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  راث ماندگار مانداليم
  
  ۱۶/۹/۹۲ :خروم  ،هبنش زور ،دامتعا همانزور :عبنم

  
در  ديجنبش ضد آپارتا يروزيد و پيا دهکر يران سپريا يانقالب يخود را در در فضا يو نوجوان ينکه دوران کودکيبا توجه به ا

و آغاز  يجوانافکار شما در نو يريگ شکل يها مصادف بود با سال،که او ين آزادينلسون ماندال و همچن يبه رهبر يجنوب يقايفرآ
  افکار شما داشته است؟ يبر رو يرياو چه تأث يها شهيت نلسون ماندال و انديشخص ،يجوان

من داد  رخ ۵۷که انقالب  يزمان. گذراندم يرا م ت خوديها دوران طفول ندارم و آن سال يچندان ي ام انقالب خاطرهيالبته من از ا
 ي دربارهر آنچه ه. ميران بازگشتيبه ا ۵۸پس از انقالب در سال و  بردم يبه سر م رانيسال داشتم و به همراه خانواده در خارج از ا چهار

که به عنوان  ،ن عرصهيگر در ايک بازينه به مثابه  ام؛ و خوانده  دهيت که بعدها شنس يزيآن چ ي زمره ردانم د يم ۵۷انقالب بهمن 
. ام تا به امروز دهيامان بخشس ۵۷ر و درک خودم را از انقالب يها تصو ها، و خوانده دهيها، شن ق گفتهين معنا که از طريبد. ک تماشاگري

به هر حال . فاصله دارد يليخدارم  ۵۷بهمن  ياسالمده انقالب ياز پد که اآلن يريرستان داشتم با تصويدب که در دوران يريتصو
 قيطراز  خيدر طول تارده يهمزمان با لف و نشر آن پددر طول زمان و ما  يداور، ميسر و کار دار ياجتماع يها دهيبا  پدکه  يهنگام

 را  يروزگار .مثل من يريام و کث ن گونهيا ۵۷انقالب  ي ه من دربارهر شود؛ چنانکييخوش تغ تواند دست يسته ميها و تجربه ز خوانده
 اديبه خوب  ،ران داشتيهم به ا يسفرو د يان رسيان نلسون ماندال به پازند ي ساله ۲۷و دوران رخ داد و  يجنوب يقايتحوالت افرکه 

در جهان  ياسيس مناسباتام نسبت به  يو درک و تلقام  يشخص يبا توجه به مش. کردم يرصد م ران واقعه يا اخباردارم؛ آن زمان 
ماندال از خود که را  يبه طور قطع رفتاردارم، ت و مدارا يمدن زينک و يکه به ساز و کار دموکرات يقيعم يدلبستگ نيهمچند و يجد

 يرا شخص خود را ببخشد و  مسائلسابق دشمنان  نگونه بتوانديا يکه فرددهد  يکمتر رخ م کنم يم گمان. ميستا ياً ميقو ،نشان داد
ش ها او و هم نژادانکه آن يا اندازها دست کم به همان ين وجه ممکن يتر روز را به سختيدشمنان د ،خاطر يتشف  يبرانخواهد و  ندينب

 داشت يفيکه بار تخف »نگرو« ي واژه خوشبختانه ماندال، ز يش برانگيستا يدار شتنيصبر و خو به سبب. مجازات کند ،ت کردندياذ را
 شهيهم صدر ماندال ي سعهمن،  يبرا .ان رخت بربستيرفته رفته از مبود،  يجنوب يقايآفر ن يسرزم اهان درير کردن سيو متضمن تحق

دشمنان ماندال .  يجنوب يقايآفر خشونت در جامعهنه نشدن ينهاد يق او در راستايتوفن جهد پريهمچن ؛استز بوده يانگبر نيتحس
 تااجازه نداد » خون به خون شستن محال است و محال«به مصداق آن سخن موالنا که  .فراموش نکرد ن حاليد و در عيش را بخشيخو

آثار و  علتبه  يبا انقالب و ساز و کار انقالب مدموکرات بودن ياقتضا من به. دنه شويبه راه افتد و خشونت نهادحمام خون در کشور 
. پسندم يمماندال را  ي وهيشن رو ياز ا ؛ستميهر نبر سر مچندان  ،داردبه دنبال مدت و درازمدت  انيکه در م  يا رو  کننده ـ و  ـريج زينتا

 يقايفرآک در کشور يساز و کار دموکراتنه شدن ينهاد او به  .نه شوديدر جامعه نهاد خشونت و اجازه ندادز بود يخشونت پرهماندال 
به خاطر  ؛ستادر تناسب قيبا خال ما در باب مدارا کردن يعرفا يها ها و آموزه هياو با توص يمنشمدارا . رساند فراوان مدد يجنوب

ن دو حرف ير ايتفس يتيش دو گيآسا«: ديگو يحافظ به ما م. ميستا ياً ميماندال را قو ين مشيا زين دارم يسنت عرفانبه که  يا عالقه
اما ماندال نشان . دشوار سست با يمدارا هستندکار که دشمنِ يانصافاً مدارا کردن با دشمنان »با دشمنان مدارات با دوستان مرو/ است 

او . ددرآم مرافقتبودند از دررسانده  آزارش هم نژادانو او سال به  يها سالکه  يبا دشمنان ن کار برآمد ويشود از پس ا يمکه  داد
 يکردين رويچن .که رخ نداده است ييگو؛ ه برانديو به حاش بزند عقب که رخ دادهرا از آنچه  يريکثده کند و يده را ناديدتوانست 

را  يات درونيو منو ينفسان اتيمشته؛ يخيد کالن تاريو هم دست ا يدرون يشخص ياخالق يدگيو ورز سلوک يم متوقف بر نوعه
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آنچه را ، کنم ينظر م اش  و کارنامهماندالدر  يرونيکه من به مثابه ناظر ب يهنگام. بودن و ملت سرنوشت کشور تةدلبسصرفاً دن و يدن
ن سرا يهر آنکس که بد«: نوشته شده يلحسن خرقاناِبارگاه ابو بر سردر .کنم ين ميو تحس ميستا يمرا داد رخ  يجنوب يقايفرکه در آ

 يها انگاشتن و بر صدر نشاندن انسان يجد از  تعبارتس يز خرقانيانگ ن سخن دليام ايپ. »ديپرسممانش ياز ا د ويد نانش دهيدرآ
 درآن هم ؛  را در روزگار ما انجام داد يبزرگ ن کاريچن ماندال. آنها تيو جنس نيفارغ از نژاد، د ؛يدارِ انضمام پوست و خون گوشت و

احقاق  ير راستابه حق دو  ن شدهينه و انتقام عجيها رفته، با ک که بر آن يظلمبه سبب مظلوم،  يها انسان رعمومِيضمکه  يطيشرا
اهان يماندال نشان داد س. شود يمکار  يخشونت هم چاشن ،در اکثراوقاتست که آنجا .زنديخ يبر م گر مظلومانيخود و دحقوق 

درس  ،ن جماعت بودنديا دهقسم خور روز دشمنانيکه تا د يکسانبه ن حال يقا حکومت کنند و در عيفرآ ي توانند در جامعه يم
  .دهند و مدارات يمعنو
  

د نلسون ماندال کريد، رويا اخالق پرداخته ي خود به موضوع اخالق و فلسفهها و مقاالت  از  کتاب ينکه شما در برخيه ابا نظر ب
  داشته است؟ يو اجتماع ياسيس ي بر اخالق در حوزه يريچه تأث يو اجتماع ياسينسبت به مسائل س

رفتار کرد و در کسوت  »گرا لتياخالق فض«ماندال طبق م يد بگويبام، يسخن بگو يالقمکاتب اخ يها اگر بخواهم مطابق با آموزه
 ين المللي، مناسبات و روابط بمختلف يها کشور ياسيدر نظام س. از در مرافقت درآمددشمنان خود و  نيمخالف بامند  لتيفض يانسان

ت ياکثر ينه شدن درد و رنج برايده و کمينه شدن فايشيب يعني ؛شود يم ميتنظ »ياخالق ييده گرايفا«عموماً بر اساس مکتب 
ن الملل يکه در عرف ب نجا نشأت گرفته؛ يهم از ا» يمنفعت مل«مفهوم . ست يالملل نيب ياسيبخش مناسبات و روابط س امشهروندان، قو

و خاص  يت بحرانياما با توجه به وضع. کنند يم ميتنظ نيريبا سا روابط خود رااصل ن يبر هم يمبتنرفته شده و کشورها يست پذ يامر
، يشخص سلوک ينوع؛ چرا که متضمن بود ياخالق  ييگرا دهيفا که ماندال کرد، فراتر از يدر آن زمان، کار يجنوب يقايکشور افر

 را که يدپوستانيسفاز  يريجمع کث به عدالت رفتار کنند و حق داشتند تانژادان او  همماندال و  ديشا. بود و کف نفس يدار شتنيخو
مانه يدادند کرم بورزند و کر حيو به زندان افکنند؛ اما ترج ن عادالنه محاکمه کننديبا مواززده بودند، اهان يست يدست به آزار و اذ

او . بودمانه يکر کرد، که ماندال يرفتار ند؛ينش ي، فوق عدالت مجود و کرم، نقل شده نيلمؤمنر اياز امآنچه بنابر  .رفتار کنند تا عادالنه
. دشوارت يبه غابود  يالبته کار قا برقرار کرد؛ که يفرآ  ي جامعهکرم در  ي هيپاکه بر ، روابط را نه بر اساس عدالتو مناسبات 

چنانکه  .ته بوداه پوستآن کشور رفيست يجمع تياکثردر حق  که يتيجنا ظلم و جور و يدر پ ،انباشته شده يها نهيخصوص با آن ک به
ت يو با توجه به محبوب خود کار کرده بود يو رو کردهشه يپ يخودساز او ن حاليدر ع ؛بود دهيسال زندان کش ۲۷ ماندال  م يدان يم

شتر يب، يمکاتب اخالقکنش او، مطابق با . بازگرداند يبخشد و آب رفته را به جو را سامانش کرد تا کشور يکه داشت سع يرينظ کم
 يانسانروابط تا  ديکوش... صبر، بخشش، فتوت  مانند يلئنظر قرار دادن فضااو با مد .ک استيگرا نزد لتياخالق فض يها آموزهبه 
اخالق مردان مناسبات و روابط را بر اساس  عموم دولت، يط عاديدر شران است که يتصورم ا .نه کندينهاد را در جامعهبر مدارا  يمبتن

ر حرکت ينظ ييها حرکتالبته  ،در راه است يشود و بحران يمواجه م يا ژهيت ويکشور با موقع ياما وقت کنند؛ يم ميگرا تنظ دهيفا
، خشونت يجنوب ياقيفرآدر  ديگر جنبش ضد آپارتايد يها مؤلفه از يکي. ن حال کارآمديو در ع، سترگ است و سخت ماندال

 گرنهو تر است؛ کيت نزديانسانقت يحقبه  ،ز باشديپره ونتکه انسان خش يزانيبه م ؛ستا يلت اخالقيک فضيهم  نيا .بود يزيپره
وگرنه هر که / ياموزيوفا و عهد نکو باشد ار ب« ؛ به قول حافظ ستين يهنر نفسه  يف روان شدن، آن يو از پ يگريخشم گرفتن بر د

و  پرورده شتريخود را ب يوانيح ي هي، سوبها دهد شتريب خودو نقارنه يه خشم و کيو تخل تيعصببه  هر چه انسان . »داند يستمگر ينيتو ب
جهت که  يبه هر حال خشونت ست؛ يمطلق امر موجه به طور يزيخشونت پره م که يخواهم بگو ينم البته. به منصه ظهور رسانده است
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اما . کنم يخشونت را به طور کامل نفاعمال ستم تا ِ يبر آن ن . خود قابل دفاع يو در جا است معقول يامر، دهد يانت نفس رخ ميص
ش يخوجان حفظ  يفرد براکه  يوخشونت ،ک امر استي ،ج دادنيرا بر صدر نشاندن و ترو يريگ دعوت به خشونت کردن و انتقام

رابه يريو انتقام گ و عدم دعوت به خشونت يزيونت پرهفرهنگ خش د يکوشماندال  .ست يگريامر د شود، يمجبور به اعمال آن م
 بقطو شده  يميعظ يه گرفتار جنگ داخليکشور سورمتأسفانه  ،ميکن يکه با هم صحبت مام يان يهمدر . ان نشان دهديجهان

م ياز مخالفان رژ يکي شيپ يم چندياد داريبه . اند کشته شده هيتا کنون در سوربالغ بر صدهزار نفر  سازمان ملل يرسم يها گزارش
  يکه به وجد آمده بود، وجد يدر حال ن گرفت ويدرآورد و مقابل دوربنه او ياز سرا  اوان را کشت قلب ياز نظام يکيکه  ياسد زمان

نه يان را از سشم و قلبيبشکاف نيچن نيرا ا انينظام گريد يها نهيد سيکه ما با، بانگ برآورد خواست يبرمو نفرت نه يکه از عمق ک
 جا ني، کار بدگرفته نشود يورز خشونت ياگر جلو .رو به رو شد ين الملليب ي جامعه دياعتراض شد باالبته  ن حرکتيا ؛ميدرآور

 گرا لتياخالق فض يها نظر قرار دادن  آموزهمدماندال با . دهند يرا در دستور کار خود قرار م ج  آنيو تروس يتقد يا و عدهرسد  يم
  .انجام داد معاصر ياسيخ سير در تارينظ و کمت بزرگ يبه غا يکاربه همگان داد و  يسبزرگ در،  يزيپره  ج خشونتيترو با و 

  
ه يتشب يعرفان يها ت او را به خصلتيشخص يها يژگيشود، و يت نلسون ماندال گفته ميشخص ي که درباره ييها ن روزها در سخنيا

  ست؟ين باره چيدگاه شما در ايد. کنند يم
 يبنا به گواه ،ماندالتوان گفت  يبله، م. بود ن معنايناظر به هم ان خواندم کهيحجارد يسع يآقااز  يا نوشتهشرق  ي روزنامهدر راً ياخ
وردم، آچنانکه  .گردد يشود و ملکه او نم ينه نميدر انسان نهاد يراحت که به يش گرفته بود، سلوکيرا در پ يعرفان يسلوک اش، يزندگ
او  موافقم که. ن مقام برسديکار کرده بود تا بد يليخود خ يماندال رو. ست يبشر ياز مقومات زندگدن يورز نهيکگرفتن و  خشم

 يا وارهح طر«که تحت عنوان  يمن در سلسله مقاالت .ديمدرن نام و عارف سالکتوان او را  يم وبود شه کرده يپ يعرفانسلوک  ينوع
در جهان  ينگرش و سلوک عرفان ها و مقومات ام مؤلفه دهيکوش،  چهار شماره از آن منتشر شده تا کنونو ام  نوشته »عرفان مدرناز

با اخذ کردن مفهوم  ،دارد  ياخالق ي صبغه که ن مجموعه يسوم ا ي مقالهدر . دهمح يتوض ت خوديبه روا را يکنون ي شده ييزدا راز
در و  شه کردنيپ »وفا«ل مارسليگابر و به قولبودن  گران يد مشغول دلکه  ام ح دادهيتوض ، ناس آن را بکار بردهيولچنانکه  »يگريد«
 مارسل، ،يفسکيمانند داستا يکسان يها در نوشته .ستا ياز مقومات سلوک عرفانگران برآمدن يد يها از درد و رنج کاستن يپ
درد و  از کاستن يو در راستااست بودن  »يگريد«بر دلمشغول  متوقف يسلوک اخالق و  ي؛ سلوک عرفان...سي، کازنتزاکناسيول

 يفرداگر  يعني گذرد؛ يق وفا مياز طر يورز مانيا يحتمعتقد است مارسل . نه کردنيکمرا يگام برداشتن و خودخواهشان يرنج ا
و  يحيمس يها بنا بر آموزهآغاز کند و  يرامونيو پ ياز امور انضمامد ياب ،د استيمان خود در جهان جديدن به ايدلمشغول سامان بخش

 تصور. الزم را کسب کند» يمعنو يآمادگ«ل مارسل يکسب کند و به قول گابر يفراخ ي اضمههتا  بپردازد خود  ي هيهمسا، به يليانج
ار دوست يکه بساست  يدلشه کرده و واجد يو کف نفس پ نباط که تفقد احوال يکس.ن امر کامالً موفق بوديکنم ماندال در ا يم
 ماندالکه افتم يان دريحجار ي با خواندن نوشته. مستعد استار يبسآسمان  يها نهادن بر بام يپا يبرا شده، ينه خالياز ک دارد و يم

 ياسيو سمت س ديايبه استقبال او ب ينکه چه کسيامثال  يبراکرده؛  يت نميخود رعا يرا در سفرهاک يماتپليد يها از پروتکل يبرخ
اوش يدر ياما از آنجا که او دل ،ک نقص و ضعف محسوب شوديمسئله ن يااست  ممکنک، يماتپليدآداب از منظر .او چه باشد

 فربه کاذبِ خود يعني ،را »يبا خود«بود  که  يماندال  در زمره سالکان مدرن. نبودن مناسبات يدر بند ان امور رسته بود و ياز ا ،داشت
نه و يشيب را در خود  يل اخالقينه و فضايرا در خود کم يل اخالقيرذانار نهاده و بر آن فائق آمده؛ را ک ،ها يها و پلشت يون از کژمشح
  .يستودن البته و بس دشوار يکار؛نه کرده بودينهاد
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ت ين محبوبيک چنيستم، ماندال از يقرن ب ياسينامدار س يها از چهره ياريان بسيسبب شده است تا در م يد شما چه عواملياز د
  برخوردار شود؟ يکيدئولوژيو فرا ا يجهان رماندگا

ن يو چندار شده يکه  پد يمبارک يها رانق. مکه تا کنون برشمردسراغ گرفت  يعوامل از يا مجموعهد در يسر آنرا باکنم  يم تصور
مدار کمتر  استيک سيدر ها  يژگيو نيا تمامنکه جمع شدن يا خصوصبه . اند است رقم زدهياو در سپهر س يرا برا يگاه ممتازيجا

و  خالصانهماندال . شود يافت ميکه او داشت کمتر  ينه و سرشار از شوقياز ک يعار يشه کرد و دليکه او پ يکف نفس. دهد يرخ م
 ياسيت سيبه رغم فعال ن حال نشان داد کهيدر ع .سال زندان را تحمل کرد ۲۷ه گذاشت ويخود سرماو مال ازجان  يا چ شائبهيبدون ه

فکر . ديآ يدرماز در مرافقت  خود روزيبا مخالفان و دشمنان دو  ندارد يمتيقدرت به هر ق کسب يبرا يحرص وافرآهنگ، دراز
  .رديگ ينشأت م نجايااز ر اوينظ ت کميمحبوب کنم يم

  
  ست؟يگذارد چ يم ياز خود به جا ي ندهيحال و آ يکه ماندال برا يراثين ميتر مهم

توان سراغ گرفت و بر  يز ميرا نخشونت معقول و موجه چرا که . اش حيصح يبا تلق البته باشد؛ يزيسنت خشونت پره کنم يفکر م
ست ا ينکات ها نيا. است  نهير از کيزدودن دل و ضم در جهت يخودساز ژهيوج خشونت و به يعدم ترونجا يدر ا مرادمآن صحه نهاد؛ 

و  ياسيس، يبا ابعاد فرهنگ يا جامعهدر  اًخصوص. و بدان عمل کرد داد قرارش چشم يپ وکرد  اخذ راث ماندالياز متوان  يمکه 
ار يگذرد بس ياست مير سر نگرش افراد به آنچه در سپهييفضا و تغ فيتلط يدر راستاها  ن آموزهيبه کار بستن اما؛  ي جامعه ياجتماع
 يخاک ي کره ين کار رابر رويتوان ا يم نشان داد که ماندالاما  ت سخت،يبه غا ست يامر ده،يپد  نيست؛ هر چند تحقق ا يضرور

مطابق با آنچه ،  را تجربه کرده يمتالطم يا ا گذشتهي  داشته يجنوب يقايفرآ ه بهيشب ييکه فضا يگريد کشوردر  يد روزيشا .ادانجام د
 گذارها يا ، پارهدرد و رنج و  نهين هزيکمترصرف  با  رد ويقرار گکار  ي سرلوحه »ببخش و فراموش مکن«، شعار کرد يمه يتوص او

  .راث ماندال ستيماندگار م بخشِآموزه ها، ن يا.محقق شود


