنی 
امااد بد ویر ه  در حال حاضر وجود دارد   که ی  آن نیست. خشونتعلت    دانممی   عیدی نیست.  ی کره یپی  هم
هد بود و ممکن است آفرمانی مدنی جز یک فرآیند پاک ست. نااسوده  ت را فرسیاس نچه را در  سازی نخوا
 ار کند.زند، آشکمی  به جای پیکره نقمه

 

با  ی خشونت  هافرصتو کاهش  این کارزار  ی برای راه اندازی  ند ، گا1930سال  یمایی نمک  راهپ، در  با این حال

مورد  هاگراهی یااتس  د. فقطش  مراقبت بیشتری وارد  آ تی  ا   هاسالکه    موزش دیدهایید و  در  شرم گذرانده بودند،  را 

 شدند.   برگزیدهسوی ساحل  راهپیمایی دراماکاتیک به برای پیوستن به او در

 درک ساتیاگراهای گاندی .2
a. سازنده ی شود: ساتیا، اگراها، اهیمسا، تاپاسیا و برنامه می طی که شامل ساتیاگراهاایشر 

 یا ت : پنج معنای سا( تیقحق)تیا اس •

 ساتیا یعنی سات، و سات یعنی واقعیت، "واقعیت چیست"  (1

مترادف   شده  خود به کسانی که تازه وارد اشرم    . وی در راهنمایی دانستمی   واقعیت"با سات، "گاندی ساتیا را 

 کرد:می ت آغاز ی آموزشی خود را به این صور ها بودند، درس

همن   مدیون پیگیری و تها اشرم وجود  ازیرا ساتیاگر  رمداروکار  س  با حقیقتر چیز  پیش از  ش الخود را 
بودن" است. هیچ چیز در ه معنای ")حقیقت( از سات گرفته شده که ببرای عمل به حقیقت است. کلمه ساتیا  

هم حقیقت. به همین دلیل است که سات یا حقیقت شاود ندارد، جز  واقعیت نیست یا وج م ترین نام خداوند  ید 
  ه بگوییم حقیقت خداست، تا اینکه بگوییم خدا حقیقت است.ک تر است درستع قا. در وشد با

 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

44 
 

غربی ما به عن استپیرامون آن  هاوان  درست  دارد،    چه  همخوانی  موال به عمکنیم.  می  گفتگو و آنچه با واقعیت 

هارات یا باو  هن اشارهایی  راظ همخوانی  قعیوا  با  رگهند. اد نمی  بازتابه واقعیت را به دقت  کنیم ک می  هدر ذ ته  شدات 

 : نویسد می باشند، حقیقت دارند. جان هیک  

  فلسفه دیده را شگفت زده موزش  ی آهاربی مر به شکل طبیعی غکه حقیقت خداست. این اموخت  گاندی آ
همهال حقکند که احتم می  مجموع  حقیقتدر  است...گزارهای صادق  ی  یقت  نشسته است،   قلب ساتیا، 

تیا برخورد کرد و به عنوان مترادف نشست...خدایان  با سا  یواقع گاند   . درغایی،  قیحقی  ی، قعواقعیت، وا
  .ند رهمن هستنهایی به نام ب مظاهر یک واقعیت  یهمه

 

امر شناختی نیست،  گاه هستی شن، نخست از نت در ساتیاگراهااز این رو، سا  اختی واقعی است. نشستن فقط یک 

همه هدف  ما به دنبال حقید ساخته شحقیقت    ما برای.  ان استنسی اهاالشی  بلکه  قت هستیم. این احساس که  ه ایم. 

هندو بیان شده  در مزامیر و همچنین در ادبیات م هبی  ه  هات، مبنی بر اینکه انساناسذ ریشه   تی شناختی واقعیسدر 

ما در برخی از عبارات انگلیسی به  راحتی    دارند، به موگ  نوعی حس کم رنبه گاندی رسید.   کدر  راع  ضواین 

 کنیم.می 

 نویسد:می  چرجیتاارت  گمار

ای  یا شیوهشخص    یک  یاربه عنوان یک لقب ب  "صادقانه"ی  و از کلمهگاه و بیگاه ای  همچنین در استفاده
دارد...یک  شود،  می  پدیدار  یو روشن  کنش که با نوراز   وجود  و با  "ی  کلمه  پارادایماتیک  واقعیت 

عبارت  ی هستی شناختی  هامایه یافتن    ایرب.  دهد می ست  د   ازخود را  معنای    ولیعمم  اندر زب   ت"صداق
از تاریخ بریتهاشود، باید به سدهمی  هاد ف" که به طور طبیعی استان خوب و واقعی"مرد  انیا  ی بسیاری 

  برگردیم.
 

ر  این واقعیت بنیادی فراگی  هندیانبرای    ت.تماس داشتن با چیزی که اساسا واقعی اس  یعنیدر تماس بودن با حقیقت  

ق آن همهزی است که از طر. این همان چید و قدرتمند بو  آفرینش پدیدار شد. ی ی

 استحاکم بر جهان  یقالساتیا قانون اخ (2

جهان  نیرویی است کتمند،  قدرو    فراگیر  یچیزتیا به عنوان  سا همهه در سراسر  دارد و  ز را در یک  چی  جریان 

هان ج  یقانون خالقو    ع دارما است،رو، حقیقت منبن  ایز  ارد. اد می   راستا نگه  گاندی در این باره اری است.  در ج

 نویسد: می 

هیرتعرازآلود غیرقابل  نیروی  یک   دارد که  وجود  را  ف  من  مه چیز  را احسافرا گرفته است.   سآن 
هر چند می  همهحار عین  د   کند ومی  است که خود را احساسنهانی  پاین نیروی  بینم.  نمی   کنم،  واهد  ی  ل  ش
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کنم. فراتر از حواس می   کم دره من از طریق حواستفاوت است از انچمد زیرا بسیار  شکمی   الشرا به چ
 است. 
همه چیز در اطراکنم  می  ی درکمبهم  روط  من به همیشه  ت،  ف من همیشه در حال تغییر اسدر حالی که 

همه چیز تغییر وجود دار همه جاست، در زیربنای  ک نی  د،مرگ    –  تغییرناپذیر استهست که  ی زنده  روی
 ارد. د می  ا هم نگهبه را مکه هنیرویی 

 

ما را به  حقیقت فرابود.  ودان  جااز این رو حقیقت برای گاندی یک امر متعالی و   اما  فتن آن در یا  سویتر از ماست 

 نویسد:می  آر. دیواکار .رآگذرد. می نگیجاودای  خواند. مسیر تعالی آن از جادهمی  این زندگی فراجهان و این 

هم امر درونی    مر متعالیاهم برای  دی[  ان]گستجوی  ج ک اندابه  و  را   اوزه بود. همین باور و تجربه بود که  ی

وز گریا داد  کل زندگی مبدل معنوی کردن  برای    مشعل فروزان  ک یرا به    ویا   ز به متافیزیکی نجات 

اهی دائمی از حضور ابدینامع ه  ب  رای اوب  یاق او بود واشتخدا    دررویروکرد...دیدن   بود. خدمت به   ی آگ

 نسان، خدمت به خدا بود. ا

"همسو شدن" با حقیقت،  گاندیرد پسند  موز یکی از عبارات  تماس با حقیقت یا استفاده ا ما  ی است که شبه این معن، 

جهان دلیل است که وی جستجومی   که برای شمادارید    ی راقدرت  دغدغهحقیقت  ی  چرخد. به همین  اصلی ی  را 

 نویسد: می  ین باره اتنلی جونز در سساتیاگراهی قرار داد. ا

جهان اخی، از پشتیبدهاو باور داشت که اگر همیشه کار درست را انجام   القی برخوردار خواهی شد.  انی 
عام  ت  ا حقیق ب  دانست که اگر وسیلهمی  فعال است. او  ویدر  ست که  دانمی   ل نیروهای کیهانیاو خود را 

هد خاکق نشود، موفقیت طبمن  شد. ستر خوا
 

رت لیل قد د   بهنه    –کر کنند  ف  از آنچه دیگران ممکنفراتر    –ی داشته باشد  شگرفدرت بسیار  قند  اتومی   اگراهیتیسا

 شود.  می  با حقیقت در فرد جاریگذر تماس رهتی که از  که به دلیل قدرفردی، 

  ت.ی اسیک ز ست و انسانیت نیحقیقت )خدا( یکی ا .3

ابرهمن   و  هندوی  یایدهیکی هستند.  تمن )خود(  )خدا(  هر انسان منفرد جر   زم این است کهیبنیادی  از  ای  قه روح 

و حالوهیت اس همم  ذفت  ه(ایا )تو ر.  محدودیتوحی که  ر  از  رهااهدر نهایت  یات گاندی الهبا  شود،  می   ی تن 

واهد شب  جامانسرزمان،    تی حقیقت، با گذش. اعتقاد به ساتیاگراهاآمیزد درمی ایی  به تنهقت  د. حقیر ناحقیقت غالب خ

 نوشت:گاندی  قعی است.وا
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مطلق خدا   درمن به یگانی  من به  معتقدم.  ز تیجه به انسانیت نین  و  ها  توحد ..  جهت  از این  و  ی  مهساسی انسان 

 دارم.  باورات موجود 

هد    جایک ی نهایی با برهمن  موکاشابدی است و در  اروح با برهمن   همه در فرجا  .د شخوا انسانها یکی هستند. ی  م، 

های مربوط به غیر قتگفگرد  را وا  باور این  گاندی   محک مبارزه قرار    گها( کرد و آن را سنها )نجسابل لمسو

هد کمعتقد بودن  هندیان اگر  .  د دا از انسان  اند،در اصل یکی  هاانسان ی  مهه  وجود  یت  چگونه ممکن است سطوحی 

تواند نسبت به  می  یک انسانچگونه  این،    غیر قابل لمس دانست؟ افزون بری را  برخان  تومی  چگونه  داشته باشد و

 خود است. گاندی نگاشت:  بر  شونته دیگری، اعمال خبخشونت بورزد؟ ارتکاب خشونت نسبت دیگری 

ا من چیزی به نام برتری  من به دکترین سرسختانهاز دید   وربا  اایتو اد ی  رثی یا اکتسابی وجود ندارد. 
هر گکه  ارم...د  ایدهدر کل  حذفی  ونه  را  مه ضمنی  ی  ه ن..من به گود کنمی   برتری  ه ی باورمندم که 

  شود. امال ریشه کن د س بودن بایغیرقابل لمایند. گشمی جهانبه برابر چشم  هاانسان
 

ادعای مسیحیت که  این باور  ) و انسانی  بندههر انسانی  هندو با  از  ستنییکی  دا  خا  ب  هاخداست،  ند بلکه متمایز 

از نگاهمی  خدایند، فرق واقعا ن  کند. ولی  اهااید تفاوت بسیاری میان نظامبعملی،  وجود داشته  ی  اشد.  بعتقادی 

از  هاانسانی  مهه  کهند  گویمی   مسیحیان برند، خشونت به دیگری  از نگاه خدا براهمه    و  اند ادهیک خانو  عضوی 

که   گوییممی   حوین  بهاما  از خداییم،  ای  جرقه سانیم، یا  هر یک با خدا یک  هک  نگوییم  تممکن اسیب به کل است.  آس

 یکی هستیم.( 

اهی و   .شرنیست  بعدم خشونت قانون نوع  و  است    رحمقانون بی خشونت    ناهمانسانیت  آید که  برمی نش  از این بی آگ

 ت . از طریق قدرهمراه دارد   به  ران  ه دیگراببه عدم خشونت نسبت  از الوهیت ذاتی خود، تعهد ژرف    درک فزاینده

وهیت بر الاده یا  د وحشی بودن طبیعت را افزایش  توانند  می   ند ه باشت أ حیوانی داشنشم  هاانتخاب، حتی اگر انسان

زم هندی و پیامدهای عملی آن ی آموزهی بارهردارغون ایور ند. نانسان تاکید ک  ه است:کرداشاره مونی

بد، پس شود...اگر فردی بتواند به چیزی دست یامی  با او همنوا  هانج  امرسد، تمبفردی به معنویت  اگر  
ومت در برابر ت است، اما حمله و مقاامال درس  اند...حمله به یک نظامآنیز قادر به رسیدن به  ندیگران  

 آن کاری بس دشوار. ی دهسازن
 

 در  تحقیق   –تعهد داشته باشند  بت به حقیقت  سن  ن نگاهیابه  شد  می   ندی خواستهمتعهد به زندگی در اشرم گا از افراد  

و مهم   نویسد:می گفتار. رِکس امبلر  تحقیقاز آن، در  تر فکر، گفتار 
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هم عملی پیاده کرد. این ویژگی در مردم ی  آن را در تجربه د  که بایاین است  حقیقت گاندی    یترین ویژگشاید م
همه     ی هندهاودهتعنوان منبع تحقق آن......بلکه به  وجود دارد   (شانمیموع  یک هویت  )نه تنها به عنوانو 

ا یا اده بودند تا تسلیم شوند. اقتدار سرنوشت، یا کارممخود داشتند و بسیار آ  یهااز توانایی  تمایل به ناامیدی
مهومت بریتاکح هانی حقیقت را منبعی برای  نیا یا حتی خود  در دسترس بودن ج او  و  آ اتما.   اللتقاسزادی 

می  بهست که به نودانمی  شخصی را فخود  هند  آزادی و ستقالل واقعی  آ  کند.می   راهمبنای  کار ش"حقیقت 
هد   شد." خوا

 

 یدآمی  ق فکر بلکه از راه عمل به میانحقیقت نه از طری( 4 

داریم  در  ما   هن استغرب عادت  ه،  نتیجر  د   است.  یناختش  تش معرف، و حقیقت یک چال فکر کنیم حقیقت در ذ

 ود.  د باهخو دشوار در آغاز شود، می   درک ادعای گاندی مبنی بر اینکه حقیقت از طریق عمل یافت

آن نگاه کنیم،    ی کمی متفاوتز جهتااگر   فکر کنید ای  حظهشد. برای لدرک منظور گاندی ممکن سودمند بابه 

مارکس از  من هان را فتگ  خود را  " ویرباخف  یکه آخرین "تز دربارههنگامی  ظور کارل  ، چیست؟ "فیلسوفان تنها ج

 غییر دهیم." باید آن را تنکته این است که  اند.متفاوت تفسیر کرده

کرد می از دین انتقاد رکس . ماکردند می لجهان تامی غلب به سادگی دربارهی، مذهب و فلسفه اد ارکس و گانی مابر

گاندی از سرنوشت خود راضی باشند.  است که    هادهتو مشوق  ند و  ککوب می میخ، مردم را  ستهاکه دین افیون توده

کرد. گاندی تعهدی پرشور داشت می   تقاد ن، ابود   وانت نا مردم  به    دمتز خدور ادر خدمت نظم موجود و  ی  دیناز  نیز  

دهد. او به اندی  ، شیوهشانی غیر ضروریهای گنگ" از رنجها"توده  رستگاری  که به منظور ی زها کار را تغییر 

جهان بیرکما مارکس، فکرس برای دیدن  الف  حال، بر  آهکرد  نمی   تاب بود. با این  طریق قوانین  و  نین  از 

جهاباور دآورد. گاندی  ی تغییری به میان  خ ریتای  هایانری گوری ماد ضر کند  می   غییرصورتی تن تنها در  اشت که 

 برجا است. پادر جای خود  هک دهند  مانجاغلبه بر شر و خشونتی را ی آزادانه وظیفه هاکه انسان

م ،  ز این رو حقیقت از نگاه گاندیا دارد.  یبرم اش  از دوش  شریت راه بار بعنای زندگی و عمل به روشی بود کبه 

در خدمفرد   مردم بی  ابد.یمیمردم  به  ت  حقیقت را فقط  مشخص نیست. حقیقت هنوز  پس  برند،  بجهت رنج  اگر 

 نویسد: می  ر آن است. گاندییغیه تبلک تنیسفکر کردن به جهان ، فهوظی

همه وحدت پیدا نکند  ی  تا هنگامی که انسان با  زنده  خود یا  حا یکی نشود، تد خبا    –موجودات  قق 
نین گران و ریشه کردن چید مدی رنج  تقسیم ع  نین وحدتی مستلزم شناسی ممکن نیست. دستیابی به چخود 

هرگز از طریق یادگیری به   هیچ کس  ها ، در حالی که بسیاری از روح استه  ید نرس  موکاشارنجی است... 
  ممکن است.ات و درک فقرا نخودشناسی بدون خدم ...د بیننمی   در خدمت مردمخود را نجات 
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امال با سنت  می  تثبیت آن در عمل پیداکه حقیقت با  این بحث   لوبکوویچ ثال، یکوالس  سیحی بیگانه نیست.  مشود، 

داشت چرا که معتقد بود  حقیقت  ی  دربارهکاتوس، متکلم فرانسیسکن،  اسنس  دوا  شابهی رمی  کند که ایدهمی   تاکید 

موضوع  قابل شناختخدا ممکن است   لوبکوویچ این    دست آید.  بهعمل واقعی  که شاید با    اشد شناختی ب  معرف، و 

 :تعی اسرا مد اصل اسکاتوس  

هموارراه را برای این  چ  ل لوبکوویاص عمل ی  نهایی انسان، در عرصهای  دهورکه دستا  کند می   تصور 
در ایمی   یا ناپدید   مواجهکه انسان با خدا  است  عمل  است نه نظر. و در   من حالشود.  به    تیسهعنای  ت 

هد بود.  اریرستگعنا و می ن کار عملی سرچشمهم تمریسرانجاشود...می  آید یا گممی دست  خوا
 

رشتو خودنی  نامه زندگی  گاندی نام من با حقیقتهاآزمایشان  ستدا ا  اش  او حق  گذاشت.  ی  از  برای  را فقط  یقت 

روش تجر عملمی   بیطریق  د گ، ثابت نتوان یافت: فرضیه سازی،  متغیره  و    یاهاشتن  عمل آزمایش، بازبینی 

ما دهد و آنهاابر بی در بر  جراجویی بزرگ برای گاندی این بود که خود رابیشتر.  را با    عدالتی و خشونت قرار 

همه واقعی را که زیرب  توحد   یوسیله  دینو    دهد   تغییر شکلروح شخص یا افراد مسوول    به  سیدنر اهر  وظ ی  نای 

 . کند است، آشکار 

 شود.  می پدیدار یقمست از کنشقت یحق

 نویسد:می  گاندیی هرکس امبلر دربار

ساسا با یکدیگر  ا  هاسانه انن است کیتوانیم آن را بنامیم، امی  که  گونههمانعی،  اجتمامایای  توهم بزرگ،  
و برخی  متف از  ذاتا بر دیگراناوت هستند  و  دارند  آنها تسلط یابند.  این  برتری  دارند بر    .. طریق حق 
هم و درک حقیقت یگاتا به  د او عم   دگیزن هار آن تو   به همین روی است اختصاص داشت.  انسانی  ی  نهاظ

اجتماعی برای دستیابی به  ی  بارزهمکه    گیرد می  یقت اغلب را به خود او برای حق  که جستجوی شخصی
  حداقل حداقل این وحدت است.

 

محد   مال است. حقیقت تا هنگامی که    اتیاستر  ای گستردهنمعود معرفت شناختی تنها بخشی از  حقیقت در معنای 

ریق فرآیند ز طت اقود. حقیش ه، یافت و عملی  شف و آفرید حقیقت باید کدید گاندی،    ، پنهان است. از نکند تجسم پیدا  

 رسد.  می  ظهوری آزمایش صالحی به منصه 

 حقیقت مطلق و نسبی است (5
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آماندی آغاز به تغی، گ1931در سال   ین  کرد. او ا  یقت خداست"ا حقیقت است" به "حقد خد از "اصلی خو   یوزهیر 

هم همتوانند  می   هاانسانی  ه فرضیه را مطرح کرد که  شته باشند. حتی ار د ق نظقت اتفای یت و محوریت حقپیرامون ا

 هم نوا شوند.  نداران دیتوانند در این امر مطلق با می  نیز هاملحدان و آگنوسیست

ههازهآموبا این حال، طبق   مطلق  نمی   سانیچ انیی هندو،  انی زندانی است، تن ف  دررا در حالی که  تواند حقیقت 

هیم ای  توانیممی  ری کهکان  بهتری  ک کند.در د ما فقطرقت  حقی  است که  نانجام  مطابق با نور خود دنبال کنیم.    ا 

درتوانیم حقمی  هر فردی  درک کنیم.  را  و برایق نسبی  دارد  از حقیقت  تر باید درک حقیقت بزرگ ای  ک اندکی 

 ، باز باشد. شودمطرح می  دیگران  سویرابر حقیقتی که از ص دهد و در ب یتشخ  ودن ادراک خود راجزئی ب

چرا نباید حقیقت خود را بر دیگری تحمیل کرد. بنابراین، این دیدگاه از حقیقت   هک ستت این اقحقیی ماهیت پراکنده

هان  ی  ه یقت نهفتبرای آشکار کردن حق، روشی  اعزن ی  هاعیتموقر  کند. د می  استفاده از خشونت را منتفی  مورد  پن

هد: می مهس امبلر ادا. رکشوند می  جمع با همساتیاگراها در   ت و عدم خشونتنجاست که حقیقنیاز است. ای  د

اما  چیزی واحد  حقیقت به عنوان  ی  گانهساتیاگراها شکلی از کنش است که با ویژگی دو ع نو تمدر ذات، 
طرف بودن ادراک  بی  شخص یا گروه باید ، و  آید   دستبه  بیشتر از حقیقت  ادراک    یادرک  تا  ...ملدر ع

گوش داد    طرف مقابل  سخنباید به  بشناسد...ت  میرسبه  آن    رر برآیند اصراحققیت را حتی در ف از  خویش  
هات زیر نام حقیق ید بدون خشونت  ابت  و انتظار داشت حقیقت او نیز بازگو شود....به همین رو تمام مواج

 بندد.می راابل گفتگو و توجه متقی هدروازدرنگ خشونت بی را اشند زیب
 

اهیم کرد. تری بررسی خوش زیر به شکل کاملبخ  ا دریمسا( رهدوسویه میان حقیقت و عدم خشونت )ا  یما رابطه

د می  در آنجا خواهیم دید که چگونه ساتیاگراها نسبیت حقیقت را تایید  در  الی کر حکند،    غوطه ور   یگراینسبیه 

 شود.  نمی 

اح آن  ساس نساین  را نیز بر  مورد نپیوستگی  داشت تا ضرورت  بیت حقیقت، گاندی  هداف  ا را با  ر ظابزارها 

هد   آموزش ها تمرکز کند.  د  بتوانگر کسی  . اد هر لحظه فقط تا حدی ببیند، باید روی خلوص ابزار تنها حقیقت را در 

اهه ربابزارهای خوب   عدم خشونت هرگز در  ت بد. خشونت  یاغاد یعنی رسیدن به  . بمد اانجمی  داف خوبسیدن به 

واه درو ، بکاری آنچهسته نشد: "جمله خ ز تکرار اینشود. او هرگنمی  طرحم  ی کرد." خ

، مرتبط نبودند   5پراکسیسهایی که با ارتوکسد ها" و ارتزم رد "ای، او را به  شکل غایی و نسبیوگانگی حقیقت به  د 

ق را به حقای کردند، او  می  بیان  انکانتواداآن را    هاکه جین  گونههمانوجهی بودن" یا    "چند   زاو اقدردانی  .  وق داد س

 
5 orthopraxis 
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هب مسلمانان . او در بودا و مسیح یکنند می  رخورد ب  آنهاکه با    د گشاینمی  ادیانیی  همه ک معنویت فعال یافت. او مذ

همهمی  واحد انسانی تحسینی  هد وااد به خانقعتا   لی وعم  ر، پیوریتانیزم، صالح طلبیو را به خاطر ش ادیان ی  کرد. 

 نویسد:می لها لتوندند. ایقت بوی یک درخت حقهابرای او شاخه

التنخست او   مطلق و حقیقت نسم  یک سمایز  را پذیرفت.    یتیساتیاپارامارتاساتیا و ساموربی،  یان حقیقت 
را مطلق  رف کرد، ندی یا مصداق تصبل با هیچ صورت  ر کاموط   بهتوان  نمی  بنا به تعریف، حقیقت 

هرگز  گونههمان مطلق شود. حقینمی   که حقیقت نسبی  مطلق دقیقا به ایتواند   که   تن دلیل واقعی اسقت 
مه مقدم بر حقیقت  هانین وی تمسیحیاز نگاه ن را بیان کرد. ن آتوانمی    .استکل

 

ال  چرا  هدهد ک می  نشان  ت به وضوح یققحی  تفکر گاندی دربارهی  ههمدر پایان، درک   امال نیاز به یک اص ح 

درک    جدید برای و  و همکارانش وجود  توصیف باور  آاو  همانبودند. گها فقط معترض  نداشت.  گر  ا  هکید  ندی ف

واهند شد.  اب  با شتحقیقت و عدم خشونت را به عنوان یک عقیده نپذیرند،    یاتیالهتنها یک بینش ژرف  تسلیم خ

 نوشت: شتند. گاندی خود امت بدان نیاز دااستق یبرا تی بدهد کهه آنها قدرب تواند می 

زنده بهی یاگراه]سات داشته باشد   [ باید ایمانی  امرعدم خشونت  خدا   زندهمان  بدون ای  . این  و فعال به 
دهد. بدون آن، وی نمی   جز به قدرت و لطف خدا کاری  پرهیزخشونتانسان  ناممکن است.   تواند انجام 

اهد    رس وشم، بدون تمرگ بدون خت  شجاع الفی را نخو دالوری ناشی از این باور داشت. چنین  بدون 
  ت.داش ترس ند نبایدهمه جای دارد و در پیشگاه خداو است که خداوند در دل

 

جهان را  نها را  حقیقت، آی  به مثابه   اعتقاد به خدا شکست ناپذیر بود ی  داد. این منبع قدرت ارتباط  آفریده  با قدرتی که 

الوداد تا زند می  آنها اجازه  هکه ب را  در حقیقتن  رانه و حتی با شوخ طبعی تحمل کنند. ایان  مه  بینش، که  ی  ه

گراهی تعهد به یی برانگیخت. در ساتیاجدا  یمایاکنار گذاشتن  را برای  ی  امقد د، اهستنرتباط  در ار  یگکد ا یب  هاانسان

ر ر برابادگی د راهی برای ایستوع  ضمو . این  ن آورد به میاا  ر  یر ضروری بشری غها مبارزه و دگرگونی علل رنج

یاتی  الهنش  یین باز ایاگراها  کند. عمل ساتمی  ئهاراشونت  ه از خ استفاد ی  وسهدر برابر وسخشونت بدون تسلیم شدن  

 شود.  می  دورنما از عمل تفکیک پذیر نیست. عمل از رهگذر دورنا موثر، خالق و ماندگارگیرد. می  سرچشمه

مقاومت نفعالنه، عدم  بی در برابر  ی مقاومت  هاها شامل روشایم که ساتیاگرد تاکنون دی و   همکاریعدالتی مانند 

ما بناف راها است، بررسی ت، که بخشقک خدا را به عنوان حقیدرو  ت  یاالهش  ن ی رمانی مدنی است. دوم،  ی از ساتیاگ

نه ساتیاگراها یک روش وگچواهیم کرد که  سیا صحبت خآگراها، اهیمسا و تاپاکردیم. در سه بخش پسین، پیرامون  

 باشد. می  تمایز زندگی نیزم
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 ترکیبیی واژه دوم ، بخش (راسخآگراها )نگهداری  •

 ی استنسانوضعیت ا ازبخشی  نزاع (1

جهانی نبود که حهرگز از وضعیت و سرشت انسانی    نزاعکرد که  نمی  گاندی تصور ذف شود. تصویر او از آینده، 

هرگز د در آن م الیم و توافقی که همیشه حاکم ازهای همیشآو   زاای  نهصحر نگیرند،  ادرگیری قرو  اد  ر تضردم  ه 

هد بود.    خوا

همیشه از این رو  ی متفاوتی از حقایق نسبی دارند،  هاشتبردا  دمن مره چو بود ک  رضف  بر این  هادرک او از انسان

 اشت.  واهد د وجود خ م ی شدید میان مرد ها ختالف نظرها و حتی شکاف

ابر ستم  رر بید باشد نیست و برای تغییر جامعه و ایستادگی د که باگونه    آنجهان    اینکهاو از    کن بر این، درزواف

باید   های دانست که ساتیاگراهمی  سازد. اومی   ریرا ضرو  نزاعمقابله و    این رو  ازاد،  ام د نی انجوارا باید کارهای ف

مسأله این نبود که  مبارز موثر مبارزه نه عادالنه و  ین بود که چگوه اککنیم، بلپرهیز  رگیری  چگونه از د   باشند. 

 د:نویسمی  مایرکنیم. مارک یورگنس

 یگراها اغلب به مثابه ، به همین دلیل است که ساتیانجام شود ا  نزاعچوب  ارچ  اقدامی است که باید درن  ای
  ش ایجاد نزاع نق  که در است  ازعه  نمبرای حل  روشی  ساتیاگراها  د...شومی  روشی برای مبارزه توصیف

عدالتی بی   زشکلی ا  منجر بهکرد، به ویژه هنگامی که سکوت  می   ویق به مشارکتشتگویا اغلب  دارد...او  
و فرا روی افراد  ش  ترین چالمداوم را بزرگ   نزاع ن وصعیت  و مارکس ای  بزها  د مانن.او نیز  ..مداوم گردد 

های مسوول اجتماعی   دانست.می  نهاد
 

وی تصورف  حذ انسان  زندگی  ی  هحنز صا  نزاعکه    کرد نمی   فکردی  گان روی،   کرد کهمی   شدنی باشد. با این 

نیاز دولت   اوعمدتا بدون خشونت دست یابند.  ای  عهام به جنند  توامی   هاساند و انسانا به حداقل رتوان خشونت رمی 

به ی که  رتد توان با قنمی   لیس رانین قدرت پاین حال چ  کرد. بامی   س برای حفظ نظم را درک به داشتن قدرت پلی

 ست. او نوشت:خشونت بیانجامد، یکی دانکردن  یشه کنر

من مردم است.  ی  همهی  نمایندهزیرا گویا    کند   درونی  الامعدم شونت را کفق شود  د موتواننمی  یک دولت
  ونت اعتقاد دارم.عمدتا بدون خشای به امکان جامعه  منکنم. اما نمی  چنین دوران طالیی را تصور

 

آمعمل گرا است. وی  رسید که دائما  می   ک مبارز بود. به نظری  یزی نبود. اوشگاندی آدم پ ما  ت مقاوم  وزاند کهبه 

 زدالنه است.ادعای بعدم خشونت در واقع یک التی و ادعای دعبی بر برار د  نکردن
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من نبرد واقعی با شر است. این رمقابل،  در   ابزاری نه  رویی فعال است و  ویاعدم خشونت در تصور 
  .نزاع برای

 

از   یتر امل ک  یقتحق  شودمی  الش  ماست. با پیگیری از طریق کنش مستقی   نزاعی  در واقع یک فلسفه  گراهاساتیا

هر یک از طرفین حقیق نه از طریق تالفی،  ،  را   منازعاتتواند  می   شخصآورد. در اینجا    به میان،  ند دار  نزاعتی که 

 ند. فصل ک حل وبهتر   یآمیزهمبلکه از طریق 

خوان  تدورانت عنوان کتاب شگفبون   نجوا را  گیز  او    اندیاز نگاه گ  نزاعی  تسخیر خشونت: فلسفهد  نامید. 

 کند: می   متمایزبه روش زیر  رکسماتیک یالکا از د ر نزاعلکتیک گاندی برای حل دیا

 
حدی حفظلکتیک  کیفیت پویای دیابا مارکس   ازشود زیرا محتمی   تنها تا  جزمیت    وای فرآیند  طریق 

هاز  گذارد.  می   که گاندی پا به جلو  تسشود...اینجامی   بقاتی تامینطی  زهابم رو  درگیر  که  نگامی  این 
دستا  راشود، پویایی خود  می  تاریخ گرایی  از فر.آهد..د می   ز  دیالکنچه  آید، یک  می   تیک به دست آیند 

به نون  د، اکبو  ضع مخالفو انی مکه زمسنتز است نه یک سازش...وقتی متقاعد سازی انجام شد، چیزی  
هرمان موقعیت ضد   شود. می مبدلداستان  قهرمان و ق

 

هنجارهای حل وخ که    گونههمان هیمسا و تاپاسیا  رگیری، ان طرفین د یاتر م یبی بهرکت  منازعه و دستیابی بهاهیم دید، 

"آ  واهند بود.  جهت مباهازمایشخ راهی  اخ ی  هرز ی حقیقت" گاندی اساس الشی بود برای یافتن  و  قی  الخوب 

 نویسد:می  . یورگنسمایرهاانسان

اندیشمندان   از...بسیاری  را  است  پافشکند،  می   ایزدیگر متمچیزی که گاندی  او بر این   نزاع  کهاری 
احساسانتومی  خالقی باشد...او  آنمی  د  هداف  ا و نیز  روند مبارزه  توانند با فضیلت می  کرد که 

مواضع  هتلزم آن است کسصادقانه...می  باشند...مبارزه ک اصل که ...به سود محدود خود را    مبارزان  ی
 . ه بگیرند ید اد ن  ببرند،ای بهرهاز آن و باشند  آن توافق داشته درگیر اساسا بر یهاطرف ی همه

 

 رای اعمال قدرت روشی ب ساتیاگراها (2

جهان ناگزیر از  مبا توجه به دیدگاه گاندی   هد  منازعهبنی بر اینکه  ی آنچه او درباره  هنیست کی شگفتی  بود، جا   خوا

ادعاپمی   الح "ساتیاگراها"صا خود  امی  سندد این است که  درین اصکرد  ی ستفادها  ایواقع مکانی بر  طالح 

ه اگراها را که به معنی محکم نگه داشتن یا ثابت نگه داشتن است، بخشی از کی  اطعانه از قدرت است. او مولفهق  لم

 ایی نگاشت: ج دررساند. گاندی می  ازور و قدرت ر ،رکه مفهوم اجبادانست می 

مترادف با  رو    این  د و ازآیمی   از دل آن به میان(  اگراها)دارد و استحکام    محبتحقیقت )ساتیا( داللت بر  
  قدرت است.
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م  جا برای پیشگیری از سردرگمی در آینده اینممکن است در   الو  حات که غالبا کث و تعریف و تمایز برخی اص

و "زور"  مند باشد:روند، سود می   کار   هبرویه  صورت بی به   ان  ف جو. تعاری را تعریف کنیم  "قدرت"، "اجبار" 

 : بود د اهدمند خوسوانت از این صطالحات  وندورب

 رای ایجاد تغییر.  ی بیا اثرگذارمحسوس قدرت ناتمرین فیزیکی یا  زور:
ه قدرت بر آن کشخص یا گروهی    هب  که تعمداای  قدرت به گونهی  عامدانهی  استفاده:  خشونت

 رسد.بی بآسیشود،  می اعمال
مهآسیب:   .جسمانیروانی و  یبه شمول صد

 .  راحت به طرف مقابلج بدونییر جاد تغایت اثرگذاری جه تمرین قدرت یا عدم خشونت:
الف میل یا  محسوس  نایکی یا  استفاده از نیروی فیز  اجبار: اعمال عملی  قضاوت سالم برای 

  شود.می یی بر آنها اعمالرویننین هی که چوگرا فرد ی
 

کرد نمی  هیزرپبود    زمالری نکرد. او از اجبار در مواقعی که  ادگاندی از استفاده از زور، از نوع نامحسوس، خود 

جهان را درگیر  هاشد. ساتیاگراهیمی   این کار همیشه بدون خشونت انجامولی    –  ر د کنند،  نمی   به دور از افرادی که 

هان د ت  ش اسال   –د باشند  سربازان شجاع و قدرتمنی  به اندازه  هایساتیاگراهخواست که  می  یر شود. گاندیگربا ج

 د.  اشنب مادهو آ ش دیدهوزآمبرای رویارویی با خشونت و 

هم قرار دادن دو کلمه راها" پدید ی  از کنار  ها "ساتیاگ ای هبختی است که چنین کلمآید. جای خوشمی   ساتیا و اگرا

مع  فا منفیراز عبارات کم رنگ و ص  وجود دارد. بهتر   عالنه" یا "مقاومت من شوند مانند  می   گزین آنوال جایکه 

هندر  گاندی چهآنکامل ی نسخه"عدم خشونت"،   .  است، داشت ذ

 نویسد:می . دیواکار در این بارهآر. آر

چه هست آن :ت..حقیق .بخشید ای تازه یاژهجدید زندگی وی یوهبرای این شاین از بخت بلند ماست که گاندی 
دا وجود  و  یا  اکیا پایبندی.  پافشاری  -آگارارد؛  هم  دو با  از زندگیی  هنون نشانگر شیوهر    اند. جدیدی 

من این است که  شده است.  مرکب گنجانده نی  در کلمه  محبتا  ی  شونتدم خع ی  واژه پافشاری بر  درک 
 جود دارد که ساتیا جزء آنیت ورنسکمرکب در سای  لمهیقت به معنای عدم خشونت است...چندین کحق

خواست.   ادبیات سانثال، ساتیا ساندا، که با حقیقت پیوند  در کل  ت با  ریسکرده است...ولی تاکنون 
بود که این واژه را بسازد  ندی  گاطبع و دل  به  این  تیاگراها یا ساتیاگراهی برخورد نکرده ام.  سای  اهاژهو

 هد. د گسترش د وماجرای خی پر ندگل زآن را در طوو مفهوم 
 

 عدم خشونتم آسیب یا اهیمسا، عد •
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هندوییزم درضیل، ف، اهیمساکه در فصل دوم دیدیم  گونههمان اثرپذیری ویژه از با    دی اند. گبو  هاسده  ولط  ت اصلی 

الش جهت  ی  عظهتولستوی و مو ان انس  یگار رستروی کوه، آن را محور اندیشه و عمل خود و شرط الزم برای 

اساسی است. راها  ه نشده باشد، برای عملی کردن ساتیاگگنجاند گراها"  تیا"سای  واژهظاهرا در  اگر    رار داد. حتیق

واهیم گرفت. سا را به بمیاه نایاز مع نبهدر این بخش پنج ج  ررسی خ

 عدم خشونتی نقد گاندی از اسطوره (1

رد دازه  چه ان  یا خشونت را تا  که وی اهیمسا  دید باید    ستکه گاندی خود دریافت، نخ  گونههمانبرای درک اهیمسا  

هب، تجرکرد.   د. ندن تاریخ رد کرو خواشخصی ی به وی خشونت را بر بنیاد مذ

هند  می   ، خود خشونت را رد از انسانیت و دین  د وک خدر  یاد بنر  نخست، ب هبی    فخر کند. همچنین گاندی به سنت مذ

 نویسد:می کند. گاندیمی عدم خشونت آمادهزین گجایی قیدهش عرذیپ را برایر ، کشوداند که این سنتمی کند ومی 

اههدوییزم به فرهنگ  نهک  ترین کم ترین و بزرگبرجسته یری قطعی  وگیک ساین  است.    سایمند، دکترین 
هزار سال پیشینه و حتی   آن که  است با سه  از  در زندگی  بیش  امروز نیز به عنوان یک نیروی زنده 

الب مسلحانه  وزرامو  ...کرده است  هندی رخنه  اهلیونمی هند نا  یک ان دین  نه ب  ممکن شده است.تقریبا در 
ما به عنمی  که برخی   ونهگهمان،  روی که م بلکه به قدرت ایبدنی سست  نگاهاز    یک نژاد   ناوگویند، 
ولی سنت   .یمنیاز ندارشلیک به یک فرد  برای    ردن تفنگشیطانی فشی  ارادهکه به    فراوانیجسمانی  

 نده است.ی در میان مردم دواف ژری هایمسا ریشهاه
 

اهی گاندی از بیهود  کرد که روی می   رفک  وبود. ان  ت  پیوند آن باز ماهیت روح و  گی خشونت ناشی از درک او اآگ

 نوشت: وی ترین راه برای کشتن روح انسان است. آوردن به خشونت مطمئن

از  مرد ش دست  چه  می  ریداگهچه کسی نمشیر به  و  راکند  نیروی انی با  روی جسمیکشد؟ نمی   کسی 
  دن را بت  درشیر قکند، در حالی که شمی م  سه نیست. عدم خشونت قدرت روح را آشکارمعنوی قابل مقای 

ماده تبدیلمی   ننشا از شمشیر، روح به  ماهیت  شود. روح با توسل به  می   دهد. با استفاده  عدم خشونت 
 .بد یامی  ازی خود را بمعنو

 

ش به خشونت توانست بفهمد که چرا نژاد بشر به اعتقاد نمی  رد. گاندیتش رد کهداامشبنیاد  ت را بر  دوم، وی خشون 

خشونت به وضوح  گذارد، در حالی که  می   ک قانون ثابت بر تاج و تختن یعنوارا به    نآ  توار است واین چنین اس

 شده است.  اهاز نابسامانی پایانیبی  باطلی هاخه منجر به چر

امرو نشستن خشونت است، گویی این یک عدم خشونت و بر تخت  ون  گرفتن قان  هدهد نادیدمی  رخ  زآنچه 
امریکا و فرانسه حاکمستانانگلدر    کهیی  هاسیموکراد ،  ن روای  ست. ازقانون ابدی ا نام  تنها به این    اند،، 

  یستند.ستوار نخشونت اشوروی بر ی تح  ند زیرا کمتر از آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی وشومی خوانده
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هد  همچنین شجویی حاصل شد. او    انتقا  مداومی بود که در نتیجه  کشتارشاهد    وا هند هاگیریرد ا ان انلم مسیان و  ی 

هد خشونت میان افراد نیز بود. کشورها شامیان او د. وب  گاندی در جایی گفت: هد خشونت بود. او شا

مننای بیشتر  غ  با قوت ومن  روزمره  ی  جربه ت قت و عدم حقی  اعمال  وند ب که هیچ صلحی    ید گومی  به 
الفی جویانه هرگزدر نهایت ناممکن است. سیاسها  افراد یا ملتمیان  خشونت   ما  اسه  ود میاب نباک  ت  ت. 

م  الفی جویانه، از جمله تقلب و زورکننده و  تفکیک  تصاویر  با  نباید   وفقیت گذرا و روبه رو شویم تا به 
  ابیم.ی ظاهری دست

 

 گیرد. در حالی که گاندی تاریخ رامی   تاریخ سرچشمه  ژرفگسترده و    شاز خوان  گاندی  ونت از سویسوم، رد خش

آن  در کشور خود ببیند را  نت  خشو  ویرانگر  رتتوانست قد می  خواند،می  آورده  گاه که  به ویژه  به خشونت روی 

همان   جهاتااست. او تاریخ اروپا را نیز خواند و از اینکه  ر بود.  جآید، منزرنی دم به نمایش د ریخ دوباره در جنگ 

هند از شورش سپوی در سده ان مسلمان در یوارجپیک که  ی  ام، یعنی هنگه کنیمفاد پیشین استی  ثال، با بازتاب تاریخ 

از کارتریج   نیاتش بریتاار وادار شدن به استفاده  دلیل  اهابه  الف  خوک، بر  چربی  ی هارزش ی آغشته به 

برای   1920سال  ین اقدام خویش در  عدم خشونت از نخستچه  را با آن  تو نتایج آن خشونبه پا خاستند. ا  شانیهبمذ 

 کند. می  هد آغاز کرد، مقایسهنر عدم همکاری د 

رهگذر  من بخوانید. تاریخ شورش را در نظر بگیرید. این یک جنگ  چشمان  با    خ راتاری برای ستقالل از 
شده ممکن    ی روغن کاریهاتریج راکگرچه  که    ید دید..خواهخشونت آمیز بود.ی  استفاده از جنگ افزارها

 کنید.  نگاهاش جهتین اما به. آغاز شد له جمدر یک ای جرقه از یک علت فوری باشد، ولی فقط 
 

آید می   دریافت که امپراتوری از طریق خشونت به دست. وی  را دقیق مطالعه کرد   انگلیسا  ب  ند هی  طهابر  او تاریخ

ر  و انگلیس هند  هد کنخرها  ا  بدون جنگ  سیار ت بخت پیروی ب که نبرد بدون خشوندانست  می  گاندیما  ا  .د روا

  رم و سودمندن  قدرتیک    عنوان  بها  یر دارد. وی انگلستان رشانتقام، خشونت و شمی  کهنه  بیشتری نسبت به روش

هد راهدلیلی داشته باشد، دانست که اگر انگلیسی می ویدید.  نمی   شت:نوی زد. ودا انمی هر گونه خشونتی بخوا

هر جنایمپراتوری خود در براگوید که برای شکوه امی   این امپراتوریا  ما یا هد کرد... آخم خواتی قد  بر 
ما اجازهاند  ترسمی  را  ریتوا کنید کشتن چند تن امپرمی   فکر دهد؟ آن امپراتوری که بر  ی  تا به  سواراج ب

هزارانسجروی ا ریخته    هانو پشتو  ها، سیک اهانگلیسن  از خو  ییهات و رودخانهبنا شده اسانگلیسی    اد 
هد کرد.؟ قچند تن انگشت شمار بسنده ط به کشتن قفباشد، آیا    طعا نه.خوا
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هنگامی که  ی به صطالح بزرگ گذشته چون ناپلئون،  هاشخصیت  د.یابمی   رد ان  همسای  هیواو تاریخ اروپا را به ش

 له من جمقدیمی  ی  هد. او از شماررا درک کردن  انگر خشونتیروح وو تاثیر ر  گیو انجام شد، بیهود   همه چیز گفته 

 کند:می  نقل

ه ک  حالیدر    ، بلکهیدبعزور احمقانه است. او نه پس از شکست و ت  تکیه بر  دانست کهمی  ناپلئون
هان تنها دو  : "گویا در اوج موفقیت بود، گفت مشیرند. در ، روح و شنیروهاوجود دارد. آن  نیرو  در ج

هد کرد." یشه تمرا هشمشیر ح روت دراز مد   سخیر خوا
امه داد   سودی ندارد،دید که جنگ  می  اگر  ناپلئونبپرسیم چرا    اما ممکن است ؟ چرا به جنگ اد

دین  افتاد؟ شاید تا حدی ب  که در پایان در جنگ واترلو از دستش بیرونلی  حا   رد کرد    دهفار استاز شمشی
اما    ید وگمی  آنچه  بهت  نس واتنمی   ند بقیه همیشهروی که ناپلئون مان اندازهعمل کند،  او    ما همیشه به 

.  ق باشداد ص  کردند که در پیشنهادشنمی   کرد، آنها باورصلح  ت  درخواسه او  ردمند نیستیم. هنگامی کخ
جسد، از   15000ندوه و  غم و استاد: "در میان  درخواست شخصی فربه امپراتور  ک نبرد سخت  ز یا  پس

هم. شما موظ کنممی حساسا  وم کنمی  اعلی حضرت التماس از صحنه به دورید،  فم به شما هشدار فوری بد
  یرد."گ ارقرر  تاثیت تح شود، می  قلب من از حضور در صحنه متاثرن که چناآن تواند نمی  قلب تان

 

همگی یک بار دیگر تهی بودن خشونت را نشا  یپیشبین  1938در سال  گاندی    ن کرد که هیتلر، استالین و موسولینی 

هم ریخت و ن  از راه خشونت موثررسید که  می   نظر  واهند داد. بهخ همه چیزشان در  اما  واهند بود  فرت و ویرانی خ

ده چشمو بیشتری به جا ماند. ا  کرد. می  مقایسهعدم خشونت روش را با  شایدی

از سوی دیگر قادرند اثربخشی فوری خشونت را نشان ستالین  تلر و موسولینی از یک سو و اهی
امرند هد  اما این  ودا همچنان کنش عدم خشونت برات  تاثیولی  بود.    چنگیز گذرامانند کشتار    . 

امه د  اال ارد و ااد هد یافت.افحت   زایش خوا
 

جهانی    جنگ  ه تخمکد  میاو فه هدهی  حوهناول کاشته شد.  جهانی دوم در جنگ  ی  برخورد متفقین با آلمان در معا

آماده کرد. درترای خشنونت بیشب  راروش تقسیم غنایم زمینه  ورسای و   هد   ر  بود که هیتلر خشونت را    واقع، او شا

 نگاشت: 1939گاندی در سال کرد. یم لبه زهری کشنده تبدی

مرتکب دروغ، مبالغه و رفتارهای غیر اد د   اننشجنگ  ر  اختلفات او رزمنده  هر دو  ه است که 
هده هدهورسای  ی  انسانی بودند. معا اگر د  گفتی دار.چه ش.بود.از آلمان  ان  تحفاجویی    مانتقای  معا

های به رای بهره بشان بینان پیشلمی را که  عخشونت غیر  یمانانش  پهمهیتلر و   از نژاد رداری 
 ند، به یک علم تقلیل داده باشند؟ کرده بود خود راه اندازی افع مادی نمود ه سه بند ماصطالح پس 

 

همان روشکرد. بری  ف ریت ابراز تاسشب  یهند وحشی گری فزای، گاندی از  جنگبا شتاب گرفتن   ی هیتلر  هاتانیا از 

ارکرد. خشونت برای خشونتمی  استفاده همهتد !  را  و تقیح   جهان به عنوان یکی  وکس خشونت  ت  حقیقنها  قت 

 نوشت: 1940وی در سال رفته بود. پذی
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ا الش برای انتقال  ا  ز اشتباه با روشاما هیتلر در  را به کمال آن  ته  لباشتباه خشونت بود، که 

موردها که بخش بزرنه تنها آلمانرساند. او با این کار خود    د خو رحمی بی  گی از بشریت را 
تا هنگامی که به روش خشونت  بریتانیا  است.    یدهنرس  د ان خوایپ  ی هنوز بهرحماین بیقرار داد.  

 رظ از این رو، به ن  .د نک  استفادهنازی    یهااز روشباید    موفقانهارتدکس پایبند باشد، برای دفاع  
واه ددمنشانسان را ای فزایندهی گونهیز به خشونت آم منطقی روشی نتیجهرسد می    د کرد. خ

 

را گاندی پیشبین را برانگیختند، توسط خشونت   1946سال  در    ده بود کری  آنچه  محقق شد. آنهایی که خشونت 

انست به این فکر کند تویم  . او فقطابت شد درست ثر  شدند. خوانش تاریخ و درک او از خشونت بار دیگسرنگون  

چه هنگام ب ظاهری خشوهنگام    کشد. چهمی   خشونت دستی  شریت از اسطورهکه  هد دید که قدرت  هی و ت  نتخوا

ایرانو اوستگر  درک  هاهمه خشونتب اتم، بشر سرانجام بیهودگی  پنداشت که با بممی  ؟  آمادهمی   را  و  ی کند 

هد عدم خش)یعنی  نپذیرش قدرت جایگزی  شت: نگا  1946بود. وی در سال  ونت( خوا

مرد بزرگی بود.ب ایتالیا نگاه کنید. گاریبالدی  ایتالیا به    رستگاریاو    ه  و رد آوغان  ماررا به   .
امروز ایتالیا چگونه است؟ بهاال به نظر برسکاری کرد ایتالیا    نیولیسمو اما  آلمان و    ژاپن  د. 

ب  . و آیا بمشد   شانگیر خودسرانجام دامن  ت اعطا کردند قدر  اصل  ا بهنگاه کنید. خشونتی که آنه
 ه است؟ثابت نکرد ع خشونت را ودگی انوا اتم بیه

 

کرخت" بود.    فقیر  ها ونلیبه سرنوشت "میاش  کنشبخشید، وا انرژی  وی    و بهنگیخت  راب  گاندی راا آنچه  ساسا     

رشار ی دیگر س هارنج انسان  شود که دلش ازی م  ریفتع  کسی   یزم، انسان واقعیدر روح وایشناوای متاثر از بود 

 د.باش

گاندی در  ست.نت اخشو بخشرهایی قدرت  ت، که اعتقاد به نها خشونمعنا نه تیشت این همه رنج بدی فهمید که پگان

  فتیادر ،  گردید مواجه  میز  ی خشونت آهامعنای انسانی روبه رو شد و در نتیجه با واکنشبی همان هنگام که با رنج  

ام دهد تاتواند انمی  هکید هر کاری را ابکه   شت: ترجی نوخشونت رها کند. مارگارت چاقاد به را از اعت  هانسانا ج

ما معرفی کرد. اگر را به عنوان بیماری اصلی دو  شونتخ  معاصر  امالای  گاندی به شیوه ران 
چه اشککسی از گاندی ب ونت خش  کنشاست. یک    مادهیش آهاالی دارد، پاسخپرسد که خشونت 

آمیز واکنشمی   میز دیگرآ  یک کنش خشونتبه    یز منجرمآ ی ها شود. ثال، گفتار خشونت 
هد. می   معدودی قراران  تدر دس  رادرت  نت قا، خشونیثا  انگیزد.می   را بر  طرف مقابلخشمگین   د

ست که با دی ای اقتصاهاآن در استعمار و نظامی  اندیشد که نمونهمی  خشونتیبه  وی در اینجا  
ند. ثالثا، خشونت کنمی   تررا محروم  رمایه داری، فقرافئودالی و س  رهایااختس  ز ثروت درکرتم

امر سان است. خشونت یک  انب  قلونت از  شخ  روجخشود...جنگ  می  نحطاطرنج و ا  منجر به
ا از همین رو است که کلمات "استزشت  دارما" )وظیفه اصلی  ،   عدم خشونت هیمسا پارامو 

 دارد.  قدرتی انسانیا بی اندی تقرای گاست( بر
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هیمسا، یعنی خشونت، به بن بستتاریخ و   اهی یکی از دالیلمی   تجربه به گاندی نشان داد که  د که بوی  رسد. این آگ

اهو دانست که می  جایگزین و پادزهر خشونت پذیرفت. افزون بر این، گاندیی را به عنوان  پرهیزخشونت،  یمسای 

 دارد.  ند مدتمدت و بل هایج کوتاد و نتهد می  جوابمسا اهی ف خشونت،ر خال

 اهیمسا یک نیروی فعال است (2

دهای منفی در کبا وجود پیش جهان عالکه اهیمسا ف  یافتندی درگا،  مسا" و "عدم خشونت""اهی  لماتون ترین نیرو در 

رزش وی ا  .رسانند می  یبآسی  مستلزم نیکی به کسانی است کهست.  از پرهیز از آسیب رساندن ا  تراست. اهیمسا فرا

را    صطالح د پذی"عدم خشونت"  امال مخالف خشونت  موضعی  اما متاسفرفت زیرا  معنای  بود که    اشت، 

 کرد.نمی  نتقلرا ممنازعه  فتساتیاگراهی در با

  ری، رگی ی نفرت و د هار موقعیت د   فرد باید که    از نگاه گاندی اهیمسا کیفیت یا ویژگی درونی یک ساتیاگراهی بود 

دم همکاری  پویای جنبش ع. این اصل  کند   عملبدان  شقانه  انه و عا، بردبارقانهالخبدون قضاوت،    ،ت مثبای  هبه شیو

یایی  به میان آمد، اصل تحرک و پو  1921-1920  الدر سای  ودههرات تظات  شونت در نخستین. هنگامی که خبود 

اندی ه گنگا  . ازاهد بود د شوختاثیر آن را  و    داختبه راه انجنبشی  لغو شد. اهیمسا نیروی انرژی بخشی بود که  

واه ترین فعالبیان شود، در عمل مستقیم ا یمساهوقتی   نویسد:می اود بود. نیرو خ

نیرو در   ترین  و فعال  ترین  زرگاین بمعنی است.  ی ب  یم تقمسفعال و  بدون بیان  عدم خشونت  اما  
الحی است که صا   ونت"م خشعدم خشونت ورزید. در واقع "عد النه  توان منفعنمی  جهان است.

من مجبور  م چ "، هیکاربرد "عدماهیمسا به کار ببرم. علی رغم  ای  عنای ریشهشدم برای بیان 
  ر است.تاِ رق و حتی از بتر بت مثی نیروی نیست...این در آن نیروی منفی

 

ده است، کر  درک"  الوادر معنای "  محبتآنچه غرب  دانست تا اهیمسا را با  می  کافی از عهد جدید ی  و به اندازها

ت. او اهیمسا را به نسدامی   " ضمیمه کرد،محبت"توان به  یم  آبکی را کهفی و  ین مفاهیم منکند. وی همچنمرتبط  

هات گوناگون و طالح   ژرفنایتا پویایی و  کوشید    ویداد.  می   حگون ترجمه و توضیونای گهاوقعیت مر  د   ج این ا

 : یحی گفت ن مسبلغابرای ماش ینارسخندر  کند مثال، ویخاطبان غربی بیان را برای م

"  محبتز "چیزی فراتر ادر عین حال    " در معنای پولینی آن است، ومحبت معنای "اهیمسا به  
همه می   چه  گر  ل است.پ  نتیف شده توسط ستعر هداف ی  دانم که تعریف زیبای سنت پل برای  ا

ن، افزون بر ایسان.  ان  انهت  نه،  آفرینش است  کافی خوب است. اهیمسا شامل کلی  عملی به اندازه
ه منفی استفاد ی  مهمجبور شدم از کلمعنای دیگری نیز دارد، از این رو    زبان انگلیسیدر    محبت

  کنم.
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توضیح داد  تر  آیا عدم خشونت یا اهیمسا یک ویژگی مثبت است، وی کمی واضح  د سیدنو پران از ایحیبعدا که مس

از   حم"عبارت  او  . برای  د نکنمی  تفاده" اسمحبت"  یکلمهکه چرا صرفا  را بپاسخ  مثبت بدهید"له  در   ا احساس 

هم است،  مبار م ال در شرایطی به ومعم  "محبت"  .ش نیستکافی مبین منظوری  ندازهبه اولی  زه با خشونت بسیار 

آن هیچ  می   کار در  دیگریوجود ندا  عینزارود که  جایی که یکی جذب  وی شود، یا هنگامی که به نحمی   رد، 

  کند که می  ، صطالح "اهیمسا" بر این نکته تاکید دیگر سواز    شود.می  دیکیگری نزمال خود به د از ک  یرخواهانهخ

 گاندی نوشت: فی یا تعهد نجیبانه. طربی  ، نهاست نزاع یکار ساتیاگراهی، صحنه محیط 

مرکز خود می   " استفادهمحبت" ی  اگر از کلمه  ن رد، ایپرومی   کردم، که عدم خشونت آن را در 
اما شپرسیدید نمی  را  لسوا مالرا  من  ظور  من"  محبتاید ".  کلمه   ترین  کند. نزدیکنمی    بیانک

ا ما دوستان  "صدقه"  راست.  خود  امت داریوسد  و همسانان   واکنشی که یک دیکتاتور ما  . 
ما ایجاد بی  و به ا یز نسبت  می خشونت آمیز و غیر خشونت آهاکند، به ترتیب واکنشمی  رحم در 
 پرهیزخشونتشناسد. اگر واقعا  نمی   سی چ ترونت هی. عدم خشا ترحم استترس ی  زاکنشی او  یا

چه باشد. روزی نسان باید  ا  یکد  دان نمی   او: "گویممی  به خودمکنم و  می   حمدیکتاتور تربه  باشم،  
  یم تسلکسانی که  مردمی روبه رو شود که از او بترسند، نه  که با  اهد یافت  درخواین موضوع را  

  گیرند."نمی ه دلکینه ب کند می  اتوردیکتکاری که از  اشوند ینمی 
 

مثابه  مکه    این روست  زافرد  ت و شگفت انگیز به  مثب  پاسخی  این مفهوم از "اهیمسا" به  روی کوه را  ی  عظهو او 

یک به    خود،کرد. سپس در زندگی  می  منتقلدر نظر داشت  چه را  چرا که آن   دانستمی  بخش و دقیق  تبسیار قناع

پیراهن : "اگر کسی  عبارتی  ی دربارهتوضیحو  روی کوه پرسید  ی  عظهامون موز وی پیرکه چند بار ا  رپرسشگ

 اسخ داد:  ، پاست وخبده" و ا ات را بهت، باالپوشو را گرفت

داریم  گرفتن آنچه   داشسودمند  تواند  می نیاز  چه بیشتر  هر  تر ته باشید بارتان سنگین باشد؛ 
دز  گامیشود...هنمی  از ن  د که به یک  اویددهمی   زشیابیشتر   زدهو شگفتگیر  فلغارا    ، 
  بر ندی  سودمتاثیر  ز  میر غیرقانونی خشونت آنین رفتادهد که چمی شان...موارد تاریخی نکنید می 

آنها باید از اعتقاد کانیکی انجام داد.  ه صورت متوان بنمی  اعمال رازهکاران داشته است. این  ب
بزرگ عدم ی  یسی آموزهعست بگوییم  ..کافی اتهی شوند.  دیگر  انسانبت به  م نسیا ترح   محبتو  

  ویا بیان کرده است.و گ زیباای همکاری بدون خشونت را به شیوه
 

موعظند گا مکوروی  ی  هی  از  آن گونه که بسیاری  را  طول سدهسیحیه  در  ، به عنوان  اند مال پیاده کرده  هاان 

کرد؛ یک می  که بود درک   گونههمانن را  زبااو  کرد.  تفسیر ن  یو غیرواقع  وارون دیکشوتد از اصول  ای  مجموعه

م از اینکه چگونه  و آشکار  با و    گردند نش  تسلیم  و  وند ش  رودرروونت  خشا  توانند بمی   خالقانهردم  مثال واضح 

هند ای  اقدامات مدبرانه در آن   ند که ممکنا تصور کبهی از ستم رای مشهاموقعیت این است که    وضعیت را تغییر د
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و به شیوهنزاع  گیر  رد  و  مشابه  امال  ای  باشند  را  خشونت  کنند  هند سرکوبگر  د  ید ان. گبدون خشونت پاسخ 

 دانست. می آموزه ترین و کاربردی ترین روی کوه را واقعیی موعظه

 رد یگمی  هیمسا به عنوان نیرویی که در برابر خشونت قرارا (3

ی اهر   محبتکرد:  می  هیمسا استفادهدیگری از ای  انتقال جنبه  برای"  محبت "ی  هلب از کلمغااز سوی دیگر، گاندی  

اعمال  برای   و  آوردن  دست  مربیشت.  بود   رتقد به    اینکه بر افراد تاثیر   -قدرتمند استمحبت  دانند که  می   دمر 

اد رفتواند ا می محبت  دهد.    تواند شرایط را تغییرمی محبت    ، گمانی نیست. آورد می   دهد و تغییرمی   گذارد، انرژیمی 

هضا را که در تتواند افرادی  می   افع شخصی عمل کنند. اینفراتز از منای  وادارد به شیوه  را هد  ستند  متصل م  به 

همهمی  وکند،   دهد.  ی  تواند  ارها را بدون استفاده از خشونت انجام   اندی مقابل آن روشن است. گی  البته نقطهاین ک

مجذوب قانون   ی بیشتر هامرهمی برای بیماری   اشاری توانست به یمی  که  د وبای  فهفلساست و    حبت منوشت که 

 فراهم کند.  

کند. این می  ایستد و آن را خاموشمی  شود،می  روروبه  که با خشونت    است  درتیی قاند گ  ایاهیمسا بر  از این رو

ام و نفرت  قتنا  میشگیهی  ه چرخاز    رفت ون  بیرن تنها راه  دهد. ای  جام ان  تواند این کار رامی   ی است کهتنها قدرت 

 . وی نگاشت: است

در قالب   جهان است.    ترینفعال   محبتعدم خشونت  ید، گومی   ،لاما، شی اتگجرشاعر  نیروی 
هنگامی شایستگی    کنند.می   چنین؛ اکثر مردم  شایستگی وجود ندارد به نیکی  نیکی  بازگشت  در  "

دارد که   رمعنا  اهنیکی برگ  ا بهبدی  راهنتیدند که  د یم   دان قدیمیردانیم..." ش قابله با این م  ها 
  است. محبتخنثی کردن نفرت با وضعیت 

 

ای . چنین پروژهی ستم و رنج استهااگراهی از میان بردن ریشهیتسای  هژروپ  ت.زعه اسمنامحیط ساتیاگراهی  

همان کیفیت درخواند فرا می عموال به خشونت   مدافع ساتیونی  . اهیمسا  اهیم  اگراهی است.است که سپر و   ا ساگر 

، ثالشود.    زویرحتی بر شبح ترسناک خشونت پاهد بود  خو  قادر  ویکافی نیرومند باشد،  ی  زهدر درون فرد به اندا

 کند.می  اهیمسا را توصیفی دهنشاننندی با نوشتن از قدرت شمشیر دولت بریتانیا، قدرت عقیم کننده و فروگا

. بسیاری از آنها شده استثابت    شانراینیروی آن بود  ها خنند. و آشناسمی  را  مشیرشجاعت ش
واهند کرد.   ما استقبال خ ذیرند. از این ناپخیرستشونت  خ  وبالقات و سرک  در هنراز خشونت 

 هنگامی   کنیم که قدرت اعمال خشونت را با عدم خشونت خود عقیم کنیم. خشونتمی  رو پیشنهاد 
  د.گیزد برنیانخو هدفیگر پاسخی را از سوی که د میرد می 
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 شت انسانن قانون عادی سرعنوا هباهیمسا  (4

 گونه همانداند.  می  یکییک واقعیت متافیز  ا ن رن آچنیهمی  ، اما ویفیت درونی روح استبرای گاندی اهیمسا یک ک

هان است و وک زمان فقط در عمل صادقانهه حقیقت قانون زیربنایی ج اهیمسا را شود، گاندی نیز  می   نماور  اقعا در 

این ت  یق انگارد. اگر حقمی   انسان  بلکه قانون طبیعی  شود،می   در عمل علیه خشونت مطرحکه    داند می  یتیه تنها کیفن

 هیمسا است. دی و طبیعی ارتباط با یکدیگر اش عااند، پس رویکی  هاانانسی مهه ت کهاس

ه توج  قابل واقعیت  گاندی،  ای  ید باشد. براست، پس خشونت حیوانی باسان  اگر اهیمسا یک قانون طبیعی سرشت ان

جهان ز ی  مهاین بود که علی رغم ادا مانده است. وی  خشونت،  یرا در واقع زت  اس  هد ان زنجهه  ور داشت کبانده 

ه هر روز به گپ میاهیمسا قوتی از  جهان  مردم در سرتاسر  هند، از یکد می  یکدیگر گوشی  هاسا بوده است.  یگر د

دارنرهمدیگکنند،  می   پشتیبانی  و به یکد پذیری  اگذارند. نمی   گر احترامید  همین  یروی  ایی واقعی انسان پویهیمسا 

مثابهاست. گاندی دریافت که تاریخ   او معتقد بود که جنگ  هاگ جنی  هن یشیپی  به  در حقیقت    هانوشته شده است. 

روند  ای  وقفه  واقعی تاریدر  و ساختار  دها  رویدا مردمخ هسواقعی   رگرا بز آنها    ،آورند می   فرزند به دنیا  تند: 

گ  د نکنمی  جهان را به همدیگر  می  یرا نیرویرند. او اهیمسا  پرومی   ییهاو فرهن هد  می  ند پیودید که  از    را  نو آد

 دارد. می  گهور نپراکندگی به د 

ا ها  جانداران دیگراز    چیزی است که آنها را، اهیمسای آنها به یکدیگر است. این  هانساننشان واقعی  بر  ی که تن

عملربنیاد غ دنیای حیوانا. گاندی تسلط فد سازمی   ا د ج  کنند،می   یزه  را به  و نیروی  یزیکی  را به انسان ت  روح 

 : نویسد می ی ند اد. گا د می  نسبت

را  یک حیوان دری  لطهسصرفا با قدرت جسمانی تحت  ، حیوان دیگر  هان می  خود  آورد. ج
جهانشود،  می  هادارت با این قانون  حیوانا ترین شینونی که به نیست. قا انی این گونانس  اما 

را با طبیعهم دارد، این است که با نیروی  اهنگی  روح( بر  محبتت انسان  ران یگد   )نیروی 
 شویم. روزپی

 

الف عقمی   گاندی  وجود دارد تا   هادر انسانت  بیعی حیوانایز طل مرسوم و غرادانست که پیام عدم خشونت بر 

ر "طبیعی"، این پرسش را دوباره مطرح کند. ما  ا بازتعریفش داشت بالتر کند. وی  س با دیگری پیوند برقراکهر  

جای دارد. این هیمسا در میان آنها  اکه  این  –دانستند  می   نیز  راندیگ  د کهجام داانی  او این کار را با اشاره به چیزهای

همان اندازه معمول بود که والدینی با  ام همادنکرمی   ی پرخاشگر شکیباییکودکر به  اری  آموزگ  هن اندازه کد. به 
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الس درس پیشبینیقراربی  ی وکار  غوشل امر ن  . ایدهد می   ییرتغا  یا سرعت یادگیری ر  ند و موضعکمی   ی را در 

اجهه  مانند   د و  با خشونت تعمیم داآشتی دو دوست ساده است. او این نوع رفتار عادی را به موقعیت غیر معمول مو

چه خشونتذ وی ا به اینکه  توجه    ی با، حتکرد صیف  " توعدم خشونت را "طبیعی هر  تر سهمگین  عان داشت که 

 اشت:  ی نگگاند ز دارد. یاهیمسا برای مقابله با آن بیشتر نشد، ابا

ی کنیم، و تجربه   قدرت تجربه معمول خود وضع ی  بارهراه این است که قوانینی را در  ترین  امن
ما این  معم زهخشونت پ  رد عدماکه در بیشتر مواست  ول  ان از وتمی  ونت است ور واقعی خشاد

االتوان می  ترین خشونت رااال وآن نتیجه گرفت    . داد پیوند ت ونعدم خشسطح ترین با 
 

 نیرومند و دالورانهشی روی مثابه به  مسااهی (5

ز دارد.  الب خشونت آمیز باه انبدن  آور را از روی    این کشورل زندگی خود در هند کوشید  گاندی در طول سی سا

هند، قدرتی که تمام  امی روقدرت نظ  ترین  ند قویانوت نمی   هندیان  دانست کهی م  وی د جنگ  ی زمین را شکست 

اوپاهوو    هانکتاو  افزارها   دارد.  جهان را در اختیار  داستانیمی  یماهای  از خون و  بی  دانست که این راه  پایان 

هد داشت،   همراه خوا هد گذا  قیبا که هیچ گریزی دیگر    راهینفرت به  شونت، به  بیت خاذ ل، او جحا  شت. با ایننخوا

هند می  برای جوانان راویژه   بود.    انسانی با خشونت تنها کار    انیار بریتاببر، مقاومت در  دانست. برای بسیاری در 

همکاری اونبش  داشتند ج  د که باوربودنو مخالف  دقیقا به این دلیل با ا  برخی از منتقدان سیاسی او امر   عدم  یک 

 کند.می یللو ذ  ها را خوارنم خشونت آاست و عد  منفی

مسوولیت  اول  ی  جهانجنگ  در  ه  ک  هنگامیوی  دانست.  می  کرد و جذابیت جنگ رامی  ک ت را دراو این احساسا 

اموالنسیک   او    ستود.می  ها" را در میدان جنگداشت، شجاعت و سرسختی "تامی برای انگلستان    را  سرویس 

م ی عد هاندانست که فراخوامی   د، درک کرد. ویند دیمی   نگ مردم در ج  که   و شکوهی را، فداکاری  یندای دالور

همان جذابیت را داشمی   خشونت عدم خشونت از خشونت ر داشت که  زندگی خود اصرا  ولام طر تماشد. دب  تهتواند 

 طلبد. می   گ شجاعت بیشترینو ج

ر را د این کاانتومی  د. شخصیآمی  نگیدن به دستبا جفقط  الزم نیست تصور کنیم که قهرمانی  
دور است.  د   ماانج آن  از  در حالی که  دیگر هد حتی  در میان بسیاری  جنگ ابزاری نیرومند 
ما ی  لهیوس  ولی اگر  ،تاس ب و عیبی  نسانیت راانیم  اتومی  نیرومندی باشد، شیطانی نیز هست. 

 هیم. ورش د نقص پر
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روبه رو شود، جایی خشونت    باید بارو    این  و ازد  شومی  خواندهارقاومت در برابر ستم فبه می ساتیاگراهی که  برا

 فت: گمی برای رفتار بزدالنه وجود ندارد. گاندی اغلب

بزدلی یا حتی ضعف وجود نت یک نیروی بسیار فعال است. جایی برای  شوخ  دمبه عاد من  تقاع
مردی خشن روزی بدون    ندارد. امید هست که  اما برای یک تخشوناین  رسو این امید ت باشد، 

و اهیمسا اند. شجاعت برای  پروربزدلی  با  توان  نمی   رایمسا  هاهرمانی  ...ق جود ندارد و هیمسا 
هیمسا اگر اوج شجاعت نباشد، دیگر است زیرا اتر  وری رض  دومیقع در  وار  ضروری است. د 

 . چیزی نیست
 

همه  ری  گاندی با  راه ساتیاگراها  دنکسانی که  ادعای  رومی   فخرکردند  می   بالا  اهیمسا اینکه  نی بر  مب  وا زید. 

جوان،  و    پیرچه    ن،چه زد و  چه مر  ، هاآشکار شد زیرا ساتیاگراهی  ی بسیاریهابه شیوه  طلبدمی   فراوانیری  وال

ارها در بر نجام دادند.  نت ارا بدون خشومقاومت  ابر اتهامات قلندرمآبانه و خشونت بار پلیس مقاومت کردند و این  ب

هزاران خدااو به رفت راه عدم خان در    غفارغربی که راهیان عبدال   ی شمالهان ی در سرزمیمسلمانان   ی خدمتگار،ار 

گاندی دیدار کند، پیام عدم خشونت را در قرآن یافته  پیش از اینکه با  ن  غفار خالداعب.  کرد می   رخاخشونت بودند، افت

 گفت:   1938ل رهبران آنها در سااز  روهیبود. گاندی در یک سخنرانی برای گ

 ها شوخی نیست که دراز بکشد و توهین کند. من پشتون  نی یک پشتوت است؛ برامی دانم سخ
روزهایی که   از  آمادهمی  ودمبی بجنو  فریقای ا  دررا  آنها هستند.  ای  شناسم...آنها افراد خشن و 

و انسان   تند داشمی   رزانزندگی را انها  ند...آخشونت بارروش  استفاده از  در    ایکشتهکارتادان  سا
ستور کشتند. اینکه چنین مردانی باید به د می  ودانسته    یا مرغ  د یک گوسفنبرابر با    ون فکرا بد ر

را به عنوان  می   را به زمین  خود ی  هاهلحاسفرد  یک   خشونت  عدم  و   الح برترگذاشتند 
  ماند.می  با شبیه به یک افسانهپذیرفتند، تقریمی 

 

 گفت: او ی هگاندی شد. گاندی دربارو پیروان  دوستان ترین ک یغفار خان یکی از نزد لعبدا

هرگز به اندازهاین خان صاحب بود که ب فنگ  و ت  تیالاز    خود   به میله  ک  هنگامیی  ه من گفت 
  شجاعت نکرده است. دست کشید، احساس نیرومندی و

 

 . درت خشونتنه ق  هیمسات ادند، قدرا ن د نشا خدمتگار قدرت واقعی را اناز نگاه گاندی، خدای

مهمتگار بخدای خد  ه جامعه فرمان خواشقای  ه همکاری  العار  ا آن نوع  داد، نه  تی که اهد 
آورند، ولی  حبی   ز طریق قدرت د استنناتومی   رتلولینی یا هی موس این د و حصر خود به دست 

  . گذارد می  او محبترا به اگهانی است که ما ی خودخواسته و نبردارفرمان 
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ها مانند کشاتریا رفتارن  یادهد  ه صاحبان اهیمسا بست بتوانمی   دی گانکه  احساسی    باالترین کردند. فقط  می   بود که آن

اریا، یاتکشاعضای کاست   چهکی    هندوییزم، به جنگ فراخوانده شدند. فراخوان اصلی    کاست سنتی  ارز 

را   همین چالشچالش کوچکی نبود.  ساتیاگراهی   همه چیبرا  بود که خود  دادن  از دست  رای مردن ب جهت  ،  زی 

آمادههر گتیاآماده کند. یک سا  دیگران همه چیز  یی باید  دادن  گی اد مآباشد. از این رو،  اش  حتی زندگی  از دست 

آموزش دیده  بود.  از  نی  نی راوانی فدرو عدم خشونت را آموخته باید هنر سی که  کشتن را بیاموزد، کاگر سربازی 

 نوشت:دی کند. گان هپیاد دن را  ی کرمردن و روح قربان

مال و حتی جان خود  رپه قدری  کای را بارفد ی  یهروحباید   ورش داد که از فدا کردن خانواده، 
 دریغ نورزید.

 

 نویسد:می اریک اریکسنکنند. پیاده عمل در توانستند ساتیاگراها را می فراد شجاعقط ادی ف برای گان

که   گونههمانحتی    نشده است،بداع  فاع اد بی  د فروتن یاافراهیمسا توسط  متوجه شد که اگاندی  
افراد سرکوب  پی  غربی  ندر تمد  روش زندگی  روش زندگی   ااساسشده نبود، بلکه  وریتانیزم 

موعظبود: اهیمسا هنگا  دانرونشه در شور و نشاط کامل غرق شده  می  همی به انسان  شد که 
  د.نگاه کن  خود  لی مقابهاطرفبتواند به صورت مستقیم به باشد و 

 

 ی از ساتیاگراها، بخشی حیاتج خویشتن(نرتاپاسیا ) •

هرگز از تکرار این نکته  د نگا اتمن در  ه  نهفتنی یگانگی  یعست )قت ابه حقی ن  ید خسته نشد که اهیمسا تنها راه رسی 

شونت با  کنش بدون خ  دادند. تنهامی   اعهاش  حقیقت را در میان مردمصرفا غیرخشونت آمیز    همن(. فقط اعمالرو ب

جهان را به گمی  رکوبشونت پشت سبر ستم و خ  لبهف غهد  هد که با حقیقت زیای  هنوتواند  جها تغییر د ن ربنایی 

 است. غایی و حقیقت ابزار مسا، هیایا ، خشونتعدم د. ششته بادای طابقت بیشترم هستی

  ی این بودگاند   قت چیست؟ پاسخداند که حقیمی   جنگآید که چگونه ساتیاگراهی در موقعیت  می  این پرسش به میان

آن  می   را  ه حقیقتراهی باید آن گونه کگکه ساتیا اما    ایمان داشتهبیند به  مطرح کند،  آن را  عاهای  اد  ر اگباشد و 

  است که رنج بعدی را به نام یافتن حقیقتاتیاگراهی کسی  گاه سداد، آنمی  پاسخزور  با    و   ود ب  خالفم  طرف مقابل

هر دو طرفمی   باالتر، که  ، یک سنتزحقیقت تر  زرگ بی  طهنق. یک  پذیرد می  هم    تواند  کند، همین ک  ینزد را به 

 :نویسد در این باره میشود. گاندی می یاد تاپاسیا  به نام رنج خویشتن است. این اصل 
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اما مشکل  ون با خش  قتحقی واهد شد... ت. قت کجا نهفته اساین است که بدانیم حقیت سرکوب نخ
مقابل  متهم کردن   ند ر نشان دا ذاتی د   ناتوانیا این  ما ست.  قت ساده ابه پنهان کردن حقی  طرف 

هل را به یک ضرورت مطلق  گاه خود،  جای  مطلقیقت  قح  تبدیلبرای پیشرفت زندگی منظم  تسا
هن آزاد دوب  کند.می  زندگی   مخالفانی  جام گسیخته لخالت  خود بدون د ی  در بیان عقیده  سک  ری 

 سازد. می  منظم را ناممکن 
 

عدالتی  بی   آنها در برابر  .باقی بماند   نعلیه مخالفا   م و نفرتاری از خشاید عاهی به ساتیاگرگاندی اصرار داشت ک

 شت: نوی گاند د. شدنمی  ی را مرتکبعدالتبی  نه کسانی که  ،کردند می  مقاومت

کار نیک باید تایید را به دنبال متمایز هستند. در حالی که یک  انسان و عمل او دو چیز  
ه  خوب  ه، خوا ده آن عملداشته باشد، انجام دهن و ترحم است. "از   ماحترای  میشه شایستهیا بد، 

  ما ت، اک اسرد ل  ابی کافی قهتنفر باش نه از گناهکار" دستوری است که اگر چه به اندازگناه م
 شود.  می روی است که زهر نفرت در جهان پخشبه همین  ،شود می ندرت به آن عمله ب

ک سیستم  له بهو حم  ...مقاومتاهیمسا مبنای جستجوی حقیقت استاین   امال مناسب   ی
دستان زیرا همه ما با  مت و حمله به نویسنده آن مساوی با مقاومت و حمله به خودا مقاوام ست،ا

  .ایم هشد ده ی رند آفرمهنیک 
 

 نویسد:میگاندی . علیه مردم انگلیس هعلیه هند مقاومت کردند، ن انگلیسی ثال آنها در برابر رژیم ستمگرانه

های ضعامپریالیستی استثمار نژی  هیلکه با روحنیست، ب  م انگلیسبا مرد شما    دعوای جهان اد ف 
  است.

 

دوازده  د شدید با دولت افریقای جرنبز  ا  . پس تدانسمی  ا ارزش عملی این اصل ری  او به تجربه نوبی در طول 

را متقاعد کردند که دولت  و همکارانش سرانجام  او  را پایا  ینهگراتمقوانین س  سال، هنگامی که  هد،  خود  د با ن 

 م واحتراو  ،  هیچ ناراحتی یا نفرتی در میان نبود گاندی،  ی  مبارزه ی  به دلیل نحوهصلح وارد شدند.    رد از  یکدیگر  

 :نویسدمی نت سایه پراکنده بود. گاندی شوخ عدم

های    بیدر افریقای جنو جا ز خود به  ا  بدیاس  حسا  هیچساتیاگراها    ین در نتیجههندیادستاورد
والنی ژنر.  نگذاشت مدت هشت سال  عاهای  اس  لابه  اد د هن ی  ه معجاموتز بدون سازش با 

  و دوست همیشگی من شد.ا در نهایت به عدالت ادعاها پی برد رد. امک زهارمب
 

ود،  شمی  ارد ر وفشا،  ده از زوراستفا  به جایمنازعه    در یککه وقتی    به این معناستتاپاسیای ساتیاگراها  ش  بخ

ه ست؛  اش  دانکه  لب  الفعانکند. این نه  می  د وخو رنج را از آن    کرده  ساتیاگراهی جای پا باز رگز به  توسل به زور 

دوم اینکه قلب  رسد نمی   جایی مقابل ؛ و  هدهمی  را  طرف  داوطلبانهی  توان با مشا مل متحقت  برای حقیکه  ای  رنج 

 سد:نویمی ر کرد. گاندییخشده، تس
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دعا از انتقام جویی، به درگاه خدا  دور  ر د   تا شاید تغییرید  نکمی  یک پیرو عدم خشونت، به 
مقابل  بهسبت  قلبش ن آآماد   بیاید و اگر این اتفاق نیافتد،  طرف  هر  طرف سیبی را که  ه است تا 
جاعانه ماندگی بلکه شیا در  ستری  ه با روحی  کند. نه  حمل، ترد بیاورد ر او وابممکن است    مقابل

من به طور ضمنی به این ضرب معتق  و با لبخندی بر لب.   نتکه "عدم خشو  مد المثل باستانی 
 د."کنمی ا آبر هاقلب ترین گ سنل کام اقعی وو

 

هم بتوانند به سنتز االت  ف مقابلرطقلب  رسوخ به  یاگراها  هدف سات ندی برسند. گا   نزاع  ت ویقاز حقری  است تا با 

 نوشت:

هبگذار دوس دگرگونی است...اما چیزی به ونت را درک کند. این یک فرآیند  ای عدم خشتم پیامد
و قلب اعتماد هوشیاری  توانایی دستیابی به    د ندارد. باید بهجوو  نتخشو  رح عدمط   دراجبار    مان

هر چیزی استراولی...جای  به    –  کرد  در تحمل  آن  مم  از  ما  ککه   .ماتحمیل شود..ن بر 
 او. حس عدالت  بیدار کردن  بلکه با رانکمحشت بر حم نه با ایجاد وخواهیم پیروز شویمی 

 

هرگز فراموش نکرد که جنبش  نمی   در  پاز  را ا  مقابلف  ر طساتیاگراهی     استفاده ساتیاگراها با  ای  هتود آورد. گاندی 

همه  شت کهاست. او ایمان د در موفق بوده ا اصول در افریقای جنوبی چق  از این واه   عدم خشونت  د داد، جا جواب خ

ارها و نیز   بیاورد.وتز سمال ای از ژنرلودوست داشت در اینجا نقل قاو . تجربه کرد کارآمدی آن را ب

مرد هاخود سختیی  نوبهمن به   اما آنها در سک ان گاندی وارد کرده بودمی شدیدی را بر  وت ، 
 دی وارد کنم؟ راافچنین بر را  ییهاچنین سخت گیریم انستتومی  ا کیند. تتحمل کرد 

 

مطمئنا   مرن رند ید   ازرنج خویشتن جایگزینی برای اعمال خشونت بر دیگران است. گاندی  برد، نمی  تلذ ش  دمج 

 شت:دانست که این روشی برتر از خشونت است. او نومی اما

وهرهب دیدگی در  ، آسی بر عکس شونت برای خبرگزیده    و جایگزینشونت  عدم خی  شخص، ج
جان خود  داوطلبانه و شی قائل نیستم یست که من برای زندگی ارزبه این دلیل ن بر دیگران است.

هم  تدسز  ا  اهارگاتیسارا به خاطر   کمترین تلفات دانم در درازمدت  می   دین روست که، بلکه بد
هم اند  ود را باختهکه خ  نیرویی با کساشبا شرافت و خو  آنافزون بر    راه دارد وجانی را به 

  بخشد.می  غنا شاناریفداکالقی در این جهان را برای ا، و زندگی کند می برخورد 
 

توان با می  شود. حقیقت جزئی رامی   بازمنازعه  امکان یافتن راهکاری برای حل    ،مقابل ف  طرقلب  سیدن به  ر  با

  به راه   اتیاگراهیی که یک سششد. کشمک  را متصور  اهنگهمی  هاو جایگزینکرد  عرضه  شتری  بی حقیقت جزئی  

 نویسد:می  گنسمایر. مارک یورقت، قدرتسطح است: حقی اندازد در دو می 

همگاند ی  ه رزمبا مبارزه ی  وحهبتری دارد، مبارزه برای حقیقت، حتی در بحف سطح ژر  هیشی 
هدف حقیقت جویانه.  برای قدرت     د به عنوان نه تنها بایرا    راهاست، ساتیاگر چنین اگابرای یک 
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مثابه د سیاراهبریک   معرفت شنای  سی که به  راهی برای یک مفهوم  ختی در نظر گرفت. این 
هم ا کنابه  بتشناخت است، ال دادنرق  ر  آن...فرایندی برای کشف ت متادراکا  ار  ضاد نسبت به 

از فعل است؛  بنیاد یک  بر  ،  قت، ساتیاحقیقتی در حال پیدایش. اصطالح سانسکریت برای حقی
مناسب    این درگیر شدن نه چیزی که باید قبل  صورت سیال در نظر بگیریم.    به  است آن رارو 

  .شود می راد پدیرزه امبوند ه در رک زیعیین کرد، بلکه چیدر جنگ ت
 

هیچ کس فراتر از رنگ  باگاندی   هر فردی  تومی  پریده نیست وور داشت که  از طریق گ دل  راد سنحتی افان به 

مردم نداشت. با این حال، وی به اعتقاد خود به وحد   توهمیهیچ    . اوکرد   ای پید دسترسخویشتن  نج  ر مورد  ت در 

نون برای چنین ادعایی برای قدرت رنج خویشتن و  ی اک ت حپذیرفت که    راشی  لچااو    د.بوبنیادین نوع بشر صادق  

همنیعنی "  :شود می   عدم خشونت مطرح   و استالین    نی،موسولی  هیتلر،  او حتیر  ست؟" بلی، منظویتلر اظورت حتی 

 نویسد:می دیگران بود. گاندی

ای گونههمان ه  ب  هاآن رد.  جود داو  هاو نازی   هاامکان تبدیل فاشیستبر این فرض استوار است که  
افل محمقاومت کنندگان جنگ نام دارند. آنها در  ا بهتر است بگوییم  ی  هادموکراسیتعلق دارند که  

هخانو خود  و سمحبت  مان لطافت،ادگی  را  خا، توجه  ماال مقاومت  می  نشانوتی  اح هند که  د
هند.  می  نشانفلی از خود  کنندگان در جنگ حتی در خارج از چنین محا   نآی  فقط درجهت  تفاو د

 است.
 
رها، عادت  هاو نازی  هارد که دسترسی فاشیستکاو اعتراف   هد  خواتر  سخت  یاربس  شان اعمال  و  هابا توجه به باو

 نویسد:می  گاندی. تالش استسه بار نیازمند  عمل اینبود. 

،  ها نازی  و  اهتاشیسف  یهااز این رو، یافتن میزان دقیق عدم خشونت مورد نیاز برای ذوب قلب
  سه گانه است.ون قان وضوعم

 

هار مولفه   هر چ هم رفته،  هم کارروی  داها را تشکنند تا ساتیاگرمی   با  در بمت قا مقاو  هند:کیل  رابر ستم طعانه 

که    تییق ، حقتیا()سات زنده در موقعیت  فتن حقیقمحبت آمیز )اهیمسا( برای یاکنش  طریق عدم خشونت،  ز  اگراها( ا)

را   های مقابلطرفحقیقتی که وضعیت را دگرگون کرده و  ،  شود می   ف و تایید شک)تاپاسیا(  رنج خویشتن  ق  طری  از

 . رد آو زمیکنار یکدیگر با 

از    یمجموعهاندی  برای گ او   برای تمرین کامل ساتیاگراها  ئی جزی  هاکنش دیگری  داشت؛ چیزی که  وجود 

   . خواندشمی  سازندهی برنامه 

 ساتیاگراها یده ش رفتهدیده گنای سازنده، جنبهی برنامه •
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خشونت زیر بار ستم    ی بدون خشونت با کسانی بود کههاکنشساتیاگراهی دوستی از طریق    برای گاندی، فراخوان

اما  می   آمیز رنج خشونت  ای  هع ماجبرای ساختن  برندگان  رنجاین  برند،  می بدون  در کنار  .  کردند الش  گاندی 

حترام دوسویه ای  لطه به رابطهاز س  هاسی لیانگ  بطه بارا  لی عدم همکاری و نافرمانی مدنی که برای تبدیهاجنبش

هند طراحی شده بودند،  و   مزمان  آزادی  را دنبال کرد ن  زییگو سیاسی جاتماعی، اقتصادی  جهای ا اراختساختن سه

ه ها  پس    هابستگی یا کینه توزی نسبت به بریتانیایی خت بدون وااسمی   ند را قادر که    ه مادا  شان به زندگی از خروج آن

اد  داشت: یک جنبش تهاجمی برای  نده  سازی  هامرنین بهند.  از ش  رستگاریدو مولفه  دوگانههند  غیرقابل  ی  ر 

مسل  هالمس جمعی میان  و  و خشونت  دوم، فشار بهندیانمانان  و  ارها  رای؛  و  ایجاد ساخت اجتماعی، سیاسی  ی 

را عدم خشونت  ه  ها کن ساختاریا  ن تاز مصیبت فقر...ابتکارات اصلی برای ساخرهایی  جهت  گزین  ایاقتصادی ج

 روستاها. الی آموزش و وضعیت  جنبش خدای خدمتگار و اعکرد عبارت بودند از می  وارد متن جامعه

هند رهبری کرد: یک ای  م همکاری تودهد ع  جنبش بزرگتنها سه    1947تا    1919ی  اهدر طول سالدی  گان  را در 

ههجنبش در   او  که دیدیم،    گونههمانشد.    نشواپیر  زابسیاری    دلیآزردهکه باعث    -هر د نخستین کارزار بزرگ 

هنگام   1920-1922 ادا  شانبشنجی که دید  بود یعنی  مک،   راهپیمایی   یابد. دوم،می  همبا خشونت علیه بریتانیا    ن

جهان را به خود جلب کرد. کارزار "ترک هند" گیخت و توجه  شور را برانا این حرکت کب  ( که1933تا    1930)

ان نبود،  ی میانی را که در زند هاگاندی تمام سالانجامید. در مقابل،  ل قدرت سیاسی  قانتا  به( که  1944تا    1942)

ونت جمعی، پشتیبانی از خش قابل لمس بودن و  ر  غیمبارزه با    ی،اد ایجاد جنبش خ  ی سازنده کرد:هابرنامه صرف  

 تاها.وسر  بهبود  ی عملی برایهاالشساختارهای آموزشی جایگزین و حل منازعه، و 

اندازه  ارات بهتکاباین   و نافرمانی مدنی  ی  همان  همکاری  عدم  زارهای  عدم از طریق    تن حقیقت برای یاف کار

هم یشتن وخشونت و رنج خ  وشت: . جان چاتانات ندند بوم

دهد بلکه به طور مثبت به طیف می  حقیقت نه تنها اجازهنت و فعال برای  شوجستجوی بدون خ
  نیز حذف شر نیاز دارد.گیری و یشپ دفه  ت باثبم ماتاد از اق ای گسترده

 

اهی به گذشته، اثربخشی کارز عد با نگ آمیز آشکار  م همکاریارهای  ارزارها  د.شومی  خشونت  حکومت   این ک

متوسط را  ی  در نهایت حتی طبقه   هاو خشونت  هاندانکنش بریتانیا به ز کردند. وان  الرا غیر قانونی ا  اهیانگلیس

مردم متوجه شدند که چگونه امپراتد ند م بوج سهیار  یمانر غکه د  ،  فرو پاشیده   شانمردمی  وری، افسون زده کرد. 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

69 
 

آر ناندا در این بی  .اند بردهمیان  ز  شور را او ثروت کاند  کردهتعریف  خود را    شاننتقلید از اربابابه  وادار  بسیاری  

 شت:باره نو

از تاخیرهای   النی میان  منتقدان گاندی  داد  نمی   ند. گاندی اهمیتید رکننی  درداق  ا[رهازر]کا ط
هم شکستدانمی  زیرا رزارها در  هدف این کا مقابل  نست که  نیست بلکه "به حرکت در   طرف 

اآ دگ  توانند می  ست کهوردن نیروهایی  مبیانجامند رگونی نهایی  به  بارزات بدون  ..." سرکوب 
داشت.  خشونت تاثیری بر   خالقی  هم  یاینییتارباقتدار مقامات  فرسایش  دی هنن  دستاو 

رو رژیم امپی  زه آنها...مبار میانه  و زنان  مردان  از  وی که  هند بدون خشونت  راتوری 
 یی ساخته بود. هابیگانه 

 

هند هاهتودکه  ی  رسی پی در پی، طلسم تها، لشکرکشی اینافزون بر   همهنفرا گرفته بود از میان برد.  را    ی  یشه رو 

همه چیز  می   دیتی گانوقت  گفمی  داد و می   ترار از ترس را به گاندی نسبف همان .  کرد می تغییر  گفت "نترس"  در 

نت ی بدون خشوهاعالیت ف  یاری تحت فشارخود کردند. بست  ونششروع به درک بهتر ماهیت خ  ازمان، مردم بریتانی

جهانی خود را ستمهندی د  هنشتن  نگه داه  ک  دریافتند. بسیاری دیگر به این فکر کردند گر  ان در برابر خود و افکار 

ا همچنین نوشت: بی در امپراتوری بیش از ارزش آن مشکل دارد.  آر ناند

هر چند آراپی... نیزر  پی د ی  رزارهاکا شک را   ، وتردید   ا به شک وا رانی ریتم، سختگیری ب، 
  مبدل کرد.خستگی  به

 

ظاهرا غیر سیاسی گاندی، او را به  ی  از سوی دیگر، برنامه  خود  ی  . آنها به نوبه رد کتر  دیک نز  هاهد توسازنده، کار 

و  می   ی رهبرگاندی  جنبش سیاسی که  به   وزن  امری  زنسای  . ارزیابی اثربخشی برنامه ند د البت بخشیکرد  ده 

از پیشرفت  رش مختصگزا  گاندی،  1927ر سال  د   دشوارتر است.  بسیار جوان  ی  نشریه در  ری  پیرامون  هند 

رهای عدم خشونت و ب  دم همکاری نوشت: جنبش عی هرباو درکرد. اپ چاده نزای سهارنامهکارزا

عدم   نمایش کارآیی  ترین  رخ داد، شاید بزرگبه طور ناگهانی    1920جمعی که در سال  بیداری  
هاست  داده  ود را از دست  دولت اعتبار خ.  د شاخشونت ب اهد ن را به دست  گاه دوباره آیچو  نخو

های آموزشی  ،  هاآورد. عناوین، دادگاه ، ندارند. داشتند   1920  لاسدر  که  را  ی  وهگر شکید نهاد
را برای همیش در کشور قانون  از بهترین کال  و  پیش یک  ی  مثابه ه  ه ببرخی  ه کنار گذاشتند 

را  که  اند  شحالخو و کالجم   ود معد  اند.خود پذیرفته هم  به سفقر نسبی  ی ملی که باقی هاکاتب 
هند...می  خودشان را توضیحاند  مانده ابر کرد و ثابت  برد  چن را    شخصیت  ینا  ویرتصا  توانمی  د

ه هند وجود داشته باشد، عدم  ها ودهت  و  ر جا زندگی ملی واقعی، پیوند میان طبقاتنمود که   در 
  ن است.همکاری دلیل آ

 

 شت:ونزنده اسی برنامهی هرباروی د 
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از برنامه عامل روبه رشد ی  دوباره سه بخش  خادی یک  در نظر بگیرید.  را  در   سازنده 
ه  تاسملی  آفرینی  زبا از دو  روستا   1500بیش از  به  زار کارگر  و از طریق ارتشی متشکل 

هزار ربه  کند و  می   نیرسا  خدمات هزار بافندهده و دست کم د سنیبیش از پنجاه  خانه،  پا، چه 
ک چیز روبه زوال  کند.  می  گران کمکصنعتسایر  دوبی و  رز،  رنگ  غیر قابل لمس بودن ی

ال   1921و    1920ی  هالمانان در سالمسیان و  هند   دتحاا  ت.ن اسه ماند ند ز  برای  شاست که در 
ای بلکه جایزه  لی از لندن،ما  کمکنشان داد...سواراج واقعی نه یک    را  خود ی  ات گستردهامکان

  آید.می به دستی  های سازمان یافته روبا نی سرسختانهی ت که از عدم همکارسا
 

ر شد. از دیگر سو، بسیاری از بسیار شدیدت  گاندیدر پایان زندگی    عیت جمخشون  د ورم  این ارزیابی دست کم در

مرگ گاندیپیروان او مانند وین مه ، کار  وبا باو، پس از  دامه  یبرنا این ی  یت فعلعضو  دادند. ارزیابی  سازنده را ا

از   هند فراتر  در  ، ستنی نده  سرز  ناند چ  کنند که این کشورمی  سبسیاری احسااست.  کتاب  این  ی  گسترهجنبش 

هر چند دولت هند برای شکالت  واحداقل به شکل گاندی القهر آن؛  که   گونههمانکند.  می   شالگاندی  ی  مورد 

 مرکز دستور کار سیاسی هند قرار دارد.در نان همچ هاد، فقر تودههند نشان دا ملی آخرین انتخابات 

رسید که روح می  به نظربرد.  نمی  یا رنجانیته برب  تب سر نگیرافبیماری نفرت  از  ز مسلم این است که هند  ک چیی

در برابر نفرت  ی  ساتیاگراها را  مردم  و زند گاندی  الفی جویی  در گاز خود،  است. کرده  ایمن  ذشته  گی بیهوده 

واهیم دید، به  در بخش  که    گونههمان ی  قاتان و افریمثال در لهسآن مبارزات آزادی بخش ملی،  رسد  می   نظربعدی خ

در بر گرفت و شامل برنامهگاندی  ساتیاگراهای  ح  روکه    ،جنوبی ای  ساختارهی  با تاکید بر توسعهسازنده  ی  را 

ن ستمدیدگان پیشین و  بعدی میا تر  نگاههمو روابط    ستقالل تر  ادهس نتقال  ا  بهبود،  یگزین  اجاعی و سیاسی  اجتم

 ستمگران انجامید. 

هم یک دید ب الصه، ساتیاگراها  ت، یا بهتر بگویم روش زندگی است ک روش زندگی اس ی  هم  ی وتیا الهه  گاه طور 

راها یکنخست  گیرد.می  یاتی سرچشمهالهنش  یک بی  ازکه   مستقیم  با کنش  زندگی    –  زندگی استروش    ، ساتیاگ

هدفش ردر خد بدون خشونت   رهمت ستمدیدگان و فقرا که  حتی  و    –ذر کشف متقابل حقیقت است  گوابط قدرت از 

همچنینج  رنر  گذ ره  از  نیازدر صورت   از طریق   هارنج انسانپیشگیری یا حذف  ی برای  شامل تعهد   خویشتن. 

اس دوم، ساتیاگراها  تکنش سازنده  رو.  زند یک  در    گی است کهش  دورنریشه  دارد.  یالهمای  یک   ،دوماتی 

  خدا   ر را در شب  عین نوبنیاد آن بینش وحدت  یاتی دارد.  الهبینش    از زندگی است که ریشه درای  تیاگراها شیوهسا

روح ا نیروی  است و بانسان    تطبیع  در  محبت یابد و معتقد است که  می   یند، راه زور و خشونت را بن بست بی م

 . د توان حل کرمی  را منازعاترداز، خیال پ
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را پذیرفتهگراکسانی که ساتیا  دیدانند ک می  اند ها  و ساتیاگراها    نظرهمدگاه  سانی که با این   انشوندگرگنیستند 

گیرند می  وشنی که این بینش را در آغسا"واقع بینانه" است. کزندگی  ی  این روش، شیوهکنند که  نمی  ر، فککند ی من

 واقع بینانه است. به طور شگفت انگیزی  راها یاگساتد زندگی واقعی، در داد و ست د کهیابنمی  ، درندزیمی و آن را

هار کای هحون یکر مکانیادداشتی پیرمون تعریف اصطالحات: تامل د  ساتیاگرا

راها از این واقعیت نای ساتیابینواقع در طول  را    دانست که آنچهمی   . گاندیتکارآمد اسای  پدیدهشود که  می   شیگ

"به ی انسانی، که  هان به مشکالت و خشونتپرداخت  "جدید" برایوش  نی این رل داده، یعساخته و شکاش  گیزند 

همانها" بود  کوهقدمت   ره بهآن  توانست از  میدارا و نادار  جوان،    پیر و  تازه بود،مردمی    یهاودهای ترب  هانداز   به 

ا می  .ببرد  د توان  آن  همهز  ازی  ر  درونهادرگیری   منازعات،  ی هاقومی، تا جنبش ی  هاهمیان گروده،  خانوا   ی 

واهیم دید، به عنوان    گونههمان آزادی بخش و حتی،   از کشور در   عادف  یبرا   راهی  نگ،برای ججایگزینی  که خ

ها  فکر کنیم  ی  مهم ی  هاپویایی ی  جا مکثی بکنیم و دربارهاست در اینخوب  ستفاده کرد.  برابر حمله ا را که ساتیاگرا

 . عملی شود ناب شکل به که کند می راثرگذابسیار هنگامی 

راها در درک   از رواناثربخشی ساتیاگ آن  من  شسان، روشناسی اناساسی  اازعه  حل   6ار آبشاریبز اجا  ده ستفاو 

درک اساسی  نخست  است. در  راها  اثربخشی ساتیاگ رو،  از  در  هفته است. ریچارد گان انسان نآن  ای مقالهِرگ 

ازیک  ی  به اگراها به مثاعنوان "ساتید با  سودمن رپز  روان  آینه"  کند که می   قولاجرز نقل  شک برجسته کارل 

منمی   ریا تغیرن  کرد   ساسیا اح عمل    هبکردن  های فکر  کس عادتهیچ هد  دهد که تصویر ای  حادثهاینکه    گرد رخ 

 برد. می  به کار  گراهاتمرین ساتیاو آن را در  ند زیگمی ربنش را دگرگون کند. گِرگ این بیفرد را از خودش 

آ، کخشن گذاشته شده مهمانی  در برابر  است  ای  آینهمانند گذشته  اگراها  ساتیج  نر در  د  ن افراه 
کند و  می   را نقضبینند که وحدت انسانی  می  فردی رای  هرهه چآیندر  آیند و  می   تدریج  بهخشن  

های ن   د.آور می اگواری به بار پیامد
 

 :. ریچارد گِرگ نوشتبرد می   رنجایستاده، ی که در مقابل آینه شنخ فطراعمال ی ر نتیجهکسی که د ی چهره

داوطلبانه راها  ساتیای  رنج  عادیغیگ درامایا، بسر  اسیار  ، بتیکر  وشگفت  آور   نگیز  تعجب 
ران  اشاگارضایتی تمد...آنها نانگیزمی  وجه را برکاوری و تطبیعی کنج  طوراست. شگفتی به  

یی برای حفظ هابه جستجوی راه  دستاجتماعی هستند؛ و    یید کنند و به دنبال تامی  را احساس
  ند.زنمی آبروی خود 

 

 
6 Cascading coercion  
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مقابلدر برابر  گراها  ایکارزار سات در یک  ست که  ا  میموار عافکی  رهچهینه  دومین آ ه گاندی ب  اند.ایستاده  طرف 

مه شی  ازیرکانهی  دههمین روی از افکار عمومی استفا ه د نبکن  طرف مقابلی  ربارهفی د روع به تفکر منکرد. اگر 

رها، نزدیک عموم    – تاب  زاب  مقابل  فرط  ایبریر را  آن تصوپیوسته    که  –  شخصبه  افراد    ترین  مردم، سایر کشو

هند  هد بود بسیار    آنر  تغیی،  د هر  د.  شونمی  ارد خودآگاه وبه    هاکنند. پرسشمی   ع به تزلزلاعتقادات شرو  .دشوار خوا

ما اساسا ساختارهای  دانش و  .  استتر  آن سخت  قاومت در برابرمد،  باشتر  تر و واضحند تصویر نیرومچه   اهی  آگ

م یک  اجتماعی هستند.   امی   فرد   یر است.پذ دلختی  به سنفی  هویت  واهد  داد   ین هویتخ ریتا   یچ را دگرگون کند. 

 نویسد: می 

اال بردن آ اهی افراد گاندی به منظور  ه ن به ساتیاگراها، ب رهگذر روی آورد از  ده  استثمار ش  گ
عمومی خالق اعما  افکار  مقابلعی  ل واقدر برابر  متکی بود...فر  طرف  آیندی برای حل بسیار 

درکنازعه  م مقابل  با  ا موزآو    طرف  ا ش  عمومی  و رنج ز  فکار  الل، بحث  طریق است
  پشتیبانی کند.آن  از ارکاآشیا کند دست به کار شود نمی  أتفرد جر ترین قویخویشتن...حتی 

 

طرف است که ساتیاگراهی نسبت به  ای  مثبت پیوستهتوجه    ،د گیرمی   قرار  طرف مقابلبرابر  سومی که در  ی  آینه

مداوم  طرف مقابلبا  دهد.  می   تی را انتقالمثبیر  صوجه تاین تو.  دارد   لمقاب حبت  ماعتماد و    از رویهی که به طور 

اع  یمنک می   تییهو  یه، شروع به تجرب شود می   رفتار آن  اتماکه شایسته  مثبت است.  و توجه  خود  ی  ین به نوبهد 

های  کارراهی  جوتسجرای  را ب  ابلطرف مقراه  کند و  می   فراهم  رفتارهاو    هار عادات، نگرشرا برای تغییای  ینه زم

 : نویسد می  سخنان خود گاندیبه نقل از  ن گروف کند. ویبرمی باز منازعاتگزین برای  جای

نفرند و ابزاری که از شما متت  است به کسانی  محبقابل و  ماد به خوبی طرف متع شامل اا  هیمسا
نه د  شومی  وارد   ابل طرف مققلب  است زیرا به    نیرو   ترین  ازعه. این بزرگاست برای حل من

  ش.ه عقلصرفا ب
 

چهرهی  چهره  –سه آینه   هوی  فرد رنجور،  عمومی، و  تصویر   –بیند  می   بلطرف مقایتی که ساتیاگراها در  افکار 

هیچ کس هرگز    که کارل راجرز اشاره کرد،  گونههمانکند که بدون آن،  می   ئهراا  طرف مقابل به  ود  ی از خمتفاوت

 گیرد:ی م جهتین گد. گرِ نکنمی  تغییربدون آن 

هند که ساتیاگراها  می  ا نشاناینههمه   آموزش کتاب  ژرف د از ملیت، قدرت نظامی،  یا تر 
ماهیتفراین    کند.می  ملدی عقتصاا-اجتماعیی  نظریه اساسی نوع بشر به   آیندی است که در 

  کند.می   به یک گونه زیستی کارمثا
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هدف برای حل منازعه  ای  هویژی  گونهبه    هک  رد گیمی  سرچشمه اقعیت  درت ساتیاگراها از این و، قدوم کارآمد است. 

میانجی د اجبار  پیروزی  . افزون بر این، منجر بهگریآن نه سازش است و نه  شود.  نمی  یگریی یک طرف بر 

دیدیم که ساتیاگراها   از اندیشمندان  برخیبر بنیاد دیدگاه  و    صل بررسی کردیمدر این فرا  تیاگراها  سا  از  ییهاجنبه

هر یک ازیعنی چند جانبه بودن حقیقت، ب،  انِکانتاواندای  ست. ایدهار  هتب  ازعهمنای حل  بر طرفین   دین معناست که 

. از این رو، جستجوی کند می  قت جزئی را درکقیح  رف دیگر نیز که ط  در نظر بگیرد ا  تمال راید این احنزاع ب

در خود داشته باشد، ر  تگزرکل بک  ا در یقیقت راز ح ای  هکاری که پارهوی راراهکاری برای نزاع، شامل جستج

 شود. می رامکان پذی

 

 شود: می  غازچنین آگنسمایر، یور مارکی ، نوشتهزعهراهنمای حل مناراه گاندی: کتاب 

هی مجدد تمرکز مبارزه از افراد به اصول ارزه، سمت و سواصلی رویکرد گاندی به مبی  ایده د
ت...هر مبارزه، نزد گاندی،   قیقت یکسان را روشن  که حی بود  اوت فتم  دید   ایایون زمیادی  نبراس

  کرد.می 
 

ین نسبت از طرف  ال یکیمده، معگری شانجی  یمازعات  منر  ند. د بیمی   زیانطرف اندکی    آشتی دوکارهای  اهدر ر

االنوعی تهدید، یک طی اجباری، به دلیل  هارسد. در پیروزی می   ظر به نتر  ست رار  به دیگ و طرف رود  می   رف 

هر دو طرف  هاگاهگزینی است که دید جایکارهای  اندی، تاکید بر تصور راهکرد گیور  در.  نیایدیگر پ پیرامون ی 

  کند.می آوردهو برد شناسی م به رسمیت عدالت را

همان    اربرد کنش بدون خشونتک ماهیت نسبی حقیقت به نسبی گرایی چیزی اسدر ساتیاگراها  از تبدیل  ت که 

بدون خشونت. همچنین معیاری  اقدامی    –کند  می   ای یافتن حقیقت فراهم ربی  اربزا  هاگراتیاند. ساکمی   پیشگیری

م   اینکه  –دهد  می  برای تعیین حقیقت ارائه عآیا  زندگی انسانسیر  ممکن  مل    ن آجویا نه.  د  کنمی   و غنیتر  را 

 نویسد:می  بوندورانت در این زمینه

کنش بدون  طریق    زاشود،  می   نی قضاوت اای انسزهیادن نش  رآوردهاساس بحقیقتی که بر  
 شود.می دیدارابل پکاری رضایت بخش و مورد توافق متقدر قالب راه خشونت

 

ع  های جمعی( روشی است که از انوا ر کارزاردست کم د کند )می   وب کار ها تا این حد خیاگراکه سات  دلیل  سومین

ونی نهفته است. بوندورانت گاگونح  طو س  درت  گاه شد ن  ازبار  . این اجکند می   اجبار بدون خشونت استفاده  مختلف
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هد  شضوری حهابود در طول سالکرده  ا توصیه  یرهبری  اندی  شماری از کارزارها را که گ و  کند  می  لیل ند تحر 

هدف  یهایرارزاکم ک  ه دسترسد کمی  این نتیجه  به م  شانکه  عموال به شکل   اند،ستقر بودهمخالفت با نظم سیاسی 

 :روند می  پیش زیر

الش می  مذاکره فرا  زاای  هورد   نخست ی عادی با هابرای رسیدن به توافق از طریق شبکه  هارسد که در آن تمام 

انجامقالی  هاو ارائه  هاثز بحا  دهفااست روش  تا حد ، که  شود می  انه  و اصولی   ن شدن حقایقامکان به   بنیادین 

مآسیب دیده بر بنیاد  ی  هاکه طرف  پردازد می  الش برای بیان منصفانه .  ند کنمی  ذ اخترا اوضع خود  آنها  ی تمام 

درک دیدگاه   و  مقابلمورد مخالف  دیده براییرفط  شدن،حل ندر صورت  شود.  می   انجام  طرف  اقدام   ن آسیب 

آم واهند کرد،    یمشوند. در این مرحله، کسانی که در اقدام مستقمی  ادهمستقیم  نی را صرف بررسی  زماشرکت خ

مجدد دست کم هارویه ی  رباره گیری د   م می، تصود ی خهاانگیزهمجدد   آماده سازی خود هاواستهخ  ، بیان  ی خود و 

 . ند کنمی یشتنبرای خشونت احتمالی بر خو

ومی   سوم  یسپس به مرحله را  افکا  کوشند می  رسند  عمومی  از نمار  دها، شعارها،  برانگیزند. این مرحله 

اغیو  های سفید  غذ ها، کا پیمایی راه و گوش سپردن از ابزارها برای ج  ایهمجموع  –  ند کنمی  دهستفاره  لب توجه 

 . یسوز لد همراه با 

هارپیش از حرکت به سوی اقدامات شد  در پی    همشخص شود چ  ادر کنید تاص  مولتیماتوا  است کهم این  یدتر، گام چ

هد آمد: دعوت به توافق و ارائه  ارهای جایگزین برای مشکل.کراهی خوا

همکاری است.    اعتصاب است. گام  لکاشا  رایی یا س اقتصاد گام پنجم تحریم   عدم  عهاگونهششم  دم ی مختلف 

هفتممی   ه کارسته به شرایط ببمیت  محروو  کاتب،  ، تحریم مهمکاری مانند عدم پرداخت مالیات نافرمانی    ،رود. گام 

 موازی است. جاد دولت یاست. گام هشتم غصب وظایف دولتی است. گام نهایی، ا مدنی 

مقابل و تمایل به رنج انجبمث  جهوبا ت نها  ایی  ههم هم شکل دیگری از اجبار  که    –شود  می   امت به طرف  البته باز 

شود، یعنی می  هسنتی توصیور  جنگ به طوشی است که  به راجبار مشابه  ی  یندهدت فزاین به کارگیری شاست. ا

ع با این موضور،  یگد  ویس   د. ازیرنبپذ را  ست  به حدی که در نهایت شکشتن آنها  ادا تشدید درد و رنج دشمن و و

 نویسد:می آنپیرامون کامال متفاوت است زیرا اجبار بدون خشونت است. ریچارد گِرگ جنگ 

، طرف مقابلی  حیهورعیف  ضتیعنی    –مشابه جنگ است    دون خشونت تا حدیت باوممق  هدف
اراده وی.    شکستن  امید  و  از میان بردن اعتماد بنفس، اشتیاق  ادی  سویاز  او،   مر ا ین  گر، 
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مقاومت بدون خشونت باعث تعضیف  تفام مقابلی  روحیهوت است زیرا  شود تا می   طرف 
مت بدون خشونت . مقاواستتر  ی سالم هاارزشبر  نی  چون مبتند  بیافریدر او  ی  اتازه ی  روحیه

 کند.می دگرگونشکند بلکه آن را  نمی  طرف مقابل رای ادهار
 

 

 گراهایااتس دهایو پیامت می، اهورود .2

خواهم کرد که به  بخش به سه ن  این در   دی ن اوم ساتیاگراهای گت و ارزش کامل مفهیمهروشن ساختن اکته اشاره 

 که گاندی چیزی را ارائه لبی است. دوم اینطلح  ها فراتر از صه ساتیاگراکته این است ککند. نخستین نمی   مکک

موقعیت  یاگراها بارهاپویایی سات  جنگ". سوم،  قیالل اخمعاد "  –  بود آن  ار  یمز خواستدهد که ویلیام جمی  ی  هادر 

هند  گو در  در  جهسراسر  در    هکزمان گاندی، بلناگون درگیری شدید، نه تنها  "ت سال گذشتهصطول ش ان  با  ، 

 اجرا شده است.ت" فقیمو

a. ساتیاگراها فراتر از صلح طلبی است 

جهان سیاسصلح طلبی را    که  گونههمان  .د نگارانمی   کیی یطلبلح  صساده ساتیاگراها را با  مردم خیلی   ی  هاتدر 

ای رهدرگیر مناظ  هاسالقع  گاندی در واند.  نکمی  د درنگ ربی  رو ساتیاگراها راز این  بینند، امی   غیر واقعیقدرت  

هه  پر  دند. م کرکومحبه شدت  را  صلح طلبان انگلیسی گاندی  بسیاری از    1930شور با صلح طلبان بود. در طول د

 لبی متمایز است. ز صلح طه جهت ااز سا اهیاگرسات

راهاساتیا  عدم همکاریی  ی خودداری از شرکت در جنگ است، روحیهلح طلبنخست، اگر ص این است.  تر  عمیق  گ

عدم همکا دولتی ساخته شده  امر مستلزم  از  اصول نظامی  از  ری با کل سیستمی است که  و  گری مفروضات 

 نویسد:می ارهبن ای رد  گاندی کند.می  پشتیبانی

زمان سربازی  ن خدمت سربازی  ذراند گ  ز ازپرهی  رسد؛ یعنی انجام آنمی   فرد فراهنگامی که 
است...از این رو، کسی که تر  یقن بیماری عمبا شیطان. ایزمان مبارزه  م شدن  ااز تم  کار پس

ممی   لتی به این ترتیب سازمان یافته پشتیبانیاز دو  چه  شریک جرم   م،ستقیم  یا غیرستقیم  کند، 
خدمت سربازی بسیاری سطحییز  پرهاست... از است که    یسیستماز عدم همکاری با  تر  از 
 .ه دارد، دولت خوبی نیستیکامی تشونت نظه بر خولتی ک..د کند نی می پشتیبادولت 

 

  سودی هیچ  ی  ند گاست.  دوم، ساتیاگراها فراتر از پرهیز از خدمت در یک جنگ، مبارزه با و غلبه بر علل جنگ ا

برای او گیتا و  ت متعهد به عمل بود.  شد زیرا به  دید  نمی  خودداری از شرکت در جنگبرای  ه  النرویکرد منفع  رد 

 نویسد:می داد. جین شارپ در این زمینهمی دستور علیه شر و خشونت روی کوه به اقدام ی ظهموع نیز
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ه صلح طلبی  ک  لیحادر    دارد.  ود وج انی  فراوی  خشونت گاندی فاصلهی  از صلح طلبی تا ایده
الص شود با دوری از جنگ و تبلیغاست  ا   میدوارا گاندی فراتر   .ت علیه جنگ، از شر جنگ 

ی، عاشد و در زندگی اجتماد داشته بانسان وجوی  جنگ در سینه تا هنگامی که تخم  و  ن رفتهاز آ
د  اقتصادی وجود  و  از جنگ خوددانمی   اشته باشد،سیاسی  از اینری کرد توان  ان رمد   رو،  . 

را  و  گاندی بسیار  دستدیکال  از  درمان  رس است.  دور  از ریشه کن کردن این  چیزی کمتر 
 طلبد. می  فطراط اخشونت از خود و از محی

 
 شانیلدلتوانست طرفدار کسانی شود که  می   اگرحتی    –نه و ناعادالنه را رد کرد  ادالی عهاز میان جنگ تمایدی  گان

آمیز به کار رفته در جنگ  صراحت  وی به  زیرا    –  النه بود د عایک  ژلوایدئو  دالیل  مبتنی بر ابزارهای خشونت 

را رد  مکرد می   عادالنه  او شدیدا  آمیز برتریزارهای خونت همیشه بر ابی عدم خشهازارباکه    قد بود عت.    شونت 

هندی که ب زد و از  ی م  البیه  دست ب  نشود،  ه یک قدرت نظامی تبدیلدارند. مطابق با این موضع، وی دائما برای 

اها تیاگرابرگزیند. س، راه مقاومت بدون خشونت را  تا حتی برای دفاع از خود به عنوان یک دولت   د کرمی  دفاع  نآ

 بود.  هامیان دولت هاصل درگیریرای حل و فرجیحی او بوش تر

محدود ضد جنگ   موضع  الف  ای  ریشهبان، گاندی به  صلح طلبر   یارنی بانسا  غیرنژاد    شاره کرد:مشکل 

جها مردم ضعیف  اواستثمار  علنویسد: "تاهنگامی  ن.  طور ریشهنکنیم  ک  در را  ل جنگ  می که  آ  ایو به  ن  با 

ی بزرگ خود را  هادرتاو باور داشت که اگر قبود."  خواه  ثمر  بی   ق جنگ برای توف  هالیت فعا  تمام،  برخورد نشود 

ما واهنان خر امد   نگی جهاالح کنند، نه تنها از ویرانیخلع   خواهنداز آن  لکه  ب  ند د  راشمی سودا پوری  .  برد   سود 

اسی  بارهدر "می  مینهدر این زبدی آیندگان  پاس  امهااز طرح باید  نویسد  و بهرهیالیپری  دست ضعیفان  کشی  ستی 

  تجدید نظر کنند." شانزندگی ی یوهال در شعین ح د و دربردارن

از طریق   هاطول سال  بان بود. درک او درلط  صلح  کثردرک اتر از  کی از خشونت داشت که فراسوم، گاندی در 

ها با شو  هکد  شونمی   زدهکامل یافت. ثال، برخی شگفت  حقیقت تبا  وی  ی مختلف  هاآزمایش ر و شوق در او نه تن

کرد، در جنگ بوئر، شورش زولوها، جنگ جهانی اول، به عنوان رهبر سپاه پزشکان شرکت    هایی انی کنار بریتا

هندیان را برای خدمت به آنها حضور داشت.  هلوی  النه در پفعازگشت  بد  ه هنمی که باکه هنگبل همچنین گاندی 

گ جها عنوان  کرد. می دامختسول ا نی اسرباز در جن

اوتوضیح او سپسبرای رفتارش صریح    ات  آرمان  و عملی بود.  داشتی امپراتوری بریتانیا  هابه    ، فکر اعتقاد 

مدیکرد که در ازامی   کرف  ن روایو از    برد،می  کرد از آن سود می  ر ون است. افزون بر این، از نظی آن چیزی 

 ها ر انگلیسیو نیز برای خود در براب ،استواریری و  دالو  شن آموزعمل گرایانه، وی چنین خدماتی را برای هندیا
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مردم سزاوار آ  دانست و باورمی  چه همیشه شخصا با حمل اسداشت   د، بوالف  خشونت مخلحه و  زادی هستند. اگر 

 یش متحول شدند.  هاشخشونت جنگ را محکوم کرد. نگر ه صراحت جنگ جهانی دوم بود که بن ا رسید تنها با فر

ل، در مثابرای    –شوند  می   شگفت زده  هایت از موقعبسیاری  ش خشونت در  تن نقپذیرفی  ی از نحوهراسیین بهمچن

کرد که می   سته تاکید . او پیودرد پر از  ی  دگک زنیدادن به    پایان  حتی دردفاع، یا دفع یک دزد یا  بی  دفاع از افراد 

نت و ی داشت. او خشوفشاراپشونت  خبرتری عدم  بر  ترسو بودن بهتر است، در حالی که همیشه  از  خشن بودن  

های مطلق. در نقاطی از پیوستار، خشونت و عدم خشونت ی  دید، نه به مثابهمی  تاروسپیرا یک    عدم خشونت تضاد

 نوشت: چاندران ماار ی. جند شومی تنیده در هم

عدم خشونت  تفکر گاندیپیروان  در میان   و  هایی هستند که ، این تصور که خشونت  تضاد
..زندگی یک پیشرفت است.  دیل شده ه یک امر جزمی تبکنند، کم و بیش بمی  خنثی  اکدیگر ری

 ری نیست.رحم به سوی فرابنفش خشونت اثیبی  واضح از مادون سرخ خشونت
 

هر لحه  ک   یافتگاندی در هم تنیدهوشظه خدر   اضع قضاوت کنند و موها باید  شوند. انسانمی  نت و عدم خشونت در 

هگاند.  داشته باشنخود را   اهی کرختد غاتوانمی  همیشهخشونت  عدم  م باور داشت که  دی   ماندمی   لب باشد، بلکه گ

فرد به  عدم خشونت ت داد، یا اگر  سشکرا    آننتوان  ود که  خشونت بیش از حد قوی شعملی،  بی  اگر به دلیل  ثال،  –

هم بکوبد رخیز کافی نیرومند یا خالص نباشد تا بی  اندازه   خشونت و مسوولیتاز    وی  کدر،  د و خشونت را در 

 ت فعال در جنگ بود.ز خدما خودداری ر فراتر از صرفادر قبال آن بسیاانسانی 

b. " ندکمی  شکش را پی "جنگمعادل خالقی ساتیاگراها 

ی که به یهاانسان  دانستمی   اوپایدار جنگ را نیز دریافت.  ی  جذبهد، بلکه  درک کرنگ را  ی نه تنها وحشت جد ناگ

ارزشخاط مکه برای   ییهار  آزادی  زمینسر  خانواده،همچون  )اشد  هم بشان  آمده( که به سختی به  ی  هاییا    چنگ 

هم   شانندگی ز  ،د هستن  نگ در ج  درگیربوده    به جامعه  محبتفداکاری و  ی  یک روحیهدارای   تر  و حتی نجیبانهتر  م

دالوری بود  اندی بر شجاعت و د گاکی تبالاندازند. می را به خطر شاننگند و زندگیجمی یزی است که برایشاز چ

 ی تدریجگاندی با حرکت  و مقایسه کرد، دیده ایم.  جشاتریا یا جنگرا با بهترین کاس ک  های یاگراهه ساتینکه چگونو ا

مردمی که یم دشمن  تهاجزیر  کشوری  بر  یاگراها را  اتن ستریدکدوم    ینجهانگ  سوی جان به  جه ک  و وضعیت 

اتیاگراها فقط راهی برای دستیابی افراد به آزادی نیست. که س جه شد . وی متوکرد ال اعم کند،می ر محوشاناتویکتد 
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پاسخ  مطرح کرد، 1911ز در سال م جیموفی که ویلیاعرم شله چاب  ر واقع. او د همچنین جایگزینی برای جنگ بود 

 داد: 

آرمان نظامی  سرسختی تحقیرآمیزیک  ان  گی انسسختی ماست و زند ی سرهاگری حافظ بزرگ 
و سختیری کنیباید کاود...ما  هد بخوا ذهن   انسانیتی جدید به  هام که نیروها  توان بخشد تا 

حد صادقانظامی تا ای ماندگاریفضا  .پیدا کند مان  ایآن  نه به  ن  رزمی باید سنگ بنای  ،  یل 
ت که یی اسا. این سنگ بنباشد   از دستورپیروی    و  افع شخصی منخونسردی، گذر از  ری،  خودس

 شوند. می  ان ببر آن  هاتدول
 

  ن با انسان  جایگزین کردن آن در رواپیرامون جذابیت پایدار جنگ و چالش  ی گذشته، نویسندگان دیگری  هالدر سا

ورواس، این چالش را بخشی هااستنلی  ثال   ند؛ ا کردهتامل  نجابت بخش  ، محرک و  دهنده ازه نیرود ن اناهم  ی بهچیز

 داند. می جنگ و صلحی درباره و کاتولیک دیستی متهاقف ی اسهابیانیهمون را پیخود از نقد 

هد تا می   دهش  حالع  خلف  طربی   ک کشورد که چگونه ی وقتی از گاندی پرسیدن،  1931در اوایل سال   تواند اجازه د

  عبور از کشورشه قصد اجمی کتدارکات به ارتش مهی ارائهاز تدا پاسخ داد که ، وی ابکشورهای دیگر نابود شوند 

مهاجکند. می  ودداریرا داشتند، خ  له کند:  م مقاباو سپس پیشنهاد کرد که یک ارتش بدون خشونت با ارتش 

ها و  ودکان بنا کنید  . دیواری زنده از مردان، زنان و ک ا..هلیپرموی تازسازحال ب  شما باید در آن
 تحمل  ربه وتر از تجچیزی فراچنین  گویید  شاید بم بزنند.  را فرا خوانید تا بر روی اجساد شما گا 

ما نشان ی  از تجربه   ترتوانم به شما بگویم که فرامی   ن است. سپسانسا بشر در سال گذشته نبود. 
ه  ترین  اینکه کوچک  ن بدونت. زنا سن اممک  الکه کامدادیم   ند در برابر بزدلی از خود نشان د

هزارامی   یستادگیاتهامات ا گلوله   در برابرنتی  خشو  توسل به هیچبدون  ن تن  کنند. در پیشاور 
مردان و زنانی در براب  ادند. تصور ایست اهان    واند  ارتشی ایستادهر  کنید چنین  خطر بی  عبورخو

هراسر اوبع  یید وگمی   شماستند.  ه بیانجامد. ی شما  به نابود ممکن  ناک است و  ز کنار آنها بسیار 
  ود. هد بنخواآزمایش  ر آن  شد قادر به تکراته باا داشارتشی که جرأت عبور از روی اجساد ر

مم واهید،  مردان و زنان  هاکن از اعتقاد به چنین شجاعتی از سوی تودهاگر بخ  هیز کنید،پری 
هرگز   ه شده است.خشن تری ساخت عدم خشونت از چیزهای  یرید که  بپذ   د یارت بین صور ااما د 
 نیز   هاقلب   ترین  برای قوی ابزاری  لکه  شود بنمی  در نظر گرفتهضعیفان  جنگ افزار  نوان  به ع
 . باشد می 

 

 بشه حکه    اد پاسخ د مشابه  حمله به حبشه پرسیدند، وی به روشی  ی  امی که از موسولینی درباره، هنگ1938در سال  

عدم  با و متعهد به  موضعی بدون خشونت بگیرد  در  همکاری کامل  ید  موسولینی هیچ شود زیرا  این صورت 

هد داشت:نخ بشهحبه ای القه  وا

ما را به خاک و خا: "د گفتن می  به سادگیر  ن، اگبنابرای کستر تبدیل کنید جای شادمانی است که 
چهسولمو  "،کند ی  همکار  با شمایابید که  نمی   اما یک حبشی را بان کرد؟ وی دنبال بیامی   ینی 

  د.برابرش تسلیم شوند نه اینکه سرپیچی کنن در خواست مردممی نبود. او
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دائما بر  اگ االندی  راها و برتری آت ساتیااحت چرخه  نگ در موقعیتی  بر  و  هاخشونت، حتی  آزار  ی شدید مانند 

ر به نام و انست جنگی توجیه پذیتومی  نوشت: "اگر  1938  لر سا. وی د رد کمی  د تاکیودیان از سوی هیتلر  اذیت یه

موجه   یک نژاد ی  رویهبی  و اذیتار  ز آزری ابرای پیشگی  علیه آلمان  وجود داشته باشد، جنگ  برای بشریت امال 

هد بود." اقخ و   گن ی جبرابرتر  گزینی  جای ی  مثابهان از ساتیاگراها به  ت هیتلر کامال ناعادالنه بود، او همچنداماوا

  فردیکنند،  نمردم وی را پشتیبانی  ی  تودهر  گاکرد. وی نپذیرفت که  می   درازمدت پشتیبانیر مخرب زندگی در  کمت

هد بود.  بی  ی ودهحتی مرگ، اگر تی  جاعانهمل شی و تمایل به تح همکارعدم    د بود ترکیبی ازقی معتند گاروح خوا

 ت:  ش نو 1938 لادر سو ارد. ا دودی د مردم بپذیرند، پتانسیل نامح

آرامش  شخصی  شاید  ا  ام "هیتلر هیچ تربگوید شما  برای  در ارد د ن  حمی:  الش معنوی شما   .
واهد داشت." سود هیچ برابر وی   ی نخ

سابقه ندارد که ملتی مقاومت بدون خشونت تاریخ  در  .  باشد ق با شما  سخ من این است: "شاید حاپ
هم نیستنر  ریتاث  تلر زیریهاگر    را روی دست گرفته باشد. زیرا من چیزی    ج من قرار نگیرد؛ م

خواهم داد. عزت من تنها  را که ارزش حفظ کردن داشته باش که ارزش   است  چیزید از دست ن
مثاست. اتلر ام هیدارد. این مستقل از ترح  حفظ کردن من به  یک معتقد به عدم خشونت ی  بهما 

به ناپذیر خود  تجربیات تغییربنیاد  ر  و با  لاامث  او و  حالبه  تا  .  نکنمود  محدممکن امکانات آن را  
آورده روی  مقاومت بدون  و کزنان  مردان،    اند.زور  راخشونودکان غیر مسلح که   دنبال  ت 

ها  ای  جربه کنند، تمی  هد بوبدیع برای آن ها تواند به جرأت بگوید که در ذات آن می   کسید. چه  نخوا
وهای ب  م.دارند که من دار را همان روحی اهن؟ آد پاسخ دهنتر الو ورتر نیست که به نیر

 

 که در   کرد می  میهنان خود هم ه  و ب  هادر برابر آلمانها  چک و    های ژاپن   در برابر  هاینی او همین توصیه را به چ

هن او به ایدهی  ه. این کاربرد ساتیاگراها به مثاب د دنبو  ژاپنی  معرض خطر حمله ی  یک سیاست دفاع ملی در ذ

مرد ای  دهتو  ؛ر شد لوح" متبتیپ صل" از  امال  متعهد  مایاند  دیدهآموزش  را  اصول عدم خشونت  م که    اندلو 

هندو  ی  یه نشر  از سخنان او درای  الصهدر  به کشورشان    تهاجمعیت  . وضخطر بیاندازند زندگی خود را به  
 به چاپ رسید: 1938سپتامبر  24در 

مهاتما گاندی پرسیدند  ها  بر اساس گزارش از  جم تها  واند تمی   ونتعدم خشکه چگونه  وقتی 
هند یک کرور داوطلگفت    خارجی را دریابد  اشته باشد، مطمئن است ب عدم خشونت د که اگر 

ه الیر کند. اگر آنهد را تسختواند هننمی   شوری یچ ککه  یشگیری از تجاوز ای پش خود برا در 
روشخوردند،  شکست   در  آن بوده نه ایهامشکل  اعمال  ت خشونم  د عی  هفلسف ر  صیتقنکه  ی 

مهاتما گاندی متقاعد شده بود که عدم خشونت، اگر به درستی اباشد  تواند می   عمال شود، نه تنها . 
  یز حل کند.ت جهان را نشکال بلکههند شکالت 

 

مطمئنا به  گاندی    الصه اینکه را پیشنهاد کرد.  خالقی جنگ"  د ویلیام جیمز  چالش  جهان "معادل  اد که پاسخ 

مردم باشد که  به  ای  از توده  راتواند شجاعت  نمی   . هیچ چیزاست  "ختسشود که "سرمی  ی جنگ پیداراب  ینیزیگجا
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 که جان خود را به خطر توده  هر سرباز این  د.  کننمی  ی خود را سپرهاه ، سینگ و تانکه تفن ح بمسل  یبا ارتش

"می  هم اندازد،  در  را  موفقانه عم  ی برا  نند جنگامراها  ساتیاگکوبد.  می   دشمن"  ی  نیازمند روحیهخود  ی  لیات 

هی، استقامت، ایثار و انضباطعمومی، ساز  .است مان د

هم  دفاع  تر  م آن،  دادنت پایانت مدنی فرص خشو  بدوناز  ممنازعات  ی،  المللبین منازعات  به    ن  را با   هات لمیان 

هند از یک جنگ تکه    کرد   آورد برشارپ    د. جینکنمی   ی سنتی فراهمهاز جنگ ویرانی بسیار کمتر ا مام عیار اگر 

های   همان  چریکی سنتی استفاده کند،  با رویکرد انش گرفت، شمار کشته شدگت  صور  لجزایرر ا د   ن کهمیزاالبته به 

هد  تن در مبارزات ب  8000فات واقعی  ل تلمقابمسلحانه در  های  نگجدر    ن تنمیلیو  3.5تا    3" دون خشونت" خوا

  بود.

هم اثرگذاری را بسیای  ، مسألهیداندیشمی  هاو خشونت   هاتاریخ جنگ ی  هگاندی دربارکه    گونههمان م،  نجاسرا م ر 

آورد.می  به  نیز هرگز به صاو جن  نگاه از    ان  ازی  انجامد نمی  لح گ  از  میدر ج  یهایربزا را    ه کرود  نگ به کار 

را پشتی  اند. جنگ همیشه تخم نهفته مخالف صلح انتقام  و  منازعات در    ژهه ویبر،  . کشتارد داسر    نفرت 

مقابلئولوژیک، منجر به  اید   ثرگذاری اوع  موضپیرامون    شود. ریشناالل شریدرانیمی   تصور شیطانی از طرف 

 نویسد: می 

، ثال، آرزوی جایگزینی اولیزیرا  د  ضاد قرار دادر ت مقایسه کرد و  راها را باید با جنگ  یاگسات
دار  را  دومی  ما   اریمعی  گجن   ن دیگر،خسبه    .د موثر برای  دومی به  جنگ  دهد.  می  برای 

ما  روی  راها فرا  ارزیابی ساتیاگ و  و خشی  اثربسود،    گذارد.می   معیاری برای سنجش 
در پراها  یاگری ساتهادودیتمح ممندیهتو بهررا باید  و  مورد  نگ  ی جهاحدودیت، اثرگذاری 

 ضاوت قرار داد.ق
 

در ساتیاگراها جایگز د اینی برگاندی  و انتقای  هخره چکید  ی جنگ  ادامهنفرت  را  هد یا  نمی  م    شدت د

خاموشنمی  را  آن  مردمی که به  می   بخشد، بلکه  هند  می   خساپ  شونتبا خت  خشونعدم  کند.  ی  چرخهد

همی   به پایان را قطعا    هادولت  میانمنازعات   درست  در  مانرسانند،  الشی  عه منازگونه که   مردمی 

 شود.  زدهار نکگر ت ستمومکحد یک شو می 

c. ها  شصت سال تجربه در ساتیاگرا

نیروهای یه  عل  هاتودهی  ارزهر مبتن د گاندی دریافت که ساتیاگراها به کاربردن اصول عدم خشونت و رنج خویش

مداومی برای هاو آزمایش  شد می  ساسنیازش احجمله جنگ است. این کشف جدیدی بود که    ازستم و خشونت   ی 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

81 
 

الح  و  ی  رسنجعتباا روزهای ادیسون    گونه همان.  شد   جامناآن  ا راها در نخستین  که سی اف اندروز گفت، ساتیاگ

خواست عدم خشونت را  می   زیراشسته شد  گره بازن. گاندی از کن برداشته  هرچ  ازنبود، نقاب  در مکانی که برق  

 : نگاشت  1935و در سال اک و آزمایش کند. درتر کامل

از کنگره باز اسکهم  اوخمی   و،  ام  شدهته  نشسمن  االت  وت پیشه کنم...تا  نهان عدم هنوز پحت
رسد به می   نظر  حاضر بهم که در حال  ابرید   کشف کنم...تا حقیقت غایی چیزهایی راخشونت را  

را کامل   ناهم آبخوگر  سخت به این نتیجه رسیده ام که ا. و پس از جستجوی  شانبینم ی نم  درستی
هم.می یشه، گفتار و کردارد نر اد نت عدم خشو بانها ببینم، ت  توانم این کار را انجام د

 

کرد و آن  ی نم  ات آن را تماممکان، اکرد می   ت را تمرینخشونت و  برای مقابله با نفریگزین  اگر گاندی این روش جا

همه در  منمی   نظیمات ممکن به کارتی  را  ایراثی ببرد. این  دسااریشت. نگذاجا  به  آیندگان  و برای  ود که   ایین 

"ما برای کشف نیروی تازهمی  اما برای اجرای حقی  نویسد:  ف یقت کشطبیعت به یک دانشمند بزرگ نیاز داریم، 

 دیسون نیاز نداریم." کنیم، به امی کلید چراغ را روشن که  ز نداریم...ما هر بارنیایی هاغهناببه چنین ه شد 

مرد ندی، بسیاری  مرگ گاهنگام  از   ی هادر سال  اند.ی مختلف عملی کردههارا در زمینها  گراهااتیس  م اصولاز 

صت  در طول شاده  رخ د مقاومت بدون خشونت  زات  مبار برخی  توصیف  به  یی به نشر رسیده که  هاپسین، کتاب 

 پردازد. می گذشته سال 

ادم خشونتاثرگذاری عی  هاگوید که علی رغم این مثالمی  والتر وینگ خشونت ی  نهافسا"به  هنوز  دم  مر  کثر، 

 " باور دارند.  بخشرهایی 

در سال   از  1989تنها  و  از سبیش    –رد نفر  میلیا  1.7، سیزده کشور متشکل  درص ی  د دو 
هان البا  -جمعیت ج را  یهان آ  بدون خشونت  از حد تجربه کردند.  موردی فراتر  هر  در  ها  ن

هر کسی به جز چین موفق شدند ا مسالمت امال  رضان  تعی موس  زا   اهالبن انقیاتمام  . و  نتظار 
رومانی و بخشز بود آمی همهوی.  هایی از جنوب اتحاد جماهیر شور؛ به جز    یهایرکشوی  اگر 

دربی  هاکنشکه تحت تاثیر   ر  دون خشونت  رقم بیافزاییم، این رقم به بز  ا نیاین سده  ه این 
 ان.جهت عیل جمدرصد ک 64 –رسد می  رد نفرمیلیا 3به  نزدیک

 

هار انهاب این نقالی  همه   نایماز   های گاندی پیروی البی که آشکارا از اصول و  ی بدون خشونت، شاید چ عملکرد

الب    تینمارری  در امریکا به رهب  از: جنبش حقوق مدنیند  ارتبعکردند،   افریقای جنوبی به رهبری  لوتر کینگ، ان

 الب همبستگی در لهستان.ان ، ونپییلس در فیوکد مارنان ید نگونی فرسر، دزموند توتوو   نلسون ماندال

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

82 
 

آموزهبا  ن لوتر کینگ، پیش از اینکه  مارتی موکرد  می   ، فکرآشنا شود ی گاندی  هازندگی و   روی کوهی  عظهاخالق 

ک اخالقند  توامی   تنها ن افراد به کار رود. او دریافت که در ط میادر بهترین حالت برای روابشخصی باشد که    ی

اع مردم  هاگروه  ت کهاسخالقی  وض این  از  در مبارزاکنند  اعمال  د  نانتومییی  ناگون ی گو هات میان گروهو 

 د:نوسیمی  لوتر کینگد. کر انشمردمی پیاده

ماال نخست در تگاندی اح از تعامل  محبت  اخالق د که  اریخ بوین کسی  را فراتر  صرف   مسیح 
بزاری دی اگان  به  بتمح.  داد   ارتقاء   مقیاس بزرگ  میان افراد به یک نیروی قدرتمند و موثر در

و عدم خشونت   محبت ی اجتماعی و جمعی بود. در همین تاکید گاندی بر  رگوننیرومند برای دگ
م رو بود که  را کش اصن  در برابر شر و توای با قدرت  ..گاند کردم.  ف شالح اجتماعی  ن 

امه دامقاومتش به  محبتا به جای نفرت با مقاومت کرد، ام    د. اد
 

مهد  رتایپاآبی،  وقای جندر افری دهه  مقاومت خشونترسید.  می  ناپذیر به نظرصد آزمایش   1970ی  آمیز در طول 

شروع به وی آورد و  خشونت رمت عدم  ی به مقاود. هنگامی که رهبروب شسرک  خود را پس داده بود و به راحتی

هند توصیه  که گاندی د   گونههمانساختن ساختارهای جایگزین برای خود کرد،   تی  حرکهد  اشمت  اوقمود،  کرده بر 

 ه بار  این  پیتر آکرمن درنند.  شکهمکاری را بی  چرخه  تاشد. مردم طوری رفتار کردند که انگار آزادند  رو به جلو  

 نویسد: می 

اغل و کارفرمایان سفیدپوست فشار آورد بر صاحبان مشم  ریتحو  ،  صاب، اعترکا ر سر  د   تغیب
وراهای محلی   هاجارهوت ابایک.  د یف کررا تضعه وضعیت موجود  و وابستگی سفیدپوستان ب ش

نوع، ش متچال  ر رویارویی با اینهای خیابانی عملکرد آنها را ستاندند. د و کمیتهرا از میان برد  
خود در آورد، ی ی مدنی را تحت سلطههاکمیته رکوب کنش نشان داد. ساصریح و  رژیم با قدرت

هر فرصت یاما برا  فت. ن رمیا  زاصادی جازات اقتاز م پرهیز رژیم 
      

 دزموند توتو در این باره نگاشت: 

یک نزد  چیز    ترین  خطرناک  بزاراین اند که  گویمی  اسلحهبا نگاه کردن به    هاکنم انسانمی   گمان
در واقع نه    مردم  ترساندنای  گر بریا ستم  یکتاتورد  اما  مردم هنگامی است  این    –است.  که 

آزمی   تصمیم هناد بزیند گیرند  مرگامی ک.  شان متوقف بگیرند، هیچ چیز  را    خود   صمیمت  دم ه 
  کند.نمی 

 

ما در ا الش ند گای  عدم خشونت به شیوهین  اصول و تمری  ند، مردم در نتیجه هنند  فریقای جنوبی،  قت  ی "حقیاهی، 

امه  ن سابق خود نفرت نسبت به ستمگراجویی و    مانتقا ی  شگفت انگیزی بدون روحیهخود را به شکل    آشتی"و     اد

 .  ند داد 
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ه دانشجوی قدیمی گاندی را برای آموزش عدم س  هکاتولیک مانی، کاردینال جیمی سین، اسقف اعظم  1986  سالدر  

مایر.  چارد دیتس،  ز ریبودند ابارت  یان عدانشجو. این  خود فرا خواند ور  کش  خشونت به  آنهاهیلدا، و جان گوس 

آموزش دی   هزاران تن را آموزش دادند  هنگامی که ان  وزشا آمر  اندیگرخود  ی  نیز به نوبهدگان  و  تخابات دادند. 

تا رکوس از ارتش خواست ما که هنگامیعمل بودند. ی  اظر نظرسنجی آمادهرگزار شد، نیم میلیون نب سازسرنوشت

به دعوت  یدل راموس را به دلیل برانگیختن شورش بکشند، یک میلیون تن انریله و ژنرال فونس اع خوان پیر دفوز

ک گفتند. مایکل دافی این صحشنآنها و پیروا  ونت ازن خشبدو  اعدفرای  سین ب  کاردینال  نه را چنین توصیف ان لبی

 کند:می 

م محکلیساهای  مان تهزار را با حضور  انسانی  ی  هاصرانیل یک  ران  عادی،  و   هاهبهردم 
در گذررو اهی  حانیون  دادند  زساگ و  که  مان  مارکوس  کتفنگداران دریایی    جودوشان  ی هاتان
رفتند، متوقف گمی  جشنآزادی ملی را  ی  ظهلحکه    ییهادریای فیلیپینی   لبمقادر    هاکتان  شت.دا

رانند شد  راد   هاگان تانک ند.  ریویدستورات  اردو  ا برایی  ره  گارفتن به  د شورشیان 
 ر امن فوریه، وی درخواست عبو  25ختند. در  یهای نظامی مارکوس گرورتقریبا تمام نیکردند...

 ین کرد. پیفیلاز  جخاربه  خود ی  برای خانواده
 

ههخشونت  مقاومت  یک  تان، پس از  ، کارگران در لهس1989ر سال  د   یرزهمبا ، یک  1970ی  آمیز ناموفق در د

این کشور پس از استالین به نخستین کشور    . در نتیجه، راه انداختند رژیم  ه  ه علیون خشونت هشت سالبد 

میلیون کارگر را برای انتخاب    پنج  تنهانه   گانیهمی  همبستگیک  شد.    رقی تبدیلغیر کمونیستی اروپای ش

در اتحاد با کلیسای کاتی  هااتحادیهی  آزادانه وولیتجارتی کمک کرد، بلکه  ر ی غیهادیگر سازمان  ک 

هم  لتی،دو اسی،  های اجتماعی، سیبرای نهاد   هااز بدیلای  مجموعهگاندی، به  ی  سازندهی  مه نا برراستای  و 

می  نگ فکری و فره هات نهوازادر  جین شارپ در این باره نجامید.  اتحت رژیم کموینیستی  ن  ساهمی  اد

"هدف اصلی جنبش زیرزمینی همبستگینویسد می  مل حذف شا  ت، که مستقل اسی  یک جامعه خت  سا  ...، 

چه بی از کنتری  حوزه  شترهر  دولت  عمومی  ااست.  ل  دولت  در نتیجه، مانند  جدید  فریقای جنوبی، 

میان آمد، کنتره با  ی کگتفآشون  ست بد توان  یگهمبست امور را به  سرنگونی خشونت بار یک دولت به  ل 

 ده بود. د شیجاهای سازمانی قبال ا. زیرساخت دست بگیرد 

هار   گاهدید بعد به  در فصل       هیم پرداخت  ی  ندااتیاله  چ امال  خوا عدم خشونت را با روح ساتیاگراها به عنوان  که 

  اند.ه رفتپذییحیت های مسمرکزی آموزه یهسته
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 اندشیده که عدم خشونت را در آغوش کیی دانان برگزیدهیاتالهفصل سوم: 
چها  گیری از گاندی و ل چشمشک  لف بهی مختهاونهبه گ  یم کهازپرد می   مسیحیدان  یات هلار  در این فصل به بررسی 

ها به شگاندی نه    . اند ی او پیرامون ساتیاگراها موثر شدههاآموزه صلیب بود  مثال  و    یسیع  از  اثردت متتن

 در را  ت  ونخش  مان مسیحی تاثیر فراوانی گذاشت تا خودشان محوریت عد دانالهیاتخود بر  ی  بهبلکه به نو

 یابند. سیحیت بول ماصو عیسی و مرگ زندگی 

هار تنی را که برگزیده ایم عبارتند از هوارد یودر،  : سی اچ ین ک. اوینالتر  ، و وهرینگ برنارد  ف اندروز، جان 

را پذیرفته یات الهر تن تنها  هاچ از  اند  دانان مسیحی نیستند که عدم خشونت   ثال  اند.گاندی بودهیا به شدت متاثر 

دگالس، مارتین لوتر کینگ، رنه ژیرارد، ریموند    رنارد لونرگان، جیمزهوفر، بیش بونی دیترهاهستیم اندیشتوانمی 

چهار تن به اندازهرس ه بررا بون  مرتس  ماواس یا توورهایتنلشواگر، اس اما این  هستند و ی  ی بگیریم،  کافی متنوع 

چهاهگیریموضع روز را در آغاز ی اف اند ام. سکرده  تخاب  لف انا به دالیل مختن رر تای متفاوتی دارند. من این 

اندازهبرگزیدم زیرا   دیگری شخصا به  هد وک نبود وی به گاندی نزدیی  هیچ مسیحی  او شا در   اندیر گهمکا  . 

اهای گاندی او را وا  مبارزه برای نظر   ز تا مسیحیت خود را اداشت  آزادی بود و غوطه ور شدن در روح ساتیاگر

دهد. جاورد بازنگری قرم ونت  خش  عدم هوار  عیسی"،  ت  اسبه این دلیل انتخاب شد که کتاب او، "سیارد یودر  ن 

مسیح اندیشمندان  از  را بچشم بسیاری  محوریت عد ی  منت  م خشوه  اس سیح  در  نیز    نارد هرینگرت. بباز کرده 

 ه کدوم اینشود، و  می   ستم شناخته یب  یدر سدهق کاتولیک  خالی  برجستهن  داتایالهبه عنوان  شد زیرا به    برگزیده

عالم پیام عدم خشونت  کلیسا به عنوان یک کل  ر برای  شی آشکاوی چال است. سبه منظور    والتر ،  انجامربوده 

که مسیح نه دهد  می   ز نشانو نیشد  برگزیده  ش  کاربه دلیل  و  زنده است  ی  ویسندهنها  نتتن  هار  ن چن ایااز می،  وینک

الب خش آم  ر، نه فرار و نه جنگبا  ونتانفعال، نه ان زندگی مسیح بسیار شبیه به آنچه ی  هداده است. شیو ش  وزرا 

 باشد.  می شدهتوصیف گراهای گاندی تیادر سا

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

85 
 

هیم  ان  شمنداندیین  از ا  هر یکی کردن  با بررس واهیم کرد نشان د ، با متاثر شدن از گاندی، چه اندیشه آنهاتالش خ

 کند. می یحمسی شبخرهاییمعاصر ی ی به نظریه کمک

 

 اهاییساتیاگر یمسیح کیندروز: سی اف ا
 
هده کند وشت که ساتیاگراها را  فرصت را دا  این  دروز ف انا  یس بیاندیشد. او یکی از اش  درباره  از نزدیک مشا

پیرامون  کدیگر ختالفات بسیاری را  ها به ی آنی  هانظری وی بود. نامه  ان گاندی، شریک عملی وستدو   تریننزدیک 

الل بود د برای استقهنی  ارزه اخلی مبد ی  حلقه   در  لیسییحی انگها مساو تن  کند.می   عملکرد اهیمسا آشکارگونگی  چ

"در مبارزه برای   مبارزدر کنار  ه  شانه بهشان  هند"یی  رهاو  دود.  کره  گاندی  و  هوراس الکساندر،  اندروز  ست 

 سد:نویمی ین بارهدر ا گاندی،

مرد ممکن برای تفسیر گاندی به غرب بود زی هابهتر  ا  را او رسی اف اندروز بهترین  گر ید ربی  غ ر  ز 
 دی، گانی واپسینهامردی بود که در سال  دانم، او تنها انگلیسی و شاید تنها می  شناخت. تا آنجا که منمی 
"موهان  ار عمل به معنای آقای  کرد. تقریبا  می  " صدابا نام کوچکش  دیگران او را "گاندیجی" )که در 

با احترام  حبت  در آن سن مبود،   رفته  اال  سنش   و. اند ند خوامی   "جیپو( یا "باگاندی است( یا "باپو" )پدر 
  یا گاندی برابربکس دیگر    چیهبرای او  ی بسیاری او وحی بود.  و حتی قداست گره خورده است. برا

 .کرد نمی 
 

خود  ر  گاندی  همدر سخنانی که براا  اندروز  از کمی  یهنانش ایراد می  هراسکرد، درست پس  غ  انگیز باشتار 

االاجالی هدانست  ی  را دلیل  روزاند   رد وف کی وصت  ن  ویباشند.  نفرت داشته    هاندیان نباید از انگلیسیبرای اینکه 

 نویسد: می 

چیزی بگویم.  اش  بارهکه درسخت است  ای من  است. از این رو برمن مثل یک برادر    برایز  روآقای اند 
ما  ی  رابطه ها برر  یک مانع است...اندروز زندگی خود مقدس میان  ی یک انگلیس  وا ت.  ه اسکرد   دا ف  ند ای 

مردی   او  از خانوادهمعمولی نیست.  دانش است،  و  شاع  شناس،سرای  با   ت،اسخومی  . اگردانالهیات ر 
و  ث   بهبرسد...اما  ای  ندپایه ه مقام بلتوانست بمی  در موقعیت اهمیتی نداروت  امروز...همیشه  و  ده است 

ما در برابر  است.    هند خدمت   در میان حتی یک اندروز  که  می  اگهن  تا  ؟ستچی  یانگلیسیچنین اوظیفه 
  ت داشته باشیم.رنف آن مردم ی همهخاطر چنین کسی از  بریتانیا وجود داشته باشد، نباید بهمردم 

 

هند آمد و  جوان/آموزگار کالبه عنوان یک مبلغ    1904بود که در سال  ی  یسشیش انگلدروز یک کف انسی ا ج به 

هند    را  "هاماموریت برای بت کلیساهای مسیحی به نام "   هعموجم"  ؛دارد ت  وستاقانه د شمرا  دریافت که هند   به در 

ها مسیحی انگ ساز رهف  توسعه داد.را  ات اصیل  یالهو  ید،  چالش کش برای   مبارزهداخلی  ی  قه ی در حلگلیسنی، تن

(، و 1930اندی در حال کار" )(، "گ 1929ی گاندی" )هاشهدیان"ی  گانه   هسطریق  ی را از  ستقالل بود و پیام گاند 
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ر ، د 1940گش در  گام مرا هنوی ت.  اختپرد تفسیرشان    هب  ( به غرب آورد و1931)"  : داستان خود مهاتما گاندی"

مثابه   سراسر همکاری  جهان نه تنها به  ی  ار خستگدلیل ک  شد، که بهمی   لیسی گاندی شناختهگبزرگ ان  دوست و 

 بود.   هازبانسر نیز هندی نیازمند جوامع ناسب به نیازهای  سخ ماو پبندو "دوست فقرا" ادین ش بهرپذینا

هند،  ر  هب، ر1914در سال   اندروز خسط گوخال  وتبزرگ  مهاتما گاندی به افریقای    واست تا برایاز  کمک به 

همدیداتین  سنخ  انهم نها در  آ  .داشتگاندی  دیداری با  باری بود که    نخستیناین  جنوبی برود.    دریپیوند برا  ر با 

هد  بس در  ی مسیح  هاهموزآشکار آ  یهنمونوبی بود، رفتار آنها را  ش در افریقای جنگاندی و پیروانتند. اندروز شا

د که برای یافتن مسیح در سرزمین افریقای جنوبی  آن گاه ندیده بود. وی متوجه شتا  که    کوه یافتروی  ی  هموعظ

گفتند  می  هندو برود که از شادی خود در زندان به او  فعلمن  ومتی مقاهاد گروهی نزمسیحسای  لیک  ید به بیرون از با

 گفتند.  می سخنانی  ربمهو از زندانبابان خود با 

هم  یی را  هاوز کمکدران هم گاندی در درک ماهی مارکس  که  شناخت. می   سمیتکرده بودند، به رت اجتماعی شر  و 

 شر و رنج است. وی   بشر در مبارزه با  ید جدیدی برای نوعام  یهد دهن  نشان ااهکرد که ساتیاگرمی   او فکر

 د: نویسمی 

ما اصع  یهایکی از شگفت انگیزترین پدیده مدرن  ی به ما را با این جن سانی که  ین است که کر 
در کل ا  که یاند  هاند، بلکه مردانی بود حیان ارتدوکس نبودهاند، مسیاجتماعی شرارت مواجه کرده

در دین دیگری، تعلق متفاوتی لد  ...یا به دلیل تو مارکسکارل  مانند    اند،شتهگذا  کنار  را  ن"دی"
مهاتما ک  اند،داشته ما را تقریبا    ی بود ایهند...  ،گاندیامچاند  ارمانند  یک راهکار   سویبه  باید 

 د.برس ظرن برد که عملی بهتا آنجا آن راهکار را پیش کرد و می   مسیحیت راهنماییبرگرفته از 
 

بی نوج  در افریقایی  گاند ی  نامه های کارگاندی داشته باشد و داستاندیداری با  ه حتی  یل پیش از اینکدر اوا  روزاند 

پیرامون گاندی نگاشت:    1907در سال  ای  درک کرد. او در مقالهی را  یات و انسان بودن گاند هلا  همیتد، اوشنبرا  

مادی نیست، بلکه از  یطهواس  فا بهر ص  ت و پیشرفتیز اسهمه چ"در شرق، ایده   طریق فداکاری شخصی   شرایط 

  "کند.می نبوهی نسبت به مرشدی است که خود را فدای ایدها

زدیک یاگراها را از ناز به کار کرد و روش ساتآغار با گاندی  برای نخستین ب  1914سال    که دراندروز پس از این

هده کرد، در زندگی نام  خود نوشت:ی ه مشا

همه  ز طریقاین قدرت حاکم بر پیروزی ا.دی..گان  مهاتما  رد  ی زندگی سخت هاجنبهی  رنج در 
چیزی   ترین  چک ونی او نسبت به کابهرم  د.جاعت االیی داش  منبود. بودن با او... به  ر  او آشکا
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ن دیگراه  ، کبرد، تنها بخشی از جستجوی خستگی ناپذیر او برای یافتن حقیقت بود می   که رنج
هایی ت و محب طوالنیرنج این بود که او  پیامش...خواندندمی خدا   کست ناپذیرند.، شبخشر

 
اهی به  ،شیعنی اواخر عمر،  1938در سال  اندروز   های  دستاوتمام    با نگ ر افریقای جنوبی  عدم خشونت گاندی د رد

روزهای    و ا ر  هارااگتیساکه    یم معادل با هنگا،  در افریقای جنوبی زندگی  گاندی  هند، بیش از پیش متوجه شد که 

هم هان  مطرح کرد، برای تاریخ ج  پایانچنین    استان ساتیاگراها در فریقای جنوبی را برای مخاطبان جدید او د  اند.م

 :  دهد می 

مهاتما  رگی بود  رامای بزین بخش از د واپساین   مقاومت منفعالنه خود در برابر ندی در  گاکه 
مدست یاف  به پیروزیجنوبی  ی افریقای  اطاقت فرسوضعیت   ی ن را به مثابه ن آینده آورخات. 

جهان به ثبت  از خشونت به  برای حرکت  عطفی  ی  هطقن هند و  د هن اوخعدم خشونت در تاریخ 
 رساند.

 
هده  ژه مشهند، به ویدروز در  ان  تجارب گاندی، او را واداشت تا عهد جدید را  ساتیاگراهای  ی  صمیمانه ی  و تجربها

   .بخواند تر روشن با چشمانی

 روی کوهی  هعظویژه موبه   –هد جدید ع از زندرودرک ا .1

ی مسیح در هاهوزآم  کرد که درک کاملی از  فاتجربیات خود با گاندی در افریقای جنوبی اعتر  یاندروز در نتیجه

ژادی  رایی ننحصارگی مربوط به اهادریافت که مسیح از پرسشاو یگانگی بشریت داشته است.  ی بارهد درعهد جدی

ار  کرده است. او برای نخستین بمی   آنها را محکومگونه  ین  شدیدتربه  شده و چگونه  می  راطخ  دهزرآ   دری چقبهو مذ 

اهی  گناهکاران وارد پاگفتن اینکه باج گیران و  با  مسیح عمدا فریسیان را    فهمید که چگونه  واهند شد شوکه کرد دش خ

 ی غیر ضروری میان مردمهابندیقسیم تو    ردند کمی   د اجدم ایمربرای  را  ضروری  غیر  ی  هاآزردگی زیرا فریسیان  

 نویسد: می  همچنین آوردند. ویمی  باربه دست بشر ی ساخته  بر بنیاد قوانین دینی

 
م در قلبش،  اش  یوای جوانپربی   ام شجاعتتما  سیح بخود  در و قدرت خداوند  را  جان خود 
ام به گام از استاد ح...گمسیدان شاگرولین .ا...لواسسر همین   برخته بود...ش به خطر انداروستای

و  خود پیروی ک را  ردند  در زندگییکی  تعصب این چنینی  دیگری  از  کن   ریشه  شانپس 
  نژادی آنهاست.ی ب خالف روش احمقانهدقیقا فکر خدا  طرزکه   آموختند می  ...آنها باید کردند 

 
مهت. این  سادی  گان  گراهایایپایه و اساس ساتاین اعتقاد اساسی به یگانگی انسانیت،   ه   پایین دست  افراد ی  اعتقاد که 

ود از  ات خیق تجریباندروز از طراهند یافت.  وخرنج خویشتن دری  هه با محبت و روحیهانسانیت همسانی در مواج

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

88 
 

اش یمان مسیحیفهمید که این اعتقاد چقدر برای او تعصب نژادی در افریقای جنوبی و هند، به روش جدیدی  نفرت  

 نویسد:می  . ویاسی استسا

ماال در هیچ موضوعی عهد جدید ص آشکارتر از ی خود مسیح  هااز این نبوده و آموزهتر  ریحاح
نه بربر، سیتیانی، بنده یا نه یهودی...  نی است ویونا  نهو  "در ا  نویسد:می   ه است. سنت پلدواین ب

 آزاد، بلکه مسیح همه چیز و در همه چیز است." 
 

آمو که   راری صلح بدون خشونت بود رقز قدردانی جدیدی نسبت به آن پیدا کرد، بدروه ان ید کجد   هد ع  یزهدومین 

 زیستمی  که مسیح در آن  محیط تاریخی رامربوط به  وز مسائل  شده بود. اندر  هدروی کوه آموزش دای  در موعظه

هی کرد. او به خوبی پویایی ، سامانآموختمیو   ز این رو، ا  کرد.درک  یح را  سمادی عصر  و اقتص  ی سیاسی هاد

چه   او از عهد    ردرونی پر رونق نوشت، تفسییک زندگی معنوی  ی  سعهتوی  نه آثار عالی و محبوبی در زمیاگر 

محور و  اهجدید بر  آن تی اجتماعی  وی  سیاسی  داشت.  طرز  اکید  از  دور  اختیار کردن بود.  سکوت  فکر  به 

 ه نوشتند:  کس در این بارسایدی و چاتورو

کرد می  که احساس  بود یی  هاراضی نسبت به برداشتد، اعتنوشته بو  دروزه انتی کدداشیا  نآخری
امه از برن متروپولهارد یکی  و   یحیتگاه مساز دید اینکه    مبنی بربود    ن ایجاد شدهتیی پخش 

م و ظلمبی   در برابر  قاومت بدون خشونتمقاومت، حتی  وی نگاشت: اشتباه است.    ،عدالتی 
ما  رپرو" را  اشت...ا د ماس  ت  انبرامپی ا با  میقمستدگار  اورشلیم  در  دولتی  بر و حاکمان 

پایان او بدون ترس، از اول تا    .حکومت تئوکراتیک خودشان به چالش کشید اساس...شکل فاسد  
  ت."ی پرداخر عموموبه ام

 
موعظهمندیای مثال، در تفسیر خود از بخش سعادتبر های سیاسی  روی کوه، پیوسته بر  ی  های  ی هایه انیبپیامد

هفت  اندروز باید ت  یرپرولح  این صکند.  می   د تاکیرکت  ب همراه داشته باشد تا آرامش  مام   ی را برانعمت دیگر را به 

 وی نگاشت: دیگران به ارمغان آورد.  

ما قرار داده است، برای خلوص،  برکت واقعی در  ی  مثابهح به  شخصیتی که مسی مقابل چشمان 
و حق و  شخجهانی که به  در  یقت  محبت  انه تسلیم شده است، به طرز سازش وحشیزور  ونت 

همهخشونت  اش  رجسته است. او از آغاز تا پایان زندگیناپذیری ب اشکال آن انکار کرد   یرا در 
معیارپایین آو  و با اهیخال   ردن  هر چند اندک، تمام پادش الل هاقی خود،  جهان و شکوه و  ی 

  نپذیرفت. آنها را 
 
از  اندردرک   هنده42تا    38ه  آی  ال متجم انجینپبخش  وز  د ارهای گوااز کاش  تجربهی  ، بازتاب  و خون  رز شت 

و  ساتیاگر ااها  موعچیزی  از  درک گاندی  دلش نشست."یم  دید ؛ چیزی که  باالی کوه استی  هظز  "  مستقیم بر 

 ی تاریخی خود قرار داد:هارا در موقعیت هادر آغاز با دقت این گفته روز ند ا
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 شد. طبق قانون شرافت آنمی   تلقین  هیو تو الش  ت یک چساری  گونه ردن بر  سیلی خو
زها، مجازات فوری بود. به احتمال فراوان ای  رو ک ختالف آغاز ی  نسیلی زننده مستلزم 

هادانور خوالنی د   د بود. ه یا قبیله خوا
 ز ااگر  ه  کند کمی  شارههن زیر آن بود. مسیح اپیراتر از  رقه یا لباس باال بسیار گران خ

ود، به جای مقاومت در شضا تقایی اجبار مانند دعوای قضاوعی حت نتچک وکای خواستهاز ما 
هدیه آن ممکن  ارزشمندتر بای  برابر  دعوای  رایگان، بدون هی  ه بسیار  ه منظور ایی، بضقچ 

هیم دن در دادگاه برنده ش  .  یمبه دست آورد را تا قلب ستمگر بد
جادهاجبار به "یک مایل رفتن" به   در  رراتوامپ  ی بزرگاهیک رسم  وم اشاره  ری 

 کار اجباری بکشد تا کار رسمیای  هر محلهبود از    افسر دولتی آزاد به موجب آن یک    دارد که
هد.   خود را انجام د

 
د قرا زمینهن  اد ر  در  آنها نمونهمی   را تغییر  هاتفسیر مقصود گفته ی  ریخی آنها فورا نحوهی تاا هاقوال  ی هادهد. 

موقعیت مش مخاط  ند هست  ظلم  ی واقعیهاخصی از  امال آشنکه  ها را در آن شرایطایند.  بان مسیح با آنها   یمسیح آن

واهمی  دهد و از آنهامی   قرار  و آنچه را آموزش اند  ر او را دیدهرفتا  اند،قات کردهال و مبا ا کنون که  تصور کنند ا  دخ

م  د واهنر بخ. اگکنند چگونه رفتار  تا بدانند    اندد شنیدهدهمی  ، چگونه د کنند لیاز او تق  مو ستظلم  ی  هاطیحدر چنین 

واهرفتار   او به اسند کرد خ از شوندگان  دعوتی است  از تخت؟ این قطعه،  وع نویسد، این نمی   اندروز  .تالفاده 

 ری: دستورات یا قوانین، بلکه زبان تصوی بان است، نهخاصی از ز

روسمردم سای  همه  کند کهمی   "زبان تصویر" استفادهاز  او   و  د اتده   در د  رندات  وسیی 
هامگونه خطر  ا بدون هیچ  زیرد  ونشنب  شانرون خانهد گفتگوهای   و  کرد  درک  توان آن را  می  اب

همچنین می  عالی برای انتقال تبدیلی  نقلیه ی  وسیلهه یک  ب  را. شکل شدید آن  سپرد طر  اخبه   کند. 
  نند.کشف ک ریی را در زیر تصوعنای درونی واقعماندازد تا می  ذهن را به کار

 
سوزش   ،"چشم در برابر چشم، دندان در برابر دنداندانند:  می  ازات رامج  مخاطبان مسیح به خوبی الویان یا قانون

گوید، می  44ه  حاندروز کلمات انجیل متا صف  یخط." به گفته بر  در برازخم، خط    ربرادر ب  ، زخمدر برابر سوزش

را مورد آزار  امو برای آنها دعا کنید که ش نیکی کنید،رند متنفاز شما  ، به کسانی کهید منان خود را دوست بدار"دش

دهند. و اذیت قرار هانی صقانون قصا " بهن دانی از سهم . اندروز، با قدرید کنقت ، د امال متفاوت آمده است که از ج

ها  ای که سدهوزهآم  -دهد می   خی قرارتاریی  جیره بازگشت خیر به شر را در زنی  جهانی خود، آموزهه  اشرق با دیدگ

از طریق بند آغاز شد   بودابا  پیش   مه یافت و با  ی  رنج کشیده  یه،  ادا مرگ مسیح بر  مطائب خداوند  ما،  اشعیا  و 

 رسید. ج به او صلیب

واهر  اگ آرام این ای   میبخ را  خیر به  ازگشت  ی بر بده مبنرشد  مسیر ری کنیم، باید  پیگیشر 
. شکل بخشید اما بودا  ی گوتزندگدر    را  مهمی  ه کشفین اید ام.  ای در تاریخ بشر بپیماییوالنی

الش  ی د و بشر به   یگزند رسید  می  ن هنگام به نظرکه تا آنجیر رنجی بود  برای گسسستن زر 
  .استگره خورده ی با آن اپذیرطور گسست ن
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هم یک روح است.  44تا    38ی  ، پیام انجیل متی، آیهاندروز  دید از   و  هم یک روش  هم رفت  آیاتاین  ،    هروی 

ا جدیی  شیوه دو جارویکردی    –گیرد  می   وصیفبه تد،  زندگی کننکه مسیحیان باید    ز زندگی رادی  یگزین برای 

راه  ستم پذیرفته بودند: راه عقب نشینی و    ت خشونت ومکن برای شکالمتنها رویکرد  ی  مثابه ه  ب  رراهی که بش

الفی و پاسخ   هت کاس  "ی"طبیع  ،زند می  ما آسیب  هداند که وقتی کسی شخصا بمی   الفی. اندروز متمایل به  ما 

ممی  او  وی باشیم.مشت    ابربر  در  مشت آنداند که عدالت معمولی انسانی    و  ترازو یکسان شود است که    ستلزم 

 دهد. می  " است که او پیام "چرخش دیگرگونه" را قراررایز "طبیعین غا در برابر ایزم باشد. دقیقمجازا ال

ه ر به آزار و شکنج ی اگعمل کنیم: حت قا بر عکس  وید که دقیگمی   ما  به  راال، پروردگاین حو با  
د  ادامه  مجازی    مسیح به زبانییم.  مقاومت نکند،  ا خود  ما بسیار  اعمال ک  د گویمی   به  در  ه 

الش برای به دست آوردن  راط  آزاردهنده افنه به  وتمنداسخا ما باید در  او و تغییر   محبتکنیم. 
مایل حمل کنید که بار او را ید  ر کرمجبوشما را    . "اگر اوباشیم  شقلب ن را دو عوض آ  ، در ک 

 به دست آورید.  المقلب او را کاتا هنگامی که یعنی  – مایل حمل کنید" 
 

آمای گاندی تا حدی یداند که ساتیاگراهمی  وزندرا تکنیکی   –مسیح نیز یک روش است  ی  وزهک روش است، و 

مومن با خشوی که در آن  ی و عملواقعی  هااز محیطای  طیف گسترده  که باید در است     شودمی  روت روبه  ن فرد 

اما از این صطالح  پیاده شود  به   روی کوهی  درک موعظهم  اره در د ترسد خواننده دوبامی   کند چرا کهنمی  استفاده، 

مای  مجموعهی  ثابه م  ابمجا  ود ر گفته خ  نید؛ بنابرانری کوار از آن نسخه بردابردهو  قرراتی بیافتد  از قوانین و 

 ند: دامی 

 
 ینامم. خیلی بیشتر از آن، بلکه یک روح است. کلمهمی  کافی یک روش  یزهمن این را به اندا

نامیم.  می  ک"که ما آن را "تکنیچیزی  –ت ستصویر اداری جزئیات "روش" به معنای نسخه بر
مسیح است. در واق همان تصاویریاما این بسیار دور از تصور  کند، نسخه می  رائهکه او ا  ع، 

 رسد.ی م ممکن به نظرناکه ست مسیح اسخنان لفظی ت الی تحبردار
 

شخصی که آیه عظه در بازار  ر واقع هنگام موکه د کند  می   ریفر را تعدر الهور  تان یک مبلغ پیسپس اندروز داس

مد مبل  ش زد.استری  به گونهای  را خوانده بود، ضربه همان چیت زغ  ماند تا دقیقا  زی را که استادش  یادی منتظر 

هد   وصیه کرده بود، انجامت را    مرد   ستمگر  و در نتیجه قلبند  برگردا  مردی که زده بود  یچپش را به سو  یو گونه  د

  یز وفرد، تجحصر به  و منبسیار نادر  . این زبان به وضوح رفتار خاصی را در یک محیط خاص  رد به دست آو

 گوید: می  وض، اندروزعند. در کنمی 
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الیی  هاآن موقعیت راقبت  باید م وح باشیم که با ر  هشر در زندگی روزمر  بازگرداندن خیر بهی 
همخوانی دارد و  اهآموزه واهد  می  آن گونه کهآوریم و  دست  به    سپس مشتاقانه آنها رای مسیح  خ

ماال هیچ ب اح از  رفتار کنیم.  او خشی  آن    ..کهارد.وجود ند   تدریس  از زنندهسخن آسیبدر  تر 
 آن باشد.  سودمندی

  
رقابل  یده آلی غیف یا ای به ضع فراخوانور از اینکه  به د   هروی کوی  موعظه  یهآموزبرای اندروز  مانند گاندی،  

اجهه با خشونت شخصیرمانانه و تخبه کنش قه  دعوتی بود  باشد،  تحقق مو برای .  ظلم و ستماعی و  ، اجتمیلی در 

 ح است. وان مسی پیرراه ی کنندهمتمایز امر   نیز ادرونا

 عدم خشونتی هیح در زمینی مساهوزهیی پیرامون آمهایی به پرسشهاپاسخ .2

موعظهکتاب اندروز کند. می   کامل بیانرا    م خشونت مسیحیساسی او از عد است که درک ا  روی کوه، اثریی  ، 

د ی  هی مشخصی دربارهاپرسش آموزه  زمااین  د هاهزمین   و  هانر  مطرح شده است و اندروز  ر برخی  ی دیگری 

 عبارتند از:  هاشسرست. برخی از آن پیش به آنها پاسخ داده ا هانوشتهدیگر از 

واهد به  ی م  وحمون ساتیاگراها به وضراپیدی در آموزش خود  "گان  نخست: منقلب  را  وی  دست یابد و  طرف مقابل  خ

دیگ از  و تیز است که    ناچن  سیانه فریبح  ر سو، سخنان مسیکند.  امال نادیده گرفته است. آیا آنهگویا  تند  را  ا 

 است؟"  تومتفاآموزش عیسی با گاندی 

اما    وبنده و که سخنان مسیح ک  اندروز موافق است به با سیلی از ترحم  مسیح  ن  به دنبال آخشم او فوق العاده است، 

امه  نویسد:می . ویدهد می کارش اد

الاوت  او با قض زای  فوق العادهقی  ا داد  آنها پاسخ  را  به  ها فقرا  و شمرمی   خواریرا آن دند 
مکردند...می  انطردش هر بار که خشممی  توجه اما  از خیزد، در پایان سیبرمی    شوید که  البی 

دوست شود... وی دشمنان خود را نیز  می   گران سرازیرو شفقت حتی برای ستمرحم،  اشک، ت
آن سخدارد. آیا   اید ر اوبر سنان  در  در  رشلیم توجه کرده  زد و بر ریمی   پایان اشک...چگونه 

 یند؟رگمی  شهر غرور
 

ندای تعالی" نیست؟ آیا برای ؟ آیا "است  اهاز انسانی ی شمار اندک روی کوه برای موعظهی هزوآم پرسش دوم: "آیا 

های عادی  رند؟  ذاگمی  رس شته را پمرج و زندگی روزو انسانی ازدوا  کسانی نیست که پیوند

در جوانی،   سیحآورد که ممی   وی به یاد کنش قهرمانانه است.  روی کوه خواستار    یعظهاندروز موافق است که مو

اوجد  و  مرد بود   ر  ازکنش قهرمانانه،  هایش برای  فراخوانن،  مرد جوان است.  رو، به گفته  تالش یک  ی  این 

هد بود. اندروز در سورجی حیهروبرای جوانان و  اندروز، پیام مسیح همیشه  :نویسد می انسان جذاب و گیرا خوا
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هر شخص  تصویر مرد جوانی است که   هشهمییت دیگری در تاریخ بشریت برای  مسیح بیش از 
موانعیمی  نشان و  بی  دهد با  ررناپذیری بتصوی  به گونههیجان  رووزرگ  و با می  به  شود 

هر کدام در  جها  دیانان انیانگذارکند. دیگر بمی  جسارت روحش بر آنها غلبه خود  ی  حوزهن که 
والنی بر رر نجبسیا و پیام حقیقت اند  دهرملی  ساو در کهن اند  وی زمین داشتهیب هستند، عمر 
دارد. افسیح این یک ویژگی  م  اند. سر گذاشته  را پشت  خود  و برای همیشه نشان وق العاده را 

  را جابه جا کند.  هاوهک اند تومی  که رد اد ...ایمان .مسیحوانی است..دین ج ی ندهده
 

برای   ار الزماست و کبسیار فراوان    نآ  بعجایزیرا    ای نیاز ندارد هانهبسل به قهرمانان هیچ  ندروز، تواز نگاه ا

هم استلمرو  ق  پایه گذاری م اما وی تاکید بسیار  پذیر است،   ط به دلیل ایمان امکانپروری فققهرمان  کند که  می  ، 

آن افراد   هکای  . جامعه دهد پیوند می یک پشتیبان  ه  ب  رام  رد م  ی که نایما توانند کارهای بزرگ انجام  می   از طریق 

هند. او یک دا   کند:ی م را تکرارای ن افسانهاتسد

مرکز خود دااین حقیقت بزرگ ر   رستگاریراز  درک  به    ان شدیدا مایلفرشتگرد: اینکه  ا در 
 د:پرسیدنفرشتگان  .  است  تهبازگش  زد پدرنعیسی  حالی که  ، در  هستند   عیسیطریق  از    انسان

کوچکی از مردان و   گروهعیسی پاسخ داد: "اشته اید؟"  باقی گذ "چه چیزی برای انجام این کار  
زمان محاکمه شکست ب ر د اگ  مرا دوست دارند."اما  هکزنان   چه؟ آیا تمام  ر  که هایی  رکا خورند 

هب  آنها شکستاگر  ری،  آعیسی گفت: "انجام داده اید، شکست خواهند خورد؟"    ر کاری خورند، 
واهد خورد."جام دادانکه   چه  ه ام شکست خ چیزی   یگرداد: "نه د   ؟" عیسی پاسخ"فراتر از این 

"و س داد   سپ نیست."  واهند خورد.نآ:"  چه؟" عیسی پاسخ  شتگان با دیدن و فر  "ها شکست نخ
  .امر باعث شده بود، شگفت زده شدند ی که این محبت ماد به نفس متعالیاعت

 
ن یازدواج و زندگی  که ازندگی کنند  ی  ن پیوندهایکنار گذاشتنه به دلیل    ونت راخشپر    زندگی  انند اینتومی   مردم

. در واقع، بخشد می   امهلکند و ا می   مایتآنها حکه از  است  ایمانی  ی  معهدارد، بلکه به دلیل جامی   را سر پا نگهجهان  

ر  . او بمخالفت کرد است،  وی  ی  هاستن به اشرم ویی پطی برا جرد شرت  ذرنفشرد  می   پاکه  گاندی  اندروز به شدت با  

اندی از تن و ن فرار گجهان، علیه آنچه به عنوا   یئید کنندهم تاپیاو    مثبت مسیح نسبت به ازدواج و تن بنیاد نگرش  

هد انکار  برای اندروز  آورد.  می  دید، استداللمی  قیر آنتح برای   را  هاانسانکه    چیزی استتن،  اجتماع ایمان، نه ز

آزاد انانقهرمش  کن داد کهمی  ه  او توضیح  رایمانی یوحنا پیری  چگونه جامعه  کند.  اوان ایمان  ازز تا  دنیای   رس 

از نویسد: "می  روزرو شوند. اند ود مرگ روبه  بودند تا با خین رو، آماده  ز اکرد؛ امی  ده و قدرتمند روم دوررتگس

زمواقعا ب  وانشاگردان ج  ایناین بود که  تر  همه چیز شگفت وب  زمه،دون  انحتی بدون ف  دون لرزه  از  تقاریاد  م 

  "د.شتنگذ  دومیتیانی وحشت دوران آزار و شکنجه

دانند رفته و می  عی""طبیشان تر از آنچه اکثرفرا او وان که پیرح این است مسی پیامی فشردهد که ار داررصاندروز ا

آن چ  رالتیح بسیار بانند. تقاضای مسمفرط رفتار ک   محبت با   اطر  هت کیزی اساز  واهد. کلمهمی   فشادنیای   ی خ
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" اندروز کلید perissonیونانی  ا" برای معنویت  نی و فزو  حالتدر  کنید؟ ثال  می   چه  perissonر  د "  –ست  ی 

ی ، به تاریخچهجام، او در پاسخ به این پرسشید(؟" سراندریافته ادر ایمان  دیگران  از طریق    بودن )که  سرشار

 کند: می رهای اشا گزینهیکرد دو ه یا روانوگد  ارمعی نبود ن و ستیخنکلیسای 

هرگز  راز حوه هیچ یک ات کاس  چشمگیر دیگر این  یک واقعیت تاریخی ی نکوشیدند معیاریون 
اهی ند...نخستین واعظان بشارت پاد ائه کنیسا ارروزهای کل  خستیندر نانه از این نوع را  دوگ ش

که   گونه هماندگان را  مردان و بر   ؛د فراا  ترین  ان پستیماز  یدند، اغلب  مردان و زنان را برگز
  یر ساختند.ظنکم انی ان عادی قدیسردمم ازو  زاد کردند آمقدس  ند با قدرت روحبود 

 
جهانتوان آنمی   نیست؟ مطمئناقعی  غیر وا  روی کوهی  هموعظا  وم: آیپرسش س واقعی سیاست به کار برد؟    ن را در 

   افل بود؟ی فاسد غهاو دولت هامانساز شن ورور، خ ی شهااند انسحقیقت وجو آیا مسیح از

هان غافل نبود.  که مسیح از قد ارد  ار د دروز اصران  هادر پاسخ به این پرسش به وضوح در واقع،  رت شر در ج

 کرد:می درکنیاز بود  هابر این قدرت اری در برا که برای ایستادگ  یرکادامسیح ف

ماد خ م  ،اوند  ارهای  ه  خود   اگردانبه ش  ،سیحعیسی  این    شگرفت  پیرامون قدر ی  اپیوستهشد
جهان داد  این   بهو بر آنها غلبه کرد. فقط    روبه رو شد   هاآن ید با  که با، ایننیروهای شیطانی در 

آشکارا تجربه  ها را دست کم نگرفت...م آنیک د دیدند و  به وضوح  ن پاک او  دلیل بود که چشما
جها  تیه وقمان، کندگی خود ر طول ز، حتی د تنشان داده اس  مابه   است،  ن این قدر قوی  شر در 
  م!نشان دهیاز خود ی باورنکردنی باید هاکاری اه فد چ

 
اهمیت  گاندی    برای اندروز و جهان چت. شر  لیب اسصهمین  تنها    ست کهنان تهدید کننده و بزرگ او خشونت در 

چهرهلصگرفتن  که برای  توان ثال در عیسی یافت  می   راراه برای ایجاد تغییر   کرد. اورشلیم  سوی    به  اخود ر  یب 

 نگارد:می  ن زمینهند در ایجان هویل

آ حمل  نمسیح  اوبرمخالفت کردن  ، با  یبصل  را با  و با پذ ای رفتن به  و یرش آگاهانرشلیم  ه 
آن تجربه های صعی  عمدی  درد ارادهبورانه برای  ظیم  وجود ی  تغییر  در انسان به  شیطانی 

  د. ده بورآو
 

و  ی  موعظهی  موزهآتر  نروشخیلی  ی  ند گاعملی  ل دیدن رفتار  دلی  بهه  ک  رد اف کاعتر  روزاند  اهمیت روی کوه 

هدهه است. او  ک کرد در  را  صلیب آموزه  گاندی و درکش از زندگی  یبه خاطر مشا شونت را ی مسیح، عدم خهاو 

دو  پذیرفت  جای خشونت  به هم تنیده شدهبه گون. این  در  اممکنا  شانجداییکه  اند  های  ، 1924سال    در  ست.ن 

بزرگ در ی  ر طول روزهز گاندی د افظت کند و ارابر بازدیدکنندگان محاز گاندی در ب  ی آمد تانار گاند کاندروز  

هم ها" مراقغیرقابل لمسل "مقاب عهده  یانگ ایندیا  یش  ویرای  چنین وظیفهبت کند. وی  ای الهمقگرفت. او سررا بر 

 ایان یافته است: ونه پاین گخود به آن نوشت که ی اهشنکو وا ندیگای ز روزهآخرین رووصف در 
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رفت و تماشای    کنند، بهمی   نرا تمریمدرن  گلف  ه  فضاهای بازی ک  رد خط الراس،  بلندای  زیر  
شدند. می  بپرتابه آن سو و این سو    هاتوپخوردند و  می   تاب  هازها نشستم. دستهابلف  آمد گ

شان یهاستهه پسرهای کوچک د در حالی کد  کردنمی  کته پیش حربمندتر  ن نیروناز  مردان و 
جسمانی و نیروی    –یک فعالیت عملی بود    گیردرای  هر کسی به گونه .  گرفته بودند را پست سر  

ی تراس کنارم  روی  نجه شدهروح ضعیف و آرام و شکسوی  غریزی نگاهم به    طور به  زمانی.  
سمتی قات،  احساس  یو از رو  ا عجلهکرد. بمی   ی مردمش را تحملهاغم گناهان و  گویا  که    لغزید 

امه به  سوگاز کتاب   و   ید ؟ ببینستما چیزی نیش  برایآیا  ید،  گذرمی  ای کسانی که : "یادم آمد ن
صلیب را در زندگی ام پیش  بیش از  معنای  دم  غم من هست؟" و در آن  کنید، آیا غمی مانند  نگاه  

  دریافتم.
 

 خشونتی اندروز پیرامون عدم هااندیشه .3

زود فوز خیدران آم همید کلی  در  یهاهوزه  و  در مقالیم مسیح، پاعنتیجه ت  گاندی  ی لها سخی است که ویلیام جیمز 

از بزرگام تشردر هنگف خود  معرو ( به  جنگ"  القی براین "معادل اخ)یعنی یافت  نیازهای بشرترین  یح یکی 

امه دهند  ن حقیافترای  ب  رای  هاشیبه آزماآمدند    پس از او و گاندین بود. وی انتظار داشت افرادی که  دنبال آ یقت اد

 : ت. وی نوشان بگذارند یبنضعیت فعلی راتر از وفبسیار را  هاییروشو  و اصول

همان ی و سپس ممکن ساختکنون  وضعیتی  قوت در توسعهو    ضعفبرای نشان دادن نقاط   ن 
خود به کاراصولی که گ امالبرد،می   اندی  ضوع مون  پیرامو عملی  ، نیاز به یک بررسی 

  م.ریدا
 

مطالعهوی با اندکی واقع و  مقایسه با تاریخ  در  ه  ه  ب  هادهس  کهیی  هاجنگ   یبینی دریافت که  ادام شدت 

قاومت  زی برای یک کارزار مکوتاه بود. آماده ساار اگراها بسیعملی ساتی آزمایش ی خچهیرداشته است، تا

 شت:ی نوو .بود جنگ رای  گی بآماد ی اقانه مشت الشخالقی، سزاوار 

انند میز مخشونت آی  ی گسترده و مفصلی که برای مبارزه هادگی آمابه  ای  وقتی حتی برای لحظه
آموزش نظامی    وجنگ   گیرد و می   ریک انسان را دربزیادی از زندگی  ی  هاسالاینکه چگونه 
ال روشنشود توجه کنیم،  می  ه تبدیلیک حرفبه    هامدت  پس از رد مو  القیثیر اتا   است که  کا

اهه ای ه شیوهن بتوانمی انشینی جنگ راج ایز برنیا   .دید بد
 
هر دواندروز و گ ک    هاتودهنش  بر کعدم خشونت  پیاده شدن    هک  دریافتند   اندی  ی هاآزمایش  واست  ید  د جی  هپدید ی

آن درعملی   دارد بالقوه  ی  توسعه ی  مراحل اولیه  آنها با  ام  ره.  خود قرار  ز آنها پس ایگران  دند که د بویدوار  دو 

به  مسیحیان بیشتری  نها  آر  مبتنی ب یی دید که  اهنهاندروز در اواخر عمرش حتی نشای بگیرند.  یشآنها پبیایند و از  

ههاین در اوآوردند. )می  روی  خشونت  عدم د ی لبی در انگلستان به گونه صلح طبود، هنگامی که    1930ی  اخر 

از ایرا رد. بسیپیدا ک  رواج ای  زایندهف و    ق وو شن شور  ی  دوم  جهانی  از میان ی  با تجربهدر طول جنگ  هیتلر 

موعظهایان کتادر پوز  راند رفت.(   عدم ی  ه ایدهکند که بمی  هارائ  حی رای مسیهاگروهی  چهیختارکوه  ی  روی  ب 
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زی،  یس آسیتا فرانس  هاگنسیبو آل  هاتاری تا کا  هانگریستند: از مونتانیستمی   حمسی  پیاممحور  ی  مثابه  خشونت به

هلو رها و موراوالرد  گیرد:می  ه)از طریق تولستوی و دوخوبورها(. سپس نتیج یان ا، کواک

غرب،  جاناکنون سر در  هام  در  ی  مه توسعهدر پایان این  از پیکره روبیوالنی  اصلی کلیسای  ی  ن 
م  هدر با  نند براامی کوه  وری  عظهز مسیحیان با عزم برای اجرای اصل موی بزرگی اهاسیحی...گروهم
شیدن کج  خود را برای رنادگی  که با کمال میل آم  الیرا دوست بدارید"...در حاند. "دشمنان خود  شده  تحد م

 د.نکنمی  رازوز اول کلیسا ابمانند ر شاناداتبه خاطر اعتق
 

جسته، افراد بر وستی با  د آنها    ترینبزرگبزرگ بسیاری دریافت کرد.  جوایز  ی خود  سی اف اندروز در طول زندگ

هند،  مهاتما گاندی بود.  بیندرانات تاگور و  ه رایژبه و هندوییزم را ااو از طریق دوستانش،  درون شناخت ز  سالم و 

هشه  او همی  .یازیدی از آنها دست  نقدردابه  و   جهادردان این فرهنگ باشکه قداد  می ی  گوا است،   نیکوه و این ادیان 

یاگراها در اول او از ساتدست  ی  بهجرد. تکنمی تر  جهانی تر و  باز  ش رایتو مسیحتر  ویو ایمان او را به مسیح ق

ی از ردانی زیاد گاند ذهنش نبود که قد شکی در  د.  انمانی تازه بخوا چشرا باو را قادر ساخت تا عهد جدید    لعم

و داشت    ن نیازت تعلیماتی بود که جهان به آعدم خشوناو و گاندی پیام    بود. برای  امال درستروی کوه  ی  ظهموع

 د. بون ای آ اجر اقشتم

هر ش  به خوبی دوست  خت وشنا   نده کرد. او گاندی راکسی بود که مسیحیت را ز  از دیدگاه گاندی، اندروز داشت. 

م هند بر  مسیحیت را  ونه باید پیامپرسیدند که چگمی  از او  بلغان مسیحیگاه  مسیحیت را : "داد می   پاسخ   سانند،به 

 اش." دروز بکن. مانند انزندگی 

 

 ضد مقاومتسیح م  اگردودر: شوارد یه جان
هوار   وآن ج  المللبینطالعات صلح  د ماهندام، و عضو  ترنوشگاه  ( متکلم منونیتی، استاد دان1997-1927د یودر )جان 

گیرد که می   از این واقعیت سرچشمهر داشته است. سهم او  معاصیات مسیحی  الهاثیر ژرفی بر  تکروک بود. یودر  بی 

مطررا دوبا   ینش بنیاد دو پرس  وی عهد جدید ح کرره  در  را اجتماعی  -م که عیسی یک اخالق سیاسیبییامی  د: آیا 

برای   ی آن چیست و آیاوا، محت ایز را پیشنهاد کرد اجتماعی متم-سیاسی  ک اخالقی  ؟ و اگر عیسیشد ا بداده    آموزش

البست عیسییا"سی  هاجاری است یا نه؟ این دو پرسش را یودر به ویژه در کتابروانش هنپی ای برو  ا   اصلی،  ، ان

آمد" و "وم پاسخ داده شده    هاو به آن  مطرحب"  القش مسیحیان نسبت به جنگ، صلح و انو نگر  صلحی  عظهموعظه 

موآنچه  است.   ژوهش ستفاده از آخرین ابزارهای پ که او با ا  بود این استو نیرومند  ل توجه  ودر قابرد رویکرد یدر 
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ی یات خالقی را به گونهالهقدس و  موشکافی مطالعات کتاب م  ابو    د سخ داپا  هاسشپرقدس به  کتاب م  تاریخی/انتقادی

  ررسی کرد.مند بنظام

در   خود،یاالهدکترای  کمیل  ت  یرمسیودر  و اسزیر ن  ت  دانشگاه بازل  کار کظر کارل بارت  در  آموزش    بهولمن 

اماا قرار گههر دوی آنزیر تاثیر  ی خواندن کتاب مقدس  هپرداخت. او در نحو دقیق کولمن  ی  عهمطالز  ژه ابه وی  رفت، 

مقدس ژوهشگران کتاری از پ بسیآثار    زکولمن ا  افزون برین متاثر شد. او  لسطنخست فی  دهمحیط سیاسی س  از اب 

وهشرد و  فاده کاست هه  تسیاسی  باره را در  خود   هایپژ میان  در  توسعه بخشید.    1960و    1950ی  هاعیسی در طول د

ککِنبرگ، جارادولف شناس کانزِلمن،  ناهد،دا اچ    ی چون سییهاچهره  پژوهشگراناین   کنزی، یرابرت نورت ن ال م

و  هارکریستاس جی،   دیتر،  وجود داشتند. هنبِ ل  نداتسانس  در سال  تس  وی  دوم کتاب  و  ،1994گامی که  یرایش 

هسیاست ع ن  دس آتاب مقمعتبر ک   رانپژوهشگتایید  و    یی افزود هانامهپایان    هار یک از فصلیسی را منتشر کرد، به 

را پیو ان.  چونانی  ید کس؛ تایست کرد زمان  مارکنوس بورگ،  مول،  اف  دومینیک کرایت  توماس : سی  سان، را، 

هورسلی، والتر ای  ریچارد  ای.  آدالجرار  روری،هابروگمن،  جی،  اس  جاد لوفینک  مایر،   یاربرو کالینز،  ن پی 

فلسطین را    ستخنی  سیاسی سده  یکه زمینه لی  کار قب  بسیارید  ح  دی تابعی  هاشژوهریموند براون و والتر وینک. پ

های سیامی  توصیف  کرد.  د یدادند، تایمی نشانا سی رعیی هاآموزه مال وسی اعکردند و پیامد

سیاسی   ه کتاب مقدس گرایش داشت تا ببیند آیا عیسی یک اخالقطور جدی بتدا و به  ین رویکرد که اب یودر با اتخاذ ا

م  را و آییآموزش  الا این  دهد  ارپ  برایق  ا روشمی  ائهیروانش هنجاری  معمولهادهد یا نه،  ن را که به ای   ی 

"ویژه مستقیمش کشید. به  خته بود به چالدای بنیادین پرهاسشپر ا" راییزمئالرا مکتب  و  "قانون نهولد نیبور  خالق 

آمو  یقیم روشستم  همچنین   عی" افرادی مانند پل رمزی را به چالش کشید. اوطبی کاتولیک را که   ماعیاجت  یهازهکه 

  .، به چالش کشید بود فته و رشد یا گذشته بیانی ی پاپ در سدههاش نامهدر بخ

مشخص کدر کتاب "سیاسی عیسی" ی راهی برای ارتباط دانودر بر آن شد تا  با اخالق دن مطالعات عهد جدید  د آیا 

"متکلمینویسدمی   یودر.  ا نهدارد یب وجود  گ و نقالنج خشونت،    ئل قدرت،اجتماعی، به ویژه مسا مدت:    ستهان 

آ  تواند می   پرسند، اورشلیم چگونهمی  ادعا  باارتباط داشته    نتبا  م و روی  م دربارهت لحکه بی  این استشد. در اینجا 

  ."یا نه دارد  ماسادا چیزی برای گفتن
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همکار پیش  دانالهیاتورواس،  هاتنلیاس و  دوک  درمعروف  :  نوشت  ین اثرای  هدربار  دام،نوترگاه  دانش  ین یودر 

امریکا نگاه کنند الهقرن    اینیحیان به  "وقتی مس س  ورواها "آید.می   به چشمه  تازیک آغاز  سیاست عیسی    یات در 

  داد. را تغییر    هاتگنشتاین پرسش، اما مانند وینکرد ئه  ی قدیمی ارااهپرسش  به  پاسخ جدیدی  نویسد: "جانمی   چنینهم

هوآثار    وعهمجم م توان  می  ادر رارد یوجان  النی    کیی  ثابهبه  گی : چگوندرک کرد برای قدرت  گشت و گذار ط

جهان خشونت  یکقدرت به عنوان    لااعم همهی  لهأدید یودر، مس. از  شاگرد مسیح در    –اشکال آن  ی  خشونت در 

تامالت   مرکز، در  یای تودهافته دولتنت سازمان یستثمار اقتصادی، و به ویژه خشو سیاسی و اجتماعی، ای  سلطه

 الب اصلی" نگاشت:  در کتاب "انر داشت. وی او قرا یاتاله

ن برای عصر موآزی  نقطه  ترین  هم این م  . شاید سنگ محک است  ترین  لیعموو م  ترینمهم گ  جنی  هألمس
ماای  هکتما باشد. ن از  در نهایت مسیح است  می  که  ه  او را بر که  م دیگک مقای یا  پرسند این است: آیا 

  پذیریم.می جهان نوری ه مثاب
 

عمدتا از دو منبع  7یتیجنگ جهانی دوم و سنت منون   پس ازدر اروپا    فت: تجربه اورگمی   سرچشمه  این نگرانی 

ی در اروپا فرستاده  زسکان و بازسا وهایو برای کمک به اتوسط جامعه منونیت اک سالگی  در بیست و یاو  وی.  

در آنجش و  مستقیما  اد.  هد  از جنگ    رهاهشرانی  ی شا میلیون  المشو  بود  ناشی  دلیل  ت اسکان پانزده  تن که به 

 نویسد:می  ل زیمرمنرا دید. ار شده بودند ی خلدای آوارهی نیروهای روسشروی پی

  ام ام سی   ،1949وکراین بود...تا پایان سال  ، لهستان و ا پروس  یی ازهااهندگان شامل منونیتن پنجریا
هزار پناهنده کممجدد بیش از یازد  اناسک  یت( بهمنونکزی  مری  )کمیته  ا یا  ک کرد. بیشتر آنها به کاناد ه 

مها   .ند پذیرفتپناهجویان را روهی به صورت گدو کشوری دند، جرت کرپاراگوئه 
 

جهاه  ین تجربا گ  هولناک جن به    ییاقن اشتکه چرا چنید  دهمی  ضیحتو   . خود ویماند   نی دوم تمام عمر با اوویرانی 

 ظر عهد جدید داشت.  و چالش خشونت از منت جنگ یان به خالقترداخپ

د  از خشووم آگامنبع  او  و  هی دقیق  از میرامی   ایجاد   تهدیدی که برای بقای سیارهنت    منونیت وی ناشی   ثکرد، 

جی  شد. تجربهمی  در  دهقانی سدههانگمنونیت  هم ششانیی  زند معتقد بودن  اهمنونیت   کل گرفت.زد و د که  گی 

وضوح ح به  دند که مسیخواندند، دییم  می که آنها عهد جدید راهنجار است. هنگا  یانی عیسی برای مسیح هاوزهمآ

ا اجبار یسا بداخل کلنها در  آدهد. از این رو،  می  وان خود آموزشرو عدم مقاومت را به پید  زننمی   دست به مقاومت

 
 .  دشومی  امانی انج ا از طریق آوازخومش تماستآن پر ی که درذهبمتی سن  7
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آماعتقاد مخالف بودن به مهاجرت  به    مجبورقتل عام یا    به خاطر این عقاید و  د  کرمی  ید تهد   ت رامقاما  هاوزهد. این 

 شدند.   یگری د هازمین سر

هوارد یو  شد. پدر  در شمال اوهایو بزرگ    ست بیزون از اسمیت ویلدرک گروو،  کلیسای منونیت او  در درجان 

هم رهبری اوک  بزرگ  ، پدرشبزرگپدر زرگ ب  پدر  اشتند.عهده د  رصد سال بز  ا  یشبرای ب  گروو راش و پدرش با 

 وشت:اره نب  بود. مارک نشن در این فه شناسی در جنگ داخلیمخالف وظیستین گود، یک اش، کری مادری

منتقل شده است..."وقتی ،  زرگشپدربی  جان یودر درباره  از جمله حقایقی که به  او   گود،  به 
  ."نمکنمی  یکردم شلبه متند. من انسان هس اما اینهافت: اندازی داده شد، گور تیردست

 

 کار او را  ست.ه انادیده گرفته شد   هاسده  در طول  آن  لهای سیاا پیامد ح بسیم  دانست که اخالقمی   وبییودر به خ

  یر ز  اتوضوعمصل به  فین  و، ااز این ر  اج به بهترین نحو درک کرد.با آن دالیل اخر  ثو بحتوان در گفتگو  می 

هد پرداخت عالماه  ش ر: شخوا مورد سیاست عیسی،دید د ؛ عهد جا خشونتب  ربط بودن اخالق عیسیبی  برای    ر 

 . یودر رور؛ و تاثیر گاندی بیبن کنستانتینیزم و راینهولد نقد 

 
 با خشونت مسیحبط بودن اخالق بی شش روش عالن .1

موارد، ن اکثر  در  ران اصلیی جری خالقی  ه ظرییودر دریافت که    ط عی مرتبالق اجتمااخ  ائلسما به  ، عیسی 

ر ویرایش دوم کتاب  )د   شد.ی م  لقیربط تبی با خشونت    خالق عیسیداند. او شش روش رایج را بیان کرد که انمی 

 افزود.(ش مورد دیگر را سی شت عیسیاس

  یح یکمس  القگفت که اخن شد. او  یبور بیالد نراینهوآلبرت شوایتزر، اخیرا توسط  به تاثیر از  نخستین رویکرد،  

هیچ توجهظار داشتند که دنیا پایان یاانتاش  وان اولیهت" است. عیسی و پیرقق مو"خال مسائل ی به  بد. از این رو، 

یی که عیسی آموزش داد، مانند رد خشونت و دفاع  ها د. ارزشنداشتنادوام  پایدار و بی  عه اموط به ساختن یک ج مرب

ت ممکن  عدم مقاومکند.  همه چیز را  مل  تحاید  ت که بنشده اس   طراحیای  ه معاجت، برای  باشت ثروو اناز خود  

منتظراس مردم که  مناسب  ت برای گروه کوچکی از  جهان هستند  مردم و    اهاز دولتما برای جهانی  ا،  باشد   پایان 

را  یست. یومناسب ن برهنه   هر نقطه بدین شکل  در تفکر نیبور  "در  اخالق اجتماعی بایای  الصه کرد:  د با که 

به خودی زش  جامعه به عنوان یک ارز این رو  ی کند...اتواند کمکنمی  کاراشآسی  ند، عیبرخورد کان  زمت  شکال

  ت نداد.یمهگیرد که عیسی به آن امی د ه خوب رجی را اخود 
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ک محیط روستایی ساده زندگینای رد این بحث است که  دومین مب روابط رو ه مسائل  قط بکرد و فمی  عیسی در ی

رو توج د در  او  ه  های  هنپیرامون  ی تدریس  رادی بهیچ قصاشت.  تی،  ات طبقارزپیچیده، یا مسائلی مانند مبااد

 نداشت.   المللبینابط ی قدرت یا روهاهحلق

که  ردند  کمی   زمانی زندگیدر  اش  یسی و پیروان اولیهن این واقعیت است که عربط بود بی  ادعای  ایم برنای سومب

مسیحیت پیشرفت ک  آنجاون از  اکن  تند.نداشاسی خود  وضعیت سی  نترلی برک ت و ی بزرگی در تاریخ داشته اس اهه 

هرگز  شوند که عیسی    و به رت رواز مسوولیباید با مسائلی    یحیانغرب است، مسکل فرهنگ    ختسااصول آن زیر

 کند:می به آن توجه نکرده است. یودر در این زمینه از پل رمزی نقل قول

  ارد. او د دیگر سروکار    یک شخص با شخصی  هطراب  یعنی..خالقی.  وضعیت  ترین  هاد ها با س عیسی تن
می بایست در  که  لبکنند...ت  مقاوم رد حمله قرار گرفتن  وم وقت    درباید  نصال  ا  هانسانچگونه  د  گوینمی 

  دست به کار شوند.تر  وارد پیچیدهم
 

اه حی و وجومسائل روبه  فقط  این اعتقاد است که عیسی    بحثچهارمین   ل اجتماعی یا ائمسه  ن   اد ود می   میتدی 

هن افراد ت داشت، تنها در درون قمیاه سی. آنچه برای اوسیا   گذشت.می لب و ذ

موحد افر، عیپنجم مردم از چیاسخومی  که  اطی بود سی یک  ی برگردانند تا بتوانند خدا را در زهای این دنیا روت 

امیبت  سگس  تش کنند.روح و حقیقت پرس ست. انی ای انسهاشارزی  ههمشدن  نسبی    به معنایی و انسانی  هلار  ن 

 شناخت.   توان با یک پاسخ اخالقینمی خدا را

 م مرد   ربطی به کارکه البته  بود    اریرستگی  دیهه  آنو  ا کند  هررا از گناه    هاانتا انس  زل شد انمسیح  سرانجام،  

همندارد. رفتار د  هم نقط ایمافنیست.   رست م  داد. نمی هاسانرفتار ان چگونگی  اهنماییربه یتی مهح ات. مسیسا  م

 ت مسیحسیاسی دربارهعهد جدید  .2

نخست چگونه بوده  ی  هسد یاسی در فلسطین  راز داشت محیط ساب  ود کهکسی بخستین  نیودر  ن،  کولماسکار  پس از  

با الهام یز،  مت آونشخای  هشخیز  .کرد می  گیده زند ت نشانسد است. عیسی در کشوری اشغال شده و زیر حکومتی  

مذهباز   هم پس از زندگی عیسیباورهای  هم پیش و  هر فرد در اینروی دا  ی،  ی  ها انتخاببا برخی از    جامعه  د. 

اهت بی  تحت اشغال خارجیشده  د متولمردم ی هانش با گزییی که  هاانتخاب  –اساسی روبه رو بود اسی سی  نیست. شب

شی م: رویم و از آن به بهترین نحوه استفاده کنیرلی که بود بپذیشکمان ا به هیت رموقعاین بود که زین جایگین نخست

اماپذیمی   روم راومت  ب حکخانتقع بینانه. این اوا مهم فرهنگ یهود اهشود که ارزشمی   مطمئن  رد،  زنده نگه   ی 
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تواند  یم  کهدولتی  ف  ز طرا  ضمینو ت   ن یهود،ش قوانیناختن و آموزیت شبد، به رسمدر مععبادت    –شود  می  داشته

 نوشت:اده کند. یودر در این باره پیدی خود را دین توحی

هیرودیان و  ا ها،صدوقیاین راهبرد  ت انجیل ممکن نانکه خوانش سطحی روایچ   ن در عصر مسیح بود. این
  نه الورد مسوک راهبی ودند کهوشمند برهبرانی ه؛ بیاندازد ر و ناپسند ابد و مک دمی را به فکر مردماست آ

  دهد.تواند انجام  می که فرد  انجام بهترین کار ممکن در شرایطی است شانانینگرکردند. می الدنب را
 

ی  هاپیچیدگیخود را از    وجودحش  حیات ورفتن به  با  توانست  یم  ن بود. او مسیح، بیابا  دومین جایگزین فرا روی

ا ایی  فوبی  یهازندگی شهری و وسوسه مثابهابابیش  ارز  آشکاراو  رها کند.  را به   پاسمکانی برای عبادت    ین 

 . یگزین را رد کرد داشت ولی این جامی 

هب. فریسیان  مسلط بود، نه از نظر جغرافیا   سیر جدایی از فرهنگین، مجایگزسومین   خلوص یی بلکه از طریق مذ

اهاتودیمحد   الماا  ب  جدایی(ریسی" به معنای  )"ف  شانجداسازی خود را با   اها، رخی  ب  –  زندگی  زی خاصی  غذ

 ویژه حفظ کردند.  اد فربرخی او  هابرخی سکه 

د. به نظر بیگانگان بیشتر از دیگران ی مسیح بوواقعی برای  ین یک گزینه البی بود. انت انخشو  ، هاییین نگزایج

"  به این گروه ادر ح  نزدیک بود. یودر نگاشت،  آین  مردم  د،  بودن  انشآرمان الهیرای  نی بان فشاجی  مادهینکه 

آنها استفاده  از زبسیح  م آمیان  مردم ساده بود شد،  می نها با فقرا طرف  کرد، مانند  از ظن مای  جامعهو  ،  مانند  م 

  ."کرد  پیروان متعهد برپا

أس نداشت. در ررهبری  ا تغییر  ییر جامعه را بغی قصد تنگرفت. ولح و خشن را در پیش  او راه انالبیون صا

رها" د   بهوهی  گربا    بر این، تفاوت اوافزون   ود.  می بگیر و حتی روکار، باج ، گناهاد ناپاکر ارتباط با افرنام "غیو

ک ازعتقد بود که عیودر م هار گ  یسی هیچ ی راهی جدید و پتانسیلی تازه برایزینه رچ ودن  انسان ب  ا برنگزید، بلکه 

 د.  وران آه ارمغسیاسی ب جتماعی ودنیای ادر 

ما را  اب "سیاست  یودر در کت قاطع می  ر دربارهتصابه اخ  کند. اومی   راهنماییوقا  یل ل ریق روایت انجاز طعیسی" 

ند رمندان از تاج و تخت" و "تعالی زبان پست" که مانزوبا "کشیدن  مریم،  شکوه  ند  ار سیاسی، ماننی دارای بمقدما

ی، ثبت نام،  شماروضوعات سریسی مسیح با متولد عاستان  دهد. دمی  یح وضت  وند،شمی  نده خوای  البی انهاقصیده

مرگ یوحنا، کهخدمت    ؛ و روایتو مالیات سزار  شدن یوحنا با ترس آن نوشت و زندانی  مورد    یوسفوس در  و 

را که یت اصلی یت سیاسی روااهمدر سپس یوبط است. مرت از اینکه یوحنا به شورش دامن بزند، هیرودیس آنتیپاس
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و آغبیابای  هاسهسوبا  تا هید  دغذا بمردم  خستین وسوسه برابر است با "به  د. نگیرمی   یفشود، به توصمی  ازن 

مدشپا ماهیت سیاسی پاداش وج امی  دوم هیچ ابهی  وسوسهورد  اه شوید." در  اهی پیرامون  ی هاود ندارد: "تمام پادش

هان". حتی سو ممی  د رامبعی  ی از قلهاب کردن خود عیسسه، پرتسو مین وج الم دراماتیک  ی  ابهثتوان به  آغاز ا

 د. کر حایی درکمسیی آزادی خواهانهی هبارزیک م

 مسیحایی را با عباراتعمومی آغاز گردید، انتظارات    ستری مینیکه بر بنیاد آن  ای  ، سخنرانی61قل از اشعیا  ن  به

عالمرد  گیمی  به کار  رای خود تن را بمسی این  کند. عیی م  سیاسی بیان-صریح اجتماعی کند که ملکوت خدا  ی م  و 

با    ایان آنضعفان، و پی مست ابرای نابینایان، آزادی بر  بیناییفقرا، آزادی برای اسیران،  مژده به    ست.ونون نزد اکا

ند کمی  ارهس جی اشنورت ا  رتخداوند". یودر به آندره تروکم، شارون رینگ و رابی  اعالم سال پسندیدهی  هجمل

ران عبارکه ای ومی   لی، زمین بایرجوبیدر سال    .فهمند می   8سال جوبیلی  اشاره بهرای  ب  ت  ی اهعدالتیبی  شود 

هر روی،  می   ین به خاطر فقرا سامانزم  غصب قریب الوقوع اری  ذ گبنیان گوید،  می  که یودر   گونههمانیابد. در 

عالم کرد،   ماخد قوم  ط بین  د روابهواجتماعی مش-یاسی تار ساخس  "تجدید رژیم جدیدی که عیسی  ی داخلهست که با 

 " است.آمده  به دستروح مقدس با شده و عجین ح عنوان مسبه  عیسیی در شخصی اله

ی  هادرتنیز به چالش کشیدن ق  و افزایش شمار پیروان، و  عمومیی  هدر عرصاش  زندگیگسترش    و   ادامهبا  وی  

هبی و سیاسی، مخا  " امشجیه اعددی برای توو جدی آشکار  دیته"  و  مومیگی عزند   غاز شد.ها آدرت فت این قلمذ

 بود. 

موهای عیسی در نظر قدرت یاسام ساقد ترین  دن پیروانش شاید جدیرور کأمم فرد   او دیگر فقط یک بود.  جود  ی 

موعظه کرده باشنبود که پ او اکنون در حال تاسیس یک جنبش بود. وی در یامی را  جمحا  د.  آوری  ل  پیروان  ع 

 ستن و در نتیجه تهدیداقعیت پیوبه و  ،مایان شدنه نب  شروعکرد  می  ی اعالمکه وجدیدی    عیجتمانظم ا  عهد بود.مت

 بود.  کننده 

یا یک شرکت تجزیه    این یک صومعه است.  خاکی  ی  کرهطعا در  د، قی که عیسی بنیان نهانظم اجتماعی جدید   نای

اما به   ی این هااست. ارزش  وتیت بسیار متفاشمولگاه  ن  ازت.  اس  ضادتموجود در    اجتماعیم  شدت با نظطلب نیست. 

ارز  است، یعنی  هاشنظم جدید،  دشمن،حبت  می عیسی  و شیوهسیسیای  ک گزینهی ی  به مثابهنت  رد خشو  به  ی ، 

 ر نگاشت: ود عیسی، خدا چنین است. یی بت کنید زیرا به گفته ی سلطه. حتی به دشمن محبه جامتگزار د خرهبری 
 

 ست.  اهان و آشتی ا شش گنخ ب  برای طلب ه در آن و  دهد کمی  ر رخ اب  ل یک سا  25  هر 8
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د که این کار را  دهیم  ن خود دستورکند و به پیروامی   نینخدا چیرا  ز  ند دار  ا دوستان خود رمسیحیان دشمن
هند... من دشمن تواند  نمی   د رممسیح  خاطر  اینکه بدان  ده نشده و  آفریتصویر خدا    ابچ کس  هیانجام د برای 

من بستاند، مگر    ان رهد آتهدید کند یا بخواام را  انه زندگی القمند باشد تا ع من  اشم.  ب  این  شتر ازاینکه بیاز 
  یک ز دیگری هستم؛  هد به چیرفاه شخصی خودم بپردازم، متع ا بهامتیازات خاص یاز اینکه به دفاع از    بیش

  سیاسی برای یک ملت. ی نظریه
 

یان و غیر اجباری  پابی  نسبت به بشریت دارد. خدا صبرعمل خدا  ی  وهنحمقاومت عیسی نیز ریشه در  عدم  ی  آموزه

را  هد می  اننش  ه بشریتب و ظالمد. باران  عادل  "می  ویوراند. جی. دنی  بارمی  بر   از آنجایی که عیسینویسد: 

 "کند.می  مقابلهبار خشونت شکل غیربه ارت خدا با شرروشن است که حکومت کند، می  طرحخدا را م حکمرانی

جهان رایج  د با آنچه  سازمان جدیماهیت و سبک رهبری در این   ه او برای . عیسی گفت کد شبامی   اوتمتفاست،  در 

و  آمده  الب سیاسی، این الصه کرد که این  رتمندی خبا کلمات قد نند. یودر  مت کز باید خد گردانش نیشا  خدمت  ان

  است:چگونه جدید،  ی جامعه 

هم آورد،    خود ی  مردم جامعه هنگامی که  عیسی   . کرد   دگی ارائهدی برای زنبه اعضای آن راه جدیرا گرد 
مجرمان نیز  خورد بای بربررا    جدیدی   راه  وی او راه  پیشکش کرا  مقابجدید د: بخشش آنها.  له با ی برای 

داد:نیز نش  تخشون را برای مقرنج.  از طریق    ان  راه جدیدی  ارائه کرد: به اشتراک  ابله با پول  همچنین 
هر عضو،   از  ادهستفا ااد: بآنها ارائه د   ت رهبری به برای مقابله با مشکالای  تازهاو راه    گذاشتن آن.   موهبت 
ایجاد نظمی  : با  ان قرار داد شفرا روی فاسد  ی  با یک جامعه ه  قابلبرای م   او راه جدیدی.  نهاآ  ترین  حتی فروتن

و مادر و   ردان و زنان، میان پدرمناسبات میان م ست خورده. او الگوی جدیدی از  جدید نه یک نظم کهن شک
  به شکل رادیکال نشان دن یرامون معنای انسان بوپای تازه اهدگ دین  در آکه بخشید ده اب و برمیان ارب  ،فرزند 

هد بت به دولت و به  جدیدی نس  د. او به آنها نگرشدا ی م کاری    این تازگیمرکز ثقل  یه بخشید.  "ملت دشمن" 
  )یعنی قدرت( انجام داد.ین انسانی بنیاد ی است که مسیح برای وسوسه

 

زمین چهره  کهامی  ت. هنگاسکار  اسی آشسی  اد نمک  ه صلیب یدر این  رای  مسیح  شتاند،  لیم گبه سوی اورش  خود 

عنوان  نه به  داشت    ، صلیبنویسد: در آن دممی  رد کرد. یودر  سیاسیایجاد نظم    زاری برایابی  را به مثابهونت  خش

 . شد ن می نمایا یوشمخه عنوان جایگزینی سیاسی برای خیزش و ت، که بابزاری برای تسلی

ک تهدید دلی  یح توسط مقامات به اینر برابر مسد   متاومقن  فاطو  ئن مطم  آنهاتند.  دانسمی  سیسیا  ل بود که آنها او را ی

واهبه دست  یز را  مسیح رهبری یک خیزش خشونت آمآیا    نبودند که اماخ ت  ک جمعیدانستند که او یمی   د گرفت یا نه، 

ارها  د دارد کهرا با خو مرد گوید  می   هایی و چیزکند  می   ییک هایا  ران  که  هنجار واهد کرد. دور    شانپذیرفته شده  ز  خ

همه دعوتمی  یامش انجامختن پشن سای روش خود را براال  عیسی از طرف او تمام   اه او از کرد دیدگمی  داد و از 

همه چیز تا گ جازات مرند. میک شورشی کشتی  ابهثت که او را به مجایی پیش رف  خدا و جامعه را بشنوند و ببینند. 

 ت: رمی بود. یودر نگاشن جب برای چنیلیوی صبر ر
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رهیز از استفاده از ابزار پمقاومت از جمله  این عدم    .و بدون مقاومتتگی  از خودگذشدر    محبتیعنی  مسیح  
د  در  سیاسی  از خویشتن  ن ایآشکار شد.  گناهان  بی   مرگر  مجرمان به خاطو بخشش  نکردن  شکایت  فاع 

به  را    ین فداکاریخدا اما صلیب شکست نیست...کند...امی  د خور شر بر  ا باه خد چگونکه  دهد  می   نشانمرگ  
  .کرد  بدیلزی تپیرو

 

م کرد الح اکه مسیای  پردازد که زندگیمی   قضیهبه این    دادن ماهیت سیاسی زندگی و مرگ مسیح  نایودر پس از نش

اومت حتی نسبت به دشمن، برای مسیحیان بدون مق  محبتیعنی روش  شد،  می   یلما عد کلیستین تولسخی نروزهاو در  

از عیسی را در    لید پیروی و تقضوع ثابت  اجیل و مو ان تر  اد قدیمینسا  ،کند می  را مرور  جیلانی  هانامهعادی است. او  

آموز از مسیح  تقل  پیروی ویابد.  می   یحیتمسی  هاهمرکز    او تعریفت  وممقان  بدو  نجور ور  محبتاد  ر بنیدقیقا بید 

ک از پیروانش انتظار ندارد که از نگاه المتی او  چ  ود. هیشمی  چنین خواهند    اریخدر ت  بعدا  هاسکنانسیفر)اگر چه  ی

ر  از یک رفتار بسیا  لید که تقکورکورانه نیست، بلند. تقلید یک تقلید  از او تقلید کن  شارت یا ازدواج نکردنکرد( یا تج

 بدون مقاومت.  محبتطریق از : با شرمقابله  روش از لید قیعنی تاص است؛ خ

ای به گونه  هاهسد  طولزبان در  این  ملزومات است.  ز  ا  مسیحییک  یب" برای  داشتن صلح" و "بر"پیروی از مسی 

مرا تغییر داده و آنها ر  نترجمه شده است که معنای اساسی آ ران مل بححت  ه است.حتوای سیاسی خود تهی کرد ا از 

باشد. تحمل ط داشته  به آن ارتبانیست که صلیب    ودگرایی مسیحی، چیزیوجانند  یا احساس گناه درونی مضطراب  ا

مراقبت بر و حوصله نبا صطبیعی یا بیماری    یالیا و  . رنج عی شبانیهایست، مانند  یسی شری غیرقابل توضیح 

سی  یصلیب عد. بر عکس،  وی وارد ش   زله برلیا زفان،  وطیماری،  ادفی مانند به به طور تصنبود ک  صیفقابل توغیر

 د:نویسمی این باره رهیز کند. یودر دراز آن پ توانستمی  شکلی از رنج بود که مسیح به خوبی

  یک  –  شخصیرویاهای  رسیدن به  برای  امیدی  بود نه نا  دشوار خانوادگی  صلیب کالواری یک موقعیت "

ه قابل انتظار یک درگیری    انونیسیاسی و از نظر قی  جهیتاین ن.  ود نبنده  ده  رآزا  یا یک همسرکوبنده  درهم ی  کاربد

 ه بود."بر جامع ی حاکمهامرگبار با قدرت 

 
 قل از یودر:به ن

از  ح مستلزم پیروی از الگوی او  سیماز    پیروییابد:  می معنا  لید در آن  و وجود دارد که مفهوم تقمرقلاما یک  
اما در تسلطه    یهاقدرتر  برابدر    مت بدون خشونت و عاشقانهمقاو ی ادبیات  هاشتهمام رو سرکوب است. 

درت قرار دارد. ق   من وب و رابطه با دشاجتماعی صلیمعنای  در مرکز  موضوع  عهد جدید وجود دارد...این  
ط به این ترتیب،  قفرو، و  کند. از این  می  شود، و بخشش دشمنی را به خود جذبمی  جایگزین سلطهبندگی  
 . "باشیم "شبیه به مسیحکه یم عهد تجدید معهد وی رما از 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

104 
 

 

در نوشتهیود  "عدم مقای پیشهار  طالح  ا رینش  ر  اازگساش  ث منونیت میرا  . این صطالح بادد پسنمی  اومت" 

واهیم دید، یودر با تکامل افکارش    گونههماناست.   اصط  آغازکه خ از  مبه استفاده  "مالحاتی  قاومت بدون  انند 

ه آن را با انفعال شود که خوانند می   و مطمئندهد  می  صطالح توضیح  این  ایا برخود ر  حاو ترجیت" کرد.  خشون

 داند: می ن شر یکیدر برابر 

گرفتن   تواند بدون به کارمی   رد فزیرا    از "عدم خشونت" استتر  دقیق  ر وت دم مقاومت نیرومند عصطالح  
ظاهر متنفریگری از د خشونت  هم بکورا  وی  و    د لیه کنغدیگری    حقیرش کند، بر باشد یا ت  ی  اما در  بد. 

د، تسیلم شدن  قاصد شر یک فرمرش  عنای پذیکه مفسیر شده  تای  ونهبه گز گیج کننده است.  اصطالح نیاین  
هد به   ما از آن چشم پوشی  طانی وی به شکل ضعیفیش  افا کنیم، پاسخی است در می   است...مقاومتی که 

در برا  شخصی استی  قانه النی خن نگراآایگزین  زگشت بدی به بدی...جی باخود برانوع   بر شر که 
هد کند و  می  شکرن مما  سازد.می  تنعاف خود را 

 

توانیم به صراحت به شش  می  ت عیسی توسط یودر، اکنونسیاسورد  م  ی عهد جدید درهایافته از  ای  الصهی  ئهارابا  

آموزی زنمسیحان  که اندیشمند روشی بپردازیم   ربط بی  اجتماعی فعلی-سیاسی  خالقک ای یح را برای مسیهاهدگی و 

سی ناشاد معآنها  کرد  ادعا میو  ی پاسخ داد  "اخالق موقت" عیس  پیرامونزر  شوایتی  ستین ایدهخبه ن  یودر  .اند جلوه داده

اهی خدا  درک کردند.  عهد جدید را اشتباه   ا  از قبل" بود ام ده است. "خ بشر شواقعا وارد تاریمسیح آموزش داد که پادش

ال  –  نه""هنوز   زما  اینجا  ق اما تا پایان  آموزه  . الگویوجود نداشتال  کامن هنوز  بود  برای  عیسی  ی  اعمال نو 

از اینکه یک "اخالقپیروانش به د  دوم، اینکه ی  برقرار است. با ایدهالزمان  شد، برای همیشه تا آخر" باموقت  ور 

 ارائه   ی که دانشرداد، تصویمی   میتاهخصی  ط شوابفقط به ر کرد و  می  ییی ساده زندگط روستاک محیعیسی در ی

هارراه  دهد فمی  خ تاریکه شرق و غرب در طول    ن قرار داشت، جاییری و تمد مسیرهای تجالسطینی است که در چ

 سی نباشد.درگیری سیای توانست در میانه نمی  مسیحتضاد با یکدیگر قرار داشتند.  در

هبی کهات فعالی  رکزمبه  د،  بیرون ش  از زندگی روستاییر این،  افزون ب را بنیان ای  شور رفت و جامعهی سیاسی و مذ

مبنی بر اینکه مسیح و    بحث  ومیندر پاسخ به سدگی بود.  شخصی و خانوا وابط  از ر  ترایش فرهاگذاشت که خواسته

اید و ب  ند انتومی   یح به شاگردانش آموخت کهد که مسد ندارند، یودر پاسخ داپیروانش کنترلی بر وضعیت سیاسی خو

  تواند به می  ، کهد ری بسازنو برابری در امپراتو  محبت،  یی از آزادیتوانند الگومی   خود را کنترل کنند وی  جامعه 

از تغیی وعنوان الگویی  همان چیزی است  توس  ر  هان باشد. این دقیقا  آکه کلیسعه برای بقیه ج اولیه به انجام  ن ای 
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تنها به  نه    –ج  با رن  محبتنی یعیدی برای اعمال قدرت،  وش جد ر  بهبوط  مری  هاوزهآنها به آمن،  افزون بر آپرداخت.  

هارم، کهنداشتایمان  کلیسا با جامعه،  حد اجتماعی، یعنی  ان یک واونعنوان افراد، بلکه به ع   د. در پاسخ به بحث چ

همیت مسائل روحانی ا هد که  می   انجدید نشن عهد  داد، خواند می   مسیح فقط به  م  مرد ی  انهروزجسمانی    به نیازهای د

او عمیقا  می  تمیاه   داد،می   اهمیتانی  روری انسی غیر ضهارنجای  نگان، بیماران و علل ریشهرسبه فقرا، گداد. 

ادعای پنجم، که توحید رادیکاکردند.  می   عالمشن  جعبری که    رانبپیامبری در سنت پیام ل  عهد جدید در پاسخ به 

خورده  گره  ن  خدمت عملی به انسا  باتش خدا در حقیقت  پرس  دهد کهمی  هیاند، گواد می  ی انسانی را نسبیهاارزش

هم   پیروین  میا  پیوند   است و جدل  خود قابل  که  نجات  ی  درباره  اهدیدگاین  است. سرانجام، یودر با     و رفتار را در 

روی  می  مرگ بر  ر ب   حمیل شدهی بود نه یک ضرورت تاریخ مل تیک علیب برای یودر  صریزد، مخالفت کرد. 

صلیب جدایی   و بر رویمرتبط است. زندگی و مرگ ا   روش زندگی مسیحاز    یپیرویما با  ما مستق  ریرستگاسی.  عی

 زندگی نیست.ی ارتباط با شیوهبی  از زمان و  یرونب، جدل برانگیز  یک عملر است. نجات ما ناپذی

دهای  .3  رینولد نیبورو م ستانتیسیزکنیودر از انتقا

به نسبت  تعهد مسیحیت  ن  بر از دست دادنگریست و  می   یتریخی، به تاریخ مسیحتا  دانالهیات ک  ین  عنوا  بهیودر  

م آمی  سفتاقاومت  عدم  داد که  خورد. این  رخ  اعالم کرد، حیت  کنستانتین مسیسیب هنگامی  دین امپراتوری  را 

که آگوستین    میهنگاشی کرد،  وی چشم پمپراتوردشمنان ا  هونت علیاعمال خشخود از  ی  هنگامی که کلیسا نیز به نوبه 

از شمشیر استفااتور  از امپر ا   به صف بازگردند.  اهیستناتدوو  کند تا بدعت گذاران،  ده  خواست تا  ز آیین پیش 

 ود.  د کرده بشیر را رروی کرده و شمیپیسی ن، کلیسا از عکنستانتی

وا  از نظر یودر، هنگامی که قدرت به د دولت  را که  و با  شد می  اندهخو  اد شمنان خگذار شد تا کسانی  مجازات  ند، 

به جای آن، کلیسا   ست داد. خشونت از د رساندن    و به حداقل  ود را برای مبارزهقدرت خیر مجبور کند، مسیحیت  شمش

  ر رد. یود لمداد کقگناه  بی  ، ی بعدیهاخشونتتوان این دین را برای  نمی   تبدیل شد و دیگر  دولت  بخش  مشروعیتبه  

 نویسد: می 

اهک  سازی ه پاگان  بی  ردرگماین س و  ف صر  د   سا دیگرانجامد...کلیمی   دولتن سازی  ریم لیسا 
م یدن به آن بخش  عیتبرای مشرونی اشیا عالقه دارد و  او به نظم کنوست.  استین نیمبران رطیع پیارنجور 

هبی که در اختیار دارد استفاده ز  اجدایی    وخالق، قضاوت، توبه،  ی  عظهاو موکند.  می  نظم از ابزارهای مذ
 ... کند می حفظ  معه را کند و جامی  عبادتو ا ست.یدنیا ن

در    هنگامی اندازه که واند به ناسیونالیزم بتمی  فته شد، بعدااصل پذیرکه این نگرش  همان  ه 
ا  های سیاسی علیه دشمنان خد از ابزارتوان  می  سودمند باشد...این اعتقاد کهرا برکت داده بود،  زم  یامپریال

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

106 
 

ملزم به انجامعه  جاکل    ه کرد تاد استفا در نهاید خدا کرد...بم خواست  را  گان  ت به یک پاعت قسطنطنیه 
  ردد.گمی  بازای دای قبلیهه خدا به چشم یک خض نسبت بمح

 
جریانی    نوانبه عهمچنان  صلح طلبانه  ساسات  انه احمیی  هامتوجه شد که در سدهت  خ مسیحی اریتی  با مطالعهیودر  

هزاران توبه کار زائر غیر مسلح در جا  ود ر زندگی کلیسا وجد   ی نپنها . اینها  اشتنددی د شهویار محضور بس  هادهدارد. 

 نویسد:می کشیدند. یودرمی  دستخشونت  به دلیل مسیحی بودن از

ن  ن همچنایسدگی قدی ه باشند. زنس دسترسی داشتراسم مقد ایی به سربازان اجازه داده شد به مستثنبه طور ا
تین مار  .شود میزگو  یاوجدان  از روی  رنجورانه و حتی مخالفت    محبتخشونت،    ی عدمهاداستاننوان  ع  به

زمان صلح  ود.  ب  وجدان و کار با  شتند...یک مخالف وظیفه شناسیین لوتر نام گذاا مارتاو رتورز، که   او در 
اری کرد و ابتدا ودد ن خگید ز جناد  آغاز شهنگامی که جنگ  لی  وکرد،    ل خدمتگا  رتش روم در جنوببا ا
زودی    یک و به  وظیفه شناسی، سپس اسقف،    قرار   هات کاتولیکفهرس  در  یک قدیسعنوان    بهمخالف 

  گرفت.
 

ااین نظم   رص با  از میان  د س  ملمو صلح  فت. دیگر  الحات  وجود نداشی  انهر میو تقدس  ت.  جهان درگیر جنگ 

اهزاد  هزادگان  بدیل شده بود.  الحات تا  نهاد ، به  ملت-لتود   ند.ست گرفتد ه  بمحلی  اهای  گان قدرت را بر کلیسش شا

در . این ترتیب  بخشیدند وعیت  و به آنها مشرنها را بنیان گذاشتند  ی حاکمه آهاهیأت  وکردند  می  مین مالیساها را تاکلی

 [ د ارمیت د کااکم زمانه بر دین مردم ح." ]دین ح، دین حاکم است"دین حاکم ینو دکتر الیاصلح وستف

الم خدا   ییک  اهی،دو پادشی  هآموزنی را افزایش داد. لوتر این واقعیت را با  د قالل خالقی نظم ماس  حاتصال برای 

نظم و ظ  حفمورد انتقاد اسقف نبود.    دیگر  کرد. شاهزاده  طعا زیر نظر کلیسا نیست، تاکید دیگری برای دولت، که قو  

هات  از میان ب عهدهردن اشتبا   مال خشونت برایش داده شد. یودر تری برای اعی ام قوالزجه  در نتی  و  د ولت بود ی  بر 

 نویسد: می 

ت  نجاد باید با جنگ  الحات در نهااصناجی صالحات است.    ملتکه  حات است...الاص  نهاد یک    ه تنهانملت  
اما آنها برای قلمرو  وجود دا  ناحیی مسیحیان علیه مسیهااز آن جنگپیش  یابد...البته   رور و غی  یا براشت، 

ما اکنون  ول  ا پی هب وجود  سر    بردیگر  یی علیه مسیحیان  هاجنگبودند...ا صور تین  وع ارد. این موضدامذ
زمادهد...می  هشهد شد را بیشتر کانخواهرگز مانع جنگ    تحیمسیرا که   الحات ن اصمقبولیت جنگ از 

  ت.نسبت به پیش بیشتر شده اس
 

امراین  ی  نتیجه  رد  دو تاریخ،  از  -لتوزه  هر یر است.  تسخ  ارزشی غیرقابلیاری  بس  نظرملت  موظف است  دولت 

دهد تکاری   د ک  نضمیرا تا بقای خود  انجام  چک سفیند.  دارولت  را به دست  را    شانایماند. شهروندان  د خشونت 

دولت هند می   ملت نشان-نخست به  "می  . یودرد افراکث  ایماننویسد:  امرور  اهر چیز  از  یش  زه باد  ... تسبه ملت 
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زم باشد، ال   رزند. اگاندامی  خطروانان جان خود را برای ملت به  جدهند.  می  نشان  را  شانو شوق  شورت  مل  بهانان  جو

 و نابود خواهند کرد. کشند می  جنگند،می  ملتبرای 

د انتقاد     وند و شتبرا  اومت  بدون مق  محبت  گر پیام اصلیار دیتا یک ببه مسیحیان است    عوتییودر از کنستانتینیزم 

هند. یودرعنوان هنجار اخالقی مسیحی   هادت را بهدگی و شو زنمسیح  برای شما جدید د یام عهگوید اگر پ ی م بازتاب د

مورد آنچه    سب نیست، تاریخ مسیحیتمنا هد اصلی  را کزی  رخ داده بیاندیشید را در نظر بگیرید و در   محبتلیسا شا

 رید. بنگادن به این اصل را خشونت بها ند ی ه اریخچ. تستبوده ا  نبرای دشمبار حتی  جون مقاومت و رنبد 

هر کتابی د مفصلی و در موارد فراوان به نقکند  می  منفیی  اشاره  نیبورار راینهولد  افک، به  که یودر نوشت  تقریبا در 

داقل  یا ح  ،یبورن  یهاهش ه اندیک  ی متوجه شد دهد. ومی  نجامار را اه دو دلیل این کاو بپردازد.  می   بورنیی  هبر اندیش

. نیبور در ه استپذیرفته شد   یکایامری  مسیحیان ی  ینه بیشتراز سوی  نیبور وجود دارد،  ی  در پس اندیشه  احساساتی که

هه اعد او متق  زها به سر رسید.ن روبینی آخوشاما با ورود هیتلر به صحنه،  صلح طلب بود،    1930و    1920ی  هاد

هر ک رامقاومعدم  ام  یکند پمی   سی که فکرشد که  ترجمه کرد، نه تنها ساده لوح بلکه غیر   تتوان به سیاسمی   ت 

اهی واقعی از گناه وجو    جهان فروپاشیدهکه    بودندفراموش کرده  را  پیام  . آنها این  استمسوول   ود ندارد. او هیچ آگ

دادند.  می مانجا ن گاندیوچکسانی اجباری که نه ناب و ک نوع  داد، یمی ومت را آموزش مقا عدمکه عیسی  موافق بود 

رد. آنها کسانی را کمی   یدردانق شانظریبلندنلوص و ل خدلی  به ،آل عهد جدید را پذیرفته بودند کسانی که ایدهنیبور از 

ردند که چنین کمی  اهدر ابرها نبود( آگشان  سر  کشیدند )آنهایی کهمی   شهروندی را به دوشبار سنگین مسوولیت  که  

امور خارجه در   بور او را ایی" نیقع گر. "واهستهان  جری در  رتی بهارمانآ جمهور و وزارت  به مشاور روسای 

امریکا را به ن نظامی و عملکرد ادر واقع پایه و بنیاوی  تماعی  اخالق اج  ورد  دیل کول جنگ سرد تبط یاالت متحده 

 کرد.  تایید  حفاظت از کشوررای  ری بنوان یک شر ضروع

رسالت خیودر همی ج  را یک  ودشه  او میدامی   هانیرسالت  ارزونیت  راث مننست.  را  اما پندامی  شمند خود  شت، 

های  او بر  رد که "فرقه" کمی  حساسا مسیحیان پیام عدم  تر  بزرگی  جامعه دانست که  می   دارد. ویای  دیهکل کلیسا 

راهی برای خرورو    نود، از اینشنمی  خشونت را مردم د، اگر  ر ود نداوجونت بشریت  ناتوان خشی  خهج از چرهیچ 

را به ن مفروضات  ا آمداوملی است که او  ین دلی، بپذیرند. این نخستنیبور استی  ت اندیشهاتی را که زیرساخمفروض

 کشید. می الشچ
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مردلیل دو را به    مقاومت  نیبور از ارزش عدمدرک  اقبت از سنت منونیت بود. بسیاری از همکاران او  م مربوط به 

هدف بیناب و  ل  آیک ایدهی  مثابه  ت یک تعریف و تمجید از سنی  هآنها آن را به مثاب  حیان پذیرفتند.سییگر مرای د ک 

در نظر   آد.  گرفتنخود  موضع  از سیانها مبناین  محض  توانند میهن می  هاآن.  اشتد د  تاییامعه  ج  ست وی بر جدایی 

مطم.  تعارف کنند احساس  ست آنها  خوا نمی   اک باشند. یودرال پپرست و در عین ح مقاومت  عدم  د که  ق نبوموافنا  ئوی 

اونای جد به مع جهان است.  از  آنها  می  ا شدن  و    اعمال جدیدی برای    راه این    عوض ببینند کهدر  خواست  قدرت 

 دهد. می  اآنهبه  مسوولیت پذیری

همتوان  می یودر نیبور را   هن  ترین  م مسیحی  فتادرید و  بیستم خوانی  کا در سدهامریات  یالهذ ی راا دوباره بت رکه 

یات  الهز  مرک  قا درو جنگ را دقی  نیبور مسائل خشونتاینکه  از  ساخت. او  با زندگی  مرتبط  ک امر  یدم  ی از مررابسی

مرکز  در    یات حول موضوع خشونت و جنگالهیسد: "تجدید ساختار  نومی  . یودرکرد بود، قدردان میداده    رارخود ق

 ود." شمی  ارشکآطلبی او   ور از رشد صلحبت نییالهابور بود. کل نیکل کار 

ردر مفهیو چالشوم گناه نیبور  ومی   ا به عنوان غیر کتابی به  عد پیاه  رد که کسانی کپذینمی  کشد  مم  را ومت  قام 

از گاند  فته پذیر آنها تشخیصدرک سطحی  در واقع،  دارند.  جهان  در  هند  می   ناه و شر  داشتن این یسی برای  عکه  د

ارزرسیدن به  کند،  می  یسی پیرویعراه    ازکه  ای  یحی رفت. برای مسب  لی ص   ع بهموض در طول  نیست  انفیض   .

با این حال،   اند.مت و تحقیر مواجه شده، با مقاواند ردهک   فادهت استاز خشون  پرهیزخشونتتاریخ کسانی که در جوامع  

نحصاری ا تاکید ا . نیبور، بیز ایمان دارند یز نستاخنه تنها به صلیب بلکه به رند، ذیرپمی ی راپرهیز خشونتکسانی که 

م جایی بر   یخصمهبر  حاسانی،  مژدهای پیام تجدید  و نجات که  برای   جاییارد.  گذ نمی   ، باقیانجیل استی  یات 

دارنب ر  ذاتا شرورند نه به خاط  اهانساند وجود ندارد.  معای  آموزه در آن قرار  د افتی که  نیبور جایی ی  ر اندیشهد. 

 . نمندسازاوتض فیی مام نه برادارد، او وجود  عفض فیی برا

ردانی نسبت  چ قد هی  یعنید،  ندار  9شناسیکلیسا  کند این است که هیچمی   ارد نیبور وی  اندیشهبر    انتقادی که یودردومین  

دهد، قای می   ری که برای یک فرد به خاطر کا کلیسا  ی  عه به جام ست. استدالل نیبور این است که عدم  ل نیتواند انجام 

اما  اب پذیر  ن  ک فرد امکامکن است برای یمت ممقاو نیبور این است که با جمع شدن  ی  اندیشه  نه. مرکزگروه    برایشد 

جهت  می   فقطنها  وجود دارد. آ  ری برای نوع دوستیکمت  ر ومت، فضای کهاوهدر گر  هاانسان افع شخصی منتوانند در 

را   اینتقد است که  ر مععمل کنند. یود درمی   ادعا  آزواق  توان    یی به تنها  د یک فره  ک  گوید می  مایش کرد. یودرع 
 

9ycclesiologE   : اهامطالعه  کلیساها.ویژه ساختمان و دکوراسیون  ، بهی کلیس
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اما با کمک و حمایند یک زندگی پرشتوامی ن امر ممکنان اومنم  ازای  ت جامعه ور و بدون خشونت داشته باشد.   ین 

معنا وشو می  هدیهمشترایمان  ی  از یکدیگر در سایهحمایت    –سا است  ش کلینق  د. این  به روح القدس  ی  ک. این نیز 

هی را انر د و کابمان  مومن  اینکه بتواند   –است  یسا  کل هد بدون فیض ممکن  د که بجام د تفکر  . کریگ کارتر  ود نخوا

 کند:می  یودر را این گونه تشریح

مآرم   ، که از طریق خدمت روح درت رستاخیز اویافته است و به دلیل ق مسیح تحقق  در  ریخ  ر تاحبت د ان 
هد جود داهکاران وگنا  ایشود، این امکان برمی   دس به کلیسا سرازیرالق یده  شند. ار آن بابمشهود  ی  رد که شا
ها، بلکه تا آنجا که با یکدیمحبت، نه در تق  آل  بدیل راای  جامعه  د تا کننن  پیماعهد و  گر  وا یا خوبی فردی آن

 شود. می محقق ،د(ببرنخودخواسته )و رنج  دراندازند ر زندگی د ه خشونت بدون توسل ب
 

هنجار  عیسی را به عنو  یهازهو آمو  و زندگی  د جدید عهسا اقتدار  ت که نیبور اسان اسایمین انتقاد یودر  سو یات الهان 

آن، ویکند.  می   رد  امعرفت شنا .  زد سای م   یارجسلیم" را هن  عقل"   به جای  هم معرفت شناسیو هنوسی  لیبرالی   ز 

 نویسد:می د. یودرپذیرمی  یی علمی راگرا عصر یعنی تجربهی است که فلسفه

راهبر این باور  ز  هنو  وا است که با دقت بیشتری ین  بید ایامی  تیقت دسبه حقاش  اسطهو به  که  ی  است که 
..]او  ست.هاداده  بع نمادین از تصاویر ودس تنها یک منب مقکتا.  دیشید نگرد آمده بیا  یهادادهی  همهی  درباره

ا هن باز و  ذ همهذ گمی  ی است کهه ورزندیشهواخواه[  بر سپس    ان صحبت کنند وخودش   اهاستداللی  ارد 
 د.نگیرم بتصمی د آنهایابن
 

المی نیست و بیشتر عنیی  بارهنظر نهایی او در ود،  ل بت به خشونت قائنسب   یبورنت. ایمانی که  ملی اسبور چندان 

اینکه ا  حتی با وجود  جهان واقعی  در  زندگی  را  ز سوپذیرش بهای امتیاز  تر  شری کوچکی یک فرد "مسوول" 

زمان  –  دانستمی  ماهاجنگ ت.  کمی بیش از حد احساسی اس  ثابت شده استبا گذشت  د   ی  هایی داشتند؟  وستاچه  رد

داالب امریکا  مطمئن نیستند که شما برای آزادی به ان   های "کانادای  نویسد:می  دریو مورخان جنگ  لی خنیاز دارید. 

مرد از    گر سو،از دی"  . تسبوده ا ی  ضرورژدی  راند که تن نیستئممط  کنند و می  م به بیست سال گذشته فکرآنجا که 

د   عملی  ی پرهیزخشونت  بینند کهمی  هایی  دستاورد از پیش    هانیبوری ی  پرونده  رسد کهمی   شته، به نظر اچه  بیش 

 نویسد:می  مزه شده است. یودربی  رنگ وکم 

ماابند،  درمی یعیسی    را از  اهشانهن ز  اکه برخی    تاریخی افرادی   واقعی  یتجربه  را از اثربخشی   برآورد 
دهد و نموداوتمی   خشونته عدم  آنچ  صعودیخطوط )نمودار  د. اگر  دهمی  افزایشعدم خشونت   ر اند انجام 

القی نکرده روی نموادر  اند   دست کم  اند،کاهشی سودمندی خشونت(  را  ای  ازهبه   ها ی نیبوروقتی  قوتش 
تعالی یا آنچه را که ما باید با ی عرصهگاه دهد. آنمی از دستم، م دهی انجاعمالرا خشونت  ه گااید ب گویند می 

  شود.می تر تنگو تر تنگ نیم، ات ک " اثبوحی"
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کردن مطرح    مسیحی وکلیسای  تر  ی گستردهمعه جارای جلب توجه  ی او بهاهتقاد یودر از نیبور یکی دیگر از راان

گویا کند.  می   دورموضع عدم مشارکت  ونیت خود را از  من  یمعه او جا  ین حال،عر  ت. د اسی  پرهیزخشونترد  موا

هم بدان  ضعیف بوده است، تقریبا  پیرویخاطر    بهدلیل اثربخشی و نه    در برابر نیبور بهکته  رین نوی در بیان آخ ؛ آن 

ما باید   که کل  ر داشته باشند  د انتظانبای  نیحیامس  وست.ا  بهراه ایمان  راه عیسی و  ین  ا  -یمکنراه را دنبال  این  روی که 

اما برای   یم. در اینجا آن پیروی کن ، باید از  داریمن  به او ایماکه    یی ما  رایبه عیسی ب  ندنما  مومنجامعه آن را بپذیرد، 

هم قرار ت. اس  هن اوطلباد ی  یک جامعهده است. کلیسا  ین رسپایاسیزم به  کنستانتی  گیرند. مسیحیتِ می   این دو نقد در کنار 

تمایز خود م یهآموز یی و ید همیشه جداا؛ ب ته باشد اشولت همبستگی ندارد )و هرگز نباید دشته با جامعه/د انند گذ سا ملیک

ما در دولت این است که به راه عیسی    ترین  حفظ کند.( بزرگشمشیر دولت را  وری از  د از   . کلیسا باشیم  مومنسهم 

که راه جدیدی وجود  دهد  ود نشان  باید در عمل خشمشیر،    دالنه ازعای  دهاو استفت  ل بودن دولصرار بر عاد ن ار عید 

  نت.من و عدم خشوشمحبت به د دارد؛ راه 

 بر یودر تاثیر گاندی   .4      

اندی. یق گرنه از ط  ت به وی رسید،ودر به عدم مقاومت در اصل از طریق مشارکت او در سنت منونیباور و تعهد ی

سک  رتماندی چیزی شبیه  گیودر،ی  اولیهی  هانوشتهاست. در  ش آشکار  یهاوشتهسر ناسر   ندی درگاال، تاثیر  با این ح

آغاز به تاثیرگگانر  افکا  جاما به تدری  است. د کنمی ذاری بر یودر  دی  ی برای رام تمام عیارر نهایت، یودر احتند. 

 . دهد ی م لقصیو  شد بخمی شکل روش عدم خشونت ا ازروی درک  دهد کهمی  نشانای نهگاندی به گو

 نی؟ فقط یک تکنیک؟ست نداشتلی اجباری؟ دواندی: خیالف. گ

هرمان به نظرردند که گاندی، اگکمی   ش فکری همکارهایتیدر آغاز یودر و منون چه ق به شکلی توجه  رسد و  می  ر 

را به عدم خشونت جلب کرد     –د  ی نباشست چیزی واقعا  ممکن  رده بود،ککه کسی دیگری بال نای  به گونههمه 

مقاومتا سنت عد ه آنهک  گونههمان کوالریزه شده  افزون بر پیوریتانیزم س،  دند. ثالکرمی  را درکبرابر شر  در    م 

که بود  آسانی  لح طلبی بسیار  یکی از منابع صگاندی  برد که  می   یودر گمان   ، قدرت احیایابی  ورو، و برونثن و  امرسو

جهانی   از جنگ  ماوپس  اهی اندکی    .تگرف   سیاری قرارال ببورد استقل  در  گانی  رهدرباتازه آگ شکل    1920دی 

 نویسد: می  یودر .گرفتمی 
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العات نادرست و  ا، 10( والیت گراییه اگروید کبین است )می گانجیل اجتماعی که به حل مشکالت خوش 
از میان  ای  فرقهطلبی    جدایی واهرا  همه چیز به بهترین شکل ممکن خ آمو د شد.ببریم،  را  ش جنز..با  گ 

مم  را  جنگشما    د.ف کنیمتوق اعمال  کردن  وعنبا  همان اند تحریمات  و  ازه که با عیسی یا بدون عیسی ..به 
اع  تحلیلی به  . نیازکنید می   وقفمتق است...اد ص از  میق  اقتصادی  نتقادی   باعث جنگکه  ساختارهای 
 .ندارید ، ند شومی  ارد ی پایهای قومی یا اجتماعی که باعث دو قطبی شدنهاشوند یا خودگرایی می 

 

الل  لح و عدم مقانومت" استد جنگ، صست اثرش " نخی  فحه یه یودر، در صنیتی اولیات منوهالشد  مر  شبرگر،هرگی  

مقدس  م مقاکه عد کرده است   کرد که کارزار گاندی  می  هند نیست. او فکر  اندی درگمشابه کارزار  ومت در کتاب 

هد  کرد که  می  پیرویز نیبور  رگر اشبرهبود.  ریق زور  ط  ن ازم مخالفاتسلیاش  ف اصلیواقعا نوعی جنگ بود زیرا 

 .  نبود  جباریاذاتا ت عیسی عدم مقاوم راوه نمود زیلواقعی ج رد گاندی را غیرویکر

مسیودر ت از قدرت  ی  اجبار را به خوب  یألهوانست  که  حل کند. او نیز مانند گاندی، تفاوت میان خشونت و استفاده 

  رخ ه بر خالف میل اولیه آنها  کیری  حتی تغی  دهد،می   رینسان تغیوان اعن   نها بهآ  وز بهتجا  نرا بدو  هاقعیتو مود  افرا

همکرد.  دهد، درک  می  ر خالف روش عیسی ترا غیر خشونت آمیز و ناز قدرت  ای  تفادهین اسان چنتومی  هنوز  لقی  ه 

   ت:شنگا زمینهیودر در این . غییر دهد کرد دشمنانش را تمی اقعا تالشکه  کسی  –کرد 

اش ندگیشود و زمی   یک شخص تصوراز سوی  گامی که به  تا هنده شود،  " نامیری گر "اجباحتی ا"  ت"قدر
ارهای  نی استاز نوع شخصی و انسا،  آن قرار دارد تاثیر  تحت   تکفیر یا طرد شدن  ، شایعات،  آموزش. فش

  .د رد گباز عهمبه جا هد د می اجازهشود  می  هدایتاش هلیکسی که عاست و به هنوز شخصی 
 

همچن هرشبرگ نگامی  ه. تنها  ر نیستردابرخو  11گاپهآی  از روحیه   واقعاپنداشت گاندی  می   رازیین گاندی را رد کرد  ر 

مارتکه هرشبرگ به    گ،ینجنبش کتوانست انکار کند که  نمی  شد. اودگرگون  ن لوتر کینگ را بررسی کرد، نظرش  یر 

 نویسد:می دردشمن. یوی برا تیود، حب یر واقعیخملو از ، می از گاندی ورپی

ها کرد.   ر در آنجا  را نباید  هر  گونههمانبحث گاندی  به مفسران    عا به گاندی، بلکهه واقرگر نشبکه گفتم 
هبی نبودند،  که اکثگاندی  ی  غربی اولیه مذ ینجا روشی  در اا  تند که مگفمی  . آنهاداد می   پاسخرا افراد چندان 

واقعاداری دسب  م که  ما  هدافا  بی بهیاترای  میعتبر بدون خونجتماعی  آن  ریزی کار  در  ...هرشبرگر  کند
زمان فراوانروزهای نخستی  را  ن  از جنوب کرد صرف بی  اازدید  و گفت که  او برگشت  ن چیز خوبی  ی. 

  دید.می ل صلیبو مایل به حم است...او آن را مبتنی بر کلیسا، دوست داشتنی
 

 
  نامیبسته به  هنو ذ  دگیبت از ساصح که   یامه ویژه هنگارد، بفراتر از مرکز شهر د  اتیصیه خصوی کرز فکردگی یا ط نسبک ز  10

 )م( د. آیمی
11  peagA    
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خشونت عدم  ن این بود که کنشگران مستقیم  اشت. نخستین آاندی د گ  نتدم خشوهای عار زکارنسبت به  دید  تریودر دو  

القهممکن اس د ان  دش نداشته باشند تا خو  گو با صاحبان قدرته گفتبای  ت چندان  را  ر دست بگیرند. تردید قدرت 

 د. بوکینگ    لوتر  ینتام مارن  ی شامل ذکرگاند توب او به  ت مک عاشتر ارجاضوع اثربخشی است. بیدیگر مربوط به مو

هد راف به اینکه  درک و سپاسگزاری کرد. یودر ضمن اعت تر  وان آسانتمی   گاندی راگویی   اندی و کینگ  گی  همشا

امه داد که آیا تعهد به  ضوع "اثربخشی" تغییر داده است،  موی  دربارهرا  ه مردم  دیدگا ورا ف  کهآنجا    شونت ازعدم خ اد

هد یاخووم اتدشود، نمی  ثر واقعمو  نویسد:می ر. وییا خیت فا

اس  گاندیی  هاکنون که تجرب داده  عدم  هاروش  ت کهو مارتین لوتر کینگ نشان  رخی  در ب  خشونتی 
اجتموثر  ی  تواند به گونهمی   هاموقعیت  دو نوع  امتغییر  هر  مطلوب ایجاد کند، برای  جهت  در  را  عی 

  نهایی در نظر  یمالحظهی  ه مثابا به  نهآبرای    شیکه اثربخی  آنهایبه ویژه    است،ب  قی مناسخالی  اندیشه
در نظر گرفتو آنهایی که صرفا به صورت ابزار  شود.می   گرفته عات توجه به این اطالبا    شوند،می   هی 

هند  ت که بتوان به وجدان ستمگر متوسل شد اس  موثرهنگامی  جدید... رام خود که به احت، مانند گاندی در 
ابه ق   که  ییکایمراوستان  پ  د، یا سیاهل شسها متویایی یتانبر این    یاآچنگ انداختند؛  سی این کشور  ساانون 
  ها یا سال  هاماهبرای  ند اعتقاد خود را  توای م  آیا؟  باشد یا خیروثر  م  هاو خشن  هاست بر سادیتواند در برامی 

 کند یا نه؟بدون هیچ موفقیت مشهودی حفظ 
 

هماند می  انشیا نانیتپراتوری بربت به ماهیت اما نسر  ار مثبتیودر دیدگاه بسیدر اینجا ی خدا ری که به نام  امپراتو  هد، 

جهان اعمالخشونتو کشور   هد م بد گاندی در جنگ شوه خوکیی  ها؛ خشونتکرده  هایی را در سرتاسر  آن    وئر شا

یودر   افتد؟می   تفاقیچه ا  وثر بودنمعدم خشونت از نگاه  ا این حال، فکر اساسی او روشن است: هنگام باور به  بود. ب

در صورتی تنها  ت  ت، یک زندگی با تعهد پایدار به عدم خشونز معتقد اسنی  که گاندیدانست  می  التم حا  ،بود   د معتق

مال معتقد  ی  یک جامعه باشد و  ی  کتم  –تند  در آن واحد هس  اهانسانی  همهکه    –دا  که بر ایمان به خ  ر استن پذیامکا

ا کنمی   یپشتیباناین ایمان  از   اونظر  اظهادیگر،    ز سوید.  زمان ط گران تنها در  و ستم  هاستسادی  مورد   در  ر  ول 

گون سرن  ستمگران" راو    هادیست "ساای  خیره کنندهز  طر  عا بهدون خشونت واقشود زیرا اقدام مستقیم بمی  پاسخ داده

 کرد. 

 ت کهاست  والن باری  یرش این ایدهذ ، پلیی عماز نگاه من زیرساخت نگرانی مداوم یودر پیرامون موضوع اثربخش

ال د از  فر ی  دیگر  دلیل   ت را بدون هیچمقاوم  عدمی  وزهمآکند.  می  ی جز کالم خدا پیرویدون دلیل دیگرم خدا بتعلیم 

دنبال کنید. وارد کردن دالیل انسانی صرف به   پیروین دلیل دیگری جز  بدو  موزگار آن بوده، وح آمسیجز اینکه  

الم خداست  ترامیحابی  معادله، طمئن است.  ینی و ناممبسیار زای  ی، انگیزهاثربخش  بنیاد   رب  شونتخم  . پذیرش عدبه 
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شبیه بیش از پیش    ت یودرجدا باشند. عدم مقاوم  مه  قدر ازنآعمل    ایمان وکه الزم نیست  بیند  می  فرد رفته رفته  فقط  

 شود. می گاندی  یساتیاگراهای ایده

 به گاندی  نسبت ریود  مب. احترا          

هناگون از  گوی  خهه نسزد ونب خود  تار در کیود  اشاره بی را تشریح کرد و در بسیاری از آنها به گاندی  صلح طلبی مذ

صلح طلبی آلترناتیوهای سیاسی  توان تحت  می   ی رای گاند د که ساتیاگراهازورمی  اشارهکتاب  ایان  در پ  . ویداشت

رانه در رنج رستگاح طلبی  یا صل  ،رانیکوکت  طلبی اقلی  دون خشونت، صلحاعی بمت اجتتغییرا  طلبیای، صلح  برنامه 

 نویسد: می  وی گرفت. نظر 

برای ا  تیست و منونیت است، امعدم مقاومت آناباپی  هاو سنتاز روش گاندی  بخشی  رنج  ی  نه قااپذیرش مشت
س با قلب راهی برای تما نت یاوشود. این بهای مقاومت بدون خش می  در نظر گرفته آنها رنج به عنوان ابزار

باط  ضجه به نظم و انزی بر دشمن ارتباط تناتنگی با تونی برای پیرواین نگرا  ش گاندیجنب  در..ن است.شمد 
 . خود دارد 

 

امه" .ی ما سازگار نیستهاندی با هیچ یک از قالب راف کرد که "راهبرد گاسپس با احترام اعتاو  هد:می وی اد  د

مل با شعا ری فادم همکع  ز طریقا  دادند، که  حقیقت را نشان  قدرت  گگاندی و کین امر   وثر است. اینر 
هزینه  تناع از  ام  جان و حیثیت دشمن،داست  ختن قسمیت شنا به ر  از جنگ است. تر  پرهزینه است، ولی کم 

خالقی و آغاز یک مزیت تاکتیکی استالقات با     –  او بر اساس شرایط خود، در عین حال یک پیروزی 
 ید. ور داشته باشبا ه بدان ک داد  د خواهی مارا انجر رتی این کاشما فقط در صو اما
 

او مانند گان  تبدیلاجمی  یار مثبت و تهبستی  ر به حالد وبه تدریج عدم مقاومت ی از  تر فعقبلدی  شد.  دفاع غیر  النه 

،  " نوشته شد مسیحست  از "سیال پس  ا ه ده سککرد. در کتابی  می   جایگزینی برای جنگ پشتیبانیی  مثابهنظامی به  

د اامحبت نن  امی  یبورانگی نگویودر  و  را  ب مسیحی  عدالت  اخ رد  قدام برای  و نپذیرفت که این  الق  کرد 

اثربخشی را ی  محاسبهطریق  نتاج اخالق از  ی استها. برخی از روشکند می   را قربانی  بخشی""اثر  "،برداریفرمان "

 . دهد می   نشانده گستر ووالنی سودمندی علیه نسبت و نه  راتعهد یک ما کند، امی رد 

در  ا  سخنان  با  این الب  "و  دنبالش هستید  اهدفی که بدارد: "بسیاری  ی  لهصلی" فاصاان  هدایت ا  ر  پیرویاخالق  ه 

امر  .  شید اندییم  آنکه به  ند  کرا مشخص می ی  داوند لکه خ ند، بکنمی  اثربخشی" تاکید دارد  یا "به "موفقیت"  تر  بیشاین 

  تا بر خود خدا." 
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اسی سندی که اهیمسا واقعا قانون اگای  یدهه اال شبیه بلتی کا ی با حاوتوسط    ه"د نی و گستر"سودندی طوالی  ایدهاین  

همراه است.ی  رهعصاعدم خشونت با  ":  وید گمی   یودرشود.  می  جهان است بیان اثربخشی در درازمدت به   "جهان 

 جهان نیست. ی ارهعصهیچ وجه مغایر با 

البشونت و  خجنگ،    و  تریخ مسیحیپیرامون تاخود  بزرگ    یودر در پایان کار ن لزوما  مرد ه تمایل به  گوید کمی   ان

سیاسی   مشارکت ی  هامثالکینگ،  لیام پن، گاندی و  ون وییی چاههد که نمونهد می  شانشود و ننمی   بخشیاثرقربانی  

 هئیشتری ارابه شما فضای ب   کرد کهبسط اساس عهد جدید در موقعیتی تفسیر  ی  ن دست کم به مثابهتوا می   هستند که

در پایانمیتر  ر به گاندی نزدیک بسیا  خشی مفهوم اثرب  ای رد کردنبه جی  و".کند ی م و   را اش  کتابش زندگی  شود 

هرگز ایمان خوداند اما با امی  موفق همان  در پیشگاه  د را  ین وجود  زیر  ،  ی و  هنگامپتانسیل موفقیت از دست نداد. در 

هداف  ستگی بهبعدم دلو  خوب  وسایل  نبال تمرکز بر  به د نظارت باگاوادگا گیتا،   همسان ای  یوهشآن را به    بود. یودر  ا

  نید."وجهی نکت که به اثربخشی تین اسخشی ااثربفراوان ی هایکی از روشکند: "می  چنین بیان

شونت"،  "صلیب بدون خ  شر کتابیودر از نگرش جیمز داگالس، یک کاتولیک الهام گرفته از گاندی به ویژه د گویا  

در این باره   گرم شده است. یودر افکار خود رازده و دلشگفت  ،  کند می  رهیزپایمان  و    ثربخشیان امی  بانتخا  ازکه  

 کند: می الصهچنین 

ماهگانگی  یدگالس   ها  آشکاری میان  رویداد و سیر  و کسی  هاگر حقیقت  کند.  می  ئید تایت خدا  ویدا شود 
هد آن   جهان دیگرت دور یا د بدییک ا  در  ها تن  شد، نهبک با آن رنج  داشته باشد،    تسود  رابخوا در  ی، بلکه  ر 

هد شد...دای میانه    دارد.و انتظار اثربخشی کرده تکیه ه گاندی الس بگحوادث پیروز خوا
 
آثار بعدیمی  من تایید جوئل زیمبل در  الاش  کند که یودر  از اص "عدم   جای  به"مقاومت بدون خشونت"  ح  اغلب 

ی مسیر اندیشهسن،  شاگرد یودر، گلن استا  د.کنمی  تفادهمسیحی اسی  معهن جانیادیب  زنیادن  کرشخص  برای ممقاومت"  

دنبال  یودر و  کمی   را  را پند  دیگری  اصطمی  یشاصطالح  حتی به  مثبت ساتیاگراهای گاندی نهد.  و  الح کامل 

ی  اهسنت  ی ازبا بسیار مسیح  ش  وک از ردراین    .کند می  پیشنهاد را    ه"گرگون کنند ارات د شود. او "ابتکمی تر  دیک نز

جهان  ه امنونیت ک امر ادند، سازگاشمی  ناامید غلب از مشارکت یک مسیحی در  عهد  . خوارد د تفاوت  آن    ا با ست  اندن 

ی منتشر شده  اثر  ینرخها نبوده است. آ در مخالفت با ملت یح  مسآلود  رنجمحبت  ی  که شیوهمتقاعد کرد    یودر راجدید  

االت"  به نام ودر  ی هم عقیده بود که روش  ا  " بود. وی بهاملت  راییل بانج  ومی وعم  م مومن گاندی   عدم خشونت یک 
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دارد. روحی گیه جای طرد یا کناره  کند تا بمی   هدایتمومی  عدان  میرا به وسط   جهان  رهای خوبی برای  ری، خب

 : ود شمی   یافتکلمات زیر به روح گاندی در مشا

الگامی که پولس نهن قدرت وان است، بلکه  نات  ،هستند   هاهنشانل  دنباکه به  ی  کسان  ایرصلیب بم  وشت که 
ت سیاسی  اخروی بلکه نوعی واقعیمنظورش نه عرفان    ،ارند مان د که ایاست  ی  انخداوند برای کس  رستگاری

در سال   را  مارکوس  ، فر1963است که بول کانر  در  دیناند  ه  1986را  رونو اریش  در  گر   1989ا 
ان بلکه در زمین نیز صادق سمدر آ  نهاشود نه تمی   پیروزعیف  ست و ضرتمند اقد   نجکه رینون کرد...اسرنگ
  است.

 
 

 صلح 12مشاور رینگ: هاد برنار

 اخالق  دانالهیاتن  خود به عنوا  زندگی، در طول  رستگاری(، یک کشیش کاتولیک  1998-1912برنارد هرینگ )

بتا کشاور نسی  ند یک خانوادهفرز  ن فرزند از دوازدهیازدهمیاو  شود.  می   ته شناخیستم  بی  سدهی  ستهرجکاتولینک ب

مادرش به عنبود.  لمان  در آموفق   از  مردی شجاع یادپرهیزخشونت وان یک الگوی  او   ی و از پدرش به عنوان 

در خاطراتکرد.  می  را   یگانوهای رادیرا  رسید،  رتبه قد   1933هیتلر در سال    وقتیکه  کند  می  ش نقلهرینگ 

همه ممی ریاد  دیو فکار در راایتنکه این جگفت: تا هنگامی  درش  توزیع کرد. پ  هاهخانواد  یبرای  ن زند، در خانه 

هد    داشت.  رادیویی وجود نخوا

اهی   از پیوستن به جامعه مدت کوت را  ان"،  طلب  رستگاری"ی  پس  هرماشوی  در طول جخوان  13تِو نگ به دند و 

هار بار ب  د.ش  ههرد جب وای  زشکیش پکشن  عنوا محکوم م  اعداه دو بار با احتمال  کشد  گاه نظامی روبه رو  ا داد او چ

او گروهی از سربازان غیر مسلح و مجروح نی بود.  هستال  اناندهقه کمک به  ش بالموارد به دلیل  این    کی ازشد. ی

از   انبری  حلقهرا به بیرون  هدایت کستالد  د ا  رد. وی بعد ینگراد  اردوگاه اسیرانا  لهستانینان  هقاتوسط   جنگی  ز 

ها خدمبه عنوان کش  مدتیات یافت و  سی نجرو کار  شد...    دیدارپگ نوشت "جن  یتجربهاز  ا  ت کرد. او بعد یش آن

به    راهیان  عدم خشونت به عنوبخش  قدرت شفابرای  قدرت شفابخش عدم خشونت...همه باید خود را    برای صلح و

  .وند سی شنوینام  نیوحوارمیان   درصلح سوی 

 شرمحساس  وی ا  راری صلح بود.به برق  مومن یل کرد که  تبد   به یک صلح طلب متعهد   نگ راجنگ هریی  تجربه 

مقایسه با مسائل صلح و جنگ به سختی در  م  صرفچشمگیر خود را  ت فکری  کرد که قدر می  سائلی کند که در 

 نویسد:می  ویگیرند. می  ررامیت قنخست اهی درجه
 

12  usPerit کند. می  یمکار ه  رور و یاوشاان مو عنبه  یکان ورای واتاست که در شای کشته کار رد: ف 
13 Whermacht 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

116 
 

هنین سبینم در چمی   تی ست وقال مایوس کننده این حو در ع  ارد ندهمال خک نوز انرژی خود  نی 
و  ف پطاد انعیی ماننهارسشرا بر پ راه مباپیشگیرش  رپذیذیری  در  و  از بارداری  رزه با ی 

شد اید باب  این است و  دعوت اصلی منه  ک  امدهمیقا متقاعد شگیری جنسی صرف کنم. من عختس
جها پرورش  برای  بردن جنگ،    میان  ای ازگی ناپذیر صلح برخست  ک حواری ی  که نی  فرهنگ 

راد ونت، برای محبخشعدم   و  دهد  نمی   که اجازهال  کیت  هم دشمن باشیم،  دگرگونی جنگ "با 
  باشم. افزارها" به دفاع بدون خشونت 

 

پس   . او انتظار داشتگزید ینگن بروبت   هشگادر دانی  یات خالقهالش  برای آموز  رااو  گ  هرینمافوق  پس از جنگ،  

 ت:این لحظه نوش وریآنگ با یاد زیل اعزام شود. هریانتصاب به بر زا

خسته امال    یات اخالقالهیرا به نظرم آموزش  من است زی  پسین گزینه که این واقم گفتم  مافو  به
مر او با این پاسخ  آرام  کننده بود.  "از شماکرا  واهیم خود می   د:  مد کااین    ا برایر  خ رک ر با 

  ."باشید داشته  یتتفاومی گزینهآماده کنید تا در آینده امال نی آلما گاهکترای یک دانشد 
 

هدف خود ترِ شورای    یات خالقی پس ازهال آموزش کیششان برای    نت،  ، تاکید اتی خود در اعترافهانقشایفای  را 

هم  هاز بدیا  هشدارو    هاخوبیبر   قیق گناه  اوت د ای پاسخگویی و قضبر  هاشیشک  بهزاری  ادن ابد   شرایط،ی  هدر 

رو، دستبود.   دا  رستگاری   زاماتالقل  القی بر حدااخت  یاالهی  هانامه از این  از دیگر  تمرکز  ب  سو، مکتشتند. 

آمو  ، که شامل بزرگانی چون کارل آدام14توبینگن ی باید بر یات خالقاله  هک  داد می  زشو رومانو گواردینی بود، 

ر زندگی بید  با  شریعت و توبه.  تنها بر گناهمرکز شود، نه  مت  سیحیان به آن دعوتمخ  و پاس رحمت    هبوند  وت خدا دع

جهاد یان  مسیح هرینگ  استوار باشد. این دیدگاه    قوی کتاب مقدسی  پایه  متمرکز شود و برن  ر  همان چیزی است که 

آو1953)  د "قانون مسیح"خولدی معروف  سه ج  اثربرای نوشتن   مشارکت  ی  هارران دربز کورلچا  ه است.رد ( 

 ویسد:نی م  هرینگ

در در مکتب توبینگن    ن بار ینخستخالقی برای    یاتالهبه کل  رویکردی مبتنی بر کتاب مقدس  
و   دستآلمان پدیدار شد  در  رغم ویژ  که  ،برنارد هرینگ استی  نامهبهترین نمونه  ی گغلی 

  .رود به شمار میهم زد شان یهقی سد الیات االهد ک به تجدیکم ترین زرگب ل آنانتقا
 

در شورای ازدعوت شد یشمند  اند ی  ره خبک  و ی،  مشاوروم واتیکان به عنوان یک  د   هرینگ  سته شد او خوا   . 

او  سخ  هال اسقف رای کوضوعات فراوانی بمی  درباره ونرانی کند.  دربه  مدرن ی  بارهیژه  جهان  در   سند کلیسا 

الت او به پد مد   نگران بود.  تخاذ کنند. اا  رمتن  ود در  ان" موجمی زهاهنشان"کرد  تا روید  کمک کرروحانی  ران  ا

 
14  genniTüb 
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 ود ممکن بز نظر انسانی  ا  کاری کهنوشت: "من  بعدا   گن هریکرد.  می  تخارن صلح داشت، افر متوی به سهمی که د 

 " ئه کنم.ارااع بدون خشونت دف برایای صیهدانی و تو حقوق مخالفان وجی قوی دربارهای یهانجام دادم تا بیان

از مقولههالگ به  هرین   یکرد رو القی  ا امهی اکوالستیک سنت دستاهیات  مقدس   سود اخالقبه    نگاری ن کتاب 

اهی خدا بود   عهد جدید ی  هازهبر آمو  مرکزمت بر نفوذ خدا به  ز پیروان مسیح  با فراخوانی اد. آن آموزه  ر مورد پادش

جهان  اد انه، پمومن  پیرویطریق  ز  گرفت تا ا  ورد تاکید قرار م  رنون تاریخ بشاینجا و اک اهی را در این  سازند و بش

جه در عین حال شجاعت گ ها محکزن مراراخو. هنگامی که ف ا بپذیرند ان رناه  در برابر  افظت از خود  ی مسیح نه تن

اهی خدا در میان جهانی گنا یح مسکامل در  ی  برای زندگ  هاقافگاه  نشود، آمی   آلود پنداشتههگناه، بلکه ساختن پادش

هر یک تا    هبی باز کرد و مذ یات جزمی، معنوی  الهروی  را به    ییات خالقاله، هرینگ  رواز این  ود.  ش میگشوده  

 کند.می   کمکبه دیگری  دگیبواملکاز درک به 

آموزهه اهی خدا  بخش  ی  هارینگ با شروع  مقدستاریخبه صورت  پادش بر آنچه که ، بر لزوم تمرکز  ی در کتاب 

هرینگ ایر  زمانه، اصرار داشت.  یهانشانهعنی  اد، ید می   مجادر حال ان  هاطریق انسان  ازخدا   لیم ه تعن بود کوش 

مقدس را ب زمانه  هانهنشا  اکتاب  جهت درست  تگو بگفبه گی  اهاالن مسیر مسیحیان را روشن  ذارد تا  کند. کاتلین 

  نویسد:می در این باره

هنجارها و اصاساسا به دنبهرینگ   کتاب   ی درخالقو غیر  ی  ر خالقفتاری برای تعریف  ولال 
وی قد م عوض،  در  را برای مضتک  س نیست.  مقدس  و تصاویر گسترد امیناب  وها  ای ه، الگ

ارها و ابه دنبال  . سپس  هد د می  نسانی را شکلاهی و  لای  که رابطه  کند می  جستجو در    صول هنج
ه  خ بپاسر  ای افراد د بری  یاهو نشانه  ماکه آنها را راهنگردد  می   روی کوه ی  عظهموو    15کالوگ دِ 
  د. اند می یهالت عود 
 

ه  هم ی  چ نشانه یبرای هرینگ  هتری  م ای، ن بست هسته، باتیحلیتسی  مسابقه   –ت  خشونت وجود نداشگیری  مه از 

 یت شان ملتنها جرم  گیری کهنربایی برای باج گرفتن، گروگاتروریزم روز افزون، آدم ای،ی هستههاالحترش گس

ومانو دش راو آنچه را که استا  یر به کارآمدی خشونت.اگباور فریک    یعنی  ه آن،مه  ئولوژی پشتآنهاست، و اید 

 ورد:آمی  رطه خابل گفته بود بق هاگواردینی سال

هد بود: آیا بی  مسأله  عصر آینده،ی  ندهین کنتعی ی  "مسأله خوا هد بود  قدرت  خوا شریت قادر 
اندازهت  قدر رامنطقی  استفادهتا  ل کند  کنترکافی  ی  به  آن  از  ا کند؟ ی   ضمینالت ترای عد ب  ی 

قدرت تنی بر آینده عصری مبعصر  ،  شود می  کنترل  النیققدرت غیر ع  هنگامی که انسان توسط
هد بودتر خبر  "؟وا
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جهان زندگی  ا برای یک مسیحی که درو نیاز به قدرت ر   نگ نقشیهر خشونت  ی  ألهکند، درک کرد. مسمی  این 

ه ب  هزیرا با توج  القی بود اخیات  الهکزی  وع مرموضشونت  ی خمسألهیودر  برای نیبور و  م است،  برای هرینگ مه

موضو  ، خشونتق کردهای که انسان خلنیروی کشندهچه  آن مریک  جهان ا  یگی براو زند   گع  هرینگکل    ست. 

 نویسد: می 

ونت به خشبدون  ی  ل منازعهحی زمان حال، هنگامی که جایگزین  ها..به ویژه با توجه به نشانه.
ی فوران هانشانهبه    جهوشود...به ویژه با تی م  ر تبدیلع بشای نو" برنود نب"بودن یا  ی  مسأله

 نت است.از خشو رستگاریبه ایمان  تلزممسیح مسان به اساسی ایمی زمان، گزینه 
 

موافق است که نوع بشر نه تنها باید با تهدید خشونترنه ژی  هرینگ با در  ی قربانی  هانه افسابا  نهایی، بلکه    رارد 

در گرو شو  وبههدید رت  پشت این کل   ند. اکنون اینشد می   قتل آئینی انتخابن و  ی کرد ن ذشته، افراد برای قرباد. 

 ها به کل ملتدو جانی  شدها سیستم تخریب تضمین  شویتس. بند آمان  –وند  شمی   ربانی انتخاببرای ق  د کهمردم هستن

از شوند می  گروگانو    قربانیتبدیل به    ی کل نوع بشرو حت هرینگ  اساس این   د که برکنمی   نقلیرارد  ژ  . 

 : اهیدئولوژیا

آبه بهشت منوط به انقراض قبلی یا تبدیرود  "و اهادستهیز  مل خشونت  افراد است که یی  ز 
  شود."می ها نسبت دادهنصیر به آقت

   
ک دودهد که نمی نپیوندد و نشامی هرینگ به ژیرارد  شت  برگرقابل غید نهایی و قرار دارد و ر راهیوع بشر در ی

ی اگ بری است که هرینهایزماننشان  کند. این  می  تحمیل  پذیرجتناب ناارا به عنوان یک ضرورت  خود  نت  خشو

 آورد.  می  رمغاندن کتاب مقدس به اخوان

لطه و ستم ت، سبرخورد با خشون  ویژه پیرامون آنچه به بشریت دربه  خواندن کتاب مقدس  در  هرینگ  ن رو،  از ای

دقبسکند،  می  تهدای ا  ار است.و هوشیق  ییار  محققااو با پیروی  رودولف  مقد   کتاب  نز  س نوربرت لوهفینک، 

در  پرهیزخشونتد که  شومی   پیمان متوجهریش اسنیها ، رودولف پش واشناکنبورک در   قلب انجیلی  دارد.  قرار 

ها، کل مکاشفه به تدری آمواقع، به گفته آن و  ا آنهکه  لی  حادر    د.انجامیونت  مسیح بدون خشی  وزهج به سرمشق 

شکار شدن  قان، آقن محایی  به گفته   تیق وجود دارد،در تصویر خدا در عهد عسان  یی انونتقام جکنند که امی  فاعترا

ایجاد پاد آموزند که  می  عتیقهد  یجی عتدر اهی  یهوه برای  د خود نیازی به خشونت ندارد. این  ش عدم رک  بهبود 

 د. انجاممی اشعیادر   تگزار رنج دیدهخدم هبخشونت 
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محققین  تدهد که شهاد می  ا نشانکار آشگ  هرین  "و عدم خشونت  فابخش صلح"قدرت شکتاب   کتاب مقدس   این 

ا  وای ابر هم  مم آموزهقدردانی  ،  از آنتر  هم ست. با این حال،  از  به دلیل    سی پیرامون عدم خشونتعیی  هرینگ 

مهپنداشت   و الگو ه  وزآمی  مطالعه در واقع،اتما گاندی استن  در تا  .  به عمیقی    ینه تنها قدردایش نهانوشته  مامو 

جدید را با نور عهد    گاندی درک او از ی  ندیشهای و  دهد. زندگمی  بلکه درک عمیقی از گاندی را نیز نشان  ندی،گا

 کند.می ندیدی روشج

ی هادارکه  درد و رنجی  د  نمان  ؛به گاندی روی آورد   ج شخصیی درد و رنهادر دورهینگ برای الهام گرفتن  هر

این تحقیق  د.  بر وی روا داشتن  اخالق پزشکی  وت  سیجنی  درباره   ی ویاهشتهنورامون  پی  تحقیقی برای انجام  قدس  م

هرینگ تصمید و او را عمیقا  طول کش   هالسا طالع    چه را که در حال رخت آنیم گرف آزرد.  عموم دادن است به 

 راهی که ساتیاگراها    تقد بود وی مع  رد.ابله کمقاتیاگراها  سی  ود به شیوهده بش شتمی که در حقبرساند. وی با س

 : سد ینوی م اده کند. وی الح خود استفن برای اصآاز یسا باید کلت که کل سا

ما به مون عدم خشونت گاندی..رانی شدید من پیرانگ .مرا به این نتیجه رساند که در این مرحله 
و  نیروداریم، حقیقتی    ساتیاگراها نیاز  مح  بخشرهایی مند  خدمت.  است  شدهبیان    بتکه با   از 

 د. راز کرا ب هاد زخم دانم که پیش از آغاز به بهبودی بایمی  یک پزشک انعنو م بهوالنی مدت
اهروح شفافیت عملی    با کنم در بحث بعدی می  آرزوی صمیمانه  د رهمد و  یمسا،  گاندی، و نیز 

م که دانمی   بیبه خو  و  تیام دارند ادی نیاز به الح نهذارم که در سطبگیی  هادست بر روی زخم 
  ستیم.ه فادهندگان زخمشد مواره ما در بهترین هم

 

آور شود، ناچار  اد یالت صلح یک مسیحی را  رس  کوشید می  "دالتجرای عادر  "ش به نام  اثر  هرینگ درهنگامی که  

 :ام بگیرد گو نچون یک الندی همبوداز اصطالح ساتیاگراها استفاده کند و از گا

در نهایت آنها را   وند  داخت د را به خطر انجان خو  ر کینگلوتن  ارتیم  گاندی وما  مهات
لت و  محبت، عدا  که بر قدرت حقیقت،خشونت    عدم  ازند، سیستمی  برای ساتیاگراها قربانی کرد 

چه  ی در خدمت به ستمدیدیگان تاکید د همبستگ ولی شاگرد بود،  یحی نرسما مسارد. گاندی اگر 
اور مسیپرشو ا  د بو قاعد شده  مت  ح بود.  مظین  که  موعظه  هر پیامروش  و   هی کوروی  اصلی 

راهی که مرگ مسیح است...تنها  و  دور باتوامی  زندگی  از  منیم  خار   یابقه سطل  ج تسلیحاتی 
 ساتیاگراها را به کار بگیریم... نگرش و مهارت ما  هویم این است که همش

امروز، ای جهان  ان ایمدن به  دارای شهادت  د بهترین راه بشای  ن روش عدم خشونتدر 
 باشد.  ،حصلی زاده، یعنی شاهحبه مسی خود 
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مک کرد  هرینگ بعدا در زندگی خود   هریی  اهتا نمازخانه ک ما با  ادغام ایمان،  دگی بارزه برای عدالت و زن دف 

 ه است. وی م بخش کارش بود الهاالگو و  ی وی  هاگاندی و اشرم ی  نیان گذارند. او اعتراف کرد که نمونهمعنوی ب

 : نویسد می 

منب معنویت عدم خشونت و    اندازچشمی در  د تما گانمها  که وجود داشت  ی  اشرمه  ...همیشرای 
افریقای جنوبی تاسیس می که گاندی در  ین اشر. من از نخستد کر  اشونت بر پون خبد   رستگاری

ا که من آن رجایی  در مرکز    ا شدم.گاندی آشنی  هنواد کرد بازدید کردم و در آنجا با بخشی از خا
 وجود دارد. یل صلح جانفتم، ریا " د نه انمازخ"

 

آموزهی  الصه  این پیش زمینهبا   اهد    خشونت  من عد هرینگ پیرامو  یزیر از  داد که او  مسیح نشان خو

مداوما  دت گاند شهاچقدر به   آموزه وابسته است. وی   که از یک محقق هنگامی  ی برای روشن کردن این 

 بخشد.  قوتا آن رز د اآورد تا تفسیر خومی  اندی رلی از گاونقل ق د،کنمی  قول مقدس مسیحی نقلکتاب 

در حقیقت  ین واقعیت استوار  ح بر ایمست  قدرت عدم خشونهرینگ،  ی  ، به گفته نخست است که ریشه 

هنده دارد زیرا دروغرستگاری و    بخشرهایی ت  دارد. حقیقت قدر شاند.  پومی   ه در خشونت رای نهفتهاد

مشارکت  ئمی پی بردن به  دا  د ینقت و فرآپی حقیپیای  جوم جستنت مستلزوعدم خش.  ر دروغ استشیطان پد 

  استفاده ضوع حقیقت  وشن کردن موی از گاندی برای راست. و  الهینیاز به لطف    خویشتن در خشونت و

 کند:می 

اها به گراهیمسا. ساتیا  راها وساتیاگ  کند:می   تمرکزاش  جربه گاندی بر دو مفهوم کلیدی پیام و ت
راهمی  لورتب  تحبی حقیقت است که در مروبه نید  اعتما  تای قدرعنم ی مرد یا زنی یابد...ساتیاگ

فقط از ابزار   عهد است و مصمم است کهت، عدالت و صلح متو محب   ت حقیقکه به آرمان    است
  ند.کاستفاده االت ی در همهعدم خشونت و راستگویی  محبت

 

از ق  یدهناد   باید ن ردی  هیچ ف  کهاست    نای  یحی عدم خشونت مسین ویژگدوم بیافتد. ارجاع به لم  قید  گرفته شود یا 

بدی پس نده...اگر   )"هرگز بدی را به جای  (20  تا  17انجیل )  رومیان  تآیارامون  پین  پیمینریش اسها  یهادیدگاه

 و انباشتهر سر ا ب  ی زندههالام این کار زغابا انج  ه؛ه او آب بدتشنه است بدشمنت گرسنه است به او غذا بده، اگر  

تاب  طرس کپ  شبخ  "( واستفاده کنست شر  سخیر کند، بلکه از نیکی برای شکت  را  ا شم  دیزه نده بکرد. اجاهی  خوا

زیرا   الفی کنید الفی نکنید، بر عکس با برکت  ان نکنید، یا با بدرفتاری  ستی جبرنادرستم را با  )"  9مقدس آیه  

 نویسد:می این باره"( هرینگ در ت.یراث است مبرک
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ی هور است که در دیگری نیز وجود دارد، جوانبا   نای  در خداوند دارد، برشه  ت ری عدم خشون
زندهد ه خزندگی که ب وانه به نور خورشید جی  دانهچون    ی پرهیزخشونتدهد؛  می   پاسخ  ای 

  دهد.می کنش نشانوا
 

 کند:می ن گاندی اشارهو سخنا وضوع به مثالرای تایید این مس بسپ

ال وخدممام  یم روزی تمیدوارا  ما با ایمان   ،صلح و عدم خشونت استجیل  نقف ات شبانی که کا
اهد شد خته  نان گاندی برجسو اطمی آن قدر پست ان است که هیچ انسانی  : "این یک اصل ایمو

  439"یابد.ال اعتنتواند نیست که 
 

الش  م خشونت مسیحعد ،  سوم، برای هرینگ ر از شر و ستم،  فرایا    یده گرفتنبا ناد ه  نی خدا را  هدارد تا پادشا ی 

مسوولیت زمین و وارد شدن بههبر ع  ه بابلک از نه تنها  . او  مین برپا کند ی زر روب نت  مبارزه با خشو  ده گرفتن 

هد شینگ نیز مارتین لوتر ک گاندی بلکه  : مستلزم چیست آورد تا نشان دهد که این عدم خشونتمی ا

مارتین لوتر  گاندی دی  و  و  آزادیپیشگا  گرکینگ  از   لانجیتفسیر  به خوبی    ونتخش  عدم  مان 
د  )و نیز  دشمنان  را به  محبت به  وحمله به    ین  ترقوی ی  مثابه وستان(  دروغ   التی عد بی  ستم، 

ه است." محعدم مساو نه اجرای  سهل انگاری  ه به معنای مدارا با  عدم خشونت ن  اند.درک کرده
هندگان صلح  شن شده از سوی  بیاتوهین    این به ی مسیح  عیس  صلح  "هایرافزا  نگاز تمام "ج فاد
 .کند می هد تفااس گ بر دیگرانقمندی به تحمل رنج به جای تحمیل رن عالموش

 

هرینگ  ای  ته چهارمین نک  عت و کند این است که به دور از انفعال به شجامی   ن عدم خشونت مسیح بیانراموپیکه 

م  دیی گانهایهریم. او به توصنیاز دا  القیت ال   الفتمخی  رد نحوهودر  همان س بو سپ  د کنیم   ارهد هیتلر اشبا  ا 

 گوید: می  روحیه

ممکن بود  گ شده بودند،  الق بزرون خشونت و آزادی  قاومت بد می  ن با روحیهیحیااگر مس
در روزی ثال،  .  فت رمی   کار  وسایل کمتر ترسناکی برای پیشگیری از رخ دادن هولوکاست به

ی خود هالباس  روی  ا برود" رداوی  ره مایز "ستات متالمداد که ع  رون دستیایهود لر به  که هیت
ان و همهنماایی بپوشند، همه  یدند. پوش می  ت رامباید همین عالکار ایحیان فد سمی دار

 

آموزه مورد  ی  در نهایت، از نگاه هرینگ، مثال و  که اری است نه اینحیان هنجسیمبرای  نت  عدم خشومسیح در 

واهمی عالیندگی یک زرای کسانی که ی بییهت، نه توصش ظر دان باید مد  است که ی تعالیم کساندر مرکز ند، بلکه خ

دشمنان خود را   کهاند  جود ندارد. شاگردان او کسانیمی وی مسیح هیچ ابهاهاآموزهوانند. "در  خمی   یحیسا مخود ر

  دوست دارند."

 
439 Ibid., 59. 
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زمان کنستانتینلیه  او  که کلیسایدریافت  یگران  د   الند بینتون وراه با رهم  هرینگ ل، ن حاطلب بود. با ایصلح    تا 

هرینگ هنجارگرا گراها برای کسانی است انع دانسته شود. ساتیایک میا به معنای    بار  یکی  ابه یی نباید به مثبرای 

و قدرت عملیمحبتتوسط    که آزادی  انجیل بر  ،  مومناکه  ن  ای  اند.سخیر شدهت  آورد،می   رمغانا به  مسیح  ن  ای 

ما را    نیست  ریهنجا ما را از    است   ، بلکه هنجاریگیر باشد پاو دستکه  کند. ی م  نباطل خشونت بیروی  چنبرهکه 

 گارد:نمی  ه پیشرفت است. ویرا

من به  رار شده  تکروی کوه  ی  موعظهدر  ار  هفت باینکه   اگویممی  شما"اما  ظم ن  ز" بیانی 
امسیح ا  و  انون"قل مسیحایی  کمار  ست. بیانگ ایی صلح  از   ستشریعت"  دارای   و  این نظر 

دارد ملکوت  اعتقاه  حی کجاری است...مسیرزش هنا د خد  هفت گجر  دا نزدیک است،  نه اهت 
مشخص است...ما در اینجا   اآشکاراست و  الزامی  مسیر    رود.می  گویم" پیشمی   من به شما"اما  

دستوری هس ما  تنگران  و می  هدفرا به یک  یم که  در قالب  نه صرفا    رساند  ک ی رسیدن 
 ت. دیمحدو

  

داخشونو باور به کارآمدی    وجیهه تمایل بداند که چقدر تمی   ینگهر حالت وجود  د راربا ژی  یو  ،رد. با این 

جهاجهه با وضوح مطلق اناجیل" چیزهایی که از هنگام ب یابد که "در موامی  ز"آمیر"اسرا نهان بوده  ن پنیان گذاری 

همین اکنحیز مسی ا  سط بسیاریتونوز  ه  توانند میاند  آشکار شده  سیحو در م   باقی بمانند."ه  ر شد ان و انکانهپون  ان تا 

هرینگ در  گونههمان ی برای اتهدید ناشی از جنگ هسته   کرد، به ویژه در موردمی  ی زمان تاملهانشانهی  ه رباکه 

و عدم   نگج  طول  دراز آسیب    نونیت غیرنظامیااحساس مص  ز دست دادننوع بشر و کل نظام زیست محیطی، ا

د تن مهار جنگاسب  مدرن  و پیامد  یان خشی  آهرین آن،  ونت  نه الاد موزش سنتی جنگ عگ فضای اندکی برای 

 وی نگاشت: دید.  می 

وی موافق باشد در اینکه "جنگ نداده باشد باید با کاردینال رِ که عقل خود را از دست  ی  هر کس
از  پ  سد."رمی  به نظر  امر پوچلکه یک  یت نیست بنها یک جنادیگر ت ون گوناگب  ارتجس 
و با تتاریخ و کلتوانمی   که  افزارهاییجنگمرگبار  ی  هزرادخان  وجه بهی  نظام    ند نوع بشر 

را نابود کننمحیط   روشن    د زیست  دیگر   ،سنتیی  یهنظراستدالل  بنیاد  ی بر  که حتباشد  باید 
 .مال کرد ی اع"ا"جنگ عادالنهتوان نمی 

 

دریافت کهه محد همیش  نهجنگ عادالش  وزآمی  ارزش واقع  رینگ  زه موآ ین  ااز    ؛ده استبو  هاجنگود کردن  ه 

ک رسمی کاتولی کلیسای    این، او از پیشرفتی کهده شده است. بنابراستفا  گ به جن  ود رهبرانبرای پیشگیری از ور

شد که ر  ادآوی  او.  ند بود دست آورد، خرس  آفرینی بهعی از صلح  ش برای حرکت به سوی دیدگاهی واقدر زمان حیات

رای حق دولت ب   یا عنوان "دربارهات خالقی، فصلی ب یالهی راهنمای  هاکتاب  صلح درحث  بال پیش  چهل سا  تنه
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عالجنگ هدف تخریبشورای واتیکان مب  یمیه" بود.  اقدام جنگی با  "هر گونه  وامع  جی  رویهبی   نی بر اینکه 

رش داد تا نه را گستا باید این موضع  منطق  کهدانست  می ما  ا  .ساختگرم  دلیت است" او را  خدا و بشره  نایتی علیج

الحبلکه قصد استفاده مل، فقط ع  د.  شوها را نیز شامل نن آو در اختیار داشتجمعی  اری کشتهااز 

 
از ه  همیشیل است که  ه همین دلباقعی است.  یه کشور دیگر ودانست که تهدید به خشونت یک کشور علمی   هرینگ

م  نت وی عدم خشام ر نظغیدفاع   مد او    تداللاسکرد.  می   نگ دفاع برای ججایگزینی  ی  به ثا به  نی بدون برای دفاع 

ما در گاندی  د چیزی اسنانمخشونت   مقاومتدیدمت که  برابر تهاجم شوروی در   مردم چکلسواکی در  . او الگوی 

مثابه   1968سال   اقعیت  این وز  او اکرد.  د  ت یاملردم یا یک  مت بدون خشونت  کان مقاومام  شاهدی بری  را به 

اهاویژه اسقفبه  ،  با نفوذ ی  هااسقفن  میاندین کنفرانس  چدر  ه  دلگرم شد ک واهاکا،  یمری  جدی خ ن بررسی 

 ند. غیر نظامی بود ین دفاع  جایگز

 :پرداختعملکرد دفاع غیر نظامی بدون خشونت ی هنحوبه توصیف او 

ی ا به عنوان شیوه  دل رام  وانند اینبتنها  ت  ش ممکن استیاند ی جنگ ها، ابرقدرت نخستدر گام  
از "بازدارندگی" درمتفا موجب  ک کنوت  الش ه برداری  رهب( در صورت  1آن )ند که به  و 

الح شکردن ملت    برای تسلیم از این    ،ده""خلع  از جمله یجمعکه  بترسند  باید  خودی،  ت 
از سرباز از شرکتبسیاری  همکار  ان،  خود یا  در تهاجم  خوای  هر 2)  کرد.د  هنداری  در   )

آصو ارت،  هیچ مزیتی  واهند ب  هاجمت   زنها  امیان با عدم مقاومت غیر نظ  زیرارد  و اشغال نخ
آهاو جاه طلبی  ها ( ایدئولوژی3کند. ) می   اف آنها را خنثیراط  ی تمامرکاهم ها در نی سیاسی 

 شود. می ل تمام جهان آشکارمقاب
 

القمند بود تا  زندگی  مل  دادن راه کاه نشان  ی بیشتر ب ی، وق الا  دانالهیاتعنوان یک  ی به  کار ویاد  بر بن مسیح 

و چالش  کرد وظیفه  می  ی احساسوو است که  ز این را.  درستناو    مرز میان درستردن  مشخص ک  برایالش  

ر  د مثبت خود  ی  را به وظیفهمسیحیان    نت بازگردد وبزرگ کلیسا این است که به پیام عهد جدید پیرامون عدم خشو

فقط  جلب کند. وی طلب لح رد صیک فت در نقش خود به عنوان دون خشونلطه و ستم ب، سا خشونتمقابله ب ستایرا

رد نج را  هرینگ  نمی   گ  میقراری صلح نیز  برای برکرد؛  را برای کلیسای کرد الش  او فرصت بزرگی   .

 . ی(حقیقصلح  اییسکلک پذیرش ینی )یعبشریت باشد رزش برای معتبر و باا کاتولیک تشخیص داد تا منبعی

ه ن در پاسخ باکوررلز  چا.  کند را بیان میای کلیسا  برش  اواقعی  رلز کوران امید چابا  جالب  بحث  در یک  ینگ  هر

گ گفت  1983در سال    ک امریکای کاتولیهاقف سشبانی ای  نامه  ونی ماکلیسا در شرایط کن که    پیرامون صلح و جن

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو

124 
 

از افراد برای شمافقط  ای  ه نرا گزی  یپرهیز خشونتی  هاقف ب باشد" و اسطلواند صلح  تنمی  . کنند می  هتوجی  ری 

خودسخ  ر پاد هرینگ   ر  پرسد که آیا کورانمی  از  موضوع  امال  این  پژوهشگران صلح  ده که  فراموش کرا 

همهستایند زیرا  می   روپایی این سند را بسیار ا واهمی   از  اخالقی  یگزین  یک جای  به مثابه   ع بدون خشونتبه دفاد  نخ

 اندیشند. بی گ جنی برا

مام  مایل را که  آوکه تاریخ برده  وانمبخاندیشند فرا  می  ننند کورا کسانی  را به یاد  ند، رداری 
ان خود را دگ" ممکن است برهابرخیبودند که "  لیساییان بر این عقیدهدانان و کیالهکه  هنگامی  

  رد کند. داری راد بردهتواند نهانمی  کل کلیساآزاد کنند اما 
 

خشوامی  ظغیرندفاع  انی که  گ برای کسرینه و  می   شهرانهنآرمارا یک "امکان ناممکن"  نت  بدون  دانند 

ممد سیاستم ولی  کرد،  توصیه  تساهل را  احساس نکنند    موضعی  راتیک برای چنین کن است حمایت دموکارانی که 

 .ا بود برای کلیساش ید واقعیمدر ادامه دیدگاه و ا

ایناما اعت من  هاید قاطکلیسا" ب"که    ستا  قاد  و  ع وشمنداعانه  از جمله نه علت  دم خشونت، 
پیرامون صلح ما  اید روشن کنیم که  دین منظور ببنت را ترویج کند.  دون خشواع بدف  یگزینه 

م از متعهدترین گزینه برای صلحنمی   نفعل صحبتطلبی  ی با تمام "زره   عدالت  و  کنیم، بلکه 
هبی خاص برا  یک مسلکنباید با  را    ایه چنین گزین  گوییم.می  خنس  معنوی" فراد ی برخی امذ

در این تق هر گ  صلح طلب"د "یشریت با ، کل بشرتاریخ باطع  مقایسه کرد.  و  را ی  ازینه شود 
 .کند گ ممنوع برای جن

 
به   روند .  ید غنا بخشمند  نظام عنوی و  یات ماله  اب مقدس و بینشیات خالقی را با القای دانش کتالهدیدم که هرینگ  

برخی از ن شد که  روش  برایشمحوریت انجیل خشونت عیسی  با ترسیم  هرینگ  رود.  می   ز پیشیگری نی د سوی  

وی    د.نیز باید تغییر کننمند  نظامیات  الهی  نهاصول دیری مفهوم آموزش  ی  هدر نحونگری  بازخواستار  به ویژه، 

صلیب و معنای رنج بر روی  ی درک مرگ عیسیبازنویسبرای و  –یان  لمنسای ر نسخهد ی ویژهبه  – شد نجات" "

 بشر.

آموزههرینگی  به گفته  موی کر  یموعظهی  ،  مهرود عیسی بر اثال خوه و  دادن به  منان و بر دش  ورزیولویت 

ها از طا جیل بر صالح خد. انندار  رهگذر محبت اصراربل از  مقا  طرف قلب  گرفتن ابتکار عمل برای رسیدن به  

الفی جویانه  تر از قاو بسیار فرپافشاری ندارد    ت بدکارانجازام  یقطر که   ین روست. از ارود می ید و بند عدالت 

د نگیرمی  دیدهرا نا  ی عیسیپرهیزخشونتکه    رستگاریی قربانی  اهرای نظریهبهرینگ   و  عوض مفهوم  د  ر 

 د:نویسمی ید. وارند د، وقت نکنمی   اروانه استنتقام جویعدالت ای ریهنظ خود را بر بنیاد  رستگاری
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ونت شدم خبه عکه  گیرید  مسیح را در نظر ب بخش  رهایی انی  مربوط به قربل، نظریات  رای مثاب
ماموریت  ان  عیسی در ر عدالت انتقام جویانه به و در عین حال بکنند  نمی   توجهی   تگاریرسجام 

عههایهنظری  پایه ی  مثابه  ر، روزگا   یهانشانهبه    جهتوه ویژه با  کنند. بمی  کید د جدید تای قربانی 
 هست.وده و بجدید ی خطرناک عهد  یک تنگنااین 

 
 

عهد  . ایکنند فرافکنی می خدا    ا بر تصویر خود ازخشونت خود ر  بشری  ختهن سادیااگوید  می   هرینگ ن تصویر در 

که  خدا  ن  ایرا.  ام جو  د نه خدای انتقکنمی  کارواقعی خدا را آش  خشونت خود تصویربی   جدید نیست. عیسی با محبت

و بمی   تاریمانه رفرحهمه    با و نکند  عادل  را بر  خورشید  و  گ،  ز نگاه هرین ا.  تد فرسمی  یکسان  ادل اعاران 

هند، پمی   نوان مجازاتی برای گناه نشانا به عه که مرگ مسیح ری کفار هانظریه در عهد جدید بازنمایی شده  ویایی  د

هندهپویایی  ،  کنند می   فراموشرا   همان روشرفتار  دون  ب  نسانیشونت ار برابر خکه د ای  نجات د دهنده   یهابا    آزار

 یسد:نوی م  . هرینگند کمی  مقاومت

هنده   بخشایی رهافشاگر حقیقت  ی  ابه مث  به  مسیح را به می  و شفاد و بار کامل نوع بشر  میرد 
وی ند.  کمی   رشکاس را آمقد   درپ  صویر واقعیامال تاش  ی پرهیزخشونتاو با  شد.  کمی  دوش

ما گنایم  مصلوبشنی که  برای کسا همه   شفابخش خود  تمحبو با    میرد.می  هکارانکنند و برای 
د ، خشمنید ی  دایره همشونت و کینه توزی را  شکند و راه رسیدن به صلح شفابخش در می   ر 

ما    ی پرهیز خشونت  قشن  صحبت کرد وز قربانی مسیح  توان امی ن  دهد... می  نشانعدالت را به 
  فت.دیده گررا نا

 

مرگ مسیح اسپیرامون    یبازنگرین خواستار  همچن  رستگاریرویکرد  بر بنیاد این  هرینگ   او  رای  ت. بچرایی 

مرد زیرا انسانمسیح نمرد   انتها به مسیح تا    خود او را کشتند.در کوری سیاسی    هازیرا پدر آن را خواست. او 

 نویسد:می  هرینگ داد.ه اماز صلیب اد بخشش 

مطمشرافت پ هر دلیلپسری  وده است که رنج ستمگرانهئنا مستلزم آن نبدر   ،عدالت   یی براش به 
. ظلم که پسرش متحمل شده استنیست ول شرارتی  به هیچ وجه مسواو    ود.ام جویانه ارائه شانتق

اگر با   به ویژه  است،م  با، مسوولیت  یمکنمی   ه گناههر بار ک  .پدر یا پسر نیستو ستم مورد نظر  
ان و خواهران مسیح گناه کنیم. علیه یکی از براد ی شونتر نوع خه  ر

 

مسیح رنج کشید زیرا به دید خود از ت.  نیس  ستگاریر  دردیدگاه  د یک ارزش در این  به خودی خو  جدر نهایت رن

مهااگر با قدرت   ، حتیبود   مومنحقیقت   همراک  رنجیا  هرینگ تنه  خورد کند. برایوجود بری  ی الش براه با  ه 

برای خود    نج را نباید رد، " نویسمی   هرینگاست.    رستگاریآید،  می  وجود  شونت و ستم بهی خهاچرخه  شکستن

  باطل دشمنی و خشونت به کار گرفت."ی دسر شکستن چرخهروند پر در در  که باید جست، بل
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و کار مسیح   پیام ه آنها  کند کمی   ننت تعییخشو  بهردم  م  نگرشی  حوهرسد نمی   نظره  ید که بگومی   رینگ در واقعه

هو اگر عدالت انتقامجاز است،    گ جنمجاز است، اگر    کنند. اگر خشونتمی   تفسیر  را چگونه ست؛ دف ام جویانه 

از سوی دیگر   اگرود.  شمی   ناپدید ن میان  در ایخشونت  عدم  و مسیح  شده  ح  کیفری مطر  یگزین ی جاهاگاه نظریهآن  

یات  الهونت است. تصمیم خالقی  به معنای راه عدم خش  کارامسیح آشد، انجیل  یر آغوش بگیرد   ا رااهاتیاگروح سر

   یسد:نومی   گو بالعکس. هرینو  کند می عیینترا  مند نظام

به را    رستگاری تواند  می   کند و از انجیل صلح بیگانه استمی   اتی که جنگ را توجیه یالهفقط  
 کند.ر  نه تفسیم جویاانتقا  پر از عدالتی خداین برای تسکی  کارییک فدای ه مثاب

 

 راه سوم مسیح والتر وینک: 

یورک است. وینک هر نیودر ش  وبرنیات االهی  همیی علحوزهس در  یر کتاب مقد س( استاد تف-1935)  والتر وینک

، و درگیر هادرتقی  چهرهردن  ، آشکار کهارتذاری قد نام گ  یهابه ناماش  هی سه گانهابه ویژه به خاطر کتاب 

آموزهید و توصیف "قدرت" در عهد جی توجه  هاشیوهآنها به  ر  که د مشهور است  ،  هادن با قدرت ش مهاد و  یح سی 

واجهه ب، در  قدرتپیرامون   که   ارآمیز و فراگیر عهد جدید راها زبان اسراین کتاب ازد.  پرد می   و خشونت  سلطها  م

مرکز بحث  ب  بود   دهشده گرفته  نادی"  هاقدرت   "اصول وبه ارتباط    هاقرن  ینک به تدریج از و  داندند.یات بازگرالهه 

ه  ی مسیح پذیرفتهاوزهآمان محور زندگی و  ورا به عننت  وخشعدم  عهد جدید،    یزندگی و مطالعهی  جربه طریق ت

 ست. ا

هان    پایزندگی وینک  ی  تجربه  سال وی  تی در زندگی  یاف حعطی  باز کرده است. یک نقطه او را به سراسر ج

ک  شیلی گذراند تا بیاموز  در الت را  طیتعی  دوره  نگامی که یکه  بود،  1982 یکتاتوری د نظام  د که زندگی در ی

اوال  هاش هفته. او و همسرتچگونه اس حقوق  یی که برای  هاکردند، با کشیشان و راهبه  باریوها زندگیا و  هدر 

 یهاهاد خانوی  ی که نمایندهودند و کسانب  شده  جهادی که شکنداشتند، با افردیدار    رزمیدند می   آزادی سیاسیبشر و  

و از هدیدشدگان" بو"ناپ  نویسد:می ویدند. کر یاینها قدردانی مهدند نشست داشتند، 

  وسوسهاز خشونت  ستفاده  ا   بخشند...می   تداومرا با خشونت نهادینه شده  ان  شحیات النه  اعاد ی نهانظام
ما بار  ت.و هسه  بود   پارچهی یکهاین قدرت علیه چن  انگیز با سلطه به  کسانی که  ه  چگونایم  ها دیدهاما 

یم انتومی   گونهچنند. پس  کمی   آنها مخالفت  شوند که بای م  د، به بدی کسانی جنگنمی   خشونت آمیزی  نهگو
هیم وبر شر غل هم شرور شویم؟    به کنیم، بدون اینکه کار بدی انجام د آن  ،  م که با اکراهد متوجه شخودمان 

 شدم.  سوق داده پیوسته  نتخشو  عدم ق، به موضعقییاد منطق تحبنبر   فاهم صر
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تحت ستم    شانندگیی که زفراد همان ا  ود ود به خوبی تبلیغ شتوانمی  ارد د ب نظام سلطه قرار  که در قلای  اسطوره

همان .  را باور کنند اسطوره  ر اجتماعی شوند که این  توانند آن قد می   نظام قرار دارد نیز د  که جان خو اند  انیسک  اینها 

بخشد، گرفتار  می   آن جان  هکه بای  و اسطوره  مردم از نظام سلطه  رهاییکنند. تنها راه  می  افد از آن    را در دفاع

عمبی  درشدن   و  همان چیزیسته،  ل زینش  دقیقا  از نظر وینک  آن است.  از  و فراتر  و   متقابل  است که انجیل 

خدا""پاد  اهی  خدا  ش  ترین ستم سلطه، "قویرارت سیمانی برای شدر  اند،شدهاحی  طرش  بر بنیاد   "یا "حکومت 

 یسد:نومی کنیو "است. جهان تاکنون دیده  لطه جویی کههر برای سپادز

جهان  اخصی  ش  رستگاریم  لیل پیانج آن تغییر شکل ساختارهای اساسی  نیست، بلکه پیام دنیایی است که  ز 
گناه و   به خاطره شدن  ، بخشید هاقدرت   و ستم  از ظلم  رستگاریمعنای  در واقع به    رستگاریاست.  یافته  

 پرستی است.از اسارت بت  هاقدرت  رستگاری ر ، درگیر شدن د اههمدستی با قدرت
 

کند که   نامد تا بیانمی  ی خداسلطه"او آن را "دستور بدون  دهد.  می  مسیح را تغییر ن"  اک نام "پادشاهی آسمینو

 .  موجود" طراحی شده است یها"قدرت  به برای پاسخچگونه مستقیما انجیل 

استفاده از زور شده است، تهدید و  حی  بر آن طرا  بهبر خدا برای غل  ه سلطنت مسیحکای  سلطهنظام  گاه  تکیهآخرین  

هر گونه بوی نارضایتی و حفظ کل سیستم در جای خود امانع برای م قدرت  ه  سلطه، اتقاد ب  معنویت نظامست.  ت از 

همان چیزی است  بنیادینقاد  اعت: یک  نظام سلطه استین"  "د این  .  تخشونت اس  رستگاری قعا که وقتی وا. اگر خدا 

به    رستگاریکه برای  کسی  پس  ورید،  آمی  به آن روی  خورد می   چیز شکست  ههمنگامی که  هکنید و  یم  با آن مقابله

از  خدا در  به سوییاری  ست  د ، فقط ممکن است  شود می   تهدید   . وقتیکرده استخشونت  بر خدا  ،  آورد می  او روی

 فت. در عوض، عیسیرادیده نگکرد، واقعیت خشونت را نمی   لاعما  وعظه واری از سطله که مسیح مع  د. نظمکن

امال ج هوارد یودر دیدیم، مسیح از   گونههمانونت پیشنهاد کرد.  ا خشدید برای مقابله ب روشی  که بال در کار جان 

 مقاومت  ان، یاسیو فری  هانیحالت اس  درنی،  شین  عقبه بود:  گ یا گریز مواجی اساسی جنهاینه گز  باتاریخی    نگاه

در حالت سیکاری   را پیشنهایچدر عوض، مسیح  .  نیمتعصب  ومسلحانه  ک  زی  "آن  د کرد که وین  راه سوم" را 

  نامد.می 

 راه سوم مسیح: مشارکت بدون خشونت

   است: 42-5:38تن کالسیک، کتاب متی 

مندندان.    بردر بران  نداچشم و د چشم در برابر    ند:که گفتای  یدهشن مقاومت    ر برابرم که د گویمی   اما  بدکار 
ز تو  و اگر کسی خواست اید.  را به سویش بچرخانچپ  ی  ، گونهد راست شما زی  گونهکسی به    نید. اگرنک
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بروید،   لایا مجبور کرد یک ماگر کسی شما ربه او بده. و    را نیزشت  االپوات را بگیرد،  کتشکایت کند و  
هر کس  همبا وی  ز  نی  دوم را   مایل از تو    هد خوامی  کند، ببخش و از کسی که می  ا طلباز شم  کهراه شوید. به 

 مکن! تناع ام قرض بگیرد،
 

تن پیدا متعددی برای کاهش این م ی  هاراه  هاطول سدهدیدیم، مسیحیان در بحث خود پیرامون یودر  در    که  گونههمان

م دهند  انجاسانی  کچیزی که فقط باید    ذرا، یاخالق گآل غیر ممکن، یک ادهیا  وان یکعنبه  آن را  این متن    اند.کرده

 ند.کمی بیر  از آن به عدم مقاومت تع و ،کند میرد   ندارند، نال دیگرایتی در قبیچ مسوولهو اند بسته عهد بدان که 

ارائهر  ب  ر رازییر  و تفس  پیش برده استمحققان کارش را    اساس کار سایروینک بر     ابتدااو    د.دهمی  این بنیاد 

چپ کسی ی  نهکه به گو  ت نیستاساز مشت دست ر  و این است که ضربه پاسخ ا  " راست؟ی  پرسد "چرا گونهمی 

اه به معنای توکای  ضربه،  ی پشت سر با دست راست استیک سیلاین  ض،  در عو .  بخورد  روشی   –  ستهین 

ارباب بردهستد فرود رااف  دادن بهعمول برای پند  م اشایها.  همسران؛ والدین، فرزنداوهرانش  قبیلز  ن  ن؛  ، 

 نویسد:می  کینتظار تسلیم شدن بود. ودند. پاسخ مورد انزمی  پشت دست را با، یهودیان هارومی

جاماز دست چپ بو  استفاده  مز راست با مشت مستلی  ه گونهزدن ب  ضربه اما در آن  عه از دست چپ د، 
ده  دت  به موبه  برای تفرد  مجازات باعث  پ  چا دست  شاره بشد. حتی امی  استفاده  اکای ناپرهکا  قط برایف

راهی کهتشد.  می   روز ی زد، ضربه   ربه راست ضی  گونه   طبیعی با دست راست به  یتوان به گونهمی   نها 
ما اینجا با توهین   ت،نیسیب زدن  است که قصد آس  اضحه با مشت. ون  کار داریمسرو  پشت دست است. 

 قیر فرد است.تحبلکه 
 

،  وضلیم نشوید. در عفروتنانه تس  ،که در برابر توهین این است  شرایط  آن  ص تحقیر شده در  ح به شخمسی  تینصح

هید  انید  دیگر را بچرخی  گونه نشان گیرید و  ل را به دست بده اید. به سخن دیگر، ابتکار عمحقیر نشکه تتا نشان د

هید   هم الفیشم.  یستید بزدل نحقیقتا  که  د ه با ک اید چرا  ایستادهیک فرد آزاده و ارزشمند  عنوان    لکه بهنید بکنمی   ا 

 نویسد:می وینک. کنید نمی یب مورد نظر همراهاارع

از القای ی شرف و شرم،  در آن دنیا در واقع یک انسان است.    دست  که این زیرشود  می  اندهرسوق  به ماف
را  .  ناتوان شده استان  زیردست  بهشرم   دیگری  دهد. گاندی نیز  انسان    یک غیروی نتوانسته  جلوه 
 تحقیرآمیز است." همکاری با هر چیز ن خشونت، عدمودام بدستین اصل اقنخ، "اند آموز

 
مجموعه   واهد از شما  می  یو اگر کس"   –مثال دوم در این   هم به تان را  شرا بگیرد، االپوتان  کند و کتشکایت  خ

ه هیاز    ییهامسیح سرشار از نمونه ی  هاان. داستی مشخص شده استدادگاه  یطمحدر    –  ید"او بد و بدهکاران   هابد

در ف  زیرا این یک  تاس رایج  خود  هارم برای تامین بودجه جنگ  نخست بود.ی  سدهلسطین  واقعیت   لیات ما ی 

مامی ساختمانی  هاژهودیس برای پروهیرگرفت.  می   سنگینی هند.  آومی  ارفشین  لکان زمجلل خود به  رد تا مالیات بد
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را  مالکان زمی  فزاگ  یهرهی بهانرخ  .دادند می  شار قرار فرا زیر  د  خود مستاجران خوی  نوبهنیز به  الکان  م ن 

هی و   اال و سرانجام حتی  زمی  ی خود سوق داد.هااز دست دادن زمین بیشتر به بد را از دست   ود لباس بیرونی خن، 

هند. وینا رشان رزیاس نند؟ لبباید بکند. چه داد    د:گویمی کهم بد

دربر و شرم بیهودیت تابو ب  هنگی  از شخصرای طرف  ود  را مشاهده بود که برهن  یبرهنه کمتر    گی 
از بدهکار، شرممی   رد یا باعث برهنگیکمی  اطلببر    شد. با برداشتن شرم   .تمامشود..می  عمالکار 

هکاران زیر    آنی  که به وسیلهسیستمی   ه می  آشکار  لناع  گیرند،می   رستم قرابد طلبکار   کهاست    یدا وشود. 
هد.می  نی و فقر فرومیزبی  ماعی را بهاجتی  ک طبقه یه طرفی است که کل  ونی، بلکقاننه یک مالدار    کا

تا اش  ین بار در زندگیتاید برای نخسشیابد  می   ار فرصتیطلبک  زیراه نیست  این نقاب زدایی صرفا تنبی
  توبه کند. و  د ببین هد د ی م نجاماکاری را که 

 
اای  ونهمنن  ای مظلوماست  راخود    ین خشونت به نوبهواند بدوتمی  ز اینکه چگونه  ستمگر  به سوی    خشونت 

ک یک مثال  زبا در    دوگاه متحصنانی از زنان در یک ارگروهآورد:  می  مدرن از همین گونه پویایی راگرداند. وین

رهالوبا  شان ریهاکه اتاقک ی،  قای جنوبافری در  ی روستایی  هایقایی و افر،  ب کنند خواستند تخریمی  پولیسی  دوز

زرها برهنه  بو  در برابرد و  اه آنها دست د ب  اوزتجحس  بل  مقا مثال ی  . زمینهفرار پلیس شد باعث    کهاینتا    دند شلدو

ر تحت  کاتمرین    –."  ید ی برودو مایل با و،  شت یک مایل بروید ی شما را واداو اگر کس"  –  هجموعماین  سوم در  

 ست. ا ی با یک مایلرجبادن مقدار کار ادود کرمحی بتا روشنگرانهتمرین نسم و با گر روش اشغالتتاثیر ار

ی اشغالی هاان در سرزمین فراوتاد پوند وزن داشتند. متأثر شدن باعث رنجش  های سربازان شصت تا هفپشتیکوله

ک سرباز که  برای ی  نظامی  قض قوانیننمحدود کرد.  ا  اصله رف  رومش،  رنج  ه حداقل رساندنبنابراین برای ب  شد،

ند. از این صد برابر کسرباز را  ت  مجازاتوانست  می  و  کافی بود د،  هتحت تاثیر قرار د   یک مایل  کسی را بیش از 

از روشی اسصرو، این ن دیگری  دوبارهتواند ابتکمی   مظلومفرد  یک    ت که یحت  را  عمل  و   ار  آورد  دست   به 

 ویسد:نمی تثبیت کند. وینک رای خود انانسکرامت 

سرباز را از ینی پاسخ قربانی،  بقابلیت پیش   ..با سلباند.رفته در دست گعمل را    بار دیگر ابتکار  مظلومان
را پس اش  ولهکند که کمی   سیک یهودی التمااز    ..تصور کنید یک پیاده نظام رومی اند.ج کردهتعادل خار

ه زمانیهبه دلیل فاصل  استه ممکن  د. طنز این صحنبد ما د ا  ی  اما به سخت  ورز  ز ا د  وانتمی   یشده باشد، 
ماکسانی که ال ...برای  شنوندگان مسیح برود یاد   العمرشان  اد گوی  در برم  اربابان این بوده که  شان  ابر 

راهی به  ژولید  ذه  رستگاریرای  باشند، عیسی  کند...از این رو یم  انه ارائهکار نیت خدمت خود از بندگی و 
عالشونت اخ   ن عدمیرامومسیح پ ی  آموزه مورد  ز  شود. در اینجا  می  آغازنت خدا  لططلوع س میه او در 

  نها.ن همسان سازی خود با آموجود بدویی هارت در برابر قد   تهی بود برای مقاومقعی راوا
 

ت. " اسشتن دشمنانکند، "دوست دامی  ناه سوم" بیاه وینک برای روشن کردن معنای این "ر ری کیدی دیگکلبخش  

و بر    ددهمی  یکوکار طلوع ور و نخداوند "خورشید را بر شر  باشیم.  مانند اوما باید  کند و  می   نینخدا چ  راا؟ زیچر
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الن باران  نالعاد  همم نبود. در ا مرد ی  توبه  بارد." مسیح منتظرمی  و ناعا است. وینک در این   باژگونه چیز  و 

 نویسد: می  باره

م  کرد کهی  زندگ  کسانیدر کنار  ید را  ینش جد مسیح این آفر هبی آنها را  مذ تد  مر  اهکار وطرود، گننهاد 
او منتمنان خدش  ؛بود   معرفی کرده آنها توب  د ظر نمان دا.  مورد  تا  ارهااحتر ه کنند،  و ک ی  ام قرار گیرند 

هند...د  گناهان الم اینکه  اان با  گناهکاراین  ارت بر سر  با جساینکه  قبل از  ض، او  ر عوجبرانی انجام د
 کنید.توبه  توانید می  اکنون شده اید؛ بخشیده شما ... کرد می  بلند فریاد دای با ص، ستشده اشیده خبآنها 

 
م5:48.  شما کامل است" )متیپدر آسمانی  که    گونههماناشید  ب"کامل   آل کمال ایده  عنای (. از نگاه وینک این به 

هپانند  م  باشید  فراگیرخود    محبتر  که "د معناست  بدان    ی نیست. اینی دست نیافتنگرای در بر مه را  در آسمانی که 

هدیهت." دشمگرف ما که ای  ن  ا در خود ترکیبی  خودمان بشناسیم. مرا در چشمان    ب چودارد  میواا  ما ر  است برای 

  نویسد:می  کوین بینیم.می راناعادالنه نه و الاز عا

ما مهربان اسنسبت ب مان  یهارارتتمام شجود  وبا  و اگر خدا   ما نیز به همی  ید باباس خدا  پت،  ه  ن دشمنان 
همانتار کند ورت رفص ما آغاز ب.    بت به سایه دیگرانکنیم، نسمی  د ودرونی خی  یق سایهه تصد گونه که 

همانورزیمی  مدارا داشتن دشگونه که شم.  دوست  د روع به  د کنیم، شمی  رونیمن  را برای  وست فقت 
  .یمپرورمی  بیرونیدشمن داشتن  

 
د محبت   و سدهمی  ارائهبشریت    مسیحیت بهزترین پیامی باشد که  یمتما  ید شاشمن  به  الفی  دالت ت هوم عمف  هاکند 

کند  می   دعوترگی  ه قلب بزب"، انسان را  کنند می   چهدانند  نمی   بخش زیراب  . عیسی "آنها رادهد بازتاب می را    جویانه

از امک هرگز  دیگرااناکه  دستت  و به  کنمی  ن  ومتهوراای  شیوهشد  اهم    و  طالع رسانی  برای  نهالقا  نه  تف

 سد:نوییم این باره . وینک درکوشد می 

م  منانحبت به دشمما،  در زمانه   با    ن است ناممکن به نظر آید،بدل شده است. ممکسیحی  به معیار ایمان 
  رها  ود راخ  فرد ه  یی کهالحظهی  دازهبه انای  طهر هیچ نقالهی د رحمت    ا انجام داد.آن رتوان  می  این حال

و  می  درک نیست. هیچ معشویمی  غرق ت خدا  محبدر  کنیم  و روقدر عالی، ضآن  ی  اجزهم، قابل  ری 
  ت.نیس پیوسته

 
های جدید رادیندگیی واقعی زهاکه نمونه  گونههمان مانند راه اندازی مسیر وروی یا  گورباچف در شوسط  کال ت، 

گونه که در ان هم.  نند بیافری  غیرانند تتومی  د، مردم نکنمی  د یتای  ید آپارتایدن  کلکر برای برچ  صدای دیوسربی  ایتهد 

ما   همگام سازی منبع الهی  ی برایراه  تکنش مستقیم عدم خشون  اده شدشان د مسیح نی  دگزن تجدید حیات در درون 

 کند:می د آغازدشمنان" با این موار"محبت به  پیرامون د راو "دشمن" ماست. وینک فصل خو

م  که  نیوحار  رنسانسدر   حال  من  در  است،عتقدم  نند مارا  قلب  بار    ولس نیست که اینپیام پ  تولد 

هد  یکند، بلکه شخصمی   تقویت  سلیی وِ یاو اح   صالحات آموزهت انسانی مسیح خوا مسیح،  ی  بود. و در 
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سش ه پرمن معتقدم ک...ی محوری خواهند داشتنان جایگاهت به دشممحب  پیرامون عدم خشونت و   سخنان

مهتوانم خد می  باشد، "چگونهطلبان    الحرسش ا پاین  ید  روز دیگر نبامدین ای  غای "؟ پیدا کنمرا  ربان  ای 

اهی  دشمنان خود پیدا کنیم؟توانیم خدا را در  می  که "چگونهبل شده  دشمن  ا  برای مکه    لوتر بود در  " چه گن

ه تواند ما رمی  بری که: رهاست  د. ا به سوی خدا سوق د

 نجات اتیالهی برا یمیمفاه

در فصل  همان زندگنخست دیدیگونه که  در نظریهم،  از تصوسلم کرضایت آن   یی مسیح  خارج  است.   یرمال 

امال درغیرت ی  ک معاملهی  رستگاری   قربانیی  درون خود خداست زیرا او پسرش را به مثابه   اریخی است که 

د و به  ن کزندگی مسیح تمرکز  بر    ه شخصنکض ایحمبه    .بازبیابد ا  راش  دالت آسیب دیدهفت و عشراتا  فرستد  می 

 باز   رستگاریاز  ش  رکد موجود به    یهارت، سپس قد ورزد عمل  بدان    کرد رانی خدا را اعالم  ی حکم وشی که  رو

کمی   نویسد:می  گردند. وین

همه   هانخستین رساله   رسد می   رنظام کردند. به  داع  هارا قدرت مسیح    دند کهدای م  اجیل گواهیانی  و 
بدون که سلطنت    این بوده است  هادست قدرتیرش به  گ اجتناب ناپذ مری  خود مسیح درباره  یدگاهد 

خ دهد.امیدانه و پس زخالف نادندان متواند در می  ت خدا تنهاونخش  دن خشونت آمیز نظام سلطه ر
 
و نظریآن ی  در نظریه آن،  ینایگزجی  هسلم  ماز تصو  هاقدرتی کیفری متعاقب  هشومی  حویر  ی  چ مبارزهیند. 

بدون خشونت   طریق فداکاری  از  هاروزی بر قدرت یی مسیح وجود ندارد. هیچ پی زندگهاقعی با قدرت تاریخی وا

از  داشت. بر عکسنمی  وجودمسیح   در کلیسای اولیه،  در تضاد با  جا  آن،  روم زندگیکه  رد،  کمی  امپراتوری 

 نویسد:می  شد. وینکمی فادهتیب اسصلرآمدی ح کاداوم برای توضیضوع درگیری به طور ممو

مجموعه راعی کفااجتمی  یا نظریه  رس ویکتوکریستو آموزه  تااز تصاویر    ایه )بیشتر   مند   نظامی  یک 
دند  بوشده  رفته  گردگی  سلطه را خورده و به بنظام  فریب  ران را به کسانی که بال  آزادی اسی(  که  است

حفظ امپراتوری  نتین...دین کنستاییر  رار داد.... با تغم قاآن نظر  ر برابرا د قدرت خود  تمام  الم کرد و با  ا
ت...زیرا نقش ر مورد توجه قرار نگرفیات کریستوت ویکتوالهالقی شد.  ا   کننده برای رفتار  نیمعیار تعی

  به پرسش کشید. دین دولتی رای کلیسا به مثابه 
 

ی هاز دریچجامعه  به  اتوری درک شد. اکنون  رن امپاندر دشملکه  در امپراتوری باین تغییر، شر نه  ی  یجه در نت

م  التعاملی کامبه    ریرستگا، و  نگریستند می   تحیمسی ون ، چسلطنت خدای  آموزه  من و خدا مبدل شد.ؤفردی میان 

آموزاند  رد ک  المش را ارو  آن شده بود،  اش  و روش زندگی  بود با زندگی مسیح درآمیخته   گی پس از  د به زنو  ،  و 

 نویسد:می بارهدیل شد. وینک در این بتدور ای  یندهیا آمرگ 
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مقاب آن غلبه کرده    د که آنچه مسیح بردارمی  ه بیاناراجتماعی کفی  یهرل، کریستوس ویکتور یا نظدر 
دق آن    2:14و    2:13.  . بخششی که کولهستند   هایقا خود قدرتاست،  ش برای بخش  وید،گمی  سخناز 

ما  نگ. بیگااست  یگران م خود و د همدستی در ست مای  رفا نتیجه صی  هم  علیه خدا نیست.  عصیان  چنین این 
از رسیدن به سن انتخنه کننده است...پیات بیگاالزام  و  ما توسط قوانین  ناجتماعی شد ی  ه جنتی اب، ش 

  ست. رای ما انتخاب شده ابمان د بودنفرب تفاوت به منحصربی  ی ما قال توسط سیستمیهاانتخاب
 

و پیشگزندگی بد ی  سیح، شیوهمندگی  ز  اره بردوب  تمرکز آموزهویرانه  ون خشونت  درک  و  ون میش پیرا های 

ما را به درکمی   ارد تاریخو  سلطنت خدا که تنها نجات فرد برای   رستگاریکند که  می  این نکته راهنمون  شود، 

مرگ نیست، بلک از  د   طهسل ه غلبه بر  زندگی پس  سلسله    ر بلبه  غ  –کند  می   ر ی کاگد ر این زناست. سیستمی که 

اال  عدالتی اقتصادی،یب   تب سلطه،مرا م خشونت سومین راه عد   ت.دی و خشونت اسبن  ستی، رتبهی، نژادپررمرد

 نویسد: می  ک همچنینن. ویاستونت ی بخشش و محبت بدون خشدا، خمسیح

مآویم  به فرشعرش را  جیل،  عدم خشونت از انحذف   صی شخ  تگاریرسن  به یک دیرا  سیحیت  رد، و 
مرگ    در هد  می  فروزندگی پس از  هراسدایی  خدر آن  که  کا نظام به کل    –وجود دارد  اک  نخشمگین و 
اکنون به عنوان  د. حاکمان کوالر  وشمی   دارهبانی مستقیم ابا پشتی  هااز کشیشای  خبه ر نشک ت توسط لدق

  شوند.می  یتلق خدا در تاریخ یرگزیدهبکارگزاران 
 

زند  متمرکز بر  و  گی  چه  دهد  می  نروی کوه نشای  موعظه  یزخوانباسیح  ی، نه به عنوان  پرهیزخشونتحد  تا 

هم  لکه به عنوان  ب  ییگراقانونوضوع  م م راهی    ی ستمگرهانگونی قدرت راست که خداوند برای سیک اصل، 

به   ربا ش  لهقابر مرا د النی قوم خود  طی  ربه ح تجمسیاست.  نظام خداوند  پراکسی  ی،  پرهیزخشونتاست.    برگزیده

در مسیر"  شدن به شرور    یلا "بدون تبد شر ر  مقابله با  کرد و راهلید  تق  غیر خشونت آمیزیز و  خشونت آمی  هاروش

 .د برگزی (م خشونتعد )یعنی 

 گاندی و وینک 

م د به ع  ود راسخ خقاد  ه به اعتاکراا  ج و تا حدودی ب تدری  کند. وی بهمی   نقل قولاثرش از گاندی  وینک در سراسر  

اال ت  گونههمان.  خشونت رسید  جنوبی و  ه در امریکای  یژزندگی به و  ربیاتشد، از ترکیبی از تجح داده  وضیکه در 

جهان بینروشنی  عهد جدید به مثابه   نوبی و از طریق خواندنافریقای ج فت. از این گسترش یااش  ی گر آن تجربه، 

اندی ی گهاهآموز  ن حال، زندگی وبا ای مسیح نبود.  ونت  شخعدم  ز  ک او ا ش درالهام بخ  قیماتو، گاندی تنها یا مسر

ان خود را دوست "دشمنی  هکه آموزنمود  ن کرد و تاکید روش را برای وینک نتیدی عدم خشوی کلاهبرخی از جنبه 

"بدارید"   را بچرخانید"  ی  گونهو  مهاآلایدهدیگرتان  روی غیر  و واقعشی عمکن نیستند، بلکه   ایانه بربین  ملی 
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ساخت که  آشکار  ی وینک  راانند یودر بز منیی گاندی  هاو آموزه  ، زندگی. افزون بر ایند ینر این دنیاه با شر د لمقاب

 جاعانه و قاطعانه بود.لکه خالقانه، شالنه نبود، منفمسیح  عدم خشونت

 د:دا شان ن را هاقدرت  ذاریامگت با شر و نیاز به نالزام مخالف ابتدا، گاندی برای وینک

هیم. پغییر  م آن را تاگر نتوانییم حتی  ز نباید شر را بپذیردی اصرار داشت که هرگنگا ر صرف ش  ذیرشد
از   چقدر یکدست،نظر  از میان رفتن حسه اجتناب ناپذیر یا ریش  اینکه  خالقی دار باشد، باعث    اسیت 

آ  ن شود...نامید می  دیخواندن  ن، بد  شر به نام  را مرسآ  انگرآنچه  )ن  زد وم  یا طبیعی    همسر(ن  کتک 
خالقیگراهنس )همج ذهبیدعت گب منتقدان سیاسی یا    عدام)ا  راسی( یا حتی  م صاب  اع  –  دانند می   (ذاران 

  کند.می  رسد، حفظمی  اممکن به نظردر شرایطی که تغییر ن  خالقی را حتی
 

  پرهیز خشونتای  رنکه بایند، و  بدا  ارتشربا    واجههنفعال در ماد اضا متعدم خشونت ر  گاندی به وینک کمک کرد 

 ختلف. وینک در این ی م هابا روش   ما بارزه است اونت منیاز داریم. عدم خش  شجاعته  بیشتر از خشن بودن ببودن  

 نویسد: می  باره

به اسلحه  الل  استیست برای  حاضر ن تواند به او بپیوندد چرا که  نمی   اصرار داشت که هیچ کس  گاندی
مسیح"ا"پرو  ازقیما  تن مسی توا..نمگیرد.دست ب "راه سوم  ونی و  یروی درفقط نفرد  اگر  رفت.    ز" به 

شود،    نیست که شخص واقعا خشننیازی    .زه" بگذرد "مباری  مرحلهز  باید ا  کند   ا کشفظرفیت خشونت ر
هد بجنگد و درداشته باشد تو مراقبت کافی    عدالتیبی  بلکه باید خشم خود را نسبت به   م لزو  صورت  ا بخوا

ا اند آزادانه خشونت رتومی  یورت است که چنین شخصبمیرد. تنها در این ص   دن آنکرشه کن  ی ریبرا
  بال کند.تقعدم خشونت اس زا ر بگذارد و کنا
 

هطاقدر قعدم خشونت آن  ر واقع،  د  ردازد بلکه پمی   مبارزه  بهآید  می   انبه می  نگامی که دعواعانه است که نه تنها 

 یسد: نومی  ک وینیری باشد. گال درنبد به د بای لبب اغخشونت طلفرد عدم 

هرگز  می   رمغانایل به  ی که انج"صلح" لب  ف در قغیر قابل وص   لکه اطمینانی ب  نیست،  نزاع  فقدانآورد 
در حالی    اند،را فرا خوانده"عدم خشونت"  غلب  تر از درک است. مسیحیان افرا  تضاد است: صلحی که

کند، می  ، درگیری ایجاد است  نزاعاقع به دنبال  ت در ووندم خش ع  ست.ابوده  آرامش  ن  منظورشا  ه واقعاک
  .سازد می جسته برهرآلود آن را ی زهازخم و ن را آشکار کند آ بخشد تامی را شدت نزاع

 

چهار این متدر پایان هر  رد گیمی  وی را نادیدهزندگی  ی  شیوهکنند که  می   عیسی را رد   رستگاریی از  کلمان، مدل، 

ا  اومرگ    که  ود شمی  و باعث اکنباشد، بلکه    هانسانعمل  و  خدای خشم  در فصل بعدی، اشد نتقال ب نش یک   .

واهیم کرد    اند،فته یارشد    هاهسد   در طول  کهی متعددی را  هالمد  را بیان کنیم و توجه    رستگاریتا معنای  مرور خ

 شیم.نسلم، داشته با یت آرضای نظریه، مدل ترین به متداولای ویژه
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 رستگاری یات اله  تلف مخ یها : نسخهمر چها فصل 
 

داست  در و  هاشیوهعیسی" به    شبخرهایی  حضوری  بهین شاگردان "تجران نسختطول تاریخ مسیحیت،  ی تازه 

مخاطبان جدیالق و موقعیت هاپرسشد با  انه به  ن بامخاط  اجیلنقل شده است. خود انی زندگی جدید  های جدید 

متمای هانگرانی  متمایز را با  ه می   ابزت ز بای   اند،فته شدهگفته و بازگیی که  هاتانن حال، سنگ محک داسای  با  د.د

   است.ی تاریخی اهمان عیس

از نویسندگای پسیهاسالر  د  الح این اص  اند.پرداخته  438ط به "سوتریولوژی" ی مربوهان به پرسشن بسیاری 

"مطالعهفنی است که  یاتی  اله اایود.  شمی   تفاده" اسرستگاریو    رستگاریی  برای  واژه  ی  ات یونانالحاصطز  ن 

دانش، و سوتر به مع  لوگوس به نخستین ی  ربه تج  کند تامی   شالاجی تاست. این ن  ی برگرفته شدهنای ناجمعنای 

  یر رای ز های پرسش و مکان و فرهنگ ما مرتبط باشد. این ناج  درک کند که با زمانای  ه مسیح را به گوندان  شاگر

 پرسد:می 

 ایم؟ ه یافتجات چه نز * ما ا

 از طریق خونش؟  ش چیست؟ده است معنایصلیب نجات دایح جهان را از طریق مس اینکه* 

هید "این کار را به یاگوید: می  ؟ وقتی مسیحیافته ایم اتچه نج * ما برای  ش چیست؟ "، منظورد من انجام د

 ؟ باید انجام دهیم" چیست که "این

از  به   و طنین کما  مردمی  که برا  است ه شده  داد  ییهاخگذشته پاس  یهاپرسشبسیاری  معنا  دارند. مروز  ی 

مر  کند،می   بیان  439بیکسشیلِ  البته شود می  داده  ما توضیح  برایرحمت    وت  ان نجاتبا به عنو"عیسی هنوز  ، که 

 ی تجربیات ما معتبر نیست." نیابرای د 

رهای اجتماعی شونت پشت ساختاز عصر ما: آگاهی از خای نشانه .1  لود آگناها

در تن بنخستیرای  ب دارد. خشونت  توانایی نابودی    ریتبش  ،یخارار  را  ای ودهسازمان یافته ت یا جنگ  کامل خود 

هم  هنو اما وحشیمیان مرد   همنازعی  خ فرضی براپاسز  جهان تاکنون ندیده  ای  ری سازمان یافته گم است،  است که 

 
438  
439beeckxSchille  
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دستیابی به  از دیگراز پس  یکی    است. کشورها در حال  ستند. این خطر ه  خود   ع" ای "دفابر  ایهقابلیت هستی 

الح یابد که تروریستان ا می   شافزای همچجخطر  اده کنند.  ستفخود اان  دشمنیه  علای  ی هستههاز  نان نگ تمام عیار 

امه د ما را  شونت میراث د. خاراد های  هنگی ماست، نماد ما را شکدهد، اسطوره شمی   بازتاب  فر هد و می   لناسی  د

را دارد و  گان  رسنغذا دادن به گی  ند وظیفهشر ممکن است احساس کب  نوع  د.کنمی   هکتیرا د تاریخ  شتن  نوی  نحوه

یی  هات. نوع بشر ممکن است راهاسای قربانی باقی  فقت همچنان بردارد و ش همه وجود    رایافی ب جام غذای کسران

المت س  سدرمی   رت به نظشوندن خشه کرو ری  ،سازی بله، جذب، خنثی  اما برای مقا  بیابد.یاره  برای بازگردان 

 ما باشد.توانایی ر از تانجام این کار فرا

ون در سطح بحث پیرام  المعمو  رستگارینبود.    تیاالهاول  خط  و در  شونت محور  گذشته، موضوع خی  هادهدر س

کرد و برای مبارزه    شخود گناهکارستین با  وبود. آگ  هانسانشخصی درون اشر  و  صی،  گناه شخ  از  رستگاری

خدا    سویبه    از احساس بد گناه شخصی خود   اریگرست رد. لوتر برای  ش کالی  جنسی  هسوسبرابر ودر    ومتمقا

 اد زد. ریف

زمان ماشده  شدیدتر  ه اجتماعی  حساس گناا  ما  در  های  صی نیست، بلکه ساختارکه این فقط گناه شخ  دانیممی  است. 

ها، تهدید به  نی از  باشتینها و پآشیدن به  ت بخی"، مشروعهاشت "قدرت د. پنشر هستی  هچشمگناه آلود است که سر آن

و  . تغییکوشند می   برای تغییرت که  خشونت علیه کسانی اس . ندی کافی نیستهای اجتماعتارساخ  رستگاری ر 

ارها نفوذ  ه خشونتی کهباید ب رستگاری  د.بخش رهایی ب کند و کنند برسد، آنها را جذمی در آن ساخت

 دس ب مقدر کتا  رستگاریهای تعدد الگو .2

و پداشتند چنگردان  تین شاخسکه نای  اری رستگی  تجربه  را با عباراویان سرشار  آن  و بیتش  ت،ا بود که  هات 

م های  مایکل سالسر پنج  اهکرد   د بیانتعد نماد جدید شناساییگونی  مضمون اولیهند.  عهد  در  را  کند: می  اگون 

مرگ، کفاره،   در آخرتهالقضاوت  ،  کاشفهمپیروزی بر  هشجوز  مشق.سر، و  ی  ان بیرای  راه ب  تف فیتزمایر 

رویداد  معن در نوشته  ستگاری رای  آکف  عدالت انگاری،،  : تقدیسی پولس برمی شمارد هامسیح تنها  ، زادیاره، 

 را ارائهزده عبارت متمایز  شان  "در مسیح  به نام "  در اثرش شیلبیکس  شتی و خلقت جدید.  ا، دگرگونی،  رستگاری

 دهد.  می 

 ن بیان کرده است:  الیزابت جانسو که  گونههمان. آیند ی م  ربیات بشریجاز تای گوشه  با از هرتقریز  ارات متمایعب
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در   از طریق پردا  ازرهایی  ا  ی  یرستگاری مالی  هابندیدستهآنها  در ند.  گویمی  خت بها سخنبردگی 
هبیهار دستهی حقوقی وکالت، توجیه و رضایت؛ دهامقوله مذ یزد برای  ا  کش در پیشگاه بانی، پیش قر  ی 
در مقاکف  و  ،ایش گناهبخش آزادی  سیاسی  هاهولره.  در  هاروزی بر قدرت و پیی،  دسته ی سرکوبگر. 
وجودی، ر مقوالت  بهبودی؛ د شفا یا    ی پزشکیهابندیدسته  ر  ختالف؛ د   از  ی پسی آشتی شخصاهبندی

ا  د )یوحنا( یاز طریق تولدا زندان خبه فربدیل شدن ی خانوادگی تهادر دسته بندیو   آزادی و زندگی جدید؛
 )پل(. ی گخواند رزند ف
 

رویارو  مرقس انجیل در هنگامی نوشت که قوم یهود به  را  ریخود  جامع  شدهوم نزدیک  ی با  نوپای ی  هبود. 

م. در نتیجه، انجیعالم کند را  ، فرار یا اسکان  نگجمورد  سه    یکی ازتا  شد  می  چالش کشیده مسیحیان به   رقس ل 

"راهی" مشخص  د ی  وان پیرنو به ع  رستگاری  گیرد ومی  د تری به خوبیشن بسیار سیاسی  لح که   شود می   توصیفر 

  .سپری کرد مسیح 

به    رستگاری.  کرد می  رزه مباروثی شریعت  مو  که با وزننوشته شد  یهودی  ی  معهیک جای  نه زمیمتی در    انجیل

اهی جدید توصی هم  هایی که انسانه در آن نیروهاک  شود می  فعنوان ورود به پادش   به رند غلاد می   ور نگهد   را از 

مورد استقبیمیی که فقرا و بکنند، جامی    ت خدمتریبار دیگر به بشانون  ق  د وگیرنمی   قرار  الاران و رانده شدگان 

 . هادرته به قکند و نمی 

 با   که  شودمی  فباراتی توصیبا ع  رستگاری.  ودیان رسید شود که کلیسا به غیر یهمی   هنگامی نوشتهلوقا  انجیل  

 دی.  خرد، خدمت و آزا و است: نورار سازگی تسجهان هلنی

مبس،  عهد جدید ی  سراسر بقیه در   )اهت قعیوته به  هر یک   مخاطبان(  sitz im lebenی زندگی  از   متمایزی که 

ها ن  هاکتاب  و شکلبه    سوتریولوژی  است،وشته شده  برای آن مسیشهادت حضوداد.  ادامه  خود  یری  گتطبیق  ح ر 

مب  بخشرهایی  هد ی  به ثاه  مقدس یا خشک وابسته نیست. کتابهابه فرمولشود و  می  اختهشننده  ز  یک شا یی  های 

مال هایج در آسیای صغیر آن زمان، بیانیه را  یهالسیان و فلسفه اده از زبان کوبا استفعبرانیان    ن ولسیاانند کوم ی ک

هند. درمی   عهجات را توسنای ناز معای  تازه  ودی با مخاطبان یه  ارتباط  ی قراررای بر ب  یسندهیان، نوکتاب عبران  د

ک ِزدِ لکیط به مِ وعبارات مربای  گسترده  طریق تفسیراز  نده  نویسد.  کنیم  امال بعدی استفاده  440رفسیر پیشِ خود از ت

و  ادشاه  یک پهمچون  که  پایان    دون آغاز و، براهیمدهد که ملکیزدک موجودی است باالتر از ابمی   و ابراهام نشان

 شیش از کباالتر  یار  سمتعالی است که بی  دارای مرتبهکشیش  ک یک  لکیزدممسیح.  د  یک ض :  د وشمی  دیدار پ  نکاه

ه  هاانسان   یههم.  یهودی است ، درست مانند  دسترسی دارند مستقیما به خدا  ریق عیسی مسیح  از ط  هازمان ی  مه در 

 
440Pisher  

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو
 

137 
 

دید،  یم  ی با نوع بشرهمبستگ  را را د ن خد ماعیسی آرکه    گونههماند.  سترسی داربار د که فقط یک  کاهن اعظم  

در    رستگاریرسولی  ی  تجربه  یشی بیان اصطالحات کش  ه خوبی درن اندازه بهماه  تواند بمی   یزعیسی ن از خدا 

 نگارد: می  ن زمینهیکس در ایشود. شلب

خای  همه  رسد می  به نظر از  رقاینها تفسیری  ا  العاده  او ما برای یهوتاناخ باشد،  زمان  نین چ  دیان 
  یانی باتبا عبارون را  به متکه ایمان  ز جدیدی بگوید. وی در پی آن است  و قصد ندارد چی اهرا ا ظ.نبود..
 . شود می د یا خواندهر آنها ایراد عظه که این مورایج است یی ی در کلیساهابه دالیل کند که

 
 

وعهدر  کتاب    ین  ترفظری ان  عبرانی  یلیبیکسبرای ش است  از بهت  د جدید  د برای هد جدی ع  یهاهنمون  رینیکی 

اهی کامعیسی به رو  رستگاریپیام اساسی یکسان پیرامون  ی  ارائه ان جهنیازهای یک  هت برآوردن  ج  د ال جدیش 

 ل تغییر است.در حا

یر  ان تجربه و تفسرابطه می  است که باای  ألهی عهد جدید پیرامون مسهای از بهترین نمونه نیان یکعبرا
عهد جدید  آام از  اله  ذارد که با گمی  باز  رامکان  ن اای...ئه شده سترااتی ایاله بیات عیسی در تجرنچه در 
 . تجربه کنیمتازه و متفاوت ای جربه ا در افق تر همان مسیحبتوانیم  ره باو، د ایمیح شنیده مس

 
  رستگاریلیه از کنش  کلیسای اوی  اتی بودن تجربهعهد جدید، حی و غنای استعاره در عصر    رستگارییات  الهتنوع  

. همچمی نر مسیح را نشاخدا د ی هندهد   ندارد. د وجوق  یات مطلالهیا استعاره  دهد که هیچمی توضیحنین دهد

 د جدید از عه ژی پسولوسوتریار چه .3

امه یافت. پدران    رستگاریی  مجدد تجربهکار تفسیر   اد جدید  عهد  دوران  از  و بعدی  پس  یات  الهکلیسا  اولیه 

دادند. براای جوامع خود  نیازه  و  هانی نگرا  به  ای پاسخگویی را بر  ستگاریر ایرنیوس، یالهی مثال،  توسعه  ات 

 گذارند. می  بر زمان حال تاثیرچنان دهند که همیم حیی متمایزی را توضهاعارهرد استالسیسو، آنسلم و آاآتان

خلقت  .  کرد می  درکده  ام در سه پریک در ی  بهثاتاریخ را به م  یالدی( کل  202  تا  135ایرنائوس از لیون )حدود  

همه از طریقامهکل  ولین عمل است.ا  ریت، تا حد شاما باست،    تاخیق خلقت قابل شن، از طرآفریده شدهآن    ی که 

مانداد. از این رو، عمل دوم سلطنت گناه و شر است. در عمل    خیصه را در آفرینش تشلمزیادی ک  سوم، کلمه با 

بازگشت بشناسیم.  نیم و واقعا  ه را ببینیم کلمتوامی  اکنونا  ت. مظر داشر نخدا همیشه د که    گونههمانشود،  می   یکی

واقعیت انسانی، بدن و    ا فرضو ب  شود می   تبدیل  ومالم از قبل به آدم د ک   " است.د دیزندگی و انرژی ج "مسیح یک  

 سد:نویمی یتهابراین روست که راج. از دهد می  ز ما را نجابتهمه چی
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هر عمل   ریاز آغاز تا پییک فرد  طول زندگی  تمام    گذراندن...با  د.کنمی   یکی  ودشنیت را با خاین انسا
 شود. می حاصلخداوند  ی دهز اراا عت کاملتقدیس با اطا.این کند..می انسان را تقدیس وجودی

 

در ای اطااو  ما را ترن  حاد ات  هم اکنون درکه  ای  گونه  کنیم بهزندگی    دهد که چگونهمی   کند و نشان می   بیت عت 

دهد وا خدا  ب  عرفانی مرگ ارا برای خدایی شدن خود    ما  قرار   کلیدیی  اژهو .  آماده کند افتد،  می  تفاقکه پس از 

 الصه سازی. که ایرنائوس پیشنهاد داده است: ست جدیدی ای رهعاست، ابرای این فرآیند 

هم  ز آنجایییم که پسر خدا ازیرا نشان داده ا گامی که  اما هن.  غازی ندارد آش  اه زندگیود یشه با پدر بکه 
  را  اریرستگ  ه کرد،صالخبشر را در خود  نی نسل  ال، صف ط و انسان پدیدار شد   انسانی یافتتجسم  

  بازیابیم.ست دادیم، در عیسی مسیح در آدم از د ی که از خدا تصویرغان آورد تا برای ما به ارم
 

کند و در فرآیند  می  دزمان خود تاکیگنوسی   تبا جریانا  ابلانسان در تقآفرینش و تن  نائوس بر خوبی  از این رو، ایر

است. مانند  کلیسای شرق بوده    ی ماندگارهاژگی از وی  که  بیند می   رات  رحم   فرینش وآان  مستمر میای  تقدیس، رابطه

او  یگر پد  دادران یونانی،   ن سخ ای  فدیه  وی ازیر شود.  باید تسخد که  و باورمند بو  شتبه واقعیت شیطان اعتقاد 

اما این باج  پرداخته شده اطان  شیه  گفت که بمی    آدم  هماناز مسیح  و  درک ا برای وی محوری نیست زیرا  ست، 

 رساند.می  ند و آن را به کمالکمی ر خالصه اییزبازو  آفرینشکه تمام ست جدیدی ا

امه داد و عمقی ایرنائوس ا الدی( به سنت شرمی  373تا    295  آتاناسیوس )حدود  الم  د ، ید گسترش بخش  را  یالهل 

De Incarnatione  (54.3 )  که  گونههمان.  تجسم خدایند   یدر نتیجه  هاسانی تاکید داشت که انت بیشتربا شد اما  

 تا ما خدا شویم." و انسان آفریده شد را انوشت "زی

 بشریت را  اند تومی   ط خداباشد زیرا فق  وگوس باید خدااستدالل کرد که ل  هاایمان در برابر آریایی او در دفاع از  

ی الهدر ذات  ای  زهبه اندا  شریتدختر باشند. ب  توانند پسر ومی  هالوگوس ذاتا پسر باشد، انسانیافریند. اگر  باره بدو

 نویسد:می ر این بارهدوارد د ابد. دنیس ایمی  رستگاریاز فساد و مرگ  دارد که در نهایت مشارکت

هی براوهیتال ضوع  ین مواودکس است.  ان ارتحیسیمر میان  سیح د بر عیسی می  اله  امری درک  بخشی را
 ونگرگد امر  آب برای بیان  مگ عارف  بزرگان  نویسند این سنت  . در  تاریخ درازی در سنت کاتولیک دارد 

 اند.هه کرد ر قلب انسان از آن استفاد ی بالهی هکنند 
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مثبت خود کههابا دیدگاهقی  شران  اندیشمند   رستگاریاین دو الگوی   متقابل  لوهیت  ا  هبز تقدیس  ریت ادر آن بش  ی 

مدلرومی   پیش  کلمه  یاز به بخشش و ن  تن بشری ر بود اهکان است که بر گنهمچون آگستیی غربی  هاد، بر عکس 

 کنند.می  د تاکی

)کاآنسلم   از تاث1109تا    1033نتربری  اندیشمندان غربی(  او استعار  یرگذارترین  در  ی  هبود.  کتاب  "رضایت" 

 Curدر  دیدگاهش را  ظر گرفت. او  در ن  رستگارییات  هالاصلی  ی  هانگیزی  بها به مثاآن ر  ضیح داد و را تومقدس  

Deus Homo  خدا  مه کنیترج تر  گر کامل ایا  ،  "ن شد دا انساخ  را"چ "چرا   بشر تجسد  رستگاریبرای  باید  م 

 کند. می  فتوصی یافت" می 

در یک  د. بشریت  خدا بور  ب  یتنهابی   هینیتوست، که  گناه اصلی نهفته ااسی در حقیقت  ه آنسلم، مشکل اساز نگا

 آن است. فرورفته که ناتوان از خروج ازگودال عمیق 

رواز ای غن  داقابل  یر، انسان  هیوطلبانه  بخشش است زیرا  دوش گرفت  را    ایبد توانست نمی   که بر 
هعمب از گناه(  تنا)اجاش  د قبلینه بتواند به تعهتا    بپردازد  هاو  .  رداخت کند پ  اراش  یل کند و نه بد ار کبد

 ست.همین عیب آشکار ااش چرا که نخستین ناتوانی استکار گناه ت زیرااس
 

مجازا  با بخشش،ین گناه نگریست:  به ا   یق به سه طر  تنهامی توان   ت ابدی، یا با رضایت. به دو دلیل، بخشش با 

ر همت. این رحمت نظم برای آنسلم مطرح نیس  دارد.منافات خداوند زند و با عدل می  عالم را ب

ه  کفدر آن از  را  انسان در بازپرداخت چیزی است که باید اختیارش    ر ناتوانیبه خاطر  اگو   و بر   د بد
هش خوشخاطر  دهد و انسان را به  می   تخفیف  غذاب را  عمل کند، خداوند   شمیل  فال دارد  می   نود نگهگنا

  خدا   تعدال  ال باکاع  نوز این  ای  اله  ما رحمت...اید داشته باشد نبار دارد که  را در اختیاه  ی کچیززیرا  
  د.اشبد داشته  وجو گناهجز مجازات هیچ راه بازگشت به دهد نمی  مخالف است و اجازه

 

مجازجایگزین  از این رو تنها   از   تراکه فر  د امر الزم بوات ابدی رضایت بود، که نه تنها به معنای جبران  برای 

همت  پس  تواند  می  تنها خداوند اما  (.  "زز نیاار  فراتکار  "  )یعنی  زخمبرای التیام  ر"  "بیشت  چیزی بود   ،آن بیکران از ت

 دهد.بضایت ر

ان موظف به ایجاد آن نیست، الزم  سی جز انسکند و ک  ن رضایت را ایجاد اند آ تونمی  خدا  ی جز و اگر کس
 . ازد انسان آن را بس-است که خدا

 
 باشد.امل نسان کامل و ا خدای ک زم است که یک نفر د این رضای البرای ایجا
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هد: چرا  می   ان کتاب نشانسخی است که عنو اپس این پ تواند  می  انسان-ک خدای   ی که تنهاکار  نسان شد؟ انجامخدا اد

ه اما چرا باید بمیرد؟ زیرا تسلیم شدن خود بهد: رضایت  انجام د ی  ممکنی  دیههترین  مرگ بزرگ  از گناه بشریت. 

هدو التواند می ست که یک انسانا  بدهد.را به بشریت  رس ممکند  ترینیست قوزم ابد

مرگتعهد  مخدا    عزت  هنگامی که برایاز  واند خود را  تنمی   لقامط  ...آیا د سپارخدا ب مال به  ککند،  می  به 
همه چوصبورانه و سخاخدا  دانید که وقتی  نمی  ما  بنا....یل کرد تحممسیح  یز را بر  تمندانه  سرمشق براین به 

  شوند.خداوند  تسلیم تا یم  ربگذایر ثتان امگهبر ه کاد بزرگتری د سیار ب
 

ن پسر را ستانده است. با  اج  که پدرظر برسد  ده کردند تا به نساای  هو را به گونژی اولو نسلم، سوتریمفسران بعدی آ

 است.  بودهر هااز این حرف ارت فید که او ظردهمی خود وی نشاناین حال، سخنان 

آ  خدای  آنسلم: مرپدر با  مبی  رسد رفتار نکرد وی م  ه نظره که بوند آن گن  قتل  جرم به  گناه را به جای 
را بخدا  رساند زیرا او  مرالف  ر  وند  مجبور به  او با انتخاب ؛ بن نکردگ یا کشتمیلش  خود  لکه 

 .را فدا کرد  جانش هانجات انسان ، برای اشآزادانه
 

ده  رگ پسرش را ارابه نوعی پدر م کند کهمی  رافعتنسلم ا د، آدهمی  رراشار ق و او را بیشتر تحت فامی که بوسهنگ

 کرده است:

انجام داده باشد. از آنجایی که هیچ   ایبرجسته که کار    مردیی  به وسیله  د مرگابدنیا نجات یکه    او اراده نکرد   رازی

دهد، این  ا انجنین عملی رتوانست چنمی  کس دیگری ت  سر نجاپ  زیراد  بمیرکه  ر بود  به پسدادن پدر  فرمان  بیه  شام 

 خواست. می   مردم را یهمه

در   آیالهساختار  گام نهایی  در اننات  از پ  تقالسلم  همهببه    سر لیاقت  خاطر    هاانسانی  شریت است.  گناه باید به 

اما اگر ل ت قاب، آن مرگ کیفییرد بم  آن شخصاگر    د؛رمجبور نبود بمیو    داشتمی  گناه وجود بی   یک انسان  بمیرند. 

یا دم  ز مربرای بسیاری ا  توانستمی   رگ او، منهایت بود بی   ین، اگر آن شخصون بر ات. افزاشواهد د را خانتقال  

 باشد. بارت اعتریکل بش

هد اگر پس را    ر بخوا عهد آنچه  دهد، آیا پدر  ی  هکه بر  دیگری ب اهی استاوست به  آن    در جایگ از  که 
 ؟زد اع ورتن، امند کمی   راگذاا به او و خود را به کسی که پسر حق ی کند یا آن رپیشگیر

 

  ن داده به انسا  آید، و این لیاقتمی  نیایکران به مبه و  گنابی  نسانا-ایک خد توسط  کند: رضایت  می  این ایده را کامل

 شود.  می 
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امر به    زابت . الیدر تاریخ است  یاتالهاثر    ترینکه موفقکند  بیان می توصیف ستریولوژی رضایت را  دقت  این 

 یسد:نومی جانسون

 بهنزدیک  نید که  ک  تصوردوران دانست.    تمام  دانالهیات  ترین آنسلم را باید موفقم که  کنمی  اه فکرگ  من
ه او را جزم  هرگز    !وشید بکات خود  تار الهیزار سال برای ساخیک  اما ممکن به استخوانده  نکسی   ،

اندازه   در  ا  که ت  ه باشد ی بود زمجهمان  آن  موعظه، عبیالهامروز تاثیر  و نظامات،  یسا کلای  وبهت  ادت 
 سیار غالب بوده است. ب

 

هی رد که را  این اید  ر دانشگاه پاریس،یات د له، استاد ا(1142  تا  1079)  دم، بالرنسل پس از آنسلیک   رد که بد

کرد که   د از خداست و پیشنها  هاانیگانگی انسبی  هار داشت که موضوع اصلباید به دلیل گناه پرداخت شود. او اظ

سنتی  ی  ه ونبه گت. این رویکرد  به این آشتی دست یافکه  بود    –ستاخیز او  مرگ و ری،  زندگز  ا  –ثال مسیح  این م

الگوی محبت  با دیدن  و    بهتر نباشد،  هاکند که اگر زندگی انسان می   رهالرد اشا آشود.  یم  خالقی نامیده  تاثیر ه  نظری

 صورت  رستگاریفت که  ن گتوامی  ه سختی ب  دیده نشود،ییر در افراد  غت،  تبلور یافتهمرگش  و  ی  که در زندگ  مسیح

 : کند می  سی فکری و مرگ عیزندگ بهخصی شوقتی  بالرد، ی به گفته گیرد. می 

  در اینجا منظور این است که بیشتر دوستدار خداوند .  شوند می   ز پیشتر اادلمسیح ع  س از مصائبپهمه  
 شوند. می 

 
د انتقاد قرار دارد، نظریه رضایت را موری نیاز  یتانین رضچ  به(  Adam)آدم  که اگر خطای  نبالرد با اشاره به ای

 .  دند ام داسیح انجبا م هاه انسانک آنچهداد، رضایت از 

اینکه ما به دلیل  طرفدارانی داشته است، ا  هادر طول قرن  هاو الگوی انسان  محبتید بر قدرت  با تاک  ی اوول بند فرم

موضی  گرانی درباره ن  کرده  تهوابسن  سانلید ار تقاکو  ار انسان،  را به ابتک  رستگاری  پیوسته کنار گذاشته   وعاین 

 .ستشده ا 

 
 ن اصالح گر .4

ما به دلیل گناه از خشم  دند.  شین باقی مانو مجازات جانانشینی  ج  مضامیندر سطح  گران    الحاص آموزاند که  لوتر 

م  مومن به   که گیرد  می   گیز" صورتنشگفت ای  ادله"مبطه  و از طریق این راب  بد چسمی  حسیخدا نجات یافته ایم. 

هد ب آن مسیح خوا از  از مسیح است،  آن آنچه  ماود در  او به جای  آمی   زاتمجا  .  را کنسشود. لوتر    می فراتر لم 

 روند. می  نی پیشنشیاصلی، رضایت و جای دو ایدهاما  –یگزینی کیفری جای زهآمو به  –برد می 
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 شد. یگزین انسانیت یز مسیح جارای کالون نب

مرگ بهمسیح در   ه  .دیم شد اره به پدر تق قربانی کف  یکان  عنوه  نگام  تمام رضایت  مسیح  نگامی که  از 
 ترسیم.می ن خدادیگر از خشم ، ما آورد  به دستکردنش قربانی با  د راخو

 

 گوید:  می   جان هوارد یودرموزش داده است. را پذیرفته و آ رضایت کامالپروتستانیزم  

مهااز سده وجوجدی  امچ نظهی و  بدین سانه  یی  است.  دی  عموما نه  د نداشته  تنها موقعیت  پروتستانیزم 
ی میانه ساخته  هانسبت به سدهان  ایم  برای  آزمایشی ریبا  قتو  تر  مسلطآن را    که  د کرده استتاییرا  ایت  رض

  است.
     

ق از طریب  ت. این کتاسا   هی غالب بود الگو  ال برای کاتولیک نیزسصد  به هشتنزدیک  پارادایم رضایت  

آموزشی راهاکتاب  موزش برای آ  نیی دیها موزهیق آطر  و ازقفی  کشیشان اس  هنمای نیوانکوالستیک که برای 

آنها به گوهانسل  د، بهشمی  استفاده کودکان   منتقل شده است.  ی هارمولطراحی شده بودند که فای  نهی کاتولیک 

 کنند.  مکن منتقل ل مکش ترین قیقد و  ترین مان را به کوتاهای

 گوید:می ایان استیلد 

خدا انسان    اینکه چرا  لم برایآنس  شد و استدالل محکمته  وکاسرف  هااز گزارهای  به مجموعه  رستگاریراز  
  تقلیل یافت. ند بیک به شد 

 

هد:می ارائه خود دادن ادعای ن را برای نشا  ریدولف تانکهیات جدید آ راهنمای الی دفترچه از یک بند  چند او   د

ما  اشتیاق    ترینبا مقدسح " اد شورای ترنت، مسیبنیبر   ما رده شد و بشم  عادلخود...برای  رای 
 "ضایت بخشید.ردر پد خدای ر نزد 

اشد، نجات بشر ب  ایکرد مرگ مسیح بهزو  ین شورا به دلیل حکم الهی که به موجب آن خدا آرا
 هد.  د می ت بخشرضایشایسته و  رویتنها به مرگ مسیح نی

ما را با رضایت جسی این رو، م  از   نسبترا که به خدا    اهی ن گن، که از طریق آانشینی فدیه داد ح 
  اند.زایای از دست رفته را به ما بازگرد طریق آن ماز  گیتسو با شایپاک کرد ود، شده به داد

 
هبی نامدار  ی  از آموزهمناسبی را    وی سپس متن به   90پرسش    8ر درس  د دهد.  می  ور ارائهتیملرکاربرد باو پمذ

 : ده شد دا آموزش هابچه

 ت؟چیس  اریرستگمنظور از   .90
مرگ   هانژاد بشر، رنج   لک  بخشرهاییعنوان  یح به  مست که  این اس  یرستگاراز    منظور و 

  دا و فرزندان خ  حق  قدیم کرد وبه خدا ت  هاانگناهان انس  ی مناسب در جهت رضایتنباخود را به عنوان قر
از بهشت...اگر    یرا برا  وارث بودن آورد.  رابدون هیچ رضآنها به دست  ما  تش  عدال،  د بخشی می  ایتی 

  کردیم.می هاس گنایشه احسهم ماو   شد نمی  یراض
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مرمسیح ناصری، سخنان هیجان انگیز او، شخصانسانی  گی سرزنده، تپینده و  د زن هراسناک  یت گیرا،  تمام    –گ 

ه ای تعجب نیست کج؟  است  یاین خبر خوبآیا  روح تبدیل شد. و  بی  و  سرد ای  به صحنه  م داد،او انجا  که  یهایرکا

"پ  نای دارد.  ی  اکمی بریا معنای  یت  جذاب"  رستگارییام  امروز  گفتی است که این نسخه، این شجای  مردم 

والی استعاره  شد.  پدیداریدی ت شد دانتقام، ابیست یسدهی میانهه است. در د نی دوام آوربسط یافته، برای مدت 

 آنلسم وتریولوژی ی بر سنقد .5

a.  خدا  کننده ازاه گمرتصویر 

رضایت  ی  ظریه نقد ن  وارد   ی گذشتههادر سال  کهبودند    یننخستین کسا  جملهاوری دالس از    و  ینگرجوزف راتز

مربوط به تصویری از خدا است که  شدند  ماین ن. نقد  ش ن پسرواید با خکه ب  کند: خدای خشمگینیمی   طرحظریه 

 . راضی شود 

اما وسوییک  یک خود  شکل کالس  در  حتی گی از بزربخش  که    ،آن بیاندیشیمذل  شکل مبت  قتی دره نیست، 
اهی   دارد...بسیاری از  است و کمتر امکان    لمانهرسد که ظامی   نظر  به ،  ه استرا شکل بخشید عمومی  آگ

ا در واقع  م  د کند فکر کنمی  را مجبورنسان  متون عبادی    سمرا متجخدایی  در صلیب  سیحی  که ایمان 
ا انش نیازمنامبی  التعدکه    سازد می  و  خود   پسر نی  قربا  –  نسانی بود د قربانی  از با  شخص  ،  وحشت 

 ند.گردامی  ردنی دارد، روینکمی باورخشم شومش پیاعدالتی که 
 

رحمت و عدالت خداآن در این دیدگاه محبوس شده بود که  دارند و باید به ند قردر تضا  سلم  تصمیم  دالت  عفع  ار 

جایی اعتراض   هگفتگو کنند ،  Cur Deus Homo  کتاب  در.  ری شود گی دست:  کند می   در  ما  هد  د یم   ور"خدا به 

را که به   ماا خ، یعنی چرم." شیبخکنند، بمی  ما توهینکسانی   آن گونه کهخدا  شد؟ چرا  بخنمی   را به سادگی  دا 

واهد  می  آن کسی که  مگر از  ست  کس نیاز آن هیچ  گرفتن  انتقام    "زیرادهد:  می  سلم با ترس پاسخکنیم؟ آنمی ن  رفتار خ

  همه است."ردگار پرو

جها  دیدگاه آنسلمدو طرح تفسیری بر    که  کند می  ههیت اشار  رراج نها ما دیگر با آی که  یهاحاکم است: طرحن  از 

آنها  یاشتراکی ندار از:  م.  درک فعبارتند  از  ینخست  و  ودالیزم  آن که    ه متفکران  انی وثانیا دیدگاه رهبشرافت   در 

ظم و همداوت خ دالع  است. اهنگی جهانند پس از زیبایی، ن

ارباب کل نظام را به    رمتیحبی  بردار بود.انرمفرعیت    حاکم بودند.   بانیزم بود. ارباالیود ان فوران آنسلم دورد 

داد.   مورد چه شخصهر  تکان  او  مجار  آزار قرا  یتی که آبروی  اع  زاتگرفته بیشتر باشد،  ای  تری برتبار بیشو 
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ی این دلیل اصللهی  رحمت ا.  داد   زمانسادایم خود را  ر، آنسلم پاراتفسیل الزم است. در مقابل این  عاد ندن تبازگردا

 بخشد.  می  را شگناهخدا ی ببیند که سادگ  بهتواند ی نم آنسلم است که

جهان  اد استوار ببر این اعتق بینی  تقویت این جهان هماهن ود که  دت . سعاده شده استتبی چیلسله مراگ و س در نظمی 

اندیشید  در  را باید  و حفظ  انسان  جهاین  ن  د یافت. حتی خ  یان هماهنگی  جهان  ر چدا  عمل ارچوب قوانین   منظم 

 گوید:می  سلمنآنی جهان بی ی بارهدر یتها کند.می 

توان  نمی  را  ین کیفیت عدالت در خداونداکند.  می  لعممناسب و عاالنه  امور  خداوند لزوما در چارچوبی  
را باید ست.  فروکالت قانونی  به عدا .  یستنگر  انی و متفکرانهالهیات رهبدر چارچوب یک    این مفهوم 
هماه  زیبایی، نظم   داوند پس ازعدل خ جهان استنگو  ک ز  . آنسلمی  هد بود ی رهبانی بر ببنیاد  و زندگی    ،ا
 . در اینجا وجود دارد تر رگک چارچوب بزاما ی. شود می دارهقوانین ا

 

رحمت  بر  ید  اعدالت بو  را مجاز بشمارد  گناه  تواند  نمی  خدابر اینکه  یگری است  دلیل د درک  این  ی آنسلم  به گفته 

مجازاتلب رضو طبه خاطر گناه    راشریت  ب  بایستمی  ند وغلبه کند. خدا توانست نمی  انهکرد تا گناه آزادمی   ایت 

اهیپادر زبون امری  دهد نمی اجازهظاهرا گوید: "اما می  سلمهم زند. آن ظم جامعه را برن  " شود.وارد اش دش

عهد می  کهبد  ریاتر د سلم بیش نآ  د شومی  نزهای تفسیری باعثدرک ل   یی را که در آن به دااند و خجدید را بخو  تواند 

االنهای بی  خدای  –  رسیم شده است، ببیند ارباب عمارت تی  ه ثابم آماده  بی   ماست،  ی سرتی که   ین برای توهنهایت 

 ست.خدا نفرت انگیز از روزگار ما، این تصویری ین حال، دردهد. با امی  همیتا داندن نظم ازگرب فقط بهاست و 

b. غیر کتاب مقدس 

ید را که خدا آغازگر و عامل آشتی بشر از طریق مسیح است، هد جد است زیرا دیدگاه عی  یر کتابنسلم غآی  یهنظر

 ند. کمی  دیلعول تبمف، به رستگاریفاعل ا را به جای گذارد. خد ی م کنار

مای  سیلهها از سوی خداست که به ونایی  همه  آشتی را به  ری برایگزاخدمتود آشتی داد و  را با خ  مسیح 
 .  19و  18: آیات 5قرنتیان. سوره  2داد. می ش آشتیرا خود  و جهانر مسیح بود ی خدا د ما بخشید. یعن

 

هدف عمل  رضایت خدا ری  نظریه هد، دری م  نشان  رستگاریا  کند. صلیب به می   ونگباژ  لیب راجه معنای صنتی  د

 د: نویسمی  جوزف راتزینگر شود. می بدیلشده ت مال پای سازوکاری از حقکال به رادی محبتابراز جای 

و  د دس  کتاب مقدر  صلیب  الهیات   مقایسه با مفاهیم کفاره  م  رستگاریر  ادیان غیر مسیحی    طرحکه 
ی گردان رابطهعموال به معنای باز   ، کفارههانایر ادیان جر سد ..دهد.می  ، نقالبی واقعی را نشانکنند می 

 ژگون است. این با  مال وضعیت تقریبا کدید  در عهد ج..است.اره  کفق  طری  با خدا ازنسان  ا  یب دیدهیسآ
هدیه انسان نیست   بدهد.ای هدیهتا به او  آید می اننسرود، بلکه خداست که به سوی امی نزد خداای که با 
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، جدید عهد  ر سو، عیسی در  از دیگگذارد.  می   را روی مایک قاضی فی  ه مثابهی از خدا برضایت، دید   یهوارطرح

بود: را گذاشته  نامش  که  شت  پندامی   یمیصمخود را با وی  چنان  آنه با  رد کم کرا عالرور  مهرپو  و  جپدری آشتی

 .441با" ا"

c.  مسیح  ی فراموش شدهزندگی 

عمل قه  ایطورهاسای  ی در معاملهگارستسلم، ربرای آن . هیچ دید در توهین می را    افراطه  ارد کنانه قرار د رمابا 

ما ارزشی به زند توجه ی دیگر   یک باراین  رستگاری  ما  ت. ااس  رکزبر مرگ مسیح تم  شود. تنهانمی  دادهسیح  گی 

.  دانشان د اش  از طریق اعمال  را در و  ریرستگارحمت    حضورو    دهد. مسیح آمدن ملکوتمی   دید را تغییرعهد ج

الح کنند.عه نزدیک شد. او نخواست که ابتدا زندگی خود رامج  دگاندشطرناهکاران و  گعیسی به   ها ز آناو ا  ا ا

ه  پیش از  بررسی کنند وخود را    دان خواست که وج ن عموال ابتکار  ا باشد توبه  د در حضور آنهآنکه بخوا کنند. وی 

نمایاند می که    ود بد مسیح  عملکری  نحوه  ن. ایداد نشان می پدرش را  این کار راه    گرفت و بامی   عمل را به دست

 .ما وجود دارد برای  ییخداچگونه 

م   مسیح  زندگیی  نحوه  میان د ای  رابطهبر روی صلیب    شرگو  ، اشزندگی ی  وهبه دلیل شی  ویرد.  ا ذاتی وجود 

همه، پذیرش طردشگان و حاشیه نشعالم برابر   در حبان قدرت  صاانتقاد و به چالش کشیدن  ان جامعه،  ینی برای 

اط شتند. ارتبرا کش او  پیامی  نتیجه   حبان قدرت درجان سپرد. صا یش  هاگفتهزندگی و  ی  ل شیوهلیگذشت. وی به د 

 سد:نویمی جان سوبرینو یان رفته است.رضایت از می یهظرنزندگی و مرگ او توسط میان 

شخص در ارد... داز قبل وجود  هیاتی  الی  هوارطرح ارچوب  شکارا در چآنسلم، مرگ عیسی آی  در نظریه
الش  در    لی کهب برسد، در حاکه بر بنیاد تصور پیشینی از خدا به شناخت صلی ت  آن اس  پی واقع باید 

  .دا برسیمبه خبر بنیاد صلیب مسیح  کرد 
 

جه  بیرونرا    رستگاریی عیسی مکان  تاریخ و ارتباط با زندگ  یب از حذف صل جهانی که در  از این  ان، بیرون از 

خصی اقتصادی مشو    ربطی به واقعیات سیاسی، اجتماعی  ستگاریره،  نتیجر  د د.  دهمی   یم، قرارنکمی   ن زندگیآ

مرک مربدم واقعی با آن روه  ، به  تبدیل شود   رویداد یک  به جای اینکه به    مسیحی  شانهدمند گ  ه رو هستند، ندارد. 

یند، ه رووبآن راین زندگی با    راتی که مردم د را برای مبارز  بخشرهاییت  شود که قدرمی  مبدلیک درام کیهانی  

 
 یعنی پدر  441
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با   هاازی نیست که انسانگیرد. نیمی  سرچشمههان  وقی جز نظم مجدد حقا  رستگاریدر این نظریه،    کند.می  آزاد 

همه آن انجام شده است. به گفته ی تاریخ مبارزه کنند هایب از و نشفر عیسی از ن مرگ  کرد س، جدا  یلبیکشی  . بال 

 ن است".سادیستی و خونیی افسانهیک  تیهی حیک افسانه، گا هبدیل مرگ او باش، "تپیشه

مرگ وا قطایت برضی  ظریهو، نر  از این هم  و  آنچه  خی است.رتاریا غیزندگی مسیح، اساس  ع پیوند میان  م اقعا 

هدف می  رخن از تاریخ بیرواست  هد.  ر منطق خود  سلم د ارج از تاریخ است. آنخبه مکانی ، رساندن ما رستگارید

ا  هدف  این نسان به  نویسد، "طبیعت امی  Cur Deus Homoی  اتسلیم در ابتد ای  بر فرد، کل    ست کهآفریده شده 

المت به زندگی   این است که  رستگاریهدف  "  .باشد   اربرخورد  میزدانگی مسالمت آجاو  جسم و روح، از  ما را به 

 .استشده کی گفته نزندگی در این یی ورد نحوهم چیزی در بعدی برساند. هیچ

d. نسانرنج ا شدن نادیده گرفته 

محگناها" را به بخشش  ایماز آنچه نجات یافته مدل رضایت، " دا که  انجیل فراگیر ملکوت خ  این با.  کند می  دودن 

آ  یسیاربی  صلهفااشت  د ی بیان  عیس انجیل شامل  دارد.  راد  اف  نمحبت میا،  بیمارانشفای  ز ستم،  ا  رستگارین 

ت. جان ملکو برای رسیدن  دیگران  دعوت به آموزش    نیزند و  ارود که امیدی ند انی بکسی  آینده براامید به  و  برابر،  

 د:نویسمی وسوبرین

وهای توض آیحی ایخطر الگ است که  دروها تنن  که  اند  یلمتمادارند...آنها    رستگاری  نکرد نی  مایل به 
هند ض و تو  بینند در زندگی درونی برا    رستگاری همراه    ناهانتواند بخشش گمی  چگونه صلیب  یح د را به 

و  عدالتی  بی  همچونن  بیروالت  و مشجهان  با    رابطهدر    رستگاریرفتار  در حالی که از    ،ه باشد تاشد 
تواند "جرم" علیه او را  یم اوندن نیست که چگونه خدفقط ای  موضوع مورد بحثد. کنمی  فلتغی گناهکار
عمل  تا آنجا   ه به  رونی را کیتواند گناه بمی  ه خدااست که چگون  نبخشد. ایبانسانی است    درونکه یک 

  یان ببرد.از مشود می  تنهی اریخ می تهاصلیب پسرش و به تمام صلیب 
 

راهی فرا رویی  ظریهن ازگذارنمی   مسیحیان  رضایت  آن    د تا  در زن  رستگاریرهگذر  به سخن دگی بیابند.  را 

راهی ب  م  .است  ز نگذاشتهی مسیحیت نی رای فراگیر دیگر،  وهای  بارزه بمسیحیان به  یاسی و جتماعی، ساا شر، نیر

را سرک واقعی  اند،هه نشدد وان کنند فراخمی   وباقتصادی که فقرا  جهان.ت اصلچه رسد به  در  هر چند   ی خشونت 

درپیرامون  د  عهد جدین  متوی  همه در متن   هاا تحمل رنج نیاز به برداشتن صلیب یی  زمینه   پیروان مسیح  همه 

در هشت ن دسفراخوان   از  ت کم  آمده  قطه  مرقس  10:38متی  :  ستاعهد جدید  ؛ 27(. :14به بعد؛ لوقا    8:34؛ 

. ؛  4-12:1یان  ؛ عبرانعد به ب  1:24؛ کولس  3:10،  8-2:5،  1:29فیل.  ؛  4:10،  1:5رنتیان  وم ق؛ د 15:20یوحنا  

ت رضایی  است. در نظریهوجود داشته  ش به وضوح  آموز مفهوم  در این  .  12:11به بعد؛ مکاشفه    2:21پطرس    1
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ا موجو  نن متویجایی برای  وارد شدن به  رابله  عارضه برای مقد ندارد زیرا نیازی به   نج انسان نیست. جان با 

 نویسد:می هوارد یودر
ار  یبر بنیاد نظریه  آزرد اراصال معنی ند   هابخشین  ضایت،  را  ای  هند. "صلیب" مسیحی نه قدوسیت 

مسیح یک مفهوم خالقی    رکه کا ر اینمگ  دارد.می   ان ر را بیمعامله با پد   دهد و نه رنج مسیحیمی   کینتس
ر اگ،  ان دیدگاه آنسلمطرفدارری از  بسیامسیح  عظه پیرامون زندگی  ومه  کدهد  می  توضیحاین    .داشته باشد 

  اند.را کنار گذاشتهظریه در عمل این ن تیوری، نه در
 

د ندارد و قطعا بر  انسان وجو  شر و رنج برای  ل پیاپی گویی هیچ مشک  کند کهمی   عملای  به گونه  رضایتی  یهنظر

مو جه، بیشکند. در نتینمی   کزتمر  ن رنجان بردن علل آلزوم حمله و از می بر  ا  اعمال مسیحی منحصرو    هاعظهتر 

 است.  ن ایمان داران و خدا متمرکز شده تو میا-روابط شخصی منی هتوسع

هح  –ند  اافته نجات ی  هاانسانهمراه است که  رضایت با این اطمینان  ی  هنظری ند برمی  از چیزی رنج  نگامی کهتی 

عیت دیگر ندارد.  به واق  طییک واقعیت رب.  د نکمی   وحشیانه" یاد حد    بیش از رنج  " عنوان    ن بهاز آ  لبیکسکه شی

 ویسد:نمی  فرانسیس شوسلر فیورنزا

محدودیت  وجود  حدش یعند ه  ی، به ویژیهاانسان نه تنها با  رو است که با  ، روبگمری  ر باالترین  ه 
دین اصل بنیانباید این    رستگاریرک  آیا د است.    مواجه  نیز  سیاسیگی اجتماعی و  زند ی  سازندهی  وظیفه
 ز در نظر بگیرد؟ نین را  انساوجود  

 
e. جراز رن 

هد که  می   ارائه  نافرمانانسانیت  ز  ای اوارهطرح رضایت  ی  نظریه رها  از    بردارفرمانو  ر  یسر به زای  ره بد خود 

ت مسیحی این  م معنویمفهواه داشته است.  همر  او بهج زیادی برای  هر چند رن  ،کند می  اطاعتانسان    ه است.شد 

راس و  می   یینا پا ت که وقتی سرمان  هستیمی م  برداریفرمان اندازیم  ، حتی اگر  کنیم، بیشتر شبیه مسیح 

 د ویرانگر باشد. توانمی  هتاز سه جای هوارطرحن رنج باشد. چنیبرداری ما به معنای  ان مرف

مخصی، این نیست  شطح  در س،  شکلم  هااز انسانبسیاری  ای  بر  -ستنخ مستبد و  رور هستند، غکه سرسخت و 

خت است که از س  شانرای ب  هاینفس هستند. خیلبدون اعتماد بو  ترسو    هابسیاری از انسانس است.  ر عکبلکه ب

چه  خودشان   همه . در نتیجهنی نیست بلکه خودپسندی استنافرما  نهاسد به دیگران. مشکل آردفاع کنند   بیش   شان، 

 نویسد: می ا کریسدیلسینیتی وول.ن بزرگ ساالنی مسنی عمل کنند تا به عنویلند به عنوان قرباد مااز ح

آموزهتوج مادرست  نی  ه داشته باشید که یک  اشد )و بوده  اند ویرانگر بتومی   ورد شفا و بخشش چقدردر 
و   خود   یهاتس شکمسوولیت    –ناهان است  فقط مربوط به بخشش گ  رستگاریفرض که    است(. این

هد کرغلبه خواند  ی شدهکسانی که دچار شکستگ   رب  –ویرانگری  خود   مشاوره برای،  طح فردیدر سد.  ا
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عملش  و  عتراف کند  اگناهان خود    به اعتراف بهباید  دارد و    بانی شدنقراز  رهایی  مبرم به    که نیاز  کسی
اجدر ساست.  ده  شمی  تصور  که شکنندهاز میان برداشتن چیزی  نی  صفیه کند، یعترا   تماعی، این  طح 

ث ایجاد باع  ستاندااین  شده است...نوشته    مدیدگانتسری از  بسیا  اجتماعی شدن  یدربارهی است که  ستاندا
  اند. شدگانرکوب سن مسوول رفتار قدرتمندان ود که در آ شمی   ایدوگانهپیوند 

 

رو، معنو افرتواند کمی   ضایتری  یت نظریهاز این  از نارگر بیافتد تا  از رشد   اند،یفی ضعه روحگاادی که 

و گری  قوهبال خود  دخت  تابندگی  در  شانفتن جایگاه شایستهانسانی  و  آزهمچون پسران  و فعال  ران  خدای اد 

 ف در گذشت.قدرت و نه ضع که پسرش از شدتخدایی  –ند پیشگیری کن بخشرهایی 

انفعال  از مسیح به معنای    یرویپند.  کمی  رازآلود   ، رنج راپیرویرنج و  طع پیوند میان  یت با قارضی  دوم، نظریه

همه برادر    ایستادگی  او مثالاده نیست.  گیری س و کناره ماد: بیماری، درد روانیی بشری بوهارنجی  بر  لکیت،  ، 

کوالرجنسیتی، ستم    انزوای اجتماعی، نابرابری  فقر، و  هبی  مذ رنجی که یک  حاکمان  تظار مسیحی باید ان. 

ای سیلهود خیر و یا حتی وآید. رنج به خودی خمی   ی از مسیحبا پیرو  ت کهجی اسرن  داشته باشد را    نبردباری آ

هد سیرای رب  نویسد: ی م برینوسو جاناست.  پیروی حصول فرعی ف نیست. در عوض مدن به 

نیز  انفعال و تسلیم  فقط به معنای  نیست.  اندوه    معنای پذیرش غم، درد وصلیب صرفا به  بر    ت مبتنیمعنوی
م م ی اسعنویتنیست...بلکه  همه ت که بر پیروی از  مسیحی  صی  ل خا ه شکب  هارنج   یسیح متمرکز است. 

 گیرد.می  ی مسیح سرچشمهروتنها چیزی است که از پی یستند. ن
 

سان ر برابر رنج ان کند د می   الش  پیرو عیسی یک مسیحی    قعب نیست. در وانج خوارند. ربرکت ند   هانج ری  همه

 :نویسد می بت جانسونبایستد. الیزا

همه صلیب .خداوند قصد دارد ب.. دهد. اگر چنیخ  ی تارهاه  به از الگوی خدا  ی  تریولوژوس،  تین اسـپایان 
در  می  رتغیی  یاندر درد جهانیم  امر سهی  ابهمثبه  و  صلیب  ی  عامل فاجعهعنوان   مسیح، قدوس با  کند. 

  ورد.ان آمغار بهای گی تازهبیافریند و زند امید کند تا می  یج کشیده همبستگمردم رن
 

در طی    گونههمان،  رضایتی  نظریه  سوم، تاکید  و گناهرمان فبر  ،  شده استمنتقل    هانسل که  در سطح    برداری 

جهان را باید به خوو مصائب ا  هات موجود کمک کرده است. بدیکردن وضعی   به منجمد   سیاسی است خدا تحمل  ین 

 نویسد:می کسلیبیشید. که مسوول هستناست  نیکساسود  بهرد. این پیامی  ک

ا می   ثال، ادیانکلیسا  هابرای سدهدعا کرد که  توان  و  راکاگناه  ها  افراد کوچکی    تند که دانسمی  ر 
ستضعفان م ،  د بودند. افزون بر اینن آزامنداقدرتنند، در حالی که بزرگان و  خود دفاع کتوانستند از  نمی 
  د.ان دهجهنم سرکوب ش احساس گناه و عذابعه با بازی با مجا
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مردم دس هند" بد ی خود  هاده شد که رنجتور دابه  انجام رنج  برای تسکین علل آن  کاری  کسی  ون اینکه  را "بروز د

و س  ای اجتماعیارهد. ساختده مجاناعادالنه  مومشدند زیرا    ز به ایستادگیتمگرانه  داده شد  آنان  به  که موزش 

را بدون و رنجشکایت تحم  بارهای خود  ی هامت . معنای قسبسازند   کیی  انش ی ناجی هابا رنج  را  نیشاهال کنند 

خدمت  بال کن" بهمرا دن  ورا بردار  "صلیب خود     و بیکر  و شد. گرینزیر و ر ن قدرت  به صاحبا  خوبی برای 

 نویسند: می 

امریکای    هاپانیایی که اس  هنگامی از مسیح بالتین رسیدند،  به سواحل  شان فرارویزرگسال  دو تصویر 
همذاتصویری بود که  ده،  کشی  رنجی  عیساشد...این  نهاده   ، در حالی  کردند می   پنداریتمردم بودمی با آن 

اها و ، مایهابرای ازتکرا  ایی  ومت اسپانیک ح  و  انی که ایمان مسیحیحر مسیح فاتح توسط آن فاتکه تصوی
  م یافت.ه ارمغان آوردند تجسب اینکاها

 
 معاصریولوژی ر ارهای سوتمعی .6

 مومن سی  بخشی عینجات  ور و  حضاصلی  ی  به تجربه اگر فرد  که  آید  می   نین بر خی چتاری  و نقد   سین برراز ای   

ما باشد ری در ختشایسته و  حجود دارد که به نایی برای سوتریولوژی وج  ،باشد  زمان  سوتریولوژی   . چنیندمت 

 یر است:ی بارز زهانشانهارای د 

 هوش تاریخی الف.

امروزی نسبتهاسانان از  می  توولیاس مس به آینده احس  ی   اس را داریم کهین احسهر زمان دیگری اکنند. بیش 

را  توانیمی نم از تاریخ ب  کسی  در ج  شریت برایبیرون  ما اتفاقاتی که  ما  هان  مامی   و برای    افتد سرزنش کنیم. 

ما مسوولیمانجام کاری کرده اس  ار بهما را واد گوییم شیطان  را شرزنش کنیم و یا ب  توانیم خدا می ن یک   . اینت. 

مردم باوری سنهاست. در فرهنگ ا  پیشرفت نسبتا متاخر چ کس د مانند گذشته باشد. اگر هینده بایند که آیداشت  تی 

ران طالیی د نداشت. گذشته همیشه ا لیبرالی وجو ییر کند، هیچ محافظه کار یتواند تغی م کرد جهاننمی  فکر  بود.  د

نجات بخشی را برای    رستگاریمعیا  کند،می   تمرکزت  نجاکان  می  ه خ بشر به مثابولوژی مرتبط بر تارییک سوتری

رایم  ئهارا و  ربطه میاکند  و آینده  حال  اهی تسمی  ا روشنن  همراه با آگ همهمی  ه اریخی متوجازد.  ی  شویم که 

هیچ   ند. ادر تاریخ انجام داده  هانسانا   کهاند  ریول کامحص و    به شرایطی  یخی مشروط هستند به لحاظ تار  اهزمان

 نویسد:می یلبیکسقیه هنجاری نیست. شای ببرای لحظه

مرایط تاریخی و " نش در شه بیباشیم کاطر داشته  ر اینجا باید به خما د  جهان  تنها در  ا  قابلیت انعطاف" 
  ت.هی بشر شده اسآگاقا وارد دوران مدرن عمی
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b. عیاجتما ی وفرد شر ه با هر راهی برای مقابل 

م زمان خود  اعمال فرست که در اثر نیروهای  شر فراتر از چیزی انج بکه ر  شویممی  وجهتما در   دی یا طبیعی یا 

ی عی و اجتماصاد ساختارهای سیاسی، اقتی  دهثیرات کوبنانسانی از طریق تای  هددمنشان. رنج  دهد رخ میعدالتی  بی 

هر  می   ارهای جهانیساختار بازی  هنحوآید.  می   به میان ا رنج یک کشاورز یه بهمسا  اقدام فردی یکتواند بیش از 

هر فردی انجاماز    شاندا بیاسی در اوگیت سی. وضعبط باشد ج مرتنیجریه یا کامبو  در هد، با نمی  دهد یامی  آنچه  د

 یسد: نومی  تیرزگوت. گوستاوو گرسنه در آن کشور مرتبط اسنج کودکان ر

در نظرویکر ما  رومشکل گناه  در راستای  ا  رای  نشدهینی بهای پیش انداز چشم   ایم،ر گرفتهدی که    ما ی  به 
ا باهمیت االیی  از  و    –د  گشایمی  هد ی روی نمتصادفی    عیت ناعادالنهست. موقرخوردار  وضعیت این  .  د

ی مثابه   است...گناه به  نسانی در پشت آن نهفتهشد: مسوولیت ا رنوشتی مهلک نامیده شده بانیست که س  چیزی
ابعاد جمعی  کل در نظر گرفته شود،  .وقتی به این شود..شمی   رفتهریخی در نظر گقعیت اجتماعی و تایک وا
د  مقدسد شومی   وباره کشفگناه  ماریا گونزالساست    . این تصور کتاب  خوزه  ر  که  آن  ا رویز 

  کند.می  بشر را مشروط ریخعینا پیشرفت تا  و.نامد..می ناهگی "هارمارتیوسفر" حوزه
 

ارهای اجتماعی وی سی و پیروان ی عیارویی رویباید به چگونگیولوژی معاصر تریک سو که به  اشاره کند با ساخت

 .انجامد می رنج انسان

c.  و رستاخیز او عیسی و مرگ زندگیپیوند 

گی و اعمال  اریخ عیسی، زند دهد، تاکید مجددی بر تمی رخ  ندر آ  رستگاریحیطی که  ن مابه عنو  د بر تاریخبا تاکی

م درحوریت  وی و  اهی  پیامش  فردی بود  ند،  رد ش تجربه کین شاگردانی که نخستایود. عیسشمی  خدا  مورد پادش

هر   همه را به شور درمیجا می سوار بر قطار عمل که  الف الگو.  آورد رفت  که فقط بر مرگ   یرستگارهای  بر 

ت دسبه  یب را  صلتاثیر واقعی  ی  هزندگی او و نتیجی  ی از نمونه شبخرهایی رت انتقادی و  ز داشتند و قد تمرک عیسی  

 .  پیوند دهد سیح مان به ایمخ و نه فقط به تاریرا  اید مابا زمان ما ب طمربوسوتریولوژی ند، داد 

d.  یت علمنطقی مدلی 

ادالت  ی کهیهالمد بسیاری   به سود یک رویکرد کامال   هند د می  ان جهان نشاز این  بیرون    رامسیح  خدا و  کیهانی    م

 چیست؟ این منطق  ذات. کردند رد  اریرستگی تاریخی برا
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د و پاسخ اصلی  د  امروزهکه مسیحیاارد  وجود  ا  ن  هند میین پرسش  به  ی یا یک نظریه  ،ینیجانشی  یک نظریه :  د

هردوت  نمونه یا که این  –جود دارد  پذیرش دیگری از علیت وا توضیح قابل  م زنده هستند. آیرد و آنسل. بالرکیبی از 

 .مشویمی   رستگارچگونه 

e. لطه  سبدون درت اعمال ق راه 

زمان   م که "چالش  ریه اگر چالش مارکس را بپذیبه ویژ  شود.می   تجربهمتضاد  شدت    بههانی  جاینک زندگی در  در 

جهان نیس در مردم را بسکیاگر چالش تاست"، و    نت، بلکه تغییر آک  فرو   ناقضتی  ا در میانه، عمیقپذیریمن رنج 

واهیم بود. سرمان را   هدید به عموال تد ندارد،  وجونزاع  در جایی که  ان تعلق ندارد".  بد "که  ذاشت  م گجایی خواهیخ

  یابد.می  کجا پایانخشونت ید وتواند بگی نم سود، هیچ کغاز شخشونت آی . وقتی چرخهشود می دیدهخشونت 

ما،  کامی  تجربه  زمان  بی ت طلخشون  یهایق دستگاهان واقعی پایان دادن به تاریخ بشر از طرامککه  نایال متفاوت 

 نویسد: می  بخشد. رنه ژیرارد میای امال تازهژرفنای  رستگاری ی یدها به ، وجود دارد 

هنبوده است زیرا حماقت  تر  هرگز آسان  رفتار آنها  مردم و  تغییر  ایمانتغییر   گاه چنین آشکار یچو نادانی 
  است.نبوده 

     … 

اهزادهب  بم هانای  شبیه ش کشیشان و    انبوهی از پیرامونش  ی نشسته  خت بر تکه  آید،  به نظر می  از این ج
میگرانپرستش دیده  خدمت  براگویا  که  شود  ی  در سایه ه  هاان...انساند یستادهای  خود هابت ی  میشه  ی 

اهنمایی  ر  یهای رفزاجنگ ا  ترینناکتوحشرا به سوی  ان  عمخترای  لعادها فوقحس  ..اند.دهامش پیدا کرآر
ارها  امو ن  کرده است امال پدیدار  ای  به گونهنیز    راهای جنگ افز یی که از هاد: نامباشخشونت در آن 

که فرزندان خود  یی  و زحل )خدازیدون،  تان، پوبرگرفته شده؛ مانند تین  یونا  خدایان اساطیر  ن  تریکترسنا
ما که منارا بلعی کنیم تا  ی م  نیشکل خشونت قربا  ترینانسانی  فربه کردن غیر  را برایای  بع افسانهد(. 

 .جان خود باشیمافظ حنان همچ
 

امال  فرد    ، "ی رستگاربحثی پیرامون "  هر " ی موجود هادهد و "قدرت می   راروجود" قی مهادر تضاد با "قدرترا 

همه چیز    رو و تواننی و واقعی  جهان امروز  به  اگر قرار باشد    خواهند نگه دارند.می   هآن گونه کرا  این را دارند که 

ارد به ق  تریولوژی، سوارتباط بدهیم ما  ت  هد داشت.  خوا خارجرتباط  از نزاع   آنی  میانه به  ند، بلکه  کنمی   را 

ما را  می  وهای قدرت  به مقابکشاند.  میم   رافله با خشونت و نیر راهی برای  خواند.  قدرت  اعمال  نبعی از قدرت و 

 ست. درتمندتر از خشونت اق که
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 ی گاندی راهااتیاگسیح در پرتو سم رستگاریشی پنجم: بازاندی فصل

هار   به   مومنمنسجم،  ای  بیانه ی  که باید برای ارائهیدی  ی کلهاپرسشبر سر  ی که مطالعه کردیم  دانالهیاتهر چ

مقدس   های معاصر پیرامون  پاسخگوی  و  کتاب  دا  گاریرستنیاز موارد زیر   هاسشمیان این پردر  رند.  توافق 

جهان زندگی است یبرای ای  رستگاریرترند: آیا  گیچشم اا  مرگ؟ آیا  ن پس  از طریق   در  رستگاریز  و  درون 

مر  یخ است؟دهد یا به نوعی بیرون از تارمی   رخاریخ بشر  ی تپویای ما از طد چرا مسیح  به عیسی  مرگ  ریق  ؟ آیا 

زندگ  یارسیم  می ستگاری  ر طریق  آاز  و  وی؟  هاموزهی  مردم  نه  چگوی   را تجربه  رستگاریز به  نیا امروزه 

ما انند؟  کمی    رستگاریت با  عمل؟ آیا عدم خشونطریق  یم یا از  آیمی نایل    رستگاریحقیقت  به  ن  ق ایماز طریآیا 

اهان بشر  مسیح  ا  مسیحیان ارتباط دارد؟ آی سوی از  ه را  گنات  ازاضی بود؟ آیا مسیح مجراخدا  پیشگاه    دربرای گن

 شر تجربه کرد؟ب

هار متکلم نه آ  )یاا گاندی  ند، بلکه بین داربنیاد توافق    هارسشن پاسخ به این پیراموپتنها    این چ نیز  نها(  گاندی با 

ز است اگر آمی  اغراق.  تمخالفت نداشمسیحی    هیاتال  بررسی مسائلبا  که دیدیم گاندی    گونههمان.  ستا  نوامه

همهنها پیرامی بر اندیشه آبگوییم گاند  ، د مسائل محوریاست. با این حال، در مورشته  گذا  تاثیر  هاپرسش  اینی  ون 

محیعن در زندگیوری  عدم خشونت  آموزه  یت  مهاو  و  عی مسیح  در  اهیت سیاسی صلیب  واقع، یسی، گاندی 

دید   گونههمان موضع، آنها ای  در نتیجه  اندیشمند تاثیر گذاشت.هار  چ  بر اینیا غیر مستقیم  قیم  یم، مستکه  ین 

هردر    –  اند فری نجات را رد کردهرضایت و جایگزینی کیی  اهنظریه ه خشونت یا مجازات را ب  ردی کهرویک  واقع 

هد. افمی  خدا نسبت امال  زون بر این، در آغد هد می  ین امکان را آنها ا  بدون خشونت بهوش کشیدن یک مسیح  که    د

 کنند. مسیح ترسیم  یرستگاررا برای ای ازهرد ترویک

هد: می  ر اال پاسخشده د  ی یاد هاان به پرسشکلمگاندی و این متنگاه  اختن به موضوعات زیر ازاین فصل با پرد   د

 تاریخ  ولیت انسان در قبالمسو .1
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هایا نهایی معیارعنوان مسیح به ی ال و آموزهزندگی، اعم .2  .  رستگاری رزیابی رویکرد

 صلیب".  یح مرد و معنای "حملچرا مس .3

 ایمشده رستگاراز آنچه از  .4

 بر نظریه عمل اولویت .5

 مسیحبه فراگیری  ی عدم خشونت: فراخوانراه  .6

 شونترسالت عدم خو   رستگاریکلیسا برای اهمیت  .7

مقدس   به کتاب   کرد در عین حالهیم  خوامسیح ترسیم    رستگاریکردی را که برای  ، رویکوتاهگیری  نتیجه   با یک 

 دهد.  می معاصر پاسخی هاو حساسیت  انیازهبه ت و اس منمو

 خ ولیت انسان در قبال تاریمسو .1

ولی دارند،  را بر عهده  نچه هست  آ مسوولیت    هادر آن انساندانند، که  می  ازیان بدارای پاخ را  کلمان تاریاین مت

 نویسد:یم . یودریز دارند را نجهانی بهتر  و ساختنقدرت مقاومت در برابر شیطان 

اهی مشخ.  شناسیممی  یک فرآیند به عنوان  را    تاریخما     اعصارلی که در  در حاصر ماست،  عی  صهاین آگ
ذومی  نها واقعیتی است کهاریخ تد...تگذشته نبو ما دیگر به  و  نگران    ؛اندیشیمنمی  اتدانیم.  جورها 

ماندیشیممی   دارندوجود  ن بیرون"  "آی که  یهااقعیت ، به ونیستیم   یاتفرض قعیت در کنیم وامی  ا تصور. 
زمان ر  روابط نهادیخصی، در  ش  روابط واهمی  ز این رو دهد...امی  ویو در گذر  اره یم دیدی از کفخ

جهان بینی  اشته بد  اهیشد...ه نخورده باباستانی گراشیم که به  واهیم  ی م  ما دیدگ که در تاریخ باشد و نه خ
هن  تنها در  هشتی.ه فرضی با یا در یک دادگاخد ذ

 
  و   ای هند ا بایستند و برآورد تمی  سته پیروان خود را گرد بود. وی پیو  هاانسان  اریخ در دستانبرای گاندی نیز ت

ا.  تی ایجاد کنند تفاوت  بشری چه کمی   اسحساو  داارمای قبلی فکرد که اگر  محدود رد  آزادی فرد را  اعمال  و    منه 

 نویسد:می گاندیکند. ی م رنوشت خود تاکید مار سمع به عنوانان  سنکارما بر ا دکترین کند،می 

ارهاارم، در تاعتقاد د   ناپذیر کارماتناب  ه قانون اجاگر چه من ب هر لحظه از  دی انجی زیاالشم تا ک هم.  ام د
  .حالودن به تن کارمای بیشتر، خنثی کردن گذشته و افزبرای ساخدگ من تالشی سخت است زن
 

ا  خود و دیگران  کرد ومی  شاریپاف  دی انسانی بر آزاگاند  آزادی در خدمت دیگران را به چالش کشید تا  ز این 

ه م  ر فرد استفاده کنند. او  ال   قاومترا به  مردم فریست بر  لتی و رنج ناشاعدابی   ش برای غلبه برو  ا  بسیاری از 

 نویسد: میگاندی  خواند.

آن   از  از طریق  می   دانیقدرآزادی  من  ی هه انسان سازند اینک.  یتا دریافتمی اصلی گهاوزهمآکنم که 
  ارد.خاب د ، حق انتآزادی استفاده از اینی وهدین معنا که وی در مورد نحنوشت خود است. بسر
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مورد گویا    در این رویکرد   ل ابقی فکری "شرقی" استهاا که از شیوهی کسانی رهاشنگر  وی خرد متعارف در 

لکه از آن فراتر  پیکار نکند بکه با شر  شود  می  داده  روال به فرد هشدا ویکرد معدر این ر.  کند می   ، تذکیبکردند می 

 نویسد:می برود. پل پاور

هندهود  ییزم خهندو  با وجود تمام  گاندی د هر سنتی بود فراتی  نشان  از  الگوهای زندگی  ر رفتن  و    که 
رامک  یاندیشه وی  می  رر  وپذیرد.  ا  آزادی  را  قدرت  و حرکتسرنوشیر  تغیای  برنسان  هر چند ت   ،

  معی عالم کرد.فردی و جدر امور  نوشتبه زمان تعیین سر جبرگرایی واز دردناک، 
 

اندر اف  هاوز پیرامون پیسی  زندگامد آموزهی  و  ای مسیح برهای  همین  وی عتقاد  ای مسیحیان نیز  داشت.   را 

 نویسد: می 

ام زسازی نظم  الشی مثبت برای باورا به ت. باید فبسنده نیستدر شر  تناع از مشارکت  صرفا فرآیند منفی 
 نیافتند.  دیگر کارآهای گذشته کارینگونری منجر شود که در آن بهت
 

مورد    یظریهاز ن  در نقد خود   لمنسآ ال در  گوید  می   . ویار نظر کرده استظهغیر تاریخی آن اماهیت  رضایت، ق

از  و پسر    املی میان خدای پدرتعی  که این نظریه دارد.  قرازمان  بیرون  مح  رستگاریر  شود که می   ققهنگامی 

و گناهاانسان، بمیر-عیسی، خدا و رفتار اند  زندگی  را ارضاء کند.  ما  د   ی ملموسیهاانسن   خ زندگی ر تاریکه 

 :نویسد می نوینیستند. جان سوبردر این دیدگاه مرتبط  کنند واقعامی 

مثابه   مسیح شناسی سنتی امهاساندا با انی خلمتعاآشتی  ی  صلیب را به  ی وب تاریخی ناش ا بیرون از چارچ، 
اه مسیح و جایگخ  اریتدر  اد واقعی  ضو تصویری از مسیح عاری از ت...کند می   ، تفسیر رن تاریخی بشاز گناها

هر چیزرایانه و پشتیفراصلح گآرام یا    یهاکه مشوق ایدیولوژی ،  دهد می   نشان از  ی است که زیر نام  بانی 
 .گیرد ر قراون و نظم نقا
 

 نویسد:می زو یودر نی
 

ما گم شمی  تاریخی  لغو کنندهی  مثابهی کفاره، خدا را به  هاخی از دیدگاهبر ما  د انگارند.    ارد شدخدا وه بودیم ا
را رنجور، پذیرنده، قادر و کفاره که خدا  ی  هاسایر دیدگاه  پاک کرد. گویاو    دود ز  تاریخی  صفحهو آن را از  

اهت دارند.ه کتاب مقد بیشتر ب دانند،می   اریخبخش تشفا   س شب
 

ما،  الهیو  گاندی  برای   معنا دارد که منجر ب  ریارستگدانان  جهان   ر اینتغییر رفتار د ه  مسیحی تنها در صورتی 

مردم را  ا  تنهد،  فراخواننه  الناعازه با رنج  بارمه  بیراون مسیح را  گاه که پشود، تنها آن ادارد به ودر صورتی که 

جهانی  سا از زندگی رسیح روش جدیم  رستگاری.  ترسانی انختن  اختیار انسان دی  در  راهی می   قرار  هاا  دهد که 
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ترتیب،  به این    .یپرهیزخشونتفرآیند  یعنی  ،  ستا  "فرآیند   در اینیطان  دیل شدن به شببرای مبارزه با شر "بدون ت

 نویسد:می  کرد. وینکمی  متهم ، که مارکسیک دین عمیقا دنیوی است، نه "افیون مردم"ن ای

شخصی    رستگاریآن را به دین  تزلزل کرد و  سنگ بنای مسیحیت را م  ونت از انجیل،عدم خشذف  ح  اما
 همراه است، ساقط کرد.شمگین و ترسناک خدای خحسادت ه با گ کاز مر ی پسر زندگد 
 
 

 تگاری رسردهای ویکرارزیابی  یمعیار نهایی برای به مثابهعیسی ی آموزه زندگی، عمل و  .2

هار  بر آمدگی، زنام  دانالهیاتای چ و  عمل  د ی  وزه،  هر گونه بیانر کنار یعیسی،  ی  یهکدیگر، معیاری است که 

جهان عیسی  ما را    رثال، یود   زیابی شود.اراد آن  یر بنباید ب  مسیحی  رستگاری که در ای  ییهود   –  دهد می   رراقدر 

زمان، و کشور کند. می  گیزند است،  ی سیاسی  هااآرامینغرق    ی کهکشوری تحت اشغال روم، قدرت بزرگ آن 

در اثد یو خود  ر  مر)سیاسر السیک  را  د می   ورت عیسی(، انجیل لوقا  ابطه با ردر    ه عیسیریابد ککند تا 

اهمیت "نظم عاری از سلطه" که  سیم  تریم که وینک با دید خود چه کرد. در باال    ی موجود" زمانها"قدرت  محتوا و 

عالم   مسیح را در  الهیات خود  ی  وز ریشه رفته شد. اندرت گ روی دس، همین رویکرد  رد کداری  گوبرو العیسی 

"معیامی  ندروزای  هماس دربارام. تو  اند. ام.گرد ی  بازم  –و گفت    که او انجام داد   یهایرکا  –  تاریخی و  ر انویسد: 

سش که هرینگ با این پر  ."دیقاعتیا اای  تجسم خدا در عیسی مسیح تاریخی و واقعی است، نه افسانه این است که  

هه انتظاری  وانش چار کرد و از پیریسی چگونه رفتع راهداشت، الهیا اخالقی را گسترش داد.  ه کاین  یمه در سه 

هنجاری بان یهزیروانش متمایسی برای پعمل عی  ند. ؛ اتفاق نظر دارود البی و 

افته است. وجود ی  ووی بازتاب  و شخص    اعمال  دررفتار کرد که گویی ملکوت خدا از قبل  ای  وی به گونهنخست،  

اه بودند. عیسی، به گن  رق درغکه    هنگامیود حتی  ب  مومنمهر و  پر  ان داد که خدا نسبت به قوم خود  وی نشاعمال  

دا  آور نزدیک شدن خضور وی، مردم تغییر کردند. آنها ماهیت شادیح ی  کرد. در نتیجه ز  ش، دعوت را آغام پدرنا

درا احسار رد ا خوس کردند. عیسی ابتدا  وست توبه  ط.  و محبت  احساس ی ابتدا بخشش  مردم  در نتیجه  و  لبید 

مهرورزی و تغ  نویسد:می هباراین  درنک ییر کردند. ویبخشش، 

ذهبی آنها  کسانی  خود با  سخاوت  ی  هش جدید را در سفرآفرین عیسی این   م را  به اشتراک گذاشت که نهاد 
، دا چنین کسانی توبه کننر نشد تو منتظادشمنان خدا.  نی  یعی کرده بود:  د معرفمرت  طرود، گناهکار وم

ت  ...در عوض، او با جسارته بزنند گذشن  ت به جبرادس  نشابه خاطر کارهای مورد احترام قرار گیرند و  
ه بتو  توانید می  اکنون...شما بخشیده شده اید؛  شده استبخشیده    شانگناهان الم کرد که  اعاین گناهکاران  بر  
  .کنید 
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رفتار را برای پیروان خود الگوبرداری کرد.   رید" و سپس آندوست بداشمنان خود را  د وی توصیه کرد "دوم،  

ماوی    به بشرنسبت  یان و غیر اجباری  پابی  دهد که خدا صبرمی  شانکار کرد. مسیح ندا را آشخ  تهیبا این کار 

و مسیح   بشریت عمل کند   خدا به این طریق نسبت به  د. اگرارانبمی   یکسانعادل و ستمگر    رخدا باران را بدارد.  

ما انتظار   ما نیز  گونههماندارد که  از  ما را بخشیده،  زندگی بدون  ی  شیوهاین یک    م؛خشیدیگران را بب   که خدا 

 نویسد:می نگارند. یودرامی آن را هنجار پیروان مسیحنت است که خشو

که این کار    دهدمی  دستور  د کند و به پیروان خومی   ینخدا چنیرا  یحیان دشمنان خود را دوست دارند زمس
هند...هیچ کس  را انجام   تواند  می  که خود را سپرد  ش  جاندین روی مسیح  و ب خدا آفریده نشده  ی  در انگارهد

بیش از این خود را وقف گیرم، مگر اینکه  یا بدید کنم  واهم جان او را تهخمی  من دشمنی باشد کهبرای  
یا برای  ت،  دفاع از برخی امتیازا  یک ملت، برای  ،سیاسیی  شم: وقف یک نظریه رده باری کچیز دیگ

 خداوند.  غیر از آرمانچیزی  –فاه شخصی خودم ر
 

الخشش یب پر  د که  خشببتواند  می   هنگامی  تنهافرد  گرداند.  می   به روابط مثبت باز  قانه است که افراد راک عمل 

مرد   اور داشتهبو  اق بیافتد  فتا  هامیان انسانو باید    تواند می  هتری از آنچگاحساس بزرشود از   توانند  می   مباشد که 

هند. بخشش یک  پتانسیل تنظیم را  زی  رد رها کآسانی گذشته را    اینکه به، نه  عمل مثبت است  به آشتی پاسخ مناسب بد

ا دارد.  را  از انفعال به قاطعیت تبدیلروابط  را  ربانی نیست. قربانی  دیگر قند.  کمی  فزون بر این، قربانی جرم 

 شود. می   نی قهرمان داستان بدلعمل یع مله حاببخشش 

 گوید:می  هرینگ

 ود را دوست دارند.ان خ که دشمناند او کسانی شاگردان دارد.ی عیسی وجود ن هاآموزههیچ ابهامی در 
 

ن پای شاگردان او  شستت. خدم برداری کرد: قدرت به عنوانواعمال قدرت الگمتفاوتی را برای  سوم، عیسی روش

ن . او با ایعملی ساختن سخنانش  چیزی نبود جز  بود،  ن در فرهنگاعمال ممک  ترینمطیع  و  ترین  ز پستاکه یکی  

اموانبا ق  کار ا)یک سیته شده بود  ت ساخهوم حمایبنیاد مفم که بر  پراتوری روین  در برابر  ی  زام لستم  و  خدمت 

 نویسد:می از داشت. وینک در این بارهرا ابرش ، مخالفتقدرت( له مراتب شدید سلس

هارم، ع  بر اهای شاگردانش رابنیاد انجیل چ که   شود می   یق ه تلتحقیرکنند   درقآن که  ای  شوید، وظیفهمی   یسی پ
دستور  ای  برده  توانست بهنمی   ارباب د یهودی  را انجام  آن  ارزشایهد...کلیسا بعدا  دهد  در   هان تغییر  را 
از  و بهت  ناصادق، ناپاک  چوپانانه...جایی که  لشد بخشید...متولد طویردکی  ران کودوی باشکوه  هاروایت ر 

هد تولد مسیح بند د نع شادت ماین رو از شه شدند و ازمی  لقیبردگان غیر یهودی ت  ودند.و تنها شا
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هد بود. عیسی خود رراهی برای عدالت و ش  دید قدرتمند بودن،جی  این شیوه ستگی در همب ا  فقت به جای سلطه خوا

 گوید:می اد. اندروزشدگان نشان د  با ستمدیدگان و رانده

دارد آوای  گونه کسی که  چ "من  گویمی  و  عیسی را  واهد به ندای وی می ن  ان"،ر زند یمار بودم و د بد  خ
مالپاسخ   هندیان نادار و مضطرب که در    ت دیده" آنها مصیبیمات دهد؟ زیرا در  هر یک از آن  بود. در 

. همهمی  ر انسان رنجسو پپرداختند...می  ثباتی ب کار بهکشتزارها    وی انجام شد."برای " اینها ی برد
  

عنای اعمال  نیز مهم بود زیرا منش  ی بود. با این حال، سخناوحی  یهین النخس، و  نش بود عمل عیسی فراتر از سخنا

هد  میعیسی  کرد.  می  روشن او را   گران شغالای  ت گیرندها یمالدر نگاه  که    رانده شدگان ترین  ، راندهزکیوسبا  خوا

اتی  دارد. کلممی   بیان  به روشنیعمل  عیسی را در  نیت  معنای  . این کار  مالقات کند اش  در خانه  ،ت بود نفر  رد مو

ود خعمال زندگی  نچه را که عیسی در اپدر محبت آمیز نیز نامید، آ  توان آن را م ث لمی   مثیل پسر ولگرد، کهمانند ت

 کشد. می  ویرروایی به تصی داد، در قالب داستانمی زشوآم

م آموزهبا  توانند  می  امتکلمان  عمل و  دادن به  لس مقاومت پوی  استعاره  ر اشتباهتفسی  در برابرعیسی  ی  هااهمیت 

آموزهعتوانند  می   هانآنند.  ک الشدرک کنند ی مناسب  هادر زمینه سی را  عی  یهامل و  هیجان   بارکند اخمی   . پولس 

بان مختلف طیی که مخاهاآید را به روشمی  تی برای نوع بشر به دسی که از عیسید عیسی و فوای  دربارهانگیز  

مدلل  پولس را با استفاده ازآنها متون    دارد. می  بیانکنند،  ر  تقدی  و توانند درک  می  او م و عدی که انتقای بهانزهای 

در خدا قرارم  عدالت انتقا را  انمی   ،د دهنمی   جویانه  از  و  هاستعارهخوانند. پولس  و باج استفاده ی قربانی    کفاره 

آی م خد صویر اسات.  ی هستند سودمند ی  هانها استعارهکند.  خدا، تصویر  از   ست، بلکهخشمگین نیایی  سی پولس 

عمل برای  حد و حصر است کبی   محبت خدایی با   با زندگی و پیام    این  د.گیرمی  را بر عهده  رستگاریه ابتکار 

ما هنوز نویسد: "در حالی  می   5:9، پولس در بخش رومیان  آن در تناقض نیست. ثالبا  و    دارد وانی  همخمسیح   که 

مبود   اهکارگن را سپرد یم،  ما جانش  از نظر  سیح برای  ه عنوان یک  می که بقربانی، هنگای  رهتعایودر، اس." 

مرگماهیت غیر خشونت    رده،ستگی  و نه یک نظریه شود  می   استعاره خوانده به   صلیب رابر روی    مسیح  آمیز 

ش به جای ماست،  آمیز پسر  خشونتاجرای مجازات  پدر در حال  که  ای  کند. مسیح به دور از لحظهمی   بیانخوبی  

م آن گونه ک خواهد داشت،  نیست بعدی آدل کالوه  کنند، بدون  می  لبر وی اعما  هاسیح به خشونتی که انسانمن را 

رو خشونت  دهد؛  می  پاسخت  خشون و رسیدن به ی  چرخه  دهد.می  و بدان پایان  کند می  برا جذ از این  معیوب، 
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هنگاممسوولیت با کلمات بخ  زیرا   بخشها را بر آنکند. "پد ی م  و درد را تجربه  رستگاریوی شدیدا  ی که  شش، حتی 

 کنند."می ند چهداننمی 

  تاب به کار رفتهدر کری را که  ی بسیاهاباشد و استعاره  نمومدس  مسیحی باید به کتاب مق  رستگاریهر مدل جدید  

عه قطمختلف در یک  ی  استعارهلس از سه  د. پوکنمی  ستفادها  ددیی متعهااز استعاره  ویژهر گیرد. پولس به  در نظ

هم ترکیب، که در آ3:8میان  ند؛ روکمی  استفاده الح محکومیت )قضایی(، قربانی و متهم را با    د کنمی   ن سه اص

دست   ی فرهنگی متفاوت هاینه با پیشتعددی  بان مبه مخاطپولس در تالش است تا    د.شومی   تلقی   از نظر الغی موثر

کاری برای کسانی  دافی  کند، استعارهیم  رومیان استفادهجه  ب تون در حال مرگ برای جلصور قهرمااز ت  یابد. او

هبی شده است   شانکه زندگی  مذ از عبادات  پیام صلیب چنان   س باکنند، پولمی   که دیگران اشاره  گونههمان.  پر 

است که هیچ کس  گرگود  حتی چند استعارهن شده  را کامهیبت  ند قدردانی  اتونمی  یا  د. هیچ  آور  جاال به  او 

را که وییتواند کل چنمی   ایارهاستع هد بیان کند خمی   زی  )متابه تصویر بکشد.    ،وا  ر دی  به معنا،  اما استعاره 

الای  مهه کلب  ل کردن(به معنای حم  رِین، و فِ ولط دیگر ی  معنایی به حوزهی  ه معنا را از یک حوزهک  شود می  قا

 ن وجود دارد.تل سیاسی، خوی و قدر قربانس نیاز دارد.  تمای  اری فقط به یک نقطهی تاثیرگذ و براکند  می   نتقلم

  تماس پیش رود ی  ک نقطهاز یید فراتر  با این حال، استعاره نبا.  ود سه شقایعیسی با یک قربانی مشود  می   ن باعثای

مدل جامع مقدس به معنبه کتا  ایمانتبدیل شود.    و به یک  انتقال پیام و ثانیا،  موجود    یهاعارهردانی استقد ای  ب 

یار  مع.  پردازد می  نهاترویج آبه  نخست  ی  ی پولس سرازیر شده و در وهلههااستعارهر  است که د ای  ندهگرگون کند 

 ح تاریخی است.  مسی یو آموزهزندگی حاکم برای ارزیابی، 

و  می  ندگیی زعیس آموزشخشونت  عدم  کرد  ای ی  مثابه د به  توانمی   خشونتداد. عدم  می   را  ای ستعاره ریشهک 

 نویسد: می  رک کنیم. یودرد تر را به روشی مناسب  نیقرباامکان دهد  ماباشد و به  رستگاریرک برای د 

مال  ، دقیقا  تنیشخوکردن    ایی، قربانینه یرا قربانی  ارتباط خاصی دارد زاینجا    درانی  قربتصویر   تسلیم  ک
از  ان فرمدر برابر  شدن خویشتن   هما.  خداستبرداری  انجاماین  داد تا به خدا   ن کاری است که مسیح 

القه کی تا مرگ، مرگ صلیب" اب بردارفرمان د از طریق "دهاجازه   شتراک ا  انی،ند. از این رو قربراز 
  بارزترین روش بیان این موضوع است. ،دگیننماد زی  به مثابهن ن هستند. خوی یکسابردارفرمانو 

 

همچی م  ام پدر را به ارمغان مسیحی که انتق  رستگاری ای  ونه الگوهکه چگت، درک اینجهااز برخی     بانان  آورد، 

 اند.اندهباقی مبر قدرت خود ، کرد عیسیه به وضوح م ث ل پسر ولگرد و عملتوج
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 ؟یستچ "حمل صلیب"سپرد و معنای  چرا عیسی جان  .3

م  ما به این پرسشتکلچهارم  رد نه به دلیل  م  اش  یزندگ ی  هوطر نحد. مسیح به خادهنمی   مشابه پاسخای  به شیوه  م 

او می که  کند. هنگامی   را ناخوشنود  هاام و اعمال وی قدرت تاریخی، پی   از نگاهتل رساند.  قبه  ه خدای پدر او را  اینک

مردم بود و گ ترسیدند.  می   میزیزش خشونت آمیان از یک خن را به خدمت گرفت، روروهی از پیرواالهام بخش 

دهد، ز به تضعیف قدرت آنها اداه عیسی نیدند کترسیمی یهود  رهبران تفسیر  ی  نحوهو معبد از وی که ینایژه به ومه 

مقانون   هکرد میانتقاد  زود،  افمی   ردمکه باری بر دوش  این وضعیت  م نگران  ودند که اگر رترسیمی   مچنین. آنها 

همبگرواند خود    به دینا  مردم رقدرت و آزادی عمل    باخروده  بهم    گراناشغالبا  رابطه  ود،  ش چنان به تمرین . وی 

م مورد  دیدگاه جایگی  وعظهو  در  امر ب  داد، ه  ادام  هاروش زندگی انسانزین خود  در حالی که این  عث احتی 

.  نجام داد اایان  ت قدرت و تا پدر نهایماموریت خود را    جامعه شد. وی احساس  از سوی رهبران  نزاع  برانگیختن

 د:نویسنمی کراسان و بورگ

از عیس اهی خدا کرد...آیا ح، یعنی  یاقش را فدای اشتجانش  صحبت کرد که  ایی  می توان  از پادش مایت 
وجود    انسانرای  راه گریزی بالهی؟ نه.  ضرورت  وان یک  افتاد؟ به عنمی   اید اتفاقخوب ب   یجمعه
زمان  ی سلطه در  هاعیسی و نظاممیان شور  خورد  بری  وب نتیجهخی  به صورت مجازی. جمعه؟  تنداش

 اوست. 
 

ه  در تمام همهبود    یی روبه روهاگزینه مان  این مدت، وی با  به یعنی    –رو بودند    ا روبه نهبا آاش  افراد جامعهی  که 

اِ   شکل پیش برود،همین   مقاومت خ   امعه جدا شود از ج  442ها نسِ مانند  آماد یز در برامشونت آیا برای  گی  بر روم 

ون  ی تحمیل شده بود، بد خشونتی که بر وبه  رجیح داد  زید بلکه تنگرا بر  هایک از این گزینه عیسی هیچ  .  بگیرد 

هد.   یسد:نومی  هرینگخشونت پاسخ د

کشد. او  می  ریت را به دوشمیرد و بار بش می  بخش  او شف  بخشایی رهحقیقت  ی  ان آشکار کنندهبه عنواو  
  سازد. می   پدیداردر را  گرداند و تصویر واقعی پیم  را باز  دری پامال آبروود  گاری خپرهیزخشونتبا  

همه  و  د،  کننمی  او را مصلوب  وی برای کسانی که شفابخش خود    تمحببا  میرد. و  می  اهکارانما گنبرای 
و کیشمند ی  دایره همنی، خشونت  در  را  را بکمی   ه توزی  راه  و  ما نشانشند  از  می  ه  دهد...نمی توان 

 دم خشونت را نادیده گرفت.رد و نقش عحبت کقربانی مسیح ص
 

 
442nsEsse    
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و گام    واپسینسیر کرد. از نگاه سیاسی و تاریخی این  عیسی را این گونه تف  م، گاندی نیز صلیبدیدیکه    گونههمان

شد. می  زمندان و مقاومت در برابر ستم و خشونتکه صرف دوستی با نیای  ابود، زندگی  سبک زندگیپیامد یک  

 نوشت: گاندی د. در واتیکان بسیار متاثر شصلیب خشن  دن یکاندی پس از دیگ

من در آنجاترای  م خود را از آن صحنهتوانستنمی   ک انبربدون ی گ  بی  ژدی زنده جدا کنم.  یدم که د درن
هم  ، و نه راهب صلیبعذا  قد، فقط از طریند افرامان  هاملت آیند. شادی ناشی از تحمیل می   دیگری، کنار 

  کند.می تحمل ردی است که خود داوطلبانهد بلکه از  نیست،رد به دیگران د 
 

از منظران  دانالهیاتمی که این  هنگا را  آنها بسیار  عدم خ  صلیب  درک کنند، برای  شود که میتر  حواضشونت 

 :نویسد می . هرینگ بود  هابا انسانبا خدا، بلکه نه ن ای –ود ا بگ عیسی کجخشونت در مر

م مطمئنا  هر دلیله است زیرا  ش نبود پسر ی  مانهلظاستلزم رنج  عزت پدر  نه  عدالت انتقام جویارای  ی ببه 
وجهشود.  می  ارائه م  او به هیچ   ر که گناهبا  .هرتحمل شده است..پاسخگوی شرارتی نیست که پسرش 

 لیت با ماست. کنیم، مسوومی 
 

او برای برداشتن    که پیشتر  گونههمان از مسیح و فرمان  جز جی به  به هیچ رنه  یچ وجهبه  صلیب  دیدیم پیروی 

الش برایاسایی فقرا و ستمد شن)تقبل شد  ممسیح  رنجی که   ادرمان    یدگان،  ی هایستادگی در برابر قدرترنج و 

هماننمی  ارجاع   (،وجود م همراه خو ه  رفتاری است ک  کند. این  هد داشت.  صلیب را به  ج انسان به خودی خود  رنا

هدف خیمگر اینکه    -که ستایش شود یابد نه اینسکین  انسان باید ت  خوب نیست. رنج ریسته شود  نگری  به عنوان پیامد 

در برابر شر.  بدومقاومت    –  ش بود عیسی راهبر  که دره  ک  گونههمانن خشونت  یاگراها سات   عمل  دیدیم، گاندی 

ج را به ند رنتوامی  آمیز  تخشونغیر  ی  هامشارکت در کنشی  حمل شده در نتیجهج تکند که چگونه رنمی  نروش

 نویسد:می یودروی مثبت تبدیل کند. نیر

رویداد غیر مسیح یصلیب   وی اتبرنبود که  حادثه  یا    مانند بیماریتوضیح یا تصادفی    قابل  ک  ق فاای 
میدی از رویاهای خودشکوفایی، نه یک  اناخانوادگی نبود، نه  ر  موقعیت دشواکالواری یک  ...صلیب  بیافتد 

هی   ام؛  همسری  بر خانواده  غرغریا یک  بنده  درهمبد مورد ی  نتیجهبود تا به شکل قانونی  ری سیاسی  این 
 م بر جامعه باشد.ی حاک هامرگبار با قدرتنزاع ار یک انتظ

  
 یابیممی رستگارین از آه نچآ .4

و  ی  وهنح ار  رستگارییین  تبارائه  زمان یا فرهی  فراوانی با چگونگی تجربهتباط  مسیح  در یک  خاص  نگ 

"دارد، یعنی اینکه چگو  اریرستگه  یاز بنی  هعرص را  نه احساس   443مک اینتایر  کند. جانمی  تجربهگم شدن" 

 نویسد: می 

 
443 John McIntyre 
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  است.همخوان  شنونده شانی ریپوی معن معادلوژیکی مناسب با ل سوتریول ...مد 
 

ی ابهاغلب به مث  گناه  عهد جدید،سای  کلیی  یابد که ثال در دورهمی  کند و در می  رسیبروابق تاریخی را  دس س پل فی

ی وزهکردند که از ح می  در نتیجه احساسآلود.  می   زندگی انسان راشد که خود  می  لقیرت تنوعی ناپاکی یا کدو

وی د.  سازی بومسیح عامل پاکن خون  شد که در آ  رائهقربانی ای  بهمثااین رو، کفاره به    از  . اند خارج شدهقدسی  

امه هد که درمی  اد  ظلم و ستم  انسانی به چشمی  مخمصهی متخاصم آسمانی به  هارتقد کلیسا،  ی  ولیهزمان پدران ا  د

مسیح بر  زیبه عنوان پیرو رستگاریه جنتیبر چیزی ندارند. در کردند هیچ کنترلی می دم احساسیستند. مرنگرمی 

مردم  پدران  ی  . در دورهی ارائه شد فراطبیعنیروهای  و    هاقدرت  ی ه برای زندگکرا    روح فناناپذیر بعدی کلیسا، 

مقدر شده بود  از فسلیثاتا  ب  ،ابدی  ازمی   احساس  شانتندر زندگی  ونی،  التافی  فه ر  به   ی رستگار رو،  ن  ایکردند. 

ی میانه گناه به معنای  هادهشد. در س  دادهت توضیح  خدا یا الوهی یم شدن در زندگیسهیت برای بشر عنوان اال بردن 

رهم زدن خلقت دستو هر اب  فتخارو اایمان    شانگان به ارباب نشاند دست  که    آمد به میان  مرج هنگامی  ج و  رلهی بود. 

شد. می  هبرآورد خار  ت و افتعزبر آن  بنی  توضیح داده شد، که م  به عنوان رضایت  رستگاری ،  دند. در نتیجهکرنمی 

هد تحوالتالحات  صای  دوره ق ز حقورای پاسداری انیاز به اجرای قانون ب بود که  سیاسی و اجتماعی بزرگ    شا

 است.  م ای بازگرداندن نظ الزت مجرمان بر. مجازاداشترت  صاحبان قد 

و مسیح به عنونون بیان شای قهابر بنیاد خواسته  رستگاریدر نتیجه،   گناهکار رای نوع بشر  بزینی  ان جایگد 

مدرن با احساس عمیق بیگاویژگی  جازات شد.  م و اضطراب  دوران  لب به اغ  ستگاریر،  در نتیجه.  استنگی 

  شود. می  بیان فای روح بیمار گناهکارشی مثابه 

هار   همراه با گاندی، "آنچه را که باید از آن    دان الهیاتچ که بسیار   کنند می  درکی  ابه گونهیابیم" را    ییاهرما، 

ی بارهدر  444لن ون. گوستاو او و قان"، قدرت گناه  ی موجود هاقدرت "  –بیند  می  ی است که پولس آن راچیزشبیه به  

 نویسد:می  ی شیطانیهامرگ و قدرت

مورد  ی  پارچه نیست...بلکه یک نکته ولس یکی پهاآموزه در  انکاست، ای  رستگاریاساسی  در ه  نسان 
آمدن مسیح ایعینی شر است..یروهای  ن  اسارت از  هدف  از تمام این قدرت  هااست که انسان  ن . ی  هارا 

  ی شیطانی.هاگر قدرتدین، گناه، قانون، مرگ و یی چون تهارتقد  – د بخش  رهایینی شیطا
 

  نگه   د و در اسارت خو   کشد یم  را به فساد تن    هایک واقعیت است. شر میلیونشر    .عجین است  شرجهان با قدرت  

 توان در برابر آن مقاومت کرد. می  قطفتوان توضیح داد، نمی   دارد. شر رامی 
 

444 Gustav Aulen 
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م  تکلمانزی که منخستین چی ما است که نهاین است که شر یک نیروی ف شوند  می   توجهما  ها در افراد   عال علیه  تن

وجبل جامعه نیز  در ساختارهای  دارکه  ت که هیچ ا اسمعنبدین    هاانسان  بر  عید. قدرت ساختارهای اجتماود 

های   فردی بدون به چالش  اریرستگ  کند:می شارهاباشد. وینک  تواند وجود داشتهنمیسرنگون شده کشیدن نهاد

مورد  پس ان در  جهان نیست،  یرستگارجیل پیامی  از  جهانی دگرگون شده،  پیراموبلکه خبری    افراد  ن 
  تا ساختارهای اساسی آن است.درست 

 

"هند سواراج"    1909سال  در  و تقویت شده است. او    تکرار  یمل گاند و عوع به شدت در نظریه  موضن  ای کتاب 

داشتند   بر زندگی روزمره هندی  اعم از اقتصادی و سیاسی،  رهای اجتماعی،ساختای نقشی را که  را منتشر کرد، و

عی، سیاسی و اهای اجتمراتی در ساخبنیاد ر  وی خواستار تغیی یا سواراج    رستگاریکشید. از این رو، مفهوم    به نقد 

 :نویسد میاد. جان هیکس افر ب یر قلقتصادی بود نه فقط تغیا

هندو همراه با ار   وادراک عادی    دنیای)و بودایی(،    طبق سنت  ما،  اگیر  ی فرهاو نگرانی  هازشخودمحور 
ما پنهانیز امه و توهم آآن، تحریف شد  دی این بود که توهم  گان  ید کند. بینش جد می   ست و واقعیت را از 

عادی انسان مسلط استزندگکه بر  یا  ام دارد. ای-اقتصادی-اجتماعی  ، بعد ی  ن شامل سیاسی قدرتمندی 
تحقیر،  ا  یکدیگر ر  هاساناست که به موجب آن ان  ی نادرستیهاو نگرش  اهری، ارزش گذاهاایده  ساختار

  کنند.می  استثمار و رفتار 
 

ه  ارهای اجتماعی را بهساخت  رتاگر برخی قدردانی از قد  به گاندی   آن راند، حداقل یک نویسنده  مارکس نسبت د

 یسد:نومی شرات سینگدهد. دامی  نسبت

را  اقیانوس خشونت  ست  ن بار توانبرای نخستی  که  مهاتما گاندی بودشاید    گ و تمدن بشریفرهن  در تاریخ
  ..در تمدن غرب ببیند.همه ز ارهای اجتماعی کنونی جواع مختلف جهان و باالتر ادر ساخت

 

 دید:می  ندیند گاریبا مانرا تق  رستگاریماعی گناه و جتهیت اوز تحت تاثیر گاندی ماندرسی اف ا

میلی اجتماعی عهابیم با آسیمجبورگامی که  ما هنا و زندگی سالم کند  می  را نابود   روح  هایونظیمی که 
می  گستردهی  هارا برای توده داشته باشیمد، سرازسمی   مکنفقرا غیر  ی اینکه ما صرفا برا  اآی،  وکار 

همررزمیم  می یک نبرد انفرادی  در  ر نگه داریم،  دنیا دوخودمان را از   مد حرک  اه باتا همیشه  ت  جزر و 
راهی بربه سیستم شر رضایت دهیماعی  کنیم و از نظر اجت ای زندگی وجود دارد، یک قانون  م؟ یا آیا 

 ؟غلبه کرد  اعی و همچنین فردیتمبر شر اجیر خی  سطهه واب توانمی، که به موجب آن محبت
 

درک زبانی که پلآکاد ر کار  عمبیشتر   مورد قدرت   میک والتر وینک به  برد می   کار   اصول شیطان به  و  هادر 

امال توض  اختصاص یافته  هد که  می  یحاست. وی  امر  رستگارید ک  خصوصی میان   عالم شده در عهد جدید ی
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امر مستلزم یک  نیست  اد عیسی و روح افر ها  این  ی شر است.  برای ساختارهای اجتماعنیادین  ب  شچال. این  در نهاد

آتعمیرشان  توان  می  لیواند  فرو ریخته اصل خوب هستند،   راکرد.  ر توان  نمی  نها  داد مگر اینکه  ی وحیهتغییر 

 سد:نویمی  یم. وینکبه دست آوررا  درونی آنها

ن کسانی  شیطان ساختی  وسوسهاز    –یکباره  به   –قابل نجات هستند    ب، بد وخو  هابه اینکه قدرت عان  با اذ 
رهامی   شرارت  که م،  وست داشته باشیمان را د هآموزشگایسا یا  ت، کلم دشمنان، ملیتوانمی   شویم.می   کنند 

آنها  انتقاد   نه کورکورانه، بلکه و  آرمانی،  خودخواندههاهویتو    ها را به باالترین    .یمبرگردان  شانی 
ز همان  بکشیم تا چالشانیم موسسات را به تومی   خود عمل کنند.ی هه وظیفز کار بسرآغاا

 
هار م ما در آندرک دومی که چ ا  جهان ره خشونت است که  یا تهدید بخشونت  این  که    استآن  هستند  ک  مشتر  تکلم 

مبرم و به نوعی جمی  رستگاری نگهمسیر    درآن گونه که هست   وضعیت جدید  د است زیرا  دیدارد. این پرسش 

ما  ی  وضعیت  –  ان استبسیار فراوفراگیر نیز  آمیز  شونت  خبه  هدید  و ت  است  مسیحی  سنتبر  که دوران پست مدرن 

راهی برای خروج از ایا مس  آیا عیسی.  ازد اندمی  ه داده است. سیر خشونت را ادامشریت مین دوزخ دارد؟ بیحیت 

  را به دور کمر خودد منفجره موا مخرب،ی هاید در قابلیت جد  ویگوید: "ما نیز با هر پیشرفت فنارمی هنجزکریس 

ان اره بیان کرد: "انساین ب دوم واتیکان درورای شناتوان است. شریت در یافتن راهی برای خروج گویا ب بندیم."می 

 " ند.اشدهه کنند...در زنجیر بستمی  مبارزه کند، به طوری که همه احساس شیطانی با موفقیت ادر نیست با حمالت

ما به عنوابخش    ی پایانهاایی به توان  هرینگ یاز به بسیاری احساس نشود  می  الیلی که باعثن یکی از د بشریت 

 نویسد:می یابد. ویبشود راهی جدید  د تا پیش از اینکه دیرند. بشریت احساس نیاز دارکمی ند، اشارهیاب یرستگار

ی نت به مسألهدون خشوعارص بمی که جایگزین حل تل، هنگاحازمان  ی  هاویژه با توجه به نشانه...به  
ایمان به  ی مسیح مستلزم  ه عیس اساسی ایمان بی  گزینه شود...می   ی نوع بشر تبدیلا نبودن" برا"بودن ی

  ت است.خشوناز  رستگاری
 

اعی های اجتماراز ساختای  شبکه  برد، صطالح او برایمی   ت "نظام سلطه" نامنت به عنوان معنویوینک از خشو

هم تندیده هشریب  که بر ای  در  بر در براه نظام سلطه در هنگامی که واقعا  چیزی است ک  مان ت قدرت دارند. خشونت 

 گیرد. می  ا به برن رآ رستگاریدید برای آورد و در صورت تهمی رویگیرد، به آن ی م رارآن ق

ند." کمی   تفنگ رشد : "قدرت از لوله  تاخت و گفس  زیباتر طوره را حتی  که مائو این اسکند  می  طر نشانآگرمن خا

یش از بزادی چین را  آت که  چیزی اس  همان  البیون خشن بوده است و همچنینانمان الهام بخش  این جمله از آن ز

  خته است.اندا پنجال سال به تاخیر

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو
 

164 
 

مدرنیته مانند ارتباطات و تبلیغات بدترت  که خشونپذیرند  می   برخی ها با ابزار  ممی   یبسیار ود. شمی  تن ا پندارند 

اما روانیم آشویتس دیگری داشتونمی   هرگز ز دست خودمان نیم اتوامی  آیام.  ایاندا، بوسنی و دارفور داشته  ته باشیم، 

 یابیم؟ رستگاریانیم از خشونت تومی جات پیدا کنیم؟ آیان

زان  از آشویتس. سو  جهان پس  راثمیاست، و دیگری نیز  نظر  معاصر "گم شدن"  ی  ی تجربه هااز جنبه  کی دیگر ی

در طول  وفان  سروشی که فیل  ،کند می   مرور را    شری  مسأله  یتاریخچه "  مدرنی  تاب خود "شر در اندیشهکنیمن در  

اینکه حاکم بوده است،  تاکنون بر آن    که از عصر روشنگری کند که مفهوم شر  می  هو اشار اند  به آن پرداخته  هاقرن 

اانسان  شر   ی  اشتباه  یهاراداگر صراحتا  یافت  گناهکار    انتونمیرا    هیچ کس  اینکه  ی انسان است، ورادههمان 

 شر اشاره گی  اافتاد پیرامون پیش پنا آرنت  هاکند. او به کار نمی  از آشویتس صدقهوم دیگر پس  این مفته باشد.  نداش

ی انسانی اراده  سختی بهه  کند که بنمی  ی میان عظمت شر ناب آشویتس و افراد ضعیف پیداکند که هیچ ارتباطمی 

مسوولیت آن راآمانند آدولف   کنار  ی از  تواند ناشمی  تریشر بسیار بزرگکند.  می   هبرعهده دارند، توج  یشمن که 

رهای اجتماعی  ال نادرست عمدی.  تا اعمباشد  سوول  غیر مافراد    وولیتگذاشتن مس شر، از نیاز داریم که از ساختا

 . یابیم رستگاری پر کاه  نهای چوخود از   فاوتی،تبی  توجهی،بی از ینخشونت و همچن

الزم است که مستقیما    مسیحی  رستگاری  یی ازاستعاره/الگو  شدن"، واضح است کهاصر "گم  معی  با مرور تجربه 

از اعتیاد بشریت  عدم مورد ساتیاگراهابگیرظر  به خشونت را در ن  خروج  عمل گاندی در  ما را به   د. نظریه و 

عم  جدید نسبت به خوانشای  وهشی و   عدم خشونت  ما را به سویای که  شیوه  –آگاه کرده است    یسیل عزندگی 

 کند. می  رهنمون

  عمل اولویت .5

مج متر در هرمنوو تأمل عمیقعیسای تاریخی    دد بر تمرکز  محوریتتیک منجر به قددارنی  از  برای   عمل  جدد 

جهت مقدم است:س  از  عمل   و نظریه پردازی شده است.  پیرویمسیحیت در سطح   ی به منصهد را  خوخداوند    ه 

 دانی مجدد ازن قدرحقیقت است. ای زمون مطمئن  تنها آ  عمل  .ی درک حقیقت استاهی برا ر  عمل  رساند.می   عمل

 .  باشد می  ق ایمان"تنها از طریتوجیه از معنای عبارت "ای هنگری شد درک بازی جرقه  ملع

از زنان و  ی آن دسبراایمان به عیسی    د. دهمی   عمل نشانخود را در  نخست، خداوند   که با    آغاز شد   دانیمرته 

 :نویسد می ن. الیزابت جانسوش در آمدند اپیرویبه وی  ادیدار ب
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مرگ و زندگی جی در خدمتیی آنها با عیسویارور س،  ودر قدرت روح القد وی  ی  دید رستاخیز شده، 
هبی مثبتی را به وجود   هز طریق عیسی،  ا  آورد. آنها دریافتند کهتجربیات مذ ، اسرائیلی  ندهخدای نجات د

و  مهرباپایان،  بی  خیرخدای   آمیزمایمان  نی  مای  هبه شیو  ،حبت  و  آنها  انه به  هربانبسیار  نزدیک شده 
  داده است. را در جهتی تغییر شاندگیزن
 

ن میافت، بلکه در  یا  جای خاص برای افراد خاصتوان در  نمی   دایی شده است. این راار با خدا قداست زمحل دید 

 نویسد:می ن سوبرینوشود. جومی دهدییگران د به خدمت رای و بمردم 

خدام دسترسی به  خاص  هم،  کان  مذ د کان عبادت  خدمت به یا حتانش علمی  بی،  دعا نبود. این  ی 
و ستمدیدگانروف مثابه بود...این همبستگ  مایگان  را به  خدایی  به    محبتخدای  ی  ی نهایی با بشریت، 

  دهد.می  نه نشانگرایا آرمانی داخبه جای واقعی و معتبر  ایشیوه
 

معنا می  . تی. رایت اشارهکه ان  گونههمان هتعمین عیسی بمس  ن" رای "بخشش گناهاکند، حتی   ای بههدیه عنوان 

زمان عیمی  پنداشتند. اومی   تمام مردمبه خاطر  لی از سوی خداوند  که عمدانستند، بلنمی  افراد  ، قوم  سی گوید که در 

آنها   کرده بودند. ها را اشغال  نخارجی هنوز سرزمین آ  یهادند. قدرتد بویتبع  آمدن ازرون  بیدر آرزوی    زود هنویه

مرعید خدلیل تب الم آد ندانمی  خود   دم ود را گناهان  اهان توسط عیسی. ا بگوید خدا در   معادل این بود که  مرزش گن

ت. این خدا نبود که  گشمی  یون بازعیسی به صهدر  خداوند  است.  ه  آورد است و آنها را از تبعید بیرون    شانپیش

  ا بود. ود خد به ملکوت موع عالم کرد، بلکه بازگشت کل مردم گناهبی اد راراف

همان چیزی است که می  رکا بلکه در عمل آش  ،و نه در حکمت مراقبه  اندی نیز خدا نه در عبادتبرای گ شود. این 

در گیتا اعمال عد   و نهابد،  ی می   او  راه    ؛ بلکهنا، خرد باید، جنار باکتی،  راهی برای افد کنش  در کارما،  کارانه، 

 شود.  می ، یافتپذیرصورت میر اینجا و اکنون ، که د و خالقی دقانها در عمل صا اس. خدا اسموکاشاشناخت خدا و 

هامی  رکد   عمل  ا از طریقیقت اساسر حال بازگشت به این درک است که حقهیات مسیحی د وم، الد  در   شود و تن

از طریقی  دوجه ارتدوکسیبتدا ارتوپرا  گیرد.می   تفکر صورت  دوم  عملی عیسی    یآید. نحوهمی   اکسی و سپس 

 نویسد:می نوه بود. سوبریاشفوی مکحا

خص کند. آن مل فکری در مورد ارتدوکس مشخود را صرفا با تا  ممکن بود که ارتدوکسیبرای عیسی نا
معنای    یتول زندگی خود در تثبرد. عیسی در طمی مشخص کماریق یک عمل انضط  توان ازمی   را فقط

و   امید  محدودی مانند خدا، ی  هادوکس واقعیتی ارت.محتواداشت..  مشارکت  محبتواقعیاتی مانند خدا، 
مورندیشید یا شهود کرد. آنتوان خود انمی   را  جات و گناه است. آنهامسیح، ن  دانیم یا می   آنهاد  چه را در 

امر به  تاریخی  بیات  روان از تجتنمی  آموزیم رامی  ی کلی هابندیدهد فرمولمی  ا امکانمجدا کرد. این 
  .یه کنیمتهعقوالنه 
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نسبی در   حقایق  آزمایشی  پیشرونده  قت از طریق یک فرآیند که تنها راه رسیدن به حقی  چنین باور داشتهماندی  گ

 نویسد:می دادیچا  عمل است، یک فرآینداصالحی آزمایشی. ریت

 حقیقت اوپوتز  ض، آماند. در عونمی   ضیاندیشه را   حتعمق در حقیقت در سط  ا با حمایت ازصرفاندی  گ
 کند.می تاکید  فکری بر عمل به جارا 
 

د، "هیچ حقیقتی  نویسمی یکه آموزش داده شود. واین آید نه می دست بهیان کرد، که حقیقت ی را باندروز همین پویای

ه داکه ارزش   آموزنستن داشته باشد  زمون دگی کرد." برای مسیحیت آ زن  ن راتوان آمی  د. فقط شونمی  ش دادهرگز 

عمل من کردی." زند برادر  ترینکوچکو با  است: "آنچه ت  نهایی حقیقت  واهران   در اوالگی یک مسیحی  ان و خ

 نویسد: می   آید. سوبرینومی دوم اندیشهی در درجه عمل نهفته است، فقط

به اشتراک گذاشتن  افت آن و  ی نیست، بلکه در در  محبت  نمل دانستن آسیحی شاتی، زندگی مر الهیانظاز م
اهی از   هر چند نآک فرخود ییامد آن  پآن است. آگ عالم  به    باید نادیده گرفته شود.یند است،  سخن دیگر، 

امال متناقض خواخدا صرفا به این د   پیام  غزیرا آنچه بال  بود   هد لیل که در مورد آن تامل و گفتگو شود 
  فته شود.یرپذ  بخشرهایی  محبتوان ود باید به عنشمی 

 

یازهای  آورده شدن نتوان با برمی  رات  ون خشونت، حقیق نش بد کو    نزاع دیالکتیک  همچنین برای گاندی، از طریق  

آزمو آزمریم، وی  دادانیم آیا با حقیقت ارتباط  می  اندی پرسیدند که چگونهگوقتی از  .  گرفتن  انسانی به    ودن برای 

 گفت: 

هید. زمون زیر رکنید، آمی  توجهبیش از حد  تان  یشتنوخبه  هنگامی که  ید، یا  هر گاه شک دار  ا انجام د
ید که  پرسرید و از خود بدیده باشید به یاد آو  مردی را که ممکن است  ترین  فقیرترین و ضعیف  شتسرنو

واهد بود یا خیر.منخواهید برای او بردارید سودمی   ی را کهگامآیا   از اقدام شما   این شخص بهره آیا آ  د خ
واهد ب  این سخن دیگر، آیا    هد؟ بگردان می  باز  سرنوشت خود ؟ آیا آن شخص را به کنترل زندگی و  رد خ

هد انه سواراج  جسمانی و روحانی بی  ه گرسن  هابرای میلیوناقدام   واهید  ؟  جامید خوا شد  آن وقت متوجه خ
های  هد رفت.ا تانکه شک و تردید   ز میان خوا

  
 

 اهمفرن را تری از ایماینقیقت، امکان مفهوم غع، هنجار و راه رسیدن به حنببه عنوان م عمل د ازن قدردانی مجد ای

از طریق ایمان".  ند  ورد، مانآمی  د "توجیه  در  مهمتری  رجههنگامی که مسیحیت  و  همه به عنوان  اول   عمل  از 

ال فعال و  ان، کاایموجود ندارد.  و عینی ایمان  ذهنی  ی به صطالح  هاگزارشن  شود، هیچ شکافی میامی  پنداشته

شود.  ی م  ایمان فعال،  آید می   میان  بهو خدمت    پیرویای  پکه    است. هنگامی  ندارای عنصر اعتماد و تعهد به آ  زنده

 نویسد: می  نیست. یودر یان توجیه و تقدیسمای هیچ فاصله
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یم.  ید کنرا تایتوجیه  یا    ت، تقدیساطاع  وحدت  یان عادل و خوب بودن،م  بکوشیم به جای تمایزممکن است  
آیندی به عنوان فر  کند، البتهمی  جدا  دیستقرا از  توجیه    الهیات سنتیآن  ی  به واسطهاین روشی است که  

ما را بهمی  پا به عرصهکه بعدا  جداگانه   ی  حدت این دو در اندیشهودارد.  می  نیکوکاری واانجام    گذارد و 
ما  کتاب مقدس، وحدت اطاع ما پیوندو با  در مسیح، صلیب ا  کار خدا  را بات  مرگ  مرگ او با  ما،   کار 

 . اما در کتاب مقدس وجود دارد کمال ناپدید است، نلسم ضاعف در آدت مدهد. این وح می 
 

مس عمل  نه تنها ایمان  خدمتیحی به  عمل سرچشمهمی   تبدیل  و  از   –گیرد  می   شود، بلکه ایمان مسیحی نیز 

هد هستند. انه شامومنعمل  الهام از فیض، انجیل را از طریق  ه با  ن دارند، کسانی کرانی که ایماگدی  ما بارویارویی  

 گوید: می  ورواس اهنلیاست

درجهای در  از  ول گزای  مان مسیحی  درجهالهی است    امرارشی  در  از یک  د ی  و فقط  وم گزارشی 
ما خدای عمضوع ا مو ما را    لیعتقادی است. خدای  نام   پیوندیم که زندگیا به نمایشی به تراخواندفاست که 

آم.دارد  از معیارهای مستقل به میان  از ب..ایمان مسیحی نه  اعمال  و    ی قانع کنندههانیازخواده، بلکه 
  گیرد.می  انه سرچشمهمومن

 
امر اهمی جانسون   لیزابتا  هک  گونههمانکند.  می  خش برجستهنجات ب رحمت    همکاری با  ت عمل انسان را دراین 

"آنکنمی   انبی اد،  هدیهچه که  همه  از  در نهایت یک وظیاوخد   یول  سن با ن استا گل انسانی است."ی  فهند است، 

 گوید:می  سخن یودرتکرار 

ه   د سیرت خوعیسی با   اد ن گفتار در  عملی نکرد دهد؛  می   دیهخیر را  مشارکت در  حین  عای خیر یعنی 
  اشد.همراه بی بردارفرمان  اوت کریمانه باید بقضاوت...دع

 
ر  ما   رستگاری از  اوی  در واقع تنها  و به  از ایمان دبتکار خداست، نه خودمان. این تصولطف است  عملر   ر 

باید به معنای  .  است  ایمانی  به واسطه  ذل و بخشش و از طریق ب   آگاهانهتوجیه  اعمال" نیست.  ی  هبه واسط"توجیه  

 نویسد:می بورگ اصلی اعتقاد ایمان داشت. مارکوس

دربا مجموعه به معنای اعت  اصل  ور  آاای  قاد به  دو زبان یونا  هایا دکترین  هاموزهز  هر  در  و  نبود.  نی 
دارد.  خویشتن  طح  س  تریندر عمیق قلب  " است.  نپرد س"دل    ه معنایب  یشه آنتین رال رو، از این  قرار 

هنی ف ضایت  به معنای ر{  be-lieb}در آلمانی  ور کردن  با  یکلمه سطح شامل    د به چیزی نیست، بلکهرذ
پس  ای  به عیسآن  معنای    ترین  و خویشتن در عمیق  یعنی سپردن قلب...تری از خویشتن استق بسیار عمی

  عید پاک.از 
 

هکشمکش    هادهگویا س دکترین مشترک  ی  المیها  1999در سال    هالوتری  و  هاکاتولیکنگامی که  بر سر این زبان 

غلبه کرده کند،  می  را تایید   محبتایمان و  دایی ناپذیری  و جمت  رح  که به درستی اولویت  توجیه را امضا کردند،

 نویسد:می  یدیدهم  مل در سنتا با تهارد لوهفینک گر است.

جامعه  نکه  برای ای در یک  خدا  اجهست مردم  داشته باشند، نظم  آ ی  مالتماعی  داشته ن باید  وجود   
الم عیسی گو  باشد...این یک اشتباه فاجعه بار است د که صرفا به  او بش  عمل پیاده  هیم. سخن  در  اید 
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آموزهعملی کرد توان مضمون  می  آور است که چگونهشگفت  شود. ا در تمام سطوح سنت عیسی ر  یهان 
  .د حفظ کرهمدیدی یافت...و آن را 

 
ازق مجدد  ابدین معنی اس  عمل  دردانی  درک معاصر  "  رستگاریز  ت که  مورد عبعیسی، که    ی"راهبر  ارت 

هد کرد و  ا است، تاکید  حنانجیل یوی  القه جهان و  را،  "راه"خوا همیشه  هی برای عمل در  خود  تاریخ است. گاندی 

حبت  صنها نه ستود. آمی دلیل عیسی و محمد را میندانست. او دقیقا به همی ل، بلکه مرد عمپرداز ک نظریهرا نه ی

 ین سان.نکردند بکه عمال انجامش دادند. مسیح نیز بد 

 راه عدم خشونت .6

مطرح کرده  شیپرس مقدس برای تجربهاساست: آیا پایم این  که  و کتاب  در زندگی عیسی  از کنوی  خی  ما  نی 

ظاهری  "،گیمشد گ" ر  یعنی ناتوانی  در یافتن  و ساختارهای  ت  خشونماندن بر  از  رفت    بیروناهی برای  ما 

خشونت   رغیشاهد پاسخ    ی،ثیر گاند از آن( از طریق تادهد؟ تا حدی، )شاید بیش  می  رارگر تحت تاثیر قوبسرک

از عیسآ از  بودهی  میز  مارتین نیمولر، یکی  وی دستگیرش کردند.    هاکه نازیمسیحی بود    خستین رهبراننایم. 

 نوشت:

جهان مسیحیت هیچ    یحسهنگامی که کلیسای م صلح آفرینی انجام ندادند، خداوند  ی  ه کار موثری در زمینو 
مهاتما گ ما گاندی    پیدا کرد...در  زپرهیخشونتاندی یک پیامبر  در  [ به  انتقامبدون امید به  را ]ن  ایروزگار 

جهان از  داده    بخش بزرگی  مآرمن  .  شده استنشان  دارم که  و ززو  مردان  نانی  سیحیان واپسین گروه 
  .آموزد می  ه خدا از طریق این پیامبر به ماکزند به ما بیامو که درسی راباشند 

 
عهد جدید وجود دارد یا خیر. روشی را   را عدم خشونت واقعا د زیم: اینکه آیارد پمی  این بخش به سه موضوعدر  

مری به زنپرهیزخشونتکه   موضوع "خشم"  به صراحت بیان کندهد،  می   وند گ و رستاخیز عیسی پیدگی،  ید. به 

 عیسی بپردازد. ی گیرانهار و سختا و سخنان قضاوت بخد 

a. د جدیدعدم خشونت در عه 

هار مسبررکه در    گونههمان  ترین نیمت شمردیم تا بسیاری از برجستهرصت را غف  ه شد،تکلم مسیحی گفتی آرای چ

دههکتاب مقندان دانشم م ه در واقع عیسی عد ین نتیجه رسیدند کبه انها آته را به بررسی بگیریم و گذشی دس در چند 

کرد، می   ازبینی را ب  عیسی"   تساکتاب "سیگامی که جان یودر،  خشونت را پذیرفته و در بر گرفته است. ثال، هن

وی پشت د رصت  ف از نتایج  را که  دانشمندانی  آروز کند. نیازی به    دند، بهکرمی   یبانیاشت تا فهرست   نتکرار 

هرینگ  ان کتاب مقدس آلماهشگرپژوما بسیاری از    ینجا نیست.فهرست در ا نی را استناد کردیم که از نتایج برنارد 
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عکتاب    در و  حد "قدرت شفابخش صلح  وی  آم خشونت"  از   ک است که لوهفینت  ها نوربرنمایت کردند. یکی 

 گوید: می 

هر   کسی  امال آزاده و  د که در اینجا شخصی پدیدار شد  دار  به اینند بستگی  گویمی   آنچه اناجیلدر واقع 
هر فرد دیگر اجازه  دید.نمی   رقیب خود را    تحمیل  یگراند اری بر  هیچ اجبآزادی داده و  ی  رقیبی که به 
ال  وی  ا که  ه است. از آنجد نکر از خدا    توانست با حقیقت مطلق و بدون فریب،می  بود،  پرهیزخشونتا
به . تنها  از خود باقی بگذارد شده  گرگون  جهانی د   زد می   گامی که  بگوید و در مسیرسخن  درش  عنوان پ به  

مر  او ترس  هیچ  دانستند می   دم به طور غریزیاین دلیل که  از  امنیتتومی   ی ندارد،کس  را  خود    انستند 
هند همتامین    شود. ، شکوفاکوب شده بود سر شاندر قلب آنتی که در غیر ن امکاناآ هکنند و اجازه د

 
در  درست است ک راهی پیوهاسدهه الهیات مسیحی  راهاسته  مختلفی  عدم ن یا کنار گذاشبرای نادیده گرفت  ی  تن 

زمان    ؛ه است کوه ایجاد کرد روی  ی  هموعظی  خشونت عیسی و آموزه ی و بسیاری از ، به دلیل مثال گاند مااما در 

ار جدیدی عتبالسون اندال، عدم خشونت از  کینگ، لخ والسا و ن  ین لوترند مارتمان  اند،کسانی که از او الهام گرفته 

هانه نیبور د گرایی" محتاط  پذیرش "واقعاست.    برخوردار شده  برای پیام را که  این  رینگ  شوارتر است. در واقع، 

 :نویسد می . وی ز" یافت"اسرارآمیوش شده بود، فرامالنی مدت وط

واجهه با وضوح مطلق اناج جهان پننگاه    ی که ازیل، "چیزهای در م شکار عیسی مسیح آ" و در  هانپیدایش 
  ری از مسیحیان پنهان و انکار شده باقی بمانند.نوز توسط بسیاند هتوانمی اند،شده

 
اهی جد  وینک به آگ و پتا  یدوالتر  مواز قدرت  از  کند. تفسیر گویامی  کمکروی کوه  ی  عظهنسیل  او  ی  قطعه ی 

زبان به کار ندانی که در مورد نوع  نشمکند که سایر دامی   وبی بیانبه خ  انجیل متا  ن"ز بگردادیگرت را نیی  گونه"

م بخشیدن  قیق برای الهاد و    ی واضحهاعیسی از مثال  .بوده استمتفاوت    شاندرک  اند،در این قطعه فکر کردهرفته  

ال افراد  گوید، عیسی برای  می   . وینککند می  فادهی سرکوب استهاقانه و غیر خشونت آمیز در موقعیت به رفتار 

از قربانیانتواند آنمی   ئه کرد کهاراپایین جامعه معنویتی   را  تبدیل کند. داستان  ی اصلی  هامنفعل به شخصیت  ها 

ینک موعظه روی کوه را  و  دروز شصت سال پیشت که سی اف انس مشابه روشی اوه  شییم، این  که دید   گونههمان

 ه قلبش نشست"."مستقیما بی کوه رو یموعظهکه خواند ی د و گاندی آن را زمانتفسیر کر

د ح و بخشی از اعتقاسیی مهااقعا در زندگی و آموزهعدم خشونت و م  پیا  در اینکهرسد  می  ه نظرالصه، ب  به طور

ا د مسیحیت  محوری  دال  رد، تردید کمی اولیه نقش  رابرت  دارد.  مقالوجود  در  اس جی،  خود پیرامون عدم ی  ه ی 

 کند:می  ست اشارهاولیه به کار رنه کاکلیسای عهد جدید و خشونت در 

 :کند می  از نقد انجیل ر خالصهای اجماع گسترده با تایید مطلب زیر، ست رنه کاثال، 
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موع  ذیررناپکانا"این یک واقعیت   مثابه   عدم خشونتی  هظاست که مسیح  هم به  هم    شرطی  را  پیامد و 
آموخت. وانمود کر  محبت ما  دس  دنجهانی به  روابط  فقط برای توراتش  اینکه  سایی  فردی یا کلی  اعمال 

  ه نشده است.جدید هیچ جا توجی ی عهد هات که در نوشتهی اس ، فرضبوده
  

b.  زندمی  پیوند  ح را به هممسیروش عدم خشونت زندگی و مرگ 

محدودیتفصل نخست دیدی  در م  تگاریرسی  ی نظریه اهم که یکی از  مرگ   سیح را عامل آنسلم این است که فقط 

و به زنمی  ام  یرستگار آموزهداند  و  وی توجهیها دگی  دمه بیان شد نمی   ی  در مق معتبر    کند.  مدل  از که یک 

 هد.  د نشان  مرگ او را عیسی وی همسیحی باید رابطه میان زندگی و آموز رستگاری

به    محبت  او تنها.  ی کوه استروی  زندگی او در موعظهی  شیوهی  نتیجه  در واقعمرگ عیسی  که دیدیم،    گونههمان

آمدشم نیست بلکه پیامد   جدااو  زندگی  ی  نحوهاز    آخر زندگی کرد. صلیبی  وزش نداد، بلکه آن را تا لحظهنان را 

بود. آنتونی قاطعانه  نت و تمرین عدم خشونت  ا رد بدیل خشوبها"  مات "قدرتش او به اقداواکنی  آن است. نحوه

 نویسد:می  بارتلت

هر مسیکوه سازگا  رویی  عظهامال با مو  ی با شری عیسیی شخصنبرد نها حی دیگر، او با ر بود. مانند 
بله شدند، مقامی   تلقی  یکیفرزندان تارها  زمین که توسط اسنرست در این سروم، کفرگویان بت پ قدرت ر

  کرد.می  قابلهد تاریکی مه با خوام داد کاز طریق مسیری انجرا  د اما این کاررک
 

الفان خود  کرد تا به مخمی  الش  وی پیوستهنبود.  اومت منفالنه  موضع او عدم مقنداشت.  انی را  رفتار قربی  عیس

ا رای پاک خود ب  هایالش  اال آن بود و بپایان به دنب  کرد. در واقع گویا وی درمی  پرهیزو از درگیری  برسد. 

هم آمدند،  وی کنا  علیه  هادرتهنگامی که قبه انجام این کار شد. ولی  وادار  بد  سازی مع داد که  آشکارا نشر  ان 

هر چیز داستان نستادهد. د می  ادامهشمن  و به دوست داشتن د چگونه خدا از طریق ا رفتار  ی  حوهان صلیب پیش از 

 ند:کمی اگر بیانوش. ریموند انش استدشمنا با خد 

قید و شرط  بی  ششنهاد بخی که با پیشخدا چگونه به دشمنانشت...انتقام بازنگ  باستانی  یهااو به کارشیوه
  دوچندان کرد.شمن به د  محبتی بر  د پیام مهربانی را مبن...او با رفتار خو!دهد می نشان کنشوا
  

الن   هندهپدر توسط عیس به    محبتا   طلبدمی  کند،می   که دنبالی  محبت ن است.  انسابه آزادی    ام کاملحترای  ی نشان د

اما مجبورپشتیبان استو   تواند به  می   اند. پس چگونه نیکویی پدرشر رد عیسی و پیام او آزادد   هاانکند. انسمی ن  ، 

 اجازه   د ه خوکه بنگیز عیسی این بود  افت شگپاسخ  ؟  رسوخ کند   کردند،نمی   استقبال  پیاماز  ی که  یهان ی انساهاقلب

ا ی تاریک تسهابه قدرت  دهد می  و  راهی برای  لیم شود  درون  حتی برای  ز    ر د. شواگ دالن باز کنسنگ خروج 

 ید:افزامی 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو
 

171 
 

ازه داد تا به  اجد...او  که آزاد گذاشته بوال قربانی آن چیزی شد  با این ح، و  زد می  ست به اقداماو بود که د 
را به خود  آنها،  کشی  یق مشارکت در قرعه شود تا از طر  هد ت خود پیرامون دشمنانش کشیفرآیند قضاو

دورروی از  دارد.  راهی دیگر شان باز نگه  دایربرای خ  ن  از  راهی جدید به سوی  شیطانی و  ی  هروج 
 انی داشت. ارزبر دو برا محبترا با  بدی را برگرداند و آن رستگاری...او

 

اهمیتمی  رگ مسیح رامش مسیح و پدرش وجود ندارد.  هیچ محدودیتی برای بخش ی بخش رهایی  توان درک کرد و 

  پاسخی به "عدم خروج" ازین کیفیت "بدون محدودیت"  یافت. اسی کامال دررسالت عیآن را از نظر تحقق حیات و  

 نویسد:می  دهد. بارتلتمی  نتخشو

دد.  گرمی   سرنگون   وشود  می   کند، غرقمی  مقاومتمرگ    یمقاومت ناپذیربرابر  دون حد" در  بکیفیت "و  
مرگ به ناز ای  پیشکه    جایی شود،  می   پیروز  ونت در صلیبخشی  نشانهتن آشکار گردد،  چار در  انکه 

  ود.شمی  آغاز از نوزندگی و  تبدیل نگاهی از شقفتبه ، تصلیبرویداد 
 

 یسد:نو می یودرارد. د نمرزی  محبتدهد زیرا این  می ز رخز یک پیوستار هستند. رستاخیو رستاخی گزندگی، مر

"مرگ نتوانست او راشناختی، یک ضراز نگاه هستی   الن ل رساعما  به" )رها کند   ورت ساده است. 
مدی راه مکان و کارآحق، ا  بنیادین است زیرا  یرویپاز نگاه روانی، رستاخیز برای  نگاه کنید(.    2:24

تا  دهد...می   را انجامود  بدترین کار خ  رکند که حتی وقتی بشمی   ثابتخیز  کند...رستامی  صلیب را اثبات
  کنیم. را نابود  بتمحآن توانیم نمی  ،کشیمبخدا را  حتیآنجا که 

  

نه، ام قاطعاشود، نمادی از اقد می   تهانگاشی زندگی  هاین  سرنوشتی  به مثابه روی کوه    یبر بنیاد موعظهصلیب که  

مو در  و بدون خشونت  مسی  د اجهه با خشونت است. این نماشجاعانه  و ح براه جدید  چرخه  از  عدم   رای خروج 

ان"  "دشمن  قلبتوان به  می   ر است که حتیآن باو  ضوع برموین  نیست. ا  یزم صلیب مازوخونت است.  روج از خشخ

و تغیینیز   آورد. یودردست یافت  ی فایت نیست، بلکه جایگزین سیاسی برازار کگوید، "صلیب ابمی   ر به میان 

 :کند می  بیان رتر اندی را حتی آشکاح و گیرز پیوند مسیاد مچ سکوت است."شورش و 

آور هزینهصلیب ن های گاندی نمی تواند به مثابهمی بلکهاست  ویپیری سیاسی هاه تنها یاد ادی از ساتیاگرا
  نگریسته شود.نیز 

 
 –قربانی است    کیای  معتقد است مراسم توده  کند که کلیسای کاتولیکمی  ینه خاظر نشانشواگر در این زمد  ریمون

مهر. توافقویرانگه قربانی  ناما   دوباره  یادآور  شت یات سرگذ معتقد اسه  ک  اخیر  445اِکومانیکالی  نا کل ی  واقعی 

ی هازه، آموعیسی  تنی، خدمتن شدن، فرو: انساپنج عمل استدر  زندگی عیسی،  ی  یشنامه مسیح، کل نما  رستگاری

  به آسمان.روح وی تن رفو  ، عروجیزخرستاکاری او، رنج او، ، فداوی
 

445:umenicalcE   مه ین ما ات مذهمسیحیان صرف نظر از  ی فهوم و اصل که ه  ری کنند باید با یکدیگر همکا شانبی شعب
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c. ارها  قضاوت محور مسیحی خشم خدا و گفت

هار نظر ال می   سخنعهد جدید که از خشم خدا  در    بانزی  درباره  اظ ان قضاوت محور ش برای تطبیق سخنگوید و 

 نان مرتبط است. محبت به دشمپیام   عیسی با

اظه امال با    د ارات خشم خداوند در عهد جدی شماری از پژوهشگران  ابتکاری و   محبت،  حد و مرزی خدابی   پیامرا 

همخواناح آزادی انسان  داده ش  گونههمان ست  در  –د  دانمی  ترام به  اال نشان  در  استد. خشم خکه  که    دا این 

دهد  می  زهااج  هاه انسانگذارد و بمی  که به آزادی انسان احترام. این خداوند است  راه خودشان را بروند   اهانسان

 کنند: می انرک بیگر این گونه بیما سازند. جوئل گرین وی خود را بهام هنج

هرخدا نسبت    قضاوتور فعال  ضعنای حبه م  در رومزیرا خشم پولس   خدایی و شرارت است. خشم بی  به 
انتقاجویانه نا خشم انتقامخد  و   سجویانه نیست...پولم یست...عدالت   را آشکار   نضعیت انسادارد 
رهاون آن است که خدااش  جهآلود نتیگناه  د...فعالیتکنمی  ما را  .اعمال  طی کنیم..را  تا راه خودمان  کند  می   د 
 ز قبل وجود داشته است. اخدا کند که خشم می  بلکه ثابتند خوانمی ا فراما خشم خدا رآلود گناه

 

اظها می   جی. دنی ویور حکومت خدا    آنچه کسانی که  بود از ای  یهد در واقع بیانعذاب خداون   همربوط برات  گوید که 

مقاومت  نویسمی  همرتون کلیرابرت   اند.ممی  همیشه بازبخشش  پیشنهاد  د...ننکمی  کرا در ظهور خشم عدم  د که 

  آورند. می  رویبدان  ر و خودشان  نظم مقدس به یکدیگدر غیاب    هاکه انسان  ی در برابر شر انسان است، روشیاله

ها در تضاد درور  محبتگوید وقتی لوتر خشم و  می   بارتلت دارد،  ریموند  د.یی الهیاتی ایجاد کروالن خدا قرار 

 د:نویسمی رشواگ

حتی خدا با خشونتنمی   د پیشنها  پولس  خود  در خ  پولس،ی  مداخله کند...به گفته   کند که  خدا تنها  شم 
امل به عمل  کخدا با اعطای احترام    شم..خت.حرافی آنهاس ودشان، امیال و تفکر انبه خ  هاانسان  اری رستگ

  شود.می  یراف کامل روابط شخصه انحه مخالف خداست و منجر بامری کسان یکسان است. ان
 

ه مبنی بر اینکه اِ نظر  جهان سازد تا خشمی  را قادردانان و دیگران  الهیت به خدا،  عمال خشونرینگ  ونت را در 

هیچ    اند تونمی   ی است کهناندالهییکی از ا  زمانس بوئرها  باشد.  ز داشتهرسد راه دیگری نی می   یید کنند، به نظرتا

جهانی بدومی   که  پذیرد باحتمالی را   خود از آن موضع    رستگاریم. او به ساختن الگوی  ته باشین خشونت داشتوانیم 

امه اد مجازااهمدلاز این رو  دهد و  می  اساسی  همین صورت   شم خدا را نیز بهکند. خمی   تایید ت را  ی قربانی و 

 کند: می  تفسیر
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  ت.تفاوت اسبی محبتی دهنشان دهنخود د... انی نشوبعص شود،می  طرد وقتی  رای اینکه خداب
 

 ت مخالف است. ده در جهوزن عقیگویا 

به ، نه  استمیز  آ  ت غیر خشونتس قضاوویا بر عککه گ قضاوت،    سخت عیسی پیرامونهارات  یگر، اظاز سوی د 

هالکدشمناناز    رهاییمعنای   الش می   فسیرتو  الگعنوان  بر عکس، به    خویشتن، بلکه  تش و رفتن به سوی   شود. 

 نویسد:می  ثال، لئوناردو بافز دست آنها. خود ا رهایی ان و برای رسیدن به دشمنعیسی 

ها  گرفت و از آنمی   ه بردگیکه آنها را ب هایی  ش ر، بلکه نگدشمنان خود پرهیز نکرد عیسی از ارتباط با  
 ید.شبه چالش ک ساخت،می دشمن

 

آورد. می   یلدلانش  فدگی به مخال رادیکال خدای زنبرای پیام  یش  هالو در جنجا  یرد گمی  کند، ایراد می  لوی استدال

 نویسد:می سوبرینو

م هنگاممی  توسلاو به رحمت و عقل نهایی آنها  یاکاری باشد... جاجت و راکنش آنها لی که وشود حتی 
(. 12:11و    14:5تی  م  ... )مانند کند می  داللاستشخصی  وی گاه به صورت  (.  14:2وقا  ل؛  3:4)مرقس  

 1)به    ن حضورداوود و ناکند، مانند مورد  می  استدالل  یقعهد عت  س، و نقل ازکتاب مقد ناد به  گاه با است
  (.عه کنید مراج 6-25مرقس ، و   2:21سمو 

 

مخالفانش را به چ  عیسی بران پیام  شاننیاکان که    گونههمانند  کمی   کشد. او پیشبینیمی  الشبا سخنان سخت خویش 

خواهند کشت    او  اند،و را کشتهز اپیش ا همان چیزی  ند. ایکنمی   رش مسوولیت خودداریز پذیا  اما در پاسخرا  ن 

پیشبینی کند.   تواند نابودی اورشلیم رامی   هاست. وینی در انتظار آبد   کند که سرنوشتمی   قاعد است که عیسی را مت

  نویسد:می ریموند شواگر

را به  ار خود  پیرامون رفتاین طریق سوال    ستایش کردند و از  یسوژهبدیل به  ا قربانیان خشونت را تآنه
آمبدل کردند... زبانی خنثی   ادعای  از قضاو  ها بود ناین  امال نادرست  که   د ناشیخو  نسبت بهت 

  .است از خودفریبی غریزیتر ی..اظهارات وی پیرامون دشمن چیزی اساسشد.می 
 
الش  ولی پس از مانده  شد که  ا، در پایان متوجه  نهرسیدن به آیش برای  هاتمام  را پر از   او ضعیت  واین  است.  ناکام 

اندوه و  امی  غم  اورشلیم  به  و  کند.  هند  باگر    –که  گوید  می  و  نگرد میشهر  د اجازه  او  مرغ با  آنها    –ه  را مانند 

ال بابه دشمناذ  برای نفوالشی  ی  او، به مثابه از سخنان سخت    . این تفسیر آورد میخود  رد  گیش  هاجوجه   نش، کا

 ام داد. بعد انج هان با آنچه گاندی سدههمسارویکردی 

 اری رستگبرای کلیسا اهمیت  .7
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هر جا کهدانس می   حمایتی رای  جامعه دگی در یک  م، گاندی اهمیت زنکه دیدی  گونههمان یگر د ، اشرمی  فت رمی  ت. 

اال برای اشترکار تنها  رد. این  کمی   پابر هن او   قی نبود، در ماعی و خالتجمشترک یا برای حمایت ا  هایاک  یک   ذ

شیوه  که به این    یدیگراند. تنها از طریق دیدن  ر از خدمت بوون خشونت و سرشابد برای داشتن یک زندگی    نیاز

هد    تواند بهمی  فرد   است که  کنند می   زندگی د ادامه  خود  امر مستلزمازیرا  زندگی  فراموش کردن مستمر   ین 

 د:ویگمی ورواسهااگرد یودر، آستنلیشبود.  دیگرهمبرای  ر ساتیاگراها مستم ل جهان و الگوسازیی معموهاسبک 

در  ی  شیوه  نیست، بلکه یک  باکانهبیالش    پیروی در میان  زندگی  است...تمرین صلح  جامعه  یک 
مداوم  مس مراقبت  ما  شونتی را کماست که از طریق آن خ   ز زندگی مشترکایحیان مستلزم  ه بر زندگی 
ادت ماش د وزنمی  گچن   کنیم.می  اندازد، کشفمی  ه خطران را بنسبت به جه ه
 

راتوانست  ی م  یودرکه دیدیم،    گونههمان رابته تنهبپذیرد ال  عدم خشونت  آن  روی که دیده بود دیگران   ا بدان 

 مستلزمه یودر، راه عدم خشونت  شد. از نگاعمل ایمانداران زنده    عیسی درخشونت    عدم  یشیوه  شیوایی ند.  زیمی 

ز انتقاد او از نیبور کلیسا، ناممکن است. این بخشی ا انی زنده، یعنی یک  ایمی  جامعه  بدون یکدین است که  تغییر  

هم  ها یی که در گروههات انسانبود که اعتقاد داش هند.  می  شاننآیند کمتر از خودگذشتگی  می   کنار  یودر پاسخ داد  د

جامعه ر هیچ قدرد که نیبو دهد ند ای فرد  تواند برمی  ی کلیساحیانوی  انی از آنچه یک  یک  عدم خشونت  ارد.  انجام 

و  قاعده نیست، یک   است  از طریآن فرفراخوان  گوید: می  ام است. فیم پرکینزهافق دیگران قابل  اخوان فقط 

  د.کنمی  حمایتکه از وی  ایشد" مستقل از جامعه شته بادوست دا را شان از فرد خواست که دشمنتو"نمی 

 د:نویسمی ورمنمایکل گ

د  در جامعه   مسیح بهر  بودن  او شکل گرفتاست کای  معنای زندگی  داستان  ه است، نه صرفا  ه بر بنیاد 
"رابطهاشتن  د  را به  هابا مسیح...پولس نامه  شخصی"ی  یک  قریبا  تنویسد نه افراد...می  وامع ج ی خود 

"به صورت جمومنان  برای    هاسخه نی  همه تبدیل   رای نجات یافا بر" پل ص. ..شمامع بیان شده است: 
و در نتیجه  ی صلیبی  هاشکلبه  جیل  انتوسط  برای تشکیل جوامعی که    ، بلکهمتوسل نشد افراد به انجیل  

  فته بودند، تصمیم گرفت.سیاسی شکل گر-دینی هاییگزین جا
 

ر  هر دو دشناسند.  می  ا به رسمیترکنتراست"  ی  ه یک "جامعهدن کلیسا بتبدیل ش  یز نیاز بهرینگ و وینک نه

زمینهسخی  را  جایگاههستند که کلیسا    آرزوی روزی هرینگنت  دم خشوعی  در  از  ما  اال پیرامون   بگیرد.  در 

ل . تکرار بخشی از آن نقوردیمآقل قول  نجنگ  ی  ن موقف کلیسا درباره رلز کوران پیرامووستش چامخالفتش با د 

 ارزشمند است:جا یندر اقول 
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ا و هوشیارانه ریشهکلیس  اماست که "تم باور من این  اما دفاع  ی به شمول گزینهعدم خشونت ی ا" باید شدید
نه بلکه از    طلبی مفعالنهاز صلح  ی این امر باید مشخص کنیم که  را ترویج کند. برامدنی بدون خشونت  

  گوییم.می  سخنبرای صلح و امنیت  عهدترین گزینهتم
 

 گوید:می ینک در همین راستاو

موضع روشن و  شدیدا بدان نیازکه آنچه کلیسا    شدم  وجهته آهسته متآهس بدون ابهامی   دارد، دقیقا چنین 
دول و پنجه نرجی  با گزینه   هاتاست.  دست  و شایدنگ  واهند کرد  خ در    م  مداران بتوانند  اخالق 

باشد: ک قابل درک  کود   ترین  چک کلیسا باید برای کوگواهی  ولی    نها کمک کنند،به آ  شانیهاگیری میم صت
همهم می  ا با خشونت در  ی دیگر بدون تجاوز دیگر و تعد ت و کوب.  آزار و لخالفیم. بدون  اشکال آن 

 ست. انی محیط زیست خبری نیویرتری و جنگ مردانه نیست. دیگر از خبری از بر
 

 
 

اهای گاندیر پرتو ساتیامسیحیت د یرستگاری ندیشی درباره نتیجه: بازا  گر

خوانی غک  آیر خشش  د ب یز، با  مونت  خوانش ساهتر  زمینه، یک  از  ر این  مهاآموزهگی،  زند تیاگراها  و ،  رگ 

ما در   رستاخیز عیسی،  متفاوترا به  اک  مدل  رستگاریز  ی  درک  مجازات راهنمایایت  رض  یهامسیحی با    یو 

مد نکمی  الف  میبشریت  ای  املهمعبر بنیاد  ه در آن  ی رضایت و تنبیه کهالد. بر  ، خواندن زندگی  شود رستگار 

مواز طریسی  ع دهد. او با  می   قرارلی تاریخ  دث احتماما در داد و ستد حوابتقروی کوه، عیسی را مسی  عظهیق 

در یک    زندگی کنند وا یکدیگر  توانند بمی  اهکه انسانپا به هستی گذاشت  روشی  دل  انگیز از  انهیجو    تازهدیدی  

آرزوها برای کسبادالتی و نابرعبی   نیایآنجا که د از    .د نمهرآمیز با خدا قرار گیری  طهراب امتیاز    بری، سرشار از 

الفی جویر او ثروت، و بخا ای جامعه  داشت که به او کمک کنند تا  انه و خشونت بود، وی به افرادی نیازفکار 

مردمزین بسازد. تنها چیزی  یگجا این کار را   هایند. خیلش اعتماد کندیدگاه   خواست این بود که به او ومی   که از 

او  کر و  دیگریپس  یکی  به  دند  را نجاشما،    گفت، "ایمانمی   از  داد شما   خص هر شاز  مشترکا  ". اناجیل  ت 

ها وا  سسپشش بار مختلف بیان کند.    که این عبارت را  خواستمی  د که نیاز  ام چیزی بواین تم  یافتند.می  جاتنقعا  آن

جهانهد برای کمک  سخ آنها که شامل تعاد و پارا تغییر د   وی آنهاداشت، حضور پر شور    متصورش  به ساختن 

 بود. 

های آن، قدرت رامین حال، آن پیام و پیابا ا شاگردانی و  نش را گرد آورد،  رواکرد. او پافشاری داشت، پی  مختل  د

 ر بمیرد ر است یک نف که بهت  کردند می  ساحسا  هاقدرت آمد.    سی به میان ی سیاهات از سوی قدرت . مقاوپرورش داد 

ا   شود.  حفظ  شانامنیت تا   ک زندانی سیاسی شرماعدام  همگان و   ابر دید صلیب در برسار بر روی  و به عنوان ی
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ها در ن آ ند. امائوس نمادین بود   مراهش در جادههوپاس و کلئجی برد. شوک و گی را در  اعتماد داشتند سانی که به او  ک

ام شده  سار و اعد کوم شرمیک مح  تا بیابند  واقعیت    با این  ی آشتی دادناهی براتاب مقدس خود تامل کردند تا رک

. آنها متوجه شدند که یاری رسان بود بود. متن پردرد اشعیا  او وعده داده شده  همان کسی باشد که به    بتواند به نوعی

همان سادگیمسی جهان فرو بست.زیای که میح با  در    محبتخشونت، بلکه با    ش را نه با او جفاگران   ست، چشم از 

زمانی  آغوش فرشد  و به یالتس  تس  الرابر پبدر  .  ماند  وی یاین وضعداد تا حقیقت  فرصت  خاموش  را به  ت 

هماند و او حاضشجاعت خود را برا   بف هارد هد. گر د آنها با خشونت پاسخ  خشونت    ر نشد بهی کار درست بیابد. 

 نویسد:می  فینکلو

وی کشیده شده به چوب اقاد بر چد   خود اجازهز به  اببینیم چگونه عیسی با چشمانی باک است که  ترسنو  
هیچ  وبند و با این  تنش را بک آتوانست  نمی   کاری حال  یش به ارمغان  برانچه تاریخ بشر  به جز پذیرش 

  استفاده از خشونت. تناع ازآورده بود: ام
 
 

فرا   ان جدیدی رااو امکزندگی عیسی پی بردند و  ی  شیوهن به شکوه  روح بود که شاگرداادن  ستاخیز و فرستردر  

را ا با دشمنان  د برخورد خی  د که نحوهدانستنمی   ه آنها صلیب را محوریآشکارتر اینکگذاشت.  اریخ بشر  تی  رو

و نشانمی   کارآش و شرارم   داد چگونه یکمی   کرد  راو قدرتدهد  می   پاسخ  ت رد واقعی به خشونت   اعمال   ش 

ند. دانستمی   قت و آمادگی برای رنجقیزندگی ح در    قدرتالمت  سلطه و  ی  به مثابه تی قدرت را  آنها نادرسکند.  می 

آت به همین شکل زندگی ککه قرار اساین  -دانستند  می  آنها در تاریخ پیش نها قرار بونند.  را  ماموریت عیسی  د 

مقاومت در  بب ماموریت  آشکار کردن و  نامگذاری،  .  شتر نشود بیکه باعث شر  ای  ه گونهرابر شر است ببرند. آن 

  ، نیازمنداند؛ انجام اعمال ملموس خیر برای  انجام داعیسی  آن گونه که  ی درست  ماعاجت  ن ساختارهایر ساختدرگی

رستگاری و معنای  ی  بهین راه تجر. زندگی در ا مانند مسیحدرست    ،ن خشونتبدو  زین برابرو ایجاد جوامع جایگ

 ت. اس رستگاری

د اگراها""ساتیدر این   آمیز  گرگون کننده، یا خوا، ابتکارات  و   عهد جدید، یک  ازنش غیر خشونت  تغییر واقعی 

جهان در نتیجه د عینی    پیرو  ،د. فیدز" شکست خوردنهاقدرت . "مقامات و  آید به چشم می   زندگی و مرگ عیسی  یر 

الهانظام به تمام    اهصول و قدرتگوید، "امی   نکوی  ها و از انسان  ا دارند دار نهایی راقت  شود که ادعایمی  قیی ا

آشکار شده    انشنامشروع بودن  ،شوند که به نام قدرت یاد می "  هاقدرت ه اصطالح  این "  خواهند.می   کاری مطلقفدا
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  اتوان شده امنگیر افراد اسیر و نکه د ای  واژه  ،گناه  اند. از دست داده  هانانساا  بد را برای بیعت نهایی  رت خوو قد 

 گوید:می  ینجده شده است. تیموتی گور بخشی

م  آمرزش را به جای انتقاکنند و  می  ی که زندگی را نابود ایهاز قدرتب  ا از میان بردن نقاب  تگاریرس
هند، صمی  قرار  ورت گرفت. د

 
 

امشر رخ  اریخ بچیزی واقعا جدید در ت ای تکرار د. آنها برن فریآمی برای هستی باز  انات جدیدی راکداده است که 

 :سد نویمی جان مک کواری یندیشها تکیه بر اب فیدزدر آینده باز هستند. 

ما    رادر واقع پیروزی  کند که پیروزی مسیح  ی م  مک کواری به دو روش کمکا جان  در اینج ه بار  بدر 
دارد..ست قدرت مکاشفنخی  در وهله.  آورد می  وجود  افراد  آشکار شد،  کان جدید  امهنگامی که یک  .ه 

ود و  تواند تکرار ششد...می  می  ورن تصی ناممک زی که زمانی.چ.توانند آن را از آن خود کنند.می   دیگر
وقتی از عیسی به عنوان عبرانیان    کتابی  ...نویسندهبگشاید. برای دیگران.  ی جدیدی از تجربه راهاافق

هن دارد.وید، چنین تصوگمی ما سخن رستگاریپیشگام" "   یری را در ذ
 

ما  را    آن  که مسیحاهی  پادش، آمدن کامل  رستاخیزپیش از  تا  حال،  با این   بشریت    وز وجود دارد و، شر هنگشود بر 

این    .د ناممی  مبارزه با شرعطف  ی  سی را نقطهاولن مگر عی  گوستاو  د.زنیاد میفر   نهایی  رستگاریهنوز برای  

 کند: می وصیفرستاخیز ت پیروان را پس ازی ربهراست تج. تی. ناست که باید ادامه یابد. ا  نبردی

شر تعبیر کرد.    تظار داشت، به عنوان شکستمرگ ان  س از آنی را که پیه تی خود و توجی مرگ آعیس
از آن از اورشلیم تا جبل الطارق و فراتر  ن همچنان زمین را  یطاعید پاک، شی  وشنبهتین د خساما در ن

بال  چیزی که  ی  شر را به مثابه  ی عیسی برذاشت...ولی آنها پیروزگنمی   تنهاو    د دا می   تعقیب قرارتحت  
عالمفتاده بود ا  اتفاق جهان  مسچیزی که    -  ند و جشن گرفتکردند    ،  جهان واقع، یعنی  ها، ارتباط  آتقیما به  ن

د وز احداشت. هن و  داشت، ولی پیروزی واقعیتمال جنگ  آمده بود...این بنی  رگیری وجود  دست  ن  ابه 
 وجه آنها بود. شادی قابل ت

 
  مداوم با شر و کاریی بارزه این م، بر  رستگاریمعنای    و  ت آمیز یا "ساتیاگراها" از عهد جدید،ش غیر خشوننخوا

 گوید:می د. رایتکنمی  کید ن هستند تاآ که پیروان عیسی مامور به انجام

در انتظار  ی  ...به وظیفه  آمده  چه  آن  ساختن  یعمل  ی ش بود اشاره کرد، یعنپیرواندیگری که  دست  به 
فه و نه  با یک وظیا افرادی  ...اما آنهبودند   زاعیایخود منادیان  ی  متصور شد که به نوبه   پیروانی رابود...

  واهند بود. فقط یک ایده خ
 
 نویسد:می  ر این زمینهف د یا با  
 

آمد. اینحر و جادو  سلطنت خدا با س هد  هد  الی  نتیجه   نخوا قطعی    یبود که به ترسیم آیندهش بشری خوا
مقاوکند.می   کمک مرگبار در بهاسیستم زیم که  پردامی   یمت..رنج بهایی است که برای  جهی  هر  ش رابر 

د  هاسدهه  دارد کای  خچه تاریاجتماعی    هند...ساختارد می   کوانتومی در تاریخ انجام  اشته است. این وجود 
  . انسان دارد عمیقی با آزادی  رآمیزهای اسراپیوند  تاریخی است وی ژهرویک پ ی ثمره
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اش انجام ب و در زندگیر روی صلیاز آنچه عیسی ب بهتری  ک  د تا درکنمی  کمکا  دقیقا در اینجاست که گاندی به م

امتهاج  نه تنها در برابر. عیسی  اشته باشیمد چیست،  مسیح  اقعی  پیرو ویک  ی  وظیفهنکه  ایداد و   تناع  م فعال، یعنی 

نه الخود فع  گی، که در طول زند مت نکرد انی دیگر مقاویک عمل شیطابر یک عمل شیطانی با  مقاومت در بر  زا

مهم است. برای    داد. این یکمی  از خود نشانونت  خشبدون  ت  مقاوم  ،برابر شر سیستمیدر   عدم مقاومت،  تمایز 

از شر سیستی  تن منفالنهفپذیر و اسی  نحوه  می مانند موقعیتی  از قانونتتفسیر  زمان عیسی یا شیوه  فاده  ی در 

به ضایت  ای ر، به معنراند می  زمین بیرون  ا از قانان ردهای  ایندهزفی  که به گونهی  ری، یا سیستمرساالاجرای پ

مقاومت  النهم بود. او فعفراتر از غیر مقاویسی  . عاست  وضعیت موجود ممی   بدون خشونت  ردم در کرد. برای 

ما عدم مقاومت   ست ا یی از خشونت سیستمیک  هافقر، نمونه  خانواده یارستی، سوء استفاده از  ر برابر نژادپد زمان 

همکاری را  هم عدم    عیسیشود.  می   رفتهود پذیعیت موجدر وضکه   که موضع مناسب بود   امیهنگمقاومت یا عدم 

اها(  خشونت آمیز    قاومت فعال و غیرمو   یت نداد.  زمان خود رضا  یخشونت سیستمکرد. او به  می  را پیاده)ساتیاگر

هم زد و  بود را  فت. چنانکه دیدیم، او وضع موجگا به قدرت  عیسی حقیقت ر  ی هاش در برابر بدیعمل  ه وزآمور 

 نویسد:یم  یساخت. رِ نه دگرگورا مان خود سیستمی ز

ر هم سی از شجاعت، خالقعیی استفاده  ی به نمونهزدن هژمونی قدرت یت و قدرت حقیقت برای کشف و ب
ها و اقدامات بعدیرااولیه برای    شود. می  هبرد

 
ما کبونت  عدم خشتر از  گستردههوم  مفدرک این   ما به عنفوظی  ند بفهمیمکمی   مکه   وان عیسی چیست. وان پیره 

زمان خود نبود یانی خارگر با  -خشونتعدم    تر ازان این شکل فعالتوان برای بیمی  گفت که عیسی ان  تومی  -ج از 

 هم قدردانیمنی ویور در زندگی خود از این تمایز  شند. جی. د اهی بایاگرنش باید ساتپیروا  ی بود وهیک ساتیاگرا

 نویسد:می وی کند.می 

از  خشونت    ی...مسئله و امتناع  موضوع صلح طلبی  محدود به  و نمی  خشونت نظامی  شود... بردگی 
االری  فقر، تبعیض جن  نیز از اشکال خشونت هستند.  ژادپرستی و اعمال برتری سفیدپوستانن سی و مرد

هم است.نیز  اشکال  .. تشخیص اینینطور  طرز دردناکت است..خشون  مند نظامکه خشونت شامل  ی . به 
امتناع    م مقاومت به عنوانصلح ناکافی است... عد   موضعدر  چرا اصل عدم مقاومت...    کند کهمی  روشن

مقاومت در برابر یک عمل زمانی معن شیطانی با یک عمل شیطانی دی   از  با  کند که شخص  می   ا پیداگر، 
مواجهتهاجم فع واجهه بامی  ال  م اما در  معناینند نژادپرستی یما  مند نظامخشونت    شود.  دارد.  کمی    ا فقر 

در مقاومت نکردن  واقع،  می  در  زمینه  مقاومت موافقت کند...  خشونت سیستمیا... تواند باین 
  فعال باید پذیرفته شود. یزآمغیرخشونت
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عمل   مقاومت فعال و  در این   گاری درده است. رستشمسیح، که نجات تجربه    ر ارتباط بابدون خشونت د وفادار 

در تاریخ همانطور که استاسن  می  اصلح  عمل زیستن این رسالت  هد: "انجام  می  توضیحشود.  اعمال عیسی د

 نویسد:می ه سوبرینوکطور یا همان است."رحمت  در ارائه مشارکت
 

ما  گوییمی   ... آورد  می   صلیب رستگاریگوییم  می   قتی ... و کاری  خدا    یبه واسطهم که اوج دوست داشتن 
اوا ما    ست که  روند تاریخیبرای معرفی  او  خ  به   مدل توضیحی ارائه ... صلیب یک  دهد می  انجامود 

که در  خواند می  فراه مشارکت در فرآیندی برستگاری چیست... در عوض ما را  اند دهد که به ما بفهمنمی 
  رستگاری تجربه کنیم. ی مثابه  بهتاریخ را توانیم در واقع آن می

 

هوارد یو اج از نجابازبینی درک  کرد که    در اشارهن  داشته باشد.  تشده  جزء  حداقل سه  ابتدا باید   باید 

روش خدا    «،446شی از ماهیت اساسی »آگاپ خداد. »این باور که عدم مقاومت بمی   مسیح را نشان  ی پرهیزخشونت

جامعهبهکلیسا را  دوم، باید    برخورد با شر است.«  برای اد در تاریخ به ی  مسیح را  یپرهیز خشونتکه    ایعنوان 

کند که مفهوم ودر فکر می . یبرجسته کند را    اید مفهوم اتحاد ایماند و سوم، بدهکند، نشان  ایی می مآورد و بازنمی 

»در  ااتحاد ایم من بمانید« بیامسیح« و یوهانن که با صطالح پولینی  دیده گرفته شده است. نا  شود می ن  ین »در 

مرگ عیسی   ییهمان چیزی فراتر از پذیرش اعالمیا   اند.شدهآفریده    ارتباط با خدااً برای  اساس  هاانس یودر، انبرای  

 نویسد:می دراست. یو
 

نیست که   بیانیه  نها پذیرش این تد.  گرد شود و آنسلمی زدایی    ان نیز باید به صورت کتاب مقدس درکایم
مرد به دلیل گناعیسی   ما  اعت کامل و  که از طریق اط  استداری  برفرمان  و  ایمان. این بیشتر تعهد به  ه 
مسیح  همذات پنداری    یعنی  پولس، ایمان  گرفته است. در استعمالمسیح در دسترس ما قرار   یدانهنپیروزم

  از خداست.ت راستای اطاع رد با تقدیم خود 

نت آمیز  غیرخشو  عمل  که ممکن است فکر کنند نجات از طریقتوجه دارد    کسانیبه  از این طریق    با مسیح  اتحاد 

ما نیستاست. ای  "پالژی ما را    ا با مسیح در راه صلیبدهد، اتحاد ممی   ما را نجات  که  ن اعمال   نجات او است که 

ممی  عمل  ادهد. این مسیح است که در  ما  از طریق  زمان از طریق باین راه صلیب  کند.  می  و  او،  در طول  دن 

امهکلیس جات یافته است، ی نگوییم کسمی  قتیدهد تا ومی  رصتیبه ما ف کتاب مقدس نایابد. درک یودر از زبمی ا، اد

را ب  درک کنیم. دیگران  علت کار  موضوع پرداهتر  و استعارهختهبه این  را برراند  .  اندی کردهسهای پولس 

هممی  حس را بیان   ینا ی وی  استعاره عمل  ذات پنداری  کند که از طریق   اتنجاست که    بخشرهاییبا مسیح در 

»در مسیمی  ارهاش  برت شوایتزرگورمن به استدالل آل  م. مایکل یابیمی  ایمان،  کند که عرفان  لکه بح«، نه توجیه 

 
446 Agape  
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 -  چالش کشید لس را به  ب پوسندرز همچنین تفسیر غال  .پییا،  1977پولس بود. در سال    یتجربه   مرکز الهیات و

 نویسد:می ح« مرکز الهیات پولس است. گورمنارکت در مسیکه »مشاین

 

د ر  د ارت "عب از پنجاه بار  آمده است،صحیح  ی  هاامهنر  مسیح ]عیسی[" بیش  "د   پولس  ر  در حالی که عبارات 

ما عیسی مسخداوند ]عیسی/عی هم تقریباً چهل بار ظیسی مسیح[" و "در خداوند  برخی از این .  شوند می   اهرح" با 

اما    نچه خدا »درمتون به آ ا ایماق این متون به وجود در مسیح  اتف  هب بقری   اکثریتمسیح« انجام داده اشاره دارد، 

  اما »در مسیح« بودن اصوالً نفوذ...    ییستن در یک حوزه: ز عرفانی نیست ،  ی استفضای که  قدر  . زبان آنکنند ی م

م در زندگی جامعهمشای  اسطهوبه  به ویژه قدرتی که    سیح بودن است، به معنای تحت تأثیر قدرت  که ای  رکت 

  .داشته باشد سازگاری صلیب او  و  کند می را تصدیق بوبیت اور
 

و مشارکتهاعارهاستپل   هم    ی حقوقی  را با  اما به گفتآمیزد می گرایانه  در   یه ،  او    سندرز »نیش واقعی الهیات 

امه اشارهگورمن د   ت«.ی مشارکتی نهفته اسهامقوله اد  لس از عبارت »در مسیح« استفادهکه هرگاه پو کند  می  ر 

ه ای افراد نیست، بلکه ببرتنها  کی بودن با مسیح  ی  یبهر. تجشود می   ز ضمایر جمع استفادهایونانی    ند، در متنکمی 

مهکند که عبارات انگلیسان میشبر این، گورمن خاطرنافزون ه دارد.  اجتماع نیز اشار »با« به سادگی  یی حاوی کل

 د: نویسمی کند. اومی ان، تجربه یا تفکر پل عادالنه عمل نسیاری از زببرای ب

ما با مسیح د می  . پولسکند می   " بهتر کار-coشوند "یپ رفته  ه با مرگ او شکل گ و مصلوب شده ایم، کفن  گوید که 

واهیم گرفت،  نه  امندشکوهایم و با رستاخیز او   همدرد اگر  و  شکل خ و . او و با ا ی کنیم، وارث او هستیمبا مسیح 

واه ... که اتحاد ستینده ادر آشکوه  یح و بر رستاخیز و  سم ا  و مرگ ب  رکت بر رنجشد... تمرکز این مشا  یمتجلیل خ

 ک واقعیت مداوم استذشته نیست، بلکه ییح یک رویداد یک بار گبا مرگ مس
 

ما کمک میید بناین دسته مکنند تا  ها به  وید میکه  الگویی  نیم،  الرد عبور کربوط به الگوی نجات آباز انتقادات 

هشود. آنی می مسیح ناشز »تقلید«  نجات یافتن ا ما کممها  یم که پالژی«  کنگذر  د  د از این انتقاکننک می چنین به 

را به ر  واست   عمل خشونتعنواستگاری  امه  .پرهیزانه تصور کنیمن یک  اد برای اقدام کار عیسی    یرستگاری 

ما است. یکی بودن با مسیح از    مل غیرخشونترخشونت آمیز از طریق عغی بازنمایی  ری او و  طریق یادآوآمیز 

 :نویسد می یودرسخن با تکرار  لوفینک ض است.راتر از تقلید محمروزی، فا یدر جامعه   وعملکرد ا
 

  با این شخص. ری بدون حسادتبود: همذات پندا پیرویبلکه  بزار گسترش جامعه جدید تقلید نبود،ا

 برت بارون: ا به قول رای     
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از بی احسین باشرون قابل تتجسم چیزی نیست که  آن شرکت ند، بلکه  در  اناجیکنیم.می  رژی است که  ما  از  ل  .. 

...  کنیم، بلکه در آن شنا کنیم  بدر آن باشیم، نه اینکه در آن تعجه  خارج نباشیم، بلک  اهند که از انرژی مسیحخومی 

 .مشارکت ما در رویداد تجسم است برجسته کردنگانیک زیبا. به منظور تصاویر ار
 

ما د ی م   جا کاره در اینوع علیتی کن ماشناسیم می  خود   ی هزمرر زندگی روکند، چیزی است که    دانیم که بودن می   . 

  محبت ش  آفرینو    ،یجاد قدرت ا  محبتدهد. قدرت  می  ریما را تغی  ستاییمشمیوستش داریم و  ر حضور کسی که د د 

من اخرا   هفته  کند. چنمی   هد این بودم که این علیت چگونه کار یرا شخصا شادارد.  من و همسرم  س  پد  از اینکه 

آهنگی را شن  Wicked  ینمایشنامه  چون    ،شناختم  : »چون تو رابه اوج خود رساند   امه رانیدیم که نمایش را دیدیم و 

.  دیدیممان از دبیرستان  صیلی نوهالتحن فارغ در جشنامه را  نمایشن  ایام.«  کرده  برای همیشه تغییر  -  شناختم  تو را

هما  غ التحصیل ایستادند و با، سه فارجشنپایان    در مکال  Wickedن کلمات  اندوه  ی خود خواندند.  هاسیرا برای 

در این صحنه،    هنامه کلمات یک جادوگر بند نمایشات ترانه دیگر مانکلم قدردانی  کلمات بیانگر  دیگری نبود. 

همهد که این جوای بو صمیمانه  آموکیی که از  چیزهای  یانان نسبت به یکدیگر و  خته و دریافت کرده بودند،  دیگر 

چهار سال زندگی داد که چمی   شانن همانی  ییر کرده بودند. چشان، واقعاً تغمشترک  گونه در  م هفته بعد در یک  ند 

شد، شرکت کردیم.   آنها برگزارشیش محبوب و بازنشسته  حیاتی برای ک  بسیار  یی که توسط یک جامعهظخداحاف

ان زمان پرداختند، در پای  زندگی و  د بهر دوازده سال گذشته با کشیش خوف که د لتلیساهای مخ پس از انبوهی از ک

همه ولی  د، برخی با چشمانی اشکبار،  نی کشیش قرار گرفتند و آواز خواند ستادند و رو به روایافراد  صر، تمام  ع

او و  کردند. با سپمینگاه    به  همابر  -  شناختم  راتو  شناختم، چون    راتو  ، "چون  حبتماسگزاری  یشه تغییر  ی 

آهنگی کرده م." هرگز   دانستند. می ان رامهرب محبتعلت آشکارا ا رسید. آنهست به نظر نمیقدر دراینا

 نویسد:می سوبرینو   

ا مژده و  ،اشند ب  محبتها در محضر  ساننوقتی  انسان  آن را  گونه بودن... این به همینند. و دعوت  دانمی   یعمیقاً 

در  بخشرهاییاثرگذاری   می  قالب یک علت مثال  بیشتر  داده  یت یک علت کارآمد... این عل  شود تازدنی نشان 

  علیت نمادین است.کارآمد نیست، بلکه 

مننه به خاطر ی   ی ارتباط صمیمانه با خداست،ر س رستگاری به معنای برقراپ ه به خاطر زمان، بلکتوی بی -ک 

 اری که هنوز باید انجام شود. ک

هارد       ای معاصر وفادار باشد و به نیازهاب مقدس  نجات مسیحی که به کتد که درک کافی از  م بیان شر فصل چ

 رآورده کند: ا بید معیارهای زیر رپاسخ دهد، با
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 شته باشد ید یک آگاهی تاریخی کامل دااسوتریولوژی ب •

 دهد ماعی و همچنین شخصی ارائهو شرارت اجتبرای مقابله با گناه  راهی •

هد ند رستاخیز او پیو با مرگ وی عیسی را دگنز •  د

هد که منطقی  ا ارائهمدلی از علیت ر •  باشد د

 باشدشته داری به جز سلطه دهد که نظم دیگ هبرای اعمال قدرت ارائ روشی •

مه آنثیر مفهوم ساتیان مجدد نجات مسیحی تحت تأ ب ارها را یاگراها گاندی، ه  کند.می دهبرآور معی

مج      آنسلمیانه نی ساتیاگراها گاندر پرتو  جات مسیحی  د ند »تفکر  ادعاست. گوستاو  دی« قطعاً   کند که می  اولن 

ح ت، مدل کریستوس ویکتور، مسیشده توسط کلیسای اولیه وجود دازی که به طور گستر از نجات، چی  درستدرک  

 کتور استکریستوس ویاز  خشونت  عدم  الهام گرفته از  مسیحی  ا درک نجات  رد بزرگ با شر است. آیپیروز در نب

مدل بال هر  ردی؟ هیچیا  مدل    دو است. اینکدام نیست و  آن گونه که درست  .  است  Christus Viatorبیشتر یک 

مهاجر، مسیح پیشگام  بیشتر یکآمده،    کتاب عبرانیاندر  در   رهای بسیتاس  مسیح  در تاریخ با. کا ید ار بیشتری 

ما نشاعیسی راه را بد. عدم خشونت  انجام شو مدل، مبارزه با شر است. از ای لص محور ادهد.  می  نه  نظر ن  ی این 

مد  ما را بل کریستوس ویکتور اسشبیه  متعهت. ساتیاگراها  مبارزه  د در اجتماع  نتوامی   کند. مبارزه تنها می   د ه این 

از  و  م  انجام شود  آمیز دیگرانی که رطریق الهام  رامی   ی راپرهیز تخشونی  هااهحبت  و  را ی سل هاهآموزند  طه 

اتحاد ید صرف نیست، بلکه در  تقل  کما این تقلید یردی است. االشبیه مدل آبشود. از این نظر  می نجام  اموزند،  آمی 

 . استاو  یرویپو  با مسیح

ک مدل بپایان: مفاهیمی   نجاتنت خشوبدون رای الهیات ی

مورد کنشپذیرش تعلیم عهد جدید        ما را تغییر  در  ما با ا  ینحوه  همچنین بر  دهد.می   غیرخشونت آمیز  رتباط 

مورد ایمان خو  رداختیم،  اثر به بررسی آن پوم رستگاری که در این  بر مفه  افزونگذارد.  می   د تأثیریکدیگر در 

ما نیز نیاز به بازناسایر اصول اساسی ایم م  سییو ن  من پرسید ثادارند. برای  از  من  که  ند  ل  از مراسم آیا درک 

واقعاً عشای ربانی  رک من از  متوجه شدم که د ن  م  ؛کرده است ی تغییر  یسعخشونت    عدمعشای ربانی با درک راه  

 است.تکامل یافته 

آموختم که عشا  تر بزرگبا        مرشدن  ما  مقدس میای ربانی یک قربانی بود.    ای به شیوه  م.خوانیسم را قربانی 

اما واقعی، قرب محر  انی کالواریمرموز  من کامالً اه قربانبانگراب، قدر مراسم عشای ربانی تجدید شد.  ی بود. 

در آن زنبودم که فداکمطمئن   معناست.  اری  چه  آداب و رسوم باسمینه به  ات را برای تانی که خون حیوانمن با 

محاورهه معنای رایم فداکاری را عمدتاً بکن. فکر می دمریزند، ارتباطی ایجاد نکریم  دلجویی از یک خدا ای آن ج 

همهبخشید   -ام  درک کرده هدف ببه خاطر  چیز    ن  ک  عشاء عیسی ه در مراسم  زرگ. فهمیدم کدیگران یا برای ی
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هم لابه همین دلیل است که در آن س بخشید.می برای ماور داشت و جان خود را دوباره حض  ترین ها سخنان تقدیس م

هی باعث جام میناین عمل را  را به یاد من انجام بده." وقتی ا  ریاین فداکاا  یبود. یعنی "این عمل،  عبادت    یهلحظ د

 اشاره کرد. بدان  بود که »این« ای عجزهراب حاضر شوم. این مهای نان و شر گونهشوی دوباره در زیمی 

من نهادییهای بعد، شورای دوم واتر سالد  مرا  نه کرد کان این درک را در  قربانی  سم عشای ربانی فقط یک  که 

هدف  غذایی ا  ی، بلکه جشنی برای یک وعدهنیست سیح م زیر نام  ای  وح شام آخر، تشکیل جامعه، در رنآست که 

مر. شوبود  مراسربانی یک قرب  یاسم عشارا انکار نکرد که  اما  هبی جدید بر مراسم عشاانی بود،  مذ عنوان    ه ب  ءم 

مقد   ییک وعده ه میز برای صرف غذا درآورده بودند.  به شکلی شبیمحراب را برگردانده و  د کرد.  س تأکیغذایی 

همه بینبلکه برای استایش،    برای  تنهارا بعد از تقدیس نه  ن و جام  اکشیش میزب دهد  رای شرکت در غذای  که نشان 

اال  مقدس محرماآماده هستند،  د قابل دسترسی کری میقربان  ه نبود و فقط برای کشیشی کهن گرفت. این زبان التین 

همهکه زبان محلبود، بل مناتودگان میکننشرکت   یی بود که از طریق آن  ی غذایی در کنانون وعدهانند یک  ستند 

ما شروع کردیم به تر ارتباط برقرار کننگبا یکدی   ه د خانوا ا سایر حاضران. مراسم عشای صلح ب  یقسیم بوسهد. 

ما را  ارب جهان انجام  ای خانواده خود  اعضا حمایت  کند تا زندگی خود را بآماده  مسیحی    به عنواننی قرار بود  در 

هیم. من انجام  »ه، »این« در  ک از تودبا این در  د ن غذای اجتماعی یگری پیدا کرد: »اید بده« معنای  این را به یاد 

ن« به که با »ای ای هکنند«. معجزی شوید که از یکدیگر حمایت م یاد که واقعاً تبدیل به جامعهای انجام دهیگونهرا به 

 پیوندد.ی م به هم شود و می لشود، این است که جامعه، کلیسا، تشکیمی ن اشارهآ

  -در آغوش بگیرم    را درک کنم و آن را  ویپیردعوت عیسی به    امن کمک کرد تگاندی به    یک ساتیاگراهارد 

به روشی فهمم که نجات  می  ، منخیز. در نتیجهاش در رنج، مرگ و رستاشونتخعدم    یپیروی از عیسی در شیوه

معناست. باید در ککام چه  متفاوت به  امهندها معقب    کسانی کهکمک به  ار  الً  اهی بکار ساختن پ  یاند و اد  ا او ادش

من داده اس  همچنین درک کامالً . این درک  ری دراز کرد ، دست یامتحد شوید  . این فقط یک  تجدیدی از توده به 

هرا  نیست که روابطغذایی    یوعده مهمتر از آن، در زندگمی   مانن و برادرانافقی ما را با خوا م ی من، مراسسازد. 

مام عاست. این  ملی  عفراخوانی برای اقدام  توده،   برد. یم  نیای رنجور پیشسوی د را به بیرون و به    لی است که 

ها هستم. هستند. منتظر شنیدن آنکلمات جذابی  شنوم، آنها برای منمی " راد "این را به یاد من انجام دهی وقتی کلمات

هدان گذشته و حال فکر می شبه  . به  شود م میخیلم متالطشود و روحیه و تتم از اراده سفت می پش الگوی نم که  کشا

ز فقرا و بیماران و  ا   اند،قاومت از خود نشان دادهم  ستمدر برابر    اند، کرده  خشونتعدم  راه  استفاده از    نگیچگو

چنین هم .  اند ته رف  «انمنبه سوی »دشاند  ی که داشتهمحبت ن به  با اطمیناو    اند،مراقبت کرده  هاو زندانی  گاند ش رانده

می  ً که واقعکنم  به این استدالل گاندی فکر  جها  ا در کنار  ین اهیمسا است که  را   دارد، که خشونت میهم نگه  ان 

خشونت.   یه واقعی است، نه مایاان چیزی است ک، که دور مراقبت روزانه انستگسیختگی بافت عادی زندگی اس 

ACKU



ی رهایی گاندی و مسیح:   بخش عدم خشونتنیرو
 

184 
 

مراز فرزندا  کنم که فداکارانهمی   فکر  یبه والدینمن   آموآموزگارانی که  کنند و  می   اقبتن خود  زان خود را دانش 

 ست نه استثنا.ر ابدون خشونت یک هنجا مل ع. کنند وارد متن می

جهان چقدر به این پی  کنم من همچنین به این فکر می هد نیا  ام وکه  دارد  این شا م  -ز  به   ا با اعتقاد چقدر فرهنگ 

هم آمیخته است، چگونه   مااتبدیل شده  نماهایارزشترین  به عمیقو "ملت"  امنیت ملی  خشونت در  به    ند، چقدر 

 تیم. هس هابتدر معرض خطر  شتباه خود اخاطر 

هید." به شما نشان دادم انجان روشی را که  اکنون برای من به معنای "ای  ین را به یاد من انجام بده"،"این" در "ا م د

مقاومت در برابر شر و بازگشت  ای من زندگی کردم و یاد دادم. ارا انجا  خیر به بدین روش  هید که  ر را ین کام د

مقاومت را بحتی اگر س  د نجام دهیا هید زیرا  محبت با  را  یزد. این کار  رانگخت باشد و  دانید که دوست یم  انجام د

ند او  است تا مانا شناسایی کنم که از من خواسته شده  ی خاصی رهاراهکوشم  می شنوم،  می   ی آن کلمات رادارید. وقت

یی آماده کن ذا»غیعنی  تنها  ن«، و نه  ر قربانگاه نازل کبا  ا بگو و مرر  نیست که »کلماتآن  دگی کنم. »این« فقط  زن

هد«. اکنون برای من، "این  لاز مؤمنان را تشکی ای  جامعهکه   دم ه من عمل کرگونه ک" به معنای "آنرا انجام بده  د

هید خشونت  عدم  پاسخ خشونت را با  .  ید رگردانا به بدی بنیکی رو  عمل کن". صلح طلب باشید    نیاانس  یمعهجا؛  بد

رای پیروی از راه او  بمن، عشای ربانی، دعوتی است  .« اکنون برای  نید راه از یکدیگر حمایت ک در این  و  ؛  بسازید 

 کنند.ی م دارد که راه او را دنبالپیروانی  است که عیسیفر. معجزه و شادی این و روزی برای سو رزق 
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