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ـل ش   بین المللی مجلۀدوم مصاحبۀ  ، چهارم با واال حضرت آقا خان (Der Spiegel)پیگ 

 مسلمانان شیعۀ اسماعیلیروحانی )امام( پیشوای 

  2006اکتوبر  12: تاریخ مصاحبه

 جرمنی، برلین: مکان

  (Erich Follath)و ا ریش فوالت  (Stefan Aust)تن اَوس  تیفاش   مصاحبه کنندگان:

 .2016بر نوام 03: نوروز علی ثابتی، تاریخ گردان به دری بر

، و نتا  یتم مۀلتب یبتری استت استت« بازتاب دهنده » و « آیینه» در آلمانی به معنای  (Spiegel)ل ـپیگ  ش  

 آلمان نشرات دارد. به این طرف در شهر هامبورگ  1965بنیان گذاری شد و از سال  1946که در سال 

میلیتون ملتلمان یشتیعه   20 صامتا   حضرت محمتد ص(  و رهبتر روحتانی عقاباز اَ  ،کریم آقا خان چهارم

و شتیوه هتای  ،ات اییتر اتاد در متورد است  ستر  اههتار اساسات دیتن ا،، مۀادلته بتردر مورد اسماعیلی، 

 گفتگومی کند. وبحث میان ادیان، جهانی جلوگیری از یم بریورد 

 

 اسالم یک دین عقالنی است.  :مصاحبه بخش اول

 لبه نقل از متانو   صلکچر  در یم یطابه  (Benedict XVI)ت شانزدهم دیک  ن  واال حضرت، ااد ب   ل:شپیگ  

(Manuel) من نشان دهید کته فقط به » نمود: ، چنین اههار  بیزانسامپراتوری ی، امپراتور قرن چهاردهم

، ماننتد یواهیتد یافتت غیتر انلتانیو  شتر  و در آنۀا شما فقط چیز های آورده، چه چیز تازه ای را ادید  محمد

باعتث  ایتن نقتل قتول از یامپراتتور   قترن چهتاردهم « .او تبلیت  کتردکته را  توستط شمشتیر اشاعب دیندستور  

 و عکس العمل شما چه بود؟ گردید. چرا؟در جهان اس    غای بزرگغو
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 نگتران شتد . زیتران بیانیته آمتن در متورد  ،نمتایم کتهآغتاز این با سخنم را اهم نظر من، می یوبه  آقا خان:

به نظر میرسد کته در جهتت  انحطتاط ارتباطتات در جهان اس   گردید. زیادی های نایرسندی  سبب  که، آن 

د تر شتدن به بت ، نماییم که باید  همه  ما من فکر می کنم، میان  ادیان، سوء تفاهم بیشتری در شتاب است.

 نیفزاییم.لت  چیزی یاز آنچه که هوضعیت 

اتاد  موقف  یود  بر کنار کشیده است. امپراتور بیانیب نقل قول ت شانزدهم یود را صریحاً از دیک  ن  ب   شپیگل:

 از آن زمتان بته بعتد،و  ؛او میخواستت بتاب  گفتگتو را ترغیتب کنتدکته  ا، این است با در نظر داشت یطابه

فقتط ایتن  ابراز داشته است. آیا است، اس  جهانی که عبارت از به دین نلبت احترا  یود را  چندین مراتب

 شد؟کشیده سوء تفاهم به قصداً صبیانیب او  و یا گزینش کلمات نا مناسب بود 

برای من غیر معقول و ندار  که در این مورد قضاوت کنم و قضاوت هم کرده نمی توانم.  من میل آقا خان:

آن دورۀ نظر به معلومتات  متن، . اما، او آنچه که بوده، آنرا میدانم منظورگمان کنم که به نظر میرسد که هم 

بتین امپراتتوری تبادالت و مناهرات ک می ی  استثنایی یدوره های  کی از  ، ی صدر قرون ُوسطی   تاریخ از

نمتی اما، سخن امپراتور آنرا بازتاب  است . در تاریخی جذابزمان   یم یو آنو جهان اس   بود.  بیزانس

 است.   روایت شده یتاریخیبناًء، من فکر می کنم آن چیزی است که یارج از زمینه دهد، 

یک   ااد ی   سخنرانیموضوع  شپیگل:  ت، متفاوت بود، آن یکی از موضوعات مورد ع قتب او بتود یعنتیب ن د 

ً آن  ،گفت که او  –دین و عقل ایوند میان  دمفهو   تلویحا  .را میرستاندو یشتونت  دیتنایوند میتان هر گونه  ر 

 ؟باشید ت داشتهن چیزی است که شما می توانید با آن موافقآیا ای

 و اس فکر می کنم که بحث  بلیار جالب بودهکنید، دین و عقل تفلیر را در مورد اگر شما سخن او آقا خان:

نلتبت بته ستخنان اتاد اس متن  فوق العاده سازنده باشد.بطور  بین جهان اس   و جهان غیر اس   می تواند

 دار :دو واکنش 

 و ی استت  میان جهان اس   و جهان غیر  اس  یاز بین رفتن ارتباطات  ، نگرانی ی  من در مورد   نخلتی 

لئلب جدی و مهم: در عین زمان، من یم فرصت را می بینم، فرصت صحبت کردن  راجع به یم م،  دو 

  و منطق. دینایوند میان 

یو  ، عقتلیتم منتاهره در بتارۀ دیتنتا با ستایر رهبتران متذهبی، در  ااد شما را دعوت میکرداگر  شپیگل:

 ؟اجابت می کردید  اورا یفرایوان  آیا شما  کنید،و یشونت شرکت  منطق 

رایانته ی  گوحتدت کته یتم بحتث جتامع صو یتا اً، ولی مطلب اصلی را می یواهم بیان کنم بلی، حتم آقا خان:

ا بتراین، متن رو بترو یواهتد شتد. بنت ،کلیلایی  در یم مرحلب مشتخ  بتا محتدودیت هتای مشتخ دنیای  ی

تمتا   ادیتان آن  کته درصتحبت شتود وطنتی صکتازمواولیتن   -بیشتر در زمینه ایت ق جهتان ترجیح میدهم که 

 د.نریشه دار ،روی  زمین بزرگ 

 مشکل دارد؟  و منطقی آیا اس   با عقل شپیگل:
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ه یگانتشتاید ، است   1ابراهیمتی . از میتان ادیتان  ن یتواهم گفتتمتن بتر یت ف ایت. در حقیقت، نه ابداً  آقا خان:

، و درک شتود ه آفترینش یتدامقصتد از آن اینلتت کت. دینی است که بزرگتترین تککیتد بتر یکلتب   دانتش دارد

 است. عق نیاس   یم دین   .می باشد منطقی به نحو  قابل توجهیکه ی است ، این دینبنابر این

 ؟دنچه می باشدر علل دهشت افگنی صتروریز    ه ی  اس ریش شپیگل:

 : سه چیز است که دهشت افگنی در آن ریشه داردی آقا خان:

 .تجهالو باال تر از همه،  ، سریوردگییا و  محرومیت صنا امیدی سیاسی حل ناشده، کشمکش های

 بوجود آمد.، کشمکش ک مییارج از یم آن که یچیز

 است؟کدا  کشمکش های سیاسی منظور شما از  شپیگل:

بترای ده هتا ستال هلتتند. ایتن کشتمکش هتا  3کشتمیردر و  2یتاور میانتهطتور مثتال، آنهتایی کته در  آقا خان:

که وضعیت در آنۀا بد تر متی شتود، یو   وجود دارد یدن آندر فهم تیم فقدان فوری باقی مانده اند.الینحل 

، آن بموقتع  اقتدا  نکنیتد ر مرحلتب آغتازینمرض سترطان دعلیه برشما اگر آن شبیه یمرض  سرطان است. 

 ارور، برای دهشت افگنی شود.النب یم این می تواند . را بمیان یواهد آورد سر انۀا  یلارات مهلکی

تتاریخ  ، در بریتی از مقطتع  ادیتانگتویم : تمتا   یبرای شتما متی در مورد گلتر، دین توسط شمشیر حاال و 

، و شرایطی هم وجود ا بخاطر گلتر، نفوذ  شان، از نبرد استفاده نموده اندو ی حفظ یود شان غرض   ،شان

امتا است   دعتوت بته  استتفاده شتده استت. ،ای اقتدامات نظتامیبتر اتتوجیهت بخاطراز ادیان زمانی داشته که 

 .اس   دین  صلح می باشد، نمی کندجنگ 

  توستتطبتترای مثتتال حیت اتفتتاق افتتتاده انتتد، ایتتن واقعیتتت استتت کتته جنایتتات هولنتتاکی بنتتا  یدیتتن   ملتتی شپپپیگل:

، همتین اکنتون در عصتر متا جهتادی هتاآن ییلی وقت ایش بود، و آن یمال   گذشتته استت. امتا ها. و صلیبی 

 می شوند.شان مرتکب جنایات 

در آیرلنتد در جهتان ملتیحیت بتوده ایتم.  یونینی ذشته نبوده که ما شاهد جنگ هایگچندان دیر در  آقا خان:

متذهب یتم مظهتر حقیقتی عنتوان در آنۀتا ر  داده انتد، بته . اگر ما مللمانان، وقایعی ایکه نگاه کنید شمالی

شما بته ستادگی یواهیتد ، کنیم کاتولیم و یا حتی به عنوان جوهر دین ملیحیت تفلیراروتلتان و یا مذهب 

 حرف می زنیم.در بارۀ چه گفت که: ما نمی دانیم 

ئل هتانتینگتوناروفیلور  شپیگل: بریتورد » بنتا  در کتتاب مشتهور ا، ، (Samuel Huntington) سامو 

یتتم اینگونته اینگونته یتم کشتمکش،  آیتتا«. غتترب در مقابتل ستایرین یواهتد ایلتتاد»نوشتت کته: « تمتد ن هتا

 اذیر است؟بریورد اجتناب نا

                                                           
 مترجم.  –ادیان ابراهیمی عبارتند از یهودیت، نصرانیت، و اسالم، و یا پیروان موسی کلیم هللا، عیسی روح هللا، و محمد رسول هللا اند   1
 بین اسرائیل و فللطین  2
 بین هند و ااکلتان  3
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هولنتاک، زیتان جهالتت یتورد جهالتت صتحبت کنتیم. ییتم  بریتم در متورد  من ترجیح میدهم که  آقا خان:

 وجود دارد.ار یطر ، و بار

 ؟ئول استکدا  جانب ملشپیگل:

د که یم شخ  تحصیل کترده شما فکر کنی.  استجهان غرب یملئول هر دو طرف، ولی اساساً  آقا خان:

 بدانتد؛  امتا، یاگتر شتما  در نظتا  تعلتیم و تربیتب در جهتانبایتد چیزی در مورد است   در قرن بیلت و یکم، 

در متورد است   چته تتدریس متی . د که تمد ن اس می در آن غایتب استتنگاه کنید، مشاهده یواهید کرغرب 

نلتته چته چیتزی دادر بتارۀ تشتی ع ، ایتراناتیش از انقت ب است می ، هتی  چیتز. شود؟ تا جتایی کته متن میتدانم

ما بخاطر فایق آمدن بر ؟ دشمیچه چیزی دانلته هابی ت و، در مورد مذهب تند رو قبل از قیا  طالبان ؟ شدمی

بایتد گر فریتاد بکشتیم، یکتدی نیاز داریم. بۀای اینکه بر ستر   این یمشکل ، به یم ت ، بزرگ تعلیم و تربیه

بته شتیوه  ه،دو جانبتبا مصالحه صگفتت و شتنود  با کار کردن یکۀایی، . بیاموزیمیکدیگر  را و، دادن یبه گ

متد ن بشتری ادیتد تاز را  آورد هتای واالیتیدستت بعضتی از  متا بتاهمما آنرا یدر گذشته  انۀا  دادیتم. ای که 

بر جهالت ید نمی توانشما  که فکر می کنم. اما آنها اعتماد کنیم هکه بد نوجود دارزیادی های یم. چیزآورده ا

 .کنیدتکیه 

ها که اکثریت آنها اس می وجهی است که تعداد زیادی از حکومت قابل ت ، این نکته ی  با وجود این شپیگل:

  دین  ین و غیر دیموکراتیم ترین حکومت ها در جهان به شمار میروند. آیا هلتند، در میان عقب مانده تری

بتتا حتتتی یایتتن  دیتتن، کتته دیگتتران اد عتتا متتی کننتتد، آیتتا  قلتتمی؟ روشتتنگری نیتتاز دارد استت   بتته یتتم عصتتر  

 ؟استدیموکراسی نا سازگار 

طوریکه ایشتر هم گفتم که یم شخ  باید منصف باشد. بعضی از رهبران  سیاستی مشتک تی را  آقا خان:

بایتد  نتوین ی   . راه حتل هتای حکومتت دارییآنها  از دین نشئت نگرفته انتدجه به ارث برده اند که به هی  و

در طی زمان اعتبار قانونی  برای آنها داده شود. و نه من به این بتاور هلتتم کته حکومتت  آزمایش گردند و

در  نظتا  هتای اقتصتادیضعیف عمل می کنند. بعضی از  اقتصادی ی  شانهای اس می از نقطه نظر نظا  

 در جهان اس   قرار دارند. ،موفق ترین کشور های جدید  صنعتیحال رشد سریع و بریی از 

انی و فرانلتوی نته، بلکته بته قتدامت اندیشتمندان یونت راسی: باور های دیموکراتیم  من بتهر بارۀ دیموکاما د

. در زمتان حیتات ایتامبر دین من هلتند ی ی  زیر بنای  اصولص ها ارنلیپ. و اینها دنسال بر می گرد 1400

و نخلتین اما  شیعیان، الر کاکا و داماد  ،  یم روند سیلتماتیم مشورتی سیاسی وجود داشتاس   ص(

بردبتاری  اری چتون دانتش نیلتت، هتی  قتدرتی چتونهی  افتخ» ایامبر، حضرت علی صع  تککید داشت که: 

 .«چون مشورت نیلتبا اعتماد تر نیلت، و هی  اشتوانه ای 
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 را ناکام می سازد؟)مردم ساالری( : چه چیزی دیموکراسی مصاحبه بخش دوم

 ،طوریکه در گذشته بته ثبتوت رستیده ،اگر الورالیز  صاصول کثرت گرایی ، جامعب مدنی، و اس   شپیگل:

 د؟ندست آورد ییلی کم دار در این روزها ، اس چراکنندوانند بطور هماهنگ با هم زیلت ت می

ع در جهان اس   داریتم ما ه فکر می کنم کمن  آقا خان: د بتا ثروتمنتکشتور هتای  –یم وضعیت بلیار متنو 

 و کشور های ییلی فقیر.  نوین،ی  منابع سرشار، کشور های صنعتی 

 عمل ایاده نمی کنند؟دیموکراسی را در  ،هاین کشوراکثریت ا شپیگل:

متی ناکتا   نمتی کتنم کته حکومتت هتاناکا  صحبت می کننتد. متن فکتر مرد  راجع به حکومت های  آقا خان:

دیموکراسی مخت  به کشور های است می نیلتت. یموکراسی ها یقیناً ناکا  می مانند. ناکامی ی  اما دشوند، 

ریکتای جنتوبی انۀتا  را در امیتق در واقع، دو سال ایش سازمان ملل متحد یتم ستروی ی  تحلیلتی بلتیار دق

ای یشتتان بتته جتتاز جمعیتتت کشتتور هتتای امریکتتای جنتتوبی اههتتار داشتتتند کتته ادر صتتد  55داد. در حتتدود 

یتم خشد، ترجیح میدهند که تحت یبآنها را بهبود نی  زندگی  یا فاسد که وضعیت و نا ملتعد ی   دیموکراسی

 دیکتاتوری ی  ادر ساالر زندگی کنند.  حکومت

 

بطتور بیشتر از ایتروان استماعیلی شتما در کشتور هتایی زنتدگی متی کننتد کته در آنۀتا دیموکراستی  شپیگل:

ااکلتتتان، افنانلتتتان، ستتوریه، و ایتتران. چتته چیتتزی باعتتث  ناکتتامی ی  یمتتث ً در  : کامتتل تحقتتق نیافتتته استتت

 دیموکراسی می شود؟

چته کتاری صورت هتای متعتد د دیموکراستی  روز از یود  می ارسم که برای اایدار ماندن من هر آقا خان:

چه در افریقا، امریکای التین، در  مؤثر واقع شوند، چه آنها اینگونه دولت  ،کهدهیم تا اینبمی توانیم انۀا  

 یاور میانه باشد.و چه در 

 چه است؟ شما، ااسخ یبه این ملئله و به باور  شپیگل:

در ن ستاحاتی از جهتان در آبلر می بتر . که من در یم وضعیت سریوردگی  می کنم ذعانمن ا   :آقا خان

چته مفهتومی رفرانتدو  صارستش  همگتانی   انۀتا   ، می باشندنیواندن و نوشتن قادر به بین جمعیتی که اص ً 

متایش ، بته آزندانتدرا ا  شاهی ی  مشتروطه نظ یا بین نظا  ریاست جمهوری وفرق که  برای جمعیتی دارد؟

بلتنده ب اینهتا ضتروری هلتتند، امتا هم –اساسی  انون هایدارد؟ انتخابات، ق گرفتن  قانون اساسی چه معنی

وت، ایم که کشور ها، تاریخ های متفاوت، ستایتار هتای اجتمتاعی متفتبپذیرما باید فکر می کنم، من نیلتند. 

 و نیازمندی های متفاوت دارند. اس ما باید بیشتر انعطاف اذیر تر نلبت به آنچه که بوده ایم، باشیم.

ل دیموکراستی امریکتایی یکپارچته هلتتند. ونته دیموکراستی هتا بصتورت   شپیگل: ، نوشتدارو بترای بقی ته ُمتد 

یانته بتد تتر کترده در یتاور مرا دیموکراستی ( یتود،، آیتا جتورج دبلیتو بتو، بتا طریقتب یتا نیلتت.جهان 

 می تواند برندۀ جنگ در عراق باشد؟هنوز هم ایاالت متحدۀ یامریکا  ؟ آیا است
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ی گذاشتت کته در به عتراق در سراستر جهتان تتکثیر ،من در مورد عراق ییلی نگران هلتم. یور   آقا خان:

 ، بشتمولاستت ستایته هفتآُشت هتر نیترو را در جهتان است  دورۀ معاصر بی ایشینه بوده است. یاین  یتور، 

 یان عرب ها و غیر عرب ها، و رابطه میان شیعه و سنی را. روابط م

 ؟آوردبه وجود ی و مرد  تندرو را دهشت افگن منظور تان اینلت که این جنگ یم اایگاه جدیدآیا  شپیگل:

ن اتیش از ایتآنهتا است   بلتیک کترده استت کته  جهتان   مرد  زیادی را در سراسر    جنگیدقیقاً، این  آقا خان:

 ص ً نمی یواستند که دییل باشند.فکر می کنم ا ،و در واقعدییل نبودند یدر جنگ  اص ً  

ی و متخصت  است   هتم نظتر هلتتید یاو ، اروفیلتور امریکتای(Vali Nasr) آیا شما با ولی نصر شپیگل:

فتته تتا شتیعیان از بنتداد گر   در حتال دگرگتونی قطعتی استت، کتهقدرت در جهتان است  توازن  می گوید  که 

میتان فرقته هتای متفتاوت  هتا،جنتگ آینده یاور میانه توستط و  ،شوند بیروت می توانند ار نفوذ ترین قدرت

 شکل یواهد گرفت؟مللمان 

: رژیتم تنییتر یواهتد کترد و گرفت، برای ما دو چیتز گفتته شتد به عراق صورت که یور،زمانی  آقا خان:

دانلتند، طوریکته شتما دانلتتید و را ی که ایشان وضعیت عراق . یوب، کلان ایاده یواهد شدیدیموکراسی 

داشتته  را میرساند؛ و معنی دیگتری را نمتی توانتد اکثریت شیعهاما مفهو  آن چه بود؟ آن مفهو  ، من دانلتم

که در مورد  هر کس که او بعداً نتیۀه گیری می کند که ملئله بعدی یم شیعه اکثریت در عراق استباشد. 

آن در آن در جهتان است می چته مفهتو  دارد، و  ،متی رستاندرا  د. آن در منطقته چته معنتیفکر یواهد شت آن

واضتح بتود، الز  نبتود کته کلتی  روشتنایوند بتا غترب چته مفهتومی میرستاند؟ همتب ایتن متوارد چتون روز 

 لئله  را بداند.میمللمان و یا دانشمند غربی باشد و این 

بتود کته دولتت بتو، را وادار بته جنتگ صستاده لتوحی  و یتامی  این جهالت محت آیا  ،به نظر شما شپیگل:

ارۀ در بتت یتم تصتمیم راهبتردیدیموکراستی بتود و یتا   نظتتا ی آیتا واقعتاً جنتگ بختاطر  معرفتی نمتودن؟ کترد

ف  میدان های نفتی و اایگاه های نظامی بود؟ تصر 

 می توانلتم.ارائه کرده ااسخ  ،ای کا، به این سوال آقا خان:

بتا رهبتران متذهبی سیلتانی در تمتا  هلتتید؟ و آیا شما با رهبران مذهبی در عراق، مانند آیت هللا  شپیگل:

 ؟هم ایران

 در تما  بوده ایم.کشور بار ها ما با شخصیت های برجلته در هر دو  آقا خان:

 میانۀی بروید؟ تا در منطقه بحیث وقت الز  است تا شما را وا دارد قدرچه  شپیگل:

ممکتن استت کته در تت ، متن نیلتت. یتم روز شتاید یباشتد ، متا یکتاری ی   اآلن در اولویت این  آقا خان:

 شرکت کنیم.یآن   بازسازی

 ر آنۀا طالبان و القاعتده بتاهمکنید، که دمیزمانی که حمله به عراق را با حمله به افنانلتان مقایله  شپیگل:

 کار می کردند....
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افنتانی در  مترد  از نظتا   .... در آنۀا من یم تصویر کام ً متفاوتی را می بیتنم.، نخلتت از همته، آقا خان:

ود، و متن بت برای سنی ها و شتیعه هتا ناالتند انهبطور ملاوییرژیم  ؛ آن ندمتنفر بود به کل یآن وقت هاهراً 

 غیر قابل قبول بود. کل ی به ،ی فراگیرزندگی مدن   ر حلب  فکر می کنم که آن فقط ب

افنانلتان در حال حاضر با مشک ت بزرگ دست و انۀه نر  می کند و وضعیت هر لحظته ویتیم  شپیگل:

غرب کترده متی توانتد تتا وضتعیت را بتا ثبتات تتر  کاری رار آمد؟ و چه یزی یراب از آب بمی شود. چه چ

 سازد؟

آن بد تتر شتده متی رود، بتویره در ستمت جنتوب.  –وضعیت امنیتی واقعاً بلیار نگران کننده است  آقا خان:

آنۀتا وضتعیت یتوبتر استت امتا قناعتت بختش در کته  ه های ما در اایتخت و در شمال هلتتندبیشتر از اروژ

م، ما می توانیم یدمات مدنی را تتکمین کنتیم. متا کوشتش برق را از تاجیکلتان وارد کنییم نیلت. ما می توان

بتاز  افنانلتان ستریع تتر نلتبت بته دیگتر یستاحات اجتناب کنیم که ساحات معینی در  یمی کنیم تا از یطر

اهیتد  قرار گیرد، شما یم مشکل دیگری یو هم روی   ،با تقلیمات قومی سازی یواهند شد.اگر این انکشاف

در زنتدگی روز متره شتان ندیتده را یتی بهبتودی ت که بیشتر مرد  در افنانلتان داشت. اما مشکل عمده اینل

فرهنتگ امیتد واری را بته ایتن  ه مؤثر باشد. ما موفق نشتدیم تتا یتماند. روند باز سازی به نظر نمی رسد ک

کته متن ایاز در  هتای محتوری  یکتی ،در حتال انکشتاف بعد از نتیم قترن فعالیتت در جهتان  کشور بیاوریم. 

ستتکوی ارتتتاب صترامپتتولین  در احتمتتاالً قتتوی تتترین بۀتتای بتتیم  امیتتد واری اینلتتت کتته جتتایگزینی  ،آمتتویتم

 ایشرفت است.

شخصی شما استت. بلتیاری از مترد  اورا بته عنتوان یتم رهبتر  رئیس جمهور کرَزی یم دوست   شپیگل:

ت تا بر بخش های بتزرگ او قادر نیلند، زیرا که نام می« شهر دار کابل»ریی اورا ضعیف می بینند، و ب

 داشته باشد. کشور مدیریت

 هتاتتا بته آنبزرگتی دارد  ی   آجنتدای ایچیتدها  دهتیم تتا اورا کمتم کنتیم. او ما باید هر چیزی را انۀت آقا خان:

ما است، و بتر عت وۀ ایتن، او یتم رهبتر انتختابی استت و متا بایتد همترای اارلمتان  . او بهترین امید  بپردازد

 صوللی جرگه  کار کنیم.

 حتی اگر جنگ ساالران و اعضای ایشین طالبان در اارلمان افنانلتان نمایندگی کنند؟ شپیگل:

شتتما در متتورد نپذیریتتد. در غیتتر اینصتتورت شتتما یتتواه نتتتایک دیموکراستتی را بپذیریتتد و یتتواه  آقپپا خپپان:

 دیموکراسی واجد شرایط صحبت می کنید.

 ؟رابطه بر قرار کند ،تندرو اس می حما  هم آن به این معناست که غرب باید با یحزب   شپیگل:

جمعیت انتخاب می کند، کار کنید تا زمانی که آنها مایل باشند آنچته یآنها را  شما باید با کلانی که  آقا خان:

ن، ایتن درستت استت کته حمتا  ، احتترا  داشتته باشتند. اکنتووطنی یاد می کنیم -ای ق جهانبنا  آنرا که ما 

 کشمکش دارد .... یم ایشینب

 ... از ترور آشکارا  ای یایشینه شپیگل:
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دارند به اارلمان راه می یابنتد،  بش هایی که اینگونه ایشینهزمانی نخواهد بود که جناین فقط ... اما آقا خان:

مائو و جنبش  4انیاتجومو ک  از . طور مثال،  آیا می توانم یامور  دولت می شوندتصدی م ،تر همبعد و حتی 

؟  شتما یتاطر نشتان ستاز بترایدر افریقتای جنتوبی   (ANC)6کنگترۀ ملتی افریقتاییاز در کنیتا، و یتا  5مائو

. بر می گردندعوامل افراط گرایی را کنار بگذارید و افراط گرایان می توانند با یم آجندای توجیه اذیر تر 

 می باشد.تبار انلان در مورد  گرفش   هایچیز آن تنییر برای من یکی از

شما رئیس جمهور سوریه، بشار اسد، را یوب میدانید. شتما اییتراً دوبتاره اورا در دمشتق م قتات  شپیگل:

کوشش می کند تا اورا در رونتد صتلح یتاور میانته دییتل  ۀ ایاالت متحده، دولت آلمانکردید. بر ی ف ادار

 سازد؟

ر  کته آنهتا تصتمیم گرفتته انتد تتا و دیگران در ارواا تقدیر بعمل آو میل دار  که از دولت آلمان من آقا خان:

سیاستت جهتت دار رونتد تنییتر از رئیس جمهتور استد را دعتوت کننتد تتا یتم همکتار در رونتد صتلح باشتد. 

ل چندین دهه، چیزی است که به وقت نیاز دارد، قلمی که شما در آلمان شرقی دیدید. من فکر متی کتنم دالیت

، آینتده از گذشته به آندورۀ گذار در قلمت سوریه برای این ملیر را طی نموده و  ماد تا نروجود دا زیادی

  یاری رسانیم.

اگر شما به گذشته سالهایی که بعد از جنگ جهانی دو  سپری گردیدند، نگاه بکنید، بته جنتگ سترد  شپیگل:

کنیتد، آیتا کتدا  وقتتی بته فکتر شتما دیولوژی با کمونیز  را نگاه بمیان شرق و غرب نگاه بکنید و به جنگ ای

 ور کرده که این جنگ ها، به جنگ میان غرب و افراطیون اس   گرا مبد ل یواهد شد؟یط

یگتر وجتود نتدارد. هتی  تمن ا می کنم که لطفاً مفهو  بریورد دینی را کنتار بگذاریتد. چنتین چیتزی د آقا خان:

دیگر جنتگ کته در عصتر متا دیتن است  ، ملتیحیت، و یهودیتت بتا یکت نخواهتد ستایت قانعهرگز فردی مرا 

زیادی با هم دارند. از اینروست که متن در بتارۀ ایت ق جهتانی کته همتب متارا  اتمشترکیواهند داشت. آنها 

متحد می سازد، صحبت متی نمتایم. روی  همتین دلیتل استت کته متا تت ، داریتم کته در برنامته هتای کلیلتای 

من از احلتا  عتد  نارضتایتی  کاتولیم  ارتگال که هدف ا، کمم به اقلیت های مهاجر است، کار بکنیم.

قصتد دارد آنهتا را بته  اکثریت جوانان مللمان نلبت به جامعه آگاهم، چتون فکتر متی کننتد کته جامعته غترب

 حاشیه براند و یا به آنها صدمه برساند.

                                                           
4Jomo Kenyatta   

5  Mau Manu 

با هدف  مللحانه شور،همچنین مشهور به حرکت مائو مائو،  (Mau Mau Uprising): انگلیلیشور، مائو مائو به 

 استعماربودکه نهایتاً به استق ل کنیا از  کنیا اوست سیاهبرای اکثریت  های کشاورزیزمینیابی به  اولیه حق دست

 12در طول شور، مائو مائو، بیش از  ادامه داشت 1960تا  1952انۀامید. شور، مائو مائو از سال  امپراتوری بریتانیا

 دسامبر 12ریخ کنیا در تا. نشاندٔه بریتانیا شدندحکومت دست هایگاه بازداشتهزار کنیایی روانٔه و چندین هزار نفر کشته

  مترجم. –دانشنامب آزاد آن ین  صبر گرفته از ویکی ایدیا،  .استق ل یافت امپراتوری بریتانیامی دی، رسماً از  1963

6 ANC = African National Congress.  
به این طرف، بر سر قدرت  1994کنگره ملی افریقایی یک حزب حاکم در افریقای جنوبی است که از زمان مرحلۀ گذار دیموکراسی، از اپریل 

 قرار دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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تلتف  است می کته در آلمتان زنتدگی متی نلتی را بتا گتروه هتا و شخصتیت هتای مخدولت آلمتان کنفرا شپیگل:

 ایتن فقتط یتم صتحنه آرایتی اندازی کرده است. به نظر شما چنین مۀمعی مفید واقع می شود و یتاکنند، راه 

 ؟است نمایشی  صبرنامه ی  

مترد   که در آنۀتا ،می توانیم از سوء تفاهمات جلو گیری کنیم چنین یم مۀمع برگزاری ی  با ما،  آقا خان:

 متی در، آنهتا را متتکثر متی ستازدتتا در نتیۀتب آن، آنچته کته ید مختلف با هم مشورت می کنند از ادیان و عقا

. تت ، ورزیتد کته انۀتا  داده متی توانیتدآنچته جبران کردن آن، ، در مورد یدی کردخط  ت همین که شما .یابند

ی  هتا کته کاریکتاتور او یواهد دانلت، که با دین اس   آشنایی داشته باشدکلی طور مثال، 
  است  یایتامر  7

 بودند. انان عمیقاً زنندهبرای همب مللم

.آنها بختاطر تحریتم دستوء استتفاده شت ،یتان تنتد رواست   گراتوستط  بطتور  کتل، این قضتیه باز هم شپیگل:

ه از کاریکتاتور هتای ز هتای زننتده تتری را اضتافه نمودنتد، کتچی هابه کاریکاتور ،مللمانان حلاسات تودۀا

 بودند.اصلی زننده تر 

بحث دایلی وجود داشتته استت،  و آنهتا در  ،د که میان سر دبیران آن مۀلهبرای من گفته میشو اما آقا خان:

و کلتی بایتد بترای آنهتا که در حال اجرای چه کاری هلتند. آنها ریلکی صیطر  را اذیرفتند  واقع میدانلتند

کتام ً  آن مفهتو   ه ؟ اکنون ما در بارۀ مدنی ت حرف میتزنیم کتدت که چرا به آن وضعیت وارد می شونمی گف

ر متدنی ت اس زنیم، دنی ت در یم جامعه کثرت گرا حرف میبه ممتفاوت است. اگر ما راجع  چطور آن تصو 

استت. جهالت وجود داشته باشد. و آن چیزی است که قابل نگرانی  بویره در جایی کهانکشاف می دهید، را 

متن قلبتاً . زیرا که ابد، بی نهایت مکیو  می شو ازاینروست وقتی که  می بینیم این قلم شرایط دوا  می یو 

 ت الها  می گیرند.باور نمی کنم که همب اینها از سوء نی  

دی مطبوعتات یکتی از امتا، آزاده، انتدوه بتار، و نایوشتایند.   تحریتم کننتکاریکتاتور هتادر بتارۀ ی شپیگل:

حفظ کنتیم چیز دیگر برابر را در ست. ما ناچاریم که توازن یم چیز دیموکراسی ی  ما ارز، های واال در

 ابراز بدارند. تری را حتی نظریات زنندهدهیم که افراد غیر مذهبی هم اجازه میو ما برای 

که ما فع ً داریم، اشتاره کردیتد و متن  فکر می کنم که شما در بارۀ یکی از دشوار ترین معض تی آقا خان:

ی استت؛ جهتان است   کمتتر از غترب ستکوالر سکوالرفوق العاده شده غرب  صنعتی  جواب آنرا نمی دانم.

بتا دانم کته متن میتیهتم  و  دمیدانیت شتماماهیتت دیتن است   سرچشتمه متی گیترد کته آنترا عمتدتاً از است و این 

ت نی تدر آنۀا مردمتان دارنتده سناریویی است که . و آن یم در هم تنیدگی ی  فطری دارد  ،ندگی روز مرهز

 کنند.نیاز دارند تا با بلیار دقت فکر نیم، 

مثبتت ذکتر کردیتد. ترکیته راه  او را در زمینتب کمتال آتتا تُترک را ر بعضی از سخنرانی های تان، د شپیگل:

و  ن دیتنالتب آن ملتلمان استت، و در آنۀتا بتیغ، و یکی از معتدود کشتور هتایی استت کته جمعیتت کرد دنبال

 ین ملیر را بپیمایند؟عهم  اندیگرببینید که  ،ایدشما مایل دولت تمایز وجود دارد. آیا 

                                                           
 تصویر های مضحم و اغراق آمیز  7
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من به این گونه سکوالریز  صنظا  غیر مذهبی  مختالف نیلتتم. ولتی متن مختالف ستکوالریز  یتم  آقا خان:

 .بندند میجامعه ریت بریمیان   طرفه هلتم که در آن مفاهیم  و عقاید دین و اصول ای ق از 

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

 

 مۀله بین المللی آن ین شپیگل    منابع و مأخذ:

 

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

