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 شھروندی جھانی دریافت می کند یکَسن را براواال حضرت آقا خان جایزه اَدرین کالرْ 

  

  2016، سپتمبر 21تورنتو، کانادا، 

  .2016سپتمبر  30نوروز علی ثابتی، :   برگردان بھ پارسی

 :در مورد جایزه

 (Koerner Hall)کوئرنر تاالر واال حضرت آقا خان در مراسم افتتاح جایزه ادرین کالرکسن برای شھر وندی جھانی در 
  .در تورنتو حضور یافت

جایزه توسط عالیمقام ادرین کالرکسن، بیست وششمین فرماندار کِل 
. کانادا و مؤسس ھمکار انستیتوِت برای شھروندی کانادایی تقدیم گردید

واال حضرت آقا خان برای حاضرین سخنرانی ایراد کرد و در یک 
ِوین روفوس . رین کالرکسن شرکت کردگفت و شنید روی صحنھ با اد

شناختھ شده و آھنگ ساز آواز خوان ، (Rufus Wainwright)رایت 
 .برای او آھنگی اجرا کردبین المللی، 

جایزه ساالنھ ادرین کالرکسن برای شھروندی جھانی، فردی را 
راھکار ھا و شیوه از شناسایی میکند کھ او از طریق اندیشھ و گفتگو، 

، را بر طرف کند موانع و تالش نموده است تااست کرده  حمایتھایی 
  .ام را استحکام بخشد، و اساسات تحمل پذیری و احترھا را تغییر دھد )طرز تلقی(برداشت ھا 

    )Lisa Sakulensky )(کی ، تصویر از لیسا َسکوِلنسْ بر گرفتھ شده از تار نمای شبکھ انکشافی آقا خان( 

  

  :این سخنرانی بکار رفتھ اندِی کلیدی کھ در واژه ھا

  ،(cosmopolitan ethic) وطنی -جھاناخالق ،  (global citizenship)شھر وندی جھانی

            ،  (identity)ھویّت         ،  (diversity))گوناگونی(تنّوع        ،  (pluralism)کثرت گرایی 
  ،  (social solidarity)ھمبستگی اجتماعی،   (other))بیگانھ(غیر    

                                            جامعۀ مدنی    ،  (social cohesion)اجتماعی)  انطباق(ھمانندی      
  (civil society)   معلومات(اطالعات ((information)،  

 (explosion of information)انفجاِر اطالعات  

 (migration) ، مھاجرت  (communication)، ارتباطات (media proliferation)تکثر رسانھ ھا
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  متن سخنرانی واال حضرت شھزاده آقا خان چھارم در مراسم اھدای جایزه شھروندی جھانی

  

﷽  

        ،) 1( کَسنخانم اِدرین کالرْ 

    ،) 2(ل دکتر جان رالْستون َسئو

  ،) 3( نخست وزیر، کـتلین وین 
 ،) 4(  خانم رید بانوی نخست آیسلند، 

  ،) 5(  جاللت مآب الیزابت دوِدسِول

 ،) 6(  عالی جناب جان توری
 

  ،وزراء

  ،مھمانان عالیقدر

 ،خانم ھا و آقایان
 

 ً ادرین  از ،این جایزه فوق العادهدریافت  خاطرب. استبرای من  بھ یاد ماندنی این یک لحظۀ عمیقا
در این لحظۀ مھم شما کھ ھمۀ  از، و  و انستیتوت برای شھروندی کانادا ولئکالرکسن، جان رالستُن سَ 

  .ده اید، صمیمانھ ابراز امتنان می کنمشرکت کر] در اینجا[زندگی ام 

، ادرین کالرکسن ]خودِ [، از جانِب مسّما است ادرین کالرکسنتصور کنید کھ برای کسی کھ جایزه ای بنام 
آرمان ھایی کھ  ادرین کالرکسن یک  رایاھدا می گردد ب، و احساس می کندگردد، چھ افتخاری را میتقدیم 

  .آن است بارزنمونھ 

ھوم شھروندی جھانی واقعاً چھ طوری کھ میدانید، خانم کالْرکسن در زندگی خود تجربھ کرده است کھ مف
شھروند کانادایی یک معنی با تمام  کانادا رسیده، اواز بیرون بھ  یگلدوسا نس رد ھک یمھاجر. معنی دارد

طی وی . شد کھ حقیقتاً چھ معنی را افاده می کند شھروندی جھانییک مدافع فوق العاده  او ،چنانو ھم ،شد
، بھ عنوان فرماندار کل ، بھ عنوان یک گزارشگر و مجری ِی برنامھدر نقش ھای زیادزیاد  یانسال

                                                            
1  Adrienne Clarkson       
2  Dr. John Ralston Saul 
3  Kathleen Wynne 
4  Reid 
5  Elizabeth Dowdeswell 
6  John Tory    
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و در دور و بر  مردمان گوناگون در کانادابھ  هھمواربانوی بزرگ ملی، کانادا، و بھ عنوان یک  سرشناِس 
 .رسیدگی کرده است در عمل، تصمیم گیرندهنھ تنھا با لفاظی فصیح بلکھ  ،جھان

کھ برای او احترام  است، بلکھ شریک کاری من بودیک دوست و الھام بخش برایم خانم کالرکسن نھ تنھا 
در دستور کار خود وی بھ عنوان رئیس  ھمکاری اش در قسمت کار شبکھ انکشافی ما،. زیاد قایل ھستم

کھ دولت کانادا را در آن کھ یکی از پروژه ھای مشترک است ، گرایی جھانی در اوتاوا بوده مرکز کثرت
  .عمیقاً سپاسگذار می باشد) از این اقدام شان( نھاد ماکرد، دخیل 

ن کالرکسن یک کمی ی از ادریی ممکن است کھ بگوید کھ دریافت یک جایزه برای شھروندی جھانکس
 )9( !است 8کیتسْ از ِوین گرِ  7ھاکی بھ دریافت یک جایزه عالی ورزش ھمانند

ھ فکر کردن آغاز نمودم، بشصت سال پیش  آن موردو اّما، مفھوم شھروندی جھانی چیزی بود کھ من در 
خوشبختانھ، من قادر بودم تا فکرم را در مورد . شدملمانان اسماعیلی مس] رھبر[من امام زمانی کھ 

با کسانی کھ میخواھم ایشان  –شھروندی جھانی با کارکنان متعھد در شبکھ انکشافی آقا خان مطرح کردم 
آموختیم توسعھ بخشیدن آجندای انکشافی چیزی کھ ما از ھمان آغاز . را در این افتخاِر امروزی سھیم سازم

، فلسفھ ھا ]باور ھا[گسترده اقوام، زبان ھا، فرھنگ ھا، عقاید ] گوناگونی[ تنّوعتیم تا ما بود، ما نیاز داش
  .را بپذیریمبطور خلص، ما آموختیم کھ ارزش ھای شھروندی جھانی . را حرمت گذاریم

بھ ، دھیممی ، مورد بحث قرارآنست نایکثرت گرایی را کھ مب ومعنای حقیقی یِ را ما این مفھوم قسمی کھ 
 راقصھ کثرت گرایی  بھراجع یک مأیوسی رو بھ افزایش تا  می باشدنھ بیناواقع تنھا و  تنھا ،من نظرِ 

. زنیمبصمیمانھ حرف  ،، در مورد زندگی با پیچیدگیما در بارۀ ارزش ھای گوناگونی. برسمیت بشناسیم
پیچیدگی بزرگتر، پراگندگی  شکاف بیشتر، ،بیشتر تنّوعمعلوم می شود کھ اما در بسیاری از حالت ھا، 

 .بھ یک تنش نزدیکتر کندرا و پراگندگی ِی بیشتر می تواند ما را معنی دھد بیشتر، 

بدین و . ]بیشتر می شوند[ و موانع ھم ھمچنان باال تر میروند معلوم می شود کھ خطر ھابا گذشت زمان، 
در آرمان ھای شھروندی جھانی  دایمیختصرم را امروز بر چالش ھای من سخنرانی م خاطر است کھ

 .مسازمیتمرکز م

. در اطراف و اکناف جھان رو بھ افزایش است تنّوعاست کھ  مطلقفاکت این یک  البتھ یک چالش بزرگ،
 تنّوعبا زندگی کردن ] طرز[ نیست، ولی آموختنِ  تنّوعصرفاً آموختن برای زندگی کردن با آن ] ما[وظیفھ 

 .بزرگتر با گذشت ھر سال است

بطور بیشتر مردم نسبت بھ ھر زمانی از گذشتھ، . است چالش مھاجرت بشر یک جنبھ این حقیقت متغّیر،
از کشوری، پرسش پس  یدر کشور. نقِل مکان می کنندھای ملی  مرز فرا تر ازنا خواستھ ستھ و اخو

                                                            
  .يک نوع گوی و چوگان بازی روی يخ است (Hockey)هاکی   7
يک  است و 1961 جنوری 26 وی  متولد. کین گرِ ٻو: ، به شغنی(Уэй́н Ду́глас Гре́тцки)به روسی  (Wayne Gretzky)به انگليسی   8

بازی کرده است و سه مدال طال، دو مدال بُرنز و دو مدال نقره را  1999و  1978و در بين سال های  است کانادا ز کشورا بازيکن هاکی روی يخ
  .به کشور کانادا به ارمغان آورده است

 8جايزه ای آسان نمی باشد، مثل اينست که جايزه هاکی روی يخ را از گرتسکی بگيری، که ذکرش در اين پاورقی در شماره  يعنی دريافت چنين  9
  .آمده است
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گذشتھ ت و عادا. ی استمحورباً این یک مشکل غال. ی زندگی سیاسی استحورمھاجرت یک مشکل م
 .از شھروندی بھ این چالش رسیدگی نکرده استتحریم شده و  ذھن، بشمول تعریفات محدود

این یک  .رد تا اتحادیھ اروپا را ترک گویدبریتانیای کبیر رأی گیری کزمانیکھ  ،بود واقعیسھ ماه پیش آن 
انتخاباتی در فرانسھ است کھ در آنجا من فعالً زندگی میکنم، و ھمچنان در ایاالت شا پیواقعیت در مبارزات 

است قسمی کھ خوِد تان بھتر میدانید،  این در کادانا درست. انشگاه رفتمکھ در آنجا من بھ داست متحده 
حساس اما این چالش در ھر جا ا. اگرچھ کادانا مسلماً یک رھبر جھانی در توسعھ مفھوم شھروندی است

و نھ چالش مھاجرت بطور احتمالی ھر وقت بزودی بر طرف می گردد، بویژه طوری کھ جنگ . می شود
 .و خشونت و محرومیت اقتصادی، مردمان بیشتری را آواره می سازد

با وی عمدتاً در نمی باشد کھ ما  دست ھا دوردر دیگر یک شخص  ،]بودن[» غیر«، ھمچو جھاندر 
صفحھ یک نوار تصویری، و یا در یک سفر تعطیلی خارجی روبرو می  ، و یا درمجلھصفحات یک 

در «، و یا حتی »ما محوطۀ«او آنچھ کھ ما در مورد بطور فزاینده کسی است کھ ] بیگانھ[» غیر«. شویم
 )10( .و این واقعیت را بھ دشواری می توان اداره کرد. ظاھر می گردد» چھرۀ ِی ما

، حتی )کار(وظیفھ یک یک رقیب نگریستھ شود، طور مثال برای گرفتن  عنوان بھ» غیر«بھ زمانی کھ 
برای کسانی کھ . می شود ، پس چالش طرز تلقی کثرت گرایی حتی مشکل ترموجود نباشداگر این ترس 

وسوسھ بر انگیز می کنند، زمانی کھ بھ نظر رسد کھ عزت نفس آنھا تھدید می گردد، این منی یاحساس نا ا
این را آسانتر می یابیم تا  دیگراغلباً، ما . کنددنباِل کسی تا ویرا سرزنش ، بگردندسپر بال  است تا دنبالِ 

 .ھستیم ھ آنبر لِ آنچھ کھ  در سنجش با ھستیم آن بر علیھکھ ما کنیم با آنچھ تعریف ھویت خود را 

ولی . دارند ختیروانشناریشھ و یا ، اقتصادی کتحرّ  ، برخاستھ ازفرھنگی شاید اساس ترس ھا اینگونھ 
آرمان  با اعالم کردن  ِی زیبا وصدابا لفاظی پر سر ورا نمی توان و آنھا . ندآنھا باید دسِت کم گرفتھ نشو

 .از میان بر داشتھای متعالی 

 داده است، مسئولیِت ما بھبود بخشیدنھمیشھ انجام  بدین خاطر من تأکید می کنم، قسمی کھ ادرین کالرکسن
مبارزه با فقر،  –ست آن کیفیت قناعت بخش نی ،ر آنجاکھ داست کیفیت زندگی در جاھایی در سراسر جھان 

 انۀیک اخالق کثرت گرای نخستین مظھربھبود بخشیدن صحت و تعلیم و تربیھ، انکشاف فرصت، بھ عنوان 
  -می باشد  کھ در سطح جھاننھ تنھا در خانھ، بل تنّوعکثرت گرایی بھ معنای پاسخ دھی بھ . دنسالم می باش

 .در جاھایی کھ محدودیت ھا و یا بد اقبالی شایع است واقعی» بینش ھای فرصت«راھم نمودن ف

ی از مردم بطور فزیککھ  تنھا زمانی اتّفاق نمی افتد ارزش ھای کثرت گرایی اما افزایش چالش در مقابل
فن آوری ھای معلوماتی جدید سیاره ما را کوچکتر ساختھ، کھ قسمی . ندکنیک محل بھ محل دیگر حرکت 

محیط  تخریبما در مورد خطرات . بروز می کنندتھدید ھای ھولناک ] بھ شکلِ [قوه ھای دور دست ھم 
ما می بینیم کھ چگونھ ھر . ]ھم می شود[ تغییر اقلیم ُشبحشامل کھ زیستی نگران ھستیم، طور مثال، 

ما میدانیم کھ چگونھ قوه ھای خطر آفرین در . ای دور دست متأثر می گردداقتصاد محلی توسط اقتصاد ھ
، شبکھ ھای رگ آفرین، و یا سالح ھای مرگبارھای م بیماری –کنند مرِز ملت ھا می توانند گسترش پیدا 

                                                            
ماست، غيِر قوم ماست، » غيرِ «کسی که : است، کسی که از خارج می آيد، طور مثال» بيگانه«و يا » ديگر«، به معنای (other)غير   1010

  .است» نٻرٻغـِ «تلفظ می شود، و جمع آن » رٻغِ «نانی خوب معنی می دهد، که در زبان شغ. وغيره
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این  تا باھا کار کنند  مرزفرا سوی بشر این نیست کھ در  و اغلباً، تمایل .تھدید دھشت افگنیتبھکاری، و یا 
 .است آمیزاز یک دنیای تھدید  عقب نشینی کردنشوند، بلکھ ات مواجھ رخط

ما گاھی . استچالش را پیچیده می کند، نحوۀ ارتباطات ما با ھمسایگان جھانی ما  یک عنصری کھ این
ا سرعت بیشتر، ب اگر ما بتوانیم با. دنما را نجات دھند نمی توافکر می کنیم کھ فن آوری معلوماتی جدید 

کر کنید کھ چھ می تواند ، فقط فمیان فاصلھ ھای بزرگتر، با مردم بیشتر ارتباط تأمین کنیماز قیمت نازلتر، 
مگر من . ما ھمھ بیشتر در مورد یکدیگر می آموزیم و شاید یکدیگر را بیشتر بشناسیم! فتدمی ااتّفاق 

اغلباً بر باالی اطالعات  ،انفجار اطالعات موجوده. کارگر افتند شیوهبھ این مطمئن نیستم کھ چیز ھا 
جای  ،بریت اندیشمندرھ ].موجود است[تعداد کثیری اطالعات نادرست مرتبط کمتر تمرکز دارند، و حتی 

 .وا میگذاردپر سرو صدا  ھای حرف  خود را بھ

ً آنچھ کھ : تکثر رسانھ ھای گروھی یک چالش دیگر است . دھداگندگی رسانھ ھا را می معنای پر اغلبا
 در مقابل نظریات گوناگون مخالفت رسانھ ھای خود زندگی می کنند، و بسیاری ھا اکنون در خیاالت واھی

را آسانتر ) افھام و تفھیم(د ارتباطات نبھ نظر میرسد فن آوری ھای معلوماتی ِی جدید می توان. ورزندمی 
اما یک بُعد دیگر این چالش، با . تر کنند دشوار بیش از پیشھم د، اما آنھا می توانند کثرت گرایی را نکن

راجع بھ شھروندی جھانی می شنویم کھ  ،ما اغلباً در گفتمان ھای ما. سروکار داردحقایِق طبیعت انسان 
 –در زیر پوست، عمیقاً در دل ھای ما، ما ھمھ برادران و خواھران ھستیم . مردم اساساً با ھم شبیھ اند

ما تفاوت ھای ماِن را نا دیده گرفتھ، و بر  تارنگ، اینست ھم یک دنیایراز  و –گفتھ می شود برای ما 
  .شباھت ھای مان تأکید کنیم

آنچھ کھ مرا نگران می سازد، اینست کھ، وقتی بعضی این پیام را بھ این معنی می گیرند کھ تفاوت ھای 
. یستن خوبو این توصیھ . ایت زدوده شوندیا در نھ ما، بی اھمیت ھستند، آنھا باید نا دیده گرفتھ شوند، و

باید تالش ما را برای یک محیط  ،، بلی، فھِم ما و انسانیت درونی ما.در حقیقت، این غیر ممکن است
برای تفاوت ھای ) ھمدلی(بر یک پاسخ دلسوزانھ باید ھم اما اینگونھ تالش . کثرت گراِی سالم بر انگیزاند

با آنرا است کھ ادرین کالرکسن از روی دلسوزی  آنھم موضوع اساسیباز و  .مھِم ما استوار گردد
 .بیان کرده استوضاحت 

ر مردم را ترغیب نخواھد کرد تا بینش ھای توانمود کردن اینکھ تفاوت ھای ما بی اھمیت ھستند، بیش
مردم میداند کھ تفاوت ھا می توانند . در حقیقت، این شاید آنھا را می گریزاند .کثرت گرایی را بپذیرند

نا با آن د بعضی اوقات اجتناب ناپذیر است، کھ ھمنوعان ما می توانن تچالش برانگیز باشند، این مخالف
: ی کنمقسمی کھ خانم کالرکسن خیلی عالی گفتھ است و من گفتھ اورا در اینجا نقِل قول م. سازگار باشند

دوست نمی  بطور خاصآنھا را اجتماعی اینست کھ زندگی کردن با مردمی کھ ممکن است  نگیاھھمراز «
  .»دارید

 محض در مورد انسانی بودن مشترک ما ممکن است بھ نظر رسد کھ من از این بیم دارم کھ حرف زدنِ 
 .می توان پیچیده تر کردو در اینصورت چالش کثرت گرایی را . شوندت ھای مجّزای مردم تھدید ھویّ 

پاسخ ھا از وابستگی ھای خانوادگی، . ما ھمھ باید این سوال را مطرح کنیمچھ کسی ھستم؟  منمن کیستم؟ 
 .می دھندارائھ را  12و ارزش 11یتمصئونکھ آن یک احساس سالم  گیرند نشئت میزبان و عقیده، جامعھ، 
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کند، می ھمان وابستگی ھای پیشین را تضعیف  ،فراخوانی برای کثرت گراییکھ  بھ نظر رسد اما، اگر 
پذیرفتن ارزش ھای شھروندی جھانی نباید بھ معنای کنار . پس فراخوانی جدید ممکن است کھ مؤثر نباشد

فراخوان کثرت گرایی باید از ما بپرسد تا بھ تفاوت ھای . آمدن با پیوند ھای شھروندی محلی و یا ملی باشد
آنرا بی ] باید[را انسجام بخشیم، و نھ  تنّوع، .آنھا را نادیده بگیریم] نباید[اما ماِن احترام قایل شویم، و 

 .ارزش بشماریم

ھمبستگی  ی تصریح کردنامعنبھ این . نیستوطنی، فراخوانی بھ ھمگون کردن  - جھانھ فراخوانی ب
کھ در یک  ھّویت کسی ضرورت ندارد .است اجتماعی ) انطباق( ھمانندیاجتماعی، بدون تحمیل نمودن 

 .یابد رنگارنگ تحقق تکۀدر یک  نخِ روشن، بمانند یک تا اندازه ایکھ دنیای کثرت گرا تضعیف شود، بل

 (CBC)14شبکھ ِاس بی سی در را  13(Massey) مسی سخنرانیزمانی کھ ادرین کالرکسن ، دو سال پیش
 .»تعلّق، پارادُکِس شھروندی«: عنوان کتاب او شد] ترپسان[وی یک عبارتی را کار برد کھ  کرد، یرادا

  .بطور فشرده چالشی را توصیف می کند کھ من آنرا بھ بحث گرفتھ ام) تناقض(» پارادُکس«واژۀ 

با ، .ت فکر کنیمیّ ھو 15شاید کلیدی برای حل پارادُکس شھروندی این باشد تا در مورد الیھ ھای باال ھمِ 
انی، بھ بھ عقیده ای، بھ قومی، بھ زب –فتخار کند ، یکی می تواند بھ وابستگی ھای گوناگون اوجوِد این

ت ھویّ یکی می تواند بعضی از این ! تیم ورزشی، بھ مکتبی، و حتی بھ یک حرفھ ایملّتی، بھ شھری، بھ 
داشتھ بطور مشترک [با بقیھ را اشد، و ھّویت ھای دیگر را با بعضی مردم بطور مشترک داشتھ ب ھا

 ].دنباش

اعیلی با افتخار بنام مسلمانان اسمبا قرائت ویژۀ ما از عقیدۀ و تاریخ اسالمی،   ،خوِد من یدینجامعھ 
می » متاُ «بنام وابستگی با تمام جھان اسالم داریم، آنچھ کھ ما  اما، ما ھم یک حس. شناختھ می شوند

  – کھ اکثر مردم می دانند نچھتر از آبیش –ت ھا بسیار زیاد است یّ ھو گوناگونیمت، در میان اُ . گوییم
ولی، . ت، قوم و دیگر نسبت ھای گوناکون محلیتفاوت ھا بر مبنای زبان، بر مبنای تاریخ، بر مبنای ملیّ 

 .مشاھده می کنمدر میان امت را پیوند جھانی معنی دار  ُرشدِ ، من یک احساس رو بھ زماندر عین 

می ] در ذاِت خود[خودش  تنّوعشود، پس دیده ) پس منظر(ت انسانی در این زمینھ یّ زمانی کھ پرسش ھو
 بجای آن کھ ما دیوار ھا را بر افرازیم، بلکھ دلیل نمی شود تنّوع. شوددیده » متنع«تواند بھ عنوان یک 
، ما باید بدانیم آخر این جریاندر . یک برکت است] بلکھ[نیست،  دوش این یک بار. پنجره ھا را باز کنیم

ما در اشتباه ھستیم اگر فکر کنیم این آسان . یک روند چالش برانگیز است تنّوعن ھمرای کھ زندگی کرد
 .تّرقی می باشد بسویکار کثرت گرایی ھمیشھ کاری . ودخواھد ب

وطنی نامیده ام، چیزی  -آنچھ را کھ من اخالق جھان. خواھد گرفتآن کار در مکاتِب ما انجام از  قسمتی
، انستیتوِت مشابھ بھ این). بیاموزیم(شویم، آن چیزی است کھ آنرا باید کسب کنیم  نیست کھ ما با آن تولد می

اند تا ، کار کرده جان رالستُن َسئول ادرین کالرکسن و خشانادا، تحت رھبریت الھام ببرای شھروندی ک
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، يک سلسله از لکچر های پنج بخشی ساالنه هستند در مورد موضوعات سياسی، فرهنگی و يا فلسفی در کانادا ېلکچر ها و يا خطابه های َمس   13
اساس  1961، فرماندار کل کانادا در سال (Vincent Massey) ېاين خطابه ها توسط وينِسنت مس .توسط يک دانشمند نام نهاد ارائه می گردند

  .گذاری شد
14  CBC = Canadian Broadcasting Corporation News Network  بنگاه نشراتی کانادا ) خبر رسانی جهانیشبکه (  
15  overlapping layers 
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ین روند اما ا. دندھببرای مردمانی کھ آنھا از نقطھ نظر حِس وابستگی برای کانادا نو ھستند،  وقت خود را
 ً . تازه نیاز دارد آن بھ پالنگزاری نیاز دارد، آن بھ سماَجت و فکر کردن. ندکنمی حافظت از خودش م مطلقا

 .آن کاری است کھ ھرگز تمام نمی شود

سالم نیست، بلکھ بر  تنّوععلّت شھروندی جھانی تنھا یک موضوعِ تشکیل جوامع م ، پیش رفتنِ نھایتدر 
بِِورلی  ھمحترم، ، امعالیمق. با ناگزیری، چالش ھای جدید سر بر خواھند آورد. استقرار داشتن آنھا ھم 

ساالنۀ  سخنرانیدر ساِل پار زمانی کھ ایشان  ، کانادا) دادگستریکل رئیس ( ارنوالِ لوی ، 16ِلنـکـَ مک ل
او . کردندحبت ش ھا صدر مورد این گونھ چال ،دندکر ایرادنطقی ، مرکز جھانی کثرت گرایی ِی ما

سالم و بھم  تنّوعتعادل میان تا  ضرورت دارد بطور مداوموطن  -یک جامعھ جھان صحبت نمود کھ چگونھ
وقار  رایب یاحترام نیاز بھ، جراِی درست آنبھ منظور ا: ھوی گفت ک .دنب کاجتماعی را مرتّ  پیوستگی

 .دارد و یک محیط نھادینھ شده کثرت گرا، قانونی مقتدرنھاد ھای  ،انسان

سازمان ھای  دستھ یک – است »گسترده تنّوعمدنی م جامعھ« ممستلزِ  نھایی قّوت] نقطۀ[براِی من، 
برای شگوفایی کثرت گرایی، ما بھ انسجام موفق نھاد . کھ آنھا متعھد بھ اھداف عامھ باشندسالم خصوصی 

 .ھای گوناگون و رھبریت گوناگون نیاز داریم

ر مجموع، چالش د .شھر وندی جھانی می بینم یِ  ھایی ھستند کھ من برای آینده اینھا فقط چند تا از اندیشھ
] نقاط[ اینکھ  شایدفھرست مختصر  یکدر ؟ توقع دارنداز ما چھ  آنھا. خواھند بود دایمیھا زیاد تر و 

  :دنشامل گرد قوت

درجھ ، یک بیشتر  برای سازگاری، یک حس شکیبایی بزرگ، یک ظرفیت حیاتیمتوازن س حیک  
  .، و البتھ، یک استقبال اساسی از تفاوت بشرخوب بخشِش اندازه مناسب، یک  شکستھ نفسی

مھم تر ] جز این[مگر کار دیگری . د شداین ھرگز تمام نخواھ. این معنای سخت کار کردن را میدھد
  .نخواھد بود

  .تشکر

  

  :منابع و مأخذ

  :لینک ھای زیر قابل دسترس است، در (AKDN)تارنمای شبکھ انکشافی واال حضرت آقا خان 

http://www.akdn.org/  

http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/accepting-adrienne-clarkson-prize-global-
citizenship 
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