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یادداشت دبیر مجموعه

تاریخ بشر همواره شاهد خشونت بوده است. در تاریِخ مکتوب هم به این خشونت ها 
اشـاره شـده است؛ چه خشـونت های بین فردی چه بین جمعی. اما خشونت پرهیزی 
هم به شـکل یک رویه و رفتار همان سـابقه را دارد. به تعبیری، خشـونت پرهیزی به 

کهن سالِی کوه های هیماالیا است. 
در دنیای معاصر، وفادارِی نسـبتًا مطلق به خشـونت پرهیزی )عدم خشـونت( 
را لئـو تولسـتوی و مهاتمـا گانـدی مطـرح کردنـد؛ در وهلـۀ اول در قالـب رویـۀ 
زندگـی و در درجـۀ دوم به مثابـه راهبـردی اجتماعی -سیاسـی. تجربه هایـی کـه در 
دوران فعالیِت اجتماعِی گاندی رخ داد دست مایه ای برای فربه شدن بحث میان 

متفکران شد. 
بعضی معتقدند جهان امروز خشن تر از قبل شده است. بعضی دیگر خالف این 
ادعا را قبول دارند. این اختالف مهم نیسـت. مهم این اسـت که نه تنها زرادخانه ها 
برای سرکوب مردم خودی و مردم دیگر سرزمین ها انباشته تر شده اند، بلکه مردم هم 

هنوز، فارغ از بیش وکم، به یکدیگر خشونت می  ورزند.
بعضـی متفکـراْن قـرن بیسـت  و یکم را قـرِن خشـونت پرهیزی نامیده انـد. ایـن 
ازآن روسـت که حساسـیت به ِاعمال خشـونت و میزان دید پذیرِی آن بیشـتر از قبل 
شده است. اینان می گویند اگر انسان بخواهد راحت تر زندگی کند، در کنار عوامِل 
ناخوش کننـدۀ زندگـی، مثـِل نابرابـرِی جهانـی و ملی و قومی، تغییـر اقلیم، اقتصاِد 
بی مهـار بـازار آزاد و ...، توجـه به رهیافِت حل وفصل مناقشـاِت فردی و جمعی با 
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ابزارهای عاری از خشونت از مهم ترین اولویت برخوردار است. دراین بین، کسانی زن

چـون تولسـتوی و گانـدی، بـا نگاهـی رادیـکال، به خشـونت پرهیزی به مثابه شـیوۀ 
زندگی نگاه می کنند و معتقدند با ِاعماِل آن در همۀ ابعاد زیستن، می توان معنای 

زندگِی خود  را ساخت.
ما در مجموعۀ »خشونت پرهیزی«، در حد ُوسع، تالش هایی را پی  می گیریم که 
بر آن  اند تا موضوع را در سـطح فردی و جمعی بهتر به ما بشناسـانند. همچنین، 
تجربه هایـی را مـرور می کنیـم کـه در طـوِل تاریـخ و در عصـر معاصـر بـرای تحقـق 
خشـونت پرهیزی صورت گرفته اسـت؛ تا بهتر بتوانیم کارآمد بودن یا نبودن آن را 
بشناسـیم و اگـر فایـده ای در ایـن روال دیدیـم، از آن بـرای زیسـتنی بهتـر، آرام تـر و 

شادمان تر استفاده کنیم.
غالمعلی کشانی



از همۀ کسانی که خواسته یا ناخواسته توفیق ترجمۀ این کتاب را نصیب این جانب 
کردند تشکر می کنم. همچنین، مایل ام از آقایان غالمرضا محمدبیگی، مسئول وقت 
و محمدمهدی محمدی، کتابدار وقِت کتابخانۀ اندرزگاه هشـت اوین، خانم راضیه 
حسینی که زحمت تایپ دست نویس ترجمه را قبول کردند و استاد ارجمندم، جناب 
آقای غالمعلی کشـانی، که متن را از ابتدا تا انتها خواندند، پیشـنهادهایی بسـیار 
ارزنده  ارائه کردند و زحمت نوشتن مقدمه و بسیاری از پانوشت ها را هم کشیدند، 
تشـکر کنـم. بخـش اعظـم ترجمـۀ »مقدمـۀ ویراسـتار ]متـن انگلیسـی[« در کارگاه 
ترجمه  ای ویراسـتاری شـد که آقایان محمد حبیبی، محمد امجدی، علی سـجادی، 
ماشـاءالله پسـرُکهن، علیرضا َلوینی، ناصر َنَورد گل تپه و محمدتقی فرحناک در آن 
شـرکت داشـتند. از همۀ این دوسـتان هم متشـکرم. این ترجمۀ کوچک، با عشـق و 

احترام، تقدیم می شود به همۀ دوستان و دشمنان آزادی.
م. م.  


