
                 آلماندكتور عبدالـصمد حامد  
                                                                                             

 و تأث"ر جر�ان گلوبال"ز�شن و انكشاف علوم۲۱قرن 
و تخن"ك بر تنوع و تعدد زبانها و تهذ�ب ها

اول : نقش زبانهادر تشخص فردى, اجتماعى, تهذ�بى و عق"دوى بشر:

 ـ  انسان  و تشخص انفرادى و معنوى او در رابطه با زبان :۱
زبان از �ك جـانب نمـا�انگـر شخـصـ"ت و خـصـوصـ"ت زندگى انـفرادى هـر انسـان و از جانـبى هم به حـ"ث عنصـر
مـهم و همـه جـانبـه مادى و ذهـنى تهـذ�ب بشـر�ت,  بر عـالوهI  ف"لـولوژى و شعـب آن, موضـوع بحث و عـالقـهI سـا�ر
علوم از قبـ"ل فلسفه, منطق, تار�خ, سوسـ"ولوژى, اتنولـوژى, انتروپولوژى, سـا�كولوژى, علوم س"اسى, اقـتصاد و

غ"ره م"باشد.
بنا بر ا�ن با�د پ"ش از همه خدمت قارئ"ن محترم بعرض برسد كه مطالب مندرج ا�ن اوراق ناشى از برداشت و
احسـاس شخصى و غـ"ر اختـصاصى بنده بوده  و به ه"چ وجـهه حاوى ادعـاى استناد بر مواز�ـن علمى كدام �ك از

علوم فوق الذكر نمى باشد.
چون در طول تار�خ گـاهى تنگ نظران  و متـعصـب"ن و گـاهى هم مغـرض"ن و مـفسـد�ن جوامع بشـرى تعدد  زبانـها,
اقوام, نژاد ها و قبا�ل را عوض عـوامل پ"وند دهنده,  بح"ث عامل فصل, تفرقه و دشمنى معرفى و از احساسات
كـتله هاى جـوامـع مـربوط در�ن راه سـوء اسـتـفـاده نمـوده اند و در گـذشـتـهI نه چـندان دور ا�ن مـوضـوع دوباره روى
صــحنهI ســ"ــاست بنا بـر �ك سلسله عــوامل كــه در آ�نـده «بهــتـر» روشـن خـواهـد شـد, از قــارهI امــر�كا گــرفــتــه تا
�وروپ, افـر�قـا, آسـ"ـا و حـتى (اوقـ"ـانـوسـ"ـه) مـخـالفت هاى عـمـ"ق كـه منجـر به خـونر�ـزى ها شـده و همـچنان در

 بعـضى حلقـه هاى مـغرب زمـ"ن شـعـار تصـادم ب"ن تهـذ�ب ها را براه انداخـتند۲۱ به قرن ۲۰آسـتـانهI انتقـال قـرن 
لهذا ا�جـاب مى نما�د كـه به صورت خلص در ارتبـاط با تعدد و تنوع زبانهـا و رابطهI آنها با خـصوصـ"ت انفرادى

و اجتماعى انسان و با رعا�ت جوانب ذهنى و معنوى آن  مطالبى به عرض برسد.
با وجـود ا�نكه زبانهـا از لحـاظ شكل و مـاه"ت خـو�ش حاوى مـراحل و اجـزاى عـد�ده هم خـواهد بود كـه موضـوع
مطالعـهI علوم معـ"ن و شعب آن را تشك"ل مـ"دهد. در�ن جـا صرف به ا�ن واقـع"ت تمـاس گرفـته مى شـود كه زبان

از لحاظ جوهرش در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفته م"تواند.
الr :  مـرحلهI اولى �عنـى ا�جـاد مفـاهـ"م  در حـالت غـ"ر صـوتى  آن در ذهـن انسـانِ بهـره مند از ملكهI مـشـتـرك ب"ن

) در ارتباط با حواس پنجگانهI انسانها, هر چند ا�ن مـلكهI مشترك و وجوه فرعىRatioعالم بشر�ت �عنى عقل ( 
) مـح"طى, اجـتـماعى, مـادى و عـاطفوى هر انسـان از همSubjektivآن و حواس پـنجگانه بنا بر عوامل انفـسى ( 

متـفاوت خواهد بود, ولى اصل جـوهر ا�ن ملكه و حواس مذكـور تا حد ز�اد وجهه مـشترك ب"ن تمـام انسان ها را
تشك"ل مـ"ـدهد. لـذا  زبان در�ن مـرحـلـه در ارتبـاط با وجـهـه  مـشـتـرك فـوق الذكـر عنصـر وصـل كنندهI زندگـانى

اجتماعى بشر را تشك"ل م"دهد. �عنى با وجود عوامل عد�دهI تشخ"ص و تفر�ق كنندهI آن زبان عمدتا در عالم

FARID
Platziertes Bild

FARID
Textfeld
http://www.afghan-german.de

FARID
Textfeld
http://www.afghan-german.com

FARID
Linien


http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de


  -۲-  

) دارد. از هم"ن جهت هم ترجمهI �ك زبان بهUniversalبشر�ت و اجتماع هاى مـتعدد آن نقش پ"وند كننده ( 
زبان د�گر امكان پذ�ر است.

مثـال هاى ذ�ل جهت تـوض"ح مز�د مـدعاى فـوق به عرض مـ"رسـد : هر انسان در هر جـا و از هر جامـعهI كـه باشد و
به هر زبان كه تـكلم كند, در صورت عدم نقـصان عـقل و حواس پنجگانه اش در ذهن خـود درك اش از رنگها ,
غـذا ها اقل"م  و امـثـالهم كـه با درك د�گران مـؤافق بوده پ"ش از توضـ"ح مطلب در سطح ذهن براى واقـعـ"ت هاى
محـسوس مـفاهـ"مى وضع كـرده  و آنرا تشخـ"ص م"ـدهد. در رنگها مـانند آبى, سرخ,  زرد,  سـبز و غـ"ره از لـحاظ
ذا�قـه مـثالً تـلخ, ش"ـر�ن, ترش, تنـد و غ"ـره. از لحـاظ شن"ـدن مـثـالً بلند, پست, فـغـان,  زمزمـه  و غـ"ـره, در سطح

تفكر مجرد هم,  مفاه"م از قب"ل عقل, جهل, نفس, روح و غ"ره.
تفسـ"ر و تقـد�ر چن"ن مفـاه"م شا�د بـنا بر برداشت از هم متـفاوت افـراد تحت شرا�ط مـتفاوت زمـان و مكان از هم
فـرق داشتـه باشد و شـا�د هم از�ن جهت مـوجب غناى زبان مـربوطه شود, ولى رفع ا�ن تفـاوت از طر�ق ترجمـه و

افهام و تفه"م در�ن سطح مانع فراق شده م"تواند.
به هر حـال بـائ"ـست گـفت كــه ا�ن مـرحلهI  زبان, �عنـى حـالت غـ"ـر صــوتى (�ا قـبل از صـوت) بذات خــود قـبل از
مـرحلهI صـوتى براى افـادهI د�گران هم مـحـضـاً بحـ"ث درك واقـعـ"ت وجـود داشـتـه مـ"ـتـواند. چه �ك شـخص كـر و
گنگ هم مـ"تـواند بدون رهنمـا�ى د�گران با اسـتفـاده از ملكهI مشـتـرك عقل و بقـ"ـه حواس پنجگانه اش در مـورد
رنگها, خـوردنى ها و نوش"دنـى ها در ذهن خو�ش مفـاه"م وضع نموده و توسط ا�ن مفـاه"م خصـوص"ت ا�ن پد�ده
ها را در ذهن خود حـفظ كند, ولو كه از اسـتفادهI مـستـق"م از مرحلهI صـوتى زبان محـروم هم باشد, با عـال�م مانوس
در عـمل"ــهI افـهـام و تفـهـ"م بـا گنگ ها و د�گران در بارهI آن تا حــدى زمـ"نهI افـهـام و نفــهـ"م ب"ن شـان مـســاعـد شـده

م"تواند. طبق د�الكت"ك افالطون ا�ن «سطح درك اش"ا» سطح «مكالمه با روح» تلقى م"كرد.
ب : زبان در مرحلهI صوتى و شفاهى و تحر�ر به ح"ث وس"لهI افهام و تفه"م ب"ن انسانها :

تبــارز زبان در�ن سطـح نه تنهــا عــامل اصلى ا�جــاد  زندگى اجــتــمــاعى بشــر مــ"گردد, بلكه در اثـر مـبــادلهI مــداوم
مـاحصل احـساس, ادراك و تفكر ذات الـب"نى انسـانها اسـبـاب غنا و انكشاف زبان شـان ن"ـز فراهم مـ"شـود, البتـه
مخصوصاً با استفاده از شكل تحر�رى آن به ح"ث وس"لهI تفه"م  و تعلم در بعد نسل ها زبان در ا�جاد  و انكشاف

تهذ�ب هم نقش محورى را حا�ز م"گردد.
خـالصــه ا�نكه خـصـوصــ"ت دوگـانهI وظ"ــفـهI زبان در جـامــعـهI بشـرى, �عـنى به حـ"ث انعـكاس دهندهI تفكر و انتــبـاه
شخصى افـراد منسوب به �ك جامعـه همزبان كه ناشى از محـ"ط طبعى و ذهنى شان م"ـراث ب"ولوژ�ك, تار�خى و
تهـذ�بى گــذشـتگان شـان مـ"ـبـاشـد و از جـانب د�ـگر وظ"ـفـهI زبان بحـ"ث وسـ"ـله افـهـام و تفـهـ"م نه تنـهـا ب"ن افـراد
همـزبان بلكه طبق شرح فـوق بنا بر وجـود ملكهI مشـترك ب"ن تمـام افراد سـالم العـقل و سالم الحـواس عالم بشـر�ت
از طر�ق امكان ترجمه �ك زبان به زبانهاى د�گر اصوالً باعث افهام و تفه"م ب"ن تمام عالم بشر�ت ن"ز م"گردد.

 با ا�ن آزمون بزرگ تار�خى مواجه م"باشد, كه آ�ا خواهد توانست با حفظ توازن۲۱بنا بر�ن جامعهI بشرى قرن 
خردمندانه و منصفانه ب"ن هر دو وظ"فـهI فوق الذكر زبان مانع آن شود كه جامعهI بشرى در�ن مـرحله مانند گذشته

ها عامل و شاهد خونر�زى ها و تباه كارى ها نقش شرمنده ساز را ببازد.

 - زبان به ح"ث عنصر محورى تهذ�ب :۲
در صـورت"كه تهـذ�ب بـصـورت عـام و مـخـتـصـر آنچـه خـوانده شـود كـه بشـر در طول زمـان وجـود اجـتـمـاعى خـود با

) وRatioاستفاده از مح"ط مادى طب"عت و ماحول ذهنى و معنوى با استفاده از ملكهI مشترك همهI شان (عقل 



 -۳- 

حـواس پنجگانه و از زبـان بحـ"ث وسـ"لهI افـهـام و تفـهـ"م بوجـود آورده و احـ"ـاناً تغـ"ـر و تعـد�ل هم نمـوده, مـ"ـتـوان
گــفت كــه تهــذ�ب تا حــد ز�اد مــولود زبان و مــراحل دوگــانه اش مــ"ــبــاشـد. بـه همــان اندازه كــه افـراد بـه شكل
انفـرادى و اعـضاى اجـتـماع با اسـتـفـاده Iموثر از «عـقل» و با اسـتـفاده از مـاحـصل حـواس پنجگانه خـو�ش زندگى
Iه�ه سـو�ش را بهـبـود مى بخـشنـد, به همـان پ"ـمـا�ش و تنظـ"م مـاحـول طبـعى و ذهنى خـو�شـخـصى و اجـتـمـاعى خـو

تهذ�ب و زبان شان هم بهبود و انكشاف مى �ابد.

 -  زبـــــا ن  و  د �ـــــــــن :۳

Iن سلوك انسـانـى را مبـنى بر ارج گـذارى بر ارزش هاى مـعـ"ن عـمـدتاً ناشى از تفكر و احـسـاس و عـقـ"ـده�چون د
انسان را تنظ"م مـ"نما�د, پس زبان در�ن مورد بحـ"ث وس"لهI افهام و تفـه"م ب"ن انسان ها نقش بس ارزنده داشـته
م"ـتواند. در بعضـى اد�ان زبان بح"ث وس"لهI افـهام و تفـه"م ب"ن خالق و مـخلوق به شكل محـسوس آن نقش دارد.
�كى از قـــد�مــتــر�ن شـكل آنرا احكام ده گـــانهI طورات بحــ"ـث وحى خــداوندى به حـــضــرت مــوسى(ع) تشـك"ل

م"دهد.

 - زبــان از نـظـر د�ــن اســالم :۴

در اسالم ابـالغ ارادهI خالق در مـرحلهI خلقت و عمل"ـهI مربوط بـه آن به مخلوق به شكل امـر(كُن) («بشو» و تحـقق
آن توسط ارادهI الـهى در خلقت تـوسط «كلمــه»(فَــ"َكُوُن)«شــد» صــورت مــ"گ"ــرد, در مــورد توظ"ـr و رهنمــا�ى
«انســـان» و بالخــاصـــه مــسلمـــان  بحــ"ث مـــخلوق خـــالق تعــالـى(ج) زبان به شكـل تكامل �افـــتــهI آن. �عـنى زبان
شفاهى«قـرائت» تحر�رى«نوشتن و وس"لهI آن «قلم» تعل"م علم و دانش مـورد استفاده قرار گرفـته است. در مورد
خلقت بصـورت عام با اسـتفـاده از زبان (كُن) با تحقق آن (فَـ"َكُوُن) آ�ات مـتعـدد در قرآن مـج"ـد وجود دارد : از

.۵۹) آل عمران آ�هI ۳ سوره(۱۷۷) البقره, آ�هI ۲جمله سوره(
در ارتباط به ا�ن مـوضوع قرآن مجـ"د به شكل ذ�ل تأك"ـد بعمل آورده : اول"ن وحى كه از طرف خـالق تعالى(ج)
به حــضــرت رســول الله (ص) در غــار حُــرا به شكـل ســورهI العلق نازل شــده, زبان بـه شكل تكامـلى آن مــورد نظر

)۵ تا ۱  آ�ات ۹۶م"باشد : سورهI (العلق 
«بخوان بنام پروردگـار خو�ش آنكه آفـر�د انسان را از پارچهI خون بسـته اى آفر�ـده. بخوان و پرورگار تو بسـ"ار

۹۶كـر�م است, آنكه انسـان را بـوسـ"لهI قلم (علم) آمـوخت, انسـان آنچـه را نمـ"ـدانـست آمـوخت». سـوره (العلق 
۵۱۸ - ۵۱۷ صفحات ۶) تفس"ر عبدالله �وسr على ترجمهI كشككى, جلد ۵ تا ۱آ�ات 

 Iه�البقره آ Iگر , قرآن مج"د بح"ث كـتاب ذكر شده (سوره�راجع به ارج انسانى به ح"ث مخلوق كه۲در جاى د (
) �اد آور شده است. طبق۳۳ تا ۳۱از رحـمت خـالق در سطح دانش بهـره مند شـده است, قرآن در سـورهI (ابقـر 

شرح فوق در خلقت انسان خالق او را از نعمت زبان بشكل كامل آن(گفتار , تحر�ر, قرائت , نطق چ"زى را كه
نمى دانست, از طر�ق آشنا�ى بر خوردار ساخت.

) راجع به ضــرورت وتنوع زبانهــا اشـاره شــده است. هم۱۹۹ تا ۱۹۲بصــورت ضـمنى در ســورهI (الشـعــراء آ�ات 
چنان توظ"r جوامع بشرى جهت رس"دن به هدف مأمول و مطلوب از طرق متعدد بح"ث �كنوع آزمون امم متنوع

) ذكر �افته است.۵۱ آ�هI ۵جهت راه"ابى نها�ى شان در�ن امتحان مخلوق درعرصهI خلقت در سورهI (المائده 
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«... به هر گروهى از شـما شر�عتى مقـرر كرد�م. اگر خداوند اراده مـ"كرد. شمارا امت واحد مـ"گردان"د. (ولى
خـواست اوست) تا شــمـا را به هر چ"ـزى كـه بـه شـمـا داده است آزمـا�ش كند. پـس به ن"كو�ى ها شـتــاب كن"ـد,
بازگشت همهI شـما بسوى خداست. سـپس از آنچه شما در آن اخـتالف م"كرد�د, شما را آگـاه م"سازد.»(تفـس"ر

)۵۴ تا ۵۳�وسr على ترجمهI كشككى صفحات 

 - زبان , ارادهI انسان و قدرت اجتماعى :۵

) در ارتبــاط با حــواسRatioارادهI انســان در رد�ـr پاره عــوامل د�گـر عــمــدتاً از ملـكهI مــشــتــرك بشـــرى (عــقل 
پنجگانهI مـذكور كـه حاوى تفكر هم مـ"باشـد, عمـوماً در سطح ذهن انسـان بوجود آمـده و معـموالً در مرحلـهI صوتى
زبان تبارز كـرده اكثـراً به د�گران هم ابالغ م"گردد. اراده بحـ"ث ابتكار عمل و �ا عكس العـمل در برابر د�گران
تلقى شــده مـ"ــتــواند كـه بعــضـاً بـه شكل سكوت, اطاعت, �ـا هم رهنمــا�ى و �ا هدا�ت د�گـران تبـارز نمــوده ولى
معـموالً تركـ"بى از�ن همـه بوده م"تـواند. در حقـ"قت انسـان بح"ث مـوجود اجتـماعى مـجبور است جـهت رفع انواع
حـوا�ج مـادى و مـعنوى اش, در رابطه بـا حـوادث و ا�جـابات مـاهولش و �ا در برابر سلوك د�ـگران عكس العـمل
نشان دهد, �عـنى اراده داشته باشـد. تعدد افـراد جامعـه باعث تعدد اراده ها هم مـ"شود كـه نظام جامـعه با�د براى
تنظ"م صلح آمـ"ـز آن راهى سـراغ نموده باشـد. بنا بر �ك سلـسله عوامل چنـ"ن نظم �ا از طر�ق تفـاهم و �ا از طر�ق
تحـمـ"ل به شكل عنعنوى جـامـعه و �ا به شـكل شعـورى با صـراحت و �ا خـامـوشانه نافـذ گـرد�ده كـه در نتـ"جـهI آن
�ك عــده اشـخــاص در برابر عــدهI د�گرى از اشـخــاص, ارادهI شـان را نـافـذ مى ســازند و �ا در مــواردى هم در اثر
تفاهم ذات البـ"نى با ا�جاد نظم معـ"ن عده Iحاضـر و �ا وادار مى شوند كه از ارادهI �ك و �ا �ك عـدهI د�گر پ"روى
نمـا�نـد. بمـوجب چن"ن تـنظ"م اراده در �ك جـامـعــه �ك سلسله روابط اجــتـمـاعى ا�جــاد مـ"گردد كـه آنرا مــعـمـوالً
قـدرت اجـتمـاعى مى خـوانند. بنا بر�ن در سـطح ا�جاد تـعد�ل نفـاذ  و �ا تثـبـ"ت قـدرتهـاى اجتـمـاعى زبان بحـ"ث
Iرى نقش قابل مـالحظه داشتـه م"ـتواند. عـالوتاً زبان به ح"ث وسـ"له�ا تحـر�ابالغ اوامر و نواحى شـفاهى و  Iوس"ـله
تبل"ـغ مطالب و هدا�ات بر له  و �ـا بر عل"ـه قــدرتمندان گـاهـى در خـدمت و گـاهـى هم در راه تعـد�ل و �ا تـعـو�ض

مقام قدرتمندان در �ك جامعه حا�ز اهم"ت خاص م"باشد.
) در تع""ن سمت جر�ان۱همچنان زبان م"تواند به شكل گفتار, تحر�ر, و �ا انواع خاص تبل"غ(

جر�ان تار�ـخ اكثراً نقش برازنـده داشته باشـد و در آ�نده ن"ز خـواهد داشت. به صورت خـاص در ا�جاد حـركات
انقـالبى و نهـضـت هاى اصـالحى نقش زبان غـ"ـر قـابـل انكار مـ"ـبـاشـد ولو كـه اثر ا�ن نـقش در مـورد مـشـخص در
جامعه بعداً به حـ"ث رو�داد مثبت و �ا منفى ارز�ابى هم گردد و در ح"ات س"اسى جـوامع بشرى در سطح س"است

و تهذ�ب آن ا�جاد و تعد�ل قدرتهاى اجتماعى تا حد  ز�اد با زبان رابطه داشته م"باشد.
خـالصه ا�نكه همـچنانكه زبان و تهـذ�ب �ك جامـعـه از س"ـستم توز�ع قـدرت اجتـمـاعى و نفاذ آن مـتأثر مـ"گردد,
زبان و تهذ�ب ن"ـز به نوبهI خود بر س"سـتم توز�ع قدرتهاى اجتـماعى و س"اسى نه تنهـا اثر دارند, بلكه در ا�جاد و

امحاى قدرتهاى مذكور و س"ستم توز�ع آن ن"ز دخ"ل بوده م"توانند.

) هر چند نقـش عنعنوى زبان در سطح تبـل"ـغـات مـ"ـد�اى امــروزى به پ"ـمـانهI گـذشــتـه نمى باشـد ولى اگـر تـوجـه به ا�ن۱(
واقـعــ"ت  شـود كـه وســا�ط الكتـرونـ"كى مـ"ـد�ـاى امـروز و حـتى آرت مــدرن هم با زبان در مـرحـلهI اول"ن درك غـ"ــر صـوتى
پد�ده ها و گنجـان"ـدن آن در چوكات مـفاه"م ذهنـى ن"ز زادهI همـان ملكهI عـقل و احسـاس, حواس پنجـگانه و وضع مفـاه"م

غ"ر صوتى مذكور م"باشند, از نقش زبان در�ن ساحه ن"ز چشم پوش"ده شده نمى تواند.
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دوم : تأث"ر جر�ان مربوط به گلوبال"ز�شن بر تنوع و تعدد تهذ�ب جوامع بشرى :

ســوال ا�نجــاست كـه آ�ـا گلوبال"ــز�شن حــاوى تصــادم ب"ن تهــذ�ب ها بوده در نتــ"ــجـه باعث ا�ـجـاد مــرحلهI جــد�د
امـپـر�الـ"ـزم جـهـانى و تهــذ�ب آن مـ"گردد  و �ا به �ك جــر�ان پ"ـوند دهنده ب"ـن تهـذ�ب هاى مـتـعــدد  و مـتنوع از
طر�ق تفاهم و تقارن جوامع بشرى بر مبناى اصول و ارزش هاى مشترك شان متمم همد�گر ا�ن تهذ�ب با ا�فاى

نقش مثبت مبدل م"شود?
- صحبت راجع به پد�دهI گـلوبال"ز�شن به اندارهI الزم و مسا�ل ناشى از آن در حدود بـحث ما گنجا�ش ندارد.۱

لذا در�ن جا با اشارهI مختصر به ا�ن مطلب اكتفا مى ورز�م كه :
بنا بـر برداشت عــده اى از حلقـــه هاى مــؤثر جــهــانى در سـطح امــور اقــتــصــادى و ســ"ــاسى با�ـد بدرجــهI اول امــور
اقتـصادى دن"ا بـه سمت جهـانى شدن و بدون ق"ـود سرحدات سـ"اسى انكشـاف �ابد. لذا با�د هر چه زودتر و هر
چه ب"ـشـتـر اقدامـات مـقـتـضى در�ن جـهت انجـام پذ�رد. نظر به تمـركـز قـدرت اقـتصـادى در حلقـه هاى مـعـ"ن دول
پ"شرفـتهI جهانى ابتكار ا�ن اقدامـات ن"ز نزد ا�ن حلقه ها بوده لذا سفارش نـظام بازار  آزاد  در�ن مورد ن"ز توسط
حلقـه هاى مذكـور تا حدى انـد�شهI د�گران را در بارهI عـواقب چن"ن عـمل"هI جـهانى شـدن بر انگ"ـختـه است. در�ن
مورد جـانب مقابل چن"ن استـدالل مى نما�د كه در پهلوى ملحـوظات خاص (اقتـصادى) با�د جوانب اجتـماعى ,

طبعى و معنوى زندگى و تهذ�ب بشرى و رعا�ت كرامت انسانى ن"ز مد نظر باشد.

 : توأم با ســقـوط امــپـراتورى شــوروى كـه پ"ــام خـتم جـنگ سـرد ب"ن دو بـالك جـهــانى را ن"ـز احــتـوا مــ"كرد,۱-۱
 نظر�ه تصـادم ب"ن تهذ�ب ها بح"ث عـامل خطر آ�نده به صلح جـهانى با ارائهProf. HuntingtonIتوسطپروف"سور

�كعـده پ"ـشنهـاد ها جـهت جلوگـ"ـرى از خطرات مـذكـور مطرح شـد. هرچند اكـثـر حلقـه هاى ذ�صـالح جـهـانى ا�ن
نظر�ه را با دال�ـل الزم رد نمـودند, ولى بعـد از فـاجـعـهI �ازدهI ســپـتـمـبـر و حـدوث �ك سلسله وقــا�ع د�گر با ورود
عناصر افـراطى در سطح س"اسى هم در جبـههI مغرب زمـ"ن و هم در حلقه هاى افراطى مـسلمان جهان نظر�هI مـذكور

Prof. Huntingtonسـتى مذكور توسط دول اسـالمى و حلقه�اد واقع شد. در ع"ن حـال اعمال ترور�مورد توجـه ز 
هاى غـ"ـر افـراطـى عـالم اسـالم به حـ"ث �ك عــمل «ظلم» بزرگ تقـبـ"ح شــد و به شـمـول وات"كان حلـقـات مـذهبى

 Iه�مــغــرب زمــ"ن هم نه تنـهـا نـظرProf. Huntingtonاد تفــاهم ب"ـن مـربـوط"ن�را رد نمــودند, بلـكه ســفــارش ازد  
تهذ�ب مغرب زم"ن به خصوص عالم ع"سـو�ت و اسالم هم صورت گرفته, با آنهم افراط"ان هر دو طرف با شدت
دست اندر كار بوده  و بناءً ا�ن روش آنها هم عالم ع"سو�ت و هم دن"اى اسالم را مواجه به خطر قابل غور و دقت

ساخته, لذا در�ن بحث به مطالب ذ�ل اشاره مى شود :

 : اصــوالً تصـادم ب"ـن تهـذ�ـب ها صـورت نمــ"گ"ــرد, بلكه اكــثــراً ب"ن آنعــده منســوب"ن تهــذ�ب ها كــه بنا بر۲-۱
عـوامل عد�ده تحـمـ"ل �ك سلسله مـسا�ل را ز�ر پرده حـمـا�ه از ارزشهـاى عـالى معنوى و عـقـ"دوى بر د�گران بهـر
ق"ـمتى كه باشـد طالب هستند. چن"ن برخـورد متأسـفانه نه تنهـا به گذشتـه تعلق دارد, بلكه تحت شرا�ط مـع"ن در

حال و آ�نده ن"ز امكان پذ�ر خواهد بود.

 : در ارتباط با نظر�هI تصادم ب"ن تهذ�ب ها بائ"ست بدواً توض"ح �ابد كه مع"ار تشخ"ص �ك تهذ�ب مع"ن۲-۲
چه مـ"ـبـاشد? �عنـى وقتى از تـهذ�ب مـغـرب زمـ"ن صـحـبت در م"ـان باشـد, با�د گـفت كـه كـدام پد�ده ها بحـ"ث
مـعرف تهـذ�ب مذكـور تلقى شـده م"ـتواند مـثـالً سوال الزم ا�ن خـواهد بود كه آ�ا كـمـون"زم, فـاش"ـزم و ناز�زم  هم
شامل تهذ�ب مغـرب زم"ن بوده م"تواند ? ورنه مربوط به كـدام تهذ�ب خواهند بود ?  اگر كمون"ـزم و فاش"زم به
ح"ث تهذ�ب غرب پذ�رفته شوند, در آن صورت عالوه بر دول عضو شوروى, چ"ن , و�تنام و كور�اى شمالى و
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رژ�م آپارتا�د افـر�قـاى جنوبى ن"ز مـولود تهـذ�ب غرب مـعـرفى شده مـ"ـتواند و اگـر عـالمهI مـشخـصـهI تهذ�ب غـرب
د�موكراسى و حقوق بشر معرفى گردد, در آنصورت از �ك جانب جاپان و تا حدى هم هند جزء از تهذ�ب غرب
مـعرفى شـده م"ـتواند, در حـال"كه با�د روس و دول آنسوى پـردهI آهن"ن قبل از سـقوط رژ�م كـمون"ـست (به شمـول

آلمان شرق) خارج از تهذ�ب مغرب زم"ن تلقى گردد.
ام"د است مطالب فوق مشكلى را برمال ساخته باشد كه در نظر�هI تصادم تهذ�ب ها مضمر م"باشد.

 :به شــهـادت تار�ـخ با�د ا�ن را هم پذ�رفـت كـه در طول زمــان اكـثــر تصــادمـات خــون"ن ب"ن منســوب"ن عــ"ن۲-۳
تهـذ�ب ها صورت گـرفته است. از گـذشتـهI بس"ـار نزد�ك م"ـتوان جنگ ب"ن عـراق و ا�ران, عراق و كـو�ت, ب"ن
صِـرب ها و كُـروات هاى مـربوط �وگـوسـالو�اى سـابق, همـچنان برخـورد غـ"ـر مـسـالمت آمـ"ز و طـوالنى در آ�رلـند

شمالى به ح"ث مثال ذكر گردد.

 : �ك واقعـ"ت د�گر تار�خ مشـعر است كـه در حق"ـقت ه"چ �ك  تهذ�ب �كدم از ه"چ به صـورت مسـتقل و۲-۴
بدون تأثـ"ـر د�گـر تهــذ�ب ها به مــ"ــان ن"ـامــده است. بلـكه تهــذ�ب ها در طول زمــان ز�ر تأثـ"ـر شــرا�ط طبــ"ــعى,
مـحـ"طى, اجـتمـاعى و ذهنـى به تدر�ج سـ"ر تـكامل خـود را مى پ"ـما�نـد و پ"مـوده اند. در ا�ن شـرا�ط اعـمـال نفـوذ

د�گر تهذ�ب ها  ن"ز شامل م"باشد.

 م"سـر خواهد شد كه نتـ"جه۲۱I : قرار پ"ش ب"نى امـروز, پ"شرفت هاى مـح"رالعقـول علوم و تخن"ك در قرن ۲-۵
آن در بعد زمـان, در اثر دست"ابـى به امكانات استفاده از سـرعت ز�اد در سطح بعد مكان ن"ـز براى بشر امكانات
جـد�د را بـار خـواهد آورد. �كى از نتــا�ج آن ا�جـاد سـهــولت ز�اد در تمـاس(ولو بـه شكل سطحى هم باشــد) ب"ن
انسـان ها بدون رعـا�ت بـعـد مكان خـواهد شـد. در اثر ا�ن پ"ـشـرفت ها احـتـمـال آسـ"ـب پذ�رى غـ"ـر قـابل جـبـ"ـره
آزادى تفكر و عمل انسـانها و صدمهI جـب"ره ناپذ�ر به طب"ـعت در اثر بهره بردارى تخر�بى به شكل استـفادهI باالتر
از گنجا�ش طبـ"عى آن وارد خواهد شـد. مخصـوصاً اگر تمـا�ل ذهنى بشر مبنى بر تمـركز توجه بصـورت خاص به
هدف اقتصادى جـوامع بشر صورت گ"رد. خطرات ناشى از چن"ن جـر�ان كه احتماالً بقاى بشـر�ت را جداً تهد�د
خواهد كرد, باعث خواهد شـد تا مالك حركت عالم بشر�ت رعا�ت �ك سلسله ارزشـهاى معنوى مطلوب و مورد
قبـول جوامع بشـرى به ح"ث �ك خـانوادهI مشـترك خواهد بـود كه از وجوه مـشتـرك منسوب"ن تهـذ�ب هاى متـعدد

جهانى تشك"ل �افته باشد.
بنا بر�ن راه نجات در آ�نده«عوض تصادم, تفاهم صلح آم"ز ب"ن منسوب"ن تهذ�ب ها خواهد بود.»

ســـــوم :  تأث"ـــــر گــلــوبالــ"ـــــز�شـن و پ"ــــشـــــرفت عـلــوم و تخـن"ـك (بصـــــورت خــــاص در سـطح
الكترون"كى) بر تـعـدد  و  تـنـوع زبـان هـا :

- پ"شرفت هـاى چشمگ"ر در سطح الكترون"كى(بصـورت خاصى در ساحهI كـمپ"وتر و امكانات نهـفته در آن) و۱
خـصـوصـ"ت تأث"ـر وارد كـردن بر ابعـاد زمـان و مكان در رابطه با تقـو�هI مـوقـعـ"ت انسـان حـالت كـامـالً جـد�دى را
ا�جاد نمـوده و در آ�نده تغ""رات حـتى خارج از تصور ما را بار خـواهد آورد  ولو كه از�ن ناح"ـه نسلهاى آ�نده بنا
بر ضـرورت شد�د به سـرعت عمل تحت فـشار ز�اد قـرار خواهند گـرفت. اما از جـانب د�گر در حدود �ـك زمان
مـع"ن ا�ن تحـوالت تخن"ك باعث صـرفـهI ز�اد وقت براى انسان ها خـواهد شـد. اگر بصـورت فـرض"ـه براى آ�نده
Iل پ"شرفته�اختصاصى با استفاده از وسا Iك شـخـص در رشـته�ت كار �ن واقـعـ"ـت قـبـول شود كه مـثـالً مـؤثـر�ا
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الكتـرون"كى و سا�ر  امكانات مـوجود در آ�نده ده چند به نسـبت گذشـته بلند خـواهد رفت  و اگر ا�ن هم بـح"ث
 ساعت۸فـرض"ـه قبـول شود, كـه مثـالً شـخص معـ"نى در طول زمان كـارش همـواره براى مدت سى سـال هفتـه وار 

كار خواهد كـرد. پس در حق"قت نت"ـجهI كار سى ساله اش (تحت) ع"ن شـرا�ط معادل به نت"جـهI كارش در شرا�ط
عصر ما معادل سه صد سال خواهد بود.

به هر اندازه كه امكـان استفـاده از وسا�ط جد�د در�ن سـاحه ب"شـتر , آسانتـر و عام تر براى انسـان ها م"سـر شود,
به همان اندازه هم امكان افهـام و تفه"م ذات الب"نى ب"ن انسـان ها ب"شتر  و از لحاظ تأث"ـر آن بركمى زمان در طى
واحد هاى مكان (از لحاظ صـرف وقت) كوتاه تر خواهد شد, تا جا�"كه به �ك شكلى كرهI  زمـ"ن مبدل به �ك

شهر بزرگ براى خانوادهI بزرگ بشرى گردد.

- : هر چند ب"ن جوامع پ"ـشرفتهI بشرى و دول مـوسوم به جهان سوم , از لحـاظ سو�هI اقتصـادى, نظامى, س"اسى,۲
اجـتـمـاعى و امكانات مـ"ـسـر براى شـان تفـاوت ز�اد وجـود دارد و ا�ن تفـاوت ها مـدت ز�اد دوام خـواهد كـرد, از
جانب د�گر �كعـده عواملى هم وجود دارند و مطرح شـده م"تـوانند كه در راه فزائ"دن تفـاوتها موانع ا�جـاد نموده
و در طول زمـان حتى باعث از بـ"ن بردن ا�ن تفاوتهـا شـوند. بحث خاص در�ـن باب البتـه از حـوصلهI ا�ن صحـبت

خارج است ولى بصورت خلص به دو مطلب ذ�ل اشاره مى شود :
- چون عــمل"ـهI گلوبـال"ـز�شن اقــتـصــاد باعث از هم گـســ"ـخــتن سـرحـدات دول بـحـ"ث مــوانع در راه  جـهـانـى شـدن
فعال"ت اقتصادى م"گردد (ولو به نفع گروه مع"ن جهانى اكثراً مربوط به تهذ�ب جهانى عمدتاً غربى هم باشد) و
عـمالً مـهـارت هاى علمى , اقتـصـادى و تخن"كى طى جـر�ان گلو بال"ـز�شن  بنا بر ارزان بودن بهـاى كار در دن"ـاى
سـوم و �ـا در اثر وارد شـدن روز افــزون افـراد منســوب به دن"ـاى ســوم به شكل اسكـان مـؤقت و دوامــدار شـان در
آنجـا به منظور جـبـران فـقـدان قـواى كـار در سـاحـات مـخـتلr كـه از خـصـوصـ"ت د�مـوگـرافـ"ك  دن"ـاى پ"ـشـرفـتـه
Iبالخـصـوص مـغـرب زمـ"ن نشـأت م"ـكند, باعث مـ"گردد كـه عـده  اى از منسـوب"ن دن"ـاى سـوم نقش انتـقـال دهنده
پ"شرفـتهاى مطلوب علوم و تكنالوژى را ا�فا مى نمـا�ند و در نت"جه عامل نزد�كى و تـقارن ب"ن هر دو جانب در�ن
مورد گردد به �ك شكلى شا�د بتوان در�ن ارتباط بح"ث مثال به نقش عده اى از دول جنوب شرق آس"ا(بشمول
مال"ز�ا) ولى به هر صـورت جمهور�ت مردم چـ"ن اشاره كرد. با اتكا بر تجارب گذشـته م"توان گـفت كه با وجود
تقـارن منافع حلقـه هاى مسلط جـوامع بشـرى, باز هم ب"ن ا�ن حلقـه ها ولو به اندازهI كم هم اگـر باشد, همـ"ش �ك

 سـ"اسى در سـطح جهـانى وجـود دارد كـه در طول زمان به نفـع گروپهـاى ضـع"ـr جهـانى و/نوع رقـابت اقتـصادى
ا�جاد توازن نسبى ب"ن ضعفا و قدرتمندان مؤثر ثابت خواهد شد.

- با وجـود�ـكه شـا�د براى مـدتـى عـده اى از دول د�گرن"ـز بـا پ"ـروى از سـ"ـاسـت دول انگل"ـسى زبان جــهـان در۳
صـدد ا�جــاد امكان بهـتــر جـهت پخش و تـوسـعـهI زبان شــان در جـهـان در پ"ش گــ"ـرند و در راه تحــقق آن هم بذل

كتله وى جـامعـهI بشر از ب"ن نرفـته و فـرد بح"ثHuntingtonمسـاعى نما�ند, ولـى تا زمان"كه خـصوص"ـت فرد�ت 
Robotت كـتله وى) آن باقى خـواهد�كى از اشكال(اصـالت فرد�ل مـقام ن"ـابد, تعـدد  و تنوع زبانهـا هم به �تنز  

مـاند. در آ�ـنده (حـتى در�ن قـرن) شــا�د در سطح تكنالـوژى, كـمـپـ"ــوتر و �ا بد�ل هاى بهــتـر و مناسـبــتـر آن ا�ن
امكان بم"ان آ�د كه وسـا�ط الكترون"ك جسماً كوچك از لحاظ وزن سبك, به آسـانى در ج"ب قابل حمل, ولى
از لحاظ مـوارد استفـاده با توانا�ى وس"ع همـه جانبه و قـابل ازد�اد و از لحاظ بهـاى مورد پرداخت براى عامـهI مردم
قـابل خـر�د, در خـدمـت افـهـام و تفـهـ"م ب"ن مـردم جـهــان طورى قـرار گـ"ـرد كـه : افـراد بتـوانند از هـر كنج و كنار

 در جنوبFijiجهان مثالً �ك فرد از جز�رهI آ�سلند بتواند به زبان مادرى خود با فردى مسكون در جز�رهI ف"جى  
و �ا فـــردى از كــدام درهI هندوكـش و �ا دره هاى ســپـــ"ن غــر با فـــردى مــسكون در كـــدام درهI كــوه اندن در چـ"لى

Cheleن صورت مشكل افهام و�ك شان از زبان مادرى خود صحبت كنند. در�با ع"ن امكان و با استفاده هر  
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تفـهـ"ـم از ب"ن خـواهد رفت كـه بـا وجـود حـفظ تنوع و تعـدد زبـان ها دو نفـر هر كـدام با زبـان مـادرى خـود و بدون
اسـتــفـاده از زبان ثالث و بـدون وسـاطت شـخـص ثالث به حـ"ث تـرجـمـان به صــورت مـسـتــقـ"م از فــاصله هاى دور
صحـبت بتواند. چون ا�ن امـكانات محدود  بـه صحبت ب"ن دو نـفر نمانده , بـلكه ساحهI اسـتفـاده از منابع علمى,
اجـتـماعى و تـهذ�بى جـهـان را ن"ـز احـتوا مـ"كند, تـا حد ز�ادى براى اكـثـر�ت قـاطع باشندگـان روى زمـ"ن امكان
اسـتـفــاده از دست آورد هاى بشـر مــسـاعـد شـده و همــچنان ا�ن امكان را هم بـار خـواهد آورد كـه او هم مــعلومـات
خـو�ش را بدستـرس د�گران قرار دهـد. بنا بر ا�ن نه تنهـا تعدد و تنوع زبان ها باقى خـواهد مـاند, بلكه براى هر
كـدام شـان نقش برازنده ترى هم در عـمل"ـهI بسـ"ـار وسـ"ع افـهـام و تفهـ"م بـ"ن خانـوادهI واحد بشـرى مـوجـود خـواهد

شد.

چهارم :  خـلــص نـتـ"ـجــه از�ـن بـحث :

 و هواسRatio- امـ"ـد است ا�ـن مطلب افـاده شـده باشــد كـه بنا بر خـصـوصــ"ت خلقت انسـان به كــمك عـقل ۱
پنجگانه افـراد به ح"ث ملكهI مـشترك بشـر�ت ا�ن توانا�ى براى انسان ارزانـى شده كه به ا�ن وسـ"له پد�ده هاى
طبعى و اصـوالً هم پد�ده هاى ذهنى را در مرحلهI غـ"ر صوتى زبان تا حد ز�ـاد مانند هر فرد د�گر عـالم بشر�ت (به
Iك و عدم مساعدت اوضاع مـح"طى) و طب"عى درك كرده و توسط مفاه"م مع"ن در مرحله�استثناى نقصان ب"ولوژ
صوتى زبان به اطالع د�ـگران برساند. با اتكا بر ا�ن ملكهI مـشترك ب"ن عـالم بشر�ت امكان ترجـمهI �ك زبان به
زبان د�گر ن"ـز بوجـود آمـده با اسـتـفاده I همـه جـانبـه و مناسب از�ن اسـتـعـداد نه تنهـا ب"ن كـتله هاى بزرگ بشـرى

افهام و تفه"م م"سر شده م"تواند, بلكه از�ن طر�ق زم"نه براى شناخت و آشنا�ى ب"ن شان ن"ز توسعه مى �ابد.

- اگـر ا�ـن واقـعــ"ت هم پذ�رفــتـه شــود كـه زبان در سطح ا�ـجـاد و ابالغ قــدرت اجـتــمـاعى حــا�ز اهمـ"ـت خـاص۲
م"ـباشد, بنا بر�ـن توسط حلقه هاى قدرتمند و �ـا حلقه هاى معـ"ن جوامع بشرى با سـوء استـفاده از امكانات م"ـسر
زبانهـا جـهت تأمـ"ن اغـراض مـعـ"ن ب"ن افـراد منـسوب بـه �ك زبان واحـد و �ا منسـوب به دو زبان از هم مـتـفـاوت
اختالف و دشـمنى ا�جاد شده م"ـتواند. با�د ا�نرا هم در نظر داشت كه ا�ن احـتمال نه تنها در سطح جـهانى بلكه
در سطح �ك ملت واحد با داشتن زبان هاى مـتعدد هم تحقق �افته م"تـواند. با وجود�كه تعدد زبان در �ك ملت

واحد بدرجهI اول عامل غناى جامعه م"باشد و نه عامل تفرقه.

- راجع به ا�نـكه تنوع در زبان و قــومـ"ت بـا�د باعث آشنا�ـى و نه باعث دشــمنى گـردد. از لـحـاظ د�ن اســالم به۳
سطح وســ"ع عـالم بشــر�ت , در رابطه با مـوقــعـ"ت شـان نـزد خـالق عـالم در قــرآن مـجـ"ــد تجـو�ز جــامع وجـود دارد :

).۵۷ صفحهI ۵ تفس"ر �وسr على, ترجمهI كشككى جلد ۱۳» آ�ت ۴۹(سورهI الهجرات«
بنا بر آن انسـان ها در جـوامع شـان با وجـود تفـاوتهـاى مـوجـود, مـتـعلق به �ك اصل واحـد بوده تفـاوتهـاى نژادى,

زبانى و قب"لوى جهت معرفت و شناسا�ى ذات الب"نى شان بم"ان آمده نه به منظور اختالف و دشمنى.
تقوى شان در عمل مـ"باشد و نه تعلق بكدام نژاد, زبان و �ا(ج)  : ز�را مع"ار منزلت انسـانها نزد خالق تعالى۳-۲

قـبـ"له. ا�ن اصل و ا�ن واقـع"ت نـه تنها در سـطح سائر جـمـ"ـعت هاى انسـانى, بلكه در سطح ملل و دول مـعـ"ن هم
قابل غور و رعا�ت م"باشد. �عنى انحراف از آن تعصب و گناه تلقى م"گردد.

- افـراد �ـك جـامـعــه مـعــمـوالً در صــورتى وادار و �ا تحــر�ك به اتكا و ارج گــذارى افـراطى بر مــؤدت ناشى از۴
نژاد,  زبان, قوم"ت و قب"لهI مشترك و امثال آن م"شوند كه :
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 : طبق نظام نافـذ در �ك جامـعه براى افـراد آن منح"ث فـرد عضـو جامـعه و انسـان كدام حق و منزلـت وجود۴-۱
) عارى از اعـتمـاد ذات۴نداشـتـه باشـد.  در چن"ن جـوامع روابط ب"ن افـراد فـاقد ارتبـاط مـشـتـرك مذكـور فـوق (

البـ"نى شان بوده و به آسـانى فر�ب دسـا�س صاحـب غرضـان و قدرتمندان را خـورده, اطراف و �ا طرف د�گر را
متهم بر غصب حقوق خود و همرد�فان شان مى نما�د.

 : نظام �ك جامـعه واقعاً بر پا�هI امـت"از �ك و چندگروه و �ا هم تبـع"ض در برابر �ك و �ا چند گروه جـامعه۴-۲
استوار باشد.

 : تحت شـرا�ط خـاص ا�ـن امكان وجـود خـواهد داشت كـه حـتى در جـوامع رو�ـهـمـرفـتـه برخـوردار از فـضـاى۴-۳
سـالم روابط اجـتـمـاعى, در اثر اقـدامـات تخـر�بى و نفـاق بـرانگ"ـز عـده اى از باز�گران صـحنهI قـدرت و سـ"ـاست
جامـعهI مـذكور مواجـه به خطر جدى مى شـود. �عنى آنان"كه در جامـعه از طر�ق مـشروع توان رسـ"دن را به اهداف
خــود ندارند, مــ"ــخـواهنـد از طر�ق ا�جــاد اخــتـالف بـ"ن مـردم بـر مـبـناى زبان, نژاد  و امــثــالهم براى خــود در نزد

هموطنان همزبان, هم نژاد و غ"ره منزلت مطلوب كسب كنند.

 : عالوه بر عـوامل داخلى �ك دولت, عوامل خارجى ن"ـز م"تواند فـضاى تفاهم و همـز�ستى مسالمت آمـ"ز را۴-۴
ب"ن منسوب"ن زبان هاى متعدد, اقوام, قبا�ل متعدد و امثـالهم مسموم ساخته و در نت"جه �ا تجز�هI آن دولت را ببار

آرند و �ا هم از�ن طر�ق بح"ث �ك وس"لهI فشار مؤثر اهداف د�گر خو�ش را تحقق بخشند.

پنجم : نتا�ج ا�ن مقال در ارتباط با حالت افغانستان :

) باال در حـالت فـعـلى افـغـانسـتـان تا حـدى مــحـسـوس اند, ولى۴-۴ تا ۱-۴هر چند خطـرات چارگـانهI مـذكـور (
خـوشـبخـتـانه تا هنوز در سطـح كتلـه هاى بزرگ و وسـ"ع جامـعـهI مـا تأث"ـر تخـر�بى شـان كـدام نت"ـجـهI قـابل مـالحظه

نداده است.
هنوز وحـدت ملى مردم و بقاى افـغانسـتان آسـ"ب ند�ده با آنهم وظ"فـهI غ"ـر قابل تأخ"ـر و بزرگ ملى همه حـلقات
متـعهد بـراى بقا و تأم"ن امن"ت در �ـك افغانسـتان آبرومند و بهـره مند از صلح و ثبات , رفا و حـفظ حقـوق مردم
ما مـستـوجب آنست كه ا�ـن خطرات را دست كم نگرفتـه, با دقت و درا�ت شا�سـتهI ا�ن وظ"ـفهI ملى در راه ا�ـجاد
�ك حركت مؤثر حتى المقدور سرتاسرى ملى غ"ر وابسته بكدام گروه س"اسى و ا�د�ولوژى بذل مساعى نما�ند.
با رعا�ت ا�نكه افـغانستان زبانهـاى متعدد  را از خـود دانسته م"ـتواند, ضرورخواهد بود تا راجع به واقـع"ت هاى

ذ�ل غور صورت گ"رد :
 - تعـدد زبانهـا در افغـانسـتـان به ه"چ وجـه دال بر�ن نمـ"ـباشـد كـه در ا�ن سـر زم"ـن مردم آن بحـ"ث واحـد هاى۱

جـداگانـهI قومى, زبانى و تـهذ�بى درجـوار همـد�گر �كنوع وجـود تجـر�دى داشـتند, بلكه در طول تار�خ تمـام ا�ن
زبانها در ساختار ا�ن جامعه و تع""ن مجراى تار�خ آن بنوبهI خود نقش غ"ر قابل انكار داشته كه در نت"جهI آن ا�ن
گروه هاى متعدد مردم ما نه تنها از لحاظ جغراف"ا�ى, بلكه از لحاظ روابط تهذ�بى از آم"زش ناگسستنى برخوردار بودند.

 - در امـور رسـمى و عـملى با�د چنان نـظامى را بوجـود آورد كـه با وجـود تعـدد زبانهـا در اثر تجـاو�ز غـ"ـر عـملى۲
منجـر به نـفـاق و تفـرقـه ب"ن مــردم نشـود. با�د در�ن راه رعـا�ت آراى مــردم مـبنى بر مـواز�ن د�مــوكـراسى صـورت

گ"رد و نه رعا�ت ارضاى حلقه هاى مع"ن افغانى و غ"ر افغانى.
 - با وجود تعدد زبان ها در افغانستان اسالم بن"اد مت"ن تهذ�ب ا�ن كشور و قاطبهI مردم آنرا تشك"ل م"دهد,۳



 -۱۰- 

 قرن به ا�نطرف در حـق"ـقت تمام زبان هاى ا�ن خاك در حـدود و مطابق روح"ـهI اسالم۱۳چه در مدتى تقر�باً از 
و تهـــذ�ب آن نـمــو كـــرده انـد و خــود هـم به نوبهI خـــو�ـش به شكلـى از اشكال در راه انكـشـــاف تهـــذ�ب اســـالمى
Iن منطقـه (ولو به پ"مانه�عنى عربى در�ب اسالم �كه حـتى زبان اصلى تهذ�افغانسـتان سهم گرفته اند, به اندازه ا
مــحـــدود هم) شــمـــهI از خــصـــوصــ"ت عـــجــمى را حـــا�ز شــده و از�ـن طر�ق تهـــذ�ب اســالم نافـــذ در�ن بالد حـــا�ز

خصوص"تى هم گرد�ده است.
بنا بر ا�ـن تعـدد و تنـوع زبان ها در وطن مـا نـه تنهـا بـاعث غناى تهــذ�ب مـا گــشـتــه, بلكه �ك عنـصـر مــهم هو�ت
تهذ�بى و ملى ا�ن كـشور را تشك"ل م"دهد. پس هر كـه از�ن واقع"ت چشم بپوشـد, در حق"قت به هو�ـت س"اسى
و ملى خود هـم به نظر شك نگر�ستـه است. همچنان �كى ازنتـا�ج خصـوص"ت هو�ت ملى مـا ا�نست كه خـ"ر ه"چ
�ك از زبانهاى ما در شرِ كدام زبان د�گرى ما سراغ شده نمى تواند, بلكه خ"ر همه وجهه مشترك دارد و بس.

 - از تجـارب وضع تلخ سى سـال در گـذشـتـه و مـصـ"ـبت ملى خـو�ش بـا�د ا�ن را هم در�افـتـه باشـ"م كـه بشـمـول۴
همجـوار هاى ما در�ن منطقـه س"ـاسى دول جهان اولتـر از همه در خـدمت منافع واقعى و �ا تصـورى شان بوده و نه

در خدمت تحقق ارزشهاى عالى معنوى و عق"دوى د�گر.
 - همـچنان ام"ـد است كه در اثر تجـارب تلخ سى سال اخـ"ر بصـورت خاصى به ا�ن واقـع"ت هم پى برده باشـ"م۵

كه براى ه"چ گروهى از ملت افغان بد�ل مطلوب عوض افغانستان وجود ندارد.
 - خصـوص"ت مـوقعـ"ت تار�خى, جغـراف"ـا�ى و بصورت خاص واقـع"ت جـ"و سـترات"ـژ�كى افغـانستان و مـلت ما۶

مستوجب آنست كه بصـورت انفرادى  و دسته جمعى با رعا�ت منافع ملى خـو�ش اعتدال را از نظر دور نداشته و
از لزوم رعا�ت منافع مشروع د�گران ن"ز چشم نپوش"م. بهر صورت با�د فر�فتهI نشنال"زم افراطى شوون"زم نشد.

 - تراژ�دى سى ســال اخــ"ـر مــا را ن"ـز آمــوخــتـه خــواهد بود كــه به تقل"ــد از ا�د�ولوژى دهر�ـت و سلطه مــقلد�ن۷
مغرض و ب"گانه پرست و نه هم حلقه هاى شناخته شدهI ر�ا كار و مـعامله گر اسالم و اعمال شان وطن ما رانجات

داده  نمى توانند.
بناءً ام"د است كه به افغانها و عالقمندان غ"ر افغانى شان ا�ن واقع"ت مسلم شده باشد كه :

در مـقا�سـه با �ك افـغانسـتـان متكى بر نظام نـاشى از اصول اسـالم و خواسـتـار و تحقق پ"ـشـرفت و اصالح و بهـره
مند از صلح و ثبات و طلبگار و مـمد همكارى ذات الب"نى با دول جهـان به شمول همسا�گـان و دول منطقه كدام

بد�ل مؤ�د بقاى ما وجود ندارد.
 - بنا بر ا�ن با�د با رعا�ت واقعـ"ت هاى مذكور با اخالص و بى غرضى حلـقه هاى وس"ع و مؤثر جامعـهI افغانى۸

به اقـدامـات مـقـتـضى و جـدى مـتـوصل گـردند. ا�ن اقـدامـات با�د مـبنى بر درك ا�ن واقـعـ"ت صـورت گـ"ـرد كـه
تعدد و تنوع زبانهاى افغانسـتان و تهذ�ب مشترك مردم ما بر پا�هI اصول اسـالم عامل و عنصر مهم هو�ت تهذ�بى
مـارا تـشك"ل داده و به ه"چ وســ"له با�د نـگذاشت كـه توسـط مـغـرضــ"ن و فـر�ـب خـوردگـان بـاعث نفـاق ب"ـن مـا و
دورى مـا از همد�ـگر گردد. همـچنان تالشى در راه نو آورى بـا وجود جـوانب مـثبـت آن نبا�د باعـث گردد كـه در
نتـ"ـجـهI آن عوض تأمـ"ن تفـاهم ب"ن مـردم مـا و نفـاذ صلح و ثبـات در كـشـور, باز خـانه جنگى تبـاه كن و سـرافگنده

ساز جانش"ن آن گردد.
 - همچنان"كه وجود زعامت نشنال"ست افراطى و شوون"ست باعث بدبختى آ�ندهI كشور و مردم ما خواهد شد,۹

زعـامت ت"كه داران تأمـ"ن منافع د�گران در ا�ـن كشـور آفت بزرگ براى مـا و نسل هاى آ�نـده با ت"ره بـختى غـ"ـر
قابل تصور خواهد بود.

 - در نهـا�ت امـ"د است كـه حلقـه هاى دخـ"ل و مـؤثر حـ"ات سـ"ـاسى و اجـتمـاعى همـوطنان مـا و دوسـتان غـ"ـر۱۰
افـغانى شـان با تأ�"ـد ا�ن باور كتله هـاى بزرگ مردم مـا از ا�ن واقعـ"ت پ"ـروى نما�نـد كه خـواهان برادرى با هم
هستـ"م ولى با رعا�ت حسـاب«البته ا�ن حـساب برادرانه خواهد بود و نه حـساب ب"ن رقبـا �ا مزدوران و باداران»

�عنى « حساب در فضاى محبت, روح"هI انصاف و مبنى بر عدالت». و من الله التوف"ق




