
 مقاومت اتیادب و جنگ اتیادب دراری گفت

 هیمـحنا اضیر نوشتهء

 راد دوستحق زهرا دهیسـ تـرجمهء

 جنگ اتیادب. است یانسان اتیادبـ ینوع به بلکه ست؛ین خصمانه و توزانهنهیک اتیادب ،«مقاومت اتیادب» که ستین یشکل

 انیب هـمان ،«مـقاومت اتیادب» یژگیو نیترمهم دیشـا .است مقاومت اتیادب از یجزئ و جنگ یواقع اتیتجرب دهندهءنشان

 .است...کشتن و شکنجه مثل ییهابحران از دور به که یاتیادب است؛ یانسان تیّهو و یجمع وجدان

 خشونت برابر در داریب وجدان دهندهءنشان که یاتیبشناساند؛ادب و کند دایپ را داتیتهد و هالغزش شهءیر دارد تالش مقاوت اتیادب

... و«مقابله اتیادب»،«یانقالب اتیادب»مثل یاصطالحات با را مقاوت اتیادب یگاه.است یانسان حقوق بازگرداندن و دشـمنان

 خـود، یهاپژوهش در مقاوت اتیادب.دارد زین باالتر تیظرف یحت و است شده ذکر اتیادب آن همهء شامل مقاوت اتیادب.سنجندیم

 :دهدیم قرار محور را هاهدف از یبـرخ

 

 برخوردار زین شتریب رفاه و یآزاد از تیوضع نیهم در دیشا و کنندیم یزندگ آن در مردم که یناهنجار تیموقع بر تمرکز

 و مقاومت،ذهن اتیادب در.برسند روزمندانهیپ تـجارب و قـهرمانانه یدستاوردها به تا بخشدیم قدرت مردم به مقاوت اتیادب.باشند

 و دارد طرهیس زیچهمه بر مقاوت اتیادب.باشد برخوردار نشیب و یداریب روح از انسان که است یکاف.دارند نقش دو هر احساس،

 از بعد.شودیم مّلت و ،گروهفرد به مربوط که هاستطرهیس انـواع یبـررس مقاوت اتیادب هدف.است زیدآمیتهد و پرمخاطره

 است؟ مـعروف فاضله نهءیمد به که است یاتیادب به هیشب اتیادب نیا ایآ که شودیم مطرح سؤال نی،امقاومت اتیادب از یفاتیتوص

 را انسان روح و ریپذامکان را انسان دست به خیساختن،تار و انـسان ت،تـعاملیدرنـها که است ییهاجنگ شرح مـقاومت اتیادبـ

 .کندیم هیتزک ماتینامال مقابل در

 نیخشمگ دشمنان یهایریدرگ که«رایالتام»غـار ؛مـثلاسـت مانده ادگاری به ییهامکان انسان،در دست ها،ساختهءجنگ از یآثار

 یمعنا ختنی،آمییبرهما یهایهند روش است شده گفته اندکرده نقش غار یوارهاید بـر را انـسان مقاومت روح یهایژگیو و

 و صلح به لیم هاینیچ روش کهیاند؛درحالداشته لیتما یریگسـخت بـه جـنگ در شتریب و است مقاومت اتیادب با جنگ اتیادب

 .اندگرفته الهام ییبودا میتعال از هاینیچ بسا چـه.است آرامش

 و جنگ از قبل جـنگ،چه بـا ییـارویرو در یمشترک یهاشباهت شده، شناخته و گذشته یهاتمدن همهء در که است است مرسوم

 و بردن غمای ماند،بهیم یباق ،آنچهسخت یهایریدرگ از بعد که اسـت جـالب.است داشته جنگ،وجود در یروزیپ از بعد چه

 یهانقش بر معابد،که در خوش یبو انداختن راهبه و یشاد ادیفر بـرآوردن و هـلهله مـحافل ییبرپا و بود هاانسان گرفتن اسارت

 .شودیم ـدهید ـوارهاید بـر ماندهیباق

 و داشـته یمـشاهدات ،دانشمندانیجنوب یکایآمر قلب در یالهیقب و هند در«شاگو»نام به یالهیقب در یشناسانسان یهایبررس در

 و دشـمن تیموقع یبررس و اطالعات یآورجمع یبرا را جوانان از ی،بعضیجنگ اتیعمل و حمله از قبل آنها که اندـافتهیدر

 ـسیرئ و دادندیمـ قرار لهیقب سیرئ اریاخت در را ،آناطالعات یآورجمع از بعد جوانان آن و فرستادندیضعف،م و قّوت نـقاط

 است کردهیم یطراح را حمله نقشهء و گرفتهیم می،تصماطالعات آن براساس لهیقـب

 یکوبـیپا و رقص به زین اتیعمل از قبل شب.کردندیم پنهان و استتار کامال را جنگ،خود در شـدن آمـاده یبرا زین لهیقب و

 شب ت،مانندینها در.قرمز رنگ با بخصوص کردند،یم یزیآمرنگ را شانیهاچهره و خواندندیم یحماس سـرود و پرداختندیمـ

 شکست به مـنجر ـای جـنگ نیا.داشت رهبر کی یگروه مبارزه،هر یاثنا در.کردندیم ییرایپذ خود از شـراب و غـذا ،بایعروس

 .شدیم یروزیپ به منجر ایداشت، همراه به مرگ و شدیم

 یـروزیپ بـه درست،منجر یهانقشه یگاه و است داشته جنگ در یمهم حمله،نقش یبرا نـقشه دنیکـش کـه افتندیدر دانشمندان

 نیبـ را یجـنگ میغنا و پرداختندیم یکوبیپا و جشن به و گشتندیبرم یجنگ میغنا و اسراء ،باافتییم خاتمه جنگ یوقت.شدیم

 نوع نیا هم ها،هنوزقرن گـذشتن رغمیعـل.کردندیم استفاده سخت و شاق یکارها یبرا اسراء از معموال و کردندیم میتقس همه

 استقبال انیجوجـنگ از یـگرید شکل به دوم یجهان جنگ ژاپن،در در. دارد وجود هادولت نیبـ جـنگ در مـراسم و هاسنّت

 خود یروحان ،توسطخاص یمـراسم یّ طـ و بردندیم معبد به دیسف یپوشش ،باشدندیم کشته که را یانیجوجنگ.کردندیم

 نـگه-دادندیمـ قرار آن در سوزندان از بعد را اجساد خاکستر کـه یظـرف-«مـرمده»در را انیجوجنگ خـاکستر و سوزاندندیمـ

 .گذاشتندیم احترام آن بـه و گـرفته خود دستان در را جوجنگ هر خاکستر ،ظرفیقانون مراسم در بعد روز صبح و داشتندیم

 



 زین یانسان اتیادبـ.اسـت مقاومت اتیادب ینوع بـه هاجنگ نیا همهء

 .است برتر یزندگ به دنیرس زین نیا و.است گروه و فرد یمعنا ،بـهانـسان هدفش و موضوع

 ،هرحالبـه.شد است،آغاز کردهیمـ یزنـدگ درختان یهاشاخه ـیرو ـای و بـوده غار ساکن انسان که یزمـان از مـقاومت خیتار

 و ردیگیمـ دربـر را«جنگ»یمعنا مرتبه،فقط نیباالتر در و اوج در و ندارد یانی،پا«یگروه»چه و باشد«یفرد»چه یریدرگـ

 دشمن،تالش یعنی،«او»و«مـن»خصمانهء رابطهء ،نیبنابرا.اسـت بـرتر یزنـدگ به دنیرسـ و مـاندن زنده یبرا فقط نهایا همهء

 به نسبت یوفادار و وجدان یداریبـ یمـعنا به یانسان اتیرابطه،ادب نیا در.است یاجتماع خاص یهایژگیو آوردن فراهم یبرا

 ریپذامکان مقاومت اتیادب هءیسا در نهایا همهء ،ویاجـتماع عـدالت اقامهء و یآشت و صـلح یفـراخوان زینـ و اسـت گـذشته راثیم

 .شودیم

 یواقـع تجربهء انی،بجنگ اتیادب.است جیرا اشـتباه ـکی کـه دارد وجود«جنگ اتیادب»و«مقاومت اتیادب»نیب یختگیآم کی

 با ،مواجه«مقاومت»هدف.است«مقاومت اتیادب»است، تریعموم جنگ،آنکه اتیادب و مقاومت اتیادبـ نیبـ.اسـت یلیتـحم جـنگ

 وجدان و روزانه یزنـدگ چارچوب برتر،در یاجتماع جادیا یبرا قیتشو و بیترغ و فساد کردن برطرف یگران،براید تجاوز

 بوده ازل از هاملت یداریپا یبرا مقاوت اتیادب.است مقاوت اتیادب از یجدانشدن ،جزءیجنگ اتیادب گفت توانیم. است یجمع

 :دهدیمـ تیاهـم عنصر چند به مقاوت اتیادب.دارد ادامه زین ابد تا و است

 (شود مراجعه صفحه ریتصو به) کردن رسوا و«من»یجمع وجدان در لیاص جوهر کردن دایپ.1

 ضعف و قّوت نقاط کردن دایپ.3رساندن، یاری یبرا زورمدار عناصر شناخت.2،«او»یعنیتجاوز، در دشمنان

 ....دشمنان تفکر و شهیاند با ییآشـنا.4ـگران،ید

 بـه جنگ یول.است ینوآور و یعمل تجربهء گفت توانیم زین و است یانسان تجربهء یکلّ  طوربه یجنگ م،تجربهءیریگیم جهینت

 اتیادب با رابطه شود،دریم گرفته نظر در جنگ اتیادب از که را آنچه نکهیا اسـت،مگر خـشن و رانگریباشد،و که یشکل هـر

 .میبدان نو و جالب تجربهء کی،یانسان

 انسان یهایژگیو از یریدرگ رایاسـت؛ز ورشـعله جنگ آتش شهیهم و نـدارد وجـود یانیپا یهایریدرگ یصورت،برا هر در

 و لیهاب دور،زمان یهاگذشته مانند.نیزم یرو در انسان عمر یهاسال با است برابر جنگ عمر یهاسال.است خیتار طول در

 آنچه و کندیم بمباران را غّزه هم صلح،باز اعالم در یحـت ،کـهیستیونیصه ستمگر و دادگریب میرژ زین حاضر حال در ل،ویقاب

 .ستین یانیپا هایریدرگ یبرا که است داده نشان خیتار است،و انسان رفتن نیب افتد،ازیم اتفاق بعد

 «استقرار»و«نو استعمار»،«الیاست»یمعان اسـت،که جهان هـمهء یهایـدئولوژیا و دهد،انقالباتیم یمعن جنگ اتیادب در آنچه

 نیهم به است؛ رتریفراگ «مقاومت اتیادبـ» هرحال،به.است جیرا اشتباهات ات،ازیاب دو نیا ختنیآم نیبنابرا.ردیگیم دربر را

 عادالنه ریغ ای و است عادالنه ای جنگ کهیبـاشد؛درحـال یقـانون و عادالنه شهیهم دیبا مقاومت ل،یدل


