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َرجم دکتورانت پیکار
ُمت ِ
دیباچه
دلبستگی من به حضرت واال آقا خان و بصیرت او بر میگردد به سال  ، 7591مادامی که
من بحیث دانش آموز جوان دانشگاه  ،پیرامون کریم آقاخان به خوانش نشستم که وی درآن
زمان بطوور ناهاوانی رداو و جاموم امامور موورو ی را از پوگر بویرهش بحیوث اموا  ،ر بور و
قائووگ روحووانی اسوواا یهیان جاووان بووه ارر هرروورش پووگر بوویرهش توصوویتی بووود قاب و وجووه و
سرتناس جاانی که تا یاده جوان کریم آقاخان در آنیمان نوز بحیوث دانوش آمووز دانشوگاه
ار ورد ،مصروف حصی بود ،و من نووز بسویار خووه بوه یواد دار و اوواره موی انگیشوم
کووه وی چسووان در سوون  17سووالگی پیرامووون ایوون مسووگلیر سووترح و روویم بحییووث ر بوور
اساا یهیان جاان ،احساس خوا گ داتر؟
من در سالاای  ،17از وضعیر اساا یهیان بسیار خوه آهاه بود که در قطوار سوایر مردموان
آسیایی ،کشور اوهانگا را بطور ناایر دتوار رک هفته و یاران ن تان در کشور کانادا
مورد پذیرش قرار میگررتنگش من اواره به کشور اظاار سپاس می ناود که حر قیادت
دا یانم پیر رودواین مردمان راکه در وضعیر ناایر دتوار و پر مواطره در کشوری که
آن را سرزمین خودی یاد میناودنگ ،به جبین کشاده خیر مقگ هفتنگش
مادامیکووه موون در سووال  ،1999منحیووث هووورنر جنوورال کشووور کانووادا ،وظیووب تووگه بووود  ،بووه
برخی از ارراد سرتناس جاعیر اساا یهیان که رکگا دارای مقامات الی در ا اوا ،ورنتوو
و بعگ ر در سایر تار ای کشور کانادا بودنگ ،مالقات ناود ش و این مالقات ای مون قبو از
 1771بود ،وقتیکه من با واال حضرت آقاخان در یکی از نشسر ای تان در ا واوا ،معررور
حاص ناود ش در آن وقر من بطور ناایر زیاد زیر أ یر توصیر نر هفتار و تویرین کوال
او که پنج د م زنگهی اش را بوه هونوم اهوی و پور معنوی در امور بابوود رچوه بیشوتر از پویش
زنوگهی اجتاووا ی انسوان ووا ،سوپری ناوووده اسور ،قوورار هوررتمش خووگمات آناوا در سوواحم عهوویم و
آمووزش ،نگرسوتی و بواز آررینوی رر نگوی از طریوس مانگسوی و برناموه وای توار سووازی در
دنیای رو به انکشاف بگون یچگونه اایی و بطور مسواوی و مووازی ،قابو یواد آوری اسورش
مالقوات ووای چنوگ بووار دیگوور بوا واالحضوورت آقاخوان نگووا اقووامتم در ا واوا درارتتوواس مراسووم
اوگاه هووذاری درتوور یوأت نااینووگهی اماموور اسواا یهی در ا وواوا در موواه جوون  ،1779بیشووتر
با ث مسر م هردیگش من آنروز را خوه بواطر دار ش ساحه ای که بایگ مااانان

حضور بام میرسانگنگ ،بوا خیاوه وای برارراتوته در رضوا و هو وای رنگارنوئ جاور ویئین
وور چووه بیشووتر محووی پیرامووون جاب ووا تووگه بودنووگ ،ووا باتووگ رضووا و خوواطرم بوسووتان زیبووا ،ناوواد
زیبایی ،نویر و روتنی آررین باتگش
در بادل نرر در آنروز با واالحضرت آقاخان ،چنین احساس برایم دسور داد کوه کشوور موا
نای وانگ مناسبات مفیگ و با معنوی ور از ایون رابطوه را داتوته باتوگش واال حضورت آقاخوان بوه
هونم ژرف میگانگ که کانادا کشوری اسر دارای پسانررقوی سیاسی – اجتاا ی و رق چنوین
یک جامعم عگد هرا میتوانگ به پایم اکاال رسگ که تالودم کاری آن بور بنیواد آهوا ی رراهیور از
نا اگونی ا و رام اومی اساس یارته باتگش
م او ه سونرانی ای واال حضرت آقاخان که در این کتاه مرار و ریشوه یوابی امیوگ ،
هوورد آوری تووگه انووگ،او در اووم آناووا اصووولی را وضوویر میگ ووگ کووه بووارز د نووگم بوواور راس و
پیرامون اینکه جامعم مگنی دموکراسی و درک دو جانبه میان انسوان وا ،بایوگ موورد شوویس و
رغیب قرار داده تود و جار بگی ناودن جاان بوه یوک محوی باتور بورای زیسور اگوان،
استحکا داده تودش واال حضرت آقا خوان محور ر بور روحوانی نیسوتنگ،او بحیوث اموا ازیوک
طرف رسالر فسیر و عبیر باور قیگ ی را داتته و مییگ برآن در امر یواری رسوانی و ار قوأ
کیفیر زنگهی جاعیر ای هسترده ری رادارد که اسواا یهیان در میوان آناوا زنوگهی روزمورم
تانرا سپری میکننگ ،نقش بارزی را بازی میناایگش
من به ایون انگیشوه و رکور سوتم کوه ایون مسوگلیر دوهانوه ،بعضوا از دیوگهاه بواور وای قیوگ ی
یسویر آنگونه که کشیش کهیسوا را در امور ان وا اموور در نرور دارنوگ،مورد قوگیر و کوریم،
قوورار نایگیووردش مگوور در دنیووای اسووال  ،جاووان قیووگه و اوو بووه موابووم مسووگلیر اخالقووی و
اجتاا ی با م به هونم مشترک مورد معامهه قرار میگیرنگش
واال حضوورت آقاخووان مسوولولیر ووای خووود را در بوور دارنووگم عاووگ قوووی در اموور بابووود و حفو
کرامر انسانی و کارم بشریر ،بگون در نرر داتر وابسوتگی وای قیوگ ی و اصو پیوگایش و
جنس آناا مورد بررسی و مگاقه قرار میگ نگش قواط قیوگه و جامعوه با وث آرورینش نوو آوری
وا در جریوان پن واه سوال اخیور هردیوگه و زمینوم یورات سوالم و بنیوادی را در جاوان در حوال
رتگ ،ررا م ساختنگش تبکم وسعم آقاخوان با وث انکشواف و ار قوا زنوگهی رقیر ورین و محورو
رین اقشار و ساکنین متاایی جاان هردیگه اسرش
آقاخان با یقین کام میگانگ که ر هونه انکشواف موگ ر نایتوانوگ بوگون پویش تورط یوک جامعوم
سالم و مگنی ،به میان آیگش ناا یک جامعم قوی مگنی یاری رسان در امور یورات واقعوی ا وم
از ساکنان د ات که ازدیگ هاه مگقعیر ج راریایی در یا قرار داتوته و سواکنان رقیور تواری
که از نقطم نرر زنگهی اقتصادی ،سیاسی و اجتاا ی که از یوک محوی هسوتر ده ور توان در
انیوا قرار داده تگه انگ ،خوا گ بودش
پیشرط دو برای انکشاف مگرقیر آمیی بارت از آن ررآینوگی اسور کوه واال حضورت آقاخوان
و تبکم وسعم او در ترای کنونی به نحو روز اریون در مورد تناخر ژررتر و باتور قورار
میگیرنگ ،که بارت از عاگی انگ در برابر هرایش جاعوی و پهورالیسوم اهوی کوه اگوان بوه
آن نیاز دارنگش سعی و الش امامر  ،به ویژه در د م اخیر دارای ا ورات ناایور هسوترده بووده

اسر در امور ایقوان و ا توراف هسوترده مبنوی بور اینکوه  ،یوک جامعوه چگونوه میتوانوگ مردموان
دارای سوابس و الیس نوا اگون را جاور حقوس ا وگاف مطروحوه اگوانی در سویاب باز واه
ووای ابتکووار آمیووی و آزاد ،سووایم هردنووگش پهورالیسووم یکووی از ناصوور مرکبووم بشووری بوووده و
متضان دموکراسی و کیفیر باتر زنگهی انسانی میباتگش
واال حضوورت آقاخووان در سووونان تووان خوواطر نشووان مووی سووازد کووه چگونووه ووگ پووذیرش جا و
هرایی و پهورالیسم انگیویه وای کینوه ،وگاوت ،انیجوار و مناقشوه میوان اوذیب ا،مهیور وا و
قایووگ دینووی را روورا م سوواخته اسوورش ایوون چنووین دتووواری ووا در بسووا از منوواطس جاووان ،ماننووگ
ار انستان ،اجیکستان ،روا نگا و جااوری دموکرا یک کا نگوو ،بوه میوان آموگه انوگش ایون ناونوه
ووای م اووو کننووگه بووه مووا نشووان میگ نووگ کووه موجودیوور پهورالیسووم ،در اموور آروورینش و اسووتحکا
ارامووش ،ووم آ نگووی و راووم متقابو میووان انسوواناا  ،ناایوور ارزنووگه و حیووا ی اسوورش آقاخووان بوواور
ژرف دارد که پهورالیسم به هونم صادری نایتوانگ ای اد هردد،بهکه در نتیی م عهویم و آمووزش
روتوونفکرانه ،سوورمایه هوویاری مووادی و معنوووی و اخالقووی ،از طریووس دولوور ووا در زمینووه ،و
بازتناسی آن از طریس ذ نیر و ارکار مشترک امم بشری موا میتوانوگ ،پوا بوه رصوم وجوود
هذاردش آنگونه که واال حضرت آقاخان باز تناسی میکننگ که ،کانادا در برابر ایون اوه انگیشوه
ا ،ناایر باز و آزاد اسرش شتاد در صگ کانادایی ا ،به این باور انوگ کوه موا بوه تویوم ناایور
پسنگیگه  ،یک مهور جاعگورا و پهورالیسور سوتیمش و توایگ موا در ایون زمینوه در جاوان بینریور
باتیمش برای ما جای ناایر مسرت و تادمانی اسر که ما دارای مردمانی ستیم ،دارای عهویم
و آموزش و از موجودیر ویر خویش در کانادا مطالن ،و از دیگهاه اینکوه جاعیور وایی بوا
داتتن و حفو سونر وای خوودی سوتنگشمردمان دیگوری کوه مگسسوات و سواختار وای دولتوی
تانرا با م سایم می سازنگ ،دارای احساس ژرف انسانی انگش واال حضورت آقاخوان در انگیشوه
ای اجتاا ی اش بوارز د نوگم یوک لطوا رور رکوری اسورش او اوواره بنیانگوذار الاوا آرورین
دانشگا اا ومگسسات آموزتی بوده اسر ،زیورا او عهویم و آمووزش را بوه موابوم سوتون ناایور
مستحکم و ماهواز دموکراسی باز تناسی میناایگش او اوواره مردموان را در رهوتوه و کنوار
دنیووا بووه بوواز آموووزی ر بووران و شووکی مگسسووات دارای ووالیترین معیووار را مووورد شووویس و
رغییب قرار میگ گش
میوویان حسا تسوویر او در برابوور آموووزش رسووای و رارم و بووه مووا آهووا ی مووی بوشووگ کووه عهوویم و
آموووزش وورویج یکنوووه عاووگ جیمووی و کو وواه انگیشووانه یووا انتووواه ایووگیولوژیک نیسوور ،بهکووه
برخالف آنگونه که موصوف أکیگ میورزنوگ ،حو دتوواری وا بایوگ ووا بوا وگاو و اسوتحکا
روش باز و ازاد در امر ارایم پاس به پرسش ای جگیگ باتگش
واالحضرت آقاخان به هونم ناایر جالب اظاار قیگه میکننگ که بارم اسوفناک ،خووش سوهیقه
و مود روز تصادم تهذیب ها" ،در واقعیر امر" تصادم جهالت" اسر نوه برخوورد اوگن وا
و یا اذیب اش از این هونه بی ا تنایی  ،م از نقطم نرر اریوی و وم تورای زموان و مکوان
کنووونی ،ازطریووس هفوور و هو ووا و فووا م متقابو و دوجانبووه ،میووان یسووویر ،یاودیوور و جاووان
اسووال ابووا ورزیووگه و جهوووهیری کووردشمن نرریات ،قایووگ و بوواور ووای واال حضوورت آقاخووان را
چنین دریارتم که ،ناا دموکراسی میتوانگ در ح ام این مسوای حوالل و الاوا آرورین باتوگش او
ضرورت و نیاز ما را در حاایه از عگد مگسسات ای کوه در راه اسوتقرار حیوات دموکرا یوک

سا ی انگ ،خوه میگانگش واال حضرت در مورد کار ارتادهی و فکیوک ناواد وای دموکرا یوک
ماننگ ،پارلاان که بعضا راقگ ساختار مگ ر و ظرریر انسانی بوده و قادر به دسور و پن وه نور
کوردن بووا پیچیووگهی ووا را نگارنوگ ،بیحووگ بصوویر ،مصووام و قوواط اسورش مییووگ بوورآن ایشووان بوواور
دارنووگ کووه یگانووه راه حقووس و عای و دموکراسووی،رق از طریووس آموووزش و آروورینش آهووا ی در
میووان انسوواناا میسوور تووگه میتوانووگش سوور ان ووا واال حضوورت آقاخووان ،نیوواز اسووتحکا اامیوور
اجتاا ی را بوه موابوم بنیواد سوالم و مسوتحکم بشوری شووید میکننوگ کوه دموکراسوی روی آن
میتوووان آرامیووگش او میگویووگ کووه ایوون صوورف دولوور ووا نیسووتنگ کووه دموکراسووی را کووار آیووی مووی
بوشنگ ،بهکه مگرس رین دموکراسی ا ،آناایی انگ که نااد ای غیر دولتی جوام عگد هورا و
مگنی در آن نقش اساسی را بازی کننگش
واال حضرت آقاخان به طور متوا ر و پیگیور ،روی ضورورت ادای احتورا و اکواری موگ ر
متقاب میان دنیای اسال و مردمان باختر زمین  ،مصترانه أکیگ می ورزدشاو میگویگ که قورآن
ما را می آموزانگ که الم بشریر وس آرریگهار واحگ ،ازیک روس واحگ  ،آرریگه تگه اسر
که خود قریترین بو ی اسر در مورد مشوارکر کواری بشوری موا  ،و ایون آن چیییسور کوه موا
را از سایر هونه ا و اتکال زنگهی متاایی موی سوازدش اچنان موصووف در موورد ضورورت
استقرارخاکساری سالم در پیشگاه نیروی ییدانی ناایر با معنی سوون میگفورش بوا چنوین تویوه
خضوه و واض آمییمیتوانیم خویشتن را از کو اه انگیشی و جوی هرایوی بوگور نگا گاتوته و
بووا ووم بحیووث انسووان در یووک رضووای احتوورا دوجانبووه و رووارع از رهونووه غصووه و وواری از
رهونه اایی ،بعیر،و صگیس بال صور ،برخورد ناائیمش
خضو ی که ما را از خود پارسایی (،خود قوایی)،و ایگیولوژی از قب سواخته و صونعی ،
باز داتوته و بسووی احسواس حقیقوی بواور دینوی بوه مفاوو ناایور موبور آن ر ناوون توودش واال
حضرت آقاخان در ایون سوونرانی وای والی توان بوه موا از سوپری ناوودن زنوگهی معنووی و
عاووگ اخالقووی ای کووه دارای معووانی و مفووا یم نووا اگون و متعووگد اسوور ،آهووا ی داده و أکیووگ
میورزدش ما اه میتوانیم بوا بوور از رجحانوات بواور وای دینوی ،رر نگوی و نوژادی ،در امور
آررینش حساسیر ای اخالقی ،اگیگر را یاری رسان باتیمش
ادرین کالرکسن -بیست و ششمین گورنر جنرال کانادا
پانزدهم نوامبر7002 ،
دوستان و بازدیدکننده های سایت " سیمای شغنان " !
چون شخصا ً به ترجمه این اثر زیبا اقدام نمووده بوودم ،لوذا خواسوتم توا سویان آن را کوه واقعوا ً
در امر آموزش و باز آموزی همه موا و شوما ،اثوری نهایوت ژرا خواهود گذاشوت  ،مون حیوث
برگ سوبز تحفوه درویوش و سوخاوت معنووی از طورا مون بورای شوایقین ایون سوایت تقودیم
گووردد .بووا کمووال احتوورام و اکوورام از همووه شووما صوومیمانه تمنووا دارم تووا بووا ابووراز نظریووات
زیبای تان در راستای هرچه شیواتر و رساتر بودن این ترجموه جهوت دریافوت اقبوال طبو و

نشوور آن در آینووده هووا ایوون دانووش آموووزش زنوودگی و همشووهری تووان را همووواره یووار و مووددگار
باشید .در آینده هر باب آن را بطور جداگانه جهت استفاده شما خواهم فرستاد.
به امید پیروزی و بهروزی همه عزیزان
Dr.N.S. Paikar

