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 اسماعیل نوری عال
 

 جنگ ھفتاد و دو ملت
 

اديان که ظھور کنند برای ابقا و گسترش خود نیازمند به قدرت اجتماعی اند و به ھمین دلیل بزودی 
در يک دين واحد گروه ھا و طبقات مختلف اجتماعی چشم به . صحنهء برخوردھای سیاسی می شوند

در اسالم از اين نظر، . رقه ھای گوناگونی بوجود می آيندقدرت دارند و، در نتیجه، در داخل يک دين معین ف
 .شقاق و دشمنی بین شیعه و سنی صورتی مثال زدنی بخود گرفته است
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رمز « بود، پس از تکرار فرستادهچندی پیش، دوستی که با دلی پر خون برايم نامه  

می خمینی خالصه » ھمه با ھم«ار  که بزعم او در شعدر ايران،»  ھاپیروزی اسالمیست
، نوشته بود که ما، تا زمانی که به يک وحدت واقعی نرسیده ايم و در تفرقه به سر شد

را کنار » جنگ ھفتاد دو ملت«ما بايد اين . می بريم، وضع بر ھمین منوال خواھد ماند
ج کند و به پردازی خار بگذاريم و دنبال آن حقیقتی باشیم که می تواند ما را از افسانه

ديدم که دوست من مشغول پیچیدن نسخه ای است که اتفاقًا، به گمان . »وحدت برساند
 اين  بهچرا که من ھیچ اعتقادی. من، ھمهء بدبختی ھای ما از آن ناشی می شود

را امری مربوط به » وحدت«ندارم و توسل به داروی خوش ظاھر » نسخهء کالسیک«
از آن را رمز ورود به جھان مدرن  عاقالنه  دانم و احترازار خشن تاريخ ماقبل مدرن میاعص

  .تلقی می کنم
ما مردمی کنم که به يادتان بیاورم که می از اينجا شروع برای توضیح اين نظر،  

 از وجود تفرقه در بین خودمان و نداشتن امکان وحدت کردن  شکوه کنندهھستیم ھمیشه
ناشی   رافوتبال مانورزش بر   کشتی مانورزشبرتری  ما، مثًال، .در مورد مسائل مختلف

 ناتوانیمان در ايجاد يک و در مورد از اين تفرقه، که فلج کنندهء کار تیمی است، می دانیم
يعنی، در عمق . می سرائیمصف يکپارچه در برابر آنچه دشمنش می پنداريم داستان ھا 

، به علت نداشتن يم که يافته ا»لتی مھفتاد و دو«ذھن مان، ما خود را يک مجموعهء 
 دوست من، در ھمین راستا بود که بیتی از حافظ . ھمواره با ھم سرگرم جنگندوحدت،

 :شیراز متوسل شده بود، آنجا که می گويد
 

 جنگ ھفتاد و دو ملت ھمه را عذر بنه
 چـون نديدند حقیقت ره افـسانه زدنـد

 
 از شما می خواھم ،ين کار برای ا.یمکن تأمل »مشترک درد« بر اين بیائید لحظاتی 

ھفتاد  «،»ملت«ظ دقت کنید که عبارتند از که نخست بر اجزاء چھارگانهء اين تک بیت حاف
پیش » راه افسانه«و در نتیجه » حقیقت« ناشی از نديدن  خود که،»و دو پارگی شان
را يافت » حقیقت«آنچه اين فرمول به ما می گويد آن است که اگر می شد . گرفتن است

وقت ھرکس به ظن خود درباره اش افسانه بافی نمی کرد و در نتیجه تفرقه از میان آن
 می تفرقهبر می خاست و وحدت جانشین ) که در اينجا به معنی گروه ھا ست(ملت ھا 

 . شد
بافی، محتاج » افسانه« ما، برای خروج از روند ، ديدگاه کالسیک می گويد کهپس

 اين بینش دينی تربیت اسالمی جوامعی کهور را در انعکاس اين با. ھستیم» حقیقت«يک 
اسالم مگر نه اينکه اصًال . مشاھده می کنیم شعارھای مختلفی بصورتته اند را پذيرف

ال اله « که شعار بودبرای برافکندن اين ھمه گوناگونی و محور ساختن يک حقیقت واحد 
؛ و از طريق اين مفھوم ، به اين معنی که ھیچ خدائی نیست، جز اهللادادسر » اال اهللا
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 در اين بوجود آورد؟» امت«يکپارچه به نام از ملت ھای گوناگون چیزی واحد و تا د یکوش
یت و زبان و نژاد و ديگر اشتقاق را فراتر از مل» امت«، سطح تئوريکمقام، اسالم، الاقل در 

بر آن ماھیتی رد که ھر امر تفرقه انگیزی در براـی بر شم» حقیقت«داد و آن را  قرار ھا
 . ای پیدا می کند» افسانه«

حديث نبوی به ما دستور می دھد که . شعار ديگر اسالم از اين ھم آشکارتر است 
و مرادش از » !به ريسمان محکم چنگ بیاندازيد«که يعنی » !واعتصموا به حبل المتین«
پشت بند اين و . است که حافظ ھم می گويد» حقیقت«ھم ھمان » ريسمان محکم«

متفرق «که يعنی » !و ال تفرقوا«: قرمان ھم يک جملهء تأکیدی ھست که می گويد
 »!نشويد

الزمهء «: تا اينجا می بینیم که اسالم و حافظ ھر دو يک چیز را به ما می گويند 
 اما، بنظر .» يافتن ريسمانی محکم و حقیقتی منبسط است، و اجتناب از تفرق،وحدت

ريخ کار نکرده و اگر ھم لحظه ای موفق شده که خودی من، اين فرمول در ھیچ کجای تا
بھتر است به . برای مردمان زمانه چیزی جز درد و بدبختی نبوده است بنمايايد حاصلش

 .اين دو موضوع به صورتی جداگانه بپردازم
کافی است نگاھی بیاندازيم به تاريخ ھمهء اديان و مذاھب و ايدئولوژی ھا تا 

که حديث دينی می گويد را » ريسمان محکم« نتوانسته است آن دريابیم که انسان ھرگر
پیدا کند و، از طريق چنگ افکندن بر آن، بر روند شاخه شاخه شدن و متفرق شدن پیروز 

» جنگ ھفتاد و دو ملت«در اين راستا، ھمین عبارت . شود و به وحدتی پايدار برسد
 .نشانهء صدق سخن من است

 محمد بن ابوالقاسم ،را از ابوالفتح» لت مھفتاد و دو«حافظ اين اصطالح می گويند 
 و 479 بین سال ھای وشھرستانی خراسانی گرفته است که اھل علمی اشعری بود 

نام می برند و کتاب مشھور او » عالم اديان«در فرھنگ ھا از او به عنوان .  می زيست548
ود در دين اسالم نوشته نام دارد که دربارهء شاخه ھای گوناگون موج» الملل و النحل«

 و ھم به پیروان آنھا  ھم به دين و شريعت، در گذشته،ملل جمع ملت است و. شده است
با مفھوم ) ملت/ يا دولت ( افراد يک کشور ء و در زمان ما به معنی مجموعهگفته می شد

با نگاھی به کتاب شھرستانی می بینیم که در آخر قرن . امروزی کلمه اطالق شده است
به مؤکدًا تش را گذشته از مرگ پیامبر اسالم که اميعنی پانصد سالی (م ھجری پنج
 شاخه تقسیم 72  بهاسالم الاقل) دعوت کرده بود» تفرقهاز پرھیز «و » وحدت کلمه«

دانسته و ھر کجا که » واجب القتل«و » خارج از دين« آن ديگری را ءشده و ھر شاخه
 . بصورت گسترده ای بر زمین ريخته استدستش رسیده خون ھای مسلمانان ديگر را

 .عین ھمین واقعیت را در تاريخ ساير اديان نیز مشاھده می کنیم
چنان وحدتی حاصل شود،  در عین حال گفتم که اگر دری به تخته ای بخورد و 

 دو پايهء مفھومبه اين برای توضیح اين نکته اجازه دھید که . نتیجه اش جز خسران نیست
 ،بر بنیاد ساختمان ذھن انساننخست اينکه، . نگاه دقیق تری بیافکنیم» وحدت و تفرقه«

ن تجسم آن ديگری است؛ يکی ياری رسااين .  تفرقه ممکن نیستتصور وحدت بدون تصور
اگر اين دو ديگر اينکه و . ھمانگونه که بدون تصور شب درک روز برای ما ممکن نخواھد بود

و » تز«ھگلی قرار دھیم و وحدت و تفرقه را ھمچون را در دستگاه تحلیل » دو پايه«تصور 
 روندنوسان از بعنوان دو قطب يک نگاه کنیم در می يابیم که اين دو نیز » آنتی تز«

جھان ما، به قول حافظ، کارخانه ای . نام دارد» تغییر«می کنند که حکايت  یگسترده تر
که در (ون وحدت و تفرقه است که تغییر می کند؛ و در آن برای درک دوگانگی ھائی ھمچ

الزم است به قوانین  )عوض کنیم» وحدت و کثرت«زبان فلسفی شايد بھتر باشد آن را با 
 . زندگی اجتماعی توجه کنیمءحاکم بر تغییر، چه در ساحت طبیعت و چه در حوزه

نخستین نکته ای که در مورد تغییر و حرکت از کثرت به وحدت می توان گفت آن 
بدون صرف انرژی و با رھا کردن امور عالم به حال خود، .  انرژی می برداست که اين کار
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کثرت غالب است و کم ھزينه، اما به محض اينکه ارادهء ما معطوف به تبديل کثرت به 
 .وحدت شود ناچاريم چیزھای زيادی را ھزينه کنیم

  نخستین الزمهء رسیدن به وحدت بھمريختگی وضعتغییر،در حوزهء در عین حال، 
موجود است، بطوريکه عالم کثرت نظم متعادل خود را از دست بدھد و ھیچ چیز سر جای 

. حرکت از کثرت به وحدت دانست» شرط زمانی و مکانی«اين را می توان . خودش نباشد
حال خواستاران . نظم استآن  و نیروھای پاسدار  خاصھر اجتماعی دارای نظمیمثًال، 

ن اين وضع بنشینند و يا عالمًا و عامدًا اين نظم را پريشان وحدت يا بايد منتظر در ھمريخت
در دانش .  از کارکرد عوامل ابقا کنندهء نظم جلوگیری نمايندو، در عین حال،کنند 

ر است می خوانند که ھزينه بردار و پر درد س» مبارزه برای تغییر«اجتماعی، اين دومی را 
م می کند که راه رسیدن به  حکريزناپذير،، به طرزی گاما ناموس تحول طبیعی و اجتماعی

 . عالم کثرت بگذرد» نظم«ز سرمنزل درھمريختگی وحدت ا
 نظم موجود و جنبش به سوی وحدت اما تأمین کنندهء انرژی الزم برای درھمريختن

نیست که اجزائش نخست بر سر يک » و مؤمنان به جنبشباوران جامعهء ھم«ی جز چیز
د و سپس برای ھدايت جنبش خود به جستجوی يک رھبری  می کننتوافقآرمان محوری 

 .متمرکز، نافذ، و راه آشنا می پردازند
خود ھم میل به تغییر در راستای وجود راه ديگر ماجرا آن است که کسی که در 

 محور آرمان ھائی ملموس گرد وحدت را می يابد و ھم توان آن را دارد که ديگران را در حول
در اينجا . کلید حرکت را بزند»  مؤمنان وباورانجامعهء ھم«ر آفرينش توفیق د، پس از آورد
 و جنبش که براه .، يا ريسمان استوار، ھم عقیده است و ھم رھبری»حبل المتین«آن 

 .افتاد منبعی قابل اتکاء از انرژی بوجود خواھد آمد
ست، يعنی می  ھم ھنیروی حرکت کننده به سوی وحدت نیروئی گفتمان آفرين

عقیدتی را در سطح وسیعی از جامعه / ند يک مجموعهء بھم پیوستهء فکری توا
نھادھای . در عین حال، اين نیرو، بنا بر طبیعت و ھدف خود، نھادشکن است. بگستراند

مثًال، بگیريم موضوع . اجتماعی در اوضاع عادی کارکرد دارند و حاصل تسلط تفرقه و کثرتند
تسلط اين تفکیک است که موجب می شود . نرا در حکومت ھای مدر» تفکیک قوا«

نھادھای جداگانهء مديريت و قانونگزاری و دادگستری بوجود آيند و ھر يک در ذل خود 
مبارزه برای وحدت ھمهء اين نظم بین . دارای نظام ھا و نھادھای فرعی بیشماری شوند
 . نھادھا را از بین می برد و نھادشکنی می کند

و نوعی ھرج  استتسلط وضعیت غیر عادی  ،ی وحدتپس، الزمهء حرکت به سو
بی اين کنترل، .  می کند که بوسیلهء رھبری جنبش قابل کنترل کردن باشدو مرج را ايجاد

ھرج و مرج به درھم شکستن نظم و تجزيه ھای عمیق سیستم می انجامد و نمی تواند 
 .جنبش را به وحدت آرزوئی خود برساند

 تمرکز و وحدت کلمه اتحادی بنیانی را ممکن سازند، اگر جنبش پیروز شود وحال، 
نظم کھن جای خود را به شبه نظمی شکننده می دھد که می کوشد با چنگ زدن به 

 .شکستگی کامل سیستم جلوگیری کند ريسمان محکم وحدت کلمه، از درھم
 پس از گذشت ،با اين ھمه، وحدت تنھا در لحظاتی از پیروزی تحقق می يابد و

روند « اجتماعی م که در علوقدرتمندی ناچار است خود را به دست روند ،زمانی اندک
چرا که ھیچ سیستمی و ھیچ جامعه ای درھمريختگی . نام دارد بسپارد» عادی شدن

 تحمل نمی کند و در فقدان اين نھادھا و سازمان ھا از پای در می رانھادين و سازمانی 
سیدن به آن وحدتی که ھمهء نظم قبلی را پريشان کرده است، يعنی، پس از ر. آيد

. بالفاصله ضرورت پیدايش نھادھای اجتماعی خود را بر جنبش وحدت مدار تحمیل می کند
عقیدتی که در دوران جنبش دارای / ايدئولوژيک / در اين راستا، آن مجموعهء ذھنی 

 مبدل پذيرم و تعبیر و تفسیر به مجموعه ای مبھجام و وحدتی يگانه بنظر می رسیدانس
د؛ گردمی شوند و تفاوت اھداف و منافع گروه ھای مختلف موجب شروع روند تفرقه می 
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جامعه پله به پله و گام به گام در . ياد می کنیم»  گرائیهفرق«ھمان چیزی که از آن با نام 
: مسیر تفرقه می افتد و ھمان چیزی می شود که اسالم عھد شھرستانی شده بود

دنیای ھفتاد و دو ملتی که در عین مسلمانی با ھم می جنگیدند و خون يکديگر را می 
 .ريختند

شايد لحظه ای درنگ بر روی سرگذشت پديدهء اجتماعی در اين سیر تدريجی، 
ما اغلب به تفاوت الفاظ مختلفی . را روشن تر سازدخاصی ھمچون دين و مذھب مطلب 

 نیستیم و مفاھیمی ھمچون ايمان و دين و مذھب و بکار می برم آگاهدر اين زمینه که 
حال آنکه، در واقعیت، ھر يک از اينان نام . مکتب ھمه برايمان دارای معنای واحدی ھستند

، معموًال زمینهدر اين .  محسوب می شودوحدت مرحله ای خاص از سیر تفرقه و شکستن
حقانیت «پذيرش عمومی   ازرخ می دھد که عبارت باشد» ايمان«وحدت اصلی در حوزهء 

 جائی برای خويش ذيرندگان و مؤمن کسی است که در حلقهء جامعهء پ؛»يک امر واحد
يؤمنون «مثًال، قرآن تعريفی که از مسلمانان می دھد عبارت است از . داشته باشد

از اين ديگاه وسیع که به تاريخ . ستھرکس به غیب مؤمن بود مسلمان ا؛ يعنی »بالغیب
 آنگونه که در داستان موسی بوده اند، »مسلمان«اکثر آدمیان شايد نیم بنگريم می بی

که با خدائی در عالم غیب راز و  را ی و شبان، وقتی که موسی می خواھد شبانپیامبر
  ھماناين .»مسلمان ناشده کافر شدیخود « می گويد که تو نیاز می کند شماتت نمايد

  . که مولوی مورد اشاره دارد.ستی اسالم ايمانی و منتشر و در بر گیرنده ا
اما به محض اينکه از اين مقام بلند يک پله پائین بیائیم و ايمان خود را به پذيرش 

رھبری کسی که مدعی ارتباط با عالم غیب است سنجاق کنیم و قبول کنیم که فقط يک 
ًال شخصی که معمو(شخص واحد است که می تواند ارتباط ما را با آن عالم برقرار کند 

آن وقت ايمان ) پیامبر و رسول خوانده می شود اما، در واقع، راھنما و رھبر مؤمنان است
م که در اين سکو که بايستیم می بینی. کشانده ايم» دين«خود را به سوی مرحلهء 

، حال مؤمن يھودی داريم و مؤمن تبديل شده است» کثرت دينی«ما به » وحدت ايمانی«
 .  و بھائیمسلمان و مسیحی و زرتشتی

 و  اندند برای ابقا و گسترش خود نیازمند به قدرت اجتماعیو اديان که ظھور کن
 و طبقات مختلف  ھاگروه  واحددر يک دين. بزودی صحنهء برخوردھای سیاسی می شوند

د و، در نتیجه، در داخل يک دين معین فرقه ھای گوناگونی ن چشم به قدرت داراجتماعی
م شقاق و دشمنی بین شیعه و سنی صورتی مثال زدنی بخود در اسال. بوجود می آيند
دهء پنجم از مرگ محمد بن عبداهللا می بیند و آنچه شھرستانی در پايان س. گرفته است

ھمهء تفرقات و تکه تکه شدن ھائی است که در داخل دين واحد محمدی صورت گرفته 
 . است

درت برسد دچار ھمان ھر فرقه که به ق. اما داستان به ھمینجا ختم نمی شود
اما اين بار يک فرقه، در روند . روند عادی سازی می شود که دين را تکه تکه کرده بود

 تن به مذاھب مختلف می  اند جھانداریهء الزم کهیئعادی سازی امور و نھاد آفرينی ھا
 امامی سر می زنند که 12امی و  ام7 امامی و 5مثًال، از دل فرقه شیعه مذاھب . دھد
مذھب، = ( خويش اھل يک ايمان و يک دين و يک فرقه اند اما در روش راه بردن کاریھمگ

در دل . به مذاھب گوناگون تقسیم شده اند)  و حرکت رفتنراه به معنی »ذھب«از ريشه 
 12مثًال در دل تشیع . وجود دارد» مکتبی«اين مذاھب نیز امکان تکه پاره شدن ھای 

 رکن رابع شیخ احمد ءو اخباری را داريم، يا نظريهامامی مکتب ھای فقھی اجتھادی 
به قول سعدی، تا کله چرخ داده ای،   را که به پیدايش شیخیه می انجامد و،احصائی

 .رسیده ای به ھمان جنگ ھفتاد و دو ملت شیخ شھرستانی و حافظ شیرازی
ه در ی ک» وحدت پايدار« اصطالح  اساسًااز اينھا که گفتم می توان نتیجه گرفت که

جلوهء  است و نمی تواند »درون متضاد اصطالح از«تصور کالسیک وجود داشته، يک 
در واقعیت آنچه ھست وجود کثرت و گوناگونی و تفرق .  بیرونی داشته باشدواقعی و
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است و اگر مشکلی ھم وجود داشته باشد نمی توان برای حل آن به وحدت گذرا و 
حتی اگر حاصل شود، خود سرمنشاء تفرق شکننده متوسل شد چرا که چنین وحدتی، 

 .بعدی خواھد بود
 بحران ھای اجتماعی رو ی در مورد يافتن درماندر کاراينجاست که فکر می کنم 

باشد خود بحران   بحرانآرام کنندهء بجای آنکه راحت جان و اغلب کردن به مسیر وحدت
جامعه به خوشبختی و کسی که برای رساندن . آفرين و ھزينه بردار و درھمريزنده است

 .رفاه نسخهء وحدت را می پیچد در واقع غذای جامعه را به سم آلوده می کند
 جھان متمدن، عاقبت به اين نتیجه رسیده کهبا اشراف به ھمین موضوع است که 

 و اعالم اينکه »ريسمان محکم وحدت«ی چنگ زدن به راه درمان بحران ھای اجتماع
 نیست و شعارھای صدر اسالم نه دردی را در امر »ردخدائی جز خدای من وجود ندا«

وحدت مسلمین درمان کرده و نه برای جوامعی که در معرض تند باد آن قرار گرفته اند رفاه 
ھفتاد و دو « میان» جنگ«در واقع، خود مفھوم . و آسايشی با خود بھمراه داشته است

 . نمی انجامد مفھومی افسانه زده است و به خوشبختی ھیچ اجتماعی» ملت
جھان متمدن دريافته است که راه حل بھتر نه در کوشش برای برانداختن کثرت و 

 اقدامات ء ھمه، به ھمین دلیل،تفرق که در برسمیت شناختن و کنترل آن نھفته است و
به برخی از اين . بنیاد نھاده است خود را نه بر آرزوی وحدت که بر پذيرش کثرت اصلی

 . نگاه کنیممفاھیم عالم متمدن
ھنگامی که ما از پلورالیسم سخن می گوئیم در واقع به اصالت کثرت اشاره می 

ترجمه می » کثرت مداری«از ھمین رو نیز ھست که پلورالیسم را در فارسی به . کنیم
اين کثرت را در مجموعه ای بی در و پیکر و بی سامان و نکته در آن است که اما . کنیم

ھمان رو می کوشیم تا در داخل آن به نوعی نظم پايدار و مفید نظم نمی خواھیم و از 
بر کثرت اگر می خواھیم نظم را . اينجاست که مفھوم مفید ديگری خلق می شود. برسیم

  و توافق بر ، نظم آن در آفرينش واحدھای متکثرغالب کنیم الزمه اين کار شراکت ھمگانی
 تصور است که مفھوم امروزين دموکراسی از دل اينآنگاه، . سر اصول کثرت مدار آن است

دموکراسی ھم، ھمچون پلورالیسم، بر مدار پذيرش گوناگونی عقايد و . زاده می شود
آراء «دستگاه ھای مديريت جامعه با . دت کلمه نیستظرات می گردد و ھرگز به دنبال وحن

دم به تصويب مر انتخاب می شوند و قوانین با آراء نسبی نمايندگان )و نه مطلق(» نسبی
مداری است، چرا   کثرت از دروند تصوری زائیدهخو» نسبیت«توجه کنید که . می رسند

صورتی دموکراتیک اعالم شده ـ تا انتخابات ه که اقلیت می پذيرد که نظر اکثريت ـ که ب
 .بعدی غالب باشد

ھمچنین تحقق ھیچ يک از اين مفاھیم مدرن بدون اعمال قاطع جدائی دين و 
اتالف يکی شدن اين مکاتب آرمانی تنھا به . ايدئولوژی از حکومت ممکن نیستمذھب و 

وحدت اجباری کلمه می انجامد و کثرت گريز ناپذير اجتماعی را انرژی برای رسیدن به 
 . در جامهء وحدتی دلشکن می پوشاند، بدون آنکه بر آن فائق آمده باشدبرای مدتی کوتاه
تنھا زمانی نیز  کشوری ھمچون کشور ما  پیدايش جامعهء مدرن در،بنظر من

 محسوب می شود حال آنکهموقتی امری ممکن می شود که تک تک بپذيريم که وحدت 
 در ھیچ زمانی از تاريخ ،معنای اين حرف آن است که.  استکثرت واقعیتی ھمیشگی

 وحدت راه حل عاقالنهء رفع مشکالت نیست و ما بايد بجای آن در جستجوی ،جوامع
 باشیم و وجود آن را بعنوان بنیادی ترين »ء کار آمد و انسانمدارانهء کثرت و تفرقاداره«

 .بپذيريمو ضرورت ھا واقعیت ھا 
چیزی نیست جز ھم در اينصورت، بنظر من، ادارهء کارآمد و انسانمدارانهء کثرت و 

دموکراسی و  پلوالريسم، که تنھا با اتکاء به سه اصل» پذيرش دموکراتیک کثرت«
 .الريسم ممکن می شودسکو
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 باال وجود دارد اشاره کرده و پذيرش فرمولشايد کسانی بخواھند به تضادی که در 
به نوعی وحدت تعبیر کرده و در سحن مزبور تضادی نیز و توافق بر سر سه اصل فوق را 

شايد بھتر برای رفع ھرگونه شبھه، . اما چنین تضادی واقعیت ندارد. درونی را کشف کنند
وحدت نظر در پذيرش در حوزهء عمل اجتماعی بگويم که تنھا وحدت ممکن و مفید باشد 

 توافق می کنند که با  ـبا دو نظر مختلفـ ھمانگونه که دو شخص . دموکراتیک کثرت است
 ء در زمینه،، ما نیز می توانیمباشند اما جھان را برای يکديگر تنگ نکنندنظر ھم موافق ن

وحدت نظر پیدا کنیم و تصور کالسیک وحدت را با يکديگر لیسم لت کثرت و پلورااپذيرش اص
 .از فھرست درمان ھای اجتماعی خود خط بزنیم

 به چیزی جز وحدت ظاھری و اجباری »اعتصام به حبل متین و اجتناب از تفرق«
: نمی انجامد و حاصل ھمان می شود که شھرستانی در ھزار سال پیش شاھد آن بود

 !با ھم می جنگندھفتاد و دو ملتی که 
 نشانده است و می تواند بنشاندجھان متمدن اما ھفتاد و دو ملتی را کنار ھم 

 در مسیر تحقق آرمان ھای اجتماعی معطوف به ، با تساھل و پذيرش حقوق يکديگر،که
 دوران متعلق بهدارند و وحدت کلمه را خوشبختی و رفاه و کامروائی بشر گام بر می 

 .انندوحش تاريخ خود می دت
 


