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 حقانيت ديگران
 

غير قابل برای ما معمو#ً زمانيکه قھر و خشونت به جايی ميرسد که 
حيوانی ميناميم. ھم  ايو انهي، وحشغيرانسانی تحمل ميشود آنرا اعمال 

ھا ضديت خود با اين  چون از يک طرف با به کاربردن اين گونه واژه
واژه  تحت خود ماھم در ديگر چون اعمال را نشان ميدھيم و از جانب

بنا ً برای خود توھين ميدانيم که ھمچون اعمالی را  ،قرار ميگيريم انسان
 جور در نمی آيند اعمال انسانی بدانيم.انسان مثابه به که به قد و قواره ما 

 بناميمقھر ويا خشونت ميتوانيم اما سوال در اينجاست که کدام اعمال را 
؟ کدام اعمال قھرآميز وخشن خارج نمائيم بايد ن جمعرا ازاي یو کدام يک

 را بايد انسانی و کدام يک را حيوانی بناميم؟ 
برای  يا حد واندازه ی و آيا ميتوانيم خط ومرزمھم تر ازھمه اينکه و

ھمه اشکال آنرا بايد اينکه ويا  ،مائيمن ترسيمقھر وخشونت  بکاربردن
نمائيم؟  محکوم نموده و از توصل به آن خود داری  

که  کودکی یبا#واصKً خشونت يعنی چی؟ آيا زمانيکه پيشانی خود را 
ترش وتلخ ميکنيم و يا ھم الفاظی کرده است از امر و اراده ما سرپيچی 

ما  چين وچرک  پيشانی ينانتقال وترجمه ھمکارش را بکار ميبريم که 
خاکستر آتش زدن و به يا اينکه فقط  و ؟مرتکب خشونت شده ايم ميباشد

  بدانيم؟قھر وخشونت ونشانه ی نشاندن شھر ودياری رابايد محصول 
که يک زنده گی عاری از خشونت  ردپيدا ک شايد کمتر کسی را بتوان
، حد اقل برای خود و اطرافيان خود، اگر نه وبربريت را آرزو نکند

ويا اينکه ما به شکلی از  ؟امکان دارد. اما آيا چنين چيزی برای ھمه
محتاج به استفاده برای رسيدن به  خواست ھا وآرزو ھای خود ل اشکا

؟ مييباشيماز قھر وغضب در برابر ھمنوعان خود   
محکوم مينائيم  ما خشونت را ی امر مسلم اين است که با وجود آنکه ھمه

کوتاھی به  ی گر برای لحظهاما ا ،وديگران را به اعمال آن متھم ميکنيم
که به عادت تبديل شده اند و به صورت خود  رفتار و گفتار روزانه خود

کار يا اتوماتيک از ما سر ميزنند توجه کنيم درخواھيم يافت که قھر 



وخشونت  چنان در روح وروان ما نھادينه شده است که نه تنھا در برابر 
وبا تاسف بايد  .عمل ميکنيم خشنديگران که حتی دربرابر خود ھم 
به عنوان يکی از گ و جامعه ما بپذيريم که قھر وخشونت  درفرھن

جايگاه ان نيرومندان برناتوانابزارھای موثر برای قبو#ندن خواست ھای 
 .کرده استکه در طول تاريخ خود را توليد وباز توليد  ومقام بلندی دارد

ازبه کارگيری رفتار ھای خشن فزيکی و روانی پدر ومادر برای 
يا به اصطKح تربيت کردن و با#ی کودکان  شانقبو#ندن خواست ھای 

 Kقھر وغضب خدا در ، مدرسه یآنھا گرفته تا جور وستم معلم و م
 آخرت و سايه خدا در زمين ھمه اين ادعا را تائيد ميکنند.

  ؟چرا اينطور است
ببينيم منظور ما از  بود قبل از آنکه به اين پرسش بپردازيم بھتر خواھد

.خشونت چيست  
مو#ً تند خويی ودرشتی معنی ميشود که خشونت در زبان فارسی ممع

با دو باره چون ما را  ،اين واژه ھا باز به نوبه خود مساله آفرين ميباشند
اگر اين پرسش رو برو ميکند که پس تند خويی ودرشتی يعنی چی؟ و

بخواھيم اين واژه ھا را ازنظر لغوی معنی کنيم، يک بار ديگر با  بازھم
م شد و اين روند تا بی نھايت ادامه ھمان پرسش نخست روبرو خواھي

پيدا خواھد کرد. بنا ً آنچه در اينجا تحت واژه خشونت منظور ميشود 
عبارت از رفتار و يا عملی ميباشد که فرد ويا گروھی بخواھد با استفاده 

از ھر نوع فشار فزيکی و يا روانی خواست واراده خود را با#ی 
 ديگران تحميل بکند.

ورد با دنيای خارج مانند ھر موجود زنده ديگر از خود انسان ھا در برخ
اين  د. اما بر خKف موجودات ديگرنواکنش يا عکس العمل نشان ميدھ

  .صورت ميگيردانسان ھا به دوگونه در واکنش
در ميباشد که ما  عکس العملی :واکنش غيرارادی و يا شرطی -الف

نشان ميدھيم. از خود به صورت غير ارادی برخورد با دنيای خارج 
. بگونه شيمايباين گونه واکنش ما با تمام موجودات ديگر شريک مدر

ما نزديک  مبه طرف چشچيزی ميسوزد  ويا ھم  ما مثال زمانيکه دست
خود کار از خود واکنش نشان ميدھد. دست ما صورت ميشود بدن ما به 



ت اتمام موجود ترتيبو به ھمين  از آتش دور و چشم ما ھم بسته ميشود
د.کننيعمل م ديگر ھم  

خاصه انسان واکنش ارادی ويا غير شرطی: نوع واکنشی ميباشد که  - ب
اين نوع واکنش ما را از حيوانات ديگر متمايز ميسازد. و است ھا 

مغز ما که حيوانات ديگرفاقد آن ی ويژه مربوط ميشود به توانانی 
راحل اوليه زنده انسان ھا ھم در مميباشند. اما نبايد فراموش کنيم که ما 

يعنی قبل وبعد از تولد فاقد اين توانايی ميباشيم وتمام عکس  خود گی
ميباشند.  وبناً مانند موجودات ديگر ،ھای ما شرطی يا غير ارادی العمل

يک بخش از اين واکنش ھا به مغز و يا بھتر  با گذشت زمانفقط و 
موجودات ديگر که  فکری ما سپرده ميشودويژه توانايی ھمان يم به ئبگو

  .فاقد آن ميباشند
غيرارادی ما از قلمرو نا  اما با وجود آنکه يک بخش از واکنش ھای

بعضاً با آن ھم انتقال ميابد، يا خود آگاه ما  فکرنيروی خود آگاه به 
واکنش ھايی از ما سر ميزند که گرچه در ظاھر ارادی معلوم ميشوند 

برای  رت شرطی ميباشند.اما در واقعيت ھمه غير ارادی ويا به صو
معمو#ً استفاده که روشن شدن موضوع بھتراست ھمان مثال سگ را 

سگی را در نظر بگيرد که بعد از يک مدت ميشود دراينجا بياورم. 
و از خود واکنش نشان  اسدنميشطو#نی که صاحب خود را ميبيند او را 

و ط با ديدن در اين است که سگ فق ھاميدھد. اما تفاوت اين سگ با انسان
مان گونه که در ھ ،از خود واکنش نشان ميدھدش صاحبروبرو شدن با 

مواجه شدن با آتش ويا گرسنه گی وتشنه گی از خود عکس العمل نشان 
ھی ويا تصويری زمانيکه صاحب اش غايب ميباشد ھيچ آگا اماميدھد. 

رد.  به ھمين ترتيب ھم زمانيکه شکمش سير و در ذھن خود از او ندا
ديگر در فکر نوشيدنی ويا  ،انسان ھابر خKف  ،سنه گی اش رفع شدگر

در انسان ھا ھم  .خوردنی نميباشد تا زمانيکه دوباره گرسنه نشده است
وفقط زمانی که  عمل مينمايندبه ھمين قسم مراحل اوليه زنده گی خود 

 ی بالغاما انسان ھا گرسنه ميشوند از خود عکس العمل نشان ميدھند.
يا شخصی ميشناسند وخورده اند وغذايی را که  ،ه باشند ويا نهچی گرسن

و خود مجسم بسازند در فکر ميتوانند غايب استکه ميشناسند واکنون  را
وقادر اند تا احساسات خود را ھم باھمين  کنندبآرزوی ديدن اش را ھم 



 ،فاقد آن ميباشند ديگر موجوداتکه  نايیاتو. قوه تخيل خود تحريک کنند
قط انسان است که زمان برايش معنی دارد و گذشته، حال وآينده چون ف

ويا بھتر است بگوئيم ھمين قوه تخيل در انسان  را درک کرده ميتواند
اما اصKً اين . است که باعث ميشود تا او پديده ی بنام زمان را درک کند

چی ربطی  به قھر وخشونت دارد؟ ضوعاتمو  
است که درپھلوی دو نوع واکنش  رابطه اين موضوع با خشونت در اين

توانايی ديگری انسان ھا  ما ،ارادی وغير ارادی که در با# ذکر کرديم
غيراردی ويا شرطی ساختن واکنش  وظيفه اشکه  يمبنام عادت ھم دار

ما ميباشد. چگونه؟ ارادی ھای   
نواختن آله موسيقی به طور مثال ميخواھيم به اينصورت که زمانيکه ما 

باشيم تا ھر پرده و يا تارش  متوجهبايد  در زمان نواختن يمرا بياموز
اما پس ازگذشت  ،متقاعد شويم که صدای مورد نظر ما را توليد ميکند

عادت ويا مھارت ما تبديل ميشود وحتی با چشمان ه زمان اين عمل ب
بسته ھم ميتوانيم بنوازيم. به اين ترتيب واکنش ھايی را که ما زمانی 

سبک وسنگين کردن انجام ميدھيم وارد قلمرو واکنش ھای آگاھانه و با 
ويا مثال ديگری را درنظر بگيريم،  د.نغير ارادی يا شرطی ميشو

خم پيچ آن ميباشيم زمانيکه برای بار نخست به جايی ميرويم متوجه تمام 
اما بعد از آنکه چند بار در ھمان راه عبور ومرور کرديم ديگر با 

م راه خود را پيدا نمائيم. وشايد به ھمين سبب ھم چشمان بسته ھم ميتواني
است که عين فاصله در بار نخست به نظر ما طو#نی تر مينمايد در 

بناً  ميبينيم. کوتاھترحاليکه با رفت وآمد کردن مکرر ھمين فاصله را 
عادت مانند جويچه ی ميباشد که ھر باری که آب از آن عبورميکند 

با#خره به جايی ميرسد که به مجرد عميق تر وعميق تر ميشود و 
به کجا ميانجامد.  ميسرش آن معلوم است کهسرازير شدن آب در  

در طبعيت وجود ما از يک طرف اگر زنده گی يا ساختار ين ميکانيزم ا
را برای ما سھل ميسازد اما از جانب ديگر ھم مشکKت ودرد سرھايی 

يکی از اين  د.نميباش به وجود مياورد که بعضاً بسيار جدیرا برای ما 
است که به يکی از عادت ھای جمله مشکKت ھم اعمال قھر وخشونت 

که در موقع  استوچنان در وجود ما نھادينه شده  گشتهبسيار بد ما تبديل 
و  .که مصروف چی کاری ھستيم اعمالش حتی متوجه ھم نميباشيم



ل عقلی ديگری ما را متوجه بسازد با ھزار ويک نوع استد# فرداگرھم 
 ونقلی آنرا توجيه ميکنيم.

اينکه چگونه اين عادت را پيدا و در خود پرورش ميکنيم برميگردد به 
بزرگ ميشويم. فرھنگی که تمام دنيا را به دو  فرھنگی که در دامن آن

آنچه خود می پسنديم خوب است يعنی بخش خوب و بد تقسيم ميکند. 
اين تقسم  بندی  اشد.وآنچه مورد پسند ديگران است سراسر بد ميب

فرھنگی خود را در تمام #يه ھای اجتماع از خانواده گرفته تا بلند ترين 
يسازد. يعنی آنچه پدر منعکس مبه شکلی از اشکل سطوح يعنی حکومت 

ميگويد خوب وآنچه پسرميکند بد است. آنچه مرد ميگويد خوب وآنچه 
آنچه خواھر انجام خوب و يدزن فکر ميکند بد است. انچه برادر ميگو

ميدھد بد است. به ھمين ترتيب اگر از سطح خانواده بيرون آمده و در 
جامعه نظر بياندازيم اين دوگانه گی را در ھمه جا می بينيم. بطور مثال 
ما خوب ھستيم وھمسايه ھا بد اند، حزب وسازمان مربوطه ما خوب و 

وپراز تاريخ وفرھنگ ما خوب  ،بد است. کشور ما از مخا لفين
تاريک و شرم آور است. ،ھمه بد ی ماه ھاسايھمافتخارات است واز   

حال اگر از زاويه ديد پراگماتيست ھا يا عمل گرايان به اين موضوع 
چيز ديگری نيست مگر ھمان حقيقت  نظربياندازيم خوب بودن در اينجا

بودن يا حقانيت داشتن. يعنی آنچه را خود خوب ميپنداريم برای ما معنی 
قيقت را دارد وآنچه از آن ديگران است ھمه سراسر باطل ومردود ح

به خودی خود با عث اعمال . اما اين خوب بودن وبد بودن ميباشد
خشونت نميشود بلکه دراينجا عنصر قدرت است که با حقانيت يا حقيقت 
ما دست بدست ھم ميدھند تا ما را به اجرای اعمال خشن وقھر آميز عليه 

ميکند. مردی که زنش را به خاطر بيرون شدن بدون ديگران تشويق 
اجازه از خانه لت وکوب ميکند طبعاً خود را محق ميداند. پدری که 

دشنام ميدھد به خاطر اينکه در مقابل حرفش سخن  و وفرزند خود را دَ 
با پسر يا دخترش. ه طبعاً مطمئن است که حق با اوست نگفته است 

ر انتقاد کردن از عملکرد ھايش به حکومتی که رعيت خود را به خاط
بند وزنجير ميکشد وبه دار می آويزد فکر نميکند که به پست ترين 

 وزشت ترين عمل دست زده است.



که طرف ھای که دست به  ديده ميشودکه آوردم  ھایدر تمام مثال 
 خشونت ميزنند ھمه صرف به حقانيت خود اعتقاد وايمان دارند. بناً 

 خشونت ميزنيم حقانيت ديگران را فراموش ميکنيم.زمانيکه ما دست به 
طرف مقابل ويا ھم ممکن  نهفراموش ميکنم که ممکن ما در اشتباه باشيم 

طرف مقابل ما ھمان اندازه حق به جانب باشد که ما خود را حق به 
 جانب ميپنداريم.

پدری که با خشم وغضب با پسرو دختر خود برخورد ميکند فراموشش 
و  آنھا در يک رابطه نا متناسب قدرت قرار گرفته استميشود که با 

دارند که ا نميتواند درک کند که آنھا ھم افکار و يا خواسته ھای خود ر
ھمين پدر خشن وغضب آلود  در حاليکه ،بنمايدممکن برای اوبی ارزش 

قدرتمند تر از خودش روبرو  زمانيکه در بيرون ازخانه با فرد ويا گروه
 ًKبه ھمين ترتيب  .ميشودتبديل انسان نرم و بردباری  يک به ميشود کام

ھم حکومت ھا و ھمه زورمندانی که دست به خشونت ميزنند حق و 
 حقوق و انسان بودن ديگران را فراموش ميکنند.

قسميکه در با# ھم گفتيم تمام واکنش ھای ما ارادی  ؟پس چی بايد کرد
فير ميشوند.  ما نيستند  بلکه بيشتر اوقات از لوله تفنگ عادت  

با برخورد فزيکی ويا روانی مواجه ميشويم معمو#ً به دو  ما زمانيکه
يا اينکه نخست فکر ميکنيم و بعد  ،واکنش نشان ميدھيم از خود گونه

ا ھم با استفاده از يواکنش نشان ميدھيم، خواه اين واکنش فزيکی باشد و
  فکر ميکنيم. اً داينکه نخست واکنش نشان ميدھيم و بعھم  يازبان. و 

و يا ھم برای ما  ،تمام آن چيز ھای که در زنده گی بسيار تکرار کرده ايم
تکرار کرده اند و ھيچگاه مجال آنرا نيافته ايم که در مورد درست بودن 

برای ما به  ،فکرکنيم، و بناً به عادت ما مبدل شده اند انويا غلط بودنش
ه اند. بناً زمانيکه اين باور حقايق وباور ھای خدشه نا پذير مبدل گشت

چنين  خود ھای ما مورد تاخت وتاز ديگران قرار ميگيرند ويا ھم که
ميپنداريم، ديگر زحمت فکرکردن را به خود نميدھيم ويا بھتر است 

تا نخست د ننميگذار ما را ،ما ی بگوئيم اين باور ھای سنگ شده
مثال زمانيکه دين  بگونه فکرکنيم وبعد از فکر کردن واکنش نشان بدھيم.

ما و يا سرزمين آبايی ما ويا ايديولوژی ما ويا ھم شخصيت ما مورد 
رد نا گھان برآشفته ميشويم. البته نکته مھمی که شايان يانتقاد قرار ميگ



کر ميباشد ونبايد از چشم دور انداخته شود اين است که مجموع تمام ذ
ل ميدھند. بناً باورھا واعتقادات ما ھستند که شخصيت ما را تشکي

ما ميشود به صورت  اتکه به اين باورھا واعتقادی ھرانتقاد و حمله 
آنرا انتقاد و يا حمله به شخصيت خود ميدانيم. و ونا خود آگاه خودکار 

. که گاھی اين برای دفاع از شخصيت خود دست به ضد حمله ميزنيم
نرمی  ميباشد وزمانی ھم با ھمراه ضد حمله بسيار شديد و با خشونت

شايد بشود ريشه ھای اين واکنش ودفاع  ومKيمت صوردت ميگيرد.
ازخويش را قسماً در نظريه تنازع بقا داروين و قسماًھم درنظريه اراده 

 معطوف به قدرت نيچه دنبال کرد. 
بلکه افراد  ،به اعتقاد داروين نه تنھا افراد متعلق به گونه ھای مختلف

با در گير مبارزه در طبعيت خود  داخل گروه يا نوع ھم برای بقای
ميباشند.يکديگر   

ی به اعتقاد نيچه خواست قدرت يا اراده معطوف به قدرت غريزه 
آن ميچرخند. محور بنيادين واساسی است که تمام غرايز ديگر بر گرد 

به نظر او نه تنھا معنای زنده گی انسان را بلکه معنای زنده گی تمام 
.جو کردمعطوف به قدرت بايد جستموجودات زنده را در اراده   

در روی کره خويش بنا ًديده ميشود که نه تنھای برای بقا و ادامه حيات 
طلبی بلکه عنصر قدرت  ،ی خاکی در گير مبارزه با ھمديگر ھستيم

قدرت ما را واميدارد تا از بام تا و با تمام نيرووبرتری جويی در ما ھم 
را حفظ ودنبال رتری خواھی و ببرتری اين  شام به شکلی از اشکال

 کنيم.
ھمان گونه که برای حفظ وبقای خود در برابر ھر نوع حمله فزيکی پس 

واکنش نشان ميدھيم به عين شکل ھم ھرگونه انتقاد و يا حمله لفظی را 
شخصيتی که معمو#ً در نقش  ھم حمله بر شخصيت خويش تلقی ميکنيم.

وخود را تحت عناوين شکل گرفته ھای که در اجتماع بازی ميکنيم 
مختلف متبارز ميسازد. به طور مثال تحت نام پدر، معلم، روشنفکر، 
سياستمدار، نويسنده، ھنرمند، داکتر، انجينير ودھا وصد ھا اسم ولقب 

 ديگر. 
به مجرد اينکه خود را در يکی ازين قالب ھا انداخيتم به گونه مثال در 

ان شکل ھمان قالب را به قالب روشنفکر ويا سياست مدار، به مرور زم



ديگر کامKً فراموش ميکنيم که قبل از روشنفکر بودن  و خود ميگيريم
مانند  ،ويا سياستمدار بودن ويا ھم ھنر مند بودن ما ھمه انسان ھستيم

انسان ھای ديگر. فراموش ميکنيم که ھرانسانی چی روشنفکر باشد 
وياھم کودک ھفت  وياھم يک فرد عامی وبی سواد، مرد ھفتاد ساله باشد

 ،ساله، مرد نبرد باشد ويا ھم زن زنداِن خانه، ھمه حق زنده گی کردن
و ابراز احساسات خود را دارند مادامی که ما اين حق را حق ابراز نظر 

  به خود قايل ميشويم.
کسی صدمه فزيکی به ما ميرساند ويا ھم شخصيت ما، زمانيکه معمو#ً 

، دی ميباشد، مورد تعرض قرار ميگيرکه بيشتر اوقات کاذب وساخته گ
آشفته وغضبناک ميشويم. اما اين بدان معنا نيست که ما از شخصيت 

بلکه  اجازه تعرض به خود را بدھيم. ھرکسیخود نبايد دفاع بکنيم ويا به 
ده از اين است که ما قبل از آنکه آشفته و غضب آلود ش سخن  برسر

به ياد بياوريم که ممکن  يشيم وکمی بياند بايد ،خود واکنش نشان بدھيم
وحتی اگر چنين ھم نباشد بجای آنکه با  است حق با طرف مقابل ما باشد

خشونت وفشارحقانيت خود را با#ی ديگران تحميل و يا از حريم آن 
بل رامتوجه دفاع کنيم، سKح عقل وانديشه را به کار ببريم وطرف مقا

.اشتباھش بسازيم  
معمو#ً ما زمانيکه قھر  کهاين است  ببريم  از ياد چيزی را که نبايد

وغضب ميشويم در اشتباه ميباشيم اما غرور وشخصيتی که برای خود 
ساخته ايم ما را وادار ميسازد تا برای حفظ و گسترشش خشونت آميز 
برخورد کنيم. بسيار کم ويا ھم ھيچ گاه اتفاق نمی افتد که ما در برابر 

، ويا زمانيکه آفتاب در ميشود چھاربه دو جمع مساوی کسی که  بگويد 
گراد يسی وپنج درجه سانت یآسمان ميدرخشد و درجه حرارت ھم با#

. نه تنھا قھر آشفته وقھر شويم باشد کسی به ما بگويد برف ميبارد
ن ھستيم اين ادعا ئما ھم خواھد شد چون مطم ی نميشويم که با عث خنده

 يم.ميدانکودن بودن طرف مقابل صحت ندارد و آنرا ناشی از نادانی ويا 
پس چه بھتر که ھرگاھی که ما مطمئن ھستيم که حقانيت با ما ميباشد و 
طرف مقابل را در اشتباه ميدانيم به جای آشتفته شدن وبرافروخته گی با 
تبسم ولبخند واکنش نشان بدھيم در ضمن اينکه از ياد نبريم که خود ما 

ه در امان نميباشيم. اين کار را از خود ھم ھيچگاه از افتادن در دام اشتبا



بايد آغاز کنيم ونخست ھم از آن چيز ھای که به نظر ما حقيقت شان 
. و بعداً ھم از برخورد خود با کودکان که مانند حقيقت آفتاب مينمايد

صدمه پذيرترين، ناتوان ترين ومحتاج ترين افراد جامعه ميباشند. و اين 
از برخوردخشونت آميز با کودکان دست  را بايد بدانيم که مادام که

برنداريم، ھر سعی وکوششی برای ريشه کن کردن خشونت از جامعه 
راھی خواھد بود که به ما را به ترکستان خواھد برد. چرا که برخورد 

خشونت آميز با کوکان در واقعيت پاشيدن تخم خشونت وبازتوليد آند 
اين معبر دشوارگذر شديم  موفق به عبور ازدرجامعه ميباشد. ھرگاه که 

و اولين ميدان قدرتمنايی را بدون اعمال خشونت پشت سرگذاشتيم  واين 
روش را به عادت خود تبديل کرديم،  يعنی نخست فکر کرديم وبعد اً 

واکنش نشان داديم، نه عکس آنرا، خواھيم ديد که درتمام بر خوردھای 
ر خواھيم کرد و در اجتماعی ديگر ھم آھسته آھسته عين روش را اختيا

در کاھش  آنصورت است که ھم از پائين و ھم از با#ی ھرم جامعه 
.را ايفا کرده خواھيم توانستوتقليل خشونت سھمی   
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