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ومین سال تولدد مونندا شداه کدریح الیسدینم امداح زمدان تیریدر شدده  این مقاله به مناسبت هفتاد

بود که در جشن بزرگداشت از آن در کابل نیز خوانده شد. در این روزها که صددای جواندان 

ما برای اتیاد و همدلم بلند شده، نشر این مقالده خدالم از مفداد نخواهدد بدود. زیدرا جواندان مدا 

ماح زمدان زمینده هدای ویددت و اتیداد مدردح مدا بهتدر از هدر آگاه اند که بر بنیاد رهنمودهای ا

 .وقت دیگری به وجود مم آید

 

بزرگداشت از این روز خوشم بم پایدان بدرای اسدماییلیان ، بدرای دوسدتان مونندا شداه کدریح 

الیسددینم و بددرای همدده خیرخواهددان کشددور ماسددت . خوشددم مددا در آن اسددت کدده در ایددن روز 

بندیح و تعهدات را نسبت بده  دایات اماح خویش یهد وفاداری ممخجسته در برابر فرامین و ه

وظایف و مسئولیت های خدویش تجدیدد مینمدائیح. جدای دارد کده پیرامدون وظدایف و مسدئولیت 

 .و روحانی خویش بحث کوتاهی نمایمهای دنیائم 

https://iis.ac.uk/content/speech-centenary-celebration-meeting-association-american-universities
https://iis.ac.uk/
https://iis.ac.uk/
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  .                                 واعتصمو بحبل هللا جميعا  و ال تفرقو..

  ״زنيد و پراكنده نشوید...و همگى به ریسمان خدا چنگ ״ترجمه: 

 .۱۰۳آل عمران، از آیه : ۳سوره 

 

درآیه متبرکه چنگ انداختن به رسن خدا و متفرق نشددن از همددیگر دو مفهدوح اساسدم اتیداد 

و نفاق را به مدومنین رونددگان راه توییدد ابدین مینمایندد. ایدن دو مفهدوح زنددگم مسدلمانان را 

که هر یک تاثیراتم بر آن وارد مینمایدد. تداثیرات اتیداد در ترازوی یقل به پیمایش میگذارند 

و پیآمد آن فوق العاده یظیح است کده از صدیبت در بداره آن صدرف نظدر مینمدایح و لیظداتم 

را در رابطه به تفرقه ، یوامل و دنیل آن ، راه برون رفت ازآن و هدایات موننا شداه کدریح 

 .ات مشخص میشود تماس بگیرحالیسینم اماح زمان و وظایفم که از این هدای

 

 تاثيرات تفرقه و نفاق : 

 

تفرقه و نفاق تاثیرات بزرگم بدر انسدان هدا و اجتمایدات آن و یتدم میدیط پیرامدون آن دارندد 

 :که به اختصار میتوان آن را شمارید

 واید قوه را میشکناند و در نیرو کسر به بار میآورد. 
 ن جنگ ها بایث نابودی فزیکم سبب جنگ و کشمکش میان انسان ها شده که ای

 .انسان میگردد
  ارزش های انسانم ، فرهنگم ، تاریخم ، اقتصادی ، هنری و امثال آن را نابود

 .میسازد
 انسان ها را به مقابله ها کشانیده از خیقیت ها و ابتکارات یمل شان باز میدارد. 
 انقطاب های بم معنم گرایشات صورت میگیرد.  
  برهح زده و فضای تشنج و پریشانم را یاکح میسازدآرامش زندگم را. 
 انسان ها را دچار تشوشات رویم ساخته و امراض روانم را به بار میآورد. 
  بستر برای ابهامات ، تصورات ، توهمات ، خیانت و شک و شبهه  نابجا و در نهایت                                                                          

  .میسازد قضاوت ها و نسبتهای ناروا نسبت به یکدیگر در خانواده و جامعه را افزون
 و چنین . . . 
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 عوامل و داليل نفاق وتفرقه : 

 

                                                                                 یوامل و دنیل زیادی وجود دارد که بایث تفرقه میان انسان ها میگردد. که مختصدرا  شدمار 

 :میدود این یوامل و دنیل ذکر میگردد

 

 تیش برای تصایب ارزش های مادی و معنوی دیگران  

 ها و وجایبلیت ویدح تعقل در اجرا و ایفای مسئو. 

 یدح شناخت و آگاهم از همدیگر. 

 

میتوان امیددوار بدود کده در دهده هدای آیندده تغییراتدم کده رد میدهدد در  (1۹۹۲ناگپور، هند،)

 .بود تناسب با گذشته خیلم خیلم سریعتر خواهد

جنبه دیگر این تغییر که پیشروی ماسدت ایدن اسدت کده در هدی  جدای هدی  جامعده ای نمیتواندد 

یک پیشرفت مستیکح باشد که بین مردح شان روابط پر از افتراق و یداوت باشد . که دارای 

 .همه جامعه ها و همه کشورها که دارای افتراق و نزاع های داخلم اند ، ضعیف شده اند

 

 خود خواهم ها و برتری جوییها  

ر ( یاضد ۲۰۰۶اکتدوبر ، سوال شپیگل: کداح طرف مسئول است؟ "مراد از غرب و اسیح" )

                                                                       امدداح پاسددد داده کدده : هددر دو طددرف. ولددم اصددی  جهددان غددرب. فکددر نمائیددد کدده یددک شددخص 

میبائیسددتم چیددزی در بدداره اسددیح بدانددد ، امددا شددما در نظدداح تعلیمددم  ۲1تیصددیلکرده در قددرن 

                                                                                 غرب نگاه کنید و خواهید دید که در آن نظاح تمدن هدای اسدیمم اصدی  دیدده نمیشدود. دربداره 

 .یشود؟ تا جایم که من میدانح ، هی  چیزاسیح چم درس داده م

 

 فقدان درک و تفاهح و افزایش سوء تفاهمات. 

( یدددح یضددور فرهنددگ هددا در یلددوح ۲۰۰۶، مددم دانشددگاه بددراون بیانیدده کددریح آقاخددان ، ( 

                                                                             ومعلومات یمومم دنیای غدرب بده سدادگم توضدید میدهدد کده چدرا تدوده  مدردح شدما ، اندیشده 

ه اسیمم به ینوان یدک ایددیولو ی و یدک تصدمیح سیاسدم اسیمم رادر فرهنگ های برجست

تلقم میکنند و رجوع به شخصیت هدای میدض و انیصداری بایدث ربدط دادن و پیوندد اسدیح 

  .به سازمانهای تروریستم میشود
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 انکار از ارزش های جانب مقابل 

 تیش برای اثبات یقانیت خود و ابطال جانب مقابل 

 

( در زمان های اخیر کشورها ، جمعیت هدا ، دسدته  ۲۰۰۰اکتوبرفرمان درخانه ، کراچم ، )

وید ه شخصدم شدان در جسدتجو بدوده هایم از مردمان بیشتر و بیشدتر در امدر تشدرید هویدت 

این بدان معنم بوده است که در شماری از کشدورها اجتمایدات مختلقدم کده بده اسدتقامت   .اند

ندگم شان تبدیل شده اسدت کده در برخدم های مختلف یرکت کرده اند. این مسئله به یقیقت ز

کشورها جمایت های دیگر را مورد انتقاد قدرار میدهندد و یدک تعبیدر از یقیدده ، یدین تعبیدر 

دیگری را از همان یقیده مورد انتقاد قرار میدهندد ومدن میخدواهح جمدایتح را بفهمدانح کده ایدن 

 . ناسدالح اسدت دگم میکنیددانقطاب گرایش برای جمایت و برای مردمانم که در میدان آنهدا زند

 . این در یقیقت میان کشورها نیز ناسالح است

 

خددود نیددز یددو متفدداوت داشددتن مردمددان را میپذیرفتنددد . ایددن  )ص(در یقیقددت یضددرت پیغمبددر

                                                                               جنبه  بسیار یمده زندگم مدرن است کده جامعده بشدری یدو دارد تدا پلورالسدتیک باشدد، زیدرا 

پلورالیسدح در میدیط سدازنده مجداز باشدد در آن  که پلورالیسح ضعف جامعده نیسدت . اگدر یدو

صورت پلورالیسح سبب افزایش نیروی جامعه گردیدده و جمدایتح بایدد در آن سدهیح باشدد . . . 

بایددد پلورالیسددح جددزء اندیشدده ملددم کشددور شددود . مددن از جمددایتح میطلددبح تددا اهمیددت سدداختار 

تددا ایددن کدده بدداهح بتوانیددد طیددف پلورالیسددح، سدداختار ارتبدداط بددا سددایر اجتمایددات را درک نماینددد 

وسیع خیقیت بشری و ذکاوت را در امر انکشاف پروسه کیفیدت زنددگم تمداح مردمدان انجداح 

  .بدهند

 

 

 راه های بيرون رفت ، وظايف و مسئوليت های ما: 

 

                                                                             هدددایاتم کدده موننددا شدداه کددریح الیسددینم امدداح یاضددر فرمددوده انددد نسددخه  بددم بدددیل یددل تمدداح 

اد ، خددانواده هددا ، جمعیددت هددا و جهددان خواهددد بددود کدده وظددایف و تناقضددات در سددطد افددر

  :لیت های مارا نیز مشخص میسازد که میتوان آن راچنین یساب کردومسئو
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 همسو و همآهنگ نمودن ذهنیت ها و برداشت ها بالوسیله تفاهح . 

 

از طریددو مددذاکره  تنهددا  (1۹۷۶مددار   1۲، سددیرتبددین الملددم  بیانیدده آقاخددان در کنفددرانس ( 

ومبایثدده ، ارتباطددات انفددرادی و تبددادل افکددار متددداوح ، گوندداگونم یظددیح فرهنددگ هددا ، یلددح و 

                                                                                    سایه دید وسیع و منابع میتوان همآهنگم را ایجاد کدرد تدا بده بدار آورندده  یاصدل و ثمدر قابدل 

  .مییظه برای یالح اسیح گردد

خداپرسددتم و تددرک شددرک و تددرک : درمددورد تددوافقم کدده 1۸یدددیث ، بوسددتان معرفددت ، ص 

اطایت از غیر خدا است با هح تفاهح کنیدد و آن را مدورد یدل قدرار دهیدد تدا بتوانیدد بدا منطدو 

 .صیید موارد اختیف را یل نمایید و یو را معلوح کنید

 

 باید پلورالیسح یا تفاهح جمعم را جزء اندیشه ملم کشور خود بسازیح. 

 

در یقیقدت یضدرت پیغمبدر خدود نیدز یدو تفداوت داشدتن   (۲۰۰۰فرمدان کراچدم ، اکتدوبر ( 

این جنبه بسیار یمده زندگم مدرن است که جامعه بشری یدو دارد تدا  . مردمان رامیپذیرفتند

پلورالستیک باشد ، زیدرا کده پلورالیسدح ضدعف جامعده نیسدت . اگدر یدو پلورالیسدح در میدیط 

گردیدده و جمدایتح در آن سدهیح سازنده مجاز باشد در آن صورت سبب افزایش نیروی جامعه 

باشددد . . . بایددد پلورالیسددح جددزء اندیشدده ملددم کشددور شددود. مددن از جمددایتح میطلددبح تددا اهمیددت 

ساختار پلورالیسح ، ساختار ارتباط با سدایر اجتمایدات را درک نمایندد تدا اینکده بدا هدح بتوانندد 

م تمداح مردمدان طیف وسیع خیقیت بشری و ذکاوت را در امر انکشاف پروسده کیفیدت زنددگ

 .انجاح بدهند

 

 خلو ارزش های مشترک ، ایجاد مییط صلد و صمیمیت ها با جمعیت های دیگر. 

این نهایت یمده است کده شدما بایدد ارتباطدات صدمیمم را  ( ۲۰۰۰فرمان کراچم ، اکتوبر  ( 

داشدته باشدید کده اسدیح  با تماح اجتمایات مییط پیرامون تان مستیکح و برقرار نمایید . به یاد

                                                                                   یقیده  برادری است ، یقیده  سخاوت است ، یقیده  مواظبت است و این مهح اسدت تدا شدما بایدد 

شما کدار کنندد و کیفیدت زنددگم تدان را انکشداف دهیدد و با سایر جمعیت ها کار کنید تا آنها با 

آنها نیز کیفیت زندگم شان را انکشاف دهند. تا باشد صلد و همدآهنگم و میبدت صدمیمم در 

  .میان مردمان این سایه بر قرار گردد
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 ون                                                                      قل یا اهل الکتاب  تعالو الم کلمدٍ  سدواء  بینندا و بیدنکح ان ن تعبدد  ان ه״ :                آیه  متبرکه قرآن

 ״. نشرک به شیأ

یکسدان اسدت کده نپرسدتیح بگو ای اهل کتاب بیایید سوی کلمه ای که میان مدا و شدما ״ترجمه: 

 .״ و چیزی را شریک او قرار ندهیح جز خدا را

 

در برابددر سددوال شددپیگل در بدداره چگددونگم مفدداد کنفددرانس کدده در آلمددان میددان گددروه هددا و 

د شد فرمدوده اندد کده : مدا از طریدو چندین جلسده شخصیت های مختلف اسیمم برگزار خواه

های بیث و تبادل نظر مردمم از ادیان مختلف که با همدیگر به مشوره بپردازند تا اینکه بده 

                                                                                       این تفاهح برسند که واقعا  چه چیزی آنها را متاثر میسازد میتوانیح از سوء تفاهمات جلدوگیری 

بایدد آن باشدد کده آن تخطدم را جبدران  نماییح . همین که کسدم مرتکدب تخطدم شدد تدیش همده

  .سازد

 

 اثبات یقانیت اخیق اسیمم در سطد جهان و ایجاد پل های ارتباط با سایر مردمان. 

داشددته باشددید کدده شددما بددرادران و  متیددد باشددید ، بدده یدداد ( ۲۰۰۰فرمددان کراچددم ، اکتددوبر ) 

زیدرا اسدیح یقیدده صدلد خواهران هستید و پل های ارتباط را بدا جمعیدت هدای دیگدر بسدازید 

                                                                              است ، یقیده  سخاوت است؛ یقیده  مواظبت است و این مهح است برای آن کده در روش هدای 

 .زندگم یومیه تان باید یامل اخیق اسیمم باشید

 

ص( یددک پروسدده سیسدددتماتیک )در مصددایبه فرمددوده انددد: در طددم ییددات یضددرت پیددامبر 

امدداح شددیعیان و دامدداد و پسددریح  مشددورتم سیاسددم وجددود داشددت . و یضددرت یلددم نخسددتین

یضددرت پیددامبر تعلددیح داده اسددت : " هددی  افتخدداری چددون دانددش نیسددت . هددی  قدددرتم چددون 

  " .بردباری نیست و هی  تکیه گاه معتبری چون مشورت نیست

 

( : ییدددات مقددددس و پدددر بدددار  1۹۷۶مدددار  ،  1۲سدددیرت ، کراچدددم ، بدددین الملدددم کنفدددرانس )

دی را در اختیدار مدا میگدذارد کده بدر مبندای آن مدا موفقانده یضرت رسول اکرح رهنمدا و بنیدا

مسایل و دشواری ها را به همان سانم که فکر و خرد بشری تصدورش را کدرده میتواندد یدل 

 .و فصل نماییح
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  کسددموپولیتن ( و فددراهح آوری )ایجدداد زمیندده بددرای شددکل گیددری اخددیق جهددان شددمول

 . لیسحشرایط برای یصول منافع جمایت افغان از پلورا

در برابر سوال اشپیگل دیوت پاپ برای مذاکره با سایر رهبران مذهبم در بداره دیدن ، یقدل 

                                                                                  و خشونت جواب داده اند : بلدم یقیندا  . همچندان میخدواهح ایدن نکتده را روشدن سدازح گفتگدو و 

مذاکره یکپارچه دنیای کلیسدایم در یدک مریلده مشدخص بده میقدم میددودیت هدای مشدخص 

                                                                    . بنابرین من ترجید میدهح که گفتگوی بیشتر در زمینده  اخدیق کاسدموپولیتن منجر خواهد شد 

 .اخیق جهان شمول ( که از کلیه ادیان بزرگ روی زمین ریشه میگیرد صورت گیرد )

 

 سوال شپیگل : آیا اسیح با یقل پرابلح دارد؟

ابراهیمدم ؛  نده و هرگدز. دریقیقدت میخدواهح خدیف آن را بگدویح . در میدان ادیدان آقدا خدان: 

شاید اسیح یگانده دیندم باشدد کده روی داندش و یلدح تاکیدد فدوق العداده دارد. مقصدد از آن ایدن 

است که آفرینش خداوند را درک کند و بشناسد وبنابرین این دیندم اسدت فدوق العداده منطقدم . 

 . اسیح دین یقل است

 

کیفیت هایم اسدت کده میتواندد ( جمایت افغان دارای ۲۰۰۰فرمان درخانه ، کراچم ، اکتوبر)

سبب فراهح آوری و در اختیار قراردادن کیفیت های یلمم ، رسدوح و یادبودهدای تداریخم بده 

سایر جمعیت ها شود . لذا این برایح یمدده اسدت تدا جمدایتح بده صدورت واقعدم ، بده صدورت 

ح . ایدن واقعم یک جمایت برادری جهانم باشد. این است معنم ارتباط با طریقده مدا در اسدی

قوت بیکران است . ما باید مییظه نماییح کده پلورالیسدح در میدان جمایدت مدا برکدت یظدیح ، 

، بدرای نفدع جمایدت که قابل دسدترس باشدند ابتکار ، تفکر خیقانه از تماح منابع به هر نیوی

 . بکار ببریح

 

  دهمند بوده، یکددیگر را تیمدل نمدوما باید بر پایه خصوصیات اسیمم خویش یوصله 

  . و روییه گوش دادن و شنیدن به یکدیگر را در خویش تقویت بخشیح

 

در برابر سوال اشپیگل : ما به خاطر فایو آمدن بر مشکیت بده یدک مسدایم بدزرگ تعلیمدم 

نیدداز داریددح تددا اینکدده نسددبت بدده یکدددیگر داد و فریدداد بددزنیح . مددا بایددد گددوش دادن و شددنیدن بدده 

یوی که قبی یمل میکردیح . البته از طریو مسایم مشدترک یکدیگر را بیاموزیح . به همان ن

تواح با داد و ستد متقابله. ما مشترکا بدست آوردهای بسیار برجسدته و چشدمگیر تمددن بشدری 



 

 دکتور خوش نظر پامیرزاد                                           ۸                                    شغنان سیمایادره نشرات 
 

 

نایل آمدیح . بنیادهای زیادی وجود دارد . ولم فکدر میکدنح کده در یالدت ناآگداهم هدی  چیدزی 

 .را نمیتوان ساخت

 

 دواری را در خدود نیرومندد سداخته از یداس و ناامیددی دوری به هدایت اماح یاضر امی

 .گزینیح

. تاثیر نمایانم بجای نگذاشدته اسدت زندگم روزمره خود مشاهده نکرده اند . پروسه بازسازی

ما در این کشور موفو به آوردن فرهنگ امیدواری نشده ایح . یکم از تجارب که مدن پدس از 

دست آورده اح ، ایدن اسدت کده جدایگزین سداختن تدرس نیح قرن کار در جهان رو به انکشاف ب

 .با امید شاید نیرومندترین درس اساسم برای ترقم و پیشرفت به یساب آید

 

در پایان گفته هایح را با این سخن موننای بلد که ممثل تفاهح و یصول نتیجه نور اندد اختتداح 

 :میدهح ، که فرموده

 

 مانع بد فعـلم و بد گفت شد      یقل با یقل دگر چون جفت شد

 افزون گشت و ره پیدا شود     یقل با یقل دگـر دو تا شود نور

 

 (موننا)


