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، چھارم با واال حضرت آقا خان (Der Spiegel)پیِگـل شِ  بین المللی مجلۀدوم مصاحبۀ 
  مسلمانان شیعۀ اسماعیلی) امام(روحانی پیشوای 

   2006اکتوبر  12: تاریخ مصاحبھ

  جرمنی، برلین: مکان

   (Erich Follath)و ِاریش فوالت  (Stefan Aust)تن اَوسْ تیفاشِ  :مصاحبھ کنندگان

  .2016بر نوام 03نوروز علی ثابتی، تاریخ : بھ دریبر گردان 

، و نام یک مجلۀ خبری است است» بازتاب دھنده « و » آیینھ« در آلمانی بھ معنای  (Spiegel)ل ـپیگِ شِ 
 .آلمان نشرات دارد بھ این طرف در شھر ھامبورگِ 1965بنیان گذاری شد و از سال  1946کھ در سال 

] شیعھ[میلیون مسلمان  20 )امام( و رھبر روحانی) ص(حضرت دمحم  عقاب، از اَ کریم آقا خان چھارم
و شیوه ھای  ،ات اخیر پاپ در مورد اسالمسِر اظھار اساسات دین اش، مجادلھ بردر مورد اسماعیلی، 

  .گفتگومی کند وبحث میان ادیان، جھانی جلوگیری از یک برخورد 

  

  .اسالم یک دین عقالنی است  :مصاحبھ بخش اول

 لبھ نقل از مانوِ  )لکچر( در یک خطابھ  (Benedict XVI)ت شانزدھم دیکْ نِ واال حضرت، پاپ بِ  :لشپیگِ 
(Manuel) من نشان دھید کھ فقط بھ « : نمود، چنین اظھار ]بیزانسامپراتوری [، امپراتور قرن چھاردھم

، مانند خواھید یافت انسانی غیرو  شرّ و در آنجا شما فقط چیز ھای آورده، چھ چیز تازه ای را پدید  دمحم
باعِث قرن چھاردھم ] امپراتورِ [این نقل قول از » .او تبلیغ کردکھ را  توسط شمشیر اشاعۀ دیندستوِر 

  و عکس العمل شما چھ بود؟ چرا؟. گردیددر جھان اسالم  غای بزرگغو

 زیرا. نگران شدمن بیانیھ آمن در مورد  ،نمایم کھآغاز این با سخنم را اھم نظر من، می خوبھ  :آقا خان
بھ نظر میرسد کھ در جھِت انحطاط ارتباطات . در جھان اسالم گردیدزیادی ھای ناخرسندی  سببِ کھ، آن 

د تر شدن بھ بتالش نماییم کھ باید  ھمھ  ما من فکر می کنم، .میاِن ادیان، سوء تفاھم بیشتری در شتاب است
  .نیفزاییمچیزی ] ستاز آنچھ کھ ھ[وضعیت 

پاپ  موقِف خودِ . بر کنار کشیده استامپراتور بیانیۀ نقل قول ت شانزدھم خود را صریحاً از دیکْ نِ بِ  :شپیگل
 از آن زمان بھ بعد،و  ؛او میخواست باِب گفتگو را ترغیب کندکھ  اش این است با در نظر داشت خطابھ

فقط این  آیا. ابراز داشتھ است است، اسالمجھانی کھ عبارت از بھ دین نسبت احترام خود را  چندین مراتب
  شد؟کشیده سوء تفاھم بھ ) بیانیۀ او(قصداً و یا گزینش کلمات نا مناسب بود 

برای من غیر معقول و . ندارم کھ در این مورد قضاوت کنم و قضاوت ھم کرده نمی توانم من میل :آقا خان
آن دورۀ نظر بھ معلوماِت من، اما، . او آنچھ کھ بوده، آنرا میدانم منظورگمان کنم کھ بھ نظر میرسد کھ ھم 
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بین امپراتوری تبادالت و مناظرات کالمی ِی استثنایی ] دوره ھای[کی از  ، ی)در قرون ُوسطیٰ ( تاریخ از
نمی اما، سخن امپراتور آنرا بازتاب  ].است در تاریخ[ جذابزمان یک ] و آن[. و جھان اسالم بود بیزانس

  . است] روایت شده تاریخی[بناًء، من فکر می کنم آن چیزی است کھ خارج از زمینھ دھد، 

 ت، متفاوت بود، آن یکی از موضوعات مورد عالقۀ او بود یعنیبِنِِدیکْ  پاپ یِ  سخنرانیموضوع  :شپیگل
ً آن  ،گفت کھ او  –دین و عقل پیوند میان   .را میرساندو خشونت  دینپیوند میان ھر گونھ  ّردمفھوم  تلویحا

  ؟باشید ت داشتھن چیزی است کھ شما می توانید با آن موافقآیا ای

 و پس فکر می کنم کھ بحِث بسیار جالب بودهکنید، دین و عقل تفسیر را در مورد اگر شما سخن او :آقا خان
نسبت بھ سخنان پاپ پس من  .فوق العاده سازنده باشدبطور  بین جھان اسالم و جھان غیر اسالم می تواند

  :دارمدو واکنش 

 [و  است ]میان جھان اسالم و جھان غیِر اسالم[از بین رفتن ارتباطات  ، نگرانی ِی من در موردِ ]نخست[ 
: سئلۀ جدی و مھمدر عین زمان، من یک فرصت را می بینم، فرصت صحبت کردن  راجع بھ یک م، ]دوم

   .و منطق پیوند میان دین

و [ ، عقلیک مناظره در بارۀ دینتا با سایر رھبران مذھبی، در  شما را دعوت میکردپاپ اگر  :شپیگل
  ؟اجابت می کردید ]اورا فراخوانِ [آیا شما  کنید،و خشونت شرکت  ]منطق

رایانھ ِی گوحدت و یا (کھ یک بحث جامع اً، ولی مطلب اصلی را می خواھم بیان کنم بلی، حتم :آقا خان
ا براین، من بن. رو برو خواھد شد ،مرحلۀ مشخص با محدودیت ھای مشخص در یک] کلیساییدنیاِی [

تماِم ادیان آن  کھ درصحبت شود ) کازموپولیتن(وطنی  - بیشتر در زمینھ اخالق جھان ترجیح میدھم کھ 
  .دنریشھ دار ،روِی زمین بزرگِ

  مشکل دارد؟ ]و منطق[ آیا اسالم با عقل :شپیگل

ھ یگانشاید ، اسالم 1ابراھیمی از میان ادیانِ . ن خواھم گفتمن بر خالف ایدر حقیقت، . نھ ابداً  :آقا خان
، و درک شود ھ آفرینش خدامقصد از آن اینست ک. دانش دارد] کسبِ [دینی است کھ بزرگترین تأکید بر 

  .است عقالنیاسالم یک دیِن  .می باشد منطقی بھ نحِو قابل توجھیکھ ی است ، این دینبنابر این

  ؟دنچھ می باشدر ) تروریزم(علل دھشت افگنی  ھ یِ پس ریش :شپیگل

  :]سھ چیز است کھ دھشت افگنی در آن ریشھ دارد[ :آقا خان

 .تجھالو باال تر از ھمھ، ، )سرخوردگییا و  نا امیدی(محرومیت  سیاسی حل ناشده، کشمکش ھای

  .بوجود آمد، خارج از یک کشمکش کالمیآن کھ یچیز

  است؟کدام کشمکش ھای سیاسی منظور شما از  :شپیگل
                                                            

  . مترجم –اديان ابراهيمی عبارتند از يهوديت، نصرانيت، و اسالم، و يا پيروان موسی کليم هللا، عيسی روح هللا، و دمحم رسول هللا اند   1
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برای ده ھا سال این کشمکش ھا . ھستند 3کشمیردر و  2خاور میانھطور مثال، آنھایی کھ در  :آقا خان
] و[کھ وضعیت در آنجا بد تر می شود،  وجود دارد یدن آندر فھم تیک فقدان فوری .باقی مانده اندالینحل 

، آن بموقع  اقدام نکنید ر مرحلۀ آغازینمرض سرطان دعلیھ برشما اگر . سرطان است] مرض[آن شبیھ 
  .پرورش برای دھشت افگنی شودالنۀ یک این می تواند . را بمیان خواھد آورد سر انجام خسارات مھلکی

تاریخ  ، در برخی از مقطعِ ادیانتماِم ]: گویمبرای شما می [در مورد گسترش دین توسط شمشیر حاال و 
، و شرایطی ھم وجود ا بخاطر گسترش نفوِذ شان، از نبرد استفاده نموده اندو یحفظ خود شان  غرِض  ،شان

اما اسالم دعوت بھ  .استفاده شده است ،ای اقدامات نظامیبر تاتوجیھ بخاطراز ادیان زمانی داشتھ کھ 
  .، اسالم دیِن صلح می باشدنمی کندجنگ 

  توسطبرای مثال حیت اتفاق افتاده اند، مسی] دینِ [بنام این واقعیت است کھ جنایات ھولناکی  :شپیگل
، ھمین اکنون در عصر ما جھادی ھااما . گذشتھ است] مالِ [آن خیلی وقت پیش بود، و آن و . ھاصلیبی 

  .می شوندشان مرتکب جنایات 

در آیرلند . در جھان مسیحیت بوده ایم خونینی ذشتھ نبوده کھ ما شاھد جنگ ھایگچندان دیر در  :آقا خان
مذھب یک مظھر حقیقی عنوان در آنجا رخ داده اند، بھ اگر ما مسلمانان، وقایعی ایکھ . نگاه کنید شمالی

شما بھ سادگی خواھید ، کنیم کاتولیک و یا حتی بھ عنوان جوھر دین مسیحیت تفسیرپروتستان و یا مذھب 
  .حرف می زنیمدر بارۀ چھ ما نمی دانیم : گفت کھ

برخورد « بنام در کتاب مشھور اش ، (Samuel Huntington) سامِوئل ھانتینگتونور پروفیس :شپیگل
یک اینگونھ اینگونھ یک کشمکش،  آیا. »غرب در مقابل سایرین خواھد ایستاد«: نوشت کھ» تمدّن ھا

  پذیر است؟برخورد اجتناب نا

ھولناک، زیان جھالت ] یک. [خورد جھالت صحبت کنیمبریک در مورِد من ترجیح میدھم کھ  :آقا خان
  .وجود داردپر خطر ، و بار

  ؟ئول استکدام جانب مس:شپیگل

د کھ یک شخص تحصیل کرده شما فکر کنی. ]استمسئول [جھان غرب ھر دو طرف، ولی اساساً  :آقا خان
 در نظام تعلیم و تربیۀ در جھان] اگر شما[بداند؛  اما، باید چیزی در مورد اسالم در قرن بیست و یکم، 

در مورد اسالم چھ تدریس می . د کھ تمدّن اسالمی در آن غایب استنگاه کنید، مشاھده خواھید کرغرب 
چھ چیزی دانستھ در بارۀ تشیّع ، ایرانپیش از انقالب اسالمی . ، ھیچ چیزشود؟ تا جایی کھ من میدانم

ما بخاطر فایق آمدن بر ؟ دشیمچھ چیزی دانستھ ھابیّت و، در مورد مذھب تند رو قبل از قیام طالبان ؟ شدمی
باید گر فریاد بکشیم، یکدی بجای اینکھ بر سرِ . نیاز داریم ، بھ یک تالش بزرگ تعلیم و تربیھ]مشکل[این 

بھ شیوه  ھ،دو جانب) گفت و شنود(با مصالحھ با کار کردن یکجایی، . بیاموزیمرا ] یکدیگربھ [وش دادن گ
مدّن بشری پدید تاز را  آورد ھای واالییدست بعضی از  ما باھم. انجام دادیم] در گذشتھ[ما آنرا ای کھ 

                                                            
  بین اسرائیل و فلسطین  2
  پاکستان بین ھند و  3
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بر جھالت ید نمی توانشما  کھ فکر می کنماما . آنھا اعتماد کنیم ھکھ بد نوجود دارزیادی ھای چیز. یمآورده ا
  .کنیدتکیھ 

ھا کھ اکثریت آنھا اسالمی وجھی است کھ تعداد زیادی از حکومت قابل ت ، این نکتھ یِ با وجود این :شپیگل
] دینِ [آیا . ن و غیر دیموکراتیک ترین حکومت ھا در جھان بھ شمار میروندھستند، در میان عقب مانده تری

با حتی دین، ] این[کھ دیگران ادّعا می کنند، آیا  قسمی؟ روشنگری نیاز دارد اسالم بھ یک عصرِ 
 ؟استازگار دیموکراسی نا س

بعضی از رھبراِن سیاسی مشکالتی را . طوریکھ پیشتر ھم گفتم کھ یک شخص باید منصف باشد :آقا خان
باید  نوین یِ  راه حل ھای حکومت داری. از دین نشئت نگرفتھ اند] آنھا[جھ بھ ارث برده اند کھ بھ ھیچ و

و نھ من بھ این باور ھستم کھ حکومت . در طی زمان اعتبار قانونی  برای آنھا داده شود آزمایش گردند و
در  نظام ھای اقتصادیبعضی از . ضعیف عمل می کنند اقتصادی ِی شانھای اسالمی از نقطھ نظر نظام 

  .در جھان اسالم قرار دارند ،موفق ترین کشور ھای جدیِد صنعتیحال رشد سریع و برخی از 

انی و فرانسوی نھ، بلکھ بھ قدامت اندیشمندان یون باور ھای دیموکراتیِک من بھ: راسیر بارۀ دیموکاما د
در زمان حیات پیامبر . دین من ھستند ی یِ زیر بنای )اصول( ھا پرنسیپو اینھا . دنسال بر می گرد 1400
و نخستین امام شیعیان، پسر کاکا و داماد  ،یک روند سیستماتیک مشورتی سیاسی وجود داشت) ص(اسالم 

بردباری  اری چون دانش نیست، ھیچ قدرتی چونھیچ افتخ« : تأکید داشت کھ) ع(پیامبر، حضرت علی 
  .»چون مشورت نیستبا اعتماد تر نیست، و ھیچ پشتوانھ ای 

  

  را ناکام می سازد؟) مردم ساالری(چھ چیزی دیموکراسی : مصاحبھ بخش دوم

 ،طوریکھ در گذشتھ بھ ثبوت رسیده ،، جامعۀ مدنی، و اسالم)اصول کثرت گرایی(اگر پلورالیزم  :شپیگل
  د؟ندست آورد خیلی کم دار در این روزھا ، پس چراکنندوانند بطور ھماھنگ با ھم زیست ت می

د با ثروتمنکشور ھای  –یک وضعیت بسیار متنّوع در جھان اسالم داریم ما ھ فکر می کنم کمن  :آقا خان
  . و کشور ھای خیلی فقیر نوین،ِی منابع سرشار، کشور ھای صنعتی 

  عمل پیاده نمی کنند؟دیموکراسی را در  ،ھاین کشوراکثریت ا :شپیگل

می ناکام  نمی کنم کھ حکومت ھامن فکر . ناکام صحبت می کنندمردم راجع بھ حکومت ھای  :آقا خان
. دیموکراسی مختص بھ کشور ھای اسالمی نیستناکامی ِی . یموکراسی ھا یقیناً ناکام می ماننداما دشوند، 

ریکای جنوبی انجام را در امیق در واقع، دو سال پیش سازمان ملل متحد یک سروی ِی تحلیلی بسیار دق
ای یشان بھ جاز جمعیت کشور ھای امریکای جنوبی اظھار داشتند کھ ادر صد  55در حدود . داد

یک [خشد، ترجیح میدھند کھ تحت بآنھا را بھبود نِی زندگی  یا فاسد کھ وضعیت و نا مستعد یِ  دیموکراسی
  .دیکتاتوری ِی پدر ساالر زندگی کنند ]حکومت
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بطور بیشتر از پیروان اسماعیلی شما در کشور ھایی زندگی می کنند کھ در آنجا دیموکراسی  :شپیگل
چھ چیزی باعِث ناکامی ِی . پاکستان، افغانستان، سوریھ، و ایران] مثالً در[: کامل تحقق نیافتھ است
  دیموکراسی می شود؟

چھ کاری صورت ھای متعدّد دیموکراسی  روز از خودم می پرسم کھ برای پایدار ماندن من ھر :آقا خان
چھ در افریقا، امریکای التین، در  مؤثر واقع شوند، چھ آنھا اینگونھ دولت  ،کھدھیم تا اینبمی توانیم انجام 

  .خاور میانھ باشدو چھ در 

  چھ است؟ ]بھ این مسئلھ[شما، پاسخ و بھ باور  :شپیگل

در ن ساحاتی از جھان در آ. بسر می برمکھ من در یک وضعیت سرخوردگی  می کنم ذعانمن اِ  :آقا خان
چھ مفھومی ) پرسِش ھمگانی(رفراندوم  انجامِ ، می باشندنخواندن و نوشتن قادر بھ بین جمعیتی کھ اصالً 

مایش ، بھ آزنداندرا ام شاھی ِی مشروطھ نظ یا بین نظام ریاست جمھوری وفرق کھ  برای جمعیتی دارد؟
بسنده ۀ اینھا ضروری ھستند، اما ھم –اساسی  انون ھایدارد؟ انتخابات، ق گرفتِن قانون اساسی چھ معنی

وت، ایم کھ کشور ھا، تاریخ ھای متفاوت، ساختار ھای اجتماعی متفبپذیرما باید فکر می کنم، من . نیستند
  .پس ما باید بیشتر انعطاف پذیر تر نسبت بھ آنچھ کھ بوده ایم، باشیم. و نیازمندی ھای متفاوت دارند

، نوشدارو برای بقیّھ ُمِدل دیموکراسی امریکایی .یکپارچھ ھستند ونھ دیموکراسی ھا بصورتِ  :شپیگل
یانھ بد تر کرده در خاور مرا دیموکراسی ص خودش، آیا جورج دبلیو بوش با طریقۀ خا .نیستجھان 
  می تواند برندۀ جنگ در عراق باشد؟] امریکا[ھنوز ھم ایاالت متحدۀ ؟ آیا است

ی گذاشت کھ در بھ عراق در سراسر جھان تأثیر شیورِ . من در مورد عراق خیلی نگران ھستم :آقا خان
 ، بشمولاست ساختھ ھفتآشُ  ھر نیرو را در جھان اسالمیورش ] این. [دورۀ معاصر بی پیشینھ بوده است

  . یان عرب ھا و غیر عرب ھا، و رابطھ میان شیعھ و سنی راروابط م

  ؟آوردبھ وجود ی و مردم تندرو را دھشت افگن منظور تان اینست کھ این جنگ یک پایگاه جدیدآیا  :شپیگل

ن پیش از ایآنھا اسالم بسیج کرده است کھ  جھانِ  مردم زیادی را در سراسرِ  ]جنگ[دقیقاً، این  :آقا خان
  .صالً نمی خواستند کھ دخیل باشندفکر می کنم ا ،و در واقعدخیل نبودند ] در جنگ[اصالً  

او [ی و متخصص اسالم ھم نظر ھستید ، پروفیسور امریکای(Vali Nasr) آیا شما با ولی نصر :شپیگل
فتھ تا شیعیان از بغداد گر م در حال دگرگونی قطعی است، کھقدرت در جھان اسال توازنِ کھ ] می گوید

میان فرقھ ھای متفاوت  ھا،جنگ آینده خاور میانھ توسط و  ،شوند بیروت می توانند پر نفوذ ترین قدرت
  شکل خواھد گرفت؟مسلمان 

رژیم تغییر خواھد کرد و : گرفت، برای ما دو چیز گفتھ شد بھ عراق صورت کھ یورشزمانی  :آقا خان
دانستند، طوریکھ شما دانستید و را ی کھ ایشان وضعیت عراق خوب، کسان. ]پیاده خواھد شد[دیموکراسی 
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داشتھ  را میرساند؛ و معنی دیگری را نمی تواند اکثریت شیعھاما مفھوم آن چھ بود؟ آن مفھوم ، من دانستم
کھ در مورد  ھر کس کھ او بعداً نتیجھ گیری می کند کھ مسئلھ بعدی یک شیعھ اکثریت در عراق است. باشد

آن در آن در جھان اسالمی چھ مفھوم دارد، و  ،می رساندرا  آن در منطقھ چھ معنی. دفکر خواھد ش آن
واضح بود، الزم نبود کھ کسی  روشنپیوند با غرب چھ مفھومی میرساند؟ ھمۀ این موارد چون روز 

  .را بداند] سئلھم[مسلمان و یا دانشمند غربی باشد و این 

بود کھ دولت بوش را وادار بھ جنگ ) ساده لوحی(و خامی  این جھالت محضآیا  ،بھ نظر شما :شپیگل
ارۀ در ب یک تصمیم راھبردیدیموکراسی بود و یا  ]نظام[ آیا واقعاً جنگ بخاطِر معرفی نمودن؟ کرد

  میدان ھای نفتی و پایگاه ھای نظامی بود؟ تصّرف

  .می توانستمارائھ کرده پاسخ  ،ای کاش بھ این سوال :آقا خان

با رھبران مذھبی سیستانی در تماس ھستید؟ و آیا شما با رھبران مذھبی در عراق، مانند آیت هللا  :شپیگل
  ؟ھم ایران

  .در تماس بوده ایمکشور بار ھا ما با شخصیت ھای برجستھ در ھر دو  :آقا خان

  میانجی بروید؟ تا در منطقھ بحیث وقت الزم است تا شما را وا دارد قدرچھ  :شپیگل

ممکن است کھ در تالش ، ما ]باشد[یک روز شاید . من نیست] کاری یِ [اآلن در اولویت این  :آقا خان
  .شرکت کنیم] آن[ بازسازی

 ر آنجا طالبان و القاعده باھمکنید، کھ دمیزمانی کھ حملھ بھ عراق را با حملھ بھ افغانستان مقایسھ  :شپیگل
  ....کار می کردند

افغانی در  مردم از نظامِ ، نخست از ھمھ، .در آنجا من یک تصویر کامالً متفاوتی را می بینم.... :آقا خان
ود، و من ب برای سنی ھا و شیعھ ھا ناپسند انھبطور مساوی] رژیم[؛ آن ندمتنفر بود بھ کلّیآن وقت ظاھراً 

  .غیر قابل قبول بود کلّی بھ ،ی فراگیرزندگی مدنّ  ر حسبِ فکر می کنم کھ آن فقط ب

افغانستان در حال حاضر با مشکالت بزرگ دست و پنجھ نرم می کند و وضعیت ھر لحظھ وخیم  :شپیگل
غرب کرده می تواند تا وضعیت را با ثبات تر  کاری رار آمد؟ و چھ یزی خراب از آب بچھ چ. می شود

  سازد؟

. آن بد تر شده می رود، بویژه در سمت جنوب –وضعیت امنیتی واقعاً بسیار نگران کننده است  :آقا خان
آنجا وضعیت خوبتر است اما قناعت بخش در کھ  ه ھای ما در پایتخت و در شمال ھستندبیشتر از پروژ

ما کوشش . م، ما می توانیم خدمات مدنی را تأمین کنیمبرق را از تاجیکستان وارد کنییم ما می توان. نیست
باز  ]ساحات[افغانستان سریع تر نسبت بھ دیگر اجتناب کنیم کھ ساحات معینی در  یمی کنیم تا از خطر

اھید  قرار گیرد، شما یک مشکل دیگری خو ھم رویِ  ،با تقسیمات قومی اگر این انکشاف.سازی خواھند شد
در زندگی روز مره شان ندیده را یی بھبودی ت کھ بیشتر مردم در افغانستان اما مشکل عمده اینس. داشت
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فرھنگ امید واری را بھ این  ما موفق نشدیم تا یک. ھ مؤثر باشدروند باز سازی بھ نظر نمی رسد ک. اند
کھ من ایاز درس ھای محوری  یکی ،در حال انکشاف بعد از نیم قرن فعالیت در جھانِ . کشور بیاوریم

در ) ترامپولین(سکوی پرتاب احتماالً قوی ترین بجای بیم  امید واری اینست کھ جایگزینی  ،آموختم
  .پیشرفت است

بسیاری از مردم اورا بھ عنوان یک رھبر . شخصی شما است رئیس جمھور کرَزی یک دوستِ  :شپیگل
ت تا بر بخش ھای بزرگ او قادر نیسند، زیرا کھ نام می» شھر دار کابل«رخی اورا ضعیف می بینند، و ب

  .داشتھ باشد کشور مدیریت

 ھاتا بھ آنبزرگی دارد  یِ  آجندای پیچیدهاو . ام دھیم تا اورا کمک کنیمما باید ھر چیزی را انج :آقا خان
ما است، و بر عالوۀ این، او یک رھبر انتخابی است و ما باید ھمرای پارلمان  او بھترین امیدِ . بپردازد

  .کار کنیم) ولسی جرگھ(

  حتی اگر جنگ ساالران و اعضای پیشین طالبان در پارلمان افغانستان نمایندگی کنند؟ :شپیگل

شما در مورد در غیر اینصورت . نپذیریدشما خواه نتایج دیموکراسی را بپذیرید و خواه  :آقا خان
  .دیموکراسی واجد شرایط صحبت می کنید

  ؟رابطھ بر قرار کند ،تندرو اسالمی حماس ھم ]حزبِ [آن بھ این معناست کھ غرب باید با  :شپیگل

جمعیت انتخاب می کند، کار کنید تا زمانی کھ آنھا مایل باشند آنچھ ] آنھا را[شما باید با کسانی کھ  :آقا خان
ن، این درست است کھ حماس اکنو. ، احترام داشتھ باشندوطنی یاد می کنیم -اخالق جھانبنام آنرا کھ ما 

  ....کشمکش دارد  یک پیشینۀ

  ... از ترور آشکارا] ای پیشینھ[ :شپیگل

دارند بھ پارلمان راه می یابند،  بش ھایی کھ اینگونھ پیشینھزمانی نخواھد بود کھ جناین فقط اما ... :آقا خان
مائو و جنبش  4انیاتجومو کِ از طور مثال،  آیا می توانم . دولت می شوند] امور[تصدی م ،تر ھمبعد و حتی 

؟ مشما خاطر نشان ساز برایدر افریقای جنوبی   (ANC)6کنگرۀ ملی افریقاییاز در کنیا، و یا  5مائو

                                                            
4  Jomo Kenyatta 
5  Mau Manu 

با ھدف  مسلحانھ شورشھمچنین مشھور بھ حرکت مائو مائو،  (Mau Mau Uprising): انگلیسیشورش مائو مائو بھ 
 استعماربودکھ نھایتاً بھ استقالل کنیا از  کنیا پوست  سیاهبرای اکثریت  ھای کشاورزی زمینیابی بھ   اولیھ حق دست

 12در طول شورش مائو مائو، بیش از  ادامھ داشت 1960تا  1952شورش مائو مائو از سال . انجامید امپراتوری بریتانیا
 دسامبر 12کنیا در تاریخ . نشاندٔه بریتانیا شدند حکومت دست ھای گاه بازداشتھزار کنیایی روانٔھ  و چندین ھزار نفر کشتھ

  .مترجم –) بر گرفتھ از ویکی پیدیا، دانشنامۀ آزاد آنالین( .استقالل یافت امپراتوری بریتانیامیالدی، رسماً از  1963

6 ANC = African National Congress.  
به اين طرف، بر سر قدرت  1994يی يک حزب حاکم در افريقای جنوبی است که از زمان مرحلۀ گذار ديموکراسی، از اپريل کنگره ملی افريقا

.قرار دارد  
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. بر می گردندعوامل افراط گرایی را کنار بگذارید و افراط گرایان می توانند با یک آجندای توجیھ پذیر تر 
  .می باشدتبار انسان در مورد  گرفشِ  ھایچیز آن تغییر برای من یکی از

شما اخیراً دوباره اورا در دمشق مالقات . شما رئیس جمھور سوریھ، بشار اسد، را خوب میدانید :شپیگل
کوشش می کند تا اورا در روند صلح خاور میانھ دخیل  ۀ ایاالت متحده، دولت آلمانبر خالف ادار. کردید
  سازد؟

رم کھ آنھا تصمیم گرفتھ اند تا و دیگران در اروپا تقدیر بعمل آو میل دارم کھ از دولت آلمان من :آقا خان
سیاست جھت دار روند تغییر از . رئیس جمھور اسد را دعوت کنند تا یک ھمکار در روند صلح باشد

ل من فکر می کنم دالی. چندین دھھ، چیزی است کھ بھ وقت نیاز دارد، قسمی کھ شما در آلمان شرقی دیدید
، آینده از گذشتھ بھ آندورۀ گذار در قسمت سوریھ برای این مسیر را طی نموده و  ماد تا نروجود دا زیادی

   .یاری رسانیم

اگر شما بھ گذشتھ سالھایی کھ بعد از جنگ جھانی دوم سپری گردیدند، نگاه بکنید، بھ جنگ سرد  :شپیگل
کنید، آیا کدام وقتی بھ فکر شما دیولوژی با کمونیزم را نگاه بمیان شرق و غرب نگاه بکنید و بھ جنگ ای

  ور کرده کھ این جنگ ھا، بھ جنگ میان غرب و افراطیون اسالم گرا مبدّل خواھد شد؟خط

ھیچ . یگر وجود نداردچنین چیزی د. تمنّا می کنم کھ لطفاً مفھوم برخورد دینی را کنار بگذارید :آقا خان
دیگر جنگ کھ در عصر ما دین اسالم، مسیحیت، و یھودیت با یک نخواھد ساخت قانعھرگز فردی مرا 

از اینروست کھ من در بارۀ اخالق جھانی کھ ھمۀ مارا . زیادی با ھم دارند اتمشترکآنھا . خواھند داشت
روِی ھمین دلیل است کھ ما تالش داریم کھ در برنامھ ھای کلیسای . متحد می سازد، صحبت می نمایم

من از احساس عدم نارضایتی  .کاتولیِک پرتگال کھ ھدف اش کمک بھ اقلیت ھای مھاجر است، کار بکنیم
قصد دارد آنھا را بھ  اکثریت جوانان مسلمان نسبت بھ جامعھ آگاھم، چون فکر می کنند کھ جامعھ غرب

  .حاشیھ براند و یا بھ آنھا صدمھ برساند

تلِف اسالمی کھ در آلمان زندگی می نسی را با گروه ھا و شخصیت ھای مخدولت آلمان کنفرا :شپیگل
 این فقط یک صحنھ آرایی بھ نظر شما چنین مجمعی مفید واقع می شود و یا. اندازی کرده استکنند، راه 

  ؟است )نمایشی برنامھ یِ (

مردم  کھ در آنجا ،می توانیم از سوء تفاھمات جلو گیری کنیم چنین یک مجمع برگزاری یِ با ما،  :آقا خان
 می در، آنھا را متأثر می سازدتا در نتیجۀ آن، آنچھ کھ ید مختلف با ھم مشورت می کنند از ادیان و عقا

. تالش ورزید کھ انجام داده می توانیدآنچھ جبران کردن آن، ، در مورد یدی کردخطّ ت ھمین کھ شما .یابند
 ]اسالم[پیامر  7یِ ھا کھ کاریکاتور او خواھد دانست، کھ با دین اسالم آشنایی داشتھ باشدکسی طور مثال، 

  .بودند انان عمیقاً زنندهبرای ھمۀ مسلم

                                                            
  تصویر ھای مضحک و اغراق آمیز  7
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آنھا بخاطر تحریک .دسوء استفاده ش ،یان تند رواسالم گراتوسط  بطوِر کل، این قضیھ باز ھم :شپیگل
ھ از کاریکاتور ھای ز ھای زننده تری را اضافھ نمودند، کچی ھابھ کاریکاتور ،مسلمانان حساسات تودۀا

  .بودنداصلی زننده تر 

بحث داخلی وجود داشتھ است،  و آنھا در  ،د کھ میان سر دبیران آن مجلھبرای من گفتھ میشو اما :آقا خان
و کسی باید برای آنھا را پذیرفتند ) خطر(آنھا ریسکی . کھ در حال اجرای چھ کاری ھستند واقع میدانستند

کامالً  آن مفھومِ ھ ؟ اکنون ما در بارۀ مدنیّت حرف میزنیم کدت کھ چرا بھ آن وضعیت وارد می شونمی گف
چطور آن تصّور مدنیّت پس زنیم، دنیّت در یک جامعھ کثرت گرا حرف میبھ ماگر ما راجع . متفاوت است

. استو آن چیزی است کھ قابل نگرانی . جھالت وجود داشتھ باشد بویژه در جایی کھانکشاف می دھید، را 
من قلباً زیرا کھ . ابد، بی نھایت مأیوس می شومازاینروست وقتی کھ  می بینیم این قسم شرایط دوام می یو 

  .ت الھام می گیرندباور نمی کنم کھ ھمۀ اینھا از سوء نیّ 

دی مطبوعات یکی از اما، آزا. ده، اندوه بار، و ناخوشایندتحریک کنن] کاریکاتور ھادر بارۀ [ :شپیگل
حفظ کنیم چیز دیگر برابر را در ما ناچاریم کھ توازن یک چیز . ستدیموکراسی ِی ما ارزش ھای واال در

  .ابراز بدارند تری را حتی نظریات زنندهدھیم کھ افراد غیر مذھبی ھم اجازه میو ما برای 

کھ ما فعالً داریم، اشاره کردید و من  فکر می کنم کھ شما در بارۀ یکی از دشوار ترین معضالتی :آقا خان
ی است؛ جھان اسالم کمتر از غرب سکوالر سکوالرفوق العاده شده غرِب صنعتی  .جواب آنرا نمی دانم

با دانم کھ من می] ھم[و  دمیدانی شماماھیت دین اسالم سرچشمھ می گیرد کھ آنرا عمدتاً از است و این 
ت نیّ در آنجا مردمان دارنده سناریویی است کھ و آن . یک در ھم تنیدگی ِی فطری دارد  ،ندگی روز مرهز

  .کنندنیاز دارند تا با بسیار دقت فکر نیک، 

ترکیھ راِه او را . مثبت ذکر کردیددر زمینۀ کمال آتا تُرک را ر بعضی از سخنرانی ھای تان، د :شپیگل
و  ن دینالب آن مسلمان است، و در آنجا بیغ، و یکی از معدود کشور ھایی است کھ جمعیت کرد دنبال

  ین مسیر را بپیمایند؟عھم  اندیگرببینید کھ  ،ایدشما مایل آیا . دولت تمایز وجود دارد

ولی من مخالف سکوالریزم یک . مخالف نیستم) نظام غیر مذھبی(من بھ این گونھ سکوالریزم  :آقا خان
  .بندند میجامعھ رخت بر] میانِ [طرفھ ھستم کھ در آن مفاھیِم و عقاید دین و اصول اخالق از 

  .واال حضرت، ما بخاطر این مصاحبھ از شما سپاسگذاریم :شپیگل

  

  :منابع و مأخذ

  .متن انگلیسی قابل دریافت در پیوند انترنتی زیر می باشد: مجلھ بین المللی آنالین شپیگل

-khan-aga-with-interview-http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel
442180.html-a-reason-of-faith-a-is-islam  


