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 مقدمه .1

 امسال که) اصل قدیری باقر دکتر اقتصاد، ممتاز و پیشکسوت استاد هایکتاب از یکی بود، پیش سالسی از بیش

 ،(بود «پول» کتاب نظرم به) بودم گشوده بار اولین برای را( دارش سالمت به خدایا هست کجا هر و شد ساله نود

 ایملهج برایم. «انسان مخلوقات اشرف پول و است خداوند مخلوقات اشرف انسان: »بود چنین کتاب آن جمله نخستین

 را جمله این عمیق معنای تا بُرد زمان خیلی. بود ارزش، ضد حدودی تا ایران روزهای آن وهوایحال با و عجیب،

 در. تاس مانده ناتمام همچنان البته که «فوتبال ایدئولوژی» نام به کردم شروع را ایمقاله نوشتن بعد دهه دو. فهمیدم

 دچن و پول کنیم، مطرح «انسان مخلوقات اشرف» عنوان به بخواهیم که ایپدیده هر هایویژگی برشمردن ضمن جاآن

 امکردهن بازی فوتبال «هیچگاه» که وجودی با. امبرشمرده انسان مخلوقات اشرف جزء را «فوتبال» جمله از دیگر، پدیده

 هب اجتماعی، تحول برای آن مهم هایظرفیت که است ایآلعادهخارق پدیده فوتبال معتقدم اما بینم،نمی فوتبال و

 بهترین از یکی تواندمی فوتبال که امپرداخته موضوع این به «فوتبال ایدئولوژی» در حتی من. شودمی آشکار تدریج

  .دهد قرار بشری جامعه اختیار در را «تکاملی و دموکراتیک مدیریت» الگوهای

 الهام قدرت ورزش. دارد را جهان تغییر قدرت ورزش» که دیدم را ماندال نلسون جمله این پیش سال چند وقتی

. دش ترقوی «فوتبال ایدئولوژی» به باورم «دارد قدرتی چنین چیزی کمتر. دارد را مردم بین اتحاد ایجاد و بخشیدن

 سپیدان زندانی سال ۷۲ که ماندالیی که دریافتم و خواندم را جنوبی آفریقای دموکراتیک تحوالت تاریخ وقتی سپس

 یک همثاب به چگونه نگذشته، جمهوریریاست به او شدن برگزیده و انقالب پیروزی از سال یک هنوز بود، نژادپرست

 فرتن یک به ورزش طریق از چگونه و گرفت اجتماعی بلوغ و تکامل تحول، خدمت به را ورزش کارکشته، مدارسیاست

 را ملتی و داد آشتی سپید گرستم اربابان با را پوست سیاه ةشد آزاده هایبرده و داد پایان سپید و سیاه میان تاریخی

 .آوردم ایمان «فوتبال ایدئولوژی» به بخشید، رهایی «خشونت و نفرت» تاریخی چرخه یک به ورود از

 آفریقای ات داد فرصت که فوتبال عظیم ظرفیت یا بود ماندال گذشت و جسارت و بزرگی این که دانمنمی دقیقاً هنوز

 کی وارد ستمدیده، و ستمگر میان خشونت و نفرت پایانبی منازعه در منابع نابودی چرخه به ورود جای به جنونی

 وارد دهه دو طی تنها جنوبی آفریقای که کرد متحول را چیز همه نرم چنان بازی همین و دوش «ملی آشتی بازی»
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 «توسعه سپهر» به آینده دهه سه یا دو تا رودمی امید و شد «پیشرفت حال در سریعاً دموکراتیک» کشورهای جرگه

 .بگذارد پای

 یبردگ هادهه از پس و آفریقا، ملی کنگره رهبری به آزادی برای مبارزه سال سی از پس جنوبی آفریقای سیاهان

 انتخابات  ۴۹۹4 سال در که کردند مجبور را نژادپرست سپیدان حکومت سرانجام زندان، و خشونت و قتل با همراه

 حملت هادهه از پس سیاهان. شد برگزیده جمهوریریاست به آفریقا ملی کنگره رهبر ماندال، نلسون. کند برگزار آزاد

 سرد سلحها به دست هاخیلی. بود انتقام تشنه سیاه، جنوبی آفریقای. بودند شده آزاد نژادپرستی، ستم و بردگی ذلت

 عناصر فیهتص عملیات تا داشتند انتظار هم جدید دولت از و بگیرند را ستم و بردگی هایسال انتقام تا بودند برده گرم و

 یگر،د مدارانسیاست همه همانند تنها نه ماندال نلسون اما. کند آغاز را گذشته هایستم حساب تسویه و آپارتاید رژیم

 کشیینهک موج این برابر در قدرت تمام با بلکه نبرد، بهره خود بیشتر اقتدار برای موج این انرژی از و نشد موج این سوار

. ودب شده تقسیم پاره دو به جامعه عمالً. ایستادمی آن برابر در دادمی رخ سپیدان علیه خشونتی جا هر و کرد مقاومت

 یدانسپ برندهای و هامارک کردند،نمی خرید آنها هایفروشگاه از بودند، کرده تحریم  را حاکم سابقاً سپیدان سیاهان،

 ایانپ برای راهی وجویجست در صبورانه ماندال و. شدمی تلقی خائن کردمی همکاری سپیدان با کس هر و بود تحریم

 عماقا به خود با را شده آزاد تازه جنوبی آفریقای تا رفتمی و بود گیریشکل حال در که بود خشونتی چرخه به دادن

 .ببرد تاریخ

 مسابقات ۴۹۹۱ سال در. بیابد خشونت چرخه از رهایی برای راهی بزرگ مدارسیاست این تا بود کافی سال یک تنها

 تماماً( سباک اسپرینگ تیم) جنوبی آفریقای راگبی تیم اعضای. شدمی برگزار جنوبی آفریقای در راگبی جهانی جام

 هایازیب تحریم از سخن جا همه. بود جنوبی آفریقای سیاهان نفرت مورد تیم این خاطر همین به و بودند پوست سفید

 بیم ورد،خمی شکست جنوبی آفریقای تیم اگر و بودند رونقبی هاییبازی برگزاری منتظر همه تقریباً. بود تیم این

 دانسپی و سیاهان بین جدید نفرت یک سرآغاز توانستمی که فترمی سیاهان توسط سراسری هایجشن برگزاری

 دنبال هب انسانی، و روشن ایاندیشه و باز چشمانی با که بود ماندال این انگیزی،نفرت فضای چنین یمیانه در و. باشد

 سفیدان بیراگ تیم لباس که کرد اعالم ماندال که شد چنین و. کند تبدیل ملی فرصت یک به را تهدید این تا بود راهی



 

 «مسیر آشتی؛ از استبداد به دموکراسی»کتاب  معرفی/ ۱

 

 هر که گفت و. رودمی استادیوم به نیوزلند، با جنوبی آفریقای تیم میان راگبی مسابقه تماشای برای و کندمی تن به را

 پیدانس تیم همان یعنی) جنوبی آفریقای راگبی تیم از حمایت به باید خواهدمی را جنوبی آفریقای سربلندی کس

 به رهبرشان با همراهی برای سیاهان از بسیاری. کرد روروبه شکست با را تحریم ماندال، حرکت این. برخیزد( ستمگر

 لویزیونت طریق از و شدند چشم یکپارچه کشور کل. کردند تشویق را کشورشان راگبی تیم و بردند هجوم استادیوم

 و ردبُ را بازی جنوبی آفریقای راگبی تیم و شد همراه ماندال مسیحایی نفس با الهی تقدیر و. کردند دنبال را بازی

 .شد ۴۹۹۱ راگبی جهانی هایبازی قهرمان جنوبی آفریقای

 اهدا یمت پوست سفید کاپیتان به را قهرمانی جام داشت، تن بر را باکس اسپرینگ تیم لباس که حالی در ماندال

 نینچ و کردندمی پیروزی احساس هم با سپید و سیاه. شد شادمانی در غرق جنوبی آفریقای ماندال، اقدام این با. کرد

 شد نوبیج آفریقای تاریخ در عطفی نقطه مسابقه این واقع در. گرفت شکل جنوبی آفریقای در ملی جشن یک که شد

 تشکیل  1توتو دزموند اسقف ریاست به آن از پیش که «آشتی و حقیقت کمیسیون» راه که بود تحول این از پس و

 .کرد آغاز تاریخ مسیر در را ایتازه راه جنوبی آفریقای و شد هموار بود شده

 همه یبرا کتاب این. است جنوبی آفریقای تازه تولد این از توتو دزموند اسقف جذاب روایت «آشتی مسیر» کتاب

 را ما ذهن تواندمی که است ارزشمندی تجارب از انباشته عادی مردم چه و نخبگان چه مداران،سیاست چه ایرانیان،

 و شناسیروان ارشد کارشناس) رستمی آقای فرمان از .سازد آماده مانجامعه جاری واقعیات با تردرست مواجهه برای

 .سپاسگزاریم نیز است، داده انجام را کتاب این معرفی که( توسعه فکری پویش پژوهشگر

 ۴3۹۱ بهمن ۴3/   رنانی محسن                                                                                             

 

 

                                                           
1. Desmond Tutu 
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در آفریقای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل  1اسقف اعظم کلیسای آنجلیکاندزموند توتو :معرفی نویسنده .2-2

نژادی در این کشور است. توتو پس از  2و یکی از رهبران جنبش علیه تبعیض و آپارتاید ۴۹94در سال 

، ریاست کمیسیون حقیقت و آشتی در این کشور را بر عهده گرفت تا ۴۹۹۷در سال  نلسون ماندالپیروزی 

مسیری بیابد، مسیری به سوی یک جامعه غیر نژادی، غیر شد برای عبور از حمام خونی که پیش بینی می

ادی ه با افراندازی این کمیسیون و چگونگی مواجهجنسی و دموکراتیک. این کتاب تجربه و سرگذشت راه

کننده حقوق بشر و عامالن اجرای فرامین دولت آپارتاید بودند. مردمی که هویت است که قربانی اَعمال نقض

انسانی آنها تحت لوای یک دولت استبدادی از بین رفته بود. چه قربانیان و چه عامالن اجرای آن فرامین 

منشی ای از توان و بزرگو الزم بود تا به مرحله انسانی، هر دو طرف قربانی یک رفتار استبدادی بودندغیر

                                                           
1. Anglican 

2. Apartheid 

   بنگاه ترجمه و نشر پارسه

 از استبداد به دموکراسی ؛مسیر آشتی
 شود؟اگر فراموش کنیم، عدالت چه می

 دزموند توتو                                                                                                       :                نویسنده

                                                                                                           بهمن احمدی امویی                                                                                                :               مترجم

 ۴3۹۱وم س                                                                                                              :       نوبت چاپ

 ۴۴00               :                                                                                                              شمارگان

 ۹۲9-۱00-۷۱3-۷۱۹-۱: شابک

 0۷۴۱۱4۲۲40۱: تلفن

http://www.parsehbook.com                                                Email: info@parsehbook.com 
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 1یایی داردخدا روهای توان به کتابهای توتو میبرسند که بتوانند ببخشند و بخشیده شوند. از دیگر نوشته

 اشاره کرد. (۴۹93) 3و امید و رنج ؛(۴۹۹۹) 2ای وجود نداردبدون بخشش آینده ؛(۷003)

سال  ۷0گار، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصادی است. او در روزنامهبهمن احمدی امویی  :معرفی مترجم .2-3

ها و مقاالت بسیاری را نوشته است. از این ها، گزارشها و مجالت مختلف گفت وگوگذشته در روزنامه

مردان جمهوری اسالمی چگونه تکنوکرات  ؛ واقتصاد سیاسی جمهوری اسالمینگار تا کنون دو کتاب روزنامه

 منتشر شده است. ،اندشده

نی بیاین کتاب پروژه آشتی ملی و بخشش سراسری در کشوری که در آن پیش: مخاطبان اصلی کتاب .2-4

های سیاسی، فعاالن مدنی، نهادهای غیر رفت را به تصویر کشیده است. نقش تمامی گروهحمام خون می

م نهاد در این روایت مورد واکاوی های مرددانان و سازمانهای زنان، حقوقدولتی، روزنامه نگاران، انجمن

ده آمیز واکاوی شقرار گرفته و عملکرد آنها در تقویت و سر پا نگه داشتن یک رژیم استبدادی و تبعیض

ش ای دارد. آنهایی که به دنبال کاهرسد این تجربه عملی پیش رو، قابلیت استفاده گستردهاست. به نظر می

به  کنند نیازهای سیاسی و اجتماعی کشور که فکر میند، گروهاعدام و گرفتن بخشش از صاحب خون هست

کنند باید در یک چارچوبی گو و شناخت بیشتر از هم دارند و همچنین مردم و حاکمیت که تصور میوگفت

قول  ای که بهگو برسند، نیاز دارند که این تجربه را مرور کنند. تجربهوبه تفاهم، همکاری و آشتی و گفت

یک معجزه است و همچنان که این معجزه در افریقای جنوبی روی داد، در هر نقطه دیگر از جهان  نویسنده

 ها هستند.تواند روی بدهد، زیرا که سازندگان این تجربه خود انسانهم می

می بخشیم ولی »گوید:اصلی کتاب روی این شعار نلسون ماندال استوار است که می محور محوری: ایدة .2-5

در این کتاب چگونه، چه چیز و چه کسانی را بخشیدن و اینکه چطور اَعمال ناقض «. نیمکفراموش نمی

حقوق بشر و اقدامات غیر انسانی گذشته فراموش نشود، مورد توجه قرار گرفته است. چطور گذشته را 

                                                           
1. God Has a Dream 

2. No Future without Forgiveness 

3. Hope and Suffering 
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توان پشت سر گذاشت و تضمین عدم اجرای آن در آینده، همه مواردی است که در سرگذشت تجربه می

شود. نویسنده هم کسی است که خود ریاست کمیسیون یقای جنوبی با خوانندگان به اشتراک گذاشته میافر

اش بر عهده داشته است. این نوشته یک روایت حقیقت و آشتی این کشور را از ابتدا تا آخرین روز کاری

 .های عادی است که کارهای بزرگی انجام دادنددست اول و واقعی از انسان

 حتوای کتابمعرفی م .3

ارتاید، آپ رژیم گسترده هایخشونت قربانیان رنج و درد به بخشیدن التیام و شفابخش عدالت اجرای چگونگی

 است اقدامی»این نوع عدالت  .است داده اختصاص خود به را کتاب این در شده مطرح موضوعات مرکزی هسته

 توأمان را طرف دو هر که روشی .انددیده آزار او دست به اعضایش است که ایجامعه به مجرمان بازگرداندن برای

 را خود تا دهدمی قرار تجاوز از خورده زخم جامعه اختیار در دوباره فرصتی که اقدامی .کندمی درمان و معالجه

 را جنوبی آفریقای در عدالت از روش این به آوردن رو دلیل ترینمهم نویسنده .«شود متحد دوباره و کند بازسازی

 هایگروه سوی از دوم جهانی جنگ از پس که نورنبرگ دادگاه چون هاییروش بررسی با و داندمی موضوع همین

 ردک واگذار گذشته به را گذشته باید که روش این و شد اِعمال هابازنده باره در عدالت اجرای برای جنگ در پیروز

 عدالت یک به رسیدن برای»:  کندمی بیان کرد، باز را گذشته زخم نباید آمیز صلح آینده یک به رسیدن برای و

 ایبماند، چاره پایدار صلح این و شوند مندبهره آن از گذشته هایسال هایخشونت در درگیر هایطرف همه که

 ینا اساس. دارد بسیار فاصله شخصی رویکردهای با دیدگاه این که این ضمن. نبود بخش شفا عدالت اجرای جز

 اده،افت آنها برای که هاییاتفاق که است واقعیت این پذیرفتن همچنین و هاآدم رنج و درد به احترام و توجه روش

 خشیب شفا عدالت و عدالت کردیممی اعالم باید پس .است بوده شاناجتماعی روابط گسیختگی هم از نتیجه تنها

 ملت، دردهای التیام و بخشش آشتی، برای هاتالش تمام که شودمی محقق زمانی هستیم، آن اجرای پی در که

 .«باشد گرفته صورت
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 د،بو جدید دموکراتیک دولت روی پیش که بسیاری هایضرورت و کشور مالی منابع محدویت دیگر سوی از

 به تغرام پرداخت مسئولیت و کنند انتخاب توانستندمی آنها» .بگیرند پیش در را روش این که کردمی ایجاب

 این ای و بیاندازند دولت گردن داشتند، بر مردم علیه دولت کارکنان که هاییخشونت واسطه به را دیدگانآسیب

 و انگرسنگ برای زندگی، غذایی برای سقفی هانخانمابی برای تا کنند هدایت سمتی به را موجود هایسرمایه که

 .«کنند تهیه آموزشی مؤسسات و ازدحام پر مدارس برای میز و تخته

 تمام .است آن اعضای ترکیب و آشتی و حقیقت کمیسیون جنوبی، آفریقای دوران این بارز هایویژگی از یکی

 از نفر دو. بودند سفید بقیه و سیاه کمیسیون اعضای از نفر ۴0 تعداد .داشتند حضور آن در کشور نژادی هایگروه

 سیاسی هایگرایش نظر از .دانستمی آنها نماینده را خود آپارتاید دولت که بودند، نژادی ۴آفریکانر نژاد از هم آنها

 ود حتی و هندو مسلمان، راستگرا، مسیحی، کارانمحافظه تا تندرو هایچپ از .بود آنها میان در تفکری نوع همه

 معتقد همگی که بود این آنها میان مشترک نقطه تریناختالف، مهم همه این با .بود آنها میان در المذهب نفر

 .است انسانی ضد و بشر ضد خود ذات در آپارتاید رژیم بودند

 منتظر زندان بیرون در سال ۷۲ مدت به او. است ماندال نلسون همسر محاکمه کتاب مهم فرازهای از یکی 

 امانج خطایی آزادی برای مبارزه مسیر در اما .کرد تجربه را خانگی حصر و بازداشت و تبعید بارها بود، خود شوهر

 در او که هاییخشونت. کرد ایجاد را بشر حقوق گسترده نقض هایزمینه که شد هاییروش اِعمال منشا و داد

 این و کرده مبارزه آنها با هاسال که کرد کسانی همانند را او سرانجام داد، بروز خود از آزادی برای مبارزه توجیه

 مهمحاک تلویزیون هایدوربین و هارسانه مردم، چشم برابر در را او آشتی و حقیقت یونکمیس. داده بود هزینه همه

 قتیو» .بخواهد پوزش بود، کرده وارد قانونی غیر عذاب و رنج آنها به که مردمی از تا رساند نقطه این به را او و کرد

 «.شویممی آن از اینمونه به تبدیل خودمان داریم، را نفرت بیشترین چیزی از ما

                                                           
1. Afrikaner 
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 و دکشمی میان به را الملل بین حقوق و حقوقی مسائل زمانی گیرد،می خود به مذهبی لحن جاهایی در کتاب

. داردمی وا گریستن بارها به را انسان آنهاخواندن  که کندمی بازگو را هاییانسان هایشکنجه داستان هاییزمان در

 ناامید انسان از توتو همه این با

 هک انسانی است معتقد و شودنمی

 و خشونت همه این تواندمی

 ارزش دهد نشان خود از جنایت

 وقتی که چرا داشت، را شدن خلق

 نلسون مثل کسانی آنها میان از

 به خداوند آورند،سر بر می ماندال

 .زندمی خود لبخند الخالقین احسن

 یتحلیل ارائه با و پردازدمی آپارتاید رژیم در نهادها برخی فعالیت نحوه بررسی کتاب به دیگر، بخشی در

 حتی و صنفی فعالین و قضات و دانانحقوق نگاران،روزنامه چون نهادهایی همکاری چگونگی شناسانهجامعه

 هک رژیمی. کندمی تشریح آپارتاید رژیم رفتارهای توجیه و داشتن نگه سرپا در را مذهبی نهادهای و دانشمندان

 شتیسرنو چنین که افتدمی اتفاقی چه. باشد داشته دوام روز یک توانستنمی هرگز نهادها و افراد این وجود بدون

 رورشپ را افرادی چنین که است استبدادی نظام یک کارکردهای نویسنده عقیده به. خوردمی رقم جامعه یک برای

 از اهنظام این پیچیده ساختارهای در شانانسانی هویت و کشندمی یدک را انسان نام فقط که هاییانسان.دهدمی

 انیقرب اند،سرگذاشته پشت هاسال را رژیمی چنین در زندگی تجربه که مردمانی همه رو این از .است رفته بین

 ربهتج آیندگان، هرگز چشم مقابل در آن دادن قرار با و شوند بخشیده و ببخشند را همدیگر باید همه و هستند

 .نکنند تکرار  را گذشته تلخ

 

سر  محاکمه کتاب مهم فرازهای از یکی سون  هم ست  ماندال نل  به او. ا

 و تبعید بارها بود، خود شوهر  منتظر زندان بیرون در سال  ۷۲ مدت

شت    آزادی برای مبارزه مسیر  در اما .کرد تجربه را خانگی حصر  و بازدا

 نقض هایزمینه که شااد هاییروش اِعمال منشااا و داد انجام خطایی

 .کرد ایجاد را بشر حقوق گسترده
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 اتفاقی» :است معتقد کتاب نویسنده

 یک داد روی جنوبی آفریقای در که

 در که ایمعجزه اما. است معجزه

 قابل نیز دنیا این از دیگری جاهای

 خاورمیانه، فلسطین، در. است تحقق

 قومی هایخشونت که جوامعی و ایرلند

 عین در و اندکرده تجربه را نژادی و

 افتادن خطر در و کشور تجزیه بیم حال

 .«نکنید فراموش اما ببخشید. دارد کارایی روش این است، زیاد بسیار ملی منافع

 های این کتاب برای مادرس .4

پر  ةرصع رسد نلسون ماندال زمانی که این گزاره کلیدی را، دربه نظر می؛ «کنیمبخشیم ولی فراموش نمیمی»

است اما فراموش « امری ارادی»از تضاد و تالطم سیاست، مطرح کرده، به این امر توجه داشته است که بخشیدن 

تصور کرد: را توان دو حالت چه خرد، میو هر خطا و بخششی، چه کالن  ةارادی نیست. به طورکلی، دربار ،کردن

ه ک رسدمیمختلف درونی خویش به این نتیجه  هایفرد به خاطر حفظ هماهنگی و هارمونی جنبه نخست اینکه

 ه اصالًک کند رفتار ایگونه به اینکه هن ،نمایدبهتر است از توان خود برای بخشش استفاده کند و از نفرت دوری 

سئله مکه  ممکن است حافظه توان یادآوری دارد و با تلنگریکه هم باشد  این نکته غافل ازای وجود ندارد و مسئله

از طریق فشارهای بیرونی  ممکن است که فردحالت دوم در ؛ سازدطرح شود و روان فرد را به خود مشغول مدوباره 

ی از اهای زندگی به مجموعهبا رنج بیشتر و تحمیل هزینه برابر استکه نبخشیدن  قانع شودو یا استدالل جمعی 

 .زدود ا کامالًتعدیل ی ها راها و هزینهین رنجا توانو اراده و انجام یکسری اقدامات می تصمیمیک  که باها، انسان

 

سیون  جنوبی، آفریقای دوران این بارز هایویژگی از یکی   قتحقی کمی

شتی  و ست  آن اعضای  ترکیب و آ  آن در کشور  نژادی هایگروه تمام .ا

ضور  شتند  ح ضای  از نفر ۴0 تعداد .دا سیون  اع   سفید  بقیه و سیاه  کمی

 . بودند

 از .بود آنها میان در تفکری نوع همه سااایاسااای هایگرایش نظر از

سیحی،    کارانمحافظه تا تندرو هایچپ ستگرا، م سلمان،  را  و هندو م

 .بود آنها میان در المذهب نفر دو حتی
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فی نفسه دارد، عملی ای که خطا به هر ترتیب، بخشیدن توسط هر فردی، در هر جایگاهی، با هر عمق و دامنه

با رنجی کمتر نخست به خود را بخشی، در واقع ادامه زندگی ؛ چرا که وقتی میاست و فضیلتمبارک و خجسته 

آیی برای آنکه بلندی را نشان کنی آن هم در ارتفاع شکوهمند فروتنی: کوتاه میتقدیم میو سپس به دیگران 

 کنی.گیری و به هم فهمی و همراهی گذر میدهی، از نفرت فاصله می

شود یالیه الیه م ،موضوع بخشش که آن هنگام به ویژه ،از قلم انداختنباید را  البته در این میان مسئله عدالت

ی این انتظار منطقخوانند داستان را میو  هستند گیرد. عالوه براین، افراد زیادی که تماشاگرخود میو سطوح به 

و شرط زندگی که همان عدالت است، رعایت شده باشد.  را دارند که عدالت در ساحت بخشش و عفو، شهید نشده

ر است ای عزیز است که بهتتی کند، قاعدهبنابراین، بخشیدن بدون فراموشی و با رعایت اقداماتی که عدالت را عملیا

زندگی  های زیادیکه تا قبل از ورود به مشروطه با هزینه برای ایرانیاندرباره آن بیشتر بدانیم و بخوانیم؛ به ویژه 

 ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کرات در میان شاهان و مردم وجود داشتهکردند و کثرت مرارتمی

کسب  ،های زیادها و سختیآن هم با هزینه، ییهاموفقیتدر این زمینه  ۱۲بعد از مشروطه و انقالب  هاست. اگر چ

رفت که بعد از مشروطه به تعبیر شاملو، انسان انتظار آن می است؛ یافتهها کمتر تقلیلولی کثرت مرارت ایم،کرده

جای آشتی باقی نگذاشتیم. با این وصف، خیلی هم را رعایت کنیم اما نکردیم و آزارها به رقیب و دوست فرمودیم و 

 ماندال، برای ما که دغدغه توسعه و گذاری کم هزینه و آرام «راه دشوار آزادی»همچون اثر  «مسیر آشتی»کتاب 

و  (چپ و راستهای سیاسی )به اصطالح جناح هب نخست: شودمیتوصیه  آنخواندن است و  مندداریم، ارزش را

دانند و بخشش را عاقالنه. خواهند و نفرت را ابلهانه میبرای خود و دیگری میرا تری آنان که زندگی آرام سپس به

 ردها بار آنها بهرهمسیر آشتی  درتوان ت که میسخن گفته اسخود اسقف توتو در اثر خود، از تجارب و اقداماتی 

حتی برای  ،عدالت را در عمل به عبارت دیگر ،برای آنان کاری کرد اًرا به رسمیت شناخت و واقع دیدگانو رنج 

عدالتی که شوخی نپذیرد و تعارف را رد کند. به عنوان مثال، ترکیب افراد متفاوت  اجرا کرد، ،همسر نلسون ماندال

یم محکوم هست ما در نهایتکمیسیون حقیقت و آشتی به ریاست توتو، این درس ساده و عمیق را برای ما دارد که 
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نها آ حذف کردن و به رسمیت نشناختن وتر از خودمان زندگی را ادامه دهیم با دیگرانی بسی متفاوت به اینکه

 اش جز پلیدی و پلشتی چیزیآفریند و ثمرهداری میهای ریشهعین کاشتن تخم نفرت و کینه است که مصیبت

دهد که در بخشش ) نه فقط در خطاهای کوچک با ذکر تجارب خود به زیبایی نشان میدر این اثر نیست. توتو 

فضای زیستی را برای خواهران  توانآن می ت و نیرو نهفته است که از مسیربرای خطاهای بزرگ( این قدر کهبل

 صلح و آشتی آفرید و از استبداد به سمت دموکراسی دستی دراز کرد و اعتماد ساخت و آغازی دوباره داشت. 

که همان  انمیافتگی را فرآیندی تلقی کنیم که ما را به مطلوببا نظر به سطور باال، اگر حرکت به سمت توسعه

سد فضای رها را کمتر کند. به نظر میباشد و رنج ، چه بهتر که این فرآیند کم هزینهرساندمییافتگی است، توسعه

ته تواند به آن نظر داشترین راهی است که فرآیند توسعه میآشتی و به تبع آن صلح با درون و بیرون، کم هزینه

ی آسان امند و گران بخشش را، به شیوههایی هستیم که عمل فضیلتشخصیتباشد. البته ما در این میان نیازمند 

یافتگی نهای ضمنی مفیدی در فهم توسعهتواند داللتمی« مسیر آشتی»کتاب  .نشان دهند و آنرا پیچیده نکنند

جه اراده ینیافتگی، نتباشد و این نکته اساسی را نشان دهد که در سطح کالن، قسمت زیادی از توسعه ما داشته

 فهمیم.کنیم به تعبیر کانت، معنای اراده را بهتر مینکردن در بخشیدن است، چرا که وقتی اراده می

 برای خوانندگان پیشنهادهایی .5

ه صرفاً هایی کشود و کتابواقعیت این است که این ادبیات تقریباً در ایران برای نخستین بار است که ارائه می

که در متن  1«مرگ و دوشیزه»راحتی در دسترس نیستند. شاید بتوان به همان فیلم  به این موضوع بپردازند به

البته تجارب کشورهایی چون آرژانتین و شیلی در مورد چگونگی گذار از  کتاب هم به آن اشاره شده، استناد کرد.

از ابهاماتی است که  استبداد به دموکراسی هم تا حدودی نزدیک به تجربه افریقای جنوبی است. اما همه آنها پر

ها نتیجه دهد چرا آن روشهمچنان در آن کشورها مورد نقد است و در این کتاب هم به آنها اشاره شده و نشان می

                                                           
نویس ای از آریل دورفمن رماناین فیلم براساس نمایشنامه ه نمایش درآمد.ب ۴۹۹4لهستانی که در سال  -. فیلمی از رومن پوالنسکی کارگردان مشهور فرانسوی۴

 در رژیم دیکتاتوری سایق در یکی از کشورهای آمریکای جنوبیپیشتر معروف شیلیایی ساخته شده است. داستان فیلم در مورد زنی است که  نویسو نمایشنامه

 شکنجه شده است.زندانی سیاسی بوده و 
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« یر آشتیمس»این است که ترجمه کامل کتاب  ،بنابراین پیشنهاد ما به خوانندگان این معرفی الزم را نداشته است.

های ها و بخشیدنها و گذشتها و خاطرهها و تجربهند و آنگاه تک تک ایدهرا تهیه و به صورت کامل مطالعه کن

های مجازی به شده است را با دیگر ایرانیان در خانه و مدرسه و اداره و شبکهمطرح فراموشی که در آن کتاب بی

هایی که در دیگر ملت بتجارکردن راه گذار به توسعه و آزادی، راهی جز استفاده از اشتراک گذارند. ما برای کم

 خود را تکرار کنیم. های گذشتهاند نداریم؛ و گرنه محکوم خواهیم بود که تجربهاین راه موفق بوده


