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یادداشت :آنچه که در پاورقی آمده است ،برداشت مترجم از متن سخنرانی واال حضرت کریم آقا خان بوده ،و برای معلومات
اضافی در اینجا درج گردیده است.
متن سرانی

بسم هللا یلنحمن یلنحیم
عالی جنابان،
دانشمندان و مهمانان گرامی،
خانمها و آقایان،
یک انجمن خردمندان و فرهیختگان یک فرصتتتتتتت مغتنَم استتتتتتت .بدین خاطر من بستتتتتتیار زیاد
مستترت دارم که (صتت ) امروز در میان شتتما هستتتم ،قستتمی که شتتما کنکاش تان را راجع به
موضتتتتتتوعی آ از می کنید که ،اگرچه جذبۀ همیشتتتتتتگی دارد ،در موقعی از یک اهمیت ویژه
برخور دار استتتتتتت که برخوردهای روشتتتتتتنگرانه میان باورها و فرهنگها را فرا می خواند.
زبان هنر ،هر قستتتمی که گویش بومی ی آن شتتتکی میگیرد ،زمانی که بیشتتتتر از معنویت الهام
بگیرد ،می تواند یک وستتیلۀ مث ت ع ور کننده از مانع ،برای گفتمان باشتتد[ ،زیرا] که ژرفای
روح انسانی را متجلی می سازد.
مکان برگزاری این کنفرانس علمی ی بینالمللی بطور استتتتتثنایی مناستتتت استتتتت .در طراحی
معماری و تعریف وظایف وسیع تر آن ،مرکز اسماعیلی در لندن همانند هم قطارانش در سایر
کشتتتتتورها ،در مشتتتتتربی از گفتگو ،فروتنی ،دوستتتتتتی ،و هماهنگی ،بار َور گردیده استتتتتت .این
مراکز ،تعهدی را باز تاب می دهند که در بر گیرنده تالش عالی در حوزه های عقی و روح
می باشد.
1

بخاطر اختصاص دادن وقت تان در اوقات پرمشغله برای شرکت کردن در این کنفرانس ،از
شتتتتما صتتتتمیمانه ستتتتذاستتتتگذاری می نمایم .همچنان ،از طریق این رویداد بموقع ،مؤستتتتستتتته ی
مطالعات استتتتتماعیلی را بخاطر گرامی داشتتتتتت اش از بیستتتتتت و پنجمین ستتتتتالگرد افتتاح آن،
م ارک اد میگویم .این ،بخشتتی از برنامه ی بلند پروازانه ی مداوم آن در مطالعات قرآنی استتت
که در آن پژوهشتتگران از ستتراستتر جهان[ ،اعم] از مستتلمانان و دیگر ادیان ،شتترکت می کنند.
خرد که موه ت
در تأمی به این مستتتتکله که چگونه وحی استتتتالمی ،در تحدی 1اش با کاوش 2و َ
فطری ان سان ه ستند[ ،به عنوان] یک جن ش پرقدرت به یک تمدن شکوفان نوین ب شری ت دیی
شد ،آنها [در این مورد] از همۀ ضابطه های متنوع دانشگاهی (اکادمیک) استفاده می کنند.
این برنامه نیز فرصتی است برای دست یافتن به بینش هایی راجع به اینکه :چگونه بیان قرآن
شریف که از لحاظ قصه های اخالقی [ َمثـ َتتتتتتی] و مجاز [تمثیی] ،3استعاره و سم و ل (نماد)،4
نی است ،سرچشمه یی بی پایان از الهام بوده که برای طیف گسترده ای از تفسیر و تع یر ها
(برداشتتتت ها) جان بخشتتتیده استتتت .این آزادی از تفستتتیر ،یک ستتتخاوتی استتتت که قرآن به تمام
باورمندان (مؤمنین) عطا فرموده ،و آنها را در اعتقادی متحد کرده استتتتتتتت که ،اگر آنها در
کوشش صادقانه در فهم سخن خداوند رحیم مرتک خطا شوند ،وی ایشان را خواهد بخشید.5
در نتیجه ،خوش بختانه مصتحف شتریف به راهنمایی و روشتنگری فکر و عمی مستلمانان ،که
به جوامع تفسیری و وابستگی معنوی متفاوت تعلق دارند ،از یک قرن به قرن دیگر در محیط
های فرهنگی گوناگون ادامه می دهد .قرآن شریف ،همچنان ،دامنۀ اساس کثرت گرایی اش را
به پیروان دیگر ادیان گسترش داده است .6قرآن تأیید میکند که هرکس جهت و راهی دارد که
 1تحدی Challenge ،به معنای «هماوردی» و «به م ارزه طل ی» و «به چالش کشیدن» است .تحدی خداوند با جن و انس ،برای
آوردن همانند قرآن صورت گرفته هست همانطور که در قرآن به این موضوع اشاره شده است در آنجا که می فرماید :اشاره است به آیه
ض َ
علَى أ َ ْ يَأْت ُوی بمثْل َهذَی ی ْلقُ ْنا َال يَأْت ُو َ بمثْل َولَ ْو َكخ َ بَ ْع ُ
ظهینیً.
س َوی ْلجنُّ َ
ض ُه ْم لبَ ْع ٍ
 88سورۀ اسراء (سوره ْ ُ .)17ل لَئن یجْ ت َ َمعَت ْیْل ْ ُ
بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها پشتی ان برخى [دیگر] باشند
(ترجمه از فوالدوند).
 2در مورد کاوش ،تالش ،مجاهده  ،و کوشش در قرآن آمده است :آیه  06سورۀ عنک وت (سورۀ َ .)29و َم ْن جَخ َه َد فَإ َّ َمخ يُجَخه ُد لاَ ْفس إ َّ
َّللاَ لَغَا ٌّي عَن ی ْلعَخلَمینَ  .و هر كه بكوشد تنها براى خود مى كوشد زیرا خدا از جهانیان سخت بى نیاز است( .ترجمه از فوالدوند).
َّ

parable and allegory
metaphor and symbol

3
4

یلنحْ َمةَ أ َ َّ ُ َم ْن
علَ ْی ُك ْم َكت ََب َربُّكُ ْم َ
س َال ٌم َ
 5اشاره است به آیه  54سورۀ انعام (سورۀ َ .)6وإذَی جَخ َءكَ یلَّذينَ يُؤْ ماُو َ بآيَختاَخ فَقُ ْل َ
علَى َ ْفس َّ
صلَ َح فَأ َ َّ ُ َ
ور َرحی ٌم .و چون كسانى كه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو درود بر شما
َخب م ْن بَ ْعده َوأ َ ْ
عَم َل م ْا ُك ْم سُو ًءی ب َجهَخلَ ٍة ث ُ َّم ت َ
غفُ ٌ
پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر كرده كه هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آنگاه به توبه و صالح آید پس وى آمرزنده
مهربان است( .ترجمه فوالد وند)
خَّلل َوی ْلیَ ْوم ْیْلنن َوعَم َل
َخرى َویلصَّخبئینَ َم ْن ا َمنَ ب َّ
 6آیه  66سورۀ یک (سورۀ ال قره) اشاره دارد که :إ َّ یلَّذينَ ا َماُوی َویلَّذينَ هَخدُوی َویل َّاص َ
علَیْه ْم َو َال ُه ْم يَح َْز ُو َ  .در حقیقت كسانى كه (به اسالم) ایمان آورده اند و كسانى كه یهودى و
ف َ
صَخل ًحخ فَلَ ُه ْم أَج ُْن ُه ْم ع ْا َد َربّه ْم َو َال َن ْو ٌ
َ
ترسایان و صابکان هستند ،هر كس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و كار شایسته كرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند
داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد (ترجمه فوالدوند).
2

به سوی آن روانه ا ست ،برای اینکه همه باید برای اعمال نیک تالش نمایند ،به این عقیده که،
7
در هر جایی که باشند ،هللا آنها را با یکدیگر یکجا خواهد ساخت.
ستتنت [ما] ،حرفه دانشتتمندان فرهیخته را که بخاطر این همایش در اینجا حضتتور بهم رستتانیده
اند ،گرامی میدارد .قرآن خودش تصتتتتری میکند که ،مردمی که برای آنها حکمت عطا شتتتتده
است ،دریافت کنندگان خیر فراوان هستند ،8و آنها اشخاص واال مقام هستند .9بدین خاطر است
که استتالم ،مردان و زنان مستتلمان را بطور پیگیر تشتتویق نموده استتت تا دانش را در هر کجا
که یافت میشتود ،جستتجو کنند 10.ما همه میدانیم که ا َلکندی ،11حتی در قرن نهم ،در پذیرفتن و
[ولَو] من ع اش هر جا که باشتتد ،هیچ شتترمی نمی دید .او اعتقاد داش تت که
جذب کردن حقیقتَ ،
حقیقت ،جوینده اش را هرگز خوار نمی کند ،بلکه برایش شتتتری می بخشتتتد .ناصتتتر خستتترو،
شاعر و فیلسوی ایرانی قرن یازدهم ،نیز با منظوم ساختن آموزه های پیام ر ،فضیلت دانش
خَّلل َوی ْلیَ ْوم ْیْلنن َوعَم َل صَخل ًحخ فَ َال
َخرى َم ْن ا َمنَ ب َّ
همچنان آیه  69سورۀ المائده (سورۀ  )5إ َّ ی َّلذينَ ا َماُوی َویلَّذينَ هَخدُوی َویلصَّخبئ ُو َ َویلاَّص َ
علَیْه ْم َو َال ُه ْم يَح َْز ُو َ  .كسانى كه ایمان آورده و كسانى كه یهودى و صابکى و مسیحى اند هر كس به خدا و روز بازپسین ایمان
ف َ
َن ْو ٌ
آورد و كار نیكو كند پس نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد( .ترجمه فوالدوند)
ب
 7اشاره است به آیه  15سورۀ شوری (سورۀ  .)42فَلذَلكَ فَخ ْد ُ
ع َوی ْ
َّللاُ م ْن كت َخ ٍ
ست َق ْم َك َمخ أُم ْنآَ َو َال تَت َّب ْع أ َ ْه َوی َء ُه ْم َو ُ ْل ا َم ْاتُ ب َمخ أ َ ْ َز َل َّ
ین .بنابراین به دعوت پرداز و
َّللاُ َربُّاَخ َو َربُّ ُك ْم لَاَخ أ َ ْع َمخلُاَخ َولَ ُك ْم أ َ ْع َمخلُ ُك ْم َال ُحجَّةَ بَ ْیاَاَخ َوبَ ْیاَ ُك ُم َّ
َوأُم ْنآُ ِلَعْد َل بَ ْیاَ ُك ُم َّ
َّللاُ يَجْ َم ُع بَ ْیاَاَخ َوإلَ ْی ی ْل َمص ُ
همان گونه كه مامورى ایستادگى كن و هوسهاى آنان را پیروى مكن و بگو به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ایمان آوردم و مامور
شدم كه میان شما عدالت كنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست میان ما و شما
خصومتى نیست خدا میان ما را جمع مى كند و فرجام به سوى اوست( .ترجمه فوالدوند)
ور .راه
َّللا یلَّذي لَ ُ َمخ في یل َّ
خویآ َو َمخ في ْیِل َ ْرض أ َ َال إلَى َّ
همچنان در آیه  53سورۀ شوری (سورۀ  )42است .ص َنیط َّ
س َم َ
ین ْیِل ُ ُم ُ
َّللا ت َص ُ
همان خدایى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست هشدار كه [همه] كارها به خدا بازمى گردد (ترجمه فوالدوند)
سانُ إنَّكَ كَاد ٌح إلَى َربكَ َك إد ًحا فَ ُم َالقیه .اى انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود
همچنان ،آیه  6سورۀ انشقاق (سورۀ َ .)88یا أَیُّ َها إاْل إن َ
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بسختى در تالشى و او را مالقات خواهى كرد
ُ
َ
َ
سوى اوست (ترجمه فوالدوند).
س َم َاوات َو َما في إاْل َ إرض َوإلَى َّ
ور .و آنچه در آسمانها و آنچه
همچنان در آیه  109سورۀ آل عمران (سورۀ َ :)3و َّّلِل َما في ال َّ
َّللا ت ُ إر َج ُع إاْل ُ ُم ُ
در زمین است از آن خداست و [همه] كارها به سوى خدا بازگردانده مى شود( .ترجمه فوالدوند).
ع َم َع َّ
ش إيء هَالكٌ إ َّال َوجإ َههُ لَهُ إال ُح إك ُم َوإلَیإه ت ُ إر َجعُونَ  .و
َّللا إلَ ًها آخ ََر َال إلَهَ إ َّال ه َُو ُك ُّی َ
همچنان در آیه  88سورۀ القصص (سورۀ َ :)28و َال ت َ إد ُ
با خدا مع ودى دیگر مخوان خدایى جز او نیست جز ذات او همه چیز نابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى
شوید( .ترجمه فوالدوند).
ینی َو َمخ يَذَّك َُّن إ َّال أُولُو
 8اشاره است به آیۀ  269سورۀ ال قره (سورۀ  .)1يُؤْ تي ی ْلح ْك َمةَ َم ْن يَشَخ ُء َو َم ْن يُ ْؤآَ ی ْلح ْك َمةَ فَقَ ْد أُوت َي َنی ًْنی كَث ً
ْیِل َ ْلبَخب( .خدا) به هر كس كه بخواهد حكمت مى بخشد ،و به هر كس حكمت داده شود ،به یقین ،خیرى فراوان داده شده است؛ و جز
خردمندان ،كسى پند نمى گیرد( .ترجمه فوالدوند).
آ .خدا [رت ه] كسانى از شما را
َّللاُ ی َّلذينَ ا َماُوی م ْا ُك ْم َویلَّذينَ أُوت ُوی ی ْلع ْل َم د ََرجَخ ٍ
 9اشاره است به آیه  11سورۀ المجادله (سورۀ  .)58يَ ْن َفع َّ
كه گرویده و كسانى را كه دانشمندند [بر حس ] درجات بلند گرداند 9 .اشاره است به آیۀ  269سورۀ ال قره (سورۀ  .)1يُؤْتي ی ْلح ْك َمةَ
ینی َو َمخ يَذَّك َُّن إ َّال أُولُو ْیِل َ ْلبَخب( .خدا) به هر كس كه بخواهد حكمت مى بخشد ،و به هر كس
َم ْن يَشَخ ُء َو َم ْن يُ ْؤآَ ی ْلح ْك َمةَ فَقَ ْد أُوت َي َنی ًْنی كَث ً
حكمت داده شود ،به یقین ،خیرى فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان ،كسى پند نمى گیرد( .ترجمه فوالدوند).
صین ؛ فإ َّ َ
ب یلعلم فَنيضَةٌ عَلى کُ ّل ُمسلم .ترجمه :دانش را فرا گیرید  ،ولو که
 10اشاره است ه حدیث شریف :یُطلُبوی یلعل َم ولَو بخل ّ
طلَ َ
در چین باشد؛ زیرا جستجوی دانش بر هر مسلمانى واج است.
 11ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی ،موسوم به ابوالحکما ( )873 – 801ریاضیدان ،منجم و فیلسوی عرب نخستین حکیم اسالمی
است که به آثار حکمای یونان دسترسی داشته و به ترجمه آثار ارسطو و تفسیر و بیان آنها پرداخته است.
3

را می ستاید .برای او جهاد حقیقی ،ن ردی است که از طریق گسترش دانش ،که آن تاریکی ی
جهالت را از میان بر میدارد و تخم آشتی را که فطرتا ً در روح انسان جای دارد ،می پروراند،
12
علیه عاملین تحجر باید بر پا نمود.
این کنفرانس علمی ،یک ستتتتلستتتتله از بیانات هنری مستتتتلمانان را ،فرا تر از [محدودۀ] زمان و
مکان ،زیر پوشش قرار می دهد .برخی از دانشمندان برجسته یی که امروز در اینجا حضور
دارند ،مشتتاهده نموده اند که ،با وجود اینکه قرآن ،د ُکترینی (نظری) را در مورد هنر استتالمی
و یا فرهنگ تجستتتمی ممکن استتتت ارائه ندهد[ ،اما] حوزه ی تخیلی را در این جهت عرضتتته
می کند .از دیر باز ،آیات آن الهام بخش آثار هنری و معماری بوده ،و نگرش ها و هنجارهایی
را که راهنمای انکشای سنت های هنری ی اسالمی بودهاند ،را شکی داده است .
بخصتتتتوص در این زمینه ،آیا مد نظر داشتتتتتن این نیز بمورد نخواهد بود؟ چنانکه این تصتتتتور
قرآنی از کیهتتتان بتتته عنوان جلوه ای از اراده و آفرینش هللا بوده ،کتتته در جوامع گونتتتاگون
مسلمان ،برای نسیهایی از هنرمندان ،دانشمندان و فالسفه الهام بخشیده است.
کاوشهای علمی ،پرستتتشهای فلستتتفی ،و تالش های هنری ،تماما ً به عنوان پاستتتخی از طری
باورمندان (مؤمنین) به این فراخوانی پیاپی قرآنی بوده استتتتتتتت تا اینکه در مورد آفرینش به
عنوان راهی که برای درک عظمت خیراندیشانۀ هللا است ،بیندیشند .همانگونه که سورۀ ال قره
13
بر این گواه است « :هر طرفی که روی تان را بگردانید ،روی هللا در آنجا هست».
آیا قرآن هنرمند را ،به اندازۀ عارفان به چالش نمی خواند که پا را فراتر از [جهان] مادی یا
ظاهر ،گذارد ،برای اینکه در پی کشف حجاب تالش کند که آنچه که در «مرکز» 14قرار دارد
15
بخشد؟
می
زندگی
)
(پیرموان
«محیط»
برای
اما
آیا یک اثر هنری بزرگ ،همانند به حالت خلسۀ [بیخودی] عارفان ،یک ژست (تحرک) روح،

 12شاید اشاره باشد به قصیدۀ شماره  269ناصر خسرو.
اگرت آرزوست امر و نهی و گاه و شهی
دلیت باید پر عقی و سر ز جهی تهی
محال باشد جستن بهی و پیش گهی
هنرت باید از آ از ،اگر نه بیهنری
بدین دو بر شود از چه به گاه شاه و رهی
کجاست جای هنر جز به زیر تیغ و قلم؟
تو زین دو ای هنری مرد بر کدام رهی؟
قلم دلیی صالح است و تیغ ره ر جنگ
یکی چو حنظی تلخ و یکی چو شهد شهی
قلم نشانهٔ عقی است و تیغ مایهٔ جور
.........
زهر بدی بجهی چون ز جهی خود بجهی
ز جهی بتر زی اهی علم نیست بدی
که جز به عون حکیمان از این عدو نرهی
ره در حکما گیر و زین عدو بگریز
َّللاَ َویس ٌع عَلی ٌم .و مشرق و
 13اشاره است به آیه  115سورۀ ال قره (سورۀ َ :)1و ََّّلل ی ْل َمشْن ُ
َّللا إ َّ َّ
ب َفأ َ ْي َا َمخ ت َُولُّوی َفث َ َّم َوجْ ُ َّ
ق َوی ْل َم ْغن ُ
مغرب از آن خداست پس به هر سو رو كنید آنجا روى [به] خداست آرى خدا گشایشگر داناست( .ترجمه فوالدوند)
center
Periphery
4

14
15

یک شور نفس که به اثر تالش بوجود می آید تا یک نگاه گذرا همراه با صمیمت را تجربه کند
یر قابی توصیف و ماورای هستی است ،نمی باشد؟
که آن
آیه ی مشتتهور «روشتتنایی» در قرآن ،آیت النور 16که جملۀ اول آن در اینجا در نگارۀ ایکه در
پشتتتت ستتتر من نوشتتتته شتتتده استتتت ،که در میان مستتتلمانان تفکری در مورد [ذات] ستتت حانه و
تعالی ،17القاء می کند .این آیه به جهانی پر از نشتتتتتانه ها و ستتتتتم و لها اشتتتتتاره دارد که کمال
آفرینش و رحمت « هللا» را [در ذهن] مجستم می ستتازد .بستتیاری از آیات دیگر قرآن به همین
شتتتتکی الهام بخش خوش نویستتتتی در تمام اشتتتتکال آن بوده اند ،که از نا و نشتتتتاط ستتتتنت های
اسالمی را در هنر ،برای ما خاطر نشان می سازند.
آرزوی قل ی من این است که این کنفرانس ،بینش ها [جرقه های فکری] بیشتر را برای درکی
از قرآن شتتتتریف به عنوان پیامی که آن ،کلیت هستتتتتی و تالش انستتتتانی را در برمیگیرد ،ب ار
خواهد آورد .این [پیام نه تنها] متمرکز به رستتتتتتگاری نفس استتتتتت ،بلکه بطور ستتتتتنجش پذیر
حاوی اوامر اخالقی نیز استتتتتتت که آن یک نظم اجتماعی ی برابر را تداوم می بخشتتتتتتد .قرآن
بینش فراگیر جامعه استتتت که برای اصتتتالت کردار و رفتار برتری می دهد .آن از تفاوت های
زبان و رنگ ستتخن میگوید ،به عنوان نشتتانۀ رحمت الهی و یک نشتتانه برای مردم دانا استتت
18
تا در مورد آن بیندیشند.
زمان ما ،زمانی استتتتتتت که دانش و اطالعات با گامی ستتتتتتریع و شتتتتتتاید نگران کننده در حال
گستتتتترشاند .بنابراین ،ظرفیت بی ستتتتابقه برای به ود وضتتتتعیت بشتتتتری وجود دارد .و هنوز
بیماری هایی چون فقر فالکت بار و جهی ،و برخوردهایی که این ها را ب ار می آورند ،ادامه
دارند که جهان را رنج می دهند .قرآن این چالشها را به روشتتتتتنی پاستتتتتخ می دهد .قدرت پیام
آن ،در منش بخشتتتتنده اش نستتتت ت به تفاستتتتیر متفاوت19؛ احترام اش نستتتت ت به ادیان و جوامع
خویآ َو ْیِل َ ْرض َمث َ ُل ُوره كَم ْ
ح في زُ جَخ َج ٍة
ح ی ْلم ْ
ص َبخ ٌ
شكَخ ٍة فیهَخ م ْ
صبَخ ُ
ور یل َّ
 16اشاره است به آیه  35سورۀ نور (سورۀ َّ :)24
س َم َ
َّللاُ ُ ُ
خر َك ٍة َز ْيت ُو َ ٍة َال ش َْن یَّ ٍة َو َال َ
ُّ
ور يَهْدي
ور َ
ي يُو َ ُد م ْن َ
س ْ
غ ْنبیَّ ٍة يَ َكخ ُد َز ْيتُهَخ يُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
یلزجَخجَةُ َكأ َ َّهَخ ك َْوك ٌ
علَى ُ ٍ
س ُ َخ ٌر ُ ٌ
شج ََن ٍة ُمبَ َ
َب د ُّر ٌّ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َّللاُ لاوره َم ْن يَشَخ ُء َويَ ْ
َّللاُ بكُ ّل ش َْيءٍ عَلی ٌم .خدا نور آسمانها و زمین است مثـَی نور او چون چرا دانى است كه
َّللاُ یِل ْمثخ َل للاخس َو َّ
ب َّ
َّ
ضن ُ
در آن چرا ى و آن چراغ در شیشه اى است آن شیشه گویى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته زیتونى كه نه شرقى است و نه
ربى افروخته مى شود نزدیك است كه رو نش هر چند بدان آتشى نرسیده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است خدا هر كه
را بخواهد با نور خویش هدایت مى كند و این مثـَلها را خدا براى مردم مى زند و خدا به هر چیزى داناست( .ترجمه فوالدوند)
17
the sacred, the transcendent
خویآ َو ْیِل َ ْرض َو ْ
آ
ف أ َ ْلساَت ُك ْم َوأ َ ْل َوی ُك ْم إ َّ في ذَلكَ َْليَخ ٍ
 18اشاره است به آیه  22سورۀ الروم ( سورۀ َ :)30وم ْن ايَخت َن ْل ُ
ق یل َّ
ینت َال ُ
س َم َ
ل ْلعَخلمینَ  .و از نشانه هاى [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختالی زبانهاى شما و رنگهاى شماست قطعا در این [امر نیز] براى
دانشوران نشانه هایى است( .ترجمه فوالدوند).
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همچنان آیۀ  13سورۀ الحجرات (سورۀ  .)49يَ
ً
َ
َ
خرفُوی إ َّ أ َ ْك َن َم ُك ْم ع ْا َد َّ
ُ
َ
َ
َ
ٍ
َ
ْ
ْ
ُ
ین .اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و ق یله ق یله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى
أ َتْقَخ ُك ْم إ َّ َّ
َّللاَ عَلی ٌم َنب ٌ
متقابی حاصی كنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى تردید خداوند داناى آگاه است( .ترجمه فوالدوند)
ش ُد منَ ی ْلغَ ّي فَ َم ْن يَ ْكفُ ْن بخل َّ
یلن ْ
خَّلل فَقَد
طخغُوآ َويُؤْ م ْن ب َّ
 19شاید اشاره به آیه  256سورۀ ال قره (سورۀ  )1باشدَ .ال إك َْنی َه في یل ّدين َ ْد تَبَیَّنَ ُّ
سمی ٌع عَلی ٌم .در دین هیچ اج ارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشكار شده است پس هر كس
ی ْ
َّللاُ َ
ست َ ْم َ
سكَ بخ ْلعُ ْن َوة ی ْل ُوثْقَى َال ی ْفصَخ َم لَهَخ َو َّ
5

دیگر20؛ تأکید اش به برتری عقی21؛ اصتتتتترار اش بر اینکه دانش ارزشتتتتتمند استتتتتت زمانی که
برای خدمت به آفرینش هللا مورد استفاده قرار می گیرد؛ و فراتر از همه ،تأکید آن بر انسانیت
مشترک ما ،22باز تاب یافته است.
قستتتتمی که این کنفرانس علمی ،کنکاش خود را آ از می نماید ،برای شتتتتما در تمام برنامۀ تان
موفقیت آرزو دارم.
متشکرم .

به طا وت كفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار كه آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنواى
داناست( .ترجمه فوالدوند)
خَّلل َوی ْلیَ ْوم ْیْلنن َوعَم َل
َخرى َویلصَّخبئینَ َم ْن ا َمنَ ب َّ
 20آیه  66سورۀ یک (سورۀ ال قره) اشاره دارد که :إ َّ یلَّذينَ ا َماُوی َویلَّذينَ هَخدُوی َویل َّاص َ
علَیْه ْم َو َال ُه ْم يَح َْز ُو َ  .در حقیقت كسانى كه (به اسالم) ایمان آورده اند و كسانى كه یهودى و
ف َ
صَخل ًحخ فَلَ ُه ْم أَج ُْن ُه ْم ع ْا َد َربّه ْم َو َال َن ْو ٌ
ترسایان و صابکان هستند ،هر كس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و كار شایسته كرد پس اَجرشان را پیش پروردگارشان خواهند
داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد (ترجمه فوالدوند).
خَّلل َوی ْلیَ ْوم ْیْلنن َوعَم َل صَخل ًحخ فَ َال
َخرى َم ْن ا َمنَ ب َّ
همچنان آیه  69سورۀ المائده (سورۀ  :)5إ َّ یلَّذينَ ا َماُوی َویلَّذينَ هَخدُوی َویلصَّخبئ ُو َ َویلاَّص َ
علَیْه ْم َو َال ُه ْم يَح َْز ُو َ  .كسانى كه ایمان آورده و كسانى كه یهودى و صابکى و مسیحى اند هر كس به خدا و روز بازپسین ایمان
ف َ
َن ْو ٌ
آورد و كار نیكو كند پس نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد( .ترجمه فوالدوند)
ست َوي یلَّذينَ َي ْع َل ُمو َ َویلَّذينَ َال َي ْعلَ ُمو َ إ َّ َمخ يَتَذَك َُّن أُولُو ْیِل َ ْلبَخب .بگو آیا
 21شاید اشاره باشد به آیه  9سورۀ الزمر (سورۀ ْ ُ :)39ل َه ْل َي ْ
كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند یكسانند تنها خردمندانند كه پندپذیرند( .ترجمه فوالدوند)
همچنان آیه  18سورۀ ُ
َّللا ُ َوأُولَئكَ ُه ْم أُولُو ْیِل َ ْلبَخب .به سخن
الزمر (سورۀ  )39یلَّذينَ يَ ْ
ست َمعُو َ ی ْلقَ ْو َل فَیَت َّبعُو َ أَحْ َ
ساَ ُ أُولَئكَ یلَّذينَ َهدَی ُه ُم َّ
گوش فرامى دهند و بهترین آن را پیروى مى كنند اینانند كه خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان( .ترجمه فوالدوند)
خس یتَّقُوی َربَّ ُك ُم یلَّذي َن َل َق ُك ْم م ْن َ ْف ٍس َویح َد ٍة َو َن َلقَ م ْاهَخ َز ْو َجهَخ َوبَ َّ
ث م ْا ُه َمخ
 22اشاره است به آیۀ  1سورۀ النساء (سورۀ  :)4يَخ أَيُّهَخ یلاَّ ُ
رج ً
علَ ْی ُك ْم َر یبًخ .اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى
َّللاَ كَخ َ َ
َّللاَ یلَّذي ت َ َ
ینی َو َ
سخ َءلُو َ ب َو ْیِل َ ْرحَخ َم إ َّ َّ
سخ ًء َویتَّقُوی َّ
َخال كَث ً
آفرید و جفتش را [نیز ] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیارى پراكنده كرد پروا دارید و از خدایى كه به [نام] او از همدیگر
درخواست مى كنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان م رید كه خدا همواره بر شما نگه ان است( .ترجمه فوالدوند)
ص ْلاَخ ْیْليَخآ لقَ ْو ٍم يَ ْفقَ ُهو َ  .و او همان
ست َْو َد ٌ
همچنان آیۀ  98سورۀ االنعام (سورۀ َ :)6وه َُو یلَّذي أ َ ْ َ
ع َ ْد فَ َّ
ستَقَ ٌّن َو ُم ْ
شأ َ ُك ْم م ْن َ ْف ٍس َویح َد ٍة فَ ُم ْ
كسى است كه شما را از یك تن پدید آورد پس [براى شما] قرارگاه و محی امانتى [مقرر كرد] بى تردید ما آیات [خود] را براى مردمى
كه مى فهمند به روشنى بیان كرده ایم( .ترجمه فوالدوند)
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َّللاَ َربَّ ُه َمخ لَئ ْن ات َ ْیتَاَخ صَخل ًحخ لاكُو م یلشَّخكن  .اوست آن كس كه شما را از نفس واحدى آفرید و جفت
َنفیفًخ فَ َم َّنآْ ب فَلَ َّمخ أَثْقَلَتْ َدع ََوی َّ
وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد پس چون [آدم] با او [حوا] درآمیخت باردار شد بارى س ك و [چندى] با آن [بار س ك] گذرانید
و چون سنگینبار شد خدا پروردگار خود را خواندند كه اگر به ما [فرزندى] شایسته عطا كنى قطعا از سذاسگزاران خواهیم بود.
(ترجمه فوالدوند)
همچنان آیه  3سورۀ الزمر (سورۀ َ )39نلَقَ ُك ْم م ْن َ ْف ٍس َویح َد ٍة ث ُ َّم َجعَ َل م ْاهَخ َز ْو َجهَخ َوأ َ ْ َز َل لَ ُك ْم منَ ْیِل َ ْعَخم ث َ َمخ یَةَ أ َ ْز َویجٍ يَ ْرلُقُ ُك ْم في بُطُو
ق في ُ
َّللاُ َر ُّب ُك ْم لَ ُ ی ْل ُم ْلكُ َال إلَ َ إ َّال ُه َو فَأ َ َّى تُص َْنفُو َ  .شما را از نفسى واحد آفرید سذس جفتش
آ ث َ َال ٍ
ظلُ َمخ ٍ
ث ذَل ُك ُم َّ
أ ُ َّمهَخت ُك ْم َن ْلقًخ م ْن َب ْعد َن ْل ٍ
را از آن قرار داد و براى شما از دامها هشت قسم پدید آورد شما را در شكمهاى مادرانتان آفرینشى پس از آفرینشى [دیگر] در
تاریكیهاى سه گانه [م شیمه و رحم و شكم] خلق كرد این است خدا پروردگار شما فرمانروایى [و حكومت مطلق] از آن اوست خدایى
جز او نیست پس چگونه [و كجا از حق] برگردانیده مى شوید( .ترجمه فوالدوند)
6

ماخبع و مأنذ
The Institute of Ismaili Studies
(IIS).2003 ، لندن،انستیتوت مطالعات اسماعیلی

http://www.amaana.org/agakhan/iis25annivspeech.htm

7

His Highness the Aga Khan's Speech at the Opening Session of ‘Word of
God, Art of Man: The Qur’an and its Creative Expressions’
An International Colloquium organized by The Institute of Ismaili Studies
His Highness the Aga Khan, The Ismaili Centre, London October 19, 2003
Your Excellencies,
Your Worship,
Distinguished Scholars and Guests,
Ladies and Gentlemen,
An assembly of the wise and learned is a privileged occasion. I am, therefore,
immensely happy to be with you this morning as you begin your deliberations on a
theme which, though of perennial interest, holds a special significance at a time that
calls for enlightened encounters among faiths and cultures. Whatever its vernacular
forms, the language of art, more so when it is spiritually inspired, can be a positive
barrier-transcending medium of discourse, manifesting the depths of the human
spirit.
The venue for this international colloquium is particularly appropriate. In its
architectural design and definition of broader functions, the Ismaili Centre in
London, like its counterparts in other countries, has been conceived in a mood of
dialogue, of humility, of friendship and of harmony. These Centres reflect a
commitment to permeate excellence of endeavour in the realms of the intellect and
the spirit.
I thank you most warmly for setting aside the time from your busy schedules to
participate in this colloquium. I also congratulate the Institute of Ismaili Studies for
marking the twenty-fifth year since its inauguration through this timely event. This
is a part of its ongoing ambitious programme of Qur’anic studies in which scholars
from around the world, both Muslim and of other persuasions, are participating.
They bring to bear a variety of academic disciplines on a reflection of how Islam's
revelation, with its challenge to man’s innate gift of quest and reason, became a
powerful impetus for a new flowering of human civilisation.
This programme is also an opportunity for achieving insights into how the discourse
of the Qur’an-e-Sharif, rich in parable and allegory, metaphor and symbol, has been
8

an inexhaustible well-spring of inspiration, lending itself to a wide spectrum of
interpretations. This freedom of interpretation is a generosity which the Qur'an
confers upon all believers, uniting them in the conviction that All-Merciful Allah
will forgive them if they err in their sincere attempts to understand His word.
Happily, as a result, the Holy Book continues to guide and illuminate the thought
and conduct of Muslims belonging to different communities of interpretation and
spiritual affiliation, from century to century, in diverse cultural environments. The
Noble Qur’an extends its principle of pluralism also to adherents of other faiths. It
affirms that each has a direction and path to which they turn so that all should strive
for good works, in the belief that, wheresoever they may be, Allah will bring them
together.
Tradition honours the vocation of the learned scholars who are gathered here for this
colloquium. The Qur’an itself acknowledges that people upon whom wisdom has
been bestowed are the recipients of abundant good; they are the exalted ones. Hence
Islam's consistent encouragement to Muslim men and women to seek knowledge
wherever it is to be found. We are all familiar that al-Kindi, even in the 9th century,
saw no shame in acknowledging and assimilating the truth, whatever its source. He
argued that truth never abases, but only ennobles its seeker. Poetising the Prophet’s
teaching, Nasir Khusraw, the 11th century Iranian poet-philosopher, also extols the
virtue of knowledge. For him, true jihad is the war that must be waged against the
perpetrators of bigotry, through spreading knowledge that dispels the darkness of
ignorance and nourishes the seed of peace that is innately embedded in the human
soul.
This colloquium covers a range of Muslim expressions in the Arts, across time and
space. Some among the eminent scholars present today have observed that, while
the Qur’an may not propound a doctrine of Islamic art or material culture, it does
offer imaginative scope in this direction. From early on, its passages have inspired
works of art and architecture, and shaped attitudes and norms that have guided the
development of Muslim artistic traditions.
In this context, would it not also be relevant to consider how, above all, it has been
the Qur’anic notion of the universe as an expression of Allah’s will and creation that
has inspired, in diverse Muslim communities, generations of artists, scientists and
philosophers? Scientific pursuits, philosophic inquiry and artistic endeavour are all
seen as the response of the faithful to the recurring call of the Qur’an to ponder the
creation as a way to understand Allah's benevolent majesty. As Sura al-Baqara
proclaims: ‘Wherever you turn, there is the face of Allah’.
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Does not the Qur’an challenge the artist, as much as the mystic, to go beyond the
physical - the outward - so as to seek to unveil that which lies at the centre but gives
life to the periphery? Is not a great work of art, like the ecstasy of the mystic, a
gesture of the spirit, a stirring of the soul that comes from the attempt to experience
a glimpse of, and an intimacy with, that which is ineffable and beyond being?
The famous verse of ‘light’ in the Qur’an, the Ayat al-Nur, whose first line is
rendered here in the mural behind me, inspires among Muslims a reflection on the
sacred, the transcendent. It hints at a cosmos full of signs and symbols that evoke
the perfection of Allah's creation and mercy. Many other verses of the Qur’an have
similarly inspired calligraphy in all its forms, reminding us of the richness and
vitality of Muslim traditions in the Arts.
It is my sincere hope that this colloquium will bring additional insights to an
understanding of the Holy Qur’an as a message that encompasses the entirety of
human existence and effort. It is concerned with the salvation of the soul, but
commensurately also with the ethical imperatives which sustain an equitable social
order. The Qur’an’s is an inclusive vision of society that gives primacy to nobility
of conduct. It speaks of differences of language and colour as a divine sign of mercy
and a portent for people of knowledge to reflect upon.
Ours is a time when knowledge and information are expanding at an accelerating
and, perhaps, unsettling pace. There exists, therefore, an unprecedented capacity for
improving the human condition. And yet, ills such as abject poverty and ignorance,
and the conflicts these breed, continue to afflict the world. The Qur’an addresses this
challenge eloquently. The power of its message is reflected in its gracious
disposition to differences of interpretation; its respect for other faiths and societies;
its affirmation of the primacy of the intellect; its insistence that knowledge is worthy
when it is used to serve Allah’s creation; and, above all, its emphasis on our common
humanity.
As this colloquium embarks on its deliberations, I wish you well in all your
proceedings.
Thank you.
Source: The Institute of Ismaili Studies (IIS)
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