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  :  نکتهسه
برای خواندن آن ها . متن مقاله، به یادداشت های مترجم اشاره دارندشماره های مندرج در خطوط  -  

ّ       کافيست پوینتر را بر روی شماره نگهدارید ویا تق ه کنيد) در نسخه ی کامپيوتری( برای برگشت به متن، .                                             

ّ       کافيست باز برروی شماره، تق ه کنيد                          .  

  .ستارمترجم است و نه مولف یا ویرااز سوی  ،توپر یا کج لماتک تاکيد با -

عمق بيشتری  در پایان این مقال، بحث پر ارزش آقای بهرام محيی در زمينه نافرمانی نيز خواهد آمد، که -

 .به درک ما از مفهوم نافرمانی مدنی خواهد داد
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   مترجمپيش سخن
           افرمانی مدنین

   و                    

  نری دیوید ثورواه                      
  

نافرمانی مدنی برای اولين بار از سوی هانری دیوید ثورو در مقاله ای به همين نام  عبيرت

برای درک بهتر این مفهوم لزوما .  نوشته شد١٩این مقاله در آمریکای قرن . بکار برده شد

  . پيدایش آن را بررسيد" زیر متن"باید می 

یکی است که جز با آگاهی دقيق از آن  اما دارای نقاط روشن و تار،تاریخ آمریکا هر چند کوتاه

آمریکا بخش مهمی از . نمی توان مدعی شناخت بخش مهمی از تاریخ فرهنگی غرب بود

 قادر به ،فرهنگ فعلی غرب را توليد نموده است و لذا بدون شناخت عناصر تاثيرگذار آن نيز

  .امروزی نمی توان شد تحرکات عمده ی بشر  موثر برواملشناخت ع

  

اینکه نا فرمانی مدنی یکی از عناصر تاثيرگذار بر تاریخ معاصر فرهنگ آمریکا و جنبش نظر به 

حقوق مدنی در آن کشور می باشد و به تبع آن بقيه ی نقاط جهان معاصر، آن را بعنوان 
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شيوه ای برای تحرکات اجتماعی مطرح ساخته اند و با توجه به نو بودن این مفهوم در 

هل اندیشه، ضرورت دارد که با آشنایی  وگفتگوی بيشتر در مورد آن، گفتمان غالب ایرانيان ا

 سایر بنيان های فرهنگ ساز با  بی واسطه ترآشنایی نيز  مانع از  خلط مفاهيم شده و

  .ملل آسان تر گردد

  .ترجمه ی حاضر به همين خاطر است که تقدیم می گردد

  

نافرمانی :  گذاشت این است کهاما قبل از هر چيز  نکته ی مهمی که نمی توان ناگفته

مدنی وسيله ای برای انقالب بمعنی براندازی نيست، اما ابزاری اصالح طلبانه و محدود 

حصر ماشين حکومتی بمنظور عادالنه تر کردن آن است که به  کننده ی قدرت بی حد و

 و ،نافرمانی به کسب قدرت نمی اندیشد. تعبير ثورو این خود بمعنی انقالبی واقعی است

ّ فر  َ  ت زادی فرد مستقلآدر عوض بيشتر با اخالق، وجدان فردی و   .و کار دارد  سرد یافته 

 تحميلی یا ارادی  تغيير ایجاد  ازان شدگنافرمانی مدنی برخالف انقالب که متعلق به نااميد

فراخوانی است، ) و به تعبير انقالبيون، دشمن (ی"دیگر آن " و  های حریفخصلتدر 

 تا با پاسخ به ندای وجدان و عمل ،ی یک ملتميدوارترین جان ها و روح هاااست خطاب به 

 اقدام کنند و در صورت )چه بخواهد یا نخواهد (مستقيم، به اصالح شرایط و تغيير رفتار حریف

 نافرمانی مدنی در .دن را زنده نگاه دارخود وجدان تفرد یافته ی ،عدم موفقيت، حداقل

ّ    است، ام ا ثبت آن و بقای م حکومت منافعخدمت ّ  با تایيد رفتار عادالنه آن و همزمان با رد                                                

  .عملی اعمال ستمگرانه ی حاکميت

  . و نفرتنافرمانی مدنی از جنس گفتگوست و آشتی، و نه از جنس قهر: کوتاه سخن اینکه

یا (با رعایا  حاکميت، تا به گفتگویی برابرکيفی بقا و ارتقاء برای مغتنم لذا فرصتی است 

خود بپردازد، گفتگویی که در اثر دوری حاکميت از ولی نعمتان خود، مدت ها به ) دانشهرون

ّ   مشو ق  لذا قبل از هر کس و هر نهادی، این حاکميت است که می باید .تعویق افتاده است   

برای اطالع  .آن باشد تا بقایش تضمين و منافع شهروندانش نيز تامين گردد خواهان رواجو 

مراجعه   org.walden.www وorg.thoreausociety.wwwثار ثورو  به بيشتر از زندگی و آ

  .کنيد
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  نافرمانی مدنی
  

  برابر اقتدار حکومتی ی حقوق فردی دردفاعيه 
  

  

  نری دیوید ثورواه          ِ اثرجاودان  
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   ویراستارپيش گفتار
  

روزی « :  را چنين بياد می آورد١٨۴٣یه  ژانو١٧ دفتر خاطرات خانم برانسون الکات روز  

پرهيجان بود، چرا که آقای الکات از پرداخت عوارض شهر خودداری کرده و مقامات شهر نيز 

پس از مدتی که انتظار . پس از مشورت با یکدیگر،  مجازات زندان را برایش تعيين کردند

به این .  پرداخته استکه دوستی مالياتش رازندانی شدنش را داشتيم، به وی خبر دادند 

رنج در راه عقيده "قهرمان ترتيب بود که ما را از رنج دوری اش معاف ساختند و او را نيز 

  .» نمودند " 

  

 از پرداخت ماليات سرانه خودداری کرده بود ، ١٨۴٢هانری دیوید ثرو نيز قبل از آن در سال 

" سام استپلز " روزها بود که در همان .  کسی بسراغ وی نيامد ١٨۴۶اما تا اواخر جوالی  

کالنتر  شهر که موظف بود کسری  ماليات های  پرداخت نشده ی  شهروندان را خود 

 بر ١برکه ی والدنبپردازد ، به سراغش آمد و با بردن او بزندان، آرامش زندگی وی را در 
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  .هم زد

  

شبی را در زندان اما ثرو برخالف الکات ، قبل ازینکه کسی مالياتش را بپردازد ، حداقل 

ً                                              پرداخت کننده ی پول احتماال  عمه اش ماریا بوده و نه آنچنان که مشهور است، . گذراند                         

ّ                              از دید امرسون این رفتار ثورو ناشی از خس ت، القيدی و بی نزاکتی وی بوده - ٢امرسون                                       

  . است

                     

ن شب به همااز همين رو از . دنبو" رنج در راه عقيده" ثورو مایل به دست برداشتن از لذت 

 ٣"هفته ای بر روی رودخانه های کنکورد و مریماک" بعد کار را بر روی کتاب خاطرات 

 دو ١٨۴٨در اوایل . وظایف فرد در رابطه  با دولت پرداخت آغاز کرد و درآن به وارسی حقوق و

بعد  و سال اختبه سخنرانی پرد ٤"نافرمانی مدنی" بار در باشگاه شهرکنکورد، درباره ی 

 ٦"یاليزابت پی باد"  به مسئوليت ٥ناسیشمقوالت زیبایی مقاله اش را درنشریه ی 

مناسب دانست تا علت خودداری خود را  فرصت را   نيز٧کتاب والدنحتی در. بچاپ رساند 

مقابل  همچون رمه ی  گوسپندان در حاکميتی که مردان، زنان و کودکان را"از شناسایی 

  .شرح دهد"  فروش می گذارد  سنا به خرید وپله های مجلس

                           

 مفصل تر و  خود بسيار گسترده تر ِ  شد که در مورد نافرمانی مدنی  ثورو ناخواسته مجبور

                                                    ً           و بنویسد، چون آن کسی که مالياتش را پرداخت، وی را عمال  ، از فرصت توضيح داده 

محروم پيشگاه مردم و از طریق دادگاه ات در استيضاح علنی و اجتماعی مفهوم مالي

در . سرتاسر جامعه مطرح سازد این چنين  استيضاحی می توانست مسئله را در. ساخت

، وی ناچار بود که خود به تنهایی مسئول  افکار عمومی آگاهکه اینک بدون حضور  صورتی

ید جلب توجه برای کسب موفقيت، اقدامش می با. پيام بگوش دیگران باشدآن رساندن 

می کرد، چراکه در غير اینصورت، هرچند بزندان رفتنش ممکن بود که نياز شخصی وی را به 

اساس اصول اعتقادی شخصی اش ارضا کند، اما پاسخگوی  ميل او به مطرح  زندگی بر

ساختن محتوی آرمانش در ميان عامه ی مردم نبود تا به کمک آن، وجدان های خفته ی 

سخنرانی اش درزمينه ی اصولی که  ندان رفتن وز.  سياسی فرا خواندآنان را به اقدام

به آن نام  ٨چایمن. جی . جانانگيزه ی این اقدام بودند، نمونه هایی بودند از آنچه که 



 
 
٩

   .می داد تبليغ عملی

                       

فایده را  حتی  بدون اصالحات عملی فوری یا برنامه ریزی شده، حداقل این ،اقدامات فردی

دارند که در نهایت به آموزش افکار عمومی در دراز مدت منجر می شوند و این خود 

  " . سياست است ِ  آموزش، در واقع خود" دستاوردی کم ارزش نيست، چرا که 

  

 ابتدا عمل و سپس توضيح ٠٠٠از هر چيزی بعنوان نماد استفاده کن  : "چایمن می گفت

وی نيز همچون ثورو " .اندیشه شدنو مطرح ده شدن شني این چنين است راه ٠٠٠٠عمل  

ً                    که احتماال  براو تأثير گذاشته  ، )  نوشت٩نظریه عدم مقاومتایمن مقاله ای به نام چ(بود         

سر کسب  پس از یک دهه تالش اصالح طلبانه ی تشکيالتی دریافته بود که در مصالحه بر

ده بود هر آنچه را که ، اصول کمرنگ می شوند، متوجه شپيروزی های سياسی موقتی

.  تائيد کرده ای، حمایت کرده ای و هر آنچه را که اغماض می کنی،چشم پوشی می کنی

دریافته بود که اگر بخواهی با تمامی وجودت واقعا بصالح حکومت خدمت کنی، به گفته ثورو 

  ". ... ی منفرد و مستقل تکيه کنی به زنده دلی، نشاط و نيروی یک انسان زنده: " باید

  

ّ صر وجدانی م"فردی، خواهان شجاعت و  این تالش  ، در ١٠هنری جيمز است که بقول "  

 مشاهده و  قابلبه خوبیمنتشر می شد،  " ١١نيوانگلندی هامجله ی  درکهثورو مقاالت 

  را تائيد می ١٢جان براونفبار  َس                                        َ ثورو اقدامات دليرانه ای از قبيل شبيخون ا . آشکار بود 

س ازین ماجرا براه افتاد، این حقيقت را در نظر او کم رنگ نمی حمام خونی که پ. کرد

همان حاليکه دیگران  در. بدرستی عمل کرده است ساخت که براون بر اساس اصول خود و

 مرثيه خوانی می کردند، ثورو بخود اجازه می داد تا با فصاحت ،براون یانه  نابخرد تهوربرای

  . م خونی و هم سنخی وی را با خود دریافته بودتمام در مورد او سخن براند، چرا که ه

  

تن آسایی، از خود راضی بودن و جبن اخالقی، همگی  نتایج اجتماعی ماده  بی تفاوتی،

 در برابر آن پرچم قانون ١٣"متعالی"فلسفه ی گرایی مصلحت جویانه ای بودند که 

  .  فلسفه بودهمين پيرو ،ثورو نيز. اخالقی خود را برافراشته بود
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 یادآوری می کند که بيشتر انسانها با بی توجهی شدید به ..."هفته ای "او در کتاب 

 را بازگو می ١٤آنتيگونوی صحنه هایی از نمایشنامه ی . قوانين اخالقی زندگی می کنند 

قوانين "  خودداری می کند، چرا که وی به ١٥شاه کرئونکند که آنتيگون در آن از اطاعت 

: رفتار آنتيگون، عمل ثورو را توضيح می دهد. اعتقاد دارد " ر خدایاننانوشته و تغيير ناپذی

 ١٦."  بلکه در برابر قوانين فراگير عالم است،پيمان بنيادین انسان در برابر حکومت نيست"

 مطلق، تنها حقيقتی است که مصلحت همگان          ِ ی و درستی  راست: "وی مدعی بود که

ی را رسميت می بخشد مسئول و متعهد انسان در برابر حکومتی که بی عدالت. است

 ثورو منکر ،با این همه" .اکثریت است               ِ  قانون و حکومت   ِ  وجدان، برتر از مصلحت. نيست

ضرورت وجودی دولت نيست، بلکه معتقد است دولت تنها هنگامی شایسته ی اطاعت 

ر و وی در اساس، حکومت را بمنزله ی ابزار خي. است که اهداف غایی اش اخالقی باشند

               ً        باشد، و نه صرفا  دفاع پيشبرد حقوق بشرنهاد اخالقی مثبتی می بيند که باید هدفش 

 بيرون خود "  ِ  قليت خردمندا"برای نيل به این مقصود دولت می باید که به. از حق مالکيت

  .ارج گزارد

  

بصورت ساخت  جاده و مدرسه و حفظ محيط - در مواقعی که دولت، رفاه اجتماعی را 

ارتقاء می دهد، ثورو به پرداخت ماليات خود تمایل دارد و آنطور که خود می  – ١٧زیست

ّ ام " .بسيار آماده اطاعت است: "یدگو ا هنگامی که دولت با عدالت همخوانی ندارد، وقتی  

ناراضی شرارت و فساد هایش تبدیل شود،  سبب می شود که فرد به شریک ساکت و

می سازد که خاطر نشان " ...هفته ای "کتاب رو در انسان چه چاره ای خواهد داشت؟ ثو

ّ در مقابل شر  روشن است که . ، نمی توان از انفعال توصيه شده در متون هندو پيروی کرد          

ً                          این دیدگاه وی عمال  بسيار غربی است و نه شرقی ترجيح می داد که با شجاعت به . ١٨                

هيچگاه "  که ١٩منبره": می گفت. ستم حمله برد تا اینکه منتظر دفع خود بخودی آن شود

 نيست، بلکه این ٢٠الگوی آرمانی مصلحين و رادیکال ها" خود را برادر نوع بشر نمی داند

مسيحی که چایمن نيز از زندگيش " .چنينی است مسيح است که شایسته ی مقامی این

ّ                     در مقابل شر  ایستادگی مکن، بلکه : "هایی آموخته بود، مسيحی که گفته بود درس           

سالح .  با مصلحت گرایی نمی توان بر مصلحت گرایی پيروز شد".لبه کنبا نيکی بر آن غ

 نشاط و پرتحرک پرراستين این نبرد وجدان است، فقط وجدان است که تماميت جامعه را 
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 اگر نهادی اجتماعی فاقد روح است، فرد می باید آن روح را ٢١"رالی " بگفته ی . می سازد

  . به آن نهاد بدمد

  

 آن گذاشتن چوب الی چرخ هدف بيدرنگ . ری منفعل نيستنافرمانی مدنی ام

 آن، تحليل بردن هدف نهایی،  اما ٢٢ ضد اصطکاک است پس.حاکميت است

 قانون اخالقی بمنزله ی مالکی برتر از  و عرضه یمصلحت گرایی بکمک معرفی

هنگامی که قانون اخالقی تکيه گاه رفتار می شود، حتی . حق و اقتدار اجتماعی است

  .انفرادی نيز، بمثابه ی ابزاری است با نيرویی بی پایانم اقدا  ِ  ناچيز  ِ   ماهر

  

ً                                خودداری ثورو از پرداخت ماليات، احتماال  بی فایده بود، اما توضيحاتش در مورد اهداف و                                      

 –نتایجی داشت که نمی توانست پيش بينی کند " نافرمانی مدنی"اصول رفتارخود در 

هر نقطه   و نيز پایداری در برابر ستم در٢٣راهای گاندیساتياگجنبش کارگری انگليس، 

او نه تنها در مورد اهداف حاکميت با . ای از جهان، نمونه هایی از نتایج تالش های وی اند

 نيز ارائه سالحی آماده برای عادالنه ماندن هميشگی آنخردمندی اندیشيده، بلکه 

را در سراسر جهان بخوبی ، ثورو "نافرمانی مدنی"بی جهت نيست که . داده است

  .  شناسانده است
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  نافرمانی مدنی
  هنری دیوید ثورو: بقلم

  

  

بهترین دولت دولتی است که کمترین فرمان را صادر " این شعار را صميمانه می پذیرم که 

اگر . بعالوه دوست می دارم این آرزو هر چه سریعتر و هماهنگ تر جامه عمل بپوشد" .کند

بهترین : "گيرد، در نهایت به آنجا خواهد رسيد که من نيز معتقدم، یعنیاین کار صورت 

ً            حاکميت، حاکميتی است که اصال  حکومت نکند و مردم هنگامی صاحب این حاکميت "                          

  . خواهند شد که خود را برای داشتن آن آماده کرده باشند

ً      نيست، اما معموال  بيشتت، دولت چيزی بيشتر از یک مصلحت بهترین حال در ر حاکميت ها و               

  صورت می گيرد٢٤اعتراضاتی که عليه یک ارتش مستقر .گاهی تمام شان ضد مصلحت اند

               ً      ممکن است نهایتا  به –اعتراضاتی که پراهميت، پرشمار و البته در خور گسترش اند-

                ً             ارتش مستقر منحصرا  بازوی مسلح . اعتراض بر عليه یک حاکميت مستقر نيز منجر شوند

دولت، بخودی خود  ساختاری است . و نه گروه های دیگر اجتماعی است ٢٥دولت مستقر

 نموده اند، اما همين ساختار، قبل ازینکه  انتخاب                 ً                      که مردم آنرا صرفا   برای اعمال اراده شان
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مردم بکمک آن دست بعمل زنند و از خدمات مورد انتظارش در جهت رفاه خود سود برند، به 

شاهد این مدعا، . نعد سوء استفاده و انحراف است همان اندازه ی ارتش، در معرض و مس

                     ً                  یعنی رفتار افراد نسبتا  انگشت شماری که  : است  ٢٦ با مکزیک دولت آمریکاجنگ فعلی

ازحاکميت مستقر همچون ابزاری در خدمت خود استفاده می کنند، چرا که  عامه ی مردم  

  .از همان ابتدا از فرصت کاربرد این ابزار محروم مانده اند

  

ُ    آیا دولت فعلی آمریکا، چيزی است بيشتر از یک س نت   که تالش دارد - هر چند متأخر- ِ                                              

خود را دست نخورده به نسل های بعدی برساند، سنتی که در هر لحظه بتدریج بخشی از 

جامعيت، یکپارچگی وماهيت اوليه خود را از دست می دهد؟ این دولت فاقد نيروی حياتی و 

به اراده  انسان می تواند آن را بنااین گونه افته ی زنده است، چرا که تالش انسان فردیت ی

برعکس، نوعی سالح چوبين است که بسوی خود . ی خود تغيير جهت دهد ومنحرف سازد

مردم نشانه رفته است، اما در عين حال بخاطر چوبی بودنش نمی توان آن را بی اهميت 

غریو  ، بکمک آنتااری پيچيده داشته باشند پنداشت، چرا که مردم می باید سيستم یا ابز

راضی اش  و کنند را فهميده ، بخواسته اش عمل شزبان بتوانند وشليکش را بشنوند 

  .سازند

  

 دولت ها به این ترتيب است که نشان می دهند چگونه با موفقيت می توانند در راستای 

ن مردم را نيز بر پشت همي                                                   ِ منافع خود، برگرده ی مردمان سوارشده وحتی برخی ازخود  

راه را باز کنيم تا سوار                     ِ        پس بهتر اینکه، همگی   ما نيز! چه نيکو...... همنوعانشان بنشانند 

اما نه، در نگاه من، این دولت هرگز بميل خود، دل و جرات اقدامی جسورانه را بخرج ! شوند

دور هر چه بيشتر اش  نداده، مگر بانوعی از انگيزه وتمایل  که او را از اهداف تعریف شده 

  :ساخته است

که زبانزد تمامی را ما  دولت فعلی آمریکا، برخالف آنچه که انتظار می رود، آزادگی کشور 

 مناطق بکر غرب آمریکا را آباد و مسکونی نمی سازد و به امر ؛حفظ نمی کندملل است، 

مردم    ِ  خود   اتی هر آنچه که تاکنون تحقق یافته، مرهون ویژگيهای ذ. آموزش نمی پردازد

آمریکا بوده است و چنانچه  دولت گاهی اوقات در کارها دخالت نکرده بود، اقداماتی بيشتر 

به چرا که دولت، مصلحتی است که انسانها بکمک آن . ازین هم می توانست انجام گيرد
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 یکدیگر را آسوده بگذارند و همانطور که دیگران گفته اند، یکدیگر فرصت می دهند تا

  ! مند ترین دولت یعنی وانهاده ترین ملتمصلحت

  

هرگز نمی توانستند از  حتی آنها نيزهمچون فنر انعطاف نداشتند،   تجار و بازرگانان هم اگر

                               ً                                                 روی موانعی که قانون گذاران مرتبا  در مسيرشان قرار می دهند پرش کنند و آنها را دور 

ی شان نمی باشد زیر پا بگذارند و  ميل و منافع شخص ِ   و در واقع قوانينی را که باببزنند

نه   و-  آنانی اعمالنتيجه اگر کسی بخواهد در مورد قانونگزاران، براساس . لگد مال کنند

  قضاوتی کامل داشته باشد، -تحليل را ناقص می سازد، به نيات نگاه  که؛نياتاساس  بر

 ن خرابکاری اند کهباید بپذیرد که این سياستمردان با دخالت هایشان، شریک جرم گمراها

.  بر روی ریل های راه آهن مانع می گذارند تا قطار ها و خطوط آهن را نابود سازندعامدانه

  . شان، بيشتر مانع جریان طبيعی امورند تا تسهيل گر آنیدر واقع اینان با دخالت ها

  

آنانی برخالف  - اما اگر بخواهيم واقع بينانه و همچون یک شهروند مسئول سخن گوئيم، من

 خواستار نابودی بيدرنگ دولت نمی باشم، -که خود را آدم بی حکومت معرفی می کنند

انسانی بداند که چه نوع دولتی باید بر  هرباشد تا .         ً                        بلکه فورا  دولتی بهتر خواهم خواست

 "بهتر"اعتقاداتش فرمان براند، آنوقت است که همين آگاهی در راستای تحقق آن دولت 

  .کرد، عمل خواهد نيز

  

اینکه اکثریتی مجازند و به مدتی علت  وقتی قدرت در دست مردم است، ،اینکهآخر کالم 

ٌ                  آنان محق  تر از دیگرانند و طوالنی اجازه می یابند که حکومت کنند این نيست که باز هم به         

این خاطر نيست که این گونه رفتار، منصفانه ترین شيوه برخورد با اقليت است، بلکه بدین 

 اکثریت ،که در آنحکومتی اما . از نظر فيزیکی قویترین واقعيت موجودندآنان ست که سبب ا

در تمامی موارد حکم آخر را می دهد، حتی در حد انتظار و فهم عامه ی مردم نيز نمی 

 همزمان با کنار ، حاکم داشت که اکثریتحکومتیآیا نمی شد . تواند منصف و عادل باشد

 تعيين تکليف ،درست و نادرست، در مورد وت های خودقضامسير گذاشتن وجدان از 

 فقط در موارد مشمول قاعده ی مصلحت، دست به ،که اکثریت موجود در آنحکومتی  ؟نکند

تصميم گيری نزند، بلکه وجدان را نيز در تصميمات خود دخيل نماید؟ آیا شهروند می باید 
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  انون گزاران بفروشد؟ه ای، به ق                      ّ                ّ مجبور باشد وجدانش را حت ی لحظه ای، یا ذر 

  

پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟ فکر می کنم که قبل از هر چيز می باید انسان 

خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاریم که به . بمانيم و پس از آن شهروند

 ،ه در هر زمانیتنها وظيفه ای که من حق پذیرش آن را دارم این است ک. حقيقت و راستی

  .تشخيص می دهم انجام دهم" درست"ه را که آنچ

 اما شورایی ،"شورای شهر  بی وجدان  است"کهاست  این گفته ی مشهور جان کالم،

  .متشکل از انسانهایی باوجدان، شورایی است با وجدانی جمعی

   

عادل تر نکرده است و با احترام آنان به خود،  قانون، هرگز انسانها را ذره ای منصف تر و

یکی از نتایج .  تبدیل  نموده است قانونیرفدارانش را به کارگزاران هرروزه ی ستمحتی ط

از انبوهی شایع و طبيعی اطاعت ناروا از قانون این است که ممکن است شاهد باشی 

درجه داران وسربازان، همگی با نظمی تحسين آميز اما برخالف اراده ی شخصی،  افسران،

های جنگ رهسپارند، بله برخالف اراده شان، برخالف عقل ها بسوی جبهه  از تپه و ماهور

                                        ً                                       سليم و وجدانشان ، که این پيشروی را حقيقتا  بسيار پرماجرا و دشوار تشخيص می دهد و 

  اینان .اند" روانه" بسوی سرنوشتی ناپيدا !قلب را از ترس شدیدا به تپش در می آورد

. بدون هيچ مقاومتی به آن تن می دهندشکی ندارند که درگير جریانی نفرین شده اند، اما 

؟ یا از قماش پادگان ها و  عادیحال ببينيم این جمع از چه قماشی اند؟ از جنس مردم

فشنگ های متحرک کوچکی که در خدمت تعداد کمی از افراد الابالی صاحب قدرت اند؟ از 

از، درست همان این سرب. دیدن کنيد و سربازش را ببينيد" پادگان های تفنگداران دریایی"

  . ی اش می تواند بيافریندانسان نمونه ایست که یک دولت، آنهم از نوع آمریکای

  

خواهيد دید که  این . روی مردم برآمده از جادوی نفرت انگيز دولت آمریکا برمحصولی 

           ً                   انسانی واقعا  مرده، اما با رنگ .     ً                             صرفا  سایه و شبحی است از انسانيت-این سرباز-محصول 

 .همراه با مراسم کفن و دفن ، در زیر  سالح خود مدفون: زندگی  و به قولی و لعاب 

  : باشد این نيزهرچند ممکن است صحنه حتی دردناک تر از 

  برفراز گوری که دالورمان مدفونش بود" 
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   نه صدای طبلی، نه کالمی بر سر خاک،

   به حرمت آخرین وداع،  که نه سربازی ونه شليکی

   ٢٧"های قلعه می رساندیم به زیر دیوارُ       ت ندانه یراقش را  گاهی که افزار و 

توده های آدميان به این ترتيب است که  به حکومت خدمت می کنند، نه بمنزله انسان 

این آدميان همان . بلکه با جسم شان، بيشتر بعنوان ماشين، به خدمت حکومت درمی آیند

 جایزه بگيران آشوبگر و ازین نفرات ارتش مستقر رسمی و شبه نظاميان ، زندانبانان،

  .قماشند

    

در بيشتر موارد، در اینان اثری از تمرینی آزادانه، چه در زمينه ی قضاوت یا احساس اخالقی 

بچشم نمی آید،  بلکه  خود را تا سطحی پست همچون چوب و خاک و سنگ کاهش می 

ختراع  شوند که آنها دهند و چه بسا در آینده  آدمک های چوبی ای همچون اینان بتوانند ا

این اهداف وفرمانها به چيزی بيش از آدمک های . نيزهمچون اینان در خدمت هدف باشند

  .ارزش اینان فقط هم ارز اسبان و  سگان است. ساخته از کاه  و کلوخ احتياج ندارند

  

ً                           با این وجود همين انسانهایند که معموال  شهروند خوب بشمار می آیند بيل باقی افراد از ق.                                     

اکثر قانونگزاران، سياستمداران، حقوقدانان، روحانيون و کارمندان دفتری، بيشتر از طریق 

مغزشان در خدمت حکومت اند، و چون بندرت امتيازی اخالقی نسبت به هم بدست می 

 به ناخواستهآورند، به همان اندازه ای  که به خدا خدمت می کنند احتمال دارد که 

 از جمله  قهرمانان ، وطن پرستان ، -درمقابل،  تعداد اندکی هم . شيطان نيز خدمت کنند

 از طریق وجدان – حقيقیانسانهای  و نيز  " به معنایی گسترده" شهدا ، مصلحين

  مقاومت ، بيشترینضرورتبيدارشان به حکومت خدمت می کنند و به همين دليل بوقت 

ً                 معموال  با آنان بمانند ازین روست که حکومت . را در مقابل دولت نشان می دهند  دشمن    

وی خود را همچون . خردمند، تنها هنگامی مفيد است که انسان باقی بماند. رفتار می کند

 ، بلکه حداقل کاری که ٢٨.موم تسليم نمی سازد تا فقط مانع ورود باد از درز پنجره باشد

  : می کند این است  که عطای حکومت را به لقایش می بخشد 

  ز آنم که بردگی پذیرم، پاک سرشت تر ا"

   یااین که همچون خدمتگزار و ابزاری مفيد ، 
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      ّ                      فر اش گوش بفرمانی باشم 

    ٢٩" در رکاب هر حاکمی، در هر کجای خاک

  

طرفه اینکه هر فردی که تمامی وجود خود را در اختيار همنوعانش می گذارد، در چشم آنان 

از وجود خود را به آنان وامی می آید، اما کسی که فقط بخشی بی خير و خودخواه 

  ! شناخته می شودبخشنده و انسان دوستگذارد، 

  

این روزها آدمی اگر بخواهد انسان باقی بماند ، با دولت آمریکا چگونه باید برخورد کند ؟ 

من یک لحظه هم نمی . پاسخ من این است که  نمی توان بدون نفرت با آن همراهی کرد

برده " نوان حکومتی خودی بپذیرم که در عين حال حکومت توانم تشکيالتی سياسی را بع

  .نيز باشد" داران 

   

تمامی انسانها حق انقالب کردن را می پذیرند ، یعنی حق خودداری از وفاداری و تبعيت از 

حاکميت و حق مقاومت در برابر آن، هنگامی که ستمگری یا بی کفایتی اش عظيم و تحمل 

   ً                                                    ریبا  همه می گویند که در حال حاضر این مورد مصداق ندارد، امروزه تق. ناپذیر شده باشد

   . ٣٠مصداق داشته استدر مقابل انگليس  ١٧٧۵ولی براین باورند که در انقالب 

 اگر کسی به من می گفت این حکومت بد است چون روی کاالی خارجی معينی در 

ر زیاد بود، چرا که بنادرش ماليات زیادی بسته است، احتمال اعتراض نکردنم به آن بسيا

تمامی ماشين ها اصطکاک خود را دارند و . می توانم بدون آن اجناس نيز زندگی را بگذرانم

 تعادل را برقرار ،ممکن است این اصطکاک به قدر کافی بتواند در برابر نيروهای بازدارنده

ّ           براندازی این وضعيت با هر دیدگاهی که باشد، خود شر  بزرگی است. سازد                                                .  

  

 هنگامی که اصطکاک بجایی می رسد که مزاحم خود ماشين می گردد، هنگامی که  اما

ّ      ستم و دزدی، سازمان یافته می شوند، ینظرم بهتر این است که از آن پس ازشر  این                                                                      

به عبارت دیگر، وقتی که یک ششم جمعيت کشوری که پذیرفته .  ماشين خالص شویم

ظالمانه،تحت  تماميت کشوری بشکلیکه  است مهد آزادی باشد، برده اند و هنگامی

، فکر می ٣١شود می نظامی اداره زیر نظر حکومتی و تصرف ارتشی خارجی استسرکوب و
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آنچه که این وظيفه رابسيار . کنم شورش و انقالب انسان شرافتمند اقدامی زود رس نباشد

نيست، ضروری و بيدرنگ می سازد این است  که کشور مورد تهاجم آنچنانی، متعلق به ما 

  . گسيل داشته است به مکزیک بلکه این کشور ماست که همان ارتش مهاجم را

  

 که شخصيتی است غيررسمی، در کنار مباحث بسياری که در مورد مسائل اخالقی ٣٢پلی

مطرح کرده است، تمامی الزامات " وظيفه تسليم به دولت مدنی " در کتاب خود در فصل 

تا زمانی که منافع کل جامعه ، : "  ودر ادامه می گویدمدنی را به مصلحت جوئی تقليل داده

حاکميتی را الزم دارد، یعنی تا زمانی که، بدون وجود نارضایتی عمومی، نمی توان بر عليه 

از دولت ......حکومت مستقر مقاومت نمود یا آن را تغيير داد ، این مشيت خداوندی است که

در هر مورد ورزی با قبول این اصل، عدالت " .  و نه چيزی دیگر –نهادینه شده  اطاعت شود 

خاص مقاومت، به محاسبه ای از کميت خطر و علت اعتراض از یک سو و از دیگر سو، 

با توجه به این نکته است که : " وی می گوید. احتمال و هزینه ی  توجيه آن تقليل می یابد

  پلی هرگز در اندیشه         ً اما ظاهرا ." هر انسانی شخصا برای خود دست به قضاوت خواهد زد

در اینگونه موارد، :  ی مواردی نبوده است که قاعده مصلحت گرایی برآن ها حکم نمی کند

مردم و همچنين هر فردی، می باید به هر قيمتی که شده عدالت را اجرا کنند وهزینه های 

  . احتمالی آن را نيز پذیرا باشند

  

                            ّ             ز دست غریقی بدر آورم، باید حت ی بقيمت غرق اگر من از روی بی انصافی تخته ای را بزور ا

اما در این مورد .  این مطلب به زعم پلی ناخوشایند است ٣٣شدن خود، آن را به او بازگردانم

خاص ، بنا به توصيه ی او،  آن کس که می توانست جانش راحفظ کند، اکنون آن را از 

 بردگان دست بردارند و جنگ  باید از نگهداری در لحظه ی کنونی اینان. ٣٤دست خواهد داد

 هرچند که  بقيمت موجودیتشان بمنزله ی یک ملت تمام مکزیک را متوقف کنند،

  . شود 

  

حکومت گران موافقند ، اما  آیا کسی می تواند بپذیرد که "  پلی "  ملت ها در عمل با 

  .      ً                                                 دقيقا  به آنچه که در بحران فعلی درست است عمل می کنند ٣٥نشينماساچوست 
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   خود فروشی درباری، هرزه ای با جامه ای سيمين، "

  تکراری وادارش ساخته اند، "  کاری"   که به 

  "  .ه اندانيد کشاشاک بروی خاک  و روحش را در ميان خار و خ

  

اگر بخواهيم واقع بين باشيم ، باید گفت مخالفان اصالحات  در ماساچوست ، صدهاهزار 

) شمالی ( دهاهزار بازرگان و مزرعه دار همينجائی سياستمدار جنوبی نيستند ، بلکه ص

اند که بيشتر از انسانيت به بازرگانی و کشاورزی عالقمندند و برعکس ، آماده ی اجرای 

روی سخن من با دشمنان . عدالت به هر قيمت در مورد  بردگان و مکزیکی ها  نيستند 

و در وطن ما می زیند و با دوردست نيست ، بلکه با کسانی است که در همين نزدیکی ها 

بدون وجود این نزدیکان ، دشمنان . آنانی که دورند همکاری و از آنها اطاعت می کنند 

عادت کرده ایم بگوئيم  توده ی انسانها آمادگی ندارند و عجولند، . دوردست خطری ندارند 

استار ناراضی وخوچرا که بهبود و پيشرفت به  آهستگی حاصل می شود، و چونکه اقليت 

، پس نمی باید برای اجرای اصالحات چندان عاقلتر یا بهتر از اکثریت نمی باشداصالحات 

خوبی تو که به همان خيلی مهم نيست که اکثریت . عجله کرد وخود را بدست آنان سپرد

 باشند، بخوبی نيکی مطلقی باشند که در جایی ناشناخته حضور دارد، و قدرت ،در اقليتی

 پس عجول .ا معجزه ی خود کل توده ها را بجنبش و سرزندگی واداردآن را دارد که ب

   ٣٦!مباش

  

: مخالف بردگی و جنگ اند " نظر"  باید توجه داشت که هزاران نفر وجود دارند که در

. کاری برای پایان دادن به این اوضاع صورت نمی دهند  " عمل" کسانی که بااینهمه، در 

ن و فرانکلين می دانند، با دستانی در جيب می نشينند کسانی که خود را فرزندان واشنگت

و می گویند که نمی دانند چه کنند و البته که کاری هم  نمی کنند ، کسانی که حتی 

مسئله آزادی بشر را نسبت به مسئله آزادی تجارت درمرتبه ی دوم  می بينند و پس از 

ر را همراه با آخرین اطالعيه خوردن شام ، به آرامی و در سکوت ، فهرست نرخ اجناس بازا

. های رسيده از جنگ مکزیک مطالعه می کنند و شاید روی هر دوی آنها بخواب می روند 

تردید ! ازینان می پرسم این روزها نرخ یک انسان باشرف و وطن پرست چند دالر  است ؟ 

ع می کنند ، تأسف می خورند و گاهی به حکومت عریضه می نویسند ، اما مؤثر و قاط
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ّ شر " برای دیگران با کمال ميل صبر خواهند کرد تا آنان . اقدام نمی کنند   را تازه نفس تر "  

خود "  بی عملی" کنند و به تقویتش بپردازند تاخود اینان نيز دیگر مجبور نباشند که بخاطر

نها حداکثر اینکه، ت.  و شر هم بتواند بيکباره قال قضيه را بکندتأسفی بخورند" خير" در راه 

یک رای ارزان و بی ارزش به صندوق می اندازند، و هنگام عبور حقيقت  از کنارشان، با 

  :از سر برمی دارند او اکراه، کالهی به احترام 

  ! نيکمردیدوستدار  در برابر نهصد و نود ونه"حقيقی نيکمردی"    

با نگهبان موقتی حال آنکه، معامله با مالک واقعی یک کاال، کار راحت تری است تا معامله 

  ! اینان مالک پشيزی هم نيستند. آن

  

، با قدری رنگ و بوی ٣٧تمامی جریان انتخابات نوعی بازی است مثل تخته نرد و دوز بازی

اخالقی ، بازی ای  با راستی و ناراستی، بازی ای  با معضالت اخالقی و شرط بندی هایی 

مثال ، من رأیم  را می .  ریشه استشخصيت این رای دهندگان بی. که معموال بدنبال دارد

 خيلی  درعين حال اندازم ، اما بصورتی تصادفی ، آنطوریکه فکر می کنم درست است ، اما

مایلم این پيروزی یا .  نيستم که نکند همان حقيقت مورد نظر من پيروز نشود  این همنگران

 مصلحت گرایی تجاوز بنابراین، الزام آن هرگز از. شکست را به عهده ی اکثریت بگذارم 

هيچ تالش " دقيقا برابر با   انجام ندادن"  حقيقت و راستی " حتی رأی دادن به  . نمی کند 

" خردمند ، . فقط بيان ضعيفی است از ميل تان به پيروزی آن . بخاطر آن است" و تقالیی 

ثریت نيز به آرزوی غلبه از طریق رأی اک. را به دست بخت و اقبال نمی سپارد "  راستی 

و  سرانجام .       ِ                                        در عمل   توده های انسانی، خير ناچيزی وجود دارد . نمی نشيند 

هنگامی که اکثریت به الغای بردگی رأی می دهند ، به این خاطر است که نسبت به آن 

. بی تفاوت شده اند و یا اینکه دیگر موارد چشمگيری از بردگی برای الغاء باقی نمانده است

رأی او، در نهایت تنها می تواند . ان اند که تنها بردگان موجود خواهند بودازین پس خود این

  .به معنی کمک به تسریع براندازی بردگی خود وی باشد

  

 یا جائی دیگز برگزار می شود تا نامزدی برای ریاست ٣٨از اجالسی خبر دارم که در بالتيمور

فرادی اند که  سياستمدار حرفه بيشتر شرکت کنندگان از فرهيختگان و ا. جمهوری برگزینند

ایند، اما فکر می کنم اهميت این همایش در نزد انسان مستقل ، هوشمند و شریف بعنوان 
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با این وجود آیا ما . یک رای دهنده در این است که آنان به چه تصميمی ممکن است برسند 

 توانيم  روی  از مزیت خرد و شرف  امثال این انسانهای شریف نباید سود ببریم؟ آیا نمی

تعدادی رأی مستقل حساب کنيم ؟ آیا افراد بسياری در کشور ما وجود ندارند که در 

  اجتماعات سياسی شرکت نمی کنند؟

  

بناگهان می بينم  انسانی که ازو بعنوان شریف یاد می کنم بيدرنگ :  اما نه، اینطور نيست

الیل بيشتری دارد که از از موقعيت فعلی خود رانده می شود، و هنگامی که حکومتش د

وی بيدرنگ یکی از .  کشور خود مأیوس می گردد  خدمت به وی نوميد شود، اوست که از

برمی گزیند وبه این  " دم دست" نامزدان راکه آنچنان برگزیده می شوند، بعنوان تنها مورد 

است "   دم دست" ترتيب ثابت می کند که او خود نيز برای هر هدف عوام فریبان آماده و 

 باالتر نيست ی                                ِ                                     ارزش رأی او از رأی قابل خریداری    هر بيگانه ی بی وجدان  یا بومی مزدور. 

در ذاتش گوهری است : "  که انسان است و به قول همسایه امموجودی عجب است از . 

  "!که قابل خرید وفروش نيست 

  

است،  اما چند نفر ظاهرا جمعيت، رشد بسيار زیادی  داشته :  آمارهای ما در اشتباهند

 دریک هزار مایل مربع این کشور وجود دارد؟ بسختی می توان گفت یک انسان واقعی

بشر دولت آمریکا آیا قصد ندارد افرادی را به  سکونت در اینجا تشویق کند تا کمبود . نفر

   را برطرف کند؟های  واقعی

  

دمی که می تواند با تکامل و  آ– یک موجود عجيب الخلقه  تقليل یافته  به انسان آمریکایی

توسعه ی  سازمان اجتماعی  وفقر چشمگير هوش و اتکاء بنفس سرخوشانه اش شناخته 

بشری که اولين و مهمترین نگرانی اش در لحظه ورود بدنيا این است که ببيند . شود

ّ                                                            نوانخانه ها بخوبی مر مت و نوسازی  شده  باشند و قبل از هرچيز بادر دست داشتن مجوز                     

انونی،  جامه ی مخصوصی پوشيده است تا پولی برای حمایت از بيوگان و یتيمانی که ق

خالصه ی کالم اینکه،  انسان آمریکایی کسی . ممکن است وجود داشته باشند گرد آورد

که تعهد کرده وی را آبرومندانه کفن و " بيمه ی دوجانبه " است که فقط به اتکای شرکت 

  . ود داده استدفن کند ، جرأت زندگی به خ
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                                                                             ّ   وظيفه ی انسان، بنا به عادت، این نيست که خود را وقف براندازی هرگونه نادرستی، حت ی 

وی ممکن است باز هم بدرستی، مسائل دیگری برای اشتغال ذهنی یا . بزرگترین آنهانماید

عملی داشته باشد، اما این حداقل وظيفه ی  اوست  که از آن نادرستی دست بشوید و 

د حداقل در عمل هم از نادرستی پشتيبانی  بياندیشگر نمی خواهد لحظه ای به آناگر دی

اگر من خود را به فعاليت ها و اندیشه های دیگر وقف کنم، قبل از هر چيز، حداقل باید . نکند

ببينم که آیا با نشستن بر شانه های انسان دیگری نيست که مدعی پيگيری آن اندیشه 

ر کاری  صاحب شانه ها را به حال خود واگذارم، چرا که ممکن ها هستم؟ باید قبل از ه

می بينيد که چه تناقض  .است او نيز خود بدنبال مشغوليات و انگيزه های دیگری باشد

   را تحمل می کنيم و دم برنمی آریم ؟ ناپذیریتوجيه

  

 دستور بگيرم که در عمليات ای کاش: "  شنيده ام برخی از همشهریانم می گویند 

البته اگر فرصت  –رکوب شورش بردگان کمکشان کنم ، یا به جبهه مکزیک اعزام شوم س

                                        ً                          و با این وجود، درست همين ها هریک، مستقيما  از طریق ابراز وفاداری و  " . داشته باشم

.  را نيز تدارک می بينندینشينجانيز غير مستقيم ، حداقل بوسيله پولشان راه های 

 می شود که از خدمت در یک جنگ ستمگرانه خودداری می سربازی را می بينيم تحسين

کسانی او را تحسين می کنند که وی به عمل و مقام خود آنان بی اعتناست و . کند 

انگار، حکومت آنچنان شرمگين و متنبه بوده که کسی را . ارزشی برایشان قائل نيست 

ّ                  بخدمت گرفته تا هنگام اقدام به گناه، شال قش بزند ، اما نه  ّ                    تا آن حد  که حاکميت یک لحظه                                              

همگی " نظم و دولت مدنی " بنابر این تحت عنوان . هم که شده ، گناه را ترک کند

پس از اولين . سرانجام مجبوریم از رفتارهای پست مان تجليل کرده و از آنها حمایت کنيم 

 گناه اخالقی،ضد شرم از گناه ، نوبت بی تفاوتی نسبت به آن در می رسد وپس از نلقی 

 اخالقی تبدیل می شود که انگار هيچ تازگی نداشته است،غير  به موضوعی بتدریج

 می تواند عنصر الزم زندگی ای بنظر آید که برای خود همان گناه پس از مدتیطوریکه ب

  .دست و پا کرده ایم

  

بی خاصيت ترین  گسترده ترین و همگانی ترین وعادی شده ترین خطاها ، نيازمند 
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انسانهای شریف در راستای .  تا از آن خطا حمایت وآن را نهادینه کند هاستحسن 

آنانی که در .  ميهن پرستی شان، صد البته سرزنش های جزئی را بجان می خرند حسن

عين مخالف بودن با خصوصيات و اقدامات یک دولت، وفاداری و حمایت خود را تقدیمش  می 

ند، و به همين نسبت جدی ترین موانع کنند، بی شک هشيارترین حاميان آن می باش

 را منحل کند ، و ٣٩برخی به حکومت عریضه  می نویسند که اتحادیه ی ایاالت. اصالحاتند

  بنوبه ی خودپس چرا. نيز جلوس رئيس جمهور به کرسی ریاست  را به سخره می گيرند

  بين خود یشتهنا نو اتحادمنظورم  زیاد دور نروید،  - را منحل نمی کنند؟  آن اتحادخود

 پس چرا از پرداخت ماليات به خزانه مملکت خودداری نمی کنند؟ آیا – و حکومت است آنها

اینان همان نسبت را با  حکومت ندارند که حکومت با اتحادیه ی ایاالت دارد؟ و آیا همان 

ر دالیلی که حکومت را از مقاومت در برابر اتحادیه بازداشته است ، مانع مقاومت اینان د

  برابر حاکميت نيز نشده است ؟

  

خوشی لذت برد؟  اگر پندار   بود و ازین دلدل خوشعقيده یک                   ً      چگونه می توان صرفا  به 

آدمی این باشد که در این معامله مغبون شده است آیا بازهم لذتی در آن می توان یافت؟ 

ند، با پی بردن به اگر همسایه ات تنها دالری را که در جيب داری با نيرنگ از کفت بيرون ک

این تبهکاری، مطمئنا آسوده خيال بر سر جایت نمی نشينی، یا با گفتن اینکه کاله بر سرت 

گذاشته است کوتاه نمی آیی و یا حتی صرفا با نوشتن اعتراضی کتبی به او جهت دریافت 

تری         ً                                      بلکه فورا  برای گرفتن تمام مبلغ، اقدام های مؤثر. طلبت، دست از تالش بر نمی داری

 عمل برآمده  از. را صورت می دهی و تالش می کنی که دوباره کاله بر سرت نرود

. قدام ناشی از ادراک وعمل درست، مسایل و روابط را تغيير می دهدااصول، 

ً   قبال  عمل می شده کامال   که با آنچهاین اقدام.       ً            اساسا  یعنی هميناقدام انقالبی                 ً    

 را خانواده ها را تجزیه می کند ، حکومت و کليساهاا این گونه اقدام نه تنه. تفاوت دارد 

ّ          دو شق ه می سازدرا هم  وی با جدا سازی بدی از نيکی، خود فرد و حتی در درون ،نيز     .  

  

آیا باید در مقابلشان کرنش و اطاعت کنيم، یا : قوانين ستمگرانه هميشه وجود دارند 

ه در این کار موفق شویم از آن کوقتی  تا  هم زمانبکوشيم تا کم کم اصالح شوند، اما

  قوانين پيروی نمائيم، و یا اینکه باید بيدرنگ آنان را زیر پا بگذاریم؟
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 بطور کلی انسان ها تحت انقياد چنين حکومت هایی، معتقدند تا زمانی که اکثریت را به 

رند که اینان بر این باو. تغيير این قوانين متقاعد نکرده اند می باید از آنها پيروی کنند

ّ  شر  " اگرمقاومت کنند نتيجه ی کار بدتر از خود  اما برعکس باید . موجود خواهد شد "   

بدانند که اشکال اصلی در خود دولتی است که با برخوردهایش ، نتيجه ی اصالح را بدتر از 

ّ          شر  می سازد  چرا   ٤٠سوق می دهد" بدتر" حاکميت است که اصالحات را به سوی .  

 صدمه ای ببيند، بانگ و فریاد برمی آرد، هياهو براه می اندازد حکومت قبل ازینکه

چرا شهروندانش را تشویق نمی کند که  و بر ضد اصالحات مخالفت می ورزد؟

برای کشف و نقد خطا هایش در آماده باش هميشگی بسر برند، و چرا با آنان 

پرنيک برخورد سزاوار تری نمی کند؟ چرا هميشه مسيح را به صليب می کشد، ک

  . و ولتر را از جامعه طرد می کند و واشنگتن و فرانکلين را شورشی نام  می نهد 

  

ممکن است کسی فکر کند که تکذیب عمدی و عملی اقتدار دولتی  تنها خطایی بوده که 

حکومت هنوز تا اگر این چنين است پس چرا. هرگز توسط دولت جدی گرفته نشده است 

اگر  ٤١ناسب و مقتضی آن را تعریف و مدون نکرده است ؟مجازات تعریف شده ی مامروز 

فقط یکبار از پرداخت نيندوخته، عمدا و از روی اخالق و وجدان، کسی که مالی 

 به حکومت خودداری کند ، به زندانی انداخته می شود که مدت آن ٤٢نيم دالر

مدتی . توسط هيچ قانونی که تاکنون شناخته ام محدود و مشخص نشده است 

 اما اگر .فقط با قضاوت آنانی که وی را در آنجا انداخته اند  تعيين می شودکه 

 نيم دالر از حکومت بدزدد، کمی بعد باز هم اجازه خواهد یافت -نيم دالر ٤٣همين فرد صد بار

  . که سراغ دزدی های بزرگتر از قبل برود 

  

 اگر بی عدالتی بخشی از اصطکاک ضروری ماشين دولتی است ، بهتر است

شاید این ماشين : بگذار به همين روند ادامه دهد. بحال خود گذاشته شود

  .                                ً                     بتصادف نرم و روان شود، اما مطمئنا  فرسوده نيز خواهد شد

  

اگر ماشين بی عدالتی، فنر، قرقره، طناب یا ميل لنگی ویژه و منحصر بفرد 
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 ، شاید گاهی فکر کنی که دست زدن به که یدکی اش نایاب استداشته باشد

 اوضاع را بد تر خواهد ساخت بطوری که مصداق از چاله به چاه ،آن برای تعمير

خواهد شد؛ اما اگر ذاتش طوری است که از تو می خواهد تا عامل بی عدالتی 

بگذار . نسبت به دیگری باشی، پس من قاطعانه می گویم قانون را زیر پا بگذار

 آنچه من باید .٤٤وقف سازدهستی ات ضد آن اصطکاک باشد تا ماشين نظام را مت

انجام دهم این است که مطمئن گردم در هيچ حالتی، به نادرستی ای که 

  . محکومش می دانم تسليم نخواهم شد

  

 برای درمان زشتی ها پيش بينی کرده است، راه حکومت ایالتیدر ميان راه هایی که 

 و آن را تحمل ناسدهایی این چنينی نمی شناسم و ندیده ام که نقض قانونش را مجاز بش

برعکس، راه های پيشنهادی حکومتی وقت زیادی می گيرند و آدمی نيز عمرش . کند

من برای بهتر . من کارهای دیگری هم دارم که باید سروقت شان بروم. بسرعت می گذرد

کردن این دنيا، پا به آن نگذاشته ام، بلکه بيشتر برای زندگی در آن، چه خوب وچه بد، آمده 

می برای عمل کردن، تمامی لوازم را در اختيار ندارد، بجز بعضی را، و چون نمی تواند آد. ام

هر کاری را انجام دهد، الزم نيست مجبور باشد که با این فرصت محدود به عمل اشتباه 

  . دست بيازد

  

    عریضه نویسی به فرماندار یا مجلس، همانقدر وظيفه ی من است که وظيفه ی آن دو، 

 در این مورد  خودگر آنها درخواست مرا نشنيدند، در آنصورت چه باید کرد؟ اما حکومتو تازه ا

ّ  شر  "   همين قانون اساسی فعلی اش مصداق واقعی :راهی را پيش بينی نکرده است    "

ممکن است این نگاه، برخوردی خشن، سرسختانه و آشتی ناپذیر بنظر آید، اما . است

ه می تواند این قانون را بدرستی درک کند و سزاوار خطاب حاکميت می باید با تنها روحی ک

باشد، با حداکثر مالطفت و مهربانی برخورد کند، هر چند که دشوار و تلخ  قانون های آن

 آری، با نگاهی به تمامی تحوالتی که در راستای بهبود اوضاع انجام می ٤٥.درنظرش  آید

 تلخ، سرسختانه و تشنج زا، درست همانند : گيرند، می بينيم آنها نيز به همين منوال اند

  ! تشنج بدن در هنگام تولد و مرگ
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می دانند ، قبل از اینکه به حقيقتی " ضد بردگی"  بی تردید می گویم، آنانی که خود را 

لطمه  وارد کنند که در پی پيروزی آنند، می باید بصورتی فوری و مؤثر، حمایت جانی و 

  . ست  قطع کنند ومنتظر کسب اکثریت عددی در آینده نمانندمالی خود را از دولت ماساچو

  

 را در جناح ٤٦فکر می کنم اگر آنان بدون چشمداشت هيچ کمکی از طرف دیگر،  فقط خدا

بعالوه هر انسانی که درستکارتر از همسایگانش می . خود داشته باشند برایشان کافيست

  . باشد ، اکثریتی تک نفره  را نيز تشکيل داده است

  

                                                                                 ً  سالی یکبا ر، نه بيشتر،  همين دولت آمریکا یا نماینده اش یعنی دولت ایالتی را مستقيما  

 این تنها شکل .و چهره به چهره  مالقات می کنم ، آنهم در چهره ی مأمور مالياتش

مامور هم آشکارا می گوید که تو . برخوردی است که آدمی همچون من، بناچار با دولت دارد

  . را می شناسم 

  

 ساده ترین، مؤثرترین و در وضعيت فعلی، اساسی ترین شکل برخورد با ه اینکهنتيج

حاکميت درین لحظه ی حساس و نيزعميق ترین شکل بيان نارضایتی همدالنه و مشفقانه 

  .نسبت به او، این است که از حاکميت دوری کنی

  

با او درگير  همسایه مدنی من، مأمور ماليات، درست همان کسی است که قرار است 

 – چرا که باالخره، بخاطر انسانهاست که چانه می زنم نه بخاطر مشتی نوشتجات –شوم 

وی چگونه . که داوطلبانه انتخاب شده تا  مامور دولت باشد است همان کسیوی 

بدرستی خواهد دانست که چه کسی است و بعنوان مأمور دولت یا بمنزله انسان چه 

 که بعنوان – اینکه موظف باشد در نظر بگيرد که آیا با من اعمالی ازو سر می زند، مگر

 مانند همسایه و انسانی همدل رفتار کند یا مرا مانند –همسایه برای وی احترام قائلم 

آیا او می تواند بدون اندیشه یا کالمی بی . دیوانه و مخالفی برای  صلح و آرامش ببيند

 دقيقا مشابه رفتار من، بر این مانع حس همسایگی ادبانه تر و بی پروا تر از کالم من، بلکه 

بخوبی می دانم که اگر نه یک هزار، اگر نه . غلبه کند است تحميلی از سوی حکومتکه 

 باز – نفر انسان شریف ١٠ بله اگر فقط –یکصد، بلکه اگر ده نفر انسان که بتوانم نام ببرم 
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ست، که در تالش برچيدن بردگی هم نه، اگر فقط یک انسان شریف در این ایالت ماساچو

 که حاضر بود  ازین مشارکت خارج شود، و به همين خاطر در –است، در عمل وجود داشت 

 همين به تنهایی می توانست بمعنی الغاء بردگی در –زندان والیتش محبوس می شد 

چرا که مسئله اصلی این نيست که آغاز کار ممکن است چقدر بی اهميت در . آمریکا باشد

 ولی در عمل این. د، برای ابد انجام شده است آنچه که یک بار بخوبی انجام شو: نظر آید

مأموریت ما سخن . ما فقط عاشق صحبت کردن ازخوبی هستيم نيست، و چنين

 اصالح طلبی فقط انبوه روزنامه ها را بخدمت می گيرد، !گفتن از آن است نه عمل به آن

  .اما نه آن تک نفر را

   

 که اوقاتش را وقف حل مسئله حقوق بشر ٤٧بسيار محترم من ، سفير ایالتیهمسایه ی 

 اگر بجای تهدید  اگر جرات بيشتری از خود نشان می داد ودر مجلس شورا خواهد کرد،

 قرار بود که بخاطر اعتراض خود به حاکمان ٤٨شدن به زندان های کارولينا در جنوب

      ِ               زندانی   ایالتی آنقدر  –انی  باشد ماساچوستی، در ایالت خود یعنی ماساچوست زند

، که بجای پذیرش کوتاهی های خود، گناه برده داری را به گردن جنوبی ها می !نگران

اندازد، هر چند که در حال حاضر فقط می تواند با اشاره به تهدید سفير ایالتی خود از سوی 

 کشف کند که زمينه یاز سوی آنان ) و نه دشمنانه(                     ً             جنوبی ها، اقدامی صرفا  غير دوستانه

 قوه مقننه مطمئنا تا زمستان بعدی هم ، بطور کامل از - !اختالف نظر با آنان باشدکمی 

 در ایالت خود دست برنمی  توسط دولت به خاطر حق گویی موضوع دستگيری نماینده اش

 این چنين است حاصل . و نسبت به مسئله بشدت پيگيروحساس می شد، داشت

  .فقط صحبت صرف از آنو نه  عمل به خوبی

  

 در حاکميتی که بدون انصاف انسان ها را بزندان می اندازد، طبيعی است که  

 تا امروز، تنها جایی که حاکمان .جای راستين انسان منصف نيز در زندان باشد

                                  ً                                                  ماساچوست برای جانها و روح های نسبتا  آزادتر و اميدوارتر شهروندان خود تأمين کرده اند، 

 می باشد تا آنان را بنام قانون خود ساخته شان از حکومت دور نگهدارند ، زندانهایش

همچنانکه همين جانها عمال و پيشاپيش، با پيروی از آرمانهای خود از حکومت دور شده 

 مکزیکی و سرخپوست ٤٩زندان همانجائی است که برده ی  فراری، زندانی تعليقی. بودند
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د انسانهای دادگری را  که حاميان خود می دانند در فغان آمده از ستم همنوعان خود، بای

  .آنجا بيابند

  

زندان، سرزمين تک افتاده، اما آزاد و قابل احترامی است که حکومت، نه آنانی را که بر له 

اویند، بلکه آنانی را که بر عليه او می باشند، در آن جای می دهد، تنها مأمنی است در یک 

اگر کسانی فکر می . اد در آن می تواند با افتخار بسر بردحکومت برده دار که انسان آز

کنند که با رفتن به آنجا نفوذشان از دست خواهد رفت، کالمشان دیگر به گوش 

حکومت نخواهد رفت و در حصار دیوارهایش دیگر نمی توانند دشمن بشمار آیند، 

ّ      تا چه حد  از راستیخبرندارند که  بی خبرند که  قوی تر است وازین  نيز ناراستی        

با حضور خود در آنجا، چه باشکوه تر و مؤثرتر می توانند با بيدادی که قدری از آن 

رأی کامل خود را به صندوق بيانداز ، رأی واقعی ات را . را خود چشيده اند مبارزه کنند

اقليت وقتی که خودش . می گویم ، نه فقط یک تکه کاغذ را ، بلکه تمامی نفوذت را بکارگير

اما هنگامی . ا اکثریت مطابقت می دهد ، بی خاصيت است و حتی اقليت هم نيست را ب

زمانی که حاکميت بر . که با تمام قوا مانع ادامه کار می گردد مقاومت ناپذیر می شود 

سر دوراهی به زندان انداختن همه ی  انسانهای منصف از یکسو و ترک جنگ 

می گيرد ، در انتخاب خود تردیدی راه تجاوزگرانه و برده داری از دیگر سو قرار 

 اگر امسال یک هزار مرد مصمم می شدند که احکام مالياتی شان را نپردازند ، .نمی دهد

بالعکس، پرداخت آن ماليات هاست که . اقدامی خشن و خونين نمی توانست باشد 

د و خشونت بار و خون بار است، چرا که حکومت را قادر می سازد تا دست به خشونت زن

  . خون بی گناهان را بزمين ریزد 

  

  .  ممکن باشدانقالبی است ، اگر که چنين ! "انقالبی صلح آميز"                   ِ این در واقع بمعنی   

  

 همچنانکه قبال نيز –در صورتيکه مأمور ماليات یا هر مسئول خدمات دولتی از من بپرسد 

پاسخم " ولين بدهم ؟  به مسئو ت یپس من باید چه پاسخی در باره: "  که -پرسيده اند 

     ّ   اما حت ی " .         ً                                              اگر واقعا  خواهان انجام کاری هستی، از شغلت استعفاء بده : " این است 

بفرض ، اگر خونریزی هم براه افتد ، آیا پيش از آن، هنگامی که رفتار حاکميت وجدان را 
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در اثر این جراحت، . زخمی می سازد، همين خود نوعی از خونریزی بحساب نمی آید 

دانگی و جاودانگی واقعی انسان از دست می رود و او را به مرگی دائمی دچار می مر

  . من خود ، این خون را حتی هم اکنون هم بزمين ریخته می بينم . سازد

  

در مورد نپرداختن ماليات ، بجای مصادره ی اموال خاطی، پيشنهاد من این است که وی را 

 چرا که آنان که –به یک هدف خدمت می کنند  هر چند که هر دو مجازات –زندانی کنند 

ناب ترین حقيقت را پی می گيرند و به همين خاطر دشمن ترین افراد نسبت به حکومت 

ً                   فاسدند ، عموما  اوقات زیادی را صرف گردآوری مال نمی کنند و معموال  آه در بساط ندارند                                                 ً              .

                        ً  آن، مالياتی جزئی هم، طبعا  در نگاه اینان، خدمات حکومتی آنچنان ناچيزاست که در مقابل 

ّ                                                                غيرمنصفانه و بيش  از حد   بنظر می آید، بویژه اگر که خود را موظف بدانند درآمد خود را با                        

در صورتيکه شخصی وجود داشت که بدون استفاده . دست آورند کارگری بکار واقعی آنهم 

. و تردید می کرد در ماليات بستن به ا هم زندگی خود را می گذراند ، خود حکومت،از پول

 برای هميشه – بدون اینکه بخواهم مقایسه ی نفرت آوری کرده باشم –اما فرد ثروتمند 

به بيانی مطلق، هر قدر .  خود را به نهادی که وی را ثروتمند ساخته است فروخته است

ز چرا که ثروت بين انسان و اهدافش قرار می گيرد، آنها را ا! ثروت بيشتر، همانقدر خير کمتر

کسب ثروت، بسياری از .                      ً                            وی  دور می سازد و قطعا  خير چشمگيری در کسب آن نيست

سئواالتی را که در دوران نابرخورداری  می باید پاسخ می داد، منتفی می کند، و در عين 

 " : حال تنها پرسش نوینی که مطرح می سازد سئوال سخت، اما بی فایده ایست که

فرصت . ب است که شالوده ی اخالقی اش فرو می ریزدبه این ترتي". چگونه خرجش کند؟

 بهترین   .٥٠های زندگی با افزایش آنچه که ابزار ناميده می شوند کاهش می یابند

کاری که انسان می تواند در زمان ثروتمندی برای اعتالی روحش انجام دهد این است که 

  . که در زمان فقرش او را سرگرم می ساختندتالش کند آن  رؤیاهایی را عملی سازد

  

ماليات معبد را به : " وی گفت.  را بدرستی در مشت  شان نهاد٥١ مسيح پاسخ هرودی ها

 –درهمی از آستين بدر آورد وبه وی نشان داد  یکی از حاضران–. من نشان دهيد 

 همان –نيد اگر سکه ای را که چهره ی قيصر بر آن نقش بسته خرج می ک: در ادامه گفت

، و با اگر وابسته به حاکميتيد بعنی –پولی را که او رایج و با ارزش ساخته است 
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ّ                   سرخوشی از مزایای دولت قيصر بهره می برید، پس بخشی از حق   او را هنگامی که                                                       

بنابر این آنچه را که متعلق به قيصر است به قيصر . خواهان آن است به او بازگردانيد

این کلمات در جان آنان اثر نبخشيد و ".  که متعلق به خداست به خدا واگذارید و آنچه را

ً                  کمکی به شناخت شان ازراستی و نا راستی نکرد، چرا که اصوال  عالقه ای بدانستن                                                       

  . ٥٢نداشتند

  

هرگاه با آزادترین همسایگانم سخن می گویم متوجه می شوم هرآنچه راکه ممکن است 

درمورد ميزان توجه شان به آرامش عمومی بگویند، در در مورد بزرگی وجدی بودن مسئله و 

نهایت و در مخلص کالم به این نکته ختم می شود که نمی توانند از چتر حمایت و حفاظت 

ناشی از حاکميت موجود، چشم بپوشند و نيز از عواقب نافرمانی بر عليه آن نسبت به 

د، نباید هرگز تمایلی به من به سهم خو. اموال و خانواده شان دچار تردید و هراسند

اما اگر اقتدار حکومتی را در هنگام .  داشته باشم نسبت به خودحفاظت و حمایت حکومتی

رویت  برگه مالياتی اش  تکذیب و نفی کنم، بيدرنگ تمامی اموالم را مصادره می کند یا از 

 فرجام بدی این. بين می برد و بدین ترتيب من و فرزندانم را تا ابد دچار مشقت می سازد

به همين علت است که انسان برایش غيرممکن است بخواهد شرافتمند باقی . است

اندوختن مال ارزشی ندارد، چرا که . بماند، و درعين حال بظاهر،  در آسایش زندگی کند

باید زمينی را اجاره یا در اختيار بگيری، زراعت کوچکی در .      ً                      مطمئنا  دوباره از دست می رود

باید در درون خودت زندگی کنی، و . ازی و محصولش را بيدرنگ مصرف کنی آن راه بياند

ّ       هميشه با گامهایی آماده برای آغازی دوباره، به نيروی اراده ی خود متک ی باشی                                                                  .  

  

 باشد ، ممکن است حتی در ٥٣ انسان اگر از همه جهات رعيت خوبی برای دولت عثمانی

اگر حکومتی خردمندانه عمل کند ، این : "  می گفت ٥٤کنفسيوس. آنجا هم ثروتمند شود

اما اگر حکومتی بی خردی کند، این ثروتمندان و . فقرو فالکت است که شرم آور خواهد بود

تا زمانی که خواستارم حمایت : من می گویم نه " . اشرافند که وجودشان شرم آ ور است 

 من شود، ماساچوست نشين ها حتی دریک بندر دور افتاده ی جنوبی هم شامل حال

ً                                                                     بندری که مثال  آزادی من در آن بخطر افتاده است، یا تا زمانی که با تالشی مسالمت آميز             

   ً                                                                          صرفا  سرگرم کشت و کار و توسعه ی زراعت خود در وطنم می باشم، همزمان قادرم که از 
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برای من . حمایت از دولت ماساچوست و حق آنان نسبت به اموال و زندگيم خودداری کنم

در صورت اطاعت است که . ، هزینه نافرمانی از هزینه اطاعت از دولت کمتراستاز هر نظر

  . باید احساس خفت کنم

  

چند سال قبل ، حکومت از سوی کليسا با من برخوردی داشت و به من دستور داد مبلغی 

  در جلسه ی موعظه اش شرکت می کرد - و نه خودم–را در حمایت از یک روحانی که پدرم

من از ". پول را بده و گرنه بزندان خواهی افتاد : " ومت به من دستور می داد حک. بپردازم

در آن . اما متأسفانه فرد دیگری به جای من ماليات را داد، ٥٥پرداخت آن مبلغ خودداری کردم

زمان نمی توانستم قبول کنم که چرا مدیر مدرسه باید از کشيش حمایت کند، اما کشيش 

 من مدیر مدرسه دولتی نبودم بلکه با شهریه ی  داوطلبانه چون! از مدیر مدرسه نه؟

سر در نمی آوردم که چرا نباید دبيرستان مانند کليسا، صورت . شاگردان گذران می کردم

به هر . حساب مالياتی از مردم بخواهد و حکومت را مجبور به حمایت از خواسته اش کند

 اطالعيه ای به این مضمون صادر حال به توصيه ی نمایندگان شورای شهر، مجبور شدم

بدینوسيله تمامی اهالی بدانند که من ، هنری ثرو مایل نيستم عضو هيچ انجمنی : " کنم

این بيانيه را به دبير شورای شهر تسليم " .                  ً                   شناخته شوم که رسما  به آن نپيوسته ام 

ل نيستم عضو حکومت از آن پس با دانستن اینکه مای. کردم که در حال حاضر نيز نزد اوست

آن کليسا شناخته شوم، دیگر هرگز درخواستی مشابه از من نداشته است، هر چند 

اگر می . مدعی بود که درآن زمان می باید برروی فرض پيشين خود پافشاری می کرد

ً                                   دانستم که چگونه متن بيانيه را بنویسم، باید مفصال  از تمامی انجمن هایی که امضایی در                                                

م و نشان کناره گيری می کردم، اما نمی دانستم که از کجا می توانم آنها نداشتم با نا

  . فهرست کاملی از آنها بدست آورم 

  

به همين خاطر یک بار به زندان افتادم، البته فقط یک . شش سال ماليات سرانه ندادم

 سانتی، در ٩٠ یا ۶٠در آنجا، در حاليکه ایستاده بودم و دیوار های ضخيم سنگی . شب

 سانتی و شبکه ی فلزی مانع نور را نگاه می کردم نمی توانستم مانع ٣٠و آهنی چوبی 

شگفتی خود از حماقت نهادی شوم که با من طوری رفتار می کرد  انگار که، فقط از جنس 

  .گوشت و خون و استخوانم، پس درنتيجه  می تواند مرا زندانی کند
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جه رسيده باشد که به زندان انداختن من  با خود می گفتم  بایستی در درازمدت به این نتي

بهترین نوع استفاده از گوشت و خون و پوست من است و هرگز به این فرصت نيندیشيده 

می دیدم که اگر دیواری از سنگ بين من و . که بصورتی دیگر از وجود من استفاده کند

در مقابل آنان همشهریانم فاصله انداخته است، دیواری بسيار ضخيم تر و نفوذ ناپذیرتر 

  . وجود دارد که برای اینکه همچون من آزاد باشند ، باید از آن عبور کنند 

  

حتی یک لحظه هم احساس دربند بودن نکردم و دیوارهای آنجا بنظرم  اتالف  سنگ و آهک 

حس می کردم انگار که تنها من از ميان تمامی همشهریانم مالياتم را پرداخته ام . رسيدند

واضح بود که آنان نمی دانستند چگونه با من رفتار کنند، اما . ی نيستمو بدهکار کس

در هر تهدید و تشویق شان اشتباهی احمقانه . رفتارشان با من مشابه رفتار با اوباش  بود

. وجود داشت، چرا که می اندیشيدند آرزوی اصلی من رفتن به آن سوی دیوار سنگی است

 در را برروی تأمالت و اندیشه های من می بستند، ازینکه می دیدم با چه دقت و تالشی

تأمالتی که بدون هيچ مانع و رادعی باز هم بدنبال آنان از زندان به بيرون می زدند، کاری جز 

                        ً                   همين تأمالت بودند که واقعا  خطر اصلی بنظر می . تبسم از دستم برنمی آمد

يده بودند که کالبدم را چون دستشان به اندیشه ی من نمی رسيد، به نتيجه رس. آمدند

مجازات کنند، درست همانند کودکان، که وقتی زورشان به کسی که می خواهند آزارش 

متوجه شدم حکومت بی عقل است، مانند زنی . دهند نمی رسد، بسراغ سگش می روند

 تنهاست همراه با جواهراتش که دچار ترس و دلهره  شده، دچار هول است و دوست و

 از او به تبه همين خاطر، ته مانده ی احترامم را نسب. شخيص نمی دهددشمن را از هم ت

  . دست دادم و برایش متأسف گشتم

  

می بينيم که حکومت هيچ گاه خود را عامدانه  مخاطب ادراک فرد قرار نمی دهد، نه از نظر 

حکومت به توانایی . فکری  و نه اخالقی، بلکه تنها با جسم و حس وی  مقابله می کند

. ق العاده ای همچون هوش یا صداقت برتر مجهز نيست، مگر توان فيزیکی فوق العادهفو

بگذار . دلم می خواهد به سبک خودم تنفس کنم. من بدنيا نيامده ام که زور را تحمل کنم

ببينيم چه کسی در این زورآزمایی از همه تواناتر است؟ کدام نيرو برتر است ؟ آنان تنها می 
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  آنان مرا مجبور .٥٦اطاعت می کند"  من " زور بگویند که از قانونی برتر از " منی " توانند به 

  . می سازند تا مانند خودشان باشم

  

نمی توانم قبول کنم انسانهایی وجود داشته باشند که تحت فشار توده ای از انسانهای 

ی با این دیگر چه نوع  زندگی است؟ وقت. دیگر، به این یا آن شکل زندگی مجبور شوند

، چرا باید باشتاب وسراسيمگی "یا پول یا جان " حاکميتی برخورد می کنم که می گوید 

: مالم را به او دهم؟ ممکن است حکومت درگيرمخمصه ای  بزرگ باشد و نداند که چه کند

ارزش . مانند من عمل کن" خودش باید اقدامی کند، . از من برایش کاری ساخته نيست

نظام . من که مسئول موفقيت عملکرد نظام اجتماعی نيستم ". زانوی غم گرفتن ندارد

اما این را هم درک می کنم .  پدری من نبوده تا من هم مدافع آن باشمارثاجتماعی، 

هنگامی که یک شاه بلوط و یک بلوط  معمولی در کنار هم زیر خاک قرار می گيرند، هيچ 

 دیگری هموار کنند، برعکس هردو از یک دست روی دست نمی گذارند تا راه  را  برای  رشد

قانون های خود پيروی می کنند، به بهترین وجهی که می توانند جوانه می زنند، رشد می 

تا اینکه یکی از آنان از روی تصادف سایه اش بر سر دیگری  می . کنند و شکوفه می دهند

کند، می ميرد، اگر گياهی نتواند مطابق سرشت خود زندگی . افتد و او را خفه می سازد

  . انسان نيز

  

ّ                                  شب زندان به حد  کافی جالب بود و برایم تازگی داشت وقتی وارد شدم زندانيان یکتا .              

. پيرهن سرگرم گپ زدن با یکدیگر بودند و رایحه ی شب از آستانه ی در سرک می کشيد 

ن حرف پراکنده جمع  با ای". یالال بچه ها بيائيد ، وقت غل و زنجير است : " اما زندانبان گفت

  .من صدای پایشان را شنيدم که به اطاقک های خالی خود برمی گشتند. شد

  

ُ همدم کار درست : "  زندانبان ، همبندم را این طور معرفی کرد وقتی " .  بچه ی زبر و  زرنگ،            

در را بستند ، هم سلولی ام بمن یاد داد کالهم را کجا آویزان کنم ، و لوازم خود را چطور در 

اطاق ها ماهی یکبار با گل گيوه سفيد می شدند، و البته این یکی .  مرتب کنمآنجا

ً                        امکانات بسياربسيار ساده ای داشت و احتماال  تميزترین آپارتمان شهر . سفيدترین شان بود                                        

.         ً                                                   او طبيعتا  می خواست بداند از کجا آمده ام و چرا زندانی شده ام. می توانست باشد
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، به نوبه خود همين سئوال را ازو پرسيدم، البته با این فرض که وقتی جریان را به او گفتم

می پرسی چرا : " گفت. آدم درستی است، فرضی که هميشه به آن اعتقاد خواهم داشت

تا ". اما من هرگز این کار را نکرده ام . ؟ چون مرا به آتش زدن یک کاهدانی متهم کرده اند

ً آنجائی که می توانستم کشف کنم ، احتماال   قضيه به این شکل بوده است که در حال                                     

و به این ترتيب . مستی در یک کاهدانی خوابيده و چپقش را در آنجا چاق کرده است

به زیرکی شهره بود و سه ماهی می شد که در انتظار دادگاه . کاهدانی آتش گرفته است

ً                                         احتماال  مدت طوالنی تری را باید به همين خاطر در آ. در آنجا منزل داشت . نجا طی می کرد     

ً                                                                اما با اینحال کامال  سربراه  و قانع بود، چرا که خوابگاهی مفت  به چنگ آورده بود وحس                   

  .می کرد که با او خوش رفتاری می شود

  

فهميدم که انسان اگر مدت زیادی آنجا .  پنجره ای را او اشغال کرده بود و من هم دیگری را

چيزی نگذشت که با همه ی .  پنجره خواهد بودبماند ، کار اصلی اش نگاه کردن به بيرون

فهميدم زندانيان قبلی از کجا . سوراخ  سنبه هایی که در سلول باقی مانده بود آشنا شدم

فرار کرده اند و کدام ميله اره شده و تاریخچه ساکنين مختلف آن اطاقک چه بوده، چون کم 

 نقل هایی  که هرگز در آنطرف کم  متوجه شدم که حتی اینجا هم برای خود تاریخی دارد و

ً                                         احتماال  این تنها خانه ایست در شهر که ابياتی در . دیوارهای زندان بر سر زبانها نمی افتند      

                      ً             عرضه می شوند، اما رسما  به انتشار دیگرانآن به رشته نظم در می آیند و پس از آن به 

 شده بود  می فهرستی طوالنی از اشعار برخی مردان جوان که معلوم. در نمی آیند

آنان با خواندن این اشعار از خود انتقام  می . خواسته اند  فرار کنند بمن نشان داده شد

  .  گرفتند

  

از ترس اینکه مبادا همبندم را هرگز دوباره نبينم تا آنجایی که می توانستم، در مورد خودم 

ش کردن چراغ را درپایان گپ وگفت، جای خوابم را نشان داد و خامو. به او نم پس ندادم

  . بمن سپرد

  

دراز کشيدن یک شبه در آنجا مانند سفر به سرزمينی دوردست بود که هرگز تصور رفتن به 

ً                                     بنظرم رسيد که قبال  هرگز صدای ساعت شهر و جنب و جوش های . آن را نکرده بودم                 
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که پشت شبانه بيرون آن را نشنيده بودم، چرا که در اینجا با پنجره ی بازی خوابيده بودیم 

انگار که روستای موطن ام را در قرون وسطی می دیدم، در حاليکه کنکورد ما . ميله ها بود

 در آلمان شده بود، و تصاویر شهسواران و دژهای آنان ٥٧بدل به یکی از شاخه های رود راین

آواهایی که در خيابان می شنيدم، اصواتی عادی نبودند، بلکه . از پيشاپيشم رژه می رفتند

من بيننده و شنونده ی اجباری جنب و . ی شهروندان متشخص قدیمی آلمانی بودندآوا

ً       تجربه ای کامال  نو و . جوش هایی بودم که در آشپزخانه قهوه خانه کناری جریان داشت             

  .کمياب برای من

  

من خود را تا حدی از جریانات شهرم باخبرمی .  این نگاهی بود از نزدیک به شهر موطنم

ً                               قبال  هرگز نهادهای آن را ندیده بودمدانستم، اما  زندان یکی از نهادهای غيرعادی آن بود، .   

. چرا که شهر ما شهرکی روستایی بشمار می آمد و بعيد بود که زندان هم داشته باشد

  . پی چه چيزهایی می باشند آن ازین پس بودکه کم کم می فهميدم ساکنان

                                      

 صبح، صبحانه امان از سوراخ در به داخل گذاشته شد، در ظرف حلبی چهارگوشی که  فردا

یک ليوان بزرگ شکالت مایع به همراه نان قهوه ای و یک قاشق آهنی می توانست در خود 

وقتی صدا زدند که ظرفها را برگردانيد، آنقدر بی تجربه بودم که اضافه ی نان را . جا دهد

کمی بعد . ن را قاپيد و گفت که برای نهار یا شام آن را پس انداز کنمبرگردانم، اما رفيقم آ

گذاشتند تا برای علف چينی به مزرعه ای در همسایگی برود که کار هر روزش بود و تا ظهر 

به همين خاطر با من خداحافظی کرد و گفت که شک دارد مرا دوباره . هم برنمی گشت

  .ببيند

  

وقتی از زندان . آزادم کردند. ليات را پرداخته بود د ومالت کرده بو شخصی بخاطر من دخا

بيرون آمدم برداشتم این نبود که در زندگی مردم تغييرات بزرگی رخ داده است، تغييراتی از 

 با ،آن دست که هر زندانی جوانی، پس از سالها حبس در هنگام بيرون آمدنش از زندان

ّ                    با این وجود تحو لی در صحنه ی شهر، .گامهایی لرزان و موهایی خاکستری حس می کند                

  ایا
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لت و کشور بنظرم آمد که بزرگتر از هر تغييری بود که می توانست طی این مدت کوتاه 

عالوه بر اینها توانستم حاکميتی را که زیر سایه اش زندگی کرده بودم از آن هم . بوجود آید

ّ    دگی می کردم تا چه حد ی   شان زنبينفهميدم مردمی را که . واضح تر و شفاف تر ببينم                    

دریافتم دوستی . می شود بعنوان همسایگان  و دوستانی خوب بر رویشان حساب کرد

ً                                ، اصال   ميلی به درستکاری ندارند، سرشت٥٨شان تنها برای روزهای خوشی است شان      

 پيش داوری ها، تعصبات و خرافاتشان، آنچنان از من دور است که سرشت چينی ها بهمراه

  . لزیو مردم ما

   

ّ  در فداکاری هایشان برای بشریت، دست به هيچ خطری نمی زنند، حت ی در حد          ّ                                                          

در نهایت اینکه خيلی هم شریف نيستند، بطوریکه با دزد همان گونه . اموالشان

رفتار می کنند که دزد با آنان و اميدوارند با کمک برخی مراسم مذهبی ظاهری، 

ی در یک مسير سرراست، بی خطر،  روزه، دعا و پرسه زدن گهگاه-قدری نماز

شاید این قضاوت در مورد آنان قضاوتی . اما بی فایده، روح خود را نجات بخشند

خشن باشد، چون باور دارم که بسياری از آنان از داشتن نهادی بنام زندان در 

  .روستایشان بی خبرند 

  

ً                                             در روستای ما قبال  رسم بود وقتی بدهکار فقيری از زندان آزاد می  شد، آشنایانش برای                

خوشامد گویی به  او، انگشتانشان را بصورت متقاطع به نشانه ميله های پنجره ی زندان بر 

ین بار همسایگانم اما ا".   خوش آمدی :" روی هم می گذاشتند و از پشت آنها می گفتند

 انگار که از  برخورد نکردند، در عوض اول مرا و بعد یکدیگر را نگاه کردند،ن گونهدر مورد من ای

وقتی که بزندان افتادم، به کفاشی رفته بودم تا کفش . سفری دور و دراز برگشته ام

صبح روز بعد وقتی که آزاد شدم، براه افتادم تا کارم را تمام کنم . تعميری ام را تحویل بگيرم

ذغال اخته . و بعد با کفش های پوشيده، خود را به ضيافت ذغال اخته ها ميهمان کردم

یی که بی صبرانه در حسرت دستان مشتاق من بودند، و چون اسبم در مدت کمی زین ها

و یراق شد، تنها نيم ساعت بعد در ميان یک بيشه ی ذغال اخته بودم که بر روی یکی از 

اینجا بود که حاکميت، دیگر در هيچ . بلندترین تپه هایمان قرار داشت، تنها سه کيلومتر دورتر

  . ز نداشتعرصه ای حضور و برو
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  " !زندان های من" این بود کل ماجرای 

  

هرگز از پرداخت عوارض راه سازی خودداری نکرده ام، چون هر قدر مایلم که رعيت بدی 

در مورد پشتيبانی مالی .  خواهانم که همسایه ی خوبی باشم،باشم، به همان ميزان هم

بعنوان معلم هم والیتی هایم  هم اکنون در حال انجام وظيفه خود ،از مدارس هم بگویم که

هيچ مورد خاصی در پرونده ی مالياتی ام وجود ندارد که علت آن خودداری من از . می باشم

بزبانی ساده تر تنها آرزومندم که از پشتيبانی و ابراز وفاداری به حاکميت . پرداخت آن باشد

بر سر . ا ازو دور نگهدارمخودداری کنم، از حوزه اقتدار آن خارج شوم و بطور مؤثر دامن خود ر

ّ                                                   آن نيستم که رد  دالر مالياتم را پی گيری  کنم که تا به کجاها می رود البته اگر می (              

ی خریده شود تا کسی را با "ر ُپ  سر"                ً                        مگر اینکه مستقيما  با آن برده ای یا تفنگ ) توانستم 

ّ          ، در اندیشه ی رد یابی آثار اما در عوض– دالر بی گناه است –آن بزنند  وفاداری   پشتيبانی و               

با این  خود، در سکوت به حاکميت اعالم جنگ می کنم، شيوه یدر واقع به . ام می باشم

 آنطور که معمول است هنوز هم تا آنجائی که می توانم از مزایای حکومت استفاده حال،

  . می کنم

  

پردازند، اگر دیگرانی هستند که بدليل همدردی با حکومت، ماليات درخواستی از مرا می 

ً                                                               آنان فقط آنچه را که قبال  در مورد خودشان عمل کرده اند انجام می دهند، یا بدتر از آن، بی                        

اگر ماليات را . عدالتی ای را ترویج و تشویق می کنند که حتی بيشتر از نياز حاکميت است

ع به بخاطر عالقه ی بيجا به بدهکار مالياتی، می پردازند تا اموالش را نجات دهند یا مان

ّ              زندان بردنش شوند، به این دليل است که بدرستی نيندیشيده اند تا چه حد   به احساسات                                                                   

  . شخصی شان اجازه داده اند تا مانع خيری عمومی شوند

  

اما انسان نمی تواند برروی این نقطه نظر زیاد . پس موضع من در حال حاضر چنين است

ش، بواسطه لج بازی با اعتقادات مردم، پافشاری کند، به این دليل که ممکن است عملکرد

باید به وی فرصت داد تنها آنچه را که متعلق به . یا دنباله روی بی جهت از آنان منحرف شود

  .خود و زمانه ی خود می باشد انجام دهد 
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اگر راه و چاه را . گاهی اوقات فکر می کنم، این مردم نيت شان خير است، تنها ناآگاهند

چرا وقتی همسایگانت با خود می گویم . ا بهتر ازین عمل می کردندمی دانستند، حتم

 از طریق با کار هایی همچون ماليات ندادن مجبورشان ميکنی که ميلی به آزار تو ندارند،

 و مزاحم شان می شوی؟  با تو برخورد کنند وبه این ترتيب رنجشان می دهیدولت شان

يه درستی نمی تواند باشد برای اینکه من هم   دوباره که فکر می کنم می بينم این توجاما

 یا اینکه بگذارم همسایگانم رنج بسيار بيشتری را از نوعی دیگر ،همچون آنان رفتار کنم

باز هم گاهی اوقات از خودم می پرسم وقتی ميليون ها انسان بدون تندی و . تحمل کنند

 ناقابل ٥٩تادالر ماليخشونت، بدون سوء نيت، بدون هر احساس شخصی، از تو فقط نيم 

درخواست می کنند، چرا خودت را در برابر آسيب این نيروی بی رحم غالب قرار می دهی؟  

که قانون ( البته با دانستن این نکته که آنان نمی توانند حرفشان را پس بگيرند یا تغيير دهند

از هر توانی  اینکه بو از سوئی دیگر، بدون) اساسی شان نيز اجازه ی اینکار را نمی دهد

ّ          و اعالم نا حق  بودن آن برای ندادن ماليات،همچون آنانای گروه ميليونی    . فرجام بخواهی            

  

در برابر سرما و گرسنگی ، باد وامواج دریا نمی توانی این چنين لجوجانه مقاومت کنی، 

در واقع . بلکه به آرامی و در سکوت به هزاران ضرورت  ونيروی مشابه تسليم می شوی

را )  ملت -دولت(         ً                         اما دقيقا  به نسبتی که من این نيرو.  را به النه ی مارفرو نمی کنیدستت

ً                                                                                 کامال  بی رحم ندانم، بلکه بخشی از آن را انسانی ببينم ونيز بپذیرم همانطور که پيوندهایی     

 نه به عنوان اشيایی –با ده ها ميليون انسان ملت های  دیگر دارم، با این ميليون ها نفر نيز

  پيوند دارم، متوجه – ً                                                   فا  بی جان یا بدون احساس بلکه بمنزله ی همنوع وهمسایه صر

 ناممکن، امکان پذیر است، قبل از هر کاری و       ً  ظاهرا  خواهم شد که آن فرجام خواهی

           ً          اما اگر عمدا  دستم را . آنان از حکومت و سپس توسط آنان از خودشان خود بيدرنگ، توسط 

 شکایتی از مار و یا خالق مار نباید داشته باشم، و تنها باید خودم به داخل النه مار فرو کنم،

  .را سرزنش و متهم کنم

  

 اگر می توانستم خود را مجاب کنم که حق دارم انسانها را همانطور که هستند بپذیرم و با 

 آنان همانطور رفتار کنم و بدالیلی برخالف خواسته ها و انتظاراتم از آنچه که من و آنها باید
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 باید تالش می کردم که با ،٦٠باشيم عمل کنم، آنگاه  مانند یک مسلمان وجبری مؤمن

حوادث همانطورکه هستند بسازم و بگویم که خواست، خواست خداست، وازین باالتر، 

                                                                       ً            تفاوتی است بين مقاومت در برابر این نيرو و مقاومت در برابر یک نيروی مطلقا  حيوانی یا 

در برابر این پدیده با قدری اثربخشی مقاومت کنم، اما نمی توانم طبيعی، چرا که می توانم 

  .  متوقع باشم که طبيعت سنگ ها، درختان و جانوران را تغيير دهم ٦١مانند اورفئوس

  

دوست ندارم مته به خشخاش بگذارم . ميل ندارم که با هيچ ملتی یا مردمی به نزاع برخيزم

جای آن است .  را برتر از همسایگانم معرفی کنمتا ظرایف تفاوت ها را مطرح سازم یا خود

و .                                                 ّ                            بگویم بيشتر اوقات بدنبال حتی بهانه هایی برای تبعي ت از قوانين ارضی حکومت هستم

در واقع در این نقطه ی . حتی باالتر از آن، آماده ام که با این قوانين خود را همساز کنم

که مأمور ماليات سر می  مينحساس برای شک کردن به خود دليل دارم، و هر ساله ه

رسد، خودم را مایل به مرور مجدد اعمال و مواضع دولت های ایالتی و مرکزی و احواالت 

  . مردم می بينم تا پيش زمينه ای برای اطاعت از حکومت کشف کنم

  

   پاس داریم و دلبندمانوطن را همچون " 

  تالشمان،  عشق و   گاهی که با وجود نثار

  می گردیم،  نوميد  از ادای حرمتش

    باید که به فرجام کار اندیشه کنيم و 

    جان را با عمق وجدان و دین آشنا سازیم 

  "   و نه با تمنای زر و زور 

  

معتقدم حکومت بزودی قادر خواهد بود با اقدامات مثبت خود مرا از تمامی این گونه فعاليت 

دیگر هموطنانم نخواهم بود، زیرا است که من وطن پرستی بهتر از وقت آن هایم بازدارد و

  .دیگر نيازی به این تمایز وجود نخواهد داشت

 قانونی بسيار خوب است، قانون ، حداقلی، قانون اساسی با تمامی اشکاالتشی با نگاه

، جنبه های مختلفیو دادگاه ها بسيار محترم اند، حتی همين حاکميت و دولت آمریکا از 

  . است که باید شکر گزارش بودبسيار ستایش برانگيز و نادر 
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اما اگر کمی .  بسياری از مردم نيز، این نهادها  را به همين صورت توصيف کرده اند 

ً            مسائل را ببينيم، اینها همان نکاتی اند که قبال  شرحشان رفت حداکثری تر اگر باز هم .                                            

 گفت که این حداکثری تر نگاه کنيم و از باالترین نقطه قضایا را ببينيم چه کسی خواهد

                                    ًّ                                  نهادها چه هستند ؟ یا اینکه آیا اصال  ارزش نيم نگاهی را دارند یا خير ؟ 

  

 دولت ارزش زیادی برای من قائل نيست و من هم کمترین ارزش ممکن را برای .و اما دولت

من لحظات زیادی از عمرم را در زیر سایه ی  آن نمی گذرانم، حتی در همين . او قائل ام

 که این وضعيت –صی بی اندیشه، بی تصور و خياالت وجود داشته باشد اگر شخ. دنيا

  حاکمان یا مصلحين بی خرد هرگز –هرگز نمی تواند مدت زمان درازی برایش ادامه یابد

  . نمی توانند برایش مزاحمتی مهم بوجود آورند 

  

رحسب حرفه، می دانم که بيشتر افراد با من اختالف نظر دارند، اما آنهایی که زندگيشان ب

وقف مطالعه ی این موضوعات یا مشابه آنهاست، مرا بسيار کمتراز عامه ی مردم قانع  می 

  .سازند

  

ً                                                  دولتمردان و قانونگزاران که کامال  در چهارچوب نظام سخن می گویند، هرگز بطور شفاف به                                

نند، آنان از حرکت دادن جامعه ی ایستای کنونی سخن می را. گفته هایشان اعتقاد ندارند

اینان . اما خود بهتر می دانند که بدون همين جامعه فعلی هيچ تکيه گاه دیگری ندارند

ممکن است انسانهایی با تجربيات و تمایزات خاصی باشند و بی شک سيستم های 

هوشمندانه و حتی مفيدی اختراع کرده باشند که ما بخاطرشان صميمانه تشکر می کنيم، 

شان در چهارچوب مشخصی قرار می گيرد که دارای ابعاد  دیاما تمامی ذکاوت و فایده من

اینان عادت دارند فراموش کنند که دنيا با سياست و مصلحت گرایی .  گسترده ای نيست

 هرگز پشت سردولت قدم برنمی دارد ومسئوليت ٦٢"وبستر" شخص آقای . اداره نمی شود

سوی او و درموردش، با هایش را بعهده نمی گيرد و به همين خاطرمجاز نيست که از 

سخنانش برای قانون گزارانی خردمندانه است که در اندیشه ی . صالحيت سخن گوید

اصالحات اساسی در دولت موجود نيستند، اما در نظر متفکران و آنانی که برای تمامی 
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  . زمانها قانون می گذارند، او هرگز یکبار هم  لحظه ای به این موضوعات فکر نکرده است

  

ز وجود کسانی مطلعم که حدس های خردمندانه و نيک نفسانه شان، حدود و ظرفيت من ا

با این وجود، در مقایسه با . را بزودی افشاء خواهند ساخت" وی" پذیرش اندیشه 

مشغوليات بی ارزش اکثر اصالح طلبان و نيز در مقایسه با خرد و فصاحت باز هم بی ارزش 

تنها سخنان باارزش و خردمندانه ی موجود است، و ما تر عامه ی سياستمداران، سخنان او 

باالتر از همه،  و اصيل، در مقایسه با دیگران، هميشه قوی،. بخاطر وجود او خدا را شاکریم

                                       ِ             ، کار های وی از روی خرد یا مصلحت اندیشی   سازشکارانه همهبا این . اهل عمل تر است

ّ  ام ا. است   و عالقه ای به کشف وی کندسازگار مبا خودش خود را حقيقت هميشه   

 حقيقت خود را با .افشای عدالتی ندارد که ممکن است با بی عدالتی سازش کرده باشد

البته  –است  "مدافع قانون اساسی" وبستر بخوبی سزاوار عنوان .این ها مقایسه نميکند

عی      ً                                                 واقعا  قرار نيست که هيچ حرکتی از سوی او بجز حرکات دفا-همين لقب را نيز دارد

 وی می .٦٣ اند١٧٨٧رهبرانش مردان .  بلکه رهرو است،وی رهبر نيست. انجام پذیرد

پشتيبانی از تالشی نکرده  من هرگز تالش نکرده ام، هرگز پيشنهاد نکرده ام، هرگز:"گوید

اوليه ی اتحاد ایاالت مختلف را تهدید کرده و  ام و نخواهم کرد که شالوده های  اصيل و

ّ                                            دامه، در توجيه مجو زی که قانون اساسی به برده داری داده است می وی در ا" .برهم زند                  

بی خدشه است، پس بهتر  و" جامع ومانع"چون این مجوز بخشی از یک مجموعه ی :"گوید

  .".است آن را به حال خود واگذاشت

  

 قادر به بيرون کشيدن حتی یک مورد حقيقت از ميان ،وی عليرغم هوش و توانایی خاصش

ً                                                                    ا  سياسی قانون اساسی  نيست و چنان به آن می نگرد انگار که کامال بعنوان مفاهيم صرف

 سياستمردان دور  ِ  شيئی ی بی مصرف کنار گذاشته شده تا به نيروی خرد و زیرکی

ً                          مثال  در پاسخ به این سئوال که–انداخته شود   انسان چه کاری الزم است در اینجا، در  "   

 خطر ماجراجوئی ومجبور شود به ام دهد جز اینکه آمریکای امروز برای محو بردگی انج

 ؟، یا اینکه در هر صورت، ازین قانون اساسی، چه ضابطه ی اجتماعی جدید ودست زند

 وی در حالی که اعتراف ميکند بعنوان فردی ،"فوق العاده ای ممکن است حاصل شود؟

می شود که  بصورت کلی سخن می گوید مجبور غيردولتی و با حفظ حریم خصوصی خود و
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آن می ا روشی که دولت های ایاالت برده دار ب: " کند پاسخ هایی چنين یاس آور صادر

این روش بر . مصالح خودشان است خواهند بردگی را تداوم و نظام بخشند در جهت منافع و

در  اساس مسئوليت هاشان در مقابل رای دهندگان، قوانين عام مالکيت، بشریت، عدالت و

 گرایی نهاد هایی که در نقاط دیگر تشکيل می شوند و از درون نوعی انسان. برابر خداست

. ندارندروش ها و منافع و مصالح ربطی با آن تضاد و یا هر آرمان دیگری می جوشند هيچ 

   "٦٤.آنان هرگز هيچ حمایت وتشویقی از سوی من دریافت نکرده اند ونخواهند کرد

  

ا نمی شناسند،آنانی که جویباری باالتر آنانی که سرچشمه های ناب تر حقيقت ر

منبع زالل انجيل و قانون اساسی زانو می زنند و چه  را جستجو نکرده اند، درکنار

ّ           آنگاه با فروتنی و احترام از آنها سيراب می گردند، ام ا دیگرانی ! خردمندانه هم                                                   

 "باره"ر آب از کجا به این آبگير و آن دریاچه سرازیر است، باری دیگ که شاهدند آن

ی ناب تر، سلوک زائرانه ی خود را ابسوی سرچشمه  ی سفر برمی گيرند و

  .ادامه می دهند

  

نوابغ در تاریخ . هيچ فردی در آمریکا دیده نشده که نبوغ خاصی در قانونگزاری داشته باشد

ّ                     ، ام ا رئيس مجلس که باید  خطيبان، سياستمداران وفصحاء هزاران هزارو جهان نادرند    

 تاکنون دهانش را باز نکرده ،٦٥منتخب درد های مردم در مقابل حکومت باشدسخنگوی 

  .است تا سخنی ازو بشنویم، اویی که قادر به حل و فصل بغرنج ترین مسائل روز است

  

 ونه بخاطر آن حقيقتی که بيان می کند یا ما فصاحت را بخاطرفصاحت دوست داریم 

            ِ     قانون گزاران   ما . قت، به دیگرلن الهام بخشدآن شجاعتی که گوینده می تواند با گفتن حقي

                ِ                                                                    هنوز تفاوت ارزشی   آزادی تجارت را با آزادی انسان و نيز تفاوت اتحاد ایاالت را با شرافت 

                                      ً  اینان نبوغ واستعداد پاسخ به مسائل نسبتا  . اخالقی در پيشگاه یک ملت، فرانگرفته اند

اگر . صنعتی  و کشاورزی را دارا نمی باشند     ِ                                       جزئی    ماليات گيری، امور مالی، تجارت، توليد 

 زبان بازی ای –ریسمان هدایت ما را به دست زبان بازی قانون گزاران کنگره سپرده بودند 

 آمریکا همين جایگاه –که با تجربه ی بموقع و بجا و شکایات مؤثر مردم اصالح نمی شد 

ند شاید مجاز به گفتنش هرچ. فعلی اش را هم، درميان ملل دیگر بزودی از دست می داد
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نباشيم ولی انجيل مدت هجده قرن است نوشته شده، اما کجاست آن قانون گزار صاحب 

 که انجيل می تواند ٦٦خرد و استعداد عملی الزم، تا فرصت را غنيمت شمارد و از نوری

  برروی دانش قانونگزاری بيافکند استفاده کند؟ 

  

 و می توانند بهتر از من عمل کنند با کمال ميل ورغبت از آنانی که می دانند

اطاعت می کنم و در بسياری از موارد حتی از آنانی هم که نه بهتر از من می 

 با این وجود اقتدار دولتی حتی از –دانند و نه بهتر عمل می کنند پيروی می کنم 

بگذار صریحا : است  ٦٧آن نوعی که مایلم تسليمش شوم هنوز هم اقتداری ناپاک

ً  و کامال     :منصفانه بگویم      

او هيچ حق ویژه ای . حاکميت باید تائيد و رضایت محکومين خود را بدست آورد

  .  جز آنچه که بميل خود به وی واگذار می کنم،برشخص من واموالم ندارد

  

از سلطنت مطلقه، به یک نوع مشروطه و محدود آن و از سلطنت حرکت روند 

 . احترام حقيقی به فرد است بسویشروطه به نظام مردم ساالری، حرکتیم

حتی آن فيلسوف چينی نيز آنقدر خردمند بود که فرد را بمنزله ی شالوده ی امپراتوری 

  . ببيند

  

یا مردم ساالری آنطور که ما می شناسيم آخرین مرحله پيشرفت ممکن در آ

آیا ممکن نيست که گامی فراتر بسوی شناخت و سازماندهی ساختار دولت است؟ 

رداشت؟ تا زمانی که دولت، فرد را بعنوان قدرت برتر و مستقلی نشناسد که حقوق بشر ب

تمامی قدرت و اقتدارش را ازو وام گرفته است و مطابق با همين دیدگاه با وی برخورد نکند، 

                  ً                                          هرگز حکومتی واقعا  روشن نگر و آزاد و رها وجود نخواهد داشت، 

ا منصف باشد، و با فرد، حکومتی حداقلی که می تواند نسبت به همه انسانه

 رفتار کند، حکومتی که اگر عده انگشت شماری محترمانه همچون یک همسایه، 

بی توجه به او زندگی کنند، نهراسد ازین که امنيت و آرامش اش دچار آسيب می 

 دخالت بيجا نکند و از سوی آنانی که ،حکومتی که در کاراین جماعت. شود

بجا   را نسبت به دیگران٦٨و هم چراغیتمامی وظایف همسایگی وهمنوعی 
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 که هميشه به آن رویایی این است آن  .آورده اند احساس محاصره و محدودیت نکند

حکومتی که این چنين ميوه ای می دهد و تا وقتی که ميوه بعمل آید، بارش را . دلخوش ام

تی بازهم زمين تحویل دهد، راه را برای حکومه تحمل می کند تا هر چه سریعتر آن را ب

کامل تر و سرافرازتر هموار می سازد، حکومتی که من نيز در خيال،آن را تجسم کرده ام، 

  !ام اما هنوز در جائی ندیده
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  یادداشت های مترجم
  

                                                 
1 -  walden :ایالت امضاء ١٣یکی از (ایر برکه ایست درنزدیکی شهر کنکورد مرکز ایالت نيوهمش 

 و کانون تجمع ادیبان ، فيلسوفان وفعاالن اجتماعی ١٧٧۶کننده بيانيه استقالل آمریکا در سال 
  ).موثر در تحوالت منتهی به استقالل و جنگ داخلی آمریکا

 
 2-   Ralph Waldo Emerson:)فيلسوف پساکانتی و شاعر آمریکایی که دربوستون ) ١٨٨٢-١٨٠٣

 کشيشی درآمد ، اما بخاطر دیدگاه های شکاکانه اش در مورد آیين های رسمی به سلک
در انگليس با کله ریچ ، وردز ورث و کارالیل دیدارکرد ). ١٨٣٢(کليسا ، استعفا داد و به اروپا رفت 

  . و از طریق آنان با ایده آليسم آلمانی ارتباط برقرار نمود
را ابداع  ) transcendentalism(ن فلسفه متعالی     در بازگشت ، مقوله ی شبه مذهبی نوی

ایده آليسم و احترام عارفانه وی . آمده است ) ١٨٣۶(وی " طبيعت " نمود که در مقاله ی  
در مبارزه ضد بردگی . نسبت به طبيعت ، تأثير شگرفی برزندگی و اندیشه مردم آمریکا نهاد 

 به –ی اش بشدت  دچار ضعف شد  که فعاليت مغز–شرکت نمود و تا آخرین دهه ی عمر 
وی پشتيبان ، همدم و تا مدتها بعنوان مربی فکری ثرو بشمار  . سرودن  شعر و نوشتن ادامه داد

  . نيز بود ) ١٨٣۵-۶۵( و راهبر فکری جنبش نوزایی آمریکا ا. می آمد
 
3 - A Week On Concord and Merrimack Rivers 
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4 - Civil Disobedience 
 
5 - Aestethic Papers 
 
6 - Elizabeth Peabody                          
 
7 -  Walden: ساله وی در ٢نام کتابی است از هنری دیوید ثرو، حاوی خاطرات اقامت انفرادی 

ساده " وی در این جاست که شعار دائمی خود یعنی. کلبه ای چوبی در کنار برکه والدن
زندگی در والدن را با هزینه .  به  تجربه در آوردرا " زیستی، ساده زیستی، ساده زیستی

 دالر برای ساختن کلبه ی خود آغاز نمود و در طی مدت  اقامت ، با استفاده از ١٢کردن 
محصوالت باغچه خود زندگی کرد واز فروش مازاد آن ها در شهر ، به خرید لوازم مورد نياز  خود 

  . زوای کامل از زندگی اجتماعی نبودبه عبارت دیگر مفهموم این اقامت، ان. پرداخت
 
8 - : John J.Chopman ثرو شناس معاصر آمریکایی . 

 
9 -  : Doctorine Of  Non-resistance نظریه ایست مبتنی برعدم پاسخگویی فيزیکی به  

ناکارآمدی وناعادالنه بودن " خشونت و با هدف در هم شکنی ساختاری آن از طریق اثبات عملی
درهم شکنی حقانيت کاذبی که " فرد ستمگر و گروه های مردم و نيز از طریق به "خشونت

  " .ستمگر برای خود تصور نموده ومدعی و مبلغ آن به دیگران است
زور و : " بمثابه یکی از کنش گران این نظریه در جایی می گوید  ) ١٨۶٩-١٩۴٨(  مهاتما گاندی 

) آزادی هند از استعمار  انگليس ( مواردی بکاربردن زور در چنين. قدرت درمان  درد نيست 
انگليسی ..... بر عکس، این نيروی روحی است که شکست ناپذیر است . تالشی ابلهانه است

آنها سالح این ميدان را دارند و . ها مایلند ما مبارزه را به عرصه ی شليک مسلسل ها بکشانيم
ست که با ابتکار عمل، مبارزه را به تنها وسيله ی مطمئن برای شکست ایشان آن ا. ما نداریم

اگر بتوانيم شهامت کامل را با . صحنه ای بکشانيم که در آن ما اسلحه داشته باشيم و ایشان نه
تحمل رنج و نادرستی پيوند دهيم و با منتهای خير اندیشی به مقاومت بپردازیم، یعنی از 

، قدرت ما در بيدار ساختن بدخواهی و بداندیشی و نفرت به زورگویان متجاوز بپرهيزیم 
. " انسانيتی که در زورگویان هست اما به خواب فراموشی دچار شده ، مقاومت ناپذیر می شود

   ) .٣١٧ ، کتاب سرا ، تهران ، صفحه ١٣٧٨تفضلی ؛ محمود ، سيمای هند،  ( 
ه آن را خواند و نویسند ) ١٩٠٧سال ( کتاب نافرمانی مدنی ثرو را درزندان آفریقای جنوبی وی  

پيشاهنگ و پيشگام خود دانست ، اما این رخداد پس از آن بود که خود ، نهضت نافرمانی مدنی 
  .)،خوارزمی،تهران١٣۶٣گاندی،وودکاک؛جرج،تفضلی؛محمود،. (را بصورتی گسترده آغاز کرده بود

   
10 - ) :Henry James١٩٣۶-١٨۴داستان نویس آمریکایی ) ٣ ،. 
 

11 - New Englanders :یه ای که ثرو مقاالت خود را در آن می نوشتنشر. 
 

12 -  :John Brown )١٨۵مبارز سفيدپوست ضد بردگی، که پس از حمله نافرجام به   )١٨٠٠ -٩ ،
اقدام وی تاثير عميقی بر . زرادخانه ی ارتش ایاالت جنوبی آمریکا در هارپرز فری ، اعدام شد

د داشت وبا هدف عمل به آموزه های نوزده فرزن.جنبش حقوق مدنی آمریکا گذاشته است 
را برای فراری دادن " راه آهن زیرزمينی "مسيح بهمراه فرزندان خود  وهمفکرانی دیگر، شبکه ی 

نامه های نام آوران، . ک.ر(وصيت نامه ی وی بسيار قابل تامل است. بردگان سازماندهی نمود
 ). ١٩۵. ، تهران، ص١٣٧۵جنتی عطائی، مصطفی ، روزنه کار، پایيز 

 
 

13 - Transcendentalism : فلسفه ی برین ، فلسفه ی متعالی ، استعالگرایی ، تعالی گرایی
  .ادراک و امور شهودی ، فطری ، و غيرتجربی تأکيد دارد فلسفه یا اعتقادی که بر. شهودی
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14- Antigone : آنتيگونه دختر ادیپ و . نام نمایش نامه ای یونانی وقهرمان همين نمایشنامه
، منجر به قتل پولی نيسز )اتوکلس وپولی نيسز(   هنگامی که کشمکش بين برادران او،وکاستای

کرئون به همين . ، بدن وی را شبانه دفن کرداوشد ، برخالف دستور کرئون شاه و دور از چشم 
هميون . وی نيز قبل از اجرای حکم، جان خود را گرفت. خاطر او را محکوم به زنده به گوری نمود

  . بود، خود را برسر جنازه ی او کشت آنتيگونهزند کرئون نيز که نامزد فر
موضوع محوری نمایشنامه، پا فشاری غير اخالقی برتصميم نادرست و تضاد ميان قانون قراردادی 

در اینجا ابراز عاطفه نسبت به ( و قانون برتر اخالقی ) در اینجا دستور شاه ( یا ميثاق اجتماعی 
  .می باشد) های دیگر همنوعان وانسان

 
 15- Creone  

 
 ، نمایشنامه نویس ، شاعر و رئيس جمهور چک در سخنانی Vaslav Havel)( واسالو هاول- 16

  :چنين می گوید  ) ١٩٩٩سال (بمناسبت دخالت بين المللی ناتو در کوسوو 
ی رسم که وهمواره به این پاسخ م.      ً                              ً                 غالبا  از خود می پرسم که انسان اساسا  چرا حقوقی دارد

حقوق بشر، آزادی های بشری، وشأن انسانی ریشه هایی عميق در جایی خارج ازین  دنيای 
این ارزشها بدین خاطر تا بدان اندازه نيرومندند که مردم تحت شرایطی معين آنها . محسوس دارند

ه در چشم را بدون اجبار می پذیرند و آماده اند در راه آنها بميرند، و فقط وقتی معنا می دهند ک
       ً                                        من عميقا  اعتقاد دارم که آنچه انجام می دهيم، چه . اندازی بی نهایت و ابدی تعریف شوند

 یا خالف آن باشد، در نهایت فقط می تواند در بعد و - این سفير ابدیت–منطبق با وجدانمان 
کنيم، یا اگر این را احساس . چارچوبی فراتر ازین جهانی که در اطراف خود می بينيم ارزیابی شود

اجازه دهيد سخنانم را درباره . ناخودآگاه بپذیریم، آنگاه کارهایی هست که هرگز نخواهيم کرد
دولت مخلوق بشر است ، اما دولت و نقش احتمالی آن درآینده با این تأکيد به پایان برم که 

ک .د  ر  و نيزدر همين مور۵٠ ، صفحه ۴١فصل نامه نگاه نو، شماره .( بشریت مخلوق پروردگار
  ). ، تهران ١٣۴٨همه مردم برادرند ، گاندی ؛ مهاتما ، تفضلی ؛ محمود ، اميرکبير، . 
 

17 - Conservation 
 

 حلقه ی متفکرین محفل امرسون و از آن جمله ثرو،  تاثرات مختلفی  از اندیشه ی شرقی -18
مورد بودا، مسيح و از قلم ثرو در . برگرفته ا ند...) هندوئيسم، بودیسم، عرفان ایرانی، و (

  :سعدی چنين می خوانيم
می دانم که برخی چون نام مسيح را در کنار بودا ببينند در باره ی من تند قضاوت خواهند "...
زیرا . مطمئنا من آنان را تشویق ميکنم که مسيح شان را بيشتر از بودای من دوست بدارند. کرد

  ".  ....مهم عشق است، و من مسيح را هم دوست دارم
  

همواره چند عنصر کم . تنها اندیشه ی واال، انسان های هم کيش را به هم پيوند می دهد"... 
از ورای وسيع ترین گرداب های زمان، با . اهميت است که باعث تفاوت ميان فرقه ها می شود

مثال من می دانم که در گذشته، . نشانه های قطعی، اندیشه، اندیشه را باز می شناسد
ن می اندیشيده است، وی به واسطه ی یکسانی اندیشه در من بقا یافته  چون مسعدی
اختالف ذرات ما چه اهميتی دارد؟ سعدی نسبت به من از یکدلی و فردیت بيشتری . است

خویشتن وی از آنچه که در حال حاضر دراندیشه ی من به صورت عریان . برخوردار نبوده است
با همدلی با سعدی، با او همانند ...  نبوده است عرضه می شود ژرف تر، مهم تر و مقدس تر

اندیشه اش نمونه ای است که ازاو دارم، پاره ای از دل اوست که سبب می شود . می شوم
دیگر اهميتی نداشته باشد استخوانهای این اندیشمند کجا آرميده  باشند، بلکه این تملک 

يان نسل آینده شهرت می یابد، انسانی که درم. است که فردی همتای او را پدید می آورد
من فکر . تفاوتش با آن نسل آن قدر اهميت ندارد که ابقای وی، تمایز وی از دیگران در یک جهان

می کنم می توانم با فطرت انسانی بزرگ از گذشته همسان شوم، شاید بتوان گفت همان 
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ت، رامين  ، اندیشه ی عدم خشون٧۶صص . ..." : (چندان که  او با خودش همسان است

  ).١٣٧٨جهانبگلو،ترجمه ی محمد رضا پارسایار، تهران،نشر نی، 
   

 
و " هندو" واژه ی برهمن دارای ایهام است و همزمان به افراد عضو باالترین طبقه جامعه ی -19

 به  اعضای خانواده های قدیمی اشرافی و مدعی فرهنگ پروری ساکن  ً  نيز در زمان ثرو کنایتا
  .ن شاخص برآمده از آنان  اطالق می گرددنيوانگلند و ادیبا

    
20 - Radicals 
 

21 - Raleigh ) :١۶١-١٨۵۵کاشف انگليسی و نویسنده ی کتاب تاریخ جهان ، که بدستور ) ٢
 . پادشاه  انگليس و بجرم خيانت اعدام شد

 
منظور از اصطکاک درماشين حکومتی بمعنی مزاحمت ها و اخالل هایی است که مقررات   - 22
 این ،عی حکومتی نسبت به آزادی فردی بوجود می آورند اما ممکن است که نظریه پردازانوض

به همين . مزاحمت ها را برای بحرکت درآمدن چرخ دولت الزم وضروری ببينند و آنها را توجيه کنند
جهت در نگاه ثورو در عين اینکه نافرمانی مدنی ضد اصطکاک معرفی می شود، چوب الی چرخ 

شتن بمعنی ایجاد اصطکاک نيست بلکه اقداماتی است که به هدف رفع موانعی انجام دولت گذا
در راه آزادی فرد گذاشته است یعنی ضد ) اما قانون ناعادالنه (می گيرد که دولت بنام قانون 

                        ِ                                              با این کار،  ماشين دولتی   دارای اصطکاک، قدری روغن کاری می شود تا فضای . اصطکاک است
 پس با این تعبير طبيعی است که ضدیت با این. ی  آزادی فرد بوجود آیدتنفس بهتری برا

  .    گاهی اوقات مترادف با متوقف کردن ماشين حکومتی باشداصطکاک،
 

 
23 - Satyagraha : یا پایداری در راه حقيقت ، راهبرد اصلی مهاتما گاندی در راستای سلوک فردی
 سالح انسانهای مقاومت منفی وی در حاليکه از نظر.  اجتماعی وی بعنوان یک انسان بود–

 سالح انسانهای شجاع و توانایی ساتياگراهاناتوانی است که از هدف مبارزه آگاه  نيستند ، 
( مهاتما معتقد بود که با ساتياگراها، ما رقيب ستمگر . است که آن را برجنگ ترجيح می دهند

ً که معموال  رنجی که  وامی داریم به حقيقت ادعایمان ورا )  دشمن ناميده می شود  و به اشتباه       
( آگاهانه در راه اعتقادات خود تحمل می کنيم توجه کند ، از غفلت دست بردارد و با ما همدلی 

  . کند) و نه همدردی وترحم 
 خود را دوست بداریم ، این )دشمن( حریف درین راه مهمترین نکته این است که     

ع دهيم،  دور ابتکار عمل  را خود در دست بگيریم و عشق رادر اولين فرصت به اواطال
به او فرصت  ندهيم که امواج جهل ونا آگاهيش نسبت به نيات واهداف ما،  آتش 
نه ( خشونت های زنجيره ای طرفين را روشن کند و او را به درستی و نفع دوجانبه

  . ی مدعایمان مجاب سازیم) تک جانبه
اها به همان اندازه با مقاومت منفی تفاوت دارد که قطب شمال ساتياگر:"      درجایی می گوید 

    ً                                                                 اخيرا  ساتياگراها را سالح ضعيفی تصور می کنند که مانع بکاربردن خشونت به . با قطب جنوب
در زمينه سياسی ساتياگراها عبارتست از مداومت مردم در مخالفت با . هر شکلی می باشد

انيد  نادرست بودن قانون را با اخطار به قانون گزار ثابت وقتی نمی تو. خطا و قوانين غيرعادالنه
کنيد، اگر نخواهيد تسليم شوید تنها راهی که باقی می ماند این است که با بکاربردن قدرت ، 

قانون گزار را به تسليم وادارید یا با نشان دادن رنجی که ازین قانون می برید او را به تغيير قانون 
نافرمانی (دین سان ساتياگراها درعدم اطاعت حقوقی یا مقاومت مدنی ب. نادرست مجبور سازید

از جانب مردم نمایان می شود، بدون آنکه شخص سالحی دردست داشته باشد و به ) مدنی
روی گرداندن از مبارزه بياندیشد، به اقدام نهایی می پردازد واز بدن فانی خویش در می گذرد 

ساتياگراها چندان عظيم و دکترین آن، چنان ساده است که از نظر من زیبایی وکارآیی ...... 
  . حتی می توان آن را به کودکان هم آموخت 
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بدین سان از نظرمن . ساتياگراها راه تزکيه خویشتن و برای ما یک نبرد مقدس است    ... 

ز کار بگذارید در آن روز تمام مردم هند ا. شایسته است که با تزکيه ی نفس کارها را آغاز کنيم
عدم خشونت نخستين و آخرین اصل .... دست بشویند و آن روز را روز دعا یا روزه  تلقی کنند 

   ،...."کيش من است 
  .  ، تهران١٣۴٨همه مردم برادرند، گاندی ؛ مهاتما،  تفضلی ؛ محمود، اميرکبير ، . ک.نيز  ر

 
24 - standing army  
 

25 - standing government 
 

26 - Mexican War  :  ایاالت متحده توانست تمامی ) ١٨۶۶-٨(جنگ آمریکا با مکزیک که درطی آن
مرز . قلمروهای  شمال رودخانه ی ریوگرانده در شمال مکزیک را غصب و به خاک خود ضميمه کند

 .فعلی مکزیک و آمریکا در دو سوی همين رود می باشد
 

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

28 - Hamlet, V, i, II. 236-237    
 

29 - King John, V, ii, II. 79-82   
 

30 -1775 Revolution : و ۵۴پانوشت .  ک.ر. است)١٧٧۵-١٧٨٣(منظور انقالب استقالل آمریکا 
  . نيزمقاله ی بریتانيکا تحت همين عنوان

  
 . منظور کشور مکزیک است - 31
 

32 - Rev. William Paley,Principles Of Moral And Political Philosophy (1785)   
مقاله ایست حاوی اصول اخالقی وسياسی پلی که گفته می شود ثرو آن را در کالج هاروارد 

  .مطالعه کرده است
 

                                ً  ، نویسنده، خطيب و سياستمدار نسبتا  )  قبل ازميالد١٠۶-۴٣(نقل از سی سه رو ه ب - 33
  . ثرو با این مقاله در کالج آشنا شد. De Officiis,III محافظه کار رومی در 

  
هرکه در راه من جانش را از دست بدهد ، حيات جاودان راخواهد یافت ، اما  : ٩:٢۴انجيل لوقا - 34

هرکه می خواهد مرا پيروی . هرکه بکوشد جانش راحفظ کند حيات جاودان رااز دست خواهد داد
پوشد وهرروزه  زحمات و سختی ها را همچون کند، باید از خواسته ها وآسایش خود چشم ب

  . صليب بردوش کشد و بدنبال من بياید
اگر بخواهيد جان خود را حفظ کنيد آن را از دست خواهيد داد ولی اگر  : ١٠:٣٩ انجيل متی 

  . جانتان را بخاطر من از دست دهيد آن را دوباره بدست خواهيدآورد
 

35 -Massachusetts پدران . ی ایاالت متحده آمریکا، درکنار اقيانوس اطلس  ایالتی درشمال شرق
در سال )  نفره ی  مهاجرین انگليسی آمریکای شمالی است ١٠٠که لقب اولين گروه ( زایر 
این .  پس از سفر با کشتی می فالور در منطقه ی نيوپليموث دراین سرزمين ساکن شدند١۶٢٠

. ه بخاطر آزار مذهبی از انگليس گریخته بودندگروه متشکل از مومنين پيوریتن انگليسی بودند ک
 ایالت اوليه ای بود که ایاالت متحده آمریکا را تشکيل دادند وبيانيه ١٣ماساچوستز یکی از 
     . مرکز آن بوستون است.  امضاء کردند١٧٧۶استقالل را در سال 
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حانيت خود بباليد چگونه می توانيد به پاکی ورو :"۵:۶نامه اول پل به مسيحيان قرنتس  - 36

درحاليکه اجازه می دهيد این گونه رسوائی در ميانتان رخ دهد؟ مگر نمی دانيد که اندکی خمير 
مایه در تمام خمير اثر می کند و باعث ورآمدن آن می شود؟ پس این خميرمایه ی گناه یعنی این 

خميری تازه وفطير شخص فاسد را که چنين رسوایی ببارآورده است، ازميان خود بيرون کنيد تا 
شنيده ام که درميان شما رسوایی بزرگی .       باشيد که البته می دانم همينطور هم هستيد

شنيده ام که ! روی داده است وفسادی رخ داده که درميان مردم خدانشناس هم دیده نمی شود
 روحانی بودن آیا  با اینحال بازهم به. یکی از اعضای کليسای شما با زن پدر خود زندگی می کند

خود می باليد؟ چرا از غصه وشرم به عزا نمی نشينيد؟ چرا این مردمان را از کليسا بيرون نمی 
  "کنيد؟ 

 
37 - checkers  :نوعی بازی بر روی صفحه شطرنجی . 
 

38 - Baltimore :  ١٣بندری بر کناره غربی اقيانوس اطلس و در شمال ایالت مری لند که یکی از 
 . نده ی ایاالت متحده بوده استایالت تشکيل ده

 
39 - Union 
 

تو هيچ شری را به حکومت تحميل نمی کنی، در حاليکه همزمان تالش کرده : شر تحميلی - 40
ای تا حسن نيت خود را نيز به او تفهيم کنی، اما حکومت ممکن است پاسخ ات را با شر بدهد و 

 . آن را به دیکران نيز تحميل نماید
 

  .م امروزین این عمل ، جرم سياسی است  در واقع نا- 41
 

 .هر شيلينگ یک بيستم پوند سابق انگليس بود.  شيلينگ آمده است٩در متن اصلی  - 42
 

  بار٩٠در متن اصلی  - 43
 

 ٢٢پانوشت . ک.ر - 44
 

 شيفته بهترین جان هایو چه نيکو برخوردی دارند حکومت ها در این و آن گوشه ی دنيا با  - 45
بله، مالطفت را در حق آنان به .  در خدمتش باشنددرست ترین وجهیهند به  که می خواای

 !نهایت می رسانند
ُ   ل ب ثرو بدون داعيه ی ظاهری و تبليغی ، خداپرستی فروتن است و برای خود قائل به : الف - 46

کم من فئه قليله ، "و نيز " حسبنااهللا ونعم الوکيل، نعم المولی و نعم النصير" معنای اخالقی
  ".غلبت فئه کثيره 

  
نقش ( در عصر جدید این گرایش پدید می آید که از دین چنين نقشی گرفته شود : " نيز و: ب    

"  ،روشنگریگرایش ). تنظيم کننده رابطه ی  فرد با قبيله ، طایفه و عصبيت های طایفه ای 
 عنوان قانونهای عصبيتی تعبير شده بهبه جای " نشاندن قانون های این جهانی وضعی

این امر سبب می گردد که برای نخستين بار در طول .  است خيز مقدس–قانونهای برون 
.                   ً        رابطه با امر مطلقا   متعالی: تاریخ ، دین آن چيزی شود که بنابر تعریف باید باشد، یعنی 

زاهد منشانه ترین بخاطر این امکانی که عصرجدید به دین عطا می کند، به باور من این دوران 
و راستی را که برای زاهدان چه سعادتی بزرگتر ازین .  در طول تاریخ بشر استرعص

                                                         ِِِ                  می توان تصورکرد که پارسا باشند و اجازه ندهند بنام پارسایی     دینی، خون ریخته 
زر و تزویر را به نمادهای  شود، لشکرکشی و آدم کشی شود و کانون های زور و

  آزادی انتخاب و انتخابات، فصلنامه نگاه نو، دوره اول نيکفر؛  محمدرضا،( "مقدس آذین بندند؟ 
   ). ١٩ ، صفحه ۴١، شماره 
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من به این نتيجه رسيده ام که اگر برای زبان آدمی مقدور : مهاتما گاندی در جائی می گوید:    ج

دوسال پيش حتی ازین  . "خدا حقيقت است"باشد که به توصيف کامل خدا بپردازد باید بگویم 
" و " خدا حقيقت است " ميان این دو بيان . "حقيقت خداست " م پيشتررفتم و گفتم مرحله ه

همه .(" تفاوت ظریف و دقيقی وجود دارد که به خوبی می توانيد آن را دریابيد" حقيقت خداست 
  ).، تهران ١٣۴٨گاندی ؛ مهاتما ، تفضلی ؛ محمود ، اميرکبير، " مردم برادرند

  
احمد شاملو، ترانه های کوچک غربت، در این بن . (خانه نهان باید کردخدا را در پستوی :     د

  )١٣٧٩، انتشارات زمانه، سال ٣۴. بست، ص
دینی که بنا به تعریف، نمی توان و نباید آن را برسر . هر چهار مورد فوق اشاره به دین خفی دارند

ل داد ولحظه لحظه ی حيات کوچه و بازار جار زد، اما می توان آن را تا عمق وجود چشيد، بدان د
این دین در عين حال .  آن معنی بخشيد و باآن رنگ آميزی کرددر عمقخود را در خلوت و جلوت 

  .نباشدسياسی نمی تواند هم، 
،  سياستمدار اهل کنکورد،  بنمایندگی از سوی ملوانان  Samuel Hoar:سفير ایالتی  - 47

وی . چارلزتاون کارولينای جنوبی مأمور شد به بندر ١٨۴۴سياهپوست ماساچوستی، در سال 
ّ                  بمحض ورود به بندر ، تهدید به بازداشت و بردگی گردید و با خف ت از شهر اخراج شد                                                          . 

 
 گانه امضاء کننده ی بيانيه استقالل آمریکا، درسواحل شرقی کناره ١٣ایالتی از ایاالت  - 48

 . آمریکا محسوب می گردیداین ایالت جزء ایاالت جنوبی در جنگ داخلی. اقيانوس اطلس
 

49 - : parole مشروط زندانی بشرط  ادای سوگند شرافت، ونظارت بررفتار وی در زندان عفو  نظام 
 بکار رفته که مختص  "تعليقی "                     ً       در این ترجمه  تسامحا   تعبير. و بيرون از آن می باشد

 .   است  و نه محکومين زندانی شدهزندانی نشده محکومين
 

فقير ترین مردم کسانی اند که اشيایی بی ارزش را به : ر جایی دیگر چنين می گویدثورو د - 50
دور خود گرد آورده اند، اما نمی دانند که چگونه از آنها استفاده کنند، یا از دستشان خالص 

 .شوند، و به این ترتيب زنجير های زرین یا سيمين بردگی خود را، خود بدست وپای خود بسته اند
 

51 - Herodians: تن از اميران رومی منطقه ی فلسطين در فاصله ۴هرود نام مشترک . هرودی ها 
هرود کبير یا هرود اول دستور به قتل . بعد از ميالد مسيح است٩٣ی سال چهارم قبل از ميالد تا 
 .یحيی تعميد دهنده می دهد

 
  :متن اصلی در انجيل این چنين است  ) : ٢٢ : ١۵-٢٢(انجيل متی  - 52
فریسيان با هم مشورت کردند تا راهی بيابند که عيسی را بهنگام بحث به : پاسخ دندان شکن" 

پس تصميم گرفتند . دام بياندازند و مدرکی از سخنانش عليه او بدست آورده وبازداشتش کنند
چند نفر از پيروان خود را با عده ای از هواداران هيرودیس پادشاه، نزد عيسی بفرستند و این 

استاد ما می دانيم که شما درست کارید، هرچه می گویيد به آن عمل می : " را ازو کنندسئوال
کنيد، و بدون این که از کسی باکی داشته باشيد ویا به انچه مردم می گویند توجه کنيد، حقيقت 

عيسی که می دانست " حال بفرمایيد آیا باید به دولت روم باج و خراج داد یا خير؟ . را می گویيد
گير ای ریاکاران، با این سئوال ها می خواهيد مرا غافل: "نها چه نقشه ای در سر دارند،پاسخ دادآ

به او سکه ای ." یکی از سکه هایی راکه با آن باج وخراج می دهند به من نشان دهيد" کنيد؟
: پاسخ دادند" عکس و اسم چه کسی برروی سکه نقش شده است؟: " از ایشان پرسيد.دادند

خ پاس." بسيار خوب ، مال امپراتور را به امپراتور دهيد ومال خدا را به خدا: "فرمود" امپراتور روم"
 ."پس او را رها ساخته و رفتند. عيسی ایشان را مات ومبهوت ساخت

 
 .در متن اصلی، دولت ترکيه آمده است - 53
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54 -   Confucius : قبل ۵۵١-۴٧٩(قرائت التينی کونگ فو تسه، نام تاثيرگذار ترین فيلسوف چينی 

 منبع آموزه های وی مطمئن ترین. بنيانگزار کنفسيوس گرایی. ، بمعنی عاليجناب کونگ)از ميالد
تاثيرات رفتاری، فرهنگی، .  منتشر شده است١٨٩٠می باشدکه در " لون یو"کتاب مکالمات یا 

                                                                        ً        اخالقی و تاریخی وی بر مردم چين،حتی تا دوران پس از انقالب مائوئيستی نيزکامال   مشهود 
ين وسيعی تحت در طی این دوران وبویژه در دوره ی انقالب فرهنگی، تصفيه های خون. بوده است

عنوان کنفسيوس زدائی بمثابه ی نمادی از ارتجاع وگرایش سنتی به جوهره ی سرمایه داری 
   . صورت گرفت

 
توضيح . اولين اقدام ثرو پس از بازگشت به کنکورد وفراغت از دانشگاه، استعفا از کليسا بود - 55

      ً             ، رسما   عضو یکی از )(Baptismی که می گيرد اینکه هر کودک مسيحی همراه با غسل تعميد
البته برخی فرق نوین مسيحی، غسل تعميد قبل از بلوغ . مذاهب موجود در مسيحيت می گردد

 .را جائز نمی دانند
 

 ١۶ و ١۴پانوشت های . ک.ر - 56
 

57 - Rhine  :فرانسه  رودخانه ای در اروپای غربی که از کوههای آلپ سوئيس واطریش و
راه طی ميکند و از آلمان وهلند رد می شود تا به دریای  کيلومتر ١٣٢٠سرچشمه می گيرد، 

 .بسياری از آبادی های آلمان قدیم درکنار این رود بنا شده اند. شمال بریزد
 

 . ور الحمدی بخواهی صد بخوانند --به دیناری چو خر در گل بمانند :  سعدی  - 58
 

 .در متن اصلی چند شيلينگ آمده است - 59
 

60 - good Mussulman and fatalist : می بينيم که در روزگار نویسنده ، برای غربيان، مسلمان
 . جبر گرا معرفی شده است"هم ارز"

 
61 - Orpheos : حضور .                                                     ً         شخصيتی تاریخی بعنوان بنيانگزار ارفيسم یا شخصيتی کامال   اساطيری

ن شگفت آور وی در ادبيات وهنر باستانی یونان بشکل آوازه خوانی است که با غزلياتش، آنچنا
می خواند و مينوازد که حيوانات وحشی را با موسيقی خود مبهوت می سازد و بدین ترتيب 

وی از دنيای زیر زمينی مردگان . امکان می یابد که هویت وذاتشان را اصالح نموده وتغيير دهد
ن آزاد بازدید می کند و خدای این دنيا را مجاب می سازد که همسرش یوریدیک را از دنيای مردگا

اما به این دليل که به قولش مبنی بر نگاه نکردن به سيمای همسر، تا زمانی که به دنيای . کند
  . زندگان نرسيده اند وفا نمی کند، مجازات می گردد واو را دوباره از دست می دهد

مشرب وآئينی عرفانی در یونان باستان است که در قرن هفتم یا ششم قبل  ) Orphism(ارفيسم
هم اکنون اثری ازین اشعار در دست ( يالد و بر اساس اشعار منسوب به ارفئوس بوجود آمداز م

تاکيدش بر وجود نيروهای خير وشر در طبيعت انسان و ضرورت نجات انسان از پاره ی ). نيست
شرارت آميز وجود خود بکمک تزکيه اخالقی و آداب مذهبی در طی یک رشته تناسخ های متوالی 

اما اندیشه های اصلی و . قرن پنجم تا سطح یک رشته خرافات نزول می یابددر . می باشد
 ، شاعر غزل سرای یونانی، مصداق بی Pindar( عميق موجود در این دین توسط افالطون و پيندار

آرمانهای . درک می شود)  قبل از ميالد۴۴٣نظمی یا فقدان خویشتن داری، درگذشته در 
طير پيش پا افتاده و بدوی ممزوج شدند و توسط کشيشان و کاله برجسته ی آن،  بعد ها با اسا

 .برداران مورد سوء استفاده قرار گرفتند
 

62 - Daniel Webster :١٨۵٢: حقوق دان و سياست مرد آمریکایی، درگذشت. 
 

  با تشکيل جلسه ی کنگره ی آمریکا برای ایجاد دولتی مقتدر، ١٧٨٧در سال : ١٧٨٧مردان  - 63
نویسندگان وتصویب کنندگان قانون اساسی آمریکا در . ی آمریکا به تصویب رسيدقانون اساس
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بر طبق قانون اساسی، سيزده ایالت . شهرت دارند" پدران بنيانگزار " تاریخ این کشور به 

نمایندگان کنگره با در نظر گرفتن حداکثر آزادی . آمریکای شمالی دارای حکومت خودمختار شدند
ردن قدرت بيش از حد حکومت مرکزی،در قانون اساسی، حق داشتند فردی برای محدود ک

درموارد ضروری از طریق گفتگو و نه از طریق ستيزه و براندازی، نه تنها قوانين عادی بلکه قانون 
اساسی را نيز تغيير دهند، آنچنانکه قانون اساسی فعلی امریکا چيزی نيست جز هفت اصل و 

  .  طی شانزده بار اصالح، به آن اضافه شده اند١٩٧٢تا ١٧٩١ اصالحيه که از سال ٢٧
در این قانون اساسی حکومت ابد مدت فرض نشده بود، بلکه حق تغيير حکومت بطور مطلق به 

شهروندان داده شده بود و شهروندان مجاز بودند که ابتدا با امکاناتی که در قانون اساسی پيش 
ت یا کل آن اقدام کنند و در صورتی که حاکميت بينی شده، به تغيير وبرکناری بخشی از حاکمي

بخواست مردم تمکين نمی کرد، حق داشتند با استفاده از حق حمل یا مالکيت سالح هرگاه که 
الزم باشد با توسل به آن بتوانند در برابر حکومت نا صالحی که با روش های قانونی کنار نمی 

قانون گزار . ش کنند یا در نهایت آن رابراندازندرود بایستند، مقاومت ورزند، به عقب نشينی وادار
بدین وسيله خواسته بود تا مانعی هميشگی در مقابل تمرکز ناسالم قدرت حاکمه پيش بينی 

بدین وسيله با مراقبی هميشگی همچون مردم مسلح ونيز عدم انحصارنيروهای مسلح،  کند و
از منافع واقعی و دراز مدت  رار داده و               ً                                   حاکميت را دائما   در معرض تحدید، تجدید، تحول ونقد ق

جهت آشنایی با فضای حاکم بر این قانون دو اصالحيه در . هيئت حاکمه و مردم حفاظت نماید
  : اینجا می آید
کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پيروی آزادانه از آن، یا محدود ): ١٧٩١(اصالحيه اول 

برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت ساختن آزادی بيان یا مطبوعات یا حق مردم 
  . وضع نمی کندهيچ قانونیبرای جبران خسارت، 

که برای امنيت یک داشتن یک نيروی منظم شبه نظامی مردمی ): ١٧٩١(اصالحيه دوم 
  .  محترم شمرده می شودحمل و نگهداری اسلحهایالت آزاد ضروری باشد و حق مردم برای 

سيزده ایالت  این .  به تصویب رسيد١٧٧۶ جوالی ۴نيه ی استقالل آمریکا درالزم بذکر است بيا
نيوهمپشایر، ماساچوستز، کانکتی : بيانيه را امضاء کردند که اسامی شان به این شرح است

کت، نيویورک، پنسيلوانيا، نيوجرسی، مریلند، دله ور ، ویرجينيا، کارولينای شمالی، کارولينای 
 ". آیلندرد" جنوبی، جورجيا و

 
.( این نقل قول های خالصه شده، پس از قرائت متن سخنرانی وی به  متن اضافه شده است - 64

 )             ِ             یادداشت مصحح    متن انگليسی
 

65 - speakerنه  نه رئيس مجلس و  در فرهنگ انگلو ساکسون بمعنی سخنگوی مردم است و
 است که در اسرع وقت، او موظف. برگزیده ی نمایندگان مجلس و نه بخشی از ساختار قدرت

عریضه ها وشکایات مردم از قوای مجریه، قضائيه، و صاحبان قدرت را بصورت مستقيم به اطالع 
امروزه در عمل، . باالترین مقامات برساند و به این ترتيب سخنگوی مردم در برابر قدرت باشد

  .  ریيس برگزیده ی مجلس این وظيفه را ایفا می کند
 

مقایسه شود با نگاه حداکثری کليسای قرون وسطی . روح به کالبدی بی جانمانند دميدن  - 66
از یکدیگر، تاویل شناسی از شکل گرایی در نگاه ثورو به انجيل  تمایز . به مقوالت حکومت و قانون 

 .کامال  مشهود است
 

  : چنين می خوانيم۶٨درنهج البالغه، در فرمان به مالک اشتر، فراز  - 67
خود را برای کار آنان . وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نياز دارندو بخشی از ... 

فارغ دار و درمجلسی عمومی بنشين و در آن مجلس برابر خدائی که تو را آفریده 
فروتن باش و سپاهيان و یارانت را که پاسداران تواند یا پاسبانان، از آنان دور کن، تا 

 که من از رسول خدا درماندگی در گفتار،بی سخنگوی آن مردم با تو گفت وگو کند 
هرگز امتی را پاک نخوانند که در آن ناتوان، با :بار ها شنيدم که می فرمود
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نهج البالغه، ترجمه ی جعفر ( .درماندگی در گفتار ، حق خود را ازتوانا بستاند

 ).شهيدی
 

  .بامداد. هم چراغی، تعبيری  وام گرفته از ا - 68
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  ت مطلقنه خشون

  و

  ! مطلقمقاومتعدم نه 
  

  این است

  "پاسخ استوار ثورو به شرارت های اجتماعی  " 
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یر در کندوکاو خود بر روی شهرت سياسی ثورو، تأکيد می کند که وی در ه مایکل م

خشونت بمنزله ابزار " اواخر عمر از دیدگاه مقاومت مسالمت آميز به طرفداری از

مقاومت در برابر دولت " پيام مقاله ی .  گرایش یافت" جراحی شرارت از جهان 

: " شهرت یافت در این کلمات نهفته است " نافرمانی مدنی " که بعدها به" مدنی

اگر امسال قرار بود یک هزار نفر بدهی مالياتی خود را نپردازند، اقدامی خشن و 

 می سازند خونين نمی بود، همچنانکه برعکس، در صورت پرداخت، حاکميت را قادر

این سخنان در تضاد شدید با . " که اقدام به خشونت کند و خون بيگناهان را بریزد

  . نظرات آشکار وی در مقاالت بعدی اش می باشند

  

 بچاپ رسيد، خواستار نابودی آن ١٨۵۴که در " بردگی در ماساچوستز" 

دگی مجاز را به بر" آنتونی برنز " ساختارهای سياسی و اجتماعی بود که بازگشت 

 که عنوان سخنرانی وی در " دفاعيه ای برای کاپيتان جان براون" می شمردند، و 

آرزوی کشتن یا کشته : "  بود بيانيه ای شدید اللحن تر بحساب می آمد ١٨۵٩

شدن ندارم، اما شرایطی را پيش بينی می کنم که هردوی این ها از سوی من 

  . ناگریز باشد

  

چشمگير، مقاله ی حاضر دو پرسش را مطرح خواهد برای درک این تغيير لحن 

اصول بنيادی مقاومت مدنی ثورو  چه بوده اند و آیا پس از تصویب قانون : ساخت 

 ، تغييری اساسی در باورهای وی بوجود آمد یا خير؟ ١٨۵٠بردگان فراری در سال 

 خواهيم دید که وی بدون توجه به هرگونه رنجی که او یا شهروندان ممکن است

متحمل شوند، خود را ملزم به نجات قربانيان بی عدالتی می دید، و نيز اینکه وی در 

جستجوی یک رشته شگردهایی بود که به هدفش دست یابد، شگردهایی غيراز 

  .افراط و تفریط هایی همچون مقاومت منفی مطلق و نيز تخریب و انهدام کور

  

بنيادی وی در راستای عدم در پایان مقال هم مشاهده خواهيم کرد که رویه ی 

  :مقاومت و خشونت، در دوران ميانساليش نيز تغييری نمی کند
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هر اقدام مقاومت مدنی، پاسخی شخصی است به ستم که مستلزم نوع وشدتی 

. رفتاری که برای خود وی غير معمول است. از رفتار از سوی مقاومت کننده است

مقاومت باید ان مقبول افتد می گفت ثورو برای اینکه این باور در نظر اندیشه ورز

، که درآن، مردم و باشد در برگيرنده ی یک مسئله ی اخالقی جدی عمومی

وی معتقد . همچنين فرد، به هر قيمت ممکن بایستی به اجرای عدالت قيام کنند

 است، چون مسائل بنيادین اخالقی:                      ً                    بود که برده داری دقيقا  ازینگونه موارد است

 است، چون عمومیخصيت بشری را مورد خطاب قرار می دهد، عدالت و آزادی ش

بواسطه ی ساختارهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تقویت و تحکيم می 

 است چون سرکوب سازمان یافته ی یک ششم جمعيت جدیشود، و باالخره 

                                                      ً       ثورو در حاليکه معتقد نبود برای هر مورد بی عدالتی ضرورتا  باید . ملت می باشد

خی به آن داده شود، اما مصرانه اعتقاد داشت در صورتيکه شرایط محاط بربی پاس

عامل بی عدالتی " عدالتی و شرارت مستلزم این باشد که هرفرد بنوبه ی خود 

  .باشد، همان اقدام و پاسخ یادشده الزامی خواهد شد" نسبت به دیگران 

  

شرافت " ه ندارند اما بنابر این وی حس می کرد که هر چند خود و همسایگانش برد

به دوام بردگی کمک می رساند ودر نتيجه دامن تمامی شان را " بی طرفانه شان 

وی بر این باور بود که پاسخ اخالقی تنها در . دراین ستم بزرگ آلوده می سازد

  .مقاومت هایی است که هدف نهایی شان نابودی نهاد بردگی است

  

ّ                 مقاومت در برابر شر  ، یا همان ابزار  دستيابی به هدف، می تواند جدای از اهداف                  

ً           عينی نهایی اش، از منظر اخالقيات درونی نيز مورد ارزیابی قرار گيرد، مثال  ازین نظر                                                                     

که آیا با یک ضابطه ی اخالقی خاص انطباق دارد یا خير و نيز اینکه آیا اثربخش 

ّ                               است یا نه و نيز اینکه تا چه حد  به پيشرفتی عينی و قابل اندازه  گيری دست یافته                              

هنگامی که فردی، اخالقی بودن مقاومتی را ارزیابی می کند، از ضابطه . است

  .های بسياری می تواند استفاده کند
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در ادیان مختلف برترین جایگاه اخالقی را داراست که مفهوم آن " عدم مقاومت " 

.  می باشدنفی هرگونه کاربرد نيروی بدنی و فيزیکی حتی در صورت زیر حمله بودن

و اینکه . در آن سوی این طيف، اعتقاد به اثربخشی و اهميت نتایج عينی قرار دارد

می کند، بخصوص هنگامی که قربانيانی بيگناه و بی دفاع  هدف وسيله را توجيه

البته راه مطلوب، راهی است که هم . درانتظار نجات یافتن از رنجشان باشند

يای واقعی، اقدامات اخالقی، اغلب بی نتيجه یا اما در دن. اخالقی و هم مؤثر باشد

ورزند، خود می باید تصميم  آنانی که در برابر شرارت مقاومت می کم نتيجه اند و

بگيرند که کداميک از دو انتخاب یعنی بهبود شرایط زندگی یا رعایت ضابطه، اهميت 

  .بيشتری دارد

  

شی را بصورت مکانيکی حل ثورو همانند اکثر اندیشمندان، تنش بين اصول و اثربخ

از دید اعتقادی، فردی بود در جستجوی برترین خير و از نظر خلق و خو بدنبال . نکرد

  .نتيجه بود

  

نباید وقف خودم باشم، بلکه باید در راه خدا عمل کنم، و همين نکته : " می گوید

 راه "اما این گفته را با نکته ای دیگر تعدیل می کند، " .است که هميشه خير است

هنوز مسائل دشوار ...... وجود دارد } راه مسيح {دیگری برای موفقيت بجز راه او 

بسيار زیادی در انتظار حل شدن وجود دارند، و ما باید بين روح و ماده، به نوعی از 

هنگامی که با مسئله پيچيده ی  ."زندگی بشری در حد توان مان، توجه کنيم

ی را انتخاب می کرد یاهی پاسخ های ممکن، آنبردگی روبرو می شد، از ميان تمام

  .هم اخالقی اند که احساس می نمود هم مؤثر و

  

، راه های پاسخ " آشتی " ویليام رابرت ميلر، فعال اجتماعی و محقق عضو کميته 

ميلر در .  در کتاب خود مورد تجزیه و تحليل قرار می دهد١٩۶۴به شرارت را درسال 

شش سطح پاسخ را " حی از عدم خشونت برداشت مسي" کتابی بنام  

عدم مقاومت، مجاب سازی، اعمال فشار، مجبورسازی، : شناسایی می کند

مرور مقاومت های ثورو با توجه به تعاریف . بکاربردن زور بازدارنده و در آخر خشونت
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ميلر، امکان تبيين ضوابط اخالقی مورد استفاده ی وی را در مبارزه اش برضد بردگی 

در انتخاب روش هایش ایفا کرده فاش " اثربخشی " ی کند و نقشی را که فراهم م

                        ً                                       سه شيوه ای  راکه وی مکررا  مورد استفاده قرار داد عبارت بودند از . می سازد

مجاب سازی، اعمال فشار و مجبور سازی که تمامی شان شگردهایی روانی اند و 

  .نه فيزیکی

   

 تغيير پندارها و کردارهایشان، متکی به مجاب سازی، برای متقاعد کردن دیگران به

ثورو مقاالت و سخنرانی های ضد بردگی خود را . گفت وشنيد و هشدار می باشد

خطاب به برده داران دور از دسترس که مورد تائيد و پشتيبانی شرارت خود بودند 

مطرح نمی ساخت، بلکه روی سخن اش با مردمی بود که باور داشت می تواند 

ا تغيير دهد، یعنی مردم جامعه مشترک المنافع ماساچوستز که ایمانشان ر

مقاومت در " هریک از مقاالت . حمایتشان از وضعيت موجود، پشتيبان بردگی بود

دفاعيه ای برای کاپيتان جان " و" بردگی در ماساچوست " ، " برابر دولت مدنی 

ين شمالی همگی تالشهایی بودند در جهت درهم شکنی بی تفاوتی هم" براون 

ها و تشویق آنان به تضعيف سيستم سياسی ای که آن تباهی را مجاز می 

                                             ً                     از دیدگاه وی تهاجم موفق بر عليه حاکميت، ضرورتا  همان انقالبی است که . شمرد

خواستار خرد و وجدان " مقاومت در برابر دولت مدنی" در. بردگی را پایان می بخشد

با شاهد آوردن تجربه . کميت را نقد کردرابطه ی  بين فرد و حا. همشهریانش شد

شخصی زندانی شدن یک شبه اش بخاطر نپرداختن ماليات، راه هایی غير خشن 

  .اما مؤثر برای برخورد با قوانين ظالمانه پيشنهاد کرد

  

وی با تأکيد بر روی هویت . بی طرفی کمتری داشت" بردگی در ماساچوست "  در 

ی ناشی از بازگشت وی به بردگی و تخطی انسانی آنتونی برنز بر بی عدالت

گردشکار حقوقی این محکوميت از یکی از قوانين جامعه ی مشترک المنافع 

بردگان شکار " ثورو با استفاده از عباراتی همچون . ماساچوستز توجه نشان داد

،  و معادل گرفتن بردگی با "شالق خوردگان تا سر حد مرگ " و " شده با سگان 

 به سوسيس، بطور چشمگيری بر روی وحشت ناشی از بردگی تأکيد تبدیل آدميان
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که عاطفی ترین مقاالت سه گانه وی است، تالش ....... " دفاعيه ای " در . نمود

دارد تا بکمک نقل تنفر براون از جنگ، افکارعمومی را از تقاضای بزدالنه و عاجزانه ی 

وف کند و با تشریح کاهش فشار بر روی او، به شخصيت استوار خود وی معط

شجاعت، شخصيت و اخالقيات وی که حتی مورد تأئيد دشمنان جنوبی براون نيز 

در تمامی این مقاالت از بيانی . بود سعی کرد تا این ویژگيها را در انظار مطرح سازد

قوی، زنده و حتی اغراق آميز استفاده کرد تا اندیشه، عواطف و وجدان مخاطبينش 

  .ورشان کند تا به حاکميت فشار آورندرا فرا خواند و مجب

  

فشار و مجبورسازی، به اقداماتی اشاره می کنند که فراتر از اعمال نمادین، 

ً                                    فشار عمال  مانع آزادی مخالفان مبارزین نمی شود. اعتراض و مجاب سازی است         .

ً                           این شگرد با مقاومت کنندگان آغاز می گردد و معموال  به شکل خودداری از همکاری                                                

ً                                      مثال  خروج اعتراضی، تحریم، استعفا و اعتصاب: است  از سوی دیگر، مجبورسازی .   

که شامل شگردهایی از قبيل ایجاد مانع در برابر روند کاری سيستم قضایی می 

این نوع برخورد، مزاحم آزادی و آرامش مخالفان است و . باشد، گستاخانه تر است

ورد، نوعی از پذیرش ناگزیر را هنگامی که بدون کاربرد خشونت، تحول بوجود می آ

  .تحميل می کند

  

هنگام . ثورو در گفتارو کردار خود، هم از فشار و هم از مجبورسازی استفاده کرد

: ی می کندبحث از مقاومت دربرابر حاکميت مدنی از شگردهای فشار پشتيبان

استار خو"  بردگی در ماساچوستز " در . ، از کارت استعفا کنقانون را زیر پا بگذار

استعفای قضات شد، بر عليه روزنامه های حامی حکم بازگشت آنتونی برنز به 

بردگی، اعالم تحریم کرد و پيشنهاد نمود که ماساچوستز از اتحادیه ی ایاالت کناره 

بهتر است تا . برده دار برهم زند بهتر است حاکميت اتحاد خود را با: " گيری کند

ظایفش را عقب می اندازد، یک یک مردم تعهد و وقتی که ایالت برده دار انجام و

  .همبستگی خود را با او زیر پا بگذارند
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خودداریش از پرداخت ماليات با .    اقدامات ثورو الگوی فشار و مجبورسازی نيز بودند

، خود را از دایره ی پشتيبانی مالی حکومتی که بردگی را  روا می دارد خارج سرانه

برده " حقوق مالکيت  " ٦٨ر شبکه راه آهن زیرزمينیساخت و با همکاری اش د

داران را زیر پا نهاد تا بردگان بتوانند به جائی سفر کنند که دست صاحبانشان به 

وی حتی با کمک به یکی از پيروان جان براون یعنی فرانک مریام برای . آنان نرسد

 بلوای سوم آوریل و نيز با شرکت در"  هارپرز فری"فرار به کانادا پس از شبيخون به

جهت جلوگيری از دستگيری فرانکلين سن بورن که در رابطه با شبيخون براون تحت 

  . تعقيب کالنتران ایاالت متحده بود، مانع اجرای عدالت شد

  

ثورو بعلت اینکه اقدامات مستقيم غيرخشن را، هم اخالقی و هم قاطع می دید، 

ر عمرش از برخی اشکال نافرمانی یا درست تا آخ.     ً                        مکررا  از آنان استفاده می کرد

کناره گيری، شامل محکوم ساختن جنگ داخلی پشتيبانی و به آنها اقدام نمود و 

دراین مورد خاص معتقد بود که این جنگ بيشتر بخاطر حفظ موجودیت اتحادیه ی 

هرچند بشدت بر روی مقاومت هایی . ایاالت متحده است تا پایان دادن به بردگی

ار مجاب سازی، اعمال فشار ومجبورسازی بودند تکيه داشت، اما از که تجسم آشک

عدم مقاومت، زور و خشونت : شيوه های دیگر ميلر برای مقابله با شرارت یعنی 

  .ناب طرفداری نکرد

  

عدم مقاومت آنطور که ميلر بيان می کند پاسخی روحی به شرارت است که با 

حی، عشقی که خدایی است و از برادری مسي. خودداری از انتقام همراه است

کسی که .                              ّ                             سوی او می آید می باید مبنای تا م دلبستگی به عدم مقاومت باشد

                                        ً                                  مخالف مقاومت است، آزادانه، فعاالنه و غالبا  با تحمل رنج های بزرگ، خود را به 

مخالفان می رساند تا نه تنها رفتارشان را تغييردهد، بلکه قلب هایشان را نيز با 

وی ممکن است رهيافت های غير زورمندانه ی دیگری را نيز در . سازدعشق آشنا 

پيش بگيرد تا دشمنان را به راه آورد، اما فقط به شرط اینکه این رهيافت ها با 

طبيعی است که عدم مقاومت، شگردی مقطعی برای . عشق همراه باشند
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مصرف و سپس دور انداختن نيست، بلکه فلسفه ای است فراگير تمامی 

  .ود فردوج

  

هيچ گونه مدرکی مبنی بر اینکه ثورو اصول عدم مقاومت را بنا به تعریف ميلر قبول 

در هيچ یک از مقاالت، وی به نجات برده دار . کرده باشد تاکنون وجود نداشته است

و عشق به او اشاره نکرده است، در هيچ یک از مقاالت، نتایج عينی نافرمانی 

مقاومت در برابر " در . هفته و بنيانی آن نبوده اندمدنی کم اهميت تر از اصول ن

که به دیدگاه ميلر بسيار نزدیک می شود، سعی دارد تا کاربرد " دولت مدنی 

اقدامات نامخرب را ارتقاء دهد و خواستار نافرمانی مدنی مدام، بجای انتقام گيری از 

حکومتی، از دید معيارهای وی، مجازات های . حمالت خشونت بار حکومتی شود

فقر وفاقه تحميلی عمدی، زندانی شدن و حتی ترس  از مرگ می باید با بردباری 

پرواضح است . پرهيزکارانه ای تحمل شوند ونباید سبب قطع اقدامات پایورزانه گردند

که با این نمونه های ناکافی نمی توان ثورو را بعنوان الگوی عدم مقاومت معرفی 

ئی می خواهی بر سرزن ، فرزندان، مادر و برادرم بياور هر بال! با توام دولت : " کرد

تا شاید روزی فرا رسد که در ....... من دستوراتت را مو بمو اطاعت خواهم کرد...... 

د ر اینجاست ". حاليکه رخت عزای آنان را پوشيده ام، تو را به کوتاه آمدن قانع کنم 

 الزم نيست بگویم چه کبریتی بجای این کار،: " که عدم مقاومت را محکوم می کند

در دست دارم و چه سيستمی  است که بدست خود تالش می کند خود را منفجر 

سازد، اما چون عاشق زندگيم هستم، طرفدار نور و روشنایی می باشم، و اجازه 

  ".می دهم که زمين تيره در زیر پایم بچرخد و رد شود

   

ن دو مقاله، متفاوت بنظر می رسد، رویه ی ثورو در مقابل عدم انتقام گيری در ای

مقاومت در برابر دولت مدنی " در . چون قربانيان خشونت حکومتی نيز متفاوت بودند

، شخصی که انتخابش مخالفت با دولت است و می خواهد در برابر شرارت "

مقاومت کند، با اراده ی خود مجازات را می پذیرد تا یکپارچگی و همسازی اخالقی 

، این افراد خانواده یا بطور کلی "بردگی در ماساچوستز " نماید، اما در خود را حفظ 

ثورو عدم انتقام را در صورتيکه تحمل . اجتماع اند که حکومت به آنها حمله می کند
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ما : " وی همانند ميلر معتقد بود که . رنج غير داوطلبانه باشد مردود می شمارد

 حق نداریم از کسانی که در یک کشمکش حق نداریم به مرز ایثار گام بگذاریم، ما

اجتماعی متحد ما می باشند انتظار داشته باشيم خود را علی رغم ميل و اراده 

درگير کردن دیگران با مخاطرات مربوط به خودمان وبدون اجازه ". اشان قربانی کنند 

ثورو . ی قبلی از آنان، بمعنی تجاوز به شخصيت، حرمت و آزادی شان می باشد

ه بود که عدم مقاومت، هواداران صادقی نيز دارد، اما هنگامی به موضع آنان متوج

. احترام می گذاشت که آن مواضع همواره برای خود آنان و دیگران تبيين شوند

ّ                                          آنهایی که بارها از دیدن بردگی یک ه می خورند، حقی دارند تا ازمرگ خشونت بار "                                

ن گونه افراد از زندگی وی بيشتر از ای. برده دار نيزمبهوت شوند، اما نه دیگران

  ".مرگش حيرت خواهند کرد

  

اصول نجات قربانيان بی عدالتی برای ثورو آنچنان مسئله وجدانی ای بود که نه 

ّ                                              رد  عدم مقاومت از سوی وی بود بلکه اظهارات متعدد  فقط توجيهی بر " خشن "  

روزانه خود در آوریل  در خاطرات .  را نيز توضيح می دهد١٨۵٠وی در مکتوبات پس از 

باور : "  با خشم از برگشت توماس سيمز به بردگی چنين نتيجه می گيرد که ١٨۵١

در حال حاضر . ندارم شمال به این زودی ها با جنوب بخاطر این مسئله درگير شود

هنوز هنگام آن فرا نرسيده است که تاریخ سياهکاری نژادی برروی صفحه ی پاک و 

 وی به حمایت از محاصره ی شکست خورده ١٨۵۴در ". بندددرخشان کاغذ نقش بر

ی دادگاه بوستون توسط شهروندان بمنظور جلوگيری از بازگشت آنتونی برنز به 

مقاله ی  " دفاعيه ای برای فرمانده جان براون " ، در ١٨۵٩در . بردگی سخن گفت

ون بود که این نظریه ی خاص جان برا: " طوالنی اش را با این جمله آغاز می کند

. انسان حق آشکاری دارد که بخاطر نجات برده، با توسل به زور مانع برده دار شود

فکر : " و با این جمله مقاله را پایان می دهد که ".  من نيز با او در این مورد موافقم

در راه آرمانی " شارپز" می کنم برای یکبار هم که شده تفنگ ها و هفت تيرهای 

  ".رفته اندشرافتمندانه بکار 
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توصيف " خشونت آميز" این مقاالت، نوشته هایی اند که بسياری از منتقدین آنها را 

در حاليکه . کرده اند، چرا که ثورو در آنها کاربرد زور فيزیکی را تائيد کرده است

مریدان دربست عدم مقاومت، هرگونه نيروی فيزیکی را خشونت می بينند، 

اعمال زور . وتی بين زور و خشونت قائل می شوندواقعگرایانی همچون ميلر، تفا

عمل مستقيمی است که خود را بریک موقعيت خشن فعلی وموجود تحميل می 

کند وممکن است به شکل رفع مانع، محدودسازی یا دخالت در یک اقدام خشن در 

اعمال زور از آن رو با خشونت تفاوت دارد که هدف اصلی . حال انجام، تحقق پذیرد

صی ازیک وضعيت بد می باشد، نه صدمه زدن به اشخاص و نه نابودی اش خال

  .اموال

  

. ثورو در اظهارات یاد شده در باال، بر رهایی از موقعيت های ستمگرانه تأکيد دارد

وی به دفاع از اقدامات فردی برای آزاد کردن برده و درعين حال خودداری از هرگونه 

در اشاره به یورش جان براون، آنچنان . می خيزدتوصيه به انتقام گيری از برده دار بر

مشتاق هدف نهایی یعنی آزادسازی تعدادی برده است که اهميت صدمه به 

 خود چنين آورده ١٨۵٩ اکتبر٢٢در روزنگار مورخ . دیگران را به حداقل می رساند

اگر شاگرد مدرسه ای، در حاليکه خود را از یاد برده است، سراسيمه : " است 

جات همبازی غریق خود بشتابد و در سر راه خود کسی  را بزمين زند چه برای ن

وی با ابراز اینکه تأثيرات شرارت، اجتناب ناپذیر و خارج از اراده و تصميم اند، ". باک؟ 

  .اقدام جان براون را توجيه می کند

  

 "اصول تأثير مضاعف "  االهيون کاتوليک رمی توصيه ای اخالقی را بنام ١٩ر قرن د

این توصيه نامه، در موارد حساس، استفاده از زور فيزیکی یا دیگر . اعالم کرده بودند

یکی ازین موارد . اقدامات مستقيمی را که تأثيری مضاعف داشتند مجاز می شمرد

ذکر این نکته بدان .                                  ً                      هنگامی بود که اقدام به شر، مستقيما  عامدانه وارادی نباشد

اطالع داشته یا بدان متکی بوده است، بلکه می معنی نيست که ثورو ازآن توصيه 

رساند که درهمان زمان افرادی نيز بوده اند که با همان مالک های ثورو، اخالقی 

اعتبار استفاده . بودن اقدامات زورمندانه را ارزیابی کرده و مورد بحث قرار می دادند
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ها آشکارا تحسين و در تشریح برخی از اقداماتی که ثورو از آن" خشونت " از واژه ی 

بنابر تعریف ميلر، . پشتيبانی کرده وابسته به تعریفی است که از آن ارائه می گردد

وی هيچگاه خشونت را تأئيد نکرد، چرا که هرچند به روشنی از اعمال زور فيزیکی 

  . حمایت نمود، اما هرگز خواستار صدمه ی بدنی یا تخریب بی جهت نشد

  

ز درستی آرمانش مطمئن شد، به هيچ چيز حتی مجموع، همينکه ثورو ا  در

خشونت حکومتی اجازه نداد که او را از تالش در راستای دستيابی به هدفش 

وی وفاداری به آرمان را بمنزله شرافت می دید، و باور داشت که . منحرف نماید

او رشته گسترده ای از اقدامات مستقيم  را در . وسيله باید متناسب با هدف باشد

 بی طرفانه تا استفاده از زور  ِ   جهت بکارگرفت که دامنه شان از گفت و شنوداین

فيزیکی ادامه می یافت، اما کاربرد زور فيزیکی را فقط در جایی تأئيد می کرد که 

ً     ثورو  نه . رنج بشری را تخفيف دهد وصدمات همراه آن به دیگران اجتناب ناپذیر باشد    

  .                   ً               مدی، از هيچ یک مشخصا  پشتيبانی نکرداز عدم مقاومت ناب و نه از خشونت ع

  

 بود که ١٨۵٠ یر ادعا کرده است پس از تصویب قانون برده فراری در دهه ه مایکل م

وی بعنوان یک جوان، کمال . صحت این ادعا روشن نيست. ثورو کاربرد زور راتأئيد کرد

را مردود می شمرد، رویه جنگ را در ) انجيل ( گرایی افراطی عهد جدید 

 خود مورد بحث قرار می دهد، اما خشونت آن را محکوم ١٨۴٠وزنگارهای دهه ر

" با جنگ مکزیک و آمریکا مخالف است نه بخاطر خشونت آن بلکه چون . نمی کند

اینکه وی نجات زورمندانه بردگان را ". نسبت به بردگان ومکزیکی ها ناعادالنه است 

قرار نمی دهد، شاید به این علت مورد بحث " مقاومت در برابر دولت مدنی " در 

             ً                              وی هنوز ظاهرا  نسبت به کارآیی مجاب سازی و ١٨۴٠بوده است که در دهه ی 

به اطمينان . فشار آنقدر مطمئن بوده است که نيازی به استفاده از زور نمی دید

زندانی کردن " اگر حکومت بر سر دوراهی انتخاب : " نهفته در این جمله توجه کنيد

قرار گيرد، هيچ تردیدی در انتخاب " ترک جنگ و بردگی " و " انصافتمامی اهل 

متأسفانه اقدامی توده ای صورت نگرفت و تصویب قانون برده ". خویش نخواهد کرد
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فراری وی را بسوی اشکال دیگری از عمل متمایل کرد که با وی بيگانه نبودند، اما 

  . روی دادند١٨۵٠اقع پس از برای مواقع دشوار ذخيره شده بودند، مواردی که در و

  

نوشته های ثورو و رخدادهای مستند زندگيش نشان می دهند که رهيافت وی 

برای مبارزه با ستم های اجتماعی ترکيبی از اقدامات مستقيم عملگرایانه ای بود 

. که حتی در هنگام ضرورت کاربرد زور فيزیکی، با اصول اخالقی هدایت می شدند

  مقاومتشخصيت این انسان به 

شخصيتی با :  مدنی اش  و نيز به اهداف و ابزار انتخابی اش زندگی بخشيد

  .رحم دل...وجدان، عمل گرا، سخت کوش، انعطاف پذیر، مسلط برخود و

                                                                                                                         

Reference: Neither Non-resistance nor Violence, by Joan Cooney ,  The 

Concord Saunterer, N.S.,Volume 3,Fall 1995  
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   :رو به روایت تقویموث

  

  

  . ژوئيه در کنکورد ماساچوستز آمریکا چشم بجهان می گشاید١٢ در -١٨١٧

  .اروارد می شود وارد کالج ه-١٨٣۴

در مدرسه ی کنکورد تدریس می .  از کالج هاروارد فارغ التحصيل می گردد-١٨٣٧

خراج می اما بخاطر خودداری از رعایت انضباط سخت بر روی دانش آموزان ا. کند

ِ با امرسون، فيلسوف . شود نوشتن خاطرات .  مبارز ضد بردگی آمریکا دیدار می کند                

  .روزانه را آغاز می کند

برای  . مدرسه ی خصوصيش را با همکاری برادرش جان تاسيس می کند-١٨٣٨

  .کنکورد به تدریس می پردازد اولين بار در دبيرستان

 سپتامبر به گردشی بر روی رودخانه های مریماک وکنکورد ١٣ اوت تا ٣١ از -١٨٣٩

هفته ای بر روی رودخانه های " جان می پردازد که روایت  به همراهی برادرش

  .است گزارشی ازین سفر" اک و کنکورد مریم

  .به چاپ می رساند" دایال "  مقاله ای انتقادی در نشریه تازه تاسيس -١٨۴٠
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  . در خانه ی امرسون منزل می گزیند-١٨۴١

  . برادرش جان در اثر بيماری کزاز در می گذرد-١٨۴٢

  .ندترک می ک" استيتن" مصاحبت با امرسون را به قصد سفر به جزیره ی -١٨۴٣

مشغول می ) شغل پدری (باری دیگر به مدادسازی .  به خانه باز ميگردد-١٨۴۴

  .شود

 ۴از .  تجربه ی زندگی تنها در کنار آبگير والدن را در ماه مارس آغاز می کند-١٨۴۵

  .  ماه در آنجا ساکن می شود٢و   سال٢جوالی  بمدت 

  ".ِ   م ين" اولين گشت و گذار در جنگل -١٨۴۶

برای دومين بار در خانه ی امرسون اقامت .  سپتامبر۶ير والدن در  ترک آبگ-١٨۴٧

  .می گزیند

ایراد " نافرمانی مدنی"  سخنرانی هایی در باشگاه شهر کنکوردتحت عنوان -١٨۴٨

  .می کند

هفته ای بر روی رودخانه عای " کتاب های .  به خانه ی پدری باز می گردد-١٨۴٩

برای " دماغه ی کاد  "  از. را بچاپ می رساند"نافرمانی مدنی  و" مریماک وکنکورد

  .اولين بار بازدید می کند

  .به کانادا می رود.  دومين بازدید از دماغه ی کاد-١٨۵٠

  ".ِ    م ين " دومين بازدید از جنگل -١٨۵٣

  .والدن را بچاپ می رساند.  بردگی در ماساچوستز را می نویسد-١٨۵۴

  . سومين سفر به دماغه کاد-١٨۵۵

  .شاعر بزرگ آمریکا را در نيویورک مالقات می کند"  والت ویتمن  "-١٨۵۶

ِ   سومين گشت وگذار در جنگل م ين". دماغه ی کاد "  چهارمين بازدید از -١٨۵٧                          .

  .پوست شورش ضد بردگی را مالقات می کند جان براون رهبر سفيد

  .که به اعدام محکوم شد، می نویسد" دفاعيه ای برای جان براون "-١٨۵٩

  ".مونادناک "  آخرین گشت وگذار به -١٨۶٠

  . سالمتی اش به مينه سوتا می رودبهبود خاطر ب-١٨۶١

  . ششم ماه مه در کنکورد بر اثر بيماری سل چشم از جهان برمی گيرد-١٨۶٢
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  نری دیوید ثورواه
 دان وفيلسوف طبيعی

  

الب آمریکا کوچک کنکورد در ماساچوستز صحنه یکی از اولين کارزارهای انق شهر

  .بشمار می آید

  

 در همين جا بدنيا آمد، بيشتر عمرش را در این شهر گذراند و ١٨١٧ثورو در سال 

چندی بعد کنکورد بعنوان وطن فيلسوفان شهرت یافت، اما . بندرت از آن دور شد

                  ً                                                         ثورو تنها فرد واقعا  بومی در ميان آنان بود و باقی این بزرگان از مناطق مختلف 

  . بودنددیگری آمده
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 مادرش  از سویی دیگر، دختر یک کشيش نيو پدر ثورو از یک سو فرانسوی و

. یی خوشثوروی جوان استخوان بندی ای قوی داشت، اما نه سيما. بود ∗انگلندی

رفتارش بشدت عجيب و غيرعادی . بينی بزرگی داشت تنه ای کوتاه، پاهایی بلند و

د نبودند، هنری نوجوان را به آکادمی با وجودیکه خانواده ثورو ثروتمن. می نمود

و " ميزان" محلی کنکورد فرستادند که بقول خود، وی را در آنجا برای ورود به کالج 

با اینحال، وی تحصيالتش را با . کردند" قدری ناميزان" البته به تعبير خود  وی 

.  سالگی به پایان رساند٢٠درسن پایين١٨٣٧ سال موفقيت در کالج هاروارد در

عالقه ای به پيگيری تحصيالت کالسيک نداشت، اما گذراندن ساعات طوالنی 

درکتابخانه را ترجيح می داد و در آنجا به مطالعه دقيق کتاب که اساس تحصيالتش 

وی حتی بعنوان مردی جوان، عشق خود را به یک زندگی آزاد و . می پرداخت، شد

به ثروت  عشق کور" ی اش از در برخی از مقاالت دوران دانشجوئ. ساده نشان داد

. در آن روزها تب هجوم به کاليفرنيا برای یافتن طال همه گيرشده بود. انتقاد کرد" 

می گفت که انسان باید در طول هفته فقط یک روز کارکند والباقی را صرف 

سرخوشی ولذت بردن از شگفتی های طبيعت کند، و در آن روزها به دنبال پول، 

 براین باور بود که کار کردن، راهی حقيرانه برای گذراندن عمر .مال یا قدرت نرود

  . است و این تالش در مقایسه با لذت بردن از طبيعت ابلهانه بنظر می رسد

  

وی نيز پس از دانشکده مدتی در کنار . پدر ثورو از راه مدادسازی روزگار می گذراند

وچک کنکورد را سپس تدریس در یک مدرسه ک. پدر به شغل خانوادگی پرداخت

با وجود اینکه طبيعت ستيزه جوئی داشت واغلب سرسخت و کله شق بود، . آزمود

یکی از دالیل این مسئله، . بعنوان معلم موفق نبود. هميشه با کودکان مهربان بود

  .خودداری از تنبيه شاگردان بود که رسم معمول آن روزگار بشمار می رفت

  

.  همه نوع کارهای عجيب و غریب تن دادچندی بعد برای گذراندن زندگی، به

نقاشی ساختمان، چسباندن کاغذ دیواری، کار ساختمانی، تعميرکاری و باغبانی 

دانش عجيبی در مورد جنگل داشت و با انواع رسوم . ازین قبيل بوده اند

  .سرخپوستها آشنا بود
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 مشاهده و بار دیگر تدریس را آزمایش کرد، اما همين که دریافت این حرفه، آزادی

بعدها گفت که چون بخاطر . مطالعه ی وی را محدود می کند، آن را ترک کرد

خيروصالح همنوعانش تدریس نمی کرده، بلکه فقط بدنبال پول بوده است، تالشش 

  . ناموفق مانده است

  

در نيمه ی اول قرن نوزدهم در ماساچوستز گروهی از نویسندگان و اندیشمندان 

این افراد با پيروی . می ناميدند " ∗تعالی گرایان شهودی" ود را گرد آمده بودند که خ

از نظرات برخی از فيلسوفان آلمانی، بدنبال درکی معنوی از واقعيت که مستقل از 

اینان باور داشتند که این درک با استدالل یا تجربه . حواس پنجگانه باشد بودند

کسب می ) شهود ( عملی بدست نمی آید، بلکه بکمک بينش عاطفی واقعيت 

ثورو بواسطه ی همزمانی تاریخی در ميان آنان جا گرفت، هر چند که عضو . شود

  . هيچ مدرسه ی فلسفی ای نبود

  

شد، به کنکورد نقل مکان کرد و با " تعالی گرایان " رالف والدو امرسون که راهبر 

 امرسون شباهتی بين اندیشه ی خود و ثورو می دید و این. ثورو آشنا گشت

انسان مستقل را که با کتابهای بزرگ آشنا بود و با طبيعت همدلی داشت، 

وی نيز خدمات مختلفی را . امرسون وی را بخانه خود دعوت کرد. تحسين می کرد

با وی نه بعنوان خدمتکار . از قبيل مراقبت از کودکان برای این خانواده انجام می داد

گهگاهی در محافل همفکران . دبلکه بعنوان عضوی از خانواده برخورد می ش

ً                                             امرسون شرکت می کرد، اما معموال  بدون تأثيرپذیری از عقاید دیگران، تنها باقی                              

. اعتقادش بر این بود که انسانها بی احساس و همدلی زندگی می کنند. ماند

ّ                             دوست می داشت نشان دهد بشریت تا چه حد  متزلزل، بی ثبات و دورنگ است                                     .

نستند که در مورد او چه نظری داشته باشند، ولی احترامش اهالی کنکورد نمی دا

نظرات وی، امرسون را خوش می آمد، بطوریکه ثورو را تشویق کرد . می گذاشتند

  .تا آنگونه زندگی کند که هم ارز آزادی و استقالل عقایدش باشد
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 ثورو ایمان داشت که مردم می باید مطابق اعتقادات خود عمل کنند ونمی باید هيچ

برداشت وی درمورد خود اینچنين . کاری را بصرف مقبوليت همگانی آن انجام دهند

بود که مردی فيلسوف، عاشق خرد و ساده زیستی، استقالل، بخشندگی و 

احساس می کرد که اگر در مستقل ماندن خود موفق . اعتماد می باشد

رای دیگران شود،خواهد توانست که برخی از معضالت حيات را حل کرده و الگویی ب

  . باشد

  

 سال بيش نداشت، تبری از دوستی به امانت گرفت ٢٨، در حاليکه ١٨۴۵در مارس 

هدفش این بود که ببيند . ودر منطقه ای نزدیک کنکورد بنام آبگير والدن اقامت گزید

آیا با نزدیک تر بودن به طبيعت و تنهایی، بدون داشتن هيچ گونه مالی جز آنچه که 

  .∗ست می تواند به سرخوشی دست یابد یا خير    ً         مطلقا  ضروری ا

  

 متر ٣در والدن با تبر درختهایی انداخت و یک خانه چوبی کوچک ساده ساخت که 

 متر طول با یک گنجه، اطاقی کوچک در باال، اجاقی آجری، پنجره هایی ۵/۴عرض و 

هزینه ساخت این خانه، سرجمع . در طرفين ودری مشرف به آب های آبگير داشت

در داخل منزل ثرو، یک ميز تحریر، سه صندلی و یک .  سنت بود١٢ دالر و ٨ فقط

باقی اثاثيه، شامل قابلمه ها و . آینه وجود داشت که همه آنها را خود ساخته بود

          ً                            ثورو تقریبا  دو سال در والدن زندگی کرد . سر رسيدند ظروف، بصورت هدیه دوستان

 با انجام کارهای کوچک و با فروش .و پول بسيار کمی درطی این مدت هزینه کرد

بعضی . سبزیجاتی که در زمين نزدیک منزلش می کاشت، چند دالری درآمد داشت

از مواد خوراکی گياهی را که خود نمی توانست بکارد، با محصوالت خودش معاوضه 

 هفته کار در سال ، تمامی زمستان و ۶به این ترتيب می توانست فقط با . می کرد

  .ان را به خواندن کتاب و اکتشاف و یادگيری از جنگل اختصاص دهدبيشتر تابست

  

او روزهایش را با پياده روی در جنگل پاک، ساکت و خنک طی می کرد که درآن 

بهترین راه وی مایل بود اثبات کند که . احساس رابطه ی نزدیکی با طبيعت داشت

ندگی به و نه ز، یادگيری ارزش و منزلت زندگی، ساده زیستی می باشد
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کتاب والدن یا زندگی در جنگل را درمورد همين تجربه . روش اکثریت شهرنشينان

 منتشر شد، افراد بسيار کمی آن را ١٨۵۴هنگاميکه این کتاب در سال . اش نوشت

خریدند، بطوریکه بسختی توانست هزینه چاپ را جبران کند، اما از آن زمان به بعد 

 و بعنوان نوشته ای پراهميت در ادبيات آمریکا                   ً            در سراسر دنيا مکررا  خوانده شده

  .بشمار آمده است

  

     ً                       تقریبا  هر روز برای کارو خبر . ثورو در والدن از اجتماعات انسانی بکلی کناره نگرفت

ولی نمی خواست که برای بحث . گرفتن از حال خانواده اش به کنکورد می رفت

در والدن ثرو هرگز در خانه . ددرباره مسائل بی اهميت، خود را در آنجا معطل نمای

همه جور آدمی را پذیرا می . اش را قفل نکرد و اکثر اوقات نيز مهمانانی داشت

در طول . برده های فراری، هيزم شکنان و افراد بسيار مشهور ازین قبيل بودند. شد

این مدت هيچ چيز ازو دزدیده نشد، بجز کتابی در مورد شعر یونان که باعث شد ثرو 

تنها افرادی که انسان نمی تواند هرگز از آنها اطمينان داشته باشد :  بگویدیکبار

  .کسانی اند که کتاب ها را دوست دارند

  

رو براستی بشریت را ارج می گذاشت، اگر چه هميشه اقدامات جامعه را تأیيد وث

نمی کرد و گاهی اوقات دوستان و همسایگانش را بخاطر عمل نکردن به 

  .می داد  د انتقاد قراراعتقاداتشان مور

 دستگير شد و بمدت یک شب در زندان خوابيد، چرا که از پرداخت ١٨۵۴در سال 

هرچند که مقدار ماليات ناچيز بود، اما چنين می اندیشيد . ماليات خودداری کرده بود

که نمی باید از دولتی پشتيبانی کند که برده داری را مجاز می داند یا جنگ افروزی 

در حکومتی که هر انسانی را بدون انصاف و دليل "  عتقاد داشت کها. می کند

وقتی که ". زندانی می کند، جای حقيقی انسان منصف نيز در زندان است 

پاسخ شنيد " هنری، تو اینجا چه می کنی؟ : امرسون به دیدار وی رفت و پرسيد

  "رالف، تو آنجا چه می کنی؟: " که 
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او می دانست که اندیشه را . ذراند دلسرد نشدثورو بخاطر شبی که در زندان گ

:" می گفت که " نافرمانی مدنی:" جزوه ی او . نمی توان مانند آدم ها زندانی کرد

اگرحکومت بر سر دوراهی بازداشت تمامی انسانهای اهل انصاف در زندان یا ترک 

رمانی مدنی ناف". جنگ و برده داری قرار گيرد، در مورد انتخاب خود تردید نخواهد کرد

مصرانه براین باور بود که وجدان هر . خدمت اصلی وی به اندیشه ی سياسی بود

اعتقاد . فرد می بایستی در مورد درستی و نادرستی هر عملی تصميم گيرد

داشت که بهترین نوع تشکيالت اجتماعی آن است که افراد آن خود انتخاب های 

اغلب تأکيد می . تصميم اکثریت استاخالقی را خود انجام دهند و نه بصرف اینکه 

" یا " بهترین حکومت، حکومتی است که کمترین حکم را صادر کند،:" کرد که 

ً            حکومتی بهترین حکومت است که اصال  حکومت نکند در صورتيکه دولتی اعمال ".                              

خود را براین بنا کند که بجای آنچه درست است، آنچه را که مصلحت است انجام 

رد است که از فرمان دولت سرپيچی کند واز وجدان خود اطاعت دهد، این وظيفه ف

 مخالفت بدون استفاده از –به این ترتيب بود که وی نظریه ی مقاومت منفی . کند

در مبارزه اش بخاطر استقالل هند  ∗ را که بعدها الهامبخش گاندی–نيروی خشونت 

  . شد، تکامل بخشيد

  

 شاد و نکته سنج داشت، هرچند که     ً      غالبا  لحنی. قلم ثورو هميشه ساده بود

اگر کسی چيزی برای گفتن داشته باشد، :" می گفت. مفهومش بيشتر جدی بود

                     ً                                           مطلبش بسادگی و مستقيما  بيان خواهد شد، درست مثل سنگی که بزمين می 

ً                          مثال  در کتاب والدن می گفت که . " افتد باور ندارد شغل، مال، و مسئوليت،   

فقيرترین مردم کسانی اند که . ر کرده باشدانسان را بهتر یا معنوی ت

اشيایی بی ارزش را به دور خود جمع کرده اند، اما نمی دانند که چگونه 

از آنها استفاده کنند، یا از دستشان خالص شوند، و به این ترتيب 

  . زنجيرهای زرین یا سيمين بردگی خود را بدست وپای خود بسته اند

  

ج می شد،  چرا که معتقد بود انسان با مطالعه منطقه ثورو از کنکورد بسيار کم خار

هيچ عالقه ای به .  کيلومتر مربع می تواند انسان مطلعی شود٣٠ای به وسعت 
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رفتن به اروپا یا کاليفرنيا نداشت، چرا که نمی خواست تماسش را با نيوانگلند از 

. وم برده بودنددر دوران او، هزاران نفر در جستجوی طال به کاليفرنيا هج. دست دهد

آمریکایی ها به جای :" می گفت. وی بر این باور بود که اینان ابلهانی بيش نيستند

جستجوی طال که هيچ فایده ی واقعی  برای جامعه ندارد، می باید در شرق آمریکا 

از نظر او رفتن به غرب، فقط بمعنی گریز از زندگی . بمانند و زمين شخم بزنند

  . حقيقی بود

  

ین وجود فکر می کرد که اندکی سفر می تواند طراوتی به ذهنش ببخشد تا او با ا

کرد " مين " به همين خاطر سه سفر به ایالت . نيروی تازه ای برای اندیشيدن بيابد

در طی این سفرها از دیدن جنگل ها و سرخپوستان لذت . تا از بستگانش دیدار کند

يوه ی ساده تر و بهتر زندگی جذابيت برد، انسانهای بدوی برای او بعنوان پيروان ش

وی در حدود یازده جلد یادداشت برای کتابی در مورد سرخپوستان جمع . داشتند

ً                  در جنگل کامال  شاد بود و احساس . آوری کرد که اميدوار بود در مورد آنان بنویسد            

می کرد که در خانه ی خود است، فرقی نداشت که در حال هدایت قایقی بر روی 

  . خروشان و صخره ها می بود یا فلوت می نواختآب های 

  

همراه . ثورو با وجودیکه در جنگل زندگی کرده بود، تصميم گرفت اقيانوس را نيز ببيند

کرد که پيشروی سواحل ماساچوستز در دریا " کاد " دوستی، سفری به دماغه 

ب راهنما، تمام مخارجش برای دو کتا. سفری نيز به کبک و مونرئال کانادا کرد. بود

در ضمن سفر، .  دالر بود٧۵/١٢غذا، و تمامی وسایل دیگری که نياز داشت فقط 

باخود چتری به همراه برده بود، کولباری داشت با جيبی . لباس کار به تن داشت

برای کتاب و کاغذ، کتابی بزرگ که داخلش گل خشک جمع می کرد، دوربينی برای 

 ، نخ ماهيگيری، قاشق، ليوان، قدری نمک، دیدن مناظر، طنابی برای اندازه گيری

  .چای ، شکر، آرد و کيک تمامی توشه سفرش بودند

  

کتابهایش در دوران حيات وی فروشی نداشتند، هرچند افراد اندکی که آنها را 

وی از طریق مقاالتی که در مجالت آن دوران بچاپ . فهميدند تحسين شان کردند
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خی از مقاالت و سفرنامه هایش جمع پس از مرگش بر. می رساند معروف شد

منتشر " دماغه کاد" و " سفرنامه ها "  ،"ينجنگل م" آوری شدند وتحت عناوین 

  . شدند

  

تا زمان مرگ، مانند کارگر . هيچ گاه نتوانست از راه نوشتن زندگی خود را بگذراند

ياز داشت ساده ای در اطراف کنکورد کار کرد تا مبلغ ناچيزی را که برای گذران خود ن

  .بدست آورد

  

امرسون .  دیده از جهان فرو بست١٨۶٢ثورو در سن چهل و چهار سالگی بسال 

:" فيلسوف بزرگ آمریکایی که مربی، همدم و حامی اش بود در موردش چنين گفت

او تنها انسان آزاد شهرش بود و استقاللش چنان نمودی داشت که دیگران در 

                              ً         وی هرچند که آمریکائيان را غالبا  افرادی ".  مقایسه با وی بردگانی بيش نبودند

مسئله دار، بی اعتقاد و حتی ابله می دید، با اینحال برای آنان همچون ندای 

  .وجدان سخن گفت

او آنچه را که نوشت، زیست و . کردار، پندار و نوشتارهایش همگی ازیک جنس اند

عمول، با خود هر تالشی برای فهم این انسان غيرم. آنچه راکه زیست، نوشت

  .   انسان آغاز و با او نيز پایان می گيرد

  

 Reference:12 famous Americans,Collier Macmillan, English 

1964, Copy Right,Philipines,readers  
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    ثورو

  به روایت دائره المعارف بریتانيکا 
  

 درگذشت –اساچوستز، آمریکا  ، کنکورد، م١٨١٧ ژوئيه ١٢متولد ( هنری دیوید ثورو 

، مقاله نویس آمریکایی ، شاعر و فيلسوف عملی، به خاطر ) ، کنکورد ١٨۶٢ مه ۶

" والدن"  که در شاهکارش ∗زندگی بر اساس نظریه های استعال گرائی شهودی

"  ثبت شده است و طرفداری شدیدش از آزادی های مدنی که در مقاله ١٨۵۴

  .توب شده شهرت داردمک ) ١٨۴٩" (نافرمانی مدنی 

  

خانواده اش با وجود .  در کنکورد ماساچوستز بدنيا آمد١٨١٧ثورو در : اوان زندگی

 بازگشته و دوباره در آنجا ساکن ١٨٢٣اینکه یک سال بعد از آن شهر رفتند، اما در 

پس از رسيدن به بزرگسالی با وجود اینکه نسبت به ماندن در روستا دچار . شدند

، محيط روستایی هنوز دنيای اصلی او را تشکيل می داد، چرا که تردید شده بود

از . هرگز در مورد آرایه ی زیبای جنگل ها، نهرها و مرغزارهایش به تردید نيافتاده بود

اما خود وی سومين فرزند کاسب . خانواده اش اطالع زیادی در دسترس نيست
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سينتيا دونبار " رحرفش و همسر شلوغ و پ" جان ثورو" خرده پای کم درآمدی بنام 

در آنجا معلمينش را .  او را به مدرسه کنکورد فرستادند١٨٢٨والدینش در . بود" ثورو

بدنبال . تحت تأثير قرار داد و به همين خاطر اجازه یافت خود را برای کالج آماده کند

در هاروارد دانشجوی خوبی بود، اما نسبت .  وارد هاروارد شد١٨٣٣پایان مدرسه در 

در مقابل ترجيح می داد که از کتابخانه برای رسيدن به . ه نظام نمره ای بی اعتناب

، ١٨٣٧پس از اتمام دبيرستان با نمرات متوسط در سال . اهداف خود استفاده کند

به جستجوی شغل آموزگاری پرداخت و در دبيرستان قدیمی خود در کنکورد همين 

ً             اما چون اصوال  اهل انضباط . شغل را یافت نبود، پس از دو هفته کار پرتنش استعفا            

 به اتفاق ١٨٣٨در ژوئن . بدنبال آن در مغازه مدادسازی پدر مشغول بکار شد. داد

اما این مدرسه برغم کيفيت . برادرش جان، مدرسه ی کوچکی تأسيس کرد

  .  سال بکار ادامه داد و پس از بيماری جان تعطيل شد٣پيشرفته اش فقط 

  

مراه برادرش جان به سفری با قایق پاروئی بر روی رودخانه  به ه١٨٣٨در سال 

این سفر به او ثابت کرد که نباید مدیر مدرسه، . های کنکورد و مریماک اقدام کرد

وی .  حرفه شاعری را پيشه کرد١٨۴٠از آغاز دهه ی . بلکه باید شاعر طبيعت باشد

يز در این هدف  ن١٨۴٠تالش داشت تا درین حرفه باقی بماند ودر سراسر دهه 

  . دچار تردید در ادامه کار شد١٨۵٠موفق بود، اما در دهه ی

  

ً              ورود وی بدنيای نویسندگی بصورتی کامال  تصادفی بدون : دوستی با امرسون                                   

مشکل انجام گرفت، چرا که در سایه ی دلنواز تأثيرپذیری از مقاله نویس و شاعری 

ل دوم تحصيل ثورو در هاروارد، در امرسون در سا. بنام رالف والدو امرسون قرارگرفت

.  دوستی تازه ی آنان درحال عمق یابی بود١٨٣٧تا پائيز . کنکورد ساکن شده بود

 بدین معنی که اتکاء بنفس امرسونی در -امرسون در وی سالکی حقيقی می دید

ثورو . او چنان قوی بود که می توانست او را مستقل از امرسون و دیگران حفظ کند

  . یک مرشد، یک پدر ویک دوست می دیددر امرسون
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تعالی گرایی . امرسون با جذبه ی خود دیگرانی را نيز به کنکورد جذب کرد

با . نيوانگلندی برخالف پيش بينی ها و تأیيدات عجوالنه آنان پدید آمد و رشد کرد

 ١٩نگاهی به گذشته، این دیدگاه یکی از مهمترین جنبش های ادبی آمریکای قرن 

امرسون بود که تاکنون عرضه و ل دو نویسنده تراز جهانی همچون ثورو با حداق

 رومانتيسم را با اصالح طلبی ترکيب ،تعالی گرایی نيوانگلندی در اساس.داشته بود

طبيعت را به انسان ترجيح می و فرد را به توده ها ، عاطفه را به خرد، . می کرد

 طریق حس و از طریق کشف و از: می پذیرفت که کسب دانایی دو راه دارد. داد

به همين . شهود، اما تأکيد می کرد که کشف وشهود، تعليم را تعالی می بخشد

ترتيب می پذیرفت که ماده و روح هردو وجود دارند، اما تأکيد می کرد که واقعيت  

برای اصالح گری تقال می کرد و با این وجود . روح، واقعيت ماده را تعالی می بخشد

  . که اصالح واقعی با فرد آغاز می شود، نه با گروه و تشکيالتاصرار داشت 

  

اميد ثورو به شاعر شدن، با دوستی امرسون نه تنها منطقی می  : زندگی ادبی

 ، به پيشنهاد امرسون شروع ١٨٣٧در اواخر . نمود، بلکه ممکن نيز بنظر می رسيد

کردن آخرین دست به نوشتن و نگهداری خاطرات روزانه ای کرد که قبل از وارد 

کمی . نوشته های نامرتبش در دو ماه قبل از مرگ ، به هزاران صفحه رسيده بود

بعد از شروع این کار، برخی از مقاالت قدیمی دوران دانشکده را ویرایش کرد و 

چندین سال اشعاری سرود که . مطالب جدید و بهتری را نيز به رشته تحریر در آورد

" ن به رهبری امرسون دست به انتشار نشریه ای بنام شهود گرایا. کم هم نيستند

و مقاله ی " همدردی"  حاوی شعر١٨۴٠شماره آغازین بتاریخ ژوئيه . زدند" دایال

  .کوتاه ثورو در مورد شاعری رومی بنام اولوس پرسيوس فالکوس بود

  

شته  ، اولين مقاله از نو١٨۴٢دایال بيشتر اشعار ثورو را چاپ کرد و بعدها در ژوئيه 

این . را منتشر کرد" تاریخ طبيعی ماساچوستز" های طبيعت شناسانه وی بنام

مقاله با وجودی که خود را بعنوان بررسی کتاب وانمود می کرد، نشان داد که 

پس از آن غزليات بيشتری از وی . طبيعی دانی متفاوت در آستانه ظهور است

بدنبال . بودند" يدن در شرق بسوی م" منتشر شد که بهترین آنها اشعاری از قبيل 
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" پياده روی زمستانی" این اشعار، مقاله طبيعت شناسانه ی دیگری از وی بنام 

.  تعطيل شد١٨۴۴دایال با شماره آوریل . بچاپ رسيد که بسيار دقيق و عالمانه بود

اما قبل از تعطيلی به ثورو فرصت داد تا نوشتارهای مختلفی را بچاپ  برساند که 

 .  را هيچ نشریه ی دیگری تا آنزمان منتشر نکرده بودنمونه شان

  

شد که مسافرتی به کنکورد " الن سه وال "  دلباخته بانویی جذاب به نام ١٨۴٠در 

اما الن به اصرار . وی پيشنهاد ثورو را پذیرفت. به او پيشنهاد ازدواج داد. کرده بود 

و تا آخر عمر مجرد باقی این بود که ثور. والدینش به سرعت نامزدی را بر هم زد

  .  بيشتر در منزل امرسون بسربرد١٨۴٧-۴٨ و ١٨۴١-١٨۴٣وی در طی دو دوره . ماند

  

. با وجود مهماندوستی و رفاقت امرسون با وی، ثورو بتدریج بی تاب می شد

 بعلت کزاز ناشی از بریدگی انگشت، ١٨۴٢وضعيتش با غم مرگ برادرش جان در 

در خانه ی برادر امرسون بعنوان معلم اقامت گزید و در جزیره استيتن . بدترشد

اما فعاليت های ادبی اش با . همزمان، برای ارتباط با بازار ادبی نيویورک تالش کرد

وی با اثبات مجدد . بی تفاوتی روبرو شد واقداماتش برای فتح نيویورک ناکام ماند

 به ١٨۴٣ر بی ميلی خود به زندگی شهری و نااميدی اش از شکست، در اواخ

  .موطن خود کنکورد بازگشت

 

باردیگر به مدادسازی و تراش مغز مداد بعنوان حرفه می : حرکت به آبگير والدن

بی تابی نشان می داد، تا زمانيکه دیگری، ، بيشتر از هر وقت ١٨۴۵در اوایل . پردازد

تصميم گرفت فکر یکی از همکالسی های خود در هاروارد را عملی کند که زمانی 

. در آن به استراحت و مطالعه بپردازدتا بتواند لبه ای در کنار رودخانه ساخته بود ک

 ٣در بهار همان سال نقطه ای را درکنار آبگير والدن نشان کرد که در  لذا او نيز

  .کيلومتری کنکورد و در امالک امرسون قرار داشت

  

های بلند کاج و  سالگی شروع به انداختن درخت٢٧ ، ثورو در سن١٨۴۵اوائل بهار 

از همان ابتدا، این حرکت . صنوبر برای پی ریزی خانه اش در ساحل آبگير والدن کرد
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                                  ً     که در خانه ساکن شد، خوراکش را اکثرا  به  همين. به او رضایتی عميق بخشيد

ميوه ها و سبزیجات وحشی اطراف خود و لوبياهایی که می کاشت و وجين می 

 سرگرم وجين لوبيا، حفاظت کرت ها از دست که در مواقعی. کرد، محدود ساخت

سنجاب های گرسنه، یا مشغول ماهيگيری، شنا و پاروزنی نبود، ساعاتی طوالنی 

" را به مشاهده و ثبت گياهان و جانوران محلی، مطالعه کتاب و نوشتن کتابی بنام 

می گذراند و نيز ) ١٨۴٩" (هفته ای بر روی رودخانه های مریماک و کنکورد 

" اشت های روزانه خود را تکميل می کرد که بعدها ویرایش شدند و در داخلیادد

می )"  meditation(تأمل و تأنی " زمانی طوالنی را نيز صرف . جا گرفتند" والدن

  .کرد

  

که از درون همين سير آفاق و انفسی بيرون ) ١٨۴۵"(والدن یا زندگی در جنگل " 

ربه وی را برای زندگی ساده و تالش در  گانه ای است که تج١٨آمد، رشته مقاالت 

چندین مقاله ی آن، دیدگاه . تنظيم وقت آزاد جهت تفریح و فراغت تشریح می کند

تجربه اش را در زمينه  اوليه ی ثورو را در مورد معنای کار و فراغت ارائه می دهند و

در حاليکه . ی ساده ترین و خود بسنده ترین اشکال زندگی معرفی می کنند

همدلی : الت دیگر، واقعيت های مختلف زندگی در آبگير والدن را شرح می دهندمقا

، و  ی طبيعت، رایحهآوای جنگلوی با حيوانات کوچکی که با آنها تماس برقرار کرده، 

 ،در واقع .نگاه به جنگل و آب در فصول مختلف، موسيقی باد در سيم های تلگراف

ازین ، شادی خود را  خود از آبگير والدن با گزارش های هر روزه یباقی مقاالت در

به حداکثر ساده زیستی و نحوه ی ابراز عشق خود نشان می دهد که 

چيزی که به کتاب   آن.را توانسته ارضاء کندعالقه  را فرا گرفته و این خودبسندگی

 توانایی ، بعالوه.اعتبار می بخشد شرح روزمره ی گذران زندگی در والدن است

و از سبکی روشن، صریح، اما جذاب، توانسته است سطح کتاب را استفاده ی ثور

  . تا حد یک متن کالسيک ادبی ارتقاء دهد

  

 امرسون ازو دعوت کرد ۴٧در تابستان ). ١٨۴۵-۴٧(ثورو مدت دو سال در آنجا  ماند 

ثورو . با همسر و فرزندانش زندگی کند، چرا که قصد داشت به سفر اروپا برود تا
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در ميانه اقامتش .  کلبه خود را برای هميشه ترک گفت١٨۴٧تامبر در سپ. پذیرفت

 که با کالنتر و ١٨۴۶شبی بود در ژوئيه . در والدن، ثورو شبی را در زندان گذراند

سام ازو با خوشرویی و متانت . مأمور مالياتی بنام سام استپلز درگير بحثی شد

وی ازین کار سرباز زد و . دازدخواست که ماليات سرانه خود راکه سالها نپرداخته بپر

 -صبح روز بعد زنی که هنوز هم ناشناس باقی مانده است. سام نيز اورا زندانی کرد

. ثورو با بی ميلی از زندان بيرون آمد.  ماليات را می پردازد-شاید عمه اش ماریا

 سراغب                              ً  انجام دهد، انجام داد و سپس فورا   کاری را که قبل از زندان رفتن قرار بود

اما دریافت که تنها یک شب برای درس آموزی . چيدن زغال اخته در بيشه ای رفت

آن شب آموخت که نمی تواند از دولتی حمایت کند که بردگی را تأئيد و .کافيست

فردی  دفاع او از وجدان شخصی و. جنگی تجاوزکارانه را به مکزیک تحميل می کند

نافرمانی " ورترین مقاله اش در مقابل مصلحت اندیشی اکثریت بخوبی در مشه

     ً                 طبيعتا  به این کتاب بی .  بچاپ رسيد١٨۴٩تبيين شده است که در ماه مه " مدنی 

اما پایان قرن نوزدهم، دوران آغاز درک مباحث آن بود و در ميانه قرن . توجهی شد

  .بيستم بود که مخاطبين مشتاقی بدست آورد

  

قانونی فراتر از : ه استبرای بسياری از مردم، پيامش هنوز بجا و زند

می باید حتی با وجود تحمل مجازات تخطی از . قانون مدنی وجود دارد

تحت حاکميت دولتی : نتيجه این که . قانون مدنی، از قانون برتر پيروی کرد

که بدون انصاف، هرکسی را بزندان می اندازد، خانه حقيقی انسان 

  .منصف نيز در زندان است 

  

هنگامی که ثورو والدن را ترک گفت،از اوج  :  کارهای ویدوران بعدی زندگی و

. فعاليت های خود افول کرد وبخش اعظم فروغ زندگيش رو به خاموشی نهاد

شهودگرایی وی، هنگاميکه بخاطر بی پولی، به شغل نقشه برداری رو آورد کمرنگ 

اروارد نمونه های گياهی را برای خود و نمونه های خزندگان را برای ه. و ضعيف شد

گردآوری می کرد و یادداشت هایی کوتاه ازین مشاهدات و جستجوها برمی داشت 

همسایگانش دراین دوران وی را فردی شریف که . و آنها را نزد خود حفظ می کرد
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همزمان وقت بيشتری را روی شغل . کارش نقشه برداری بود می شناختند

. بطور کامل در دست گرفتخانوادگی صرف می کرد و پس از مرگ پدر این شغل را 

طی سفرهایی در جنگل مين، دماغه ی کاد و کانادا به سياحت پرداخت و از آن 

و جنگل مين ) زیک-(کتادن" سفرها بعنوان ماده ی خام سه رشته مقاله بنام های 

"  ، و ١٨۵٣در ماهنامه ی پوتنام در " گردش تا کانادا " ، ١٨۴٨در مجله ی اتحاد در " 

این کارها نشانه ی ميل ثورو به .  استفاده کرد١٨۵۵در پوتنام در " دماغه ی کاد 

زندگی در فضای باز و تحسين محيط طبيعی بود که مدتهای دراز بر روحش مسلط 

  .بود

  

هر قدر که استعال گرایی شهودی در ثورو افت  می کرد، فعاليتش در صحنه ی 

ل تبدیل به یک فعال پرو پا اجتماعی شدت می گرفت و باالتر از همه ، بتدریج در حا

وی بيشتر از هر کسی در کنکورد، به فرار بردگان به شمال با . قرص ضد بردگی بود

وی با .                 ً                                      شيوه ای که اصطالحا  راه آهن زیرزمينی نام داشت سرعت بخشيد

 بعنوان شدیدترین ١٨۵۴در " بردگی در ماساچوست" سخنرانی خود تحت عنوان 

در رفتار جان . ی به سخنرانی و نوشتن پرداختادعانامه خود بر عليه بردگ

، چهره ای پدرانه یافت که نيمرخ امرسون ) مبارز سفيد پوست ضد بردگی(براون

این کهنه پرست پير . درمقایسه با وی تصویری کمرنگ و ضعيف بنظر می رسيد

بعدها هنگامی که حمله ی براون به . آتشين مزاج، تبدیل به اسوه ی ثورو گردید

فری شکست خورد و او را به دار آویختند، ثورو دچار آنچنان شوک روانی ای  زهارپر

ً                     شد که احتماال  مرگ او را تسریع کرد      ً                    ظاهرا  در اثر بيماری سل ١٨۶٢وی در .            

  . درگذشت

  

تا آنجا که می توان دید، زندگی ثورو سراسر شکست ونوميدی بوده  : ارزیابی

هفته ای بر " برای چاپ . تحقير داشتندهمسایگانش با او انسی آميخته با . است

 نسخه فروخته شد و ٢٢٠می باید پول می پرداخت، در حاليکه فقط ... " روی 

دومين " ( والدن . "  نسخه ی باقی را جلوی در خانه اش خالی کردند٧٠٠ناشران 

 ۵بد اقبالی کمتری داشت ولی آن هم ) وآخرین کتاب چاپ شده در دوران حياتش
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با این وجود ثورو در حال حاضر، .  نسخه اش بفروش رود٢٠٠٠يد تا سالی طول کش

هم بعنوان نویسنده ی کالسيک آمریکا و هم بمنزله ی قهرمان فرهنگی کشور خود 

تجليلی که درین دوران ازو می شود ناشی از قوت نظریات اصلی . بشمار می آید

  .ات می باشدوی وقلم شفاف ، صریح و برانگيزنده ی او در تبيين این نظری

دو اقدام نمادین وی، یعنی اقامت دوساله در کلبه ای در آبگير والدن و گذراندن 

شبی در زندان بخاطر نافرمانی مدنی، نمایشگر اجرای عملی اصول استعالگرایی 

نيوانگلندی درميان دیگر مردمان بود، اصولی که توسط دوست و همکارش امرسون 

 انسانی -یش قبل از هر چيز نگران امکانات فرهنگیثورو در کارها. تبيين شده بودند

وی دیدگاه هایی را که از . بود که توسط محيط طبيعی آمریکا فراهم گشته بود

ادبيات رمانتيک معاصر آن دوران گرد آمده بود به نحوی تنظيم واقتباس می کرد تا 

 عرصه آزاده خواهی وفردگرایی آمریکایی را فراتر از فضاهای سياسی ومذهبی به

زندگی که انسانها آن گونه از دید وی . های اجتماعی و شخصی نيز گسترش دهد

 همه چيز است جز ،به منزله ی زندگی موفق قبول دارند و تحسينش می کنند

 پاسخ آن پرسش ،سوالی می پرسد که مثال آن"  والدن" ثورو در! همان یک چيز

  "ی انواع دیگر آن، اغراق کنيم؟  به بها،چرا باید در مورد هر نوع زندگی:"نيز هست

  

در یک جامعه ی بازار مدار، محافظه کار و مصلحت اندیش که بسرعت در حال تحول 

یعنی "  داشتن فرهنگ خصوصی  ِ  حق"شهرنشينی وصنعتی شدن است، وی به 

او برای تمامی انسانها .  پای می فشرد،اصول درونیبر پایه ی   ِ   فردی ِ  زندگی

 ،ی از سبک های یگانه و منحصر بفرد زندگی بود تا بتوانند خودخواستار آزادی پيرو

در . دنشعر زندگی خود را بسرایند و آن را همچون پدیده ای هنری به پایان رسان

جامعه ای بی قرار و در حال گسترش که عمل زده است، وی فایده و ارزش 

مایش  را به نفراغت، تأمل و تأنی، و همزیستی با طبيعت و درک موزون آن

ثورو پایه گذار سنت طبيعت نگاری ای بود که بعدها توسط آمریکایيانی . می گذارد

همچون جان بوروز و جان موئير تکامل یافت و مطالعه ی پيشتازانه وی بر روی 

                                ً                                            استفاده های انسان از طبيعت، عميقا  بنتون مک کایه و لوئی مامفورد را تحت تأثير 

ندگيش که بشکل کاملی در نوشته هایش تشریح از همه مهمتر اینکه ز. قرار داد
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شده است، تأثير فراگيری بر دیگران داشته است، بدین علت که نمونه ای از 

                                           ُ                     قهرمانی اخالقی و جستجوی پيگيرانه برای یافتن ب عدی روحانی در زندگی 

  . آمریکایی بود

  

ول شان مهمترین و ماندگارترین کارهای ثورو بترتيب زمان چاپ ا : تأليفات عمده

 ؛مقاالتبر روی  بخصوص وجود بازبينی های اساسی،درصورت . بشرح زیر آمده اند

  :  بترتيب می آید،چاپی که اصالح شده است نيز

" ،  )١٨۶۴، اصالح و تکميل تحت عنوان جنگل مين ١٨۴٧" (جنگل کتادن و مين " 

دولت مدنی ، پایداری در برابر  )١٨۴٩"(هفته ای بر روی رودهای کنکورد و مریماک

پياده "،)یک آمریکایی در کانادا"در " نافرمانی مدنی"،چاپ دوباره بنام ١٨۴٩"(

زندگی بدون "و ) ١٨۶٣، "نشریه ی گردش"،چاپ دوباره در ١٨۶٢"(روی

  ").یک آمریکایی در کانادا"،چاپ دوباره در ١٨۶٣"(اخالق

  

ا شروع از چاپ های انتشارات پرینستون از رشته مکتوبات هانری دیوید ثرو، ب

، دارای کيفيت باالیی از نظر متن و ویرایش ١٩٧١نسخه ی ویراسته ی والدن در 

تاکنون چندین مجلد از کارهای او توسط پرینستون بچاپ رسيده اند،و . می باشند

  . از چاپ خارج شد١٩٨١نيز در سال " روزنگار"اولين جلد 

  

   :کتاب شناسی

، )١٩٨٢" ( کتاب شناسی تشریحی :  ثوروهنری دیوید" ُ             ب رست با کتاب . ریموند آر

کتاب شناسی روزآمدی در . مولف فهرست استاندارد نوشته های ثورو می باشد

بچاپ می رسد که هرچندگاه " خبرنامه انجمن ثورو" هر شماره ی فصلنامه ی 

             ِ                                   گنجينه ی اصلی   دست نویس های ثورو و اشياء یادگار . یکبار، ویرایش می شود

( کتابخانه عمومی نيویورک، کتابخانه عمومی کنکورد " ِ    ب رگ " وی در مجموعه ی 

هانتينگتون در سان . ، کتابخانه دانشگاه هاروارد، کتابخانه هانری ای)ماساچوستز

. پيرپونت مورگان در نيویورک نگهداری می شوند. مارینوی کاليفرنيا و کتابخانه جی
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وارث بنام نسخه های ه.راهنمای باارزش نسخه شناسی ثورو، کتاب ویليام ال

  .می باشد) ١٩٧۴(دست نویس ادبی هنری دیوید ثورو 

  

  : ویها و مجموعه آثار خاصکار ویرایش 

ویرایش . ی استدمتن استاندار) ١٩٠۶( جلد ٢٠مکتوبات هنری دیوید ثورو، 

در . از ميان کتابهای ثورو و مقاالتش و روزنگارهای وی می باشد" والدن" انتشارات 

. یرایش های پرینستون بتدریج جانشين این ویرایش ها می شوندو ،حال حاضر

،  )١٩۶۴ ، چاپ قطع بزرگ، ١٩۴٣" (کارل بود " دیوان اشعار هنری ثورو، با ویرایش 

. بسياری از گونه های اشعار وی بخصوص اشعار دوره جوانيش را گرد آورده است

نه  ) ١٩٧۵ ، ١٩۵٨(ل بودمکاتبات هنری دیوید ثورو، ویراسته ی والتر هاردینگ و کار

تنها در بردارنده ی تمامی نامه های موجود تا زمان ویرایش می گردد، بلکه نامه 

  .های دریافتی توسط وی را نيز شامل می شود

  

زندگينامه پيراسته و منقح او توسط والتر هاردینگ تحت : زندگی نامه و نقد آثار

. نگاشته شده است ) ١٩٨٢  ، نسخه تکميلی١٩۶۵" (ایام هانری ثورو" عنوان 

. زندگی نامه ی قبل از آن هنوز هم قابل استفاده است که نوشته ی هانری اس

" و " ثوروی جوان . " می باشد ) ١٩۶۵ ، ویرایش جدید در ١٩٣٩" ( ثورو" کنبی بنام 

کاربردهایی از تئوری روانکاوی جامعه شناسانه " ریچارد لبوو " اثر " فصل های ثورو 

کتاب " هوارث، نویسنده ی . ویليام ال. ندگی و روابط خانوادگی وی هستندبر روی ز

" اثر شرمان پل بنام . ، زندگی ثوروی مولف را تشریح می کند )١٩٨٢" (کنکورد

بررسی نقادانه عمومی با ارزشی ) ١٩۵٨" ( سير انفسی ثورو–سواحل آمریکا 

. فرد، توسط چارلز آربصورت من" والدن" مطالعات اوليه برروی . می آید بشمار

و نيز توسط استنلی کاول تحت  ) ١٩۶٨" (حلقه جادوئی والدن " اندرسون در کتاب

  .انجام گرفته اند ) ١٩٨١ ، نسخه تکميلی ١٩٧٢" (معانی والدن " نام 

  پانوشت
 * Transcendentalism 

  .     دارای تعاریف مختلف در مراجع مختلف است
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ا نظریه فلسفی کانتی که بر روی شرایط پيشينی دانش و تجربه یا گرایش فلسفی ی:  الف- ١: وبستر

  .ویژگی غيرقابل شناخت واقعيت نهایی تأکيد می کند

بر ماده و تجربه است بخصوص جنبش ) شهود(فلسفه ای که مدعی تقدم معنویت وحس مستقيم : ب

. و راهنمای عمل تأکيد داردقرن نوزدهمی نيوانگلند که بر حضور خدا در درون انسان بمنزله منبع حقيقت 

  . کيفيت یا حالت برتری گرایی بخصوص ایده آليسم یا اندیشه بصری شناسانه -٢

فلسفه ای که به : فراتر رفتن از حدود دانش ، تجربه ، یا خردبشری، بویژه بطریقی رمزآلود یا مذهبی: لرنرز

. مقابل وجود مادی تأکيد می کنداعتقاد به پدیده های فراتر از خردبشری و اهميت وجود روحانی در 

 روشی است همراه با تأنی، تأمل و آرامش که از هندوگری TM  یا Transcendental Meditationبطوریکه 

  . نشأت می گيرد وتکرار مکرر یک عبارت خاص را برای این کار الزم می بيند

 بسيار مهمتراز پدیده های  چيزی که ترانسندنت است خارج از حدود عادی وجود دارد یا- ١: بی بی سی

ً                                 اگر پدیده ای پدیدهء دیگری را ترانسند کند معموال  توسط دیگری محدود نمی شود واغلب . دیگر است                                              

ً                مثال  هنر، سياست را ( مهمتر است    .(  

براساس پدیده هایی است که فراتر از تجربه عادی اند و نمی توانند با :  تجربه یا ایده ی ترانسندنتال -٢

  .تجربه ی روحانی یا تجربه زیبائی شناسانه ازین نوع است. عادی کشف یا فهم شونداستدالل 

گروهی از فالسفه و نویسندگان ایده اليست آمریکایی سده نوزده که خود را هوادار : آکسفورد ریفرنس

  . کانت وشلينگ می خواندند ولی بيشتر تحت تأثير ایده های افالطونی بودند

 فلسفی در ایران، برابر نهاده های بسياری را برای این واژه پيشنهاد کرده اند که مولفين و مترجمين متون

متعالی گرایی، تعالی : هيچ یک توضيح دهنده ی مبانی اندیشگی نحله ی نيوانگلندی این دیدگاه نيستند

 متعالی گرایی، استعالیی، متعاليه، مذهب برترین، ترافرازنده گرایی، تراگذرنده گرایی، حکمت متعاليه،

آیينی، فرازش جوئی، منطق برترین، فلسفه متعالی، برترگرایی، برتری گرایی، تنزه گرایی، فراروندگی 

  .ازین دست اند.................. هستی، اعتقاد به وجود برتر، اثيری گرایی، اعتالئيون و استعالئيان،

  .ه این گرایش فلسفی بنظر می رسد ب وبستر، شهودگرایی نزدیک ترین برابر نهاد- ١با توجه به تعریف 

    .مبدع این نحله فکری در آمریکا بود ) ١٨٨٢ – ١٨٠٣تولد( رالف والدو امرسون فيلسوف وشاعر آمریکایی 
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  ستاریُج  

   ی نافرمانی مدنی  درباره

 )رفع ابهام از يک مفهوم(

  

  بهرام محيی 

  ١٣٨٢ خرداد ٣٠جمعه 

[iran emrooz © 1998 - 2002]  
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  پيشگفتار

  
به مثابه رويکردی برای تاکتيکها و اشکال » نافرمانی مدنی«از چندی پيش موضوع 

های  ها و تحليل پيکار سياسی، جهت برون رفت از وضعيت موجود، وارد ارزيابی

  . برخی از دست اندرکاران سياست شده است

  

های مربوط  ايل پرداختن به بحثبايد خاطر نشان کنم که من در اين نوشته قصد و تم

. ی سياسی در ايران را ندارم به سياست روز و تعيين تاکتيکها و روشهای مبارزه

به » نافرمانی مدنی«هدف من بيشتر آنست که فارغ از اينگونه تحليلها، از مفهوم 

کنم نسبت به آن  معنای رايج آن در علوم سياسی امروزين ـ که فکر می

لذا بحث من در اين نوشته، ناظر . نی وجود دارد ـ رفع ابهام کنمپيشداوريهای فراوا

از ديد سياست شناسانه و نشان دادن » نافرمانی مدنی«بر بازشناسی مفهوم 

از همين رو، . باشد ی آنها استوار می اصول و ارکانی است که اين مفهوم بر شالوده

و بستر تاريخی » مدنینافرمانی «ی  عالوه بر بحث مفهومی، با نگاهی به تاريخچه

ظهور آن و صورتهای گوناگون بروز آن، تالش خواهم کرد که به سهم خود، درک از 

بنابراين من در اين نوشته، اظهار نظری در اين مورد . اين مفهوم را شفاف تر سازم

توان وبايد اين روش مقاومت و اعتراض را در ايران کنونی به کار برد يا خير،  که آيا می

طلبد   کرد، چرا که وارد شدن در چنين بحثی، مقدمات و مواد ديگری را مینخواهم

تالش " ی خود، عمدتا اما من در نوشته. گنجد که در چارچوب اين نوشته نمی

» نافرمانی مدنی«خواهم کرد تا نشان دهم که در درک عمومی نسبت به مفهوم 

ی سياسی در اشکال  ی مبارزه در غرب، عنصر خشونت جايگاهی ندارد و اين شيوه

ای از منظر  شيوه" ی نظری ـ عموما گوناگون ـ عليرغم بحث انگيز بودن آن در حوزه

ی مردمساالرانه، در راستای ژرفش دمکراسی و لذا  اخالقی مشروع و از جنبه

  . رود به شمار می» يکی از اجزای جمهوريهای مدرن«و نيز » ای متمدنانه شيوه«
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   تبيين مفهومی

 civil= انگليسی (و ) Ziviler Ungehorsam= آلمانی ( مدنی نافرمانی

disobedience (در . همانگونه که پيداست، از نظر لغوی مفهومی ترکيبی است

ی مقابل  در نقطه» نافرمانی«توان خاطر نشان ساخت که  آناکاوی اين مفهوم، می

ات قدرت که يکی از مفاهيم کليدی مناسب) Gehorsam(» فرمانبری«يا » اطاعت«

، به معنی سرپيچی از دستورات و اطاعت نکردن از فرامين مورد استفاده )١(است 

را » مدنی« که در فارسی معادل civisی التينی   از واژهZivilاصطالح . گيرد قرار می

است و در حالی که اين اصطالح در زبان » شهروندی«اند، به معنای  برای آن برگزيده

کند، در زبان انگليسی  را تداعی می» آداب دانی«و نيز » غيرنظامی«آلمانی معنای 

را نيز » مؤدبانه«و » متمدنانه«رود و معنی  از چنين چارچوب معنايی فراتر می

  .رساند می

   

نافرمانی «: خوريم به فرمولبندی زير بر می» نافرمانی مدنی«ای  در توضيح واژه نامه

بزار مسالمت آميز، در راستای مدنی، اقدامی است که شهروندی با اتکاء بر ا

ای مافوق صادر  سرپيچی علنی و اعالم شده از فرامينی که به نام هنجار و يا آموزه

آيد، در مقابل قانون، حکم يا فرمانی مقتدرانه صورت  شده ولی به نظر نامشروع می

  ). ٢(» دهد می

  

ها را  ين تعريفبه اعتبار بسياری از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، يکی از بهتر

متفکر آمريکايی و فيلسوف اخالق و حق، در کتاب » جان راولز«در مورد اين مفهوم، 

: نويسد می» راولز«. ارائه داده است» ی عدالت نظريه«معروف خود تحت عنوان 

نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت آميز و وجدانی، اما مغاير «

ر قوانين و يا تغيير سياست حکومت متجلی با هدف تغيي" قانون و معموال

برای قابل توجيه بودن نافرمانی مدنی، سه پيش شرط قائل » راولز«). ٣(»سازد می

نخست اينکه اعتراض بايد در مقابله با مواردی از بی عدالتی آشکار : شود می

 "ی امکانات قانونی ديگر که شانس پيروزی دارد، قبال صورت پذيرد، ديگر اينکه همه

به کار گرفته شده باشد و سوم اينکه، اقدامات مربوط به نافرمانی نبايد چنان 



 
 

٩١

                                                                                                                                                             
  ). ۴(ابعادی به خود گيرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد

  

از » راولز«ای و هم در ايضاح  شود، هم در تعريف واژه نامه چنانکه مالحظه می

اصر و ارکان اصلی و تعيين کننده ، از عن»خشونت پرهيزی«نافرمانی مدنی، امر 

يکی ديگر از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، برای برجسته ساختن . است

کند و يادآور  در اقدام مربوطه ياد می» مسالمت جويی مطلق«همين ويژگی، حتا از 

در تضاد نيست، اما با ) دمکراسی(نافرمانی مدنی با مردمساالری «: شود که می

ولی در هر صورت، مسالمت جويی مطلق، جزء .  تنش زا قرار داردای آن در رابطه

  ). ۵(» آيد الينفک نافرمانی مدنی به حساب می

  

، استاد علوم سياسی دانشگاه برلين، يکی از کسانی است که در »تئودور ابرت«

مورد نافرمانی مدنی و ساير اشکال اعتراضی جنبشهای مقاومت مردمی، تحقيقات 

. های گوناگونی منتشر ساخته است  صورت داده و آثار و نوشتهای ژرف و گسترده

خشونت : شود برای نافرمانی مدنی، سه شاخص اساسی قائل می» ابرت«

ـ اقدام متکی بر ١«: او بر اين نظر است که. پرهيزی، مسئوليت پذيری و محدوديت

ـ ٢. باشد) non-violent(ی اول غيرخشونت آميز  نافرمانی مدنی بايد در درجه

مسئوليت چنين اقدامی بايد از طرف اقدام کنندگان بطور فردی و جمعی پذيرفته 

). ۶(» . ای ارائه دهد های سازنده ـ چنين اقدامی بايد محدود باشد و بديل٣. شود

پردازد و در مورد ضرورت  ها می سپس به توضيح اهميت اين شاخص» ابرت«

کند که هر انسانی  استدالل میخشونت پرهيزی در اقدامات نافرمانی مدنی چنين 

که در نظام دمکراتيک از انسانهای ديگر انتظار دارد برای ندای وجدان خود احترام 

چرا که . قائل شوند، بايد خود نيز چنان کند، حتا در موارد استثنايی نافرمانی مدنی

چنين استثنايی معطوف به حقوقی ايجابی است، در حالی که قانون اخالقی 

وجود دارد و ) a priori(نت تصريح نموده است، بطور ماتقدم يا پرتوم چنانکه کا

اين قانون اخالقی انتظار دارد که ما انسان را همواره به مثابه . استثناپذير نيست

بنگريم و با او چنين رفتار ) Zweck an sich selbst(» غايت بالذات يا فی نفسه«

توانيم انسانی را با اتکاء بر داليل درست به همين دليل، غيرممکن است که ب. کنيم
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اخالقی از بين ببريم، زيرا هر آينه انسانی را بکشيم، از احترام نسبت به او به مثابه 

همچنين مسئوليت پذيری را از اجزای » ابرت«. دست کشيده ايم» غايت بالذات«

 که ی اعتراضات و اقدامات خشونت آميز او در مقايسه. داند مهم نافرمانی مدنی می

به زدو خورد و خسارات مالی و آسيبهای جانی تظاهر کنندگان و افراد پليس منجر 

کند که در  بايد مسالمت آميز باشد، تصريح می" گردد و نافرمانی مدنی که لزوما می

حالی که آشوبگران و بلواکنندگان از پذيرش قانونی مسئوليت اقدامات خويش سر 

دهند  دنی، با رفتار مسالمت آميز خود نشان میزنند، آکتورهای نافرمانی م باز می

متوجه قانون يا " باشند و اعتراض آنان صرفا که طرفدار قانون و نظم در کل آن می

تواند متوجه جامعه  ی مشخصی است که بايد با نقض آن، خطری را که می قاعده

پردازد، محدوديت اقدام  به آن می» ابرت«ی ديگری که  نکته. باشد، دفع کرد

دهد که تفاوت اساسی وجود دارد ميان  او نشان می. نافرمانی مدنی است

نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی مسالمت آميز که متوجه تغييراتی تدريجی يا 

ناگهانی در بخشی از نظام موجود و قوانينی معين است و اقداماتی که هدف 

با توجه به اين . )٧(کند  براندازی و ايجاد نظم جديدی را در کل آن دنبال می

گردد که نافرمانی مدنی در درک صاحب نظران غربی، هم  توضيحات، آشکار می

اقدامی مسالمت آميز، هم اصالح طالبانه و غير انقالبی و هم متمدنانه و مسئوالنه 

  . است

  

، فيلسوف نامی آلمان نيز به کرات خود را با موضوع نافرمانی » هابرماس يورگن«

هايی که او از نافرمانی مدنی به دست  شاخص. استمدنی مشغول کرده 

نافرمانی «: »هابرماس«به نظر . تواند برای بحث ما حائز اهميت باشد دهد، می می

مدنی، اعتراضی از نظر اخالقی مشروع است که در آن نه فقط باورها و اعتقادات و 

 نافرمانی. عاليق شخصی، بلکه همچنين منافع جمعی و عمومی مد نظر است

کند، بدون آنکه فرمانبری و  مدنی، به عمد يکی از هنجارهای حقوقی را نقض می

ی پذيرش  نافرمانی مدنی، آماده. اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد ترديد قرار دهد

باشد و نقض قانون را اقدامی نمادين  پيامدهای خدشه دار کردن هنجار حقوقی می

زار اعتراض در نافرمانی مدنی، ناشی مسالمت آميز بودن اب. فهمد می) سمبليک(
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  ). ٨(» از همين واقعيت است

  

سنگ محک بلوغ نظام «رود که نافرمانی مدنی را  تا آنجا پيش می» هابرماس«

وی در مقابل اين پرسش که چرا بايد در يک نظام . کند ارزيابی می» دمکراتيک

شد، پاسخی نه دمکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه با

، يک نظام مدرن دمکراتيک »هابرماس«به نظر . دهد حقوقی، بلکه فلسفی می

ی مشروعيت بسيار بااليی برخوردار است،  مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجه

تواند از  دولت دمکراتيک نمی. بلکه همچنين به چنين مشروعيتی نيازمند است

همواره به دليل ترس از کيفر، از قوانين شهروندان خود انتظار داشته باشد که 

بايد که قوانين را بطور داوطلبانه و در خدمت نفع  موجود تبعيت کنند، بلکه آنان می

از آنجا که حتا در نظام دمکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، . عمومی رعايت نمايند

جود دارد، امکان خطا در تنظيم قواعد مشروع و لذا تبديل آنها به قواعد نامشروع و

دولت دمکراتيک بايد بپذيرد که . بايد امکان نافرمانی مدنی نيز وجود داشته باشد

» هابرماس«). ٩(نافرمانی مدنی، امری خالف قانون به معنای متعارف کلمه نيست

نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غيرقابل اغماض يک فرهنگ « : کند که تصريح می

 در تحليل نهايی بايد از اين امر صرفنظر کند که سياسی بالغ تعلق دارد که دولت

» شهروندانش، فرمانبری را به داليلی غير از مشروعيت آشکار نظم حقوقی بپذيرند

را تنها » نافرمانی مدنی«امکان بروز » هابرماس يورگن«از همين روست که ). ١٠(

  . داند در نظامهای مبتنی بر حکومت قانون ممکن می

  

ابهی از نافرمانی مدنی، در ديدگاههای نظريه پردازان جنبشها و ما با تعبيرات مش

از رهبران ابتکار شهروندان برای » جو الينن«. شويم ابتکارات شهروندی نيز روبرو می

ای از  صلح وحفاظت از محيط زيست در آلمان، نافرمانی مدنی را شکل پيشرفته

مانی مدنی، مانند نافر«: کند که وی تصريح می. داند تظاهرات اعتراضی می

ی مطبوعاتی شهروندانی ساده است که صورتی مستمر و جنجالی به  اعالميه

ما در يک فرهنگ سياسی مبتنی بر خرد، اجازه نداريم چنين . خود گرفته است

روشی را که به دنبال شکل گيری نظر و تأثيرگذاری بر روی افکار عمومی است، 
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ای از مقاومت مردمی  ی مدنی را مرحلهنافرمان» الينن«). ١١(» جرم تلقی کنيم

داند که عمق ژرفش روندی دمکراتيک را که از مراحل گوناگون عبور کرده است،  می

او بر اين نظر است که ما تا بروز نافرمانی مدنی، اغلب سه . گذارد به نمايش می

ها و گفتگوها و  ی بحث نخست، مرحله: مرحله را پشت سر گذاشته ايم

های اعتراضی سرگشاده  ی نامه دوم، مرحله. رای شکل گيری نظرها ب گردهمايی

سوم، . خطاب به نهادهای حکومتی و دولت و جمع آوری امضا و طومار از مردم

و سرانجام در واپسين مرحله، يعنی . ی تظاهرات و ميتينگهای اعتراضی مرحله

  ). ١٢(کند  ی چهارم است که نافرمانی مدنی بروز می مرحله

  

گوناگون فيلسوفان، سياست شناسان، عالمان دينی و حقوقدانان، برای تالشهای 

ی مردم ـ بويژه در  اينکه نافرمانی مدنی را به عرفی در روند دمکراتيک اعمال اراده

ی دردناک نظامهای  سنت انگليسی و آمريکايی ـ تبديل کنند، ريشه در اين تجربه

ر قانون نيز گاهی مرتکب دمکراتيک دارد که حتا حکومتهای انتخابی متکی ب

بمباران . آورند شوند و يا به سياستهای جنايتکارانه روی می خطاهای سنگين می

ای بود  اتمی شهرهای هيروشيما و ناگازاکی، جنگ ويتنام و غيره، اقدامات تبهکارانه

از همين رو در اين . ی مردم صورت پذيرفت که توسط حکومتهای دمکراتيک و برگزيده

ی شهروندان را بر  فرمانی مدنی به مثابه سازوکاری که کنترل فزايندهکشورها، نا

کند، مورد توجه جدی  های حکومتی اعمال می روند قانونگذاری تأمين و بر سياست

  . قرار دارد

   

  ی نافرمانی مدنی  نگاهی به تاريخچه

ده نويسن) Henry David Thoreau(اصطالح نافرمانی مدنی، با نام هنری ديويد ثورو 

 در ايالت ١٨١٧در سال » ثورو«. و تاريخدان طبيعی آمريکايی پيوند خورده است

اين ايالت در اوائل قرن نوزدهم يکی از پيشرفته ترين . ماساچوست آمريکا متولد شد

ای چون فيلسوف  شخصيتهای فکری برجسته. های آمريکا بود و مترقی ترين ايالت

و شاعران و نويسندگان هم عصر او، ) Ralph Waldo Emerson(آمريکايی امرسون 

ی اصالحاتی برای الغاء برده داری و  در همين ايام در محافل روشنفکری درباره
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ی  های دولتی به نفع تشکيل کمونهای کوچک برای اعمال اراده تعطيل انجمن

پس از » ثورو«. کردند ای نوين در آمريکا بحث و گفتگو می شهروندان و ايجاد جامعه

. ، به يکی از اين محافل روشنفکری راه يافت)١٨٣٧(هاروارد  حصيالت خود درپايان ت

ی  ای درباره را وامی دارد تا رساله» ثورو«مقارن همين ايام است که حادثه ای، 

ی تحرير درآورد که  نوعی از مقاومت مسالمت آميز در مقابل قوانين دولتی به رشته

آن . کنند ياد می» نافرمانی مدنی«باب امروزه از آن به عنوان نخستين نوشته در 

در راه » ثورو« روزی ١٨۴۶ی سال  حادثه به اين صورت بوده است که در ماه ژوييه

اين . کند منزل، به مامور دولت که مسئول وصول مالياتها بوده است برخورد می

وی . کند که از چهار سال پيش ماليات نپرداخته است يادآوری می» ثورو«مأمور به 

کند که اگر از نظر مالی دچار تنگدستی است،  پيشنهاد می» ثورو«چنين به هم

با ابراز مخالفت، » ثورو«. حاضر است به او پول قرض دهد تا ماليات خود را بپردازد

کند که ماليات  کند و هم به او اعالم می هم اين پيشنهاد مأمور دولت را رد می

شت و برای يک روز در زندان نگاه به همين دليل او را بازدا. نخواهد پرداخت

نافرمانی «ی  اين اولين تجربه. شود پس از آن به قيد ضمانت آزاد می. دارند می

ای در اين مورد نوشته و  را به تفکر وامی دارد و پس از چندی مقاله» ثورو«، »مدنی

  ). ١٣. (گردد کند که البته در آن زمان با واکنش چندانی روبرو نمی منتشر می

  

شود که بطور  از نظر فکری به گروههای راديکالی نزديک می» ثورو«دها بع

درگيری مسلحانه در ويرجينيا که به . کردند مسلحانه، عليه برده داری مبارزه می

انجامد،  رهبر عمليات مسلحانه می» جان براون«بازداشت و اعدام دوست نزديک او

جان «وجيه اقدامات دوستش او در ت. کند وارد می» ثورو«شوک روانی عميقی به 

های او  ی پايان بررسی زند که به منزله دست به نوشتن سه مقاله ديگر می» براون

تحت تأثير اعدام » ثورو«های متأخر،  در نوشته. است» نافرمانی مدنی«در مورد 

ی خود نسبت به نافرمانی مدنی،  های اوليه دوستش، تا حدود زيادی در ايده

 به صورتی که برخی کارشناسان، آن ديدگاهها را امروز ديگر تجديدنظر کرده است،

بعدها موضوع » ثورو«در هر صورت، . کنند در چارچوب نافرمانی مدنی ارزيابی نمی

ی تحريم  ی خودداری از پرداخت ماليات، به حوزه نافرمانی مدنی را عالوه بر عرصه
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عليه مکزيک، تشويق کردند، مخالفت با جنگ  نشرياتی که از برده داری دفاع می

ی  کارمندان دولت برای استعفا دادن و حتا جدايی ماساچوست از اياالت متحده

 بر اثر ابتال به بيماری سل، در زادگاه ١٨۶٢در سال » ثورو«. آمريکا نيز کشانيد

  . خويش درگذشت

  

تنها . وجود ندارد» ثورو«در اين نوشته، امکان و فرصت بررسی مبسوط ديدگاههای 

توان به عنوان  ی يادشده نمی توان گفت که از نوشته ای مؤجز می ارهبه اش

ای منسجم قابل  ای با يک ساختمان فکری منظم ياد کرد که از آن نظريه رساله

توان بدينگونه  را در مورد نافرمانی مدنی می» ثورو«ديدگاههای . استنباط باشد

ز در شکل خودداری از نافرمانی مدنی، اقدامی فردی و مسالمت آمي: خالصه کرد

اين امر هنگامی . پرداخت ماليات و سرپيچی از دستورات دولتی در اين زمينه است

موجه و قابل توصيه است که اطاعت از دستور يادشده، از اطاعت کننده، بی 

 معيار قضاوت در چنين موردی،وجدان. عدالتی نسبت به شخص سومی را بطلبد

ه به شکل مقدم يا ابزار محدودی نيست، نافرمانی مدنی، وابست. شخصی است

زنند، بايد پيامدهای کيفر قانونی آن را  ولی افرادی که دست به نافرمانی مدنی می

اگر . اقدام نافرمانی مدنی، فراخوانی خطاب به شهروندان ديگر است. پذيرا باشند

گيرد، بايد دارای فشار تحمل  نافرمانی مدنی از طرف اقليت کوچکی صورت می

تصميم اکثريت، حتا اگر چنين اکثريتی بطور . پذيری بر روی اکثريت حاکم باشدنا

دمکراتيک تشکيل شده باشد، تنها در صورتی مشروعيت دارد که مورد موافقت تک 

  ). ١۴(تک افراد واقع شده باشد 

  

ای برای فرديت قائل  اهميت فوق العاده» ثورو«سازد که  ی آخر، روشن می اين نکته

 تا آنجا که او چنين فرديتی را بنياد توجيه نافرمانی مدنی ارزيابی .بوده است

، قدرتی عالی و مستقل است که بطور همزمان، شالوده »ثورو«فرد از نظر . کند می

در آنجا که دستور دولتی با وجدان فرد که از . سازد ی قدرتهای برتر را می و مرز همه

گيرد، مقاومت در شکل توصيف  ر میای عالی برخوردار است، در تناقض قرا مرتبه
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  . ی نافرمانی مدنی، امری موجه است شده

  

ی  ، بعدها به زندگی و آثار مردی راه يافت که ايده»ثورو«نافرمانی مدنی مورد نظر

ی اول قرن بيستم با اقداماتی در آفريقای جنوبی  مقاومت مسالمت آميز را در نيمه

ند گره زد و انظار جهانيان را به خود ی ه ی رهايی بخش در شبه قاره و مبارزه

. اين مرد، کسی جز مهاتما گاندی، بنيانگذار هند نوين نيست. معطوف ساخت

ای به يک دوست آمريکايی نوشته بود که با خواندن   در نامه١٩۴٢گاندی در سال 

گاندی در سال . در مورد نافرمانی مدنی، آموزگار خود را يافته است» ثورو«ی  رساله

ساخت، بخشهايی از  ای که خود در آفريقای جنوبی منتشر می  در نشريه١٩٠٧

ای به قلم خود معرفی و اهميت آن را مستدل ساخته  را در مقاله» ثورو«ی  رساله

. ی هواداران خود تبديل نمود ديدگاههای مطرح شده در آن را به وظيفه" بود و تدريجا

ا گسترش داد و در اشاراتی نظری های ديگر خود، اين ايده ر او بعدها در نوشته

البته ما . ی نافرمانی مدنی، آن را به صورت جستارهايی منظم جمعبندی کرد درباره

شويم، اما  ای مشخص و تحت همين عنوان در آثار گاندی روبرو نمی با رساله

ها و فراخوانهای او به  ها، قطعنامه ديدگاههای او در مورد نافرمانی مدنی، در اعالميه

  ). ١۵(ات مطرح شده و در مجموعه آثار او منعکس است کر

  

ی آن،  که در مورد نافرمانی مدنی و ديدگاههای گاندی در زمينه» توماس الکر«

کند که ما در اظهارات گاندی در  دست به پژوهشهای مفصلی زده است، تصريح می

که او در اکثر مطالبی . شويم اين مورد، با موضوعی دارای دقت مفهومی روبرو نمی

اين رابطه نگاشته، در کوران مبارزه، در حالت تعجيل و مسافرت با قطار و يا در 

خشونت «. ی تحرير درآمده است فاصله کوتاه استراحت ميان دو آکسيون به رشته

بارها . در ديدگاه گاندی نسبت به نافرمانی مدنی، جايگاهی مرکزی دارد» پرهيزی

ی بر نافرمانی مدنی را که بطور ناخواسته به پيش آمده بود که او اقدامی مبتن

را » نافرمانی مدنی تام«گاندی . خشونت کشيده، زودتر از موعد مقرر قطع کرده بود

نمود که پرهيز از خشونت  فهميد ولی اذعان می ای شورش مسالمت آميز می گونه

مانی بنابراين ما در ديدگاه گاندی نسبت به نافر. در هر اقدامی تضمين شده نيست



 
 

٩٨

                                                                                                                                                             
ای از التقاط  مدنی، با توجه به دريافتی که امروز از اين مفهوم وجود دارد، با گونه

» مقاومتی انقالبی«روبرو هستيم، بويژه در آنجا که گاندی اين مفهوم را به معنای 

اما اهميت گاندی در آن است که نافرمانی مدنی را برای نخستين . گيرد به کار می

رت استعماری به کار گرفته و در قلمروی عمل، تجربيات بار در مقابله با يک قد

در عين حال تبيين مفهومی نافرمانی . گرانبهايی در اين زمينه به دست آورده است

دهد، اگر چه خود او کار  پيشرفت نشان می» ثورو«مدنی در نزد گاندی نسبت به 

  ). ١۶. (شمارد در اين زمينه را ناچيز می

شهروندی . افرمانی مدنی، حق فطری هر شهروند استن«: گاندی معتقد بود که

آمادگی . که از چنين حقی صرفنظر کند، از حق انسانی خود صرفنظر کرده است

. »ی در زنجير کردن وجدان خود است نافرمانی مدنی را در خود کشتن، به منزله

ی مردم در نافرمانی مدنی اهميت  گاندی همچنين برای نقش گسترده). ١٧(

های  او آن اقدام نافرمانی مدنی را که بدون پشتيبانی توده.  قائل بودای ويژه

پذيرد، ماجراجويی صرف و بی  ميليونی و توسط گروهی کوچک صورت تحقق می

توان در دو  های گاندی برای نسلهای پس از او را می اهميت آموزه. دانست ثمر می

 رهبران جنبش حق مارتين لوتر کينگ يکی از برجسته ترين: نمونه نشان داد

ای مهم  های گاندی را تکانه ی شصت قرن بيستم، انديشه شهروندی آمريکا در دهه

مقاومت مسالمت آميز حدود سی هزار زن . کرد برای مبارزات خود ارزيابی می

 به اقدامی اعتراضی در مقابل ايجاد پايگاه ١٩٨٢انگليسی که در ماه دسامبر سال 

ی يکی از رهبران اين جنبش، يادآور  دند، به گفتهدست يازي» برکشاير«اتمی در 

اشکال بروز و صورتهای گوناگون . اقدامات نافرمانی مدنی توسط مهاتما گاندی بود

  . نافرمانی مدنی، موضوع بخش بعدی اين مقاله است

   

  صورتهای گوناگون بروز نافرمانی مدنی 

لفی از بروز نافرمانی ی پنجاه قرن بيستم، با اشکال مخت ما در آمريکا، طی دهه

ی فشار بر دگرانديشان چپ  ی مک کارتيسم که دوره در دوره. شويم مدنی روبرو می

ای از طرف سياست شناس آمريکايی  و بويژه کمونيستها در آمريکا بود، مقاله

منتشر شد که » دمکراسی و مشکل نافرمانی مدنی«تحت عنوان » ديويد اسپيتز«
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های کميسيونهای دو   اين مقاله در کوران بازجويی.سرو صدای زيادی به پا کرد

مجلس آمريکا از دگرانديشان چپ، از آنان خواسته بود که در چارچوب نافرمانی 

مدنی، از فاش کردن نام دوستان خود که عضو و يا هوادار حزب کمونيست هستند 

دهند، در مقابل کميسيونهای  و در صورت لو رفتن شغل خود را از دست می

جنبش سياهپوستان آمريکايی برای تساوی حقوق و عليه . سی خودداری کنندبازر

در تاريخ اول دسامبر . ای طوالنی دارد سياست تبعيض نژادی در اين کشور، سابقه

ای برای ايجاد يک جنبش  ای در شهر مونتگمری ايالت آالباما، به جرقه  حادثه١٩۵۵

رزا « خانمی سياهپوست به نام در اين روز. ی نافرمانی مدنی تبديل شد گسترده

ای که برای سفيدپوستان در نظر گرفته شده  که در اتوبوس بر روی صندلی» پارکز

اين . بود نشسته و عليرغم اخطار راننده حاضر به ترک آن نشده بود، بازداشت شد

کشيش جوانی به نام . ای در آالباما منجر گرديد حادثه به جنبش اعتراضی گسترده

ی سياهپوستان  ر کينگ که در رأس اين جنبش قرار گرفته بود، از همهمارتين لوت

اين . خواست که تا لغو قانون مربوطه، از سوار شدن به اتوبوسها خودداری کنند

. ی مثبت داد جنبش پس از يک سال تحريم اتوبوسها از طرف سياهپوستان، نتيجه

ش مقاومت شهروندی در ی جنب مارتين لوتر کينگ بعدها به يکی از رهبران برجسته

  . آمريکا تبديل شد و سرانجام توسط نيروهای افراطی و نژادپرست به قتل رسيد

  

ی  ای در آمريکا و انگلستان در دهه تشکيل گروههای مخالف با آزمايشهای هسته

ای در مناطق  پنجاه و تالشهای گوناگون آنان برای جلوگيری از آزمايشات هسته

بلوکه کردن راههای عبور و مرور و يا راندن قايقهای مختلف، از طريق تحصن و 

گرفت،  کوچک به مناطقی در اقيانوس که در آن آزمايشهای اتمی زيرآبی صورت می

  . از ديگر اشکال نافرمانی مدنی بود

  

، در شهر کوچکی در ايالت کاروالينای شمالی، چهار ١٩۶٠ی سال  در ماه فوريه

. فروشگاهی شدند و سفارش قهوه دادنددانشجوی سياهپوست آمريکايی وارد 

گارسون متذکر شد که از دادن سرويس به آنان به دليل رنگين پوست بودنشان 

آنان نيز عليرغم اصرار، از ترک محل خودداری کردند و . خودداری خواهد کرد
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معروف شد، » Sit-ins«اين روش اعتراضی که به نام . سرانجام بازداشت شدند

ای به خود گرفت، بطوريکه مقامات انتظامی در کاروالينای  هبعدها ابعاد گسترد

 هزار نفر را به جرم تبعيت از اين روش نافرمانی مدنی ٧٠شمالی ناچار شدند حدود 

  . بازداشت کنند

  

ی شصت در آمريکا عليه سياست نظاميگری  ی اول دهه جنبش دانشجويی نيمه

رده عليه جنگ ويتنام دولت اين کشور را که بعدها به جنبش اعتراضی گست

اين جنبش نخست از . دانند فراروييد، يکی ديگر از جنبشهای نافرمانی مدنی می

دانشگاههای مشهور کشور چون برکلی آغاز شد و سپس با روش نافرمانی مدنی 

 به ساير دانشگاهها نيز تعميم يافت و به بازداشت انبوهی Sit-insتحصن نشسته 

فشار نيروهای محافظه کار و از ترس جنبش تحت . از دانشجويان انجاميد

 قانونی در منع فعاليتهای ١٩۶۴ سپتامبر ١۴دانشجويی، مقامات آمريکا در 

متعاقب اين اقدام، گروههای دانشجويی . سياسی در محيط دانشگاهها وضع کردند

در اعتراض به قانون يادشده، چند تن از دانشجويان در . ای متحد شدند در جبهه

اه برکلی اقدام به گذاشتن ميز کتاب و پخش اعالميه کردند و در نتيجه صحن دانشگ

صدها تن از دانشجويان در مقابل دفتر دانشگاه . به دفتر دانشگاه احظار شدند

مخالفت مقامات . گردآمدند و خواستار رفتاری مشابه با دوستان خود شدند

 تحصن نشسته دانشگاه سرانجام باعث شد که دانشجويان در راهروها دست به

با وارد شدن پليس به معرکه، اقدامات . ی امور دانشگاه را مختل سازند بزنند و اداره

مسالمت آميز ديگری از قبيل ايجاد مانع در برابر حرکت اتومبيلهای پليس و غيره نيز 

اين جنبش سرانجام به پيروزی مقطعی دانشجويان و لغو قانون . به کار گرفته شد

   .يادشده انجاميد

  

در . جنبش مخالفت با جنگ ويتنام نيز يکی ديگر از اشکال نافرمانی مدنی بود

 Boston در بوستون برگزار و به ١٩۶٧ اکتبر ١۶تظاهراتی که عليه اين جنگ در تاريخ 

Five معروف شد و در پايان به مراسمی مذهبی در مقابل يکی از کليساها ختم 

ه به خدمت زير پرچم فراخوانده شده بودند، گرديد، پنجاه نفر از جوانان آمريکايی ک
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در حرکتی سمبليک برگهای دعوت به خدمت سربازی خود را در مقابل کليسا به 

دادگاههای آمريکا طی . های جنگ خودداری کردند آتش کشيدند و از رفتن به جبهه

 آن سالها، صدها نفر از صلحدوستان آمريکايی را به جرم نافرمانی مدنی و امتناع از

  . ی زندانها نمودند خدمت سربازی، روانه

  

يکی از جالب ترين . ای طوالنی دارد نافرمانی مدنی در کشورهای اروپايی نيز سابقه

های  اشکال نافرمانی مدنی در انگلستان، موضوع ممنوعيت انتشار بيرونی بحث

ر از اواخ. پارلمان بود که به تصويب قانونی در قرن هفدهم اين کشور بازمی گشت

و بطور هدفمند از طرف برخی ارباب مطبوعات نقض " قرن هيجدهم، اين قانون مکررا

شد و در نتيجه بسياری از فعالين مطبوعاتی به دليل اين قانونشکنی بازداشت  می

شد،  با تظاهرات بزرگی که در حمايت از آنان برگزار می. شدند و راهی زندانها می

  . سياست خود را در اين زمينه تغيير دهدسرانجام پارلمان انگليس مجبور شد، 

  

 قرن بيستم، جنبشهای حفاظت از ٨٠ و ٧٠های  در جمهوری فدرال آلمان، طی دهه

ی تسليحاتی ميان غرب و  محيط زيست و نيز جنبش صلح در مخالفت با مسابقه

در اين . شرق، بارها با موفقيت اشکال مختلف نافرمانی مدنی را به کار گرفتند

ارزه با انرژی اتمی و دعوت دولت به استفاده از منابع بديل انرژی با کشور، مب

 هزاران نفر در اعتراض به استفاده از ١٩٧٧از سال . اقدامات گوناگونی همراه بود

انرژی اتمی دولت، از پرداخت صورتحساب مصرف برق خانگی خودداری کردند و 

  .  محکوم شدندبعدها از طرف دادگاهها به پرداخت جرائم نقدی" اکثرا

  

تحصن نشسته در مناطقی که نيروگاههای اتمی وجود داشت و نيز زنجير کردن 

های اتمی را از طريق آن به مناطق  خود به ريلهای خط آهنی که قطار قرار بود زباله

ديگر منتقل کند، از ديگر اشکال نافرمانی مدنی در آلمان بود که هنوز نيز گاهی بروز 

 تن به مدت يک هفته در مقابل نيروگاه ٧٠٠ بيش از ١٩٨٢ سال در ماه اوت. کند می

  . سد معبر نمودند» گروس انگستيگن«اتمی 
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 در آلمان که با تظاهرات پرشکوه ١٩٨٣اعتراض عليه سياستهای ناتو در اکتبر 

صدهاهزار تن در شهرهای اين کشور همراه بود، بزرگترين تجلی نافرمانی مدنی در 

در جريان اين اعتراضات، دهها اقدام مسالمت آميز در . تيک کشور اروپايی اس

بلوکه کردن و اشغال سمبليک تأسيسات نظامی در اين کشور صورت گرفت که 

ی جالب ديگری  مقارن همين ايام، نمونه. بدون خشونت و خونريزی پايان يافت" اکثرا

نده بود که در دولت آلمان پزشگان اين کشور را فراخوا. کند در همين رابطه بروز می

را » ی اتمی فاجعه«ی رفتار پزشگی در زمان  ی آموزشی، شيوه های فشرده دوره

ها به داليل اخالقی  اکثر قريب به اتفاق پزشگان از شرکت در اين دوره. بياموزند

استدالل آنان چنين بود که با شرکت در اين آموزشها، نبايد به اين . خودداری کردند

، علم پزشگی »ی اتمی فاجعه«من زد که در صورت بروز يک توهم در ميان مردم دا

  . قادر است به ياری آنان بشتابد" واقعا

  

 Green(» صلح سبز«امروزه سازمانی که برای حفاظت از محيط زيست، تحت نام 

Peace (کند، در بسياری موارد با نقض تعمدی ولی  در سراسر جهان فعاليت می

يچی از يک دستور مشخص، اشکال گوناگونی از مسالمت آميز يک قانون و يا سرپ

  . گذارد نافرمانی مدنی را به نمايش می

   

  دشواريهای نافرمانی مدنی 

ی مردم نيز  در گفتار باال نشان داديم که دولتهای دمکراتيک و پارلمانهای برگزيده

در . های خود مرتکب خطاهای فاحش شوند توانند در تصميم گيريها و سياست می

بايد متذکر شد که اگر آنان خطاپذيرند، پس بايد اين خطاپذيری را در مورد اقدام اينجا 

بايد در نظر داشت که ميدان بازی نافرمانی . کنندگان نافرمانی مدنی نيز قائل شد

مدنی، بويژه از منظر رعايت قانون، گسترده نيست و بدون ترديد، بزرگترين دشواری 

اين امر با توجه به اهميت . ی آن ديد ام قانونشکنانهبايد در اقد نافرمانی مدنی را می

های  قانون در کشورهای غربی و نيز مشروعيت تصميمات قانونی در آنجا، در بحث

برخی از صاحب نظران، . نظری مربوط به نافرمانی مدنی، از موضوعات محوری است

قانونيت تناقض اصلی را به هنگام بروز نافرمانی مدنی، تناقض ميان اخالقيت و 
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استاد علوم سياسی دانشگاههای آلمان تصريح » نيکل«پروفسور . دانند می

کند که استدالل اخالقی نافرمانی مدنی، عاملی مرکزی در چنين رفتاری  می

زند، با دريافتی اخالقی و از روی  شهروندی که دست به نافرمانی مدنی می. است

توان  ی او از راه ديگری نمی عقيدهشود، چرا که به  وجدان، نقض قانون را پذيرا می

عليه يک بی عدالتی و خطری سنگين که متوجه منافع عمومی است، اعتراض کرد 

ما در جريان نافرمانی مدنی، شاهد » نيکل«ی  به عقيده. و قانونی را تغيير داد

  ). ١٨. (تجلی جدالی ميان اخالق و قانون در رفتار شهروندان هستيم

  

های  ی روشنگری و بويژه انديشه های خود را در فلسفه يشهبحث در اين زمينه، ر

ايمانوئل کانت در مورد اخالق و قانون دارد، که پرداختن به آن در اينجا، ما را از 

کند، تا حدودی دور خواهد ساخت و لذا بايد آن را به  هدفی که اين مقاله دنبال می

بنياد «ره کرد که کانت در توان اشا تنها به اختصار می. فرصتهای ديگری واگذاشت

داند که برخاسته از  ، يک رفتار را تنها هنگامی اخالقی می»متافيزيک اخالق

باشد و آن ) Sitte(ای اخالقی  ی ناشی از احساس يا عاطفه ی شناخته شده انگيزه

داند که مستقل از انگيزش رفتاری، با ملزومات قانون  می) legal(را هنگامی قانونی 

آنچنان " ی حکومت قانون به مفهوم دقيق کانتی آن، تدريجا انديشه. سازگار باشد

تکوين يافت که امروزه دولت مدرن از شهروندان خود، پيش از آنکه رفتاری اخالقی 

  . طلبد انتظار داشته باشد، رفتاری قانونمدار می

  

نی از اما همانگونه که اشاره شد، ما در نافرمانی مدنی، با جدالی ميان الزامات قانو

چنين تناقضی بويژه در آنجا بروز . يکطرف و آيين اخالقی از طرف ديگر روبرو هستيم

ای را با خطر  کند و يا جامعه کند که قانون مشخصی، حقوق بشر را نقض می می

، در چنين مواردی، شهروندان »نيکل«ی  به عقيده. سازد ی جنگ روبرو می فاجعه

قی و وجدان شخصی را، پايين تر از رعايت ی ناشی از هنجار اخال بسياری، وظيفه

: کنند که ی مسيحيت رفتار می ی اين آموزه بر پايه" دانند و دقيقا هنجار حقوقی نمی

  ). ١٩. (»بايد از خدا بيشتر فرمانبری کرد تا از انسان«
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ی نافرمانی مدنی را هم  در بررسی همين تناقض است که الزمه» توماس الکر«

بيند  او دشواری کار را در آنجا می. داند  توجيه حقوقی آن میتوجيه اخالقی و هم

آنچه . ی ميان توجيه اخالقی و توجيه حقوقی بسيار پيچيده است که تعيين رابطه

نبايد با قوانين جاری نيز " ی اخالقی مورد نظر است، لزوما که در يک منظومه

ابی معين کرده ی مقابل، هر چه را که نظم حقوقی ايج همساز باشد و در نقطه

اگر چه جايگاه قابل توجهی » الکر«. به توجيه اخالقی نيازمند نيست" است، لزوما

ی توجيه قانونی آن را  برای توجيه اخالقی نافرمانی مدنی قائل است، اما زمينه

چرا که . او خواهان برداشتی متعادل در اين زمينه است. کند محدود ارزيابی می

ها را  ی توجيه قانونی از زير پای نافرمانی مدنی، جبهه ی زمينه خالی کردن يکسره

سازد و از طرف ديگر پر بها دادن به  سخت تر و مشروعيت دولت را آسيب پذير می

تواند کل نظم حقوقی را با  زند و می آن، تشويق به نافرمانی مدنی را دامن می

  ). ٢٠. (دشواريهای ديدناپذير روبرو سازد

  

اين " ن به استدالالت و ديدگاههای ديگری نيز پرداخت که طبعاتوا در اين زمينه می

اما اشاره به موضوعات مطروحه در اين بخش، از آن . کشاند بحث را به درازا می

های حقوقی و اخالقی بسياری در مورد  جنبه ضروری بود که نشان دهد، بحث

  . وجه قرار گيردنافرمانی مدنی در ميان صاحب نظران غربی وجود دارد و بايد مورد ت

   

  نتيجه گيری 

توان نتيجه گرفت که نافرمانی مدنی، مفهومی پيچيده و چند سويه  از گفتار باال می

توان يکبار ديگر  در تبيين مفهومی اين پديده می. در فرهنگ سياسی غرب است

ی سياسی ـ اخالقی، علنی و  نافرمانی مدنی اقدامی با انگيزه: تصريح نمود که

ز برای اعتراض نسبت به رفتار قوای دولتی است که حداقل از منظر مسالمت آمي

با چنين ترکيبی از . چگونگی امر، نقض قانون مشخصی را به همراه دارد

توان مرز روشنی ميان آن با ساير  سنجيدارهای گوناگون نافرمانی مدنی، می

. راندازانه کشيدی عادی، پنهانکارانه، خشونت آميز، انقالبی و ب اقدامات قانونشکنانه

های  ، از نظر زبانی گويا و از منظر مفهومی، ريشه»نافرمانی مدنی«فرمول 
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از آنجا که نافرمانی مدنی به دليل . ی تکوين اين مفهوم دارد محکمی در تاريخچه

گيرد، حامل باری از عناصر هنجاری است،  های سياسی ـ اخالقی صورت می انگيزه

   s.. کند ل ميان اين مفهوم و توجيه آن را طلب میی متقاب امری که بررسی رابطه
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