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ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺌﻮری ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺌﻮری ادﺑﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺶﮔﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهی ﺑﺎﺗﻠﺮ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻠﯿﺪی دارد :در
زﻣﺎﻧﻪی ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪی دورانﻫﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﺮای زﻧﺪهﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺑﺎﺗﻠﺮ »ﺑﺮاﺑﺮی
رادﯾﮑﺎل« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ» .ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهی ﺑﺎﺗﻠﺮ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﺷﻦﻓﮑﺮان ﭘﯿﺶرو دوران ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ او ﮔﻔﺖوﮔﻮی
ﻣﻔﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدم .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در »ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ« ﮔﻔﺖوﮔﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﺑﺎﺗﻠﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺎﺗﻠﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهاش اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﺗﺎزه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻋﺪم
ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﺻﺮﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻞﮐﻪ ﻋﺪم
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺷﯿﻮهی ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن
ﺑﺪاﻧﯿﻢ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ »ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنﻗﺪر »اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ
اﯾﺪهآلﮔﺮا« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ »ﻣﻦ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮم« ،ﺑﻞﮐﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮک ﺳﻮال را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺒﺮد:
»ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺟﻮر ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟« ﺑﺎﺗﻠﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن او در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ )ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻠﺮ ﺑﯽ ﺑﺮو و ﺑﺮﮔﺮد

ﺧﻮد را ﭼﭗ ﻣﯽداﻧﺪ( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ،
ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽآورد .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽورزﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺑﺎور ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ و »ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮدی« ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آنﻫﺎ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎج و
اﯾﻦ »ﻓﺮد«
واﺑﺴﺘﻪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد .ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻫﻢزﻣﺎن »ﻣﻀﺤﮏ و
ﻣﺴﻤﻮم« ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺪف از ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻀﺤــﮏ و ﺧﻄﺮﻧــﺎﮐﯽ ،رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﻏــﺎﯾﺘﯽ از ﺟﻨــﺲ واژهی آﻟﻤــﺎﻧﯽ
 selbstständigاﺳﺖ .واژهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻏﺎﯾﺖ »ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺧﻮد« و
»روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدن« را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ در
زﻧﺪهﮔﯽ روزﻣﺮه ﺻﺮﻓﻦ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد دارﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ و
روزﻣﺮهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎﺗﻠﺮ از ﺧﻮدش ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻗﺮار اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،در ﭘﯿﺎدهروﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪم زد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﮐﻔﺶﻫﺎی ارﺗﻮﭘﺪی را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده،
دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﻔﺶ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ رﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﮐﺎر در ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎدهای
ﻣﺜﻞ راه رﻓﺘﻦ و ﺣﻀﻮر ﺳﺮ ﻗﺮار را داده اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از »ﺧﻮد« از اﺳﺎس ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﻣﺒﻨﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﺗﻠﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهی ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ »اﻧﺪوه« و »ﻣﺮگ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ارزشﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ«
و »ﺳﻮﮔﻮاری ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ« راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﺮوع اﭘﯿﺪﻣﯽ اﯾﺪز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﺷﺪ .آدمﻫﺎ ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ و اﻧﺪوه آنﻫﺎ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﯾﺎ »آنﻗﺪرﻫﺎ ارزشﻣﻨﺪ« ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺰ از
دﺳﺖرﻓﺘﻪی آنﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻠﯿﺸﻪی ﻏﺎﻟﺐ
داﺷﺖ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ واﻗﻌﻪی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ۲۰۱۱در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻠﺐ
ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﮔﺰارش و رواﯾﺖ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،رواﯾﺖ

زﻧـﺪهﮔﯽ و ﻣـﺮگ و اﻧـﺪوه ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪهﮔﺎن آنﻫـﺎﯾﯽ ﭘـﺮ رﻧـﮓ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
»ﭘﻮلدارﺗﺮ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهﺗﺮ« ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ »ارزشﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ« ﻣﺜﻞ
»ﻓﺮدی ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﺑﭽﻪدار ،دارای ﺳﮓ و ﺧﺎﻧﻪای ﻗﺸﻨﮓ« ﻣﯽﮔﻨﺠﯿﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی از ﻗﺼﻪی زﻧﺪهﮔﯽ دهﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و ﺑﺪون ﻣﺪارک
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی از زﻧﺪهﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ و ﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ و
ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ .اﻏﻠﺐ ﻧﺎم ﻫﯿﭻﯾﮏ از آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﻪ »ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪی« وﯾﮋهی »آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮگﺷﺎن
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ارزش ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﺪارﻧﺪ« رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪی ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺮگ و اﻧﺪوه و ﺳﻮﮔﻮاری ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﺗﻠﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهی ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ »ﺿﺪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ«
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ را ﯾﮏ »وﻇﯿﻔﻪی اﺧﻼﻗﯽ«
ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺎور
اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ »ﺟﻬﺎن و زﻧﺪهﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ« .ﯾﮏ روزﮔﺎری ﻫﻢ ازدواج
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن »ﻏﯿﺮواﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﺑﻮد ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ
ﺧﻨﺪهدار و »ﺑﻪ دور از واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ« ﺑﻮد و… ﺑﺎﺗﻠﺮ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
روزﮔﺎری ﺑﺎورﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﻀﺤﮏ«
ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺮوز آن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺪه و ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺷﮏ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ »رادﯾﮑﺎل ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل« را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد و ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﺗﺎزهای
روﺷﻦ و اﻣﮑﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.
ﺑﺎﺗﻠﺮ ﺑﻪ »ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎور دارد و ﻧﻪ
ﺻﺮﻓﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی ﺷﺨﺼﯽ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ« را
»وﻇﯿﻔﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و واﺑﺴﺘﻪﮔﯽ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را
ﻣﺤﻮر »وﻇﯿﻔﻪی اﺧﻼﻗﯽ« ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎﺗﻠﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮا ﯾﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ -از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،زﻧﺪهﮔﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺮدم را ﮐﻢارزشﺗﺮ و ﻻﯾﻖ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﺑﺎﺗﻠﺮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮرزﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ «.او

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺮﺳﺶﮔﺮیﻣﺎن در ﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟« ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻦ در ﻧﺴﺒﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ
ﮐﺴﯽام و ﭼﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﻢ؟« ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺑﺮاﺑﺮی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖورزی دورﺗﺮ ﺷﺪه و
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎش ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﺗﻠﺮ از ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻧﻪ ﻓﺮدی ﺑﻞﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻫﻢﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮناش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﺗﻠﺮ از »ﺧﺸﻮﻧﺖ« ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺸﻪی راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ »ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ زﻧﺪهﮔﯽ دﯾﮕﺮان را ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد ،و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ «.او
زﻧﺪان را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان »واﻗﻌﯿـﺖ« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿـﻢ و ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿـﻢ .ﻣﺮزﻫـﺎ و
ﺑﺎزداﺷﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮزی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻋﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر
»ﺧﺸﻮﻧﺖ« اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ »از ﺧﺸﻮﻧﺖ دور ﺷﻮد!« اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺻﻠﻦ در وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در دوران ﺻﻠﺢاﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﺸﻢ« اﺗﻔﺎﻗﻦ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﻮﺟﻬﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ .او از ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ »ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﭘﺎیﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا ﭘﺪﯾﺪهی »ﻣﺴﺮی ﺑﻮدن ﭘﻨﻬﺎن
رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎدﯾﺴﺘﯽ« را ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
از رو دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ و اردوﻏﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ
ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧـﺎرو ﻣﯽاﻧﺪازﻧـﺪ و از او ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺧـﻮد
ﺑﻮﻟﺴﺎﻧﺎرو اﺣﺘﻤﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ او ﺳﺖ و…
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ روﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦﻫﺎ »ﻣﺴﺮی« اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﻣﺜﻠﻦ اﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﮕﯿﺮد
و در ﺑﺎزداﺷﺖﮔﺎهﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﻫﯿﭽﯽ .ﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪهای
از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺗﻬﯿﯿﺞ ﺷﺪه و ﺑﺮای او ﻫﻮرا ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﯾﮏ ﺟﻮر »ﺳﺎدﯾﺴﻢ
اﺧﻼﻗﯽ« ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﺗﻠﺮ اﺗﻔﺎﻗﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﻪ »ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی« ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺼﺪاق ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖورزی
ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺎﺗﻠﺮ رﺳﯿﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺪوه ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﮑﻮت،
ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻋﻤﯿﻘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ و
ﭘﺎیﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎاش ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ
ﻫﻢرزﻣـﺎن و دوﺳـﺘﺎن ﭼـﭗ او ﮐـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴـﻢ ،ﺑﻌﻀـﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖورزیﻫـﺎ ﻋﻠﯿـﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴـﻢ اﯾـﺮادی ﻧـﺪارد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،از
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺗﻠﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ در ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﯿﺶﺗﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ »ﯾﮏ زن ﮐﻢﺗﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ!« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻢﮐﺎری ﻧﺰدﯾﮏ دارد.
او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺪهای از داﻧﺶﮔﺎﻫﯽﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺶﮔﺎﻫﯽ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ« را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﺷﺘﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺎﺗﻠﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎلﮔﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادیﺧﻮاه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﮑﻮت و
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢﮐﺎری دارد ،از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻮرود ﺷﺪه
اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ »دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺿﺪ ﯾﻬﻮد«
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺷﻐﺎلﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖورزی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ »ﺿﺪ ﯾﻬﻮد ﺑﻮدن« ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ دروغ
را ﺟﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻫﻤﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻣﺮوزی ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻗﺖﺑﺎری ﺗﻘﻠﯿﻞ
دﻫﻨﺪ .روﯾﻪای
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ.
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