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ﺗحﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎصﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼبهاااﺎ ﮐﻮدﺗﺎهﺎ و ﺟﻨﮓهﺎ در ﺳدة

اﺧﯿﺮ ﻣﻨجااﺮ ﺑااه ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌه ﻧﻈﺮيﺎت ﻣتﻌااددد در ﺑااﺎب ﺟﻨﺒﺶهﺎد اﺟتﻤﺎﻋي شااد
اﺳت .شﺎيد ﺑتﻮان ﮔفت يﮑي از ﻣتﺄﺧﺮﺗﺮيﻦ ﻧﻈﺮيﺎﺗي ﮐه در ﺳالهﺎد ﭘﺎيﺎﻧي ﻗﺮن ﺑﯿﺴتﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳتفﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓته ﻣدل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧت ﭘﺮهﯿﺰ در ﺟﻬت ايجﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﯿﺎﺳي و اﺟتﻤﺎﻋي در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳاات .از ﺟﻤلااه رهﺒااﺮان ﺳﯿﺎﺳااي ﮐااه از روش ﻋااد
ﺧﺸﻮﻧت در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳي ﺧﻮيﺶ اﺳتفﺎد ﻧﻤﻮدﻧد اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨي و ﮔﺎﻧدد ﻣيﺑﺎشاﻨد.
در ايﻦ ﭘژوهﺶ ﺗﻼش شد ﺑاﺎ روش ﺗطﺒﯿﻘاي ﺗﺸاﺎﺑﻬﺎت و ﺗفاﺎوتهاﺎد آراد اياﻦ دو
اﻧديﺸﻤﻨد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣفﻬﻮ ﻋاد ﺧﺸاﻮﻧت ﺑﺮرﺳاي شاد و رﻓتاﺎر ﺳﯿﺎﺳاي ايﺸاﺎن ﻣاﻮرد
واﮐﺎود ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس يﺎﻓتههﺎد ايﻦ ﭘژوهﺶ ﮔﺎﻧادد و اﻣاﺎ ﺧﻤﯿﻨاي ﺑاه روش
ﻣﺒﺎرزة ﺧﺸﻮﻧت ﭘﺮهﯿﺰ اﻋتﻘﺎد داشته و در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳي ﺧﻮيﺶ ايﻦ روش را ﺑهﮐاﺎر
ﺑﺴتﻨد؛ اﻧديﺸه ﻋد ﺧﺸﻮﻧت در هﺮ دو اﻧديﺸﻤﻨد در آﻣﻮز هاﺎد ﻣاههﺒي ايﺸاﺎن ريﺸاه
دارد؛ اﻧﺴﺎن شﻨﺎﺳي هﺮ دو اﻧديﺸﻤﻨد ﻋليرغﻢ ﺑﺮﺧاﻮردارد از ﻣﺒاﺎﻧي ﻣتفاﺎوت ﺑاه هاﻢ
ﻧﺰديک ﻣاي شاﻮد و در ﻧتﯿجاه ﺑاﺮ رويﮑاﺮد آﻧﻬاﺎ ﺑاه ﻣﺒاﺎرز ﺗاﺄیﯿﺮ ﻋﻤاد اد ﺑاﺮ ﺟاﺎد
ﻣيﮔهارد.
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مقدمه
جنبش استقالل هند و انقالب اسالمی ایران دو رخداد بزرگ و اثرگذار قرن بیستم در ساح جهران
میباشند که هردو به صوره مساعمتآمیز و با تکیه بر روش عدمخشونت بر حکومتهای وابسرته
به بیگانه فائق آمدند .مهاتما گاندی و امام خمینی در رهبرری ایر دو جنربش نقشری محروری ایفرا
کردند .امروزه با توجه به فراگیر شدن خشونت در مناقه خاورمیانره و شرمال افریقرا تحرت عنروان
خشونت دینی ،ضروری است اندیشهها و نظراه امام خمینری و همننری گانردی برار دیگرر مرورد
واکاوی قرار گیرد تا جایگاه عدمخشونت در اندیشه اسالمی روش شود .مقایسه روش مبارزه امام
با گاندی از ای منظر اهمیت مییابد که گاندی در جهان به عنوان نظریهپرداز و کنشرگر ماتقرد بره
عدم خشونت ماروف است ،اما علیرغم اینکه روش و منش امام مبتنی بر عدم خشونت بوده ،ایر
مسأعه آنچنان که باید و شاید تبیی نشده است.

طرح بحث
خشونت و عدم خشونت
خشونت ( violenceدر زبان فرانسوی) از واژه التی « »violentaمیآید که به مانای خشر برودن،
وحشی و زورگویی است .ایر عبراره را بایرد بره واژه « »visربر داد کره مانرایش زور ،قردره،
توانایی ،خشونت ،بهکاربردن قدره جسمانی اسرت (فرایرا  .)6 :1389خشرونت مفهرومی چنرد باردی
است ،به گمان برخی حیاة آن محدودتر بوده و مشرتم برر کاربردهرای زمقرت قردره در درون
یک واحد سیاسی علیره مرردم ،دوعرت یرا گرروههرای سیاسری اسرت (رابرره گرر  .)24 :1377در بُارد
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

اجتماعی خشونت را میتوان نوعی فشار و زور فیزیکی دانست که با هردف وادار کرردن افرراد بره
انجام کاری برخالف می و ارادهشان صوره میگیرد (فکوهی  .)3: 1387از ای رو خشونت در برابر
می  ،اراده و آزادی قرار دارد .دستهای دیگر خشونت را به مثابه نحوه اعمرال زور تاریر

نمودنرد

«خشونت و قدره با یکدیگر مترادف هستند با ای تفاوه کره خشرونت نروعی قردره اسرت کره
هدف خاصی را تاقیب میکند و آن مشقص کردن مرزها و جلوگیری از اعمال یک قدره دیگر
است» (فکوهی  .)2 :1387تاری

مزبور از خشونت ،به نوعی قردره و خشرونت را یکری دانسرته ،در

صورتی که هر نوع قدرتی متضم خشونت نیسرت ،آنترونی آربری آسرتر نیرز برداشرتی فیزیکری از
خشونت دارد و آن را اینگونه تاری

میکند« :هر گونه تهاجم فیزیکی بر هستی انسان که با انگیزه
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تاری

ذی از خشونت را مدنظر قرار دادهایم« :خشونت عباره است از هر گونره تهراجم فیزیکری

علیه هستی انسان که با انگیزه آسیب ،رن

مقاله

وارد آوردن آسیب ،رنر یرا عامره زدن همرراه مریباشرد» ) .)Arbi-Aster 1993: 700در ایر پرژوهش
و یا عامه زدن همراه باشد» (هزاوهای .)16 :1383

اندیشه عدم خشونت از قدمت بسیاری برخوردار است .حامیان ای اندیشه را مریتروان در بری
پیروان ادیان مقتل

یا شقصیتهای مانوی و اخالقی جستجو کرد .در دوران جدید بررای اوعری

بار مهاتما گاندی توانست میان اندیشه عدمخشونت به عنوان یک اص مذهبی و عردمخشرونت بره
عنوان یک استراتژی مبارزه ،راباه برقرار کند .پس از گاندی نیرز افرراد و جنربشهرای بسریاری از
جمله مارتی عوترکینگ و نلسون ماندال ای شیوة مبارزه را سرعوحة کار خویش قرار دادند .تحلی
انقالب اسالمی ایران و شیوة مبارزه و رهبری امام خمینی با رژیم پهلوی نشان میدهرد کره امرام از
روش مبارزة بدون خشونت در رهبری نهضت استفاده نمودند .مبارزه بدون خشونت عبراره اسرت
از «مبارزه و رویارویی مردم به روشهای خشونتپرهیزانه که توأم با اعمال فشار بر حاکمیت باشد.
هدف از ای مبارزاه انجام اصالحاه و جلوگیری از اجرای قوانی

یا تصویب آنان است» (شارپ و

هلوی .)96: 1386اقدام بدون خشونت را میتوان به انجام فا  ،ترر

فار یرا ترکیبری از شریوههرای

تر

فا و انجام فا

تقسیم بندی کرد (شارپ .)170 :1389

خشونت سیاسی گونه ای از خشونت است که موضوع آن بر سر قدره سیاسی اسرت ،چره برر سرر
دستیابی به قدره ،چه بر سر اعتراض و نابود کردن یک قدره و چه حفر و ترداوم بقشریدن بره
آن .طبیای است که برای تمیز اَعمال خشرونتآمیرز بایسرتی مصردا هرایی وجرود داشرته باشرد ترا
سنجه ای جهت شناسایی بهتر رفتار بازیگران در منازعراه سیاسری حاصر آیرد .بردی مانرا کره برا
کاوش ای کلیدواژهها در اندیشهها و رفتارهای اندیشمندان و رهبران سیاسی ،میتروان آرای آنران
را در موضوع کاربست خشونت ،نفی یا تأیید آن ،واکاوی نمود .عذا نمونههایی از افاال خشونتبار
در ادامه بیان میگردد.
در حوزة خشونت از باال ،آننه نقش کلیدی را بازی میکنرد ،نروع رفترار حاکمران بره عنروان
بازیگر عمدة ای حوزه است .ای حروزه از ایر عحراه مهرم اسرت کره مامروال خشرونت از پرایی
واکنشی است به رفتار خشونتبار حکومتکنندگان .با توجره بره شرک دوعرتهرا ،میرزان و نحروة
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بهکارگیری ای ابزارها متفاوه است .به عباره دیگر بنیان فکری دوعتها و ساختار انتقال قردره
در آن محملی برای بهکاربردن خشونت سیاسی مهیا مینمایرد .نمونرههرایی از مهرمترری ابزارهرای
سرکوب یا اعمال خشونت دوعتها بدی شرح است :سررکوب فیزیکری ،شرکنجه ،اعردام ،تررور،
نس

کشی ،جنگ (فکوهی .)137 -100 :1378

روش های خشونت پرهیز در رقابت برای کسب قدره عمدتا در انتقاباه آزاد تجلی مییابرد.
زمانی که زمینة مشارکت سیاسی آزادانه و انتقاباه آزاد وجود نداشته باشد ،در حوزه خشرونت از
پایی  ،مبارزاه مسلحانه و انقالبها امکان بروز اقداماه خشونتآمیز بیشتری را مهیا میسازند .بره
عنوان مثال مبارزة مسرلحانه زیرزمینری کره مامروال از سروی یرک گرروه کوچرک شربه نظرامی برا
تشکیاله مقفی علیه قدره سیاسی اِعمال میگردد یکی از روشهای مامول است .در انقالبهرا
نیز ظرفیت باالیی از خشونت نهفته است .چرا که حرکت انقالب فرآیندی بلند مده است که چره
بسررا در پررس آن سررابقهای از سرراعها انباشررت سرررکوب و سرررخوردگی وجررود داشررته باشررد .ای ر
سرخوردگی ممک است در یک عحظة خاص که تمام شرای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی فراهم
شده باشد به یک انفجار عمومی منجر گردد (فکوهی  .)168 :1378نمونههای دیگر عبارتند از :تررور،
مبارزة مسلحانه ،بمبگذاری ،تقریب اموال ،و انفجار انتحاری (فکوهی .)157 :1378

شیوه های مبارزه خشونت پرهیرز عبارتنرد از :انتقابراه ،تظراهراه مسراعمت آمیرز ،راه،یمرایی،
تحریم ،مقاومت غیرکنشگرانه ،تحص  ،عدم همکاری.
شاخصهای خشونت و عدم خشونت
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

مسأعة خشونت و عدم خشونت در ساحت مبارزاه سیاسی که موضروع بحرا ایر پرژوهش اسرت
زمانی مارح میشود که گروهی در مقاب دوعت مسرتقر ،کره از دیرد آنهرا فاقرد مشرروعیت اسرت
دست به مبارزه برای کسب قدره میزند .در روند ای مبرارزه سره ضرلک یرک مثلرا را مریتروان
تاری

کرد :اول حکام ،دوم رهبران اپوزیسیون و سوم مردم؛ اما آننه اهمیت دارد ایر اسرت کره

فرمانروایان و رهبران اپوزیسیون بر سر چه چیزی در تقابر برا هرم قررار مریگیرنرد در وهلرة اول
مبارزه بر سر قدره سیاسی است .بنابرای ضروری است تاری
شود .رابره دال در تاری

از قدره بیان میکند« :اع

از قردره در ایر پرژوهش تببری

بر ب قدره دارد تا حدی که میتواند ب

را وادار کند کاری را انجام دهد که در غیر اینصوره انجرام نمری دهرد» (  .)Dahl 1957: 202امرا در
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که در ساحت سیاست فاال است ،برای کسب قدره ،یرا برهمثابره ابرزاری بررای دسرتیابی بره سرایر

مقاله

دیدگاه ماکس وبر هدف از کسب قدره نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .از دید وبر« :کسی
اهداف یا یک ایدهآل یا برای منافک شقصی ،تالش میکند ،یا قدره را برای قردره مریخواهرد،
یانی برای عذه بردن از اعتباری که قدره برایش ایجاد میکند تالش میکند»
در ای تاری

(.)Weber 1918:2

آن نه مهم است نفس کسب قدره سیاسی نیست بلکه هدف از کسرب قردره

مهمتر از خود قدره سیاسی است .در ای تاری

الجرم آننه نقش محوری پیدا میکند در وهلة

اول انسان و در وهلة دوم مردم هستند ،چررا کره موضروع قردره سیاسری ،انسران و مرردم هسرتند.
بنابرای آننه باعا خشونت ورزی و خشونت پرهیزی در نگاه به قدره سیاسی میشود ریشره در
نگاه کنشکر سیاسی (در مرحلة تالش برای کسب یا اعمال قدره) به ماهیت انسان و راباة انسان با
انسان دارد .اعبته از منظر یک کنشگر سیاسی دی مدار در تالش برای کسب و اعمال قدره سیاسی
راباة انسان با خدا از جایگاه ویژهای برخوردار است .با توجه به تاریر

وبرر از «هردف از کسرب

قدره سیاسی» ،امام خمینی و گاندی ،قدره سیاسی را برای «ایده ال و اهدافی دیگر» میخواهند.
ای ایدهآ ل یا هدف عباره است از سااده دنیوی و اخروی انسان .نگاه کنشگر سیاسی به انسان و
جایگاه او ،هدف کنشگر از کسب قدره را تایی میکند ،در نتیجه او تصمیم میگیررد کره بررای
نقاة مقاب دیدگاه ماکیاوعی به قدره قرار دارد .ماکیاوعی استفاده از هر وسیلهای برای رسریدن بره
هدف را مجاز میداند ،چرا که هدف او از کسب قدره دستیابی به قدره است؛ اما در نگاه امرام
خمینی و گاندی ،کسب قدره هدف غایی نیست بلکه قدره وسیلهای است برای حفر کرامرت
انسررانی و زمینرره سررازی برررای سررااده دنیرروی و اخررروی او .در ای ر رویکرررد «مررردم» در فرآینررد
مشروعیت بقشی (کسب قدره سیاسی) و مشروعیت زدایی (عرزل قردره سیاسری مسرتقر) نقرش
اصلی را ایفا میکنند.
با توجه به تاری

«قدره» و «هدف از کسب قدره» که در ساور باال آمد ،به دعی اینکه امام

خمینی و گاندی هدفشان از کسب قدره حف کرامت انسانی ،ایجاد حکومت مشروع و سرااده
دنیوی و اخروی مردم بود در ای پژوهش تالش خواهد شد با تکیه بر شاخصهای قدره سیاسری
و هدف از کسب قدره ،نقش مردم ،کرامت انسانی و مشروعیت سیاسی به عنوان شیوة مبارزة امام
خمینی و مهاتما گاندی تببی گردد.
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کسب قدره از چه شیوهای استفاده کند .در حقیقت رویکرد امام خمینی و گانردی بره قردره در
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عدم خشونت در اندیشة امام خمینی
رابطة قدرت و عدم خشونت در اندیشة امام خمینی
امام خمینی قدره سیاسی را در امتداد قدره خداوند متاال و دارای سرشتی یگانه و تابک احکرامی
یکسان میدانند .ایشان در مقام بحا از ضروره حکومت و اهداف آن در کتاب والیرت فقیره در
تفسیر ناق مشهور امام حسی (ع) در منا تاابیر حکمران ،فرمانروا ،استاندار و حکومت را برای اشاره
به قدره سیاسی به کار میبرند (امام خمینری  .)106-112 :1381بره طرور کلری مریتروان گفرت کره از
دیدگاه امام ،قدره سیاسی از آن حیا که قدره است تابک احکرام و نظریراتی اسرت کره دربرارة
مالق قدره ،بیان میگردد« .سیاسی» بودن آن هم بدی ماناست کره در عرصرة «سیاسرت» اعمرال
شده است امام از مفهوم «سیاست» هم مانای پینیده و خاصی را در ذهر نداشرت :بلکره آن را بره
همان مانایی که در نزد عموم شنوندگان است به کار میبرد (امام خمینی  1385ج .)409 :1

با ای تفاسیر ،نگاه امام به قدره و ارتباط آن با عدمخشونت از دو جهت قابر بررسری اسرت.
نقست آنکه ایشان قدره را از جانب خداوند می دانند و هر قدرتی را که از جانب خردا منصروب
نباشد غیرمشروع می شمارند .عذا بایستی در برابر آن دست به مبارزه زد .ایشران در سرلو

رفتراری

خود نیز زمانی که با حکومت نامشروع پهلوی مواجه شدند ،برخالف عقیرده مرسروم آن دوره کره
سیاست را از دی جدا میدانستند ،کنش را بر بیعملی ترجیح داده و دست به مبارزه سیاسی زدند.
رهبر فقید انقالب در مواجهه با رژیم میتوانستند از دو گزینة توسر بره خشرونت سیاسری و اقردام
بدون خشونت بهره ببرند .در گزینه اول از قدره مانرای زور مسرتفاد مریگردد(مفهروم زور یانری
کاربرد عملی قدره) و در گزینة دیگر تأکید بر ارتباط میان رضایت مردم و مشروعیت حکومرت.
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

در نظر امام خمینی ،استفاده از زور در مبارزه سیاسی غیرموجه است چناننه ایشران یکری از دالیر
نامشروع بودن حکومت پهلوی را استفاده از زور عنوان مینمایند:
از اول ﻣجلس ﻣؤﺳﺴﺎﻧى ﮐه ايﻨﻬﺎ درﺳت ﮐﺮدﻧد ﺑﺎ زور و ﺳاﺮﻧﯿﺰ ﺑاﻮد .از اول
وﮐﻼيى ﮐه ايﻨﻬﺎ ايجﺎد ﮐﺮدﻧد ﺑﺎ اﻧتﺼﺎب ﺑاﻮد ﻧاه اﻧتﺨاﺎب ﻣاﺮد  .ﻣاﺮد هاﯿ
اطﻼﻋى از ايﻦ ﻣﻌاﺎﻧى ﻧداشاتﻨد و اﮔاﺮ داشاتﻨد ﻧﻤاىﺗﻮاﻧﺴاتﻨد ﻧفاس ﺑﮑﺸاﻨد.
ﺑﻨﺎﺑﺮايﻦ اﺳﺎس ايﻦ حﮑﻮﻣت اﺳﺎس ظلﻢ ﺑﻮد و ﺳلطهاش ﺳلطة ﺑﺎطل ﺑاﻮد (اﻣاﺎ

ﺧﻤﯿﻨي  1385ج.)199 :6

امام استفادة بیجا از زور را نوعی ح شیاانی میدانند:
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وﻗت ديديد ﮐه حب ايﻦ را دارياد ﮐاه ﺑاه ﻣاﺮد زور ﺑگﻮيﯿاد حاب اياﻦ را
داريد ﮐه ﻣﺮد ﭘﯿﺶ شﻤﺎ ﺧﺎضﻊ ﺑﺎشﻨد ﺑداﻧﯿد ﮐه از آن حظ شﯿطﺎﻧى ﭘﯿﺸاتﺎن
هﺴت .و ايﻦ حظ شﯿطﺎﻧى اﺳت ﮐه ﭘﯿﺶ ﻗدرﺗﻤﻨادهﺎ هﺴات و ﻗدرﺗﻤﻨادهﺎ را
آن طﻮر ﺟﺴﻮر ﻣىﮐﻨد (اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨي  1385ج.)460: 16

امام در سقنرانی دیگری نیز در مورد صدور انقالب استفاده از اجبار را نفی مینمایند:
ﮔفتﺎر اﺳﻼﻣى ﺑﺎشد ﺗﺎ صﺎدر ﺑﺸﻮد ايﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﺳاﻼﻣى در ﺳاﺎيﺮ ﮐﺸاﻮرهﺎ.
صدور ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺰ صدور ﻧﯿﺴات .صادور ﺑاﺎ زور صادور ﻧﯿﺴات .صادور آن
وﻗتى اﺳت ﮐاه اﺳاﻼ حﻘاﺎي اﺳاﻼ اﺧاﻼ اﺳاﻼﻣى اﺧاﻼ اﻧﺴاﺎﻧى در
ايﻨجﺎهﺎ رشد ﭘﯿدا ﺑﮑﻨد (اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨي 1385ج.)488: 13

بنابرای سقنان و سیرة رهبر انقالب ،چره در برخرورد برا حکومرت نامشرروع پهلروی و چره در
تروی عقاید نظام اسالمی ،استفاده از زور (خشونت) را مردود میشرمارند و از ابرزار اقردام بردون
خشونت استفاده می نمایند .در مورد اجرای قروانی در نظرام اسرالمی نیرز اسرتفاده از زور را تنهرا از
طریق مبادی مشروع و قانونی در یک نظام مردمساالری دینی مجاز میشمرند .ای رویکررد ریشره
بُاد دیگر نگاه امام به قدره که سبب نفی خشونت نامشروع میگردد ،دیدگاه عرفانی ایشران
است .با مروری بر اندیشه عرفانی رهبر فقید انقالب اسالمی و رفتار سیاسری ایشران ،مریتروان بیران
داشت که اص توحید عملی مدنظر ایشان نتیجة اعتقاد به منشأ قدره اعهی است .بنابرای هرر نروع
قدره دیگری را در طول قدره اعهی و مشروط به احکام خاعق یکتا میدانند .پروردگراری کره از
حکومتش گریزی نیست .ای دیدگاه سبب می گردد که اصوعی نظیر کرامرت انسرانی ،نفری سرلاه
ظاعم و آزادی انسان نیز مستفاد گردد .چه آنکه همة قدرهها مقهور قدره اعهریانرد و افرراد تنهرا
بایستی تابک احکام خداوند باشند و نه تحت سیاره انسانهای دیگر .از جملره نترای دیگرر دیردگاه
عرفانی به قدره میتوان نفی خشونت بیقاعرده و نامشرروع را نرام بررد .از دیردگاه امرام خشرونت
ابزاری است که طرز استفاده از آن را شرع مقدس مشقص نموده و هدف اِعمال آن نیز رستگاری
انسان هاست .با ای تفسیر ،اندیشمندی که عاعم را محضرر خردا بینرد و خرود را پاسرقگو بره خراعق
هستی داند ،طبیاتا از خشونت نامشروع و زور نیز تبری میجوید .امام خمینری بره عنروان مجتهردی
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در آموزههای اسالمی ،خصوصا آموزههای عرفانی اسالم دارد.
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برجسته نه تنها به اصول و آموزه های اسالمی واقر

اسرت بلکره از آنجرا کره مالرق قردره از آن

خداست هرگونه اعمال خشونت برخالف قوانی اعهی را برنمیتابند .امام در ای موضوع ای چنی
میفرمایند« :مکتبهای توحیدی نمیخواهند فتح کنند بالد را ،نمیخواهنرد برا مرردم برا خشرونت
رفتار کنند ،آنان میخواهند مردم را از ظلمتهای مادی به نور بکشند؛ به طرف خدا بکشرند» (امرام

خمینی  1385ج  .)289 :9در ای دیدگاه کسب قدره به شیوة خشونت آمیرز نفری مریشرود .از سروی
دیگر ای دیدگاه ،کرامت انسان را نیز گوشزد مرینمایرد چررا کره همرة انسرانها متصر بره قردره
اعهی اند و هیچ کس بر دیگری رجحانی ندارد .بهطور کلی ،در دیدگاه امام خمینی سرمنشأ قردره
از آن خداوند است و در مرتبه باد ای اتحاد مسلمی است که مری توانرد بررای آنران پیرروزی بره
همراه داشته باشد ،عذا بایستی به خدا اتکال نمود و از تفرقه پرهیز کررد« :از ایر قردرتهاى تهر از
ایمان نهراسید ،و با اتکال به خداى بزرگ در ای مواق
جنود شر

و شیانت ببندید ،و از تفر

عظیمره ،پیمران اتحراد و اتفرا در مقابر

و تنازع ب،رهیزید» (امام خمینی  1385ج.)339 : 10

در ای دیدگاه کسب قدره فی نفسه هدف نیست ،بلکه قردره ابرزاری اسرت بررای سرااده
د نیوی و اخروی مردم .در ای رویکرد هدف وسیله را توجیه نمیکنرد؛ چررا کره موضروع قردره
انسان است که در جهان بینی توحیدی خلیفة اهلل است.
رابطه کرامت انسانی و عدم خشونت در اندیشة امام خمینی
در اندیشه شیاه می توان دو نوع کرامت را برشمرد :ذاتی و اکتسابی .کرامت ذاتی یرا طبیاری حقری
است که تمامی انسانها به صرف انسان بودن و بدون هینگونه استثنایی از آن برخوردارند و رنگ
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

و نژاد و آیی و گویش و گرایش ،جنسیت و وضایت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و غیره
در آن دخلی ندارد .کرامت اکتسابی حاص کوشش و تالش اختیاری انسان در مسیر تزکیه نفس و
تحصی مارفت و تقرب به پروردگار متاال است .به تابیر دیگر ،کرامت ذاتی که خداوند در نهراد
هر انسانی به امانت گذارده است ،مقدمره و دسرتمایرهای بررای نیر بره فضرائ و کمرااله اسرت
(میراحمدی و کماعی  .)33-34 :1393چگونگی تاام و ارتباط ای دو گونه دستمایة نظریاه متفراوتی
در فقه شیاه گشته است .از جمله نظریه ای که در آن کرامت ذاتی بقشی از کرامت اکتسابی است
و به نظریة اقتضاء مشهور است .به عباره دیگر کرامت ذاتی اصوعی را برای انسان اثبراه مریکنرد
اما حدود و شرای آن به عهدة شرع و قانون اعهی است و ایر کرامرت اکتسرابی اسرت کره تایری
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کننده است .به بیان بهتر ،اگرچه انسان از بدو توعدش دارای کرامت فاری و خدادادی است اما برا
اقتضاء به آرای امام نزدیک است .کرامت انسانی در اندیشة امام خمینی جمک میران حرق و تکلیر
است ،یانی کرامت حقی است که تکلیفی به همراه دارد .انسان اگر بره تکلیر

کسرب فضریلت و

رضای اعهی عم نماید به مقامی واال نای میگردد و اگر قدم در مسیر شیاانی گذارد از حیوان نیز
پستتر میگردد و بایستی او را مجازاه نمود (امام خمینی  .)288-290 :1377بدی ترتیرب امرام نظریرة
اقتضاء در اندیشة شیاه را میپذیرد با ای تبصره که هدف از مجازاههای اعمال شده بر انسانهای
خاطی از سوی اسالم را زدودن فاره پا

آدمری از زنگارهرا و آعرودگیهرای دنیرایی مریداننرد

(میراحمدی و کماعی  .)43 :1393نکتهای که در سقنان رهبر فقید انقالب بایستی مورد توجره قررار داد،
دیدگاهی است مبتنی بر پا

بودن ذاه انسان که شرط و هدف اعمال مجازاه را نیز پا

نمودن

فاره آدمی میداند .ای مناق راه را بر خشونت های خودسرانه و خرارج از حردود شررع مقردس
اسالم می بندد ،چراکه هدف از هرگونه مجرازاتی را آگراهی بقشری مریدانرد .خالصره آنکره ،در
دیدگاه امام ،انسان دارای کرامت است و هرگونه اِعمال خشونت تنها در صورتی مجراز اسرت کره
نقست در چارچوب قوانی شرع مقدس اسالم و س،س با هدف و انگیزة رهایی از بنرد زنجیرهرای
کرامت آنها به مقاطره می افتد .بنابرای در رویکرد امام به مبارزه ،خشونت مجراز نیسرت چررا کره
جان و کرامت انسانها آسیب میبیند.
رابطة جایگاه مردم و عدم خشونت در اندیشه امام خمینی
در نظریة عدمخشونت ،مردم قدره اصلی را در ساختار سیاسی دارا هستند و چناننه به ای قدره
آگاهی یابند می توانند منشأ تغییراه بزرگی شوند .نوع نگاه به انسان در دو ساحت حکومتکننرده
و حکومت شونده اهمیت می یابد .انسان فاع و موضوع بحا است بنابرای به تبک آن نقست نگراه
به انسان ،جایگاه او و کرامت انسانی اهمیت دارد و در بُاد کالن ،مردم ،نروع نگررش بره جاماره و
نقش آنان در ساختار سیاسی است که اوعویت مییابد.
مشروعیت و استحکام هر نظام سیاسی نشأه گرفته از رضایت مردمری اسرت .بنرابرای پرس از
بررسی دیدگاه امام در مورد انسان ،مااعاه نقش جاماة متشک از انسانهرا نیرز ضرروره مرییابرد.
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پست دنیوی و هدایت به راه حق باشد .در هنگام مبارزة سیاسی خشونتآمیز هم جان انسانها و هرم
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هدف از کنش بد ون خشونت احقا حقو حکومت شوندگان و مبارزه با حاکمان مسرتبد اسرت.
عذا نقش مردم هم در مسیر مبارزاه و هم پس از پیروزی کلیدی است .ایر دیردگاه را در اندیشرة
سیاسی امام می توان به خوبی مشاهده نمود ،چه آنکه ایشان در مسیر مبارزاه برا تأکیرد فرراوان برر
حضور و آگاهسازی اجتماعی و نیز پس از استقرار نظرام جمهروری اسرالمی برا پافشراری برر نقرش
نهادهای انتقاباتی ،نقش کلیدی برای مردم قائ بودند .آننه در نظرام فکرری بنیانگرذار جمهروری
اسالمی شایان توجه است ،برداشت مفهوم مردمساالری از شرع مقدس و اعتقاد به مشروعیت اعهی
رر مردمی است کره امرام بره عنروان رهبرر انقرالب اسرالمی بره ایر امرر اهتمرام ورزیدنرد .در میران
اندیشمندان شیاه برخی بر مشروعیت اعهی محض تأکید نمودهاند .ای نوع مشروعیت ،حاکمیت را
از آن خردا و حراکم را مجرری قرانون اعهرری مریدانرد بردون آنکره نقشرری بررای مرردم قائر شررود.
درصورتیکه برخی دیگر از علما ماتقد به مشروعیت اعهی رر مردمی است (جمشیدی  .)636: 1385برر
مبنای ای نظر مشروعیت مردمی در طول مشروعیت اعهی تاری

میگردد و به نوعی الزم و ملزوم

یکدیگرند .آننه از اندیشة امام می توان استنباط نمود به نظر دوم نزدیکتر است .بنابرای حکومت
مستقر ،مشروعیت خود را به عحاه تأسیس و ایجاد از مردم جاماه خود اخذ میکند وعی بره عحراه
هدف و ضروره تشکی  ،اساس خود را اجرای قوانی اعهی یا قوانی

اسالم میداند (جمشیدی :1385

 .)643در همی راستا در بیاناه امام خمینی موارد بسیاری را میتوان یافت که نشان از اهمیت نقش
مردم در تایی سرنوشت خود دارد .رهبر فقید انقالب اسرالمی ترک ترک افرراد جاماره را مسر ول
میدانند و آن را وظیفهای اعهی میشمرند که بایستی مورد توجه قرار گیرد:
چﻨﺎﻧچه يک ﺧﺮاﺑى در ﻣﻤلﮑت واﻗﻊ ﺑﺸﻮد و دﻧﺒﺎل اصﻼحﺶ ﻧاﺮويﻢ ﻋاهر
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

ﻧداريﻢ .هﻤه ﻣﺎ چه آﻧﻬﺎيى ﮐه لﺸﮑﺮ هﺴتﻨد و ايﻨجﺎ هﺴتﻨد و ﻧﯿﺴاتﻨد و چاه
آﻧﻬﺎيى ﮐه در ﮐﺸﻮر ﺧدﻣت ﻣاىﮐﻨﻨاد و چاه ﻣاﺮد ديگاﺮ هﻤاة ﻣاﺎ ﻣﺴاوﻮل
هﺴتﯿﻢ :ﮐُلُّﮑُﻢْ راعٍ وَ ﮐُلُﮑُّﻢ ﻣَﺴْوﻮل وﻗتى هﻤة ﻣﺎ ﻣﺴوﻮل هﺴتﯿﻢ و هﻤاة ﻣاﺎ در
ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﺟﻮاب ﺑﺎيد ﺑدهﯿﻢ ﺑﺎيد ﻓﮑﺮ ايﻦ ﮐﺸاﻮر ﺑﺎشاﯿﻢ (اﻣاﺎ ﺧﻤﯿﻨاي 1385

ج.)74 :15

ایشان در جریان مبارزاه انقالبی نیز بارها بر نقش کلیدی مردم اصرار ورزیدند .به عنوان نمونه
در پاسخ به ای پرسش خبرنگار آمریکایی که پس از استافای شاه چه خواهید کرد اینننی پاسرخ
دادند« :استافا که مان ندارد .شاه باید کنار برود .براى اینکه به واساة رأى ملت شاه نشده است تا
استافا بدهد .او باید کنار برود .باد از کنار رفت او ،ما جمهورى اسالم متک به آراى عمروم و
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قرروانی اسررالم برقرررار خررواهیم کرررد» (امررام خمینرری  1385ج  .)204 :5در ای ر پاسررخ ،امررام دعیر عرردم
روشنی تالزم مشرروعیت اعهری و مردمری را بیران مریدارنرد .برهعبراره دیگرر در جریران تأسریس
حکومت ،مردم یکی از دوپایة مشروعیت بقش به حاکم هستند.
بنابرای  ،با توجه به ای گزاره که هم خشونت سیاسی و هم عدمخشرونت کنشری اسرت کره برا
مردم یا گروه هایی از مردم در ارتباط است و ای مالب که شیوة مبارزه خشرونت پرهیرز برر نقرش
مردم تأکید دارد ،می توان به ای نتیجه رسید که امام نیز نقش اصلی در فااعیرتهرای سیاسری را بره
مردم می دهند و ماتقد به حق تایی سرنوشت مردم میباشند .به عباره دیگر رضایت مردمی یکی
از پایههای مشروعیت است و همانگونه که مارح شد رضایت مردمری و مشرروعیت باعرا از بری
رفت زمینههای اعمال خشونت از طرف حکومت و خودداری مردم از اعتراضاه خشونتآمیرز در
مقاب حکومت می گردد .حقی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز جای گرفته است .امام از
نوعی مردم ساالری دینی حمایت نمودند که عالوه بر احترام به نظرر اکثریرت ،حقرو اقلیرتهرای
دینی که شرع مقدس به رسمیت شناخته است نیز به رسمیت میشناسد:
ايﻦ ﻧﻬضت اﻣﯿدوار ﮐه ﺑﺮا هﻤة ﻣهاهب اﻗلﯿتهﺎ ﻣاههﺒى ﮐاه در اياﺮان
ايﺮان چه ﻣﺴلﻤﯿﻦ و چه غﯿﺮ ﻣﺴلﻤﯿﻦ در زﻣﺎن حﮑﻮﻣت ايﻦ شﺎ و ﭘدرش در
زحﻤت و ﺟﻮر زﻧدﮔى ﮐﺮدﻧد .و ﻣاﺎ ﻣاىداﻧاﯿﻢ ﮐاه اﺳاﻼ هﻤﯿﺸاه ﻧﺴاﺒت ﺑاه
اﻗلﯿتﻬﺎ ﻣههﺒى احتﺮا ﻗﺎئل ﺑﻮد اﺳت .حتى حضﺮت اﻣﯿﺮ -ﺳﻼ اللَّاه ﻋلﯿاه-
در يک ﻗضﯿها  -ﮐه ﺧلﺨﺎلى از ﭘﺎ يک زن ذِﻣﯿه ﮐه يﻬﻮديه هﻢ ﺑﻮد اﺳت
ﺑﺮد ﺑﻮدﻧد -ﻣىﻓﺮﻣﺎيد ﮐه ﻣﻦ شﻨﯿد ا يک هﻤچﻮ چﯿﺰ شد اﺳات؛ و اﮔاﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺮد ﺳﺰاوار اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺮا اﻗلﯿت ﻣههﺒى احتﺮا ﻗﺎئل هﺴتﯿﻢ .ايﻨﻬﺎ اهل
ﻣلت ﻣﺎ هﺴتﻨد اهل ﻣﻤلﮑت ﻣﺎ هﺴتﻨد .و ﻣاﻦ اﻣﯿادوار ﮐاه حﮑﻮﻣات ﻋادل
اﺳﻼﻣى ﺑﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺎشد و آﻧﻬﺎ در ﭘﻨﺎ اﺳﻼ ﺑﺎ زﻧدﮔى ﻣﺮﻓه آزاد
و ﺑه طﻮر صحﯿح ايﻨجﺎ زﻧدﮔى ﺑﮑﻨﻨد (اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨي  1385ج.)258 :6

خشونت مشروع
با مااعاة بیاناه و آثار امام خمینی چهار مورد از اعمال خشونت استقراج شده است .بیان ای نکته
اهمیّت دارد که انگیزة اعهی و اص اوعویت تقدم رحمت برر غضرب در تمرام مروارد ذیر بایسرتی

مطالعه تطبيقي رويكرد امام خميني(س) و مهاتما گاندي به عدم خشونت

زﻧدﮔى ﻣىﮐﻨﻨد -ﺑﺮا هﻤه -ﺧﯿﺮ آورد ﺑﺎشد .ﻣﺎ ﻣاىداﻧاﯿﻢ ﮐاه هﻤاه اﻗﺸاﺎر
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شرط الزم درنظر گرفته شود .ای چهار مورد عبارتند از :انگیزة حف و تااعی دی

اسالم (امام خمینی

 1385ج )202 :20؛ نفی ظلم و ظلمپذیری (امام خمینی  1385ج ،)81 :14مقابله با تادی دشم

(امام خمینری

 1385ج )96 : 8؛ و اصالح فرد و جاماه (امام خمینی  1385ج 332 : 8؛  1385ج.)273: 14

مبارزة خشونت پرهیز در اندیشة امام خمینی
امام خمینی مبارزاه خویش علیه استبداد پهلوی را با اعتراض به عوایح انجم های ایاعتی و والیتری
آغاز نمودند .ایشان در طول سالها مبارزه هزینههای بسیاری از جملره زنردان و سرالهرای طروالنی
تباید را متحم شدند .با ای حال در طول مبارزه هیچ گاه مردم را به خشرونت و آسریب بره امروال
عمومی ترغیب ننمودند .با اوج گرفت تب انقالب در سال  1357ایشان طی مصاحبهها و پیرامهرای
خویش همواره بر مساعمتآمیز بودن مبارزاه تأکید نمودند ،چرا کره سرالح مرردم را ایمران آنران
میدانستند...« :هیچ اسلحهاى با ایمان نم تواند مقابله بکند ،هیچ اسلحهاى با قیرام ملرت نمر توانرد
مقابله بکند .امروز همة اسلحهها نم توانند مقابله کنند با قیام مردم» (امام خمینی  1385ج .)392 :3رهبرر
انقالب در برابر پرسشهای متادد خبرنگاران در مورد مبارزة مسلحانه یا جهاد اسالمی طبرق اصر
اوعویت رحمت ،همواره مبارزاه مساعمتآمیز را تشویق مینمودند و استفاده از مبارزة مسلحانه را
در مقام تاکتیکی و تنها به عنوان یک تهدید به کار میبرند« :برنامة ما ای است که برا ادامرة همری
تظاهرات که در ایران جریان دارد ،انشاءاعلَّه مسائ ح شود .و اگر چناننه دیدیم قاب ح نیسرت
مبارزة مسلحانه را مورد بررس قرار خواهیم داد» (امام خمینی  1385ج .)314 :4در ایر پاسرخ نیرز امرام
مبارزة مسلحانه را تأیید نکردند و به صرف اینکه ای روش را مورد بررسی قرار خواهند داد اکتفرا
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

کردند.
شاید بتوان چکیدة دیدگاه امام پیرامون نفی خشونت در کوران مبارزاه انقالبی را در پیام مهم
ایشان خااب به مردم دانست .ایشان در  19دیماه  1357در واکنش به پقش اعالمیههایی با موضوع
تهدید به قت افراد منتسب به ساوا  ،آن بیانیه ها را توط ه دانسته و مردم را از انجام خشرونت نهری
شرعی مینمایند .از نظر رهبر انقالب مالیمت و احترام به جان و مال انسانها جزء دی مبی اسرالم
است« :ملت محترم ایران باید بداند که دیانت مقدس اسالم ،جان و مال انسانها را محتررم شرمرده و
تجاوز به آن را از محرّماه عظیمه م داند :و کسان که دست به ای نحرو جنایراه زده و موجرب
ارعاب مردم م شوند ،به نظر م رسد از جناحهاى منحرف باشند کره مر خواهنرد در پنراه هررج و
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مقاله

مرج ،یا شاه را حف کنند و یا کشور را با ایجاد کودتاى نظام به تباه

بکشرند» (امرام خمینری 1385

با توجه به آننه که تاکنون مارح شد ،شاید بتوان گفت که خشونت غیرمشرروع آن دسرته از
اقداماتی است که موجب جرح و آسیب فیزیکی به جران و مرال انسرانهرا مریشرود و در مجرایری
خارج از حدود شرعی اسالم و بدون هدف و انگیزة اعهی صوره گیرد .حرال ایر پرسرش ماررح
میشود که آیا خشونت غیرمشروع مدنظر امام مترادف با خشونت سیاسی است بره عبراره دیگرر
آیا ایشان در جریان مبارزاه سیاسی خود استفاده از خشرونت را مجراز مریشرمرند در پاسرخ برار
دیگر باید به تاری

خشونت سیاسی رجوع کرد ،آنجا که هدف توس از جرح و آسیب فیزیکری

به اموال ،جسم و جان انسانها در مبارزاه سیاسی ،رسریدن بره قردره یرا حفر آن باشرد .برا ایر
توضیح می توان گفت که امام ،خشرونت سیاسری را در هرر دو حروزه از براال و پرایی  ،غیرمشرروع
دانسته و نفی مینمایند .در حوزة خشونت از باال ،ایشان اصوال هدف از اعمال خشرونت را رسریدن
به قدره یا حف آن نمیدانند چراکه در دیدگاه امام ،مالق قدره از آن خداوند اسرت و قردره
سیاسی نیز به تبک آن بایستی در راستای اجرای احکام اعهی اعمال گردد .به زعم رهبر فقید انقرالب
«احکام اعه حق انبیا است که آن را از جانب خداوند متاال براى سااده بشر آوردهاند و علمراى
قانون ظلمه و دوعتهاى دستنشانده نیستیم» (امام خمینی 1385ج  .)160: 1از سروی دیگرر ،امرام خمینری
اجرای احکام اعهی را در نظامی مردمساالر و با مشروعیت اعهی-مردمی خواستار میباشرند ،نظرامی
که نقش و اثرگذاری مردم در ساختار سیاسی را به رسمیت میشناسد .بنابرای  ،در نظامی متکی بره
رضایت مردمی و با اتکا به آرای اکثریت ،منازعاه سیاسی به صروره مسراعمتآمیرز قابر حر و
فص است .درنتیجه ،دوعت مردمساالر در مقام نظر از ای حیا ،نافی عنصر خشونت سیاسی است.
یانی آننه که تحت عوای خشونت در ای نظام مردمساالری دینی مدنظر امام صروره مریپرذیرد،
مجازاههایی است که در حوزة غیرسیاسی اعمال شده و محدودة آن در مرورد شرهروندانی اسرت
که مال و جان سایر شهروندان را محترم نشمارده یا از قوانی منباا از شررع کره نماینردگان مرردم
تصویب کردهاند تقای نمودهاند .در حوزة خشونت از پرایی و در کروران مبرارزاه انقالبری نیرز،
رهبر فقید انقالب توس به زور و خشونت را در بیاناه مقتل

خویش نفی نمرودهانرد .ایر منارق

امام در تمام دوران مبارزاه ایشران علیره رژیرم شاهنشراهی و همننری پرس از پیرروزی انقرالب و

مطالعه تطبيقي رويكرد امام خميني(س) و مهاتما گاندي به عدم خشونت

اعالم وظیفه دارند آن را حف کنند و آن را براى ملت بیان کنند .ما قرانون اعهر داریرم و نیازمنرد
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استقرار نظام جمهوری اسالمی مشاهده مری شرود ،دیردگاهی کره در بنیران جهرانبینری توحیردی و
شقصیت عرفانی ایشان ریشه دارد .به ای ترتیب میتوان ای فرض را مارح ساخت که برر اسراس
آن ،امام خمینی با توس به اص تقدم رحمت بر غضب ،هرگونه خشونت غیرمشروع را بره شرده
نهی نمودهاند .در مجموع امام خمینی با تکیه بر بسی مردمی و تظاهراه میلیونی خشرونت پرهیرز،
رژیم حاکم را مجبور به تسلیم در برابر ارادة مردم کرد.

عدم خشونت در اندیشة مهاتما گاندی
جهت بررسی مفهوم عدم خشونت در اندیشة گاندی نیز نگاه او به قدره ،هدف از کسب قدره،
کرامت انسانی ،و نقش مردم در ساختار و مبارزاه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
رابطة قدرت و عدم خشونت در اندیشة گاندی
تاری

قدره در اندیشة مهاتما گاندی که دارای تفکراه ژرف مذهبی و مشری عرفرانی اسرت برا

کانون اندیشة او ،یانی خدا ،در ارتباط مستقیم است و قدره سیاسی در راسرتای دیردگاه دینری او
تاری

میگردد .گاندی قدره را مقتص ذاه اعهی میداند و ماتقدند توانایی انسرانهرا در طرول

ارادة آن قادر متاال حاص میشود .در زبان سانسکریت قدره را «شکتی»1و به مانای نیرو و توان
بهکار میبرند .از سوی دیگر در متون مقدس هندو «شکتی» عنوانی است برای نیروی خاعق مؤنرا
که منشأ واحد تمام اشکال نیرو در عاعم است .شکتی حرکت و نیروی عاعم هستی را اداره میکنرد
که در پایان زمان همة نیروهای عاعم را به سوی خود میکشد و بدی ترتیب عاعم هستی را محرو و
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

نابود میسازد (هادینیا  .)175 :1387گاندی متأثر از آموزههای هندوئیسرم قردره مالرق را متالرق بره
حقیقت مالق که همان خداست میداند و ماتقد است که نظم و ترتیب و قرانون تغییررناپرذیری در
جهان وجود دارد که برر هرر مقلروقی حراکم اسرت ) .(Gandhi 1943: 5او در ایر مرورد مریگویرد:
«حقیقت مالق ،اصلی ابدی میباشرد کره خداسرت» و در ادامره اذعران مریدارد کره هرآننره غیرر
خداست غیرحقیقی است (کیا  .)162 :1372بنابرای او خدا را قادر مالق میداند ،عقیدهای که در ای
سقنان او به روشنی به چشم میآید« :هیچ چیز در ای جهان ملک ما نیست ،جمله ملرک خرداییم»
(گاندی  .)181 : 1343در جای دیگری ماتقد است که خداوند بر اعمال انسان ناظر است« :خدا ناظر به
1 . Śakti
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اعمال بشر است و ماابق اعمال بشر بر وی حکم میراند .هر نوع خر کردن ناموس اعهری عرذاب
آن را دارد و از

انجام هیچ کاری عاجز نیست .بدی وسیله قدره سیاسی نیز در امتداد قرادر مالرق مزبرور تاریر
می گردد .وی در دیدگاهی عرفانی خدا را اینگونه توصی

مینماید« :خدا همره چیرز اسرت بررای

همه کس .در ماست و در عی حال فو و ورای ماست» (کیا  .)167 :1372اعتقاد به روح یگانه ناشی
از خداوند ،ریشه در رویکرد عرفانی دارد .بنابرای آننه در دیدگاه گاندی به حقیقت مالق یا خدا
مشهود است رویکرد عرفانی اوست .شقصیت ویژة گاندی از او انسانی با باورهای عمیق به عشرق،
محبت ،خضوع ،وحده ،انسان دوستی و شناخت ذاه حق میسازد (واحددوست  .)51 :1379هریرک
از ای باورها را اگر با متون عرفانی فارسی قیاس نماییم ،مقامهایی را خواهیم یافرت کره سراعکان و
عارفان جهت طی مسیر حق بایستی به آن دست یابند .جهان بینی گاندی بر اص پرویش راه حرق و
دستیابی به حقیقت و رستگاری یا "موکشا" ،در آیی هندوئیسم ،نهاده شده اسرت .بنرابرای دور از
انتظار نیست که زندگی فردی و اجتماعی او از ای جهانبینی متأثر شده باشرد .از مشری و سرلو
عرفانی گاندی می توان در درجه نقست به اعتقاد او به وحدانیت خدای مالق اشاره نمود که روح
اینرو امری انضمامی میشود ،زیرا ک آفرینش او ،ک وجود خداست و خدمت به همة موجوداه
خدمت به خداست» (کیا  .)169 :1372در ای رویکرد کسب قردره فری نفسره هردف نیسرت ،بلکره
قدره بایستی در خدمت رستگاری (موکشا) فرد و جاماه باشد .در ای رویکرد نیز هدف وسیله را
توجیه نمیکند .بنابرای با توجه به آموزه هرای هنردویی ،مهاتمرا گانردی خشرونت را در مبرارزاه
سیاسی خود حذف می کند ،چرا کره خشرونت علیره انسران ،در دیردگاه او برهمثابره خشرونت علیره
آفریدگار است و طبیاتا مجاز نیست .ای رویکرد به دیدگاه امام کره انسران را خلیفةة اهلل و حامر
روح اعهی میداند بسیار نزدیک است.
رابطه کرامت انسانی و عدم خشونت در اندیشة گاندی
عدم خشونت واکنشی به جبر حاکمران اسرت کره مبرارزة مسراعمتآمیرز برا تکیره برر منبرک قردره
حکومتشوندگان را نمایندگی میکند .آننه از ای مفهوم برداشت میشود در وهلة نقست ،قائ

مطالعه تطبيقي رويكرد امام خميني(س) و مهاتما گاندي به عدم خشونت

خدا را دمیده شده در تمامی کاعبدها میداند« :م حقیقت را با زنردگی کامر یکری مریدانرم و از
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شدن جایگاهی واال برای نوع بشر در دیدگاه انسان شناسانة آن است ،نگرشی که حق تایی آزادانة
سرنوشت را به رسمیت شناخته و انسان را دارای کرامت مریدانرد .وهلرة دوم در دیردگاهی کرالن
نقش اجتماعی و ساختاری آحاد مردم را در مبارزاه سیاسی و حکومت متذکر میشرود .آننره در
انسان شناسی گاندی حائز اهمیت است ،قائ بودن کرامت برای ذاه انسان است .مهاتمرا انسران را
واجد کرامت و مستاد تااعی میداند .ای کرامت ذاتی از روح خدا نشرأه مریگیررد .وی در ایر
باره میگوید« :م هماناوری که به وحدانیت خدای مالق ایمان دارم به وحدانیت انسان هم ایمران
دارم .اگرچه جسم بشر متادد اسرت ،روح بشرر یکری اسرت» (گانردی  .)187: 1343او در جرای جرای
سقنان خویش به ای یگانگی روح اشاره دارد و ماتقد است که« :ما پراره و بقشری از کر هسرتی
میباشیم ،نمیتوانیم خدا را جدای از بشریت بیرابیم» (گانردی  .)169 :1343بنرابرای انسران از فارتری
برخوردار است که خدا در نهاد او به امانرت گذاشرته و وظیفره بشرر بره فالیرت رسراندن آن اسرت.
چناننه در تااعیم هندوئیسم نیز انسان آزاد کسی است که باطنی آزاد دارد و بررای رهرایی بایرد بره
سیر در فاره پرداخته و منجری را درون خرود جسرتجو کنرد (قرایری  .)163 :1382خرود گانردی نیرز
همواره از ندای درون در جریان تصمیم گیریهایش نام برده و انسان را دارای فارتری رسرتگارجو
میداند .فارتی که در همة انسانها مشابه است « :در انسران نیرویری عراعیترر از طبیارت وحشری و
غاصب وجود دارد .ای نیروی روحی در قبال طغیان و مظاعم به منزعة نور در مقابر ظلمرت اسرت»
(گاندی  .)197 : 1343وجود طبیات و فارتی مشابه در همة انسرانهرا کره روی بره رسرتگاری دارنرد،
بُادی از کرامت انسانی است که بستر عدم خشونت را مهیّا میسازد ،چررا کره گانردی خردمت بره
انسان را خدمت به خداوند میداند و همانگونه که خدا را «زندگی ،حقیقت ،نور و عشق» توصی

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

مینماید ) ،)Gandhi 1943: 6انسان را نیز دارای روح خدا میداند .انسانها با ریسمان محبت و پیوندی
محکم به یکدیگر و همگی به خدا مربوط میشوند .نمونة عینی ای اندیشه را در مبرارزاه مهاتمرا
علیه نظام کاستی هندوئیسم میتوان یافت .او هیچ انسانی را پست و حقیر نمیشمارد و از ای نرامی
جدید برای کاست نجسهای هندو در هند تحت عنوان «هاریجان »1به مانی فرزندان خردا مارفری
کرد و با آنان هم خانه و هم غذا شد .با ای حال ،ذاه انسان همواره در مارض انحرافاتی است که
ممک است فاره پا

او را زائ سازند .از اینرو گانردی ماتقرد اسرت کره انحرافراه ،در نتیجره

1 . Harijan
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عوام بیرونی است و بایستی به انسان فاره متااعیاش را یادآور شد تا تحت تأثیر ای عوام قرار
کرامت انسانی جزء اصول بنیادی اندیشه عدم خشونت است و گاندی با تأکید بر عشق و محبت به
انسانها ،همواره از خدشه وارد ساخت به جایگاه واالی انسانی دوری میگزید .ای نگراه در مقرام
عم مانک از هرگونه تادی و خشونت به انسانها اعم از دوست و دشم میگردد.
رابطة جایگاه مردم و عدم خشونت در اندیشة گاندی
بر اساس نظریة عدم خشونت ،اتکا به مردم بزرگتری منبک مشرروعیت و حفر قردره حکومرت
حاکمان و مهمتری اهرم فشار بر دوعتمردان است .نگرش به نقش مردم در سیاست در دو بُاد قاب
بررسی است .نقستی وجه ،نقش افراد جاماه در مبارزاه سیاسی است و مارح ساخت ای پرسش
که از نظر گاندی جایگاه مردم در مبارزه علیه حکومت کجاست بُاد دوم اشاره به جایگراه مرردم
در ساختار حکومت پس از پیروزی مبارزاه دارد.
در پاسخ به پرسش اول باید به ای حقیقت اشاره کرد که گاندی یکی از نظریره پرردازان مرؤثر
در تکوی نظریة عدمخشونت کنونی است و نفس مارح ساخت عدمهمکاری مساعمتآمیرز خرود
شهروند می داند با ذکر ای قید مهم که اگر شهروندی ای حق را از دست بدهد دیگر انسان نیست
(کیرا  .)174 :1372در نگاه گاندی بیداری یک ملّت با آگاهی افراد آن در ارتباط است« :هر فرد حرق
دارد بلکه موظ

است که علیه بدی و صدمه غیرقاب تحمر نسربت بره افرراد ملرت مبرارزه کنرد»

(گانردی  .)201 :1343ای آگاهی موجب استقالل فردی شده و زمرانی کره در گسرترة وسریای عملری
گردد نیروی بسیار زیادی را از خود آزاد مینماید .مهاتما صرراحتا بره قردره حکومرتشروندگان
اشاره مینماید« :اکثر اشقاص ترکیب پینیده وجود دوعت را نمیدانند و در
فردی با وسای غیرمرئی و نامحسوس خواه ناخواه وسای

نمیکننرد کره هرر

سلاه دوعت را تحکیم میبقشد» (گانردی

 .)201 :1343گاندی اطاعت از قوانی جابرانة دوعت را موجب سلب آزادی و بیاخالقی مریدانرد و
شاه بیت سقنان او ای گزاره است که حکومت بر مردم تنها زمانی میسر میگردد که آنان آگاهانه
یا ناآگاهانه حکومت را ب،ذیرند (کیا  .)182: 1372مهاتما ایراداتی را به دموکراسری غربری وارد مری-
نمود از جمله تضییک حقو اقلیت با رأی اکثریت و تهی بودن آن از اصول اخالقی که در اثرر آن،

مطالعه تطبيقي رويكرد امام خميني(س) و مهاتما گاندي به عدم خشونت

الزمة به حساب آوردن نقش تودههرای مردمری اسرت .او عردم همکراری مردنی را حرق ذاتری هرر
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هدف توجیهگر وسیله میگردد (عابدی اردکانی  .)370 :1381او همرواره از نرابرابریهرای اقتصرادی و
اجتماعی رن میبرد از ای رو ماتقد بود که دموکراسری سیاسری بایسرتی برا دموکراسری اقتصرادی
همراه باشد .مهاتما گاندی جهت ح ای ماض نظریة امانترداری را ماررح مریسرازد کره برر ایر
فرض بنا گردیده که سرمایه داران اضرافه سررمایه خرود را داوطلبانره صررف منرافک جاماره کننرد و
زندگی پرتجم را تر

گویند (عابدی اردکانی  .)92 :1381او با تأکید برر مردارا و مالیمرت برا طبقرة

ثروتمند بر داوطلبانه بودن ای نظریه پافشراری مرینمایرد ،چراکره اِعمرال زور را مقراع

آهیمسرا

می دانست .اصرار مهاتما بر دوعت حداقلی حداکثر آزادی را به فرد میدهرد و در سراحی آرمرانی
خواهان جاماه راما-راجا (حکیم-شاه)بود که در آن هیچ حکومت یرا دوعتری وجرود نداشرته و بره
مانای پادشاهی خداست .بنرابرایر ریشرههرای مرذهبی گانردی را مریتروان در اندیشره او پیرامرون
دموکراسی نیز مشاهده نمود .وی واژه سواراج و دموکراسی را یکسان به کار بررده و در مرورد آن
اینننی میگوید « :منظورم از "سواراج" حکومت هند اسرت کره برا تصرویب مرردم و برا شررکت
باالتری شمار جمایت باعغ ،از زن و مرد ،بومی زاده ای سرزمی یا مقیم ،همة کسانی کره زحمرت
ثبتنام در رأی دادن را تقب کردهاند تایی شده باشد» (عابردی اردکرانی  .)92 :1381مهاتمرا همننری
ای مفهوم را «واژه مقدسی میداند به مانای حاکمیت بر خویش و تقیّد بره خرود نره آزاد شردن از
همه تقیّداه» (عابدی اردکرانی  .)134 :1381وی با مقدس شمردن سواراج ،امکان تحقق آن را از طریق
ساتیاگراها (طلب حقیقت) و آهیمسا (خشونت پرهیزی) میداند و با تمییز آن از دموکراسی غربی،
چهار هدف را برای آن مشقص میسازد :استقالل سیاسی ،اسرتقالل اقتصرادی ،رسریدن بره جامارة
آرمانی اخالقی و تحقق اهداف اجتمراعی (کیرا  .)136 :1372بره ایر ترتیرب دموکراسری مرورد نظرر
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

گاندی از آرمانگرایی و اخال تغذیه میکند و در عی توجّه به قدره سیاسی ،میکوشد خرود را
از رواج سیاست عاری از اخال  ،قدره تهی از خدمت ،فساد سیاسی و اقتصرادی و نرابرابریهرای
اجتماعی دور نگه دارد تا شهروندان بتوانند با داشت فرصتهای برابر خرود را بره واالترری سراح
ممک برسانند .بنابرای گاندی حق تایی سرنوشت مردم را به رسمیت شناخته و ماتقرد اسرت کره
قرردره سیاسرری بایسررتی از آن مررردم باشررد .در ای ر رونررد وی هرگونرره اعمررال زور چرره از سرروی
حکومت شوندگان و چه حکومتکننردگان را نفری مری نمایرد و ضرم بره رسرمیت شرناخت نظرر
اکثریت مردم ،بر حقو اقلیتها نیز تأکید میورزد.
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مبارزة خشونت پرهیز در اندیشة گاندی
تاریخ امروز مبارزاه بدون خشونت جهان وامدار جنبش گاندی در هند اسرت .وی تاریر

اصر

آهیمسا در آیی هندو را میگستراند و در مبارزة سیاسری خرویش از آن بهرره مریجویرد .بنرابرای
شناخت جایگاه آهیمسا و ارتباط آن با دیگر مفاهیم در اندیشة گاندی ضرروری بره نظرر مریرسرد.
یکی از مفاهیمی که در تفکر او راباه نزدیکی با آهیمسا دارد ،ساتیاگراها میباشد .عرذا الزم اسرت
نقست راباه میان آهیمسا ،ساتیاگراها و حقیقت که عنصر مرکزی جهان بینی گاندی اسرت تبیری
گردد و س،س به عدم خشوه پرداخته شود .به طور خالصه میتوان گفت که ساتیاگراها مسیری به
سمت غایت حقیقت است که وسیله و شرط الزم برای یک ساتیاگراهی (طاعب حقیقت) ،1آهیمسا
یا عدم خشونت است.

ساتیاگراها
ساتیاگراها از ریشه ساه 2نشأه میگیرد که در سانسکریت به مانای هسرتی اسرت (جهرانبگلو :1379

 )75و از نظر تحتاعفظی به مانای پایداری در حقیقت است .ای واژه از جنبة اصاالحی بره مانرای
گاندی به مبارزاه او در آفریقای جنوبی برمیگردد ،زمانی که در س،تامبر  1906جهت نامگرذاری
جنبش هندیان مقیم آن کشور مسابقهای را در روزنامهاش ترتیب داد .وی در ای مورد مریگویرد:
«اصاالح ساتیاگراها در آفریقای جنوبی برای نشان دادن قدرتی که هندیهای ای کشور ،به مده
هشت سال به کار بستند ،از طرف م انتقاب شد تا آن را از جنبشی که در آن زمان در انگلستان و
در آفریقای جنوبی تحت عنوان مقاومت منفی گسترش مییافت ،متمایز سرازم .مقاومرت منفری بره
مثابة سالح ضایفان تلقی شده و استفاده از نیروی فیزیکی یا خشونت را بررای دسرتیابی بره اهرداف
خود ،از نظر دور نمیدارد .در صورتیکره سراتیاگراها بره مثابرة سرالح نیرومنردان بردون کاربسرت
خشونت در هر شک

شناخته شده است» (جهانبگلو .)75 :1379

 .1پیروی قانون ساتیاگراها
2 .Sat
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در تاری

ساتیاگراها مفاهیم مهم دیگری چون آهیمسا ،عدمهمکاری ،مدارا و کثررهگرایری

مذهبی نیز می گنجد که در میران مفراهیم مزبرور آهیمسرا ،جروهره و کرانون اندیشره سراتیاگراها را
می سازد .آهیمسا یا عدم خشونت شرط الزم پویش مسیر حقیقت اسرت و دارای باردی مانروی در
اندیشة گاندی است ،چناننه در اصول هندوئیسم نیرز همینگونره اسرت .از سروی دیگرر مهاتمرا بره
اجزای دیگر ساتیاگراها ،یانری عردم همکراری و مردارای مرذهبی نیرز جنبره دینری مریبقشرد .وی
میگوید« :م با هرچه نیک است همکاری میکنم و با هیچ شری همکاری نمیکنم» و میافزایرد:
«م عدمهمکاری را در قاعب دی عرضه کردم چون تا جایی وارد سیاست میشوم کره قروة دینری
مرا ب،روراند» (کیا  .)189 :1372با ای استدالل است که سر باز زدن از قوانی ظاعمانة حکرام انگلیسری
هنرد را مجراز مریشرمارد .رویکررد آیینری دیگرر گانردی در حروزة سراتیاگراها تکیره او برر مرنش
مداراست ،که ای اص نیز ریشه در متون بزرگ مانوی هنرد دارد .او مرینویسرد« :قرانون طالیری،
مدارای متقاب است؛ زیرا هینگاه همة ما عقیدة یکسانی نداریم و هینیک حقیقرت را جزیری و از
زوایررای متفرراوه نقواهررد دیررد» (جهررانبگلو  .)76: 1379بنررابرای سرراتیاگراها مسررتلزم داشررت مررنش
کثرهگرایی مذهبی و آموزه مدارا در برابر اعتقاد دیگران است؛ زیرا کره از یرک سرو در اندیشرة
گاندی ،کمال مقتص خداوند است و همة مذاهب جهان ،حقیقی و در عی حال ناقص و ناتماماند.
از سوی دیگر نقاة مقاب مدارا را تاصب میداند که بسیار از دیدگاه او مذمت شده است .تاصب
آفت عدم خشونت است و همانگونه که ذکر شد کیش عدم خشونت شرط الزم ساتیاگراها اسرت
که بدون آن ،ای تفکر بیماناست .بنابرای اص مدارا از ای نظر نیز مستدل است .با توجه به ایر
گزاره که بنیان ساتیاگراها رسیدن به حقیقت است و گاندی وسیله رسیدن به آن را کیش آهیمسا یا
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عدم خشونت میداند ،میتوان شباهتهای زیادی میان ویژگیهای ای دو مفهوم یافرت کره دعیر
آن استوار شدن جویندگی بیامان حقیقت بر عدم خشونت است .مفهوم ساتیاگراها ،آهیمسا و عدم
همکاری در مبارزة سیاسی را با رعایت اص مدارای مذهبی در کنرار هرم گررد آورده و در قاعرب
یک جنبش سیاسی سامان می دهد .به عباره دیگر آهیمسا اندیشه کانونی و عدم همکاری ،کرنش
پیرامونی در ساتیاگراهاست ،که چناننه از تاریقنه شرک گیرری آن برمریآیرد تلفیقری از مبرارزة
سیاسی با پویش مانوی است .بنابرای بررسی تاری
به نظر میرسد.

آهیمسا در اندیشه گاندی

و ویژگیهای آهیمسا از نظر گاندی ضروری
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"هیمسا" بهمانای خشونت و "آ" بهمانای نفی است .گاندی ماتقد است عدم خشونت قدرتی اعهی
است« :عدم خشونت با خدا همراه است ،هر اندازه کره مرا آنرا بیشرتر در

مقاله

واژه آهیمسا که گاندی برای عدم خشونت آن را بهکار گرفته است ترکیبی از مفهروم سانسرکریت
نمراییم ،خداگونرهترر

میشویم اما هرگز نمیتوانیم تبدی بره خردای کامر شرویم» ) .)Gandhi 1943: 23بنرابرای مریتروان
پایهها ی عدم خشونت (آهیمسای) گاندی را در ای نوع نگرش مشاهده نمود .از یک سرو دیردگاه
عرفانی او بر عشق و مالیمت بنا شده و از دیگر سوی عدم خشونت را قدرتمندتری نیروی بشری و
به عباره بهتر حلول قدره اعهی در میان انسانها میپندارد ).)Gandhi 1943: 23

آهیمسا بر حق حیاه دیگرر موجروداه زنرده بسریار تأکیرد کررده و هرگونره سرلب حیراه از
دیگری را به شده نهی مینماید .اگرچه در مواردی نظراه مهاتما با ای تفسیر از آهیمسا متفاوه
است و او خشونت یا کشت را در مواردی موجه میشمرد ،وعیک رعایت ای اص را وجهه همت
خود ساخت .گاندی عمدتا به جای ماادل انگلیسی عدم خشونت 1از واژه سانسکریت آهیمسا بهره
برد و مانایی وسیک از آن افاده نمود .مهاتما از ای واقایت آگاه بود که در

او از عدم خشونت به

عنوان ارزش غایی ،مفاهیمی ماورایی به همراه دارد که ممک است از جاذبة مناقی عدم خشرونت
بکاهد .بنابرای  ،در مورد تاری

خود از عدم خشونت ،تالش نمود بررای خشرنودی روح عقالنری

( .)Prakashan 1982: 40از ای رو عردم خشرونت را اصرلی جهانشرمول و اخالقری برشرمرد کره ورای
ملیّت ،جنسیّت و س عم میکند و بزرگتری هدفش تحقق عداعت است .به طورکلری گانردی
آهیمسا را به صوره گستردهای تاری

مینماید که ریشة آن از طرفی در اندیشة هندوئیسم رشرد

یافته و شاخهها ی آن از سوی دیگر در فضای مدرن قرن نوزدهم و بیستم با تأسری از اندیشرمندانی
چون توعستوی ،ثورو و راسکی نمو یافته است .وی عدم خشرونت را کرانون مبرارزة خرویش قررار
داده و مسیر حرکت آن را در قاعب فلسفة ساتیاگراها هموار نمود .آننه دیدگاه گاندی را در مورد
آهیمسا به طور کام بیان میدارد ،نقشی بود که برای آهیمسا در رسیدن به حقیقت قائ میشد ،به
نحوی که حقیقت و عدم خشونت را دو روی یک سکه میدانست .بره همری دعیر ایر اصر بره
مراتب مثبتتر از خودداری انحصاری از خشونت فیزیکی است .اص آهیمسا به واساة تفکر پلید،

1 . Nonviolence
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زمانة خویش ،اعالم کند که ایدهآل عدم خشونت را میتوان به دالیر کرامال مناقری تأئیرد نمرود
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عجلة ناروا ،دروغ ،نفره ،سوء نیت نسبت بره دیگرری و علقره انسران بره نیازهرای دنیروی ،آسریب
خواهد دید .ویژگیهای آهیمسا طبق اندیشة گانردی برهطرور مقتصرر عبارتنرد از :حسر نیرت ،از
خودگذشتگی ،عشق ،استقبال از خار ،پذیرش مرگ در صوره ضروره ،شجاعت (فقدان ترس)
).(Prakashan 1982: 48

خشونت موّجه

1

از نظر گاندی ،انگیزه یکی از اصول مهم در تمیز هیمسا از آهیمسا است .فقدان انگیزه صردمه زدن
و داشت حس نیت و رهایی از خودپرستی میتواند یکی از مرال هرای تمییرز آهیمسرا از هیمسرا
باشد .از جمله انگیزهها ی شاخص در ایر مرزبنردی ،مسرأعه دفراع اسرت .گانردی سره راه دفراع را
برمی شمارد که در میان آنها استفاده از عدم خشونت بهتری راه ممکر اسرت .همانگونره کره بیران
شد ،آهیمسا مبتنی بر شجاعت و تح ّم رنر بره منظرور از میران برداشرت خارا و بردی اسرت و بره
خااکار به دیدة بقشش می نگرد .فرد پیرو آهیسما بایستی درد و رن و یا حتّی مررگ را برر خرود
ب،سندد ،تا دشم خویش را آگاه سازد و موجب بیداری قلب و فارتش شود .بنابرای روش است
کرره اگررر اقرردامی خررارج از ای ر شرررای انجررام گیرررد ،آهیمسررا نیسررت .مهاتمررا راه دوم را دفرراع
خشونتآمیز میداند و آنرا بر بدتری و سومی شک دفاع که تسلیم یا فررار از روی تررس اسرت
ارجح میشمارد ) .(Prakashan 1982: 47تسلیم از روی ترس آنچنان در دیدگاه گاندی مذمت شرده
است که آنرا بدتری راه ممک میخواند .به طور کلی وی سه نوع انگیزه از اعمال خشونت ،حتّی
درصوره انجام قت نفس ،را مجاز مریشرمارد :گانردی ماتقرد اسرت حفر جران انسران در برابرر
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خاراه دیگر از جانب انسانها یا موجوداه دیگر الزم است .بدیهی است کره بشرر بردون کشرت
شکلی از زندگی برای تهیّه غذایش نمیتواند جانش را حف نماید .به عنوان نمونه ،حف بهداشت
نیاز به از بی بردن میکروبها و اشکاعی از حیاه نباتی دارد .ای عم گرچه خشونت اسرت وعری
یک وظیفه به حساب میآید گاندی نمونههای دیگری از جمله حملة حیواناه وحشی ،سگهرار،
مارهای سمی و از ای قبی رخدادها را نیز بیان میدارد .آننه در نگرش مهاتما حائز اهمیت است،
دیدگاه او به قت نفس در موارد خاص است .گاندی قت نفس فرد شروری که قصد جان انسانها را
کرده و تنها راه توق

او کشت اوست را مجاز میداند) .(Prakashan 1982: 41گانردی همننری قتر
1 . Justified
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مجرراز مرری دانررد کرره برره غیررر از قتر متجرراوز راه دیگررری برررای دفرراع از وی وجررود نداشررته باشرد

مقاله

نفس در دفاع از جان فرد صغیر تحت قیمومیتی که قادر بره دفراع از خرویش نیسرت را در صرورتی
) (Prakashan 1982 : 42همننی دفاع از شرف فرد تحت تکف در مقاب متجاوزی که فق با کشت
متوق

میشود مجاز

است ).)Prakashan 1982 : 43

تشابهات رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت
مبارزة خشونت پرهیز در اندیشة امام و گاندی ریشه در نگاه ای دو اندیشمند به مفراهیم زیرر دارد:
قدره؛ هدف از کسب قدره؛ جایگاه انسان؛ جایگراه مرردم؛ و مشرروعیت .در نگراه امرام قردره
مالق متالق به خداوند اسرت .قردره سیاسری نیرز در طرول قردره خردا قررار دارد .بنرابرای همرة
قدرهها مقهور قدره اعهی اند و افراد تنها بایستی ترابک احکرام خداونرد باشرد و نره تحرت سریارة
انسانهای دیگر .انسان در نگاه امام حام روح خداست و بنابرای در انسانشناسی امام سلاة انسان
بر انسان مارود است .در ای رویکرد هم استبداد داخلی نفی میشود و هرم سرلاة خرارجی .امرا از
آنجا که انسان و مردم موضوع قدره هستند ،هم مسأعه کرامرت انسرانی و هرم مشرروعیت سیاسری
موضوعیت پیدا می کنند .بنابرای در شیوة مبارزاتی امرام خمینری خشرونت جایگراهی نردارد؛ زیررا
خشونت نافی کرامت انسانی است .حتی در رویارویی برا یرک حکومرت غیرمشرروع امرام کراربرد
نگاه گاندی به قدره بسیار شبیه نگاه امام به قدره است .گاندی خدا را قادر مالرق مریدانرد:
«هیچ چیز در ای جهان ملک ما نیست ،جمله ملک خداییم» .در ایر دیردگاه نیرز سرلاة انسران برر
انسان نفی می شود .انسان در نگاه گاندی جزیی از روح مالق حراکم برر جهران اسرت .بنرابرای در
انسانشناسی گاندی نیز مانند انسانشناسی امام سلاة انسان بر انسان مارود اسرت .در ایر رویکررد
نیز استبداد داخلی و سلاة خارجی نفی مری شرود .در ایر دیردگاه نیرز از آنجرا کره انسران و مرردم
موضوع قدره هستند هم مسأعة کرامت انسانی و هم مشروعیت سیاسی موضوعیت پیدا مریکننرد.
در شیوة مبارزاتی گاندی خشونت جایگاهی ندارد؛ زیرا خشونت نافی کرامت انسانی است کره در
حقیقت جزیی از روح مالق حاکم بر جهان است .حتی در رویارویی برا اسرتامار انگلریس گانردی
کاربرد خشونت را مجاز نمیداند.
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خشونت را مجاز نمیداند.
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هدف از کسب قدره در نگاه امام زمینهسازی بررای سرااده دنیروی و اخرروی انسران اسرت.
هدف از کسب قدره در نگاه گاندی نیز بسیار به نگاه امام شباهت دارد .او ماتقد است که هردف
از کسب قدره خدمت به همة موجوداه است و خدمت به موجوداه خدمت بره خداسرت .واژة
موکشا در متون ودایی به مانای رستگاری است .گاندی قدره را برای قردره نمریخواهرد بلکره
ماتقد است کسب قدره برای دستیابی به سواراج و سوادشی (آزادی ،استقالل و حکومت مرردم)
است .در حقیقت کسب قدره در نگاه گاندی برای کسب استقالل از سلاة بیگانه در باد جماری
و رهایی از سلاة انسان بر انسان به منظور آزادی فرد و جمرک از قیرود و نهایترا دسرتیابی بره موکشرا
(رستگاری) است .ای دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه امرام اسرت کره کسرب قردره را بررای سرااده
دنیوی و اخروی انسان میخواهند.

تفاوتهای رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت
عمده تری تفاوه رویکرد امام و گاندی به عدم خشونت عباره است از تاکتیکهای بهکار گرفته
شده در روند مبارزاه .به عباره دیگر به عحاه نظری هر دو اندیشرمند بره مبرارزة خشرونت پرهیرز
اعتقاد دارند ،اما در حیاة عم امام خمینی عمدتا به بسی مردمی ماتقدند در حراعیکره گانردی از
ابزارهای گوناگونی برای دستیابی به هدف نهایی استفاده میکند .دومی تفراوه در رویکررد امرام
خمینی و گاندی مرتب است با مرحلرة پرس از کسرب قردره .گرچره در دیردگاه امرام خمینری و
گاندی کسب قدره هدف نیست ،بلکه کسب قدره هدفی برای سرااده اسرت ،امرا در دیردگاه
امام نهایتا سااده از مسیر اسرتقرار حکومرت دینری مریگرذرد در حراعیکره در رویکرری گانردی
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

استقرار حکومت دینی جایگاهی ندارد .سومی تفاوه مربوط به اعمال خشونت است .در دیردگاه
امام خمینی ،خشونت «مشروع» (مبتنی بر شریات) طبق ضوابای مجاز است در حاعیکه در دیدگاه
گاندی خشونت «موجه» (مبتنی بر اصول امانیستی) طبق ضوابای مجاز میشرود .چهرارمی تفراوه
مربوط به رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت اسرت؛ در حراعیکره رویکررد امرام
خمینی به خشونت یا عد م خشونت رویکردی فقهی و دینی است ،مهاتما گاندی ضرم اسرتفاده از
متون مقدس هندو برای تبیی دیدگاهش ،رویکردی سکوالر و امانیستی دارد.

نتیجهگیری
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مقاله

مهاتما گاندی در مبارزه برای کسب استقالل از استامار بریتانیا روش مبارزة مبتنی بر عدم خشونت
بست .از ای رو گاندی بهعنوان بنیانگرذار روش مبرارزة خشرونت پرهیرز شرناخته شرده اسرت .امرام
خمینری را مریتروان بنیانگرذار مبرارزة خشرونت پرهیرز در اسرالم در قررن بیسرتم عقرب داد .گرچرره
مستشرقی تالش کردهاند اسالم را دی شمشیر و جهاد مارفی کنند؛ اما روش مبارزة امام نشران داد
اسالم دی رأفت است و حتی در مبارزه با خصم نیز از اصول اسالمی-انسانی عدول نمیکنرد :چره
در مواجهه با خصم داخلی (رژیم شاه) و چه در مقابله با خصم خارجی (رژیم صدام) .برا توجره بره
یافتههای ای پژوهش روش عدم خشونت امام و گاندی ریشه در نگاه ای دو اندیشمند به قردره،
هدف از کسب قدره ،انسان و مردم دارد .اگرچه مبانی و منابک امام و گانردی متفراوه اسرت امرا
هستی شناسی و انسانشناسی هر دو متفکر بسیار به هم نزدیک است .گاندی بر ای اعتقاد است که
یک روح کلی بر همة هستی ساری و جاری است .گاندی در جمله ماروف خود میگویرد« :هریچ
شاخه علفی بدون ارادة او (خدا) سقوط نمیکند» .ای جمله بسیار شبیه آیه «وماتسق مر ورقة اال
تالمها» 1است .گاندی ماتقد است روح هر انسان ذرّهای از روح کلی حاکم هستی است .بنرابرای
خشونت علیه هر انسانی خشونت غ یر موجه علیه خداوند و علیه خویش است .ای تفسریر از قتر و
مبتنی بر آیة ذی است « :مَ قَتَ َ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَ َ اعنَّاسَ جَمِیارا وَ مَر ْ
أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اعنَّاسَ جَمِیاا» .2
با توجه به ای دو دیدگاه ،خشرونت و قتر نفرس غیرمشرروع از دیرد امرام و گانردی حتری در
کوران مبارزه جایز نبود .نگاه امام و گاندی به مبارزه مشرابهتهرای زیرادی دارد .از جملره هرر دو
اندیشمند خشونت و عدم خشونت را با توجه به آمروزههرای دینری صرورهبنردی مریکننرد ،عردم
خشونت را حول محور قدره ،انسان ،مردم تبیی میکنند :روش مبارزة خشونت پرهیز را بهعنروان
روش اصلی مبارزه تجویز میکنند ،خشونت مشروع و خشونت موجه را جرایز مریداننرد ،ماتقدنرد

« . 1و هیچ برگ فرو نم افتد مگر [اینکه] آن را م داند» (اناام.)59 :
« . 2هر کس کس را -جز به قصاص قت  ،یا [به کیفر] فسادى در زمی  -بکشد ،چنان است که گروی همرة مرردم
را کشته باشد .و هر کس کس را زنده بدارد ،چنان است که گوی تمام مردم را زنده داشته است» (مائده.) 32 :
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که استفاده از خشونت مشروع بایستی ضاباهمند باشد ،و انگیزه ،نقرش مهمری در اعمرال خشرونت
مشروع در دیدگاه آنها ایفا میکند .علیرغم تشابهاه فو  ،تفراوههرایی نیرز در دو نگراه ایر دو
اندیشمند به خشونت و عدم خشونت وجود دارد .امام در اعمال خشونت مشروع ،انگیزة اعهی را مد
نظر دارند در حاعیکه گاندی نیز با در نظر داشت انگیزة اعهی تا حدودی به اومانیسم در ای زمینره
گرایش پیدا میکند .امام خمینی در نگاه به قدره نهایتا تأسیس حکومت دینی را واجب میدانرد،
اما گاندی نهایتا به سکوالریسم ماتقد است .روش مبارزاه امام خمینی نشان داد کره اسرالم دینری
خشونت پرهیز و در بنای حکومت متکی به مردم است.

منابع


امام خمینی ،سید روح اهلل )1377( .شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی(ره) ،چاپ اول.



ررررررررررررررررررر  )1385( .صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ
چهارم.



ررررررررررررررررررر  )1381( .والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج ،چاپ یازدهم.



جمشیدی ،محمدحسی  )1385( .رخ اندیشه ،تهران ،نشر کلبه مارفت.



جهانبگلو ،رامی  )1379( .گاندی و ریشههای فلسفی عدم خشونت ،تهران :نشر نی ،چاپ اول.



رابره گر ،تد )1377( .چرا انسانها شورش میکنند ،ترجمه علی مرشدی زاد ،تهران :پژوهشکده
مااعااه راهبردی.



سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 1395

رنجبر ،ابواعفض « )1384( .مبانی حقوقی و فلسفی حق نافرمانی مدنی از دیدگاه مهاتما گاندی» ،فصلنامه

عالمه ،شماره  ،7صص .15-43


شارپ ،جی و رابره هلوی )1386( .جامعه مدنی مبارزه مدنی ،ترجمه مهدی کالنترزاده ،تهران:
نشر روشنگران و مااعااه زنان.



شارپ ،جی  )1389( .قدرت نرم و عدم خشونت ،ترجمه سیدرضا مرزانی ،تهران :نشر دانشگاه امام
صاد .



عابدی اردکانی ،محمد )1381( .سنت و نوسازی سیاسی ،یزد :بنیاد فرهنگی پژوهشی ریحانة اعرسول ،چاپ
اول.



فرایا ،هل  )1389( .خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی ،ترجمه عباس باقری ،تهران :نشر فروزان ،چاپ اول.



فکوهی ،ناصر )1378( .خشونت سیاسی،نظریات ،اشکال و راهکارها ،تهران :سارنگ ،چاپ اول.

اصﻼح ﺳﻮ 1394/4/23

127



کیا ،خجسته )1372( .مهاتما گاندی در جستجوی حقیقت ،تهران :نشر مرکز.



گاندی ،موهنداس )1343( .این است مذهب من ،ترجمه باقری موسوی ،تهران ،انتشاراه علمی.



میراحمدی چناروئیه ،منصور و محمد کماعی« )1393( .تحلی مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی

مقاله



قرایی  ،فیاض« )1382( .انسان آرمانی از نظر هندوییسم» ،مطالعات اسالمی ،شماره  ، 62صص .161-192

شیاه :مااعاه مرروردی اندیشة امام خمینی(ره)» ،پژوهشنامه انقالب اسالمی(دانشگاه همدان) ،شماره ،10
صص .27-50


واحددوست ،مهوش« )1379( .بنیاد اندیشههای مهاتما گاندی و ادب عرفان اسالمی ایران» ،نامه پارسی،

شماره .19


هادی نیا ،محبوبه« )1387( .آیی پرستش شکتی در مکاتب شیوایی» ،پژوهشنامه ادیان ،شماره  ،3صص
.175-203



هزاوهای ،محمدرضا« )1383( .ماناشناسی خشونت» ،مطالعات راهبردی زنان ،شماره  ،23صص .13-40

 Arbi-Aster, Anthony. (1993) The Blackwell Dictionary of Towenthieth Century
Social Thought I. U.S. Blackwell. P.
 Dahl, Robert, A. (1957) The Concept of Power, Deparetment of Political
Science, Yale University, ProQuest Information and Learning Company (PDF,

 Gandhi, MK. (1943) My God, Navajivan, Ahmedabad, India.
 Prakashan, Kendra. (1982) Social and Political Thought of Gandhi, Agarwal
Press, Khurja, India.
" Weber, Max. (1918) In David Owen and Tracy B. Strong, “Introduction
Weber, Max: The Vocation Lectures, trans. Rodney Livingstone (Indianapolis:
Hackett, 2004), pp. xii-xiii.

مطالعه تطبيقي رويكرد امام خميني(س) و مهاتما گاندي به عدم خشونت

2001).

