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 خشونت اخالقی و اخالقِ خشونت
 وگو با زیتونسروش دباغ در گفت

  
  6/9/1401سایت زیتون، روز یکشنبه، مورخ:  :منبع

  
ایران در نیم قرن گذشته، هر از گاهی میدان پرتاب سنگ و سرب و شعارهاي تند  :سعید دهقانی -زیتون

 و خیابانی اعتراض میان يفاصله بار هر		. 1401 حا		و  1398، 1396، 1388، 1378، 1357و آتشین بوده؛ 
ها کمتر شده است. در حالی که جمهوري گر و گاه مردم علیه آننیروهاي سرکوب سوي از خشونت اعمال

می از توسل به زور و توان این است که چگونه می سوال		خشونت براي برخورد با معترضان ابایی ندارداس
بدون توسل به اعمال خشونت، ساختارهاي استبدادي را واژگون کرد؟ اگر در ساختاري غیردموکراتیک، 

قی ن ترینیروهاي مردمی خواهان اعتراض باشند اما قوه قهریه در برابر آنها کرنش و اعمال خشونت کند اخ
قا موجهی به سرکوبوظیفه شهروندان چه خواهد بود؟ آیا خشونت گران خواهد ورزيِ متقابل، پاسخِ اخ

وش دباغ، پژوهشگر و میان گذاشتم. سر در دینی، نواندیش دباغ، سروش با		 را هاپرسش این		بود؟
ق با گرایش تحلیلی است و آثار متعددي در اینآموختهدانش وگو باره دارد. خواننده این گفتي فلسفه اخ
  .باشید
 

واند اخإلقا تآمیز معترضان به یک وضعیت استبدادي میشناسی، آیا رفتارهاي خشونتاز حیث معرفت
 موجه باشد؟

بحث مفصل و البته کارآمد باید یک سلسله از مفاهیم مورد نیازمان را تعریف کنیم. ابتدا ریزي یک براي پی
رساندن «کنم مقصودم وگو از خشونت صحبت میآغازم. وقتی در این گفتمی »خشونت«از خود مفهوم 

نکه یاي نیز دارد: نخست االبته این تعریف دو نکته حاشیه» آسیب فیزیکیِ غیرضروري به دیگري است.
شود تعریف کردم، حال آنکه خشونت علیه را به مثابه امري که از شخصی به دیگري تحمیل می» خشونت«

ن پردازم. دومیخویش نیز وجود دارد. از آنجا که خشونت علیه خویشتن در بحث ما جایگاهی ندارد به آن نمی
ی را در مقام آسیب رساندن فیزیکتوانم بیان کنم این است که خشونت اي که درباره این تعریف میتبصره

مار به ش» خشونت«تر تواند در یک تعریف کلیهاي روحی و روانی هم میتعریف کردیم در حالی که آسیب
رود. فحاشی، بدزبانی، حتی کنایه، و از آن خیره شدن به کسی به قصد آزار نوعی خشونت به شمار رود. با 

ناپسند و مذموم است؛ چرا که هر تعریفی از خشونت، قید  در هر حالتی امري» ورزيخشونت«همه اینها 
را در خود دارد. البته یک تعریف پدیدارشناسانه نیز از خشونت وجود دارد و آن چنین » آسیب غیرضروري«
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ه این تعریف نیز تضاد و تناقضی با تعریفی ک» خشونت، تحمیل هستیِ شخصی به دیگري است.«است که 
  .لکه ترجمان دیگري از آن استبنده عرض کردم ندارد، ب

تواند از اکنون برویم سروقت پرسشی که مطرح کردید: خشونت معترضان به یک وضعیت استبدادي می
قی موجه باشد؟   نظر اخ

نیاگر فرض ما این باشد که خشونت معترضان در یک بازه زمانی می تر تواند بازدارنده یک خشونت طو
  .شود، قابل قبول است

امري  »آنچه بیشترین سودمندي را به بیشترین افراد برساند«شمرد که گرا این قاعده را معتبر میقِ نتیجهاخ
قی است؛ بنابراین اگر خشونت معترضان در یک بازه زمانی سبب شود بیشترین افراد از زیر یوغ خشونت  اخ

قی بوده است. حتی اگرهانیده شوند، می ر باور داشته باشیم که خشونت از توان گفت که خشونت آنها اخ
قی است، باز هم در یک اعتراض مدنی علیه یک حاکمیت استبدادي که بیشترین سود به  هر حیث غیراخ

قی موجه است   .بیشترین افراد برسد خشونت جمعی از حیث اخ
 
گر تیجه اورزي هم اخإلق و آدابی قائل هستید. در نفهمم که براي خشونتن سخنان شما را چنین میم

 به		 حتی یا شود، مستبدتر حاکمیت		خیزش همراه با خشونت جمعیِ مردم منجر به روي کار آمدن یک 
 توان از نظر اخإلقی آن را معتبر دانست. درست است؟نمی کند کمک مستبد حاکمیت یک تداوم

وي تنها نیروي دخیل در ر کنند کهطعا. البته باید این را در نظر داشت که همه اینها زمانی مصداق پیدا میق
هاي خارجی نقش مهمی هاي سیاسی، دولتها مردم باشند. در بسیاري از دگرگونیکار آمدن حاکمیت

قی بودن اعتراضاند. بنابراین نمیداشته ابی هاي مردمی، یک حکومت را ارزیتوان با در نظر داشتن فاکتورِ اخ
قی بودن موجه از بنده سخن		کرد. قی در برابر یک امر غیراخ تر است. من از خشونت یک امر غیراخ
  .کنممدت اعتراضی مدنی در تقابل با خشونت بلندمدت یک حکومت مستبد دفاع میکوتاه

م؛ تر است. ما بر سر یک دوراهی هستیبگذارید با تعابیري سخنم را بیان کنم که احتما براي شما مأنوس
قی کوتاه از یک سو یک امر مدت به نام خشونت معترضان را داریم. این خشونت از سوي اکثریت به غیراخ

شود؛ یعنی برعکس شود. از دیگرسو خشونتی بلندمدت از سوي حاکمیت به مردم روا میاقلیت اعمال می
قی، انتخاب میان خوب و بدحالت اول، از اقلیت به اکثریت وارد می لکه نیست، ب شود. در چنین دوراهیِ اخ

  .انتخاب میان بد و بدتر است
 

ترین ساختارهاي گویند حتی در دموکراتیکها میاعمال خشونت از سوي حکومت چطور؟ بعضی
سیاسی نیز هرگاه یک جنبش اجتماعی یا سیاسی به منافع ملی، همانند امنیت داخلی یا اماکن عمومی 

د هایی ماننها به نمونهی قرار خواهد گرفت. آنآمیز نیروهاي امنیتآسیب برساند آماج واکنش خشونت
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آیا مشروعیت خشونت  .کنندمی اشاره امریکا در		 استریتوال جنبش یا		زردهاي پاریس شلیک به جلیقه
پلیس علیه خشم اجتماعی در کشورهاي دموکراتیک، همانند همان چیزي نیست که در ایران شاهد 

 هستیم؟

به هیچ وجه! نخست شما باید اثبات کنید که خشونت پلیس علیه معترضان در فرانسه، آمریکا یا هر جاي 
جا، در همه حال و براي همه کس محکوم است. پرسش شما من را به دیگري مشروعیت دارد. خشونت همه

می مییاد رسانه در برابر مردم مشروعیت  اندازد. آنها هم براي اینکه به رفتارهاي حکومتیهاي جمهوري اس
هایی براي خود در دیگر جاهاي دنیا هستند، آنها براي منطقی نشان دادن رفتارشان به بدهند، به دنبال بدیل

 .مصداق حال آنان است» الغریق یتشبث بکل حشیش»المثل زنند. ضربهایی چنگ میچنین فرافکنی

ستیکی به جلیقه قی است که شلیک به کارگران قدر غیرازردها همانشکلیگ گلوله پ نسانی و ایضا غیراخ
و له شده  پذیرهاي انسانی مواجهیم. در همه این موارد ما اکثریتی آسیبکند. ما با موقعیتتپه. فرقی نمیهفت

هاي نئولیبرالیسم را داریم که خواهان مطالبات فرهنگی و اقتصادي خود هستند. در برابر نیز دندهزیر چرخ
اند تا مبادا مطالبات مردمی به خط قرمزشان نزدیک شود. به داریم که مجهز و مسلح هستند، ایستاده اقلیتی را

نه است که در ابتداي سخنم از موجه بودن خشونت معترضان سخن گفتم   .خاطر همین معادله ناعاد
 

تقابل در اعتراضات اخیر، اعمالِ خشونت از سوي حکومت، در مواردي اعتراضات را بهخشونت م
  توان کرد؟کشانده است. براي پرهیز از این چرخه خشونت چه باید کرد؟ یا به عبارتی چه می

 خشونت و«پرسش خوبی است، اما بگذارید درآمدي بر پاسخم افزون کنم. هانا آرنت در کتاب سترگ 
باندیشه دیشد و از نممکن نیست کسی به تاریخ و سیاست بی«نوشته است: » هایی درباره سیاست و انق

مانه این رأي هانا آرانت بسار حکی» خبر بماند.نقشی عظیم که خشونت همیشه در کار بشر ایفا کرده است بی
ب .تنیده بوده است، به ویژه قدرت سیاسیقدرت، همواره با خشونت درهم .است ها، کودتاها و انق

اعی به گروهی دیگر بوده است. تاریخ دهنده اعمال خشونت یک گروه اجتمهاي نظامی همواره نشانپیروزي
پرسیدید یاید. اگر مها تفسیر کرد. اما شما که از من تفسیر تاریخ نخواستهتوان به تاریخ خشونتبشر را می

باي بلند با از قیامتوانستم سیاههچه شده است، می هاي خونین برایتان عنوان کنم و از چگونگی ها و انق
طور که گفتم ما با آینده سر و کار داریم. پرسش شما هم خشونت سخن بگویم. اما همانها با ابزار پیروزي

  .ناظر به آینده است
هاي عاري از خشونت را از متون فرهنگی استخراج بایست اندیشهبر این باورم که نخبگان فکري ایران می

. به پرهیزي داریمي در قلمرو خشونتانگیزکنند و آن را به زبانِ روزمره مردم تزریق کنند. ما منابع شگفت
م پرهیز است. چند مثال میگمانم فرهنگ ایرانی یک فرهنگ خشونت زنم. از دیرباز، یعنی پیش از ورود اس

روان گاو به  29اند. مث در یسناي پرهیزي ایرانیان داشتهاند که حکایت از خشونتبه پهنه ایران متونی بوده
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می بیاییم. زندگی خشونتشونت ناله و فغان میدرگاه اهورامزدا از شر خ انی گریزانه عارفکند. به دوران اس
ج و شیخ ابوالحسن خرقانی را بخوانید. اینها تنها چند نمونه هستند که می الگوهایی  توانند بهمانند منصور ح

 ان حال مردم ایران کارفرهنگی از میراث کهن فرهنگ ایرانی به زب-مدرن درآیند. برگردان این الگوهاي فکري
 .روشنفکران است

   
زدایی از بدنه مردم در ساختاري استبدادي پرهیزي که شما گفتید منجر به سیاستآیا این خشونت

  نخواهد شد؟
داخلی کشور  هايکند که جامعه نسبت به سیاستزدایی اتفاقا زمانی نمود پیدا مینه لزوما. ببینید، سیاست

ان کنونی، همین حجاب اجباري مردم را به جنبش و تحرکی ستودنی واداشته است. تفاوت باشد. در ایربی
بی نرم  ت فرهنگی درآید. در این صورت انق اکنون فرض کنید همین خروش جمعی به شکل تولید محصو

ن را تغییر خواهد داد، نظام هاي فکري کهنه را واژگون و کارآمد در عرصه فرهنگ ایرانی، تصمیم مسؤو
  .اهد کرد و گشودگی فرهنگی ایجاد خواهد شدخو

ب خشونت آمیز به نظرم جامعه ایرانی مستعد پرورش نسلی از روشنفکران است که دعوت به قیام و انق
 .بین هستم به آینده روشنفکري در ایرانتابند. خوشرا برنمی

 


