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مصاحبۀ تلویزیون دوی ِچه ِو ِله ،با واال حضرت آقا خان
مکان :برلین ،جرمنی
تاریخ 12 :سپتمبر2004 ،
مصاحبه کننده :گونتِر ِکنا ِبه )(Günter Knabe
ترجمه به دری :نوروز علی ثابتی 07 :نوامبر .2016
بین اسالم و دیموکراسی تنش وجود ندارد.
مقدمه چینی توسط مصاحبه کننده:
سالم و هر یک شما به مصاحبه تلویزیونی ی دی دبلیو )[ (DWدویچه وله] خوش آمدید .امررو برا مرا ،برا
واال حضرت آقا خان ،پیشوای مسلمانان اسماعیلی ،آشنا شوید .واال حضرت ،همچنین رئیس شبکه انکشافی
آقا خان است و در این سمت در قسمت انکشاف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری ا مناطق و کشرور هرای
جهان بطور فعال کار می کند.
متن مصاحبه:
گوونتِر کنا ِبوه :واال حضرررت ،جهرران توسر حمررالت دهشررت افگنرری بطررور پیرراپی شرروکه مرری شررود و مردمررانی
مرتکب این حمالت می شوند که ادّعا دارند که آنها برای اسالم می جنگند .شما یک رهبر برجستۀ مسرلمان
هستید .شما اسالم را یک دین صلح می نامید .و این یک تناقض آشرکار اسرت .آیرا ایرن بردین معنری اسرت کره
اسالم دو وجه دارد؟
آقا خان :نخیر ،من اینطور فکر نمی کنم .من فکر می کنم که بخراطر داشرته باشریم کره ایرن اوعرا برر یرک
اقلیت بسیار کوچک جمعیت مسلمان در سراسر جهان داللرت دارد .اانیرا ،آنهرا توسر مسرهله دینری نره ،بلکره
الزاما توس مسایل سیاسی تحریک می شوند ،و من فکر می کنم که این کامال نا درست خواهد بود کره ایرن
اوعا به عنوان مظهر دین اسالم تلقری رردنرد .جهران ررا نیرا دارد ترا محتاطانره بررسری کنرد کره ،چره
نیرو هایی در [قبال] این با ی نقش دارند ،آنها را بدانند و بین دین و مسایلی که با دین هری کراری ندارنرد،
فرق رذارند .ما مسلمانان ،توقع خواهیم داشت که عین سروال را بررای اوعرا آیرلنرد شرمالی ،بکرار ریرریم.
ارر من به عنوان یک مسلمان به نزد شما مری آمردم و مری ر:رتم « :خروا ،آنچره کره در آیرلنرد شرمالی ات:راق
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افتاده است ،یک تصویر بر حق مذهب کاتولیک و مذهب پروتستان اسرت» ،شرما بره مرن نگراه مری کردیرد و
می ر:تید « :شما تحصیل ناکرده (بی سواد) هستید».
گونتر کنابه( :با خنده ر:ت) من اینرا نخواهم ر:ت .واال حضرت ،اما برا ایرن وصر  ،در بسریاری ا کشرور
های ربی ،به شمول جرمنی ،نظری شایع است که اسالم و دیموکراسی با هم سا رار نیستند .ارر آن نظر
درست است ،ت:اهم واقعی و همکاری مؤار میان جهان اسالم و را احتماال یر ممکن خواهد بود.
آقووا خووان :مررن موافقررت دارم .خرروا مررن بررین دیررن اسررالم و دیموکراسرری هرری تنشرری را نمرری بیررنم .یررک رونررد
مشورتی [در اوایل اسالم] موجود بود .روند مشورتی در مانی در میان جمعیرت مسرلمان ات:راق افتراد و دو
م:هرروم ا آن [برررای مررا] مح:ررو ماندنررد .یکرری مشررورت بررود و دیگررری تررداوم مرجعیررت دینرری مرروروای و
همچنان مرجعیت سکوالری ( یر مذهبی) بود .و مسهله دوم که برو کرد ،اینست که این مشورتی بود کره
[بواسطۀ آن] به چه دست می یافتند؟ دست یافتن به شایسته ترین مردم تا جمعیت را رهبری کند .اکنون مرن
فکر می کنم که دیموکراسی بر مبنای این دو م:هوم پی ریزی می شود .آن بر اساس م:هوم مشرورت اسراس
رذاری می شود و بر اساس مشورت بره مقصرد شایسرتگی اسراس ررذاری مری شرود – بررای دسرت یرافتن بره
شایسته تررین فررد بررای رهبرری [جمعیرت] .اررر مرن بره سراختار اصرلی جمعیرت مسرلمان برر ررردم کره آنهرا
چگونه به مسایل رهبریت پرداخته بودند ،پس من ابدا هی تنشی را در آن نمی بینم.
گونتر کنابه :تحمل پذیری و کثرت ررایی در صدر آجندای شما قرار دارند تا وععیت بشری بهبود حاصل
کند .این بخاطری است که پیروان خود شما – اسماعیلی ها – همچنان بره عنروان یرک اقلیرت مرورد تبعریض
قرار دارند ،حتی بعضی اوقات آنها توس دیگر مسلمانان به عنوان بدعت رذار 1یاد می شوند.
آقا خان :خوا ،من با این سخن شرو می کنم که در تمام ادیان ،اخرتالف نظرر برین یرک ت:سریر [قرائرت ا
دین] و دیگری وجود دارد .من نمی رویم که امرو علیه اسماعیلیان تبعیض وجود دارد .بر خالف این ،من
فکر می کنم که ما داریم پل های (ارتباطی) بیشتر با قرائت های دینی (ت:اسیر) بیشتر می سا یم ،یررا کره
م:هوم کثرت ررایی در اسالم همان است که دارای این سابقه است .یک حدیثی [ا پیامبر اسرالم] در مرورد
ت:سیر هرای متعردّد [ا دیرن] موجرود اسرت کره مری رویرد :برین ت:اسریر رونرارون در اسرالم معضرله ای وجرود
ندارد .من پیشتر می روم و میگویم که اسالم یک دین فراریر است .طور مثرال یرک آیرت بسریار مشرهور در
2
قرآن است که آنجا ،هللا (ج) می فرماید که من شما را (مراد ا نو بشر است) ا یک روح آفریده ام.
گونتر کنابه :بعد ا یا دهم سپتامبر  ،2001را بسیار سخت تالش کرد تا نروعی ر:تگرو را برین ررا و
جهان اسالم ایجاد کند[ .اما] مردمران بیشرتری احسراس ناامیردی (سررخوردری) مری کننرد ،یررا کره بره نظرر
میرسد هی پاسخ واقعی ا جانب جهان اسالم وجود ندارد .آنها منتظر شنیدن آوا های مسرلمانان میانره رو
هستند تا آوا های شان را بلند کنند ،و بطور واعح و رسا برعلیه دهشت افگنری و حمرالت دهشرت افگنری
که بنام اسالم [اجرا می شوند] ،صحبت کنند .چرا ما این صدا ها (نظر ها) را نمی ریریم (نمی شنویم)؟
بدعت گذار ،رافضی heretics

1

وو َواحِ و َد ََ َو َخ َلونَ مِ نهَوا َزو َجهَوا َو َب َّ
وُ مِ ن ُه َموا
اس اتَّقُوا َر َّب ُك ُم ا َّلو ِِ َخ َل َقكُوم مِ ون نَس َ
 2اشاره است به آیۀ  1سورۀ النساء (سورۀ َ :)4یا أ َ ُّیهَا النَّ ُ
َ
ِرج ا
علیكُم َرقِیباا .اى مردم ا پروردرارتان كره شرما را ا ن:رس واحردى
َّللاَ كَانَ َ
َّللاَ الَّ ِِ ت َ َ
ِیرا َونِ َ
سا َءلُونَ بِ ِه َواْلَرحَا َم إِنَّ َّ
سا اء َواتَّقُوا َّ
َاال َكث ا
آفرید و ج:تش را [نیز ] ا او آفرید و ا آن دو مردان و نان بسیارى پراكنرده كررد پرروا داریرد و ا خردایب كره بره [نرام] او ا همردیگر
درخواست مب كنید پروا نمایید و نهار ا خویشاوندان مبرید كه خدا همواره بر شما نگهبان است( .ترجمه فوالدوند)
نوروز علی ثابتی

اداره نشرات سیمای شغنان

English version included.
متن انگلیسی شامل است.

آقا خان :خوا ،من فکر می کنم که به نظر میرسد که این صدا ها بریش ا پریش جلرو ترر مری آینرد [و همرین
اکنون شما دارید آن صدا ها را می شنوید] .من فکر مری کرنم چیرز دیگرری بخراطر داشرته باشریم اینسرت کره،
نیرو هایی در درون جهان اسالم در این نقش برا ی مری کننرد کره آن افهرام و ت:هریم آ اد ،و بره ویر ه افهرام و
ت:هیم آ اد در مورد دین را تر یب نمی کنند.
گونتر کنابه :شبکه انکشافی آقا خان در بخش هایی در جهان فعال اسرت حتری جاهرایی کره آنجرا ابردا پیرروان
اسماعیلی وجود ندارد .مقصد آن چه می باشد؟
آقا خان :من فکر می کنم ،نقش ما تشریک مساعی بررای انکشراف در یرک سرطح ملری ،و یرا در یرک سرطح
محلی ارر کشور بزرگ باشد ،و یرا در سرطح منطقروی اسرت .مرا بایرد مقیاسری را کره مناسرب اسرت ،انتخراا
کنیم .اما ،ما فراریر هستیم و این ماهیّت اسالم است.
متنرو
گونتر کنابه :شبکه شما (شبکۀ انکشافی آقا خان) ،چقدر پول را در پروژه های انکشافی رونرارون و
ّ
در بسیاری ا بخش های جهان به مصرف می رساند و بیشتر این پول ها ا کجا بدست می آیند؟
آقا خان :ما ساالنه در حدود  200میلیرون دالرر بره مصررف میرسرانیم و منرابع مرا ا یرک تعرداد مینره هرای
مختل بدست می آید .آنها ا نهاد های انکشافی ،چون نهاد هایی در جرمنی ،و نهاد های بین المللی بدسرت
می آیند – بنابرین ،منابع ما ،ملی و بین المللی است ،آنها ا منابع امامت و دیگر منابع بدست می آیند.
گونتر کنابه :ببخشید ،این بدین معنا است که یعنی ا منابع شخصی خود شما ....
آقا خان ...:ا عاید مؤسسه ای .و همین طور تعدادی ا منرابع مختلر  .ا طریرق اعانره هرا بدسرت مری آیرد.
بیشتر ما مردمانی داریم کره آنهرا مری خواهنرد برا برنامره هرایی شرریک باشرند و بردین منظورآنهرا اعانره هرای
فردی را اهدا می کنند .پس این یک منبع چند جانبه است.
گوونتر کنابووه :شررما یررک رهبررر مسررلمان هسررتید و شرربکه انکشررافی آقررا خرران ) (AKDNیررک موسسرره اسررالمی
است ،ولی شما در چندین ساحه با دولت یر اسالمی جرمنی کار می کنید .چره مینره هرای مشرتر بررای
آن وجود دارد؟
مسرت دارم کره مینره هرای مشرتر قروی ای وجرود دارنرد ،یررا کره جرمنری در برابرر
آقا خان :من خیلی
ّ
جهان در حال انکشاف سخاوتمند است .بیشتر در عین جهتی که خود ما قرار داریم ،آن مشکالت را تحلیل
می کند و راه حل هایی را برای آن می جوید .من فکر می کنم که ما همکاری ی خوبی داشته ایم ،و مانی
که آن (همکاری ها) رشد می کنند ،ساحات بیشتری را تحت پوشش قرار میدهنرد – بشرمول فرهنرک کره آن
منبع نو است ،من کمابیش همین طور فکر می کنم .پس آن مینه ای است کره مرا برا هرم کرار مری کنریم و ا
طریق جرمنی ما همچنان با اتحادیه اروپا داریم کار میکنیم.
گونتر کنابه :واال حضرت ،برای لبه حاصل نمودن برای همیش بر دهشت افگنی چه امید واری ها وجود
دارند؟
آقا خان :خوا نخست ا همه من می رویم که بیایید و مسایلی را حل کنیم که آنهرا سربب دهشرت افگنری مری
شوند ،و آن معضالت عموما سرخوردری سیاسی هسرتند ،و معضرالت دینری نیسرتند .اکنرون آنچره کره مرا در
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خاور میانه داریم مشکلی است که آن ا بستر دین اسالم پدید نیامده است .آنچه کره مرا در کشرمیر داریرم ،آن
ا دین اسالم به میان نیامده است .آنچه که ما در افغانستان داریم ،آن ا دین اسالم به میان نیامده است .پس
ما باید اصل و ماهیت این مشکالت را [شناخته] و آنرا حل و فصل نماییم که آنهرا مشرکالت سیاسری هسرتند.
یکبار که این هسته های سرخوردری – که آن مردم را به یأس و نا امید سوق می دهد – حل شوند ،پس من
فکر می کنم ما قادر خواهیم بود به آن پاسخ دهیم .در عین حال ،بیایید بهر کجا که بتوانیم بپردا یم تا بطور
عموم یک جهان بهتر را میان جهان اسالم و جهان در حال انکشاف بسا یم .آن می بایست هدف ما باشد.
گونتر کنابوه :واال حضررت ،بررای ایرن مصراحبه ا شرما سپاسرگذارم و همرۀ مرا بررای شرما در فعالیرت هرای
انکشافی تان آر وی موفقیت می نماییم.
آقا خان( :با خوشحالی) تشکر بسیار یاد.

منابع و مأخِ:
Video interview: http://www.akdn.org/videos_detail.asp?VideoId=53
Published version: http://www.dwworld.de/english/0,1594,1433_A_1325811_1_A,00.html
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Deutsche Welle Interview, Günter Knabe, ‘There’s No Conflict Between
Islam and Democracy’ (Berlin, Germany)

12 September 2004
Interviewer: Günter Knabe
Hello and welcome everybody to the DW TV interview. Meet with us today His
Highness [the] Aga Khan, head of the Ismaili Muslims. His Highness is also head
of the Aga Khan Development Network, and in that capacity very active [in]
supporting economic and social development in many regions and countries of the
world.
Günter Knabe: Your Highness, the world is shocked by terror attacks, again and
again, committed by people who claim that they are fighting for Islam. You are an
outstanding Muslim leader. You are calling Islam a religion of peace. That is a
gross contradiction. Does that mean that Islam has two faces?
His Highness the Aga Khan: No, I don’t think so. I think to keep in mind is that
these situations represent a very, very small minority of the Muslim population
around the world. Secondly, they are driven essentially by political issues rather
than issues of faith and I think it would be completely wrong to view these
situations as being representative of the faith of Islam. The Western world needs to
look carefully at what are the forces at play to understand them and to make the
difference between faith and issues which are nothing to do with the faith. We as
Muslims would be expected to apply the same questions to situations such as in
Northern Ireland. If I as a Muslim came to you and said “Well what has been
happing in Northern Ireland is an equitable representation of the Catholic faith and
the Protestant faith” you would look to me and you would say “You are
uneducated.”
Günter Knabe: I won’t say that (laughter). But nevertheless, Your Highness, in
many Western countries, including Germany, there is an opinion prevailing that
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Islam and democracy are not compatible. If that opinion is correct, real
understanding and effective co-operation between the Muslim world and the West
would be close to impossible.
Aga Khan: I agree. Well I see no conflict between the faith of Islam and
democracy. There was a consultation process. The consultation process occurred in
the Muslim community at the time and two notions were retained. One was
consultation and the other was hereditary continuation of religious authority, as
well as secular authority. The second issue that occurred, is [that] it was
consultation to achieve what? To achieve the best qualified people to lead the
community. Now I think that democracy is founded on those two concepts. It’s
founded on the concept of consultation and it’s founded on the concept of
consultation for the purpose of merit — of finding the people best qualified to lead.
So I see no conflict at all if I go back to the original construct of the Muslim
community and how they dealt with the issues of leadership.
Günter Knabe: Tolerance and pluralism are ranking very high on your agenda to
improve the situation of mankind. Is it because your own followers, the Ismailis as
a minority are also discriminated against, sometimes they are even called by other
Muslims as heretics.

Aga Khan: Well I would start by saying that in all faiths there are differences of
opinion between on interpretation and another. Today I wouldn’t say that the
Ismailis are discriminated against, on the contrary I think we are building more and
more bridges with more and more different interpretations because the notion of
pluralism in Islam is one which is well established. There are Hadith about the
number of interpretations that would exist so the difference of interpretation is not
an issue with Islam. I would go further. I would say that Islam is an encompassing
faith. There is a very, very famous ayat in the Qur’an, for example, where Allah
says I have created you — meaning mankind — from one soul.
Günter Knabe: Since September 11 2001, the West tried very hard to establish
some kind of dialogue between the West and the Muslim world. [But] more and
more people are feeling frustrated because there seems to be no real response from
the Muslim side. They’re waiting for the voices of moderate Muslims, to raise their
voices, and speak out clearly and loudly against terrorism, terrorist attacks, in the
name of Islam. Whey [don’t] we get these voices?
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Aga Khan: Well I think you are seeing these voices more and more coming
forward. I think the other thing to keep in mind is that there are forces at play
within the Islamic world itself which do not encourage free communication and
particularly free communication on faith.
Günter Knabe: The Aga Khan Development Network is active in parts of the
world even where there are no Ismaili followers at all. What’s the purpose of that?
Aga Khan: Our role, I think, is to contribute to development on a national scale, or
on a local scale if it’s an enormous country, or on a regional scale. We have to
select the scale which is appropriate. But we are inclusive and that is the nature of
Islam.
Günter Knabe: How much money does your Aga Khan Development Network
spend on the various and broad variety of development projects in many parts of
the world and where does that money come from?
Aga Khan: We are spending something of the order of $200 million a year and the
resources come from a number of different backgrounds. They come from
development agencies, such as the agencies in Germany, international agencies —
therefore national and international, they come from the Imamat resources
themselves, the come from …
Günter Knabe: Sorry that means from your own personal …
Aga Khan: … from the institutional income. And so it’s a number of different
resources. It comes from donations. More and more we have people who want to
associate with programmes so they make individual donations. So it’s a
multiplicity of sources.
Günter Knabe: You are a Muslim leader and the Aga Khan Development
Network is a Muslim foundation but you’re working together in several fields with
the German non-Muslim government. What are the common grounds for that?
Aga Khan: I am very happy there are strong common grounds because Germany is
generous towards the developing world. It analyses the problems and seeks
solutions very much in the same direction as we are ourselves. We, I think, have
had good partnerships and they are growing they’re covering more and more fields
— including culture which is a new resource now, at least I think so. So, that’s
where we’re working together and through Germany we’re also working with the
European Union.
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Günter Knabe: Your Highness, what are the hopes to overcome terrorism for
good.
Aga Khan: Well first of all I would say lets try and resolve the issues that are
causing terrorism, and the issues generally are political frustration, they are not
issues of faith. Now what we have in the Middle East is a situation that was not
born from the faith of Islam. What we have in Kashmir is an issue that was not
born from the faith of Islam. What we have in Afghanistan is an issue that was not
born from the faith of Islam. So, we have to resolve the essence of the issues which
are the political issues. Once these centres of frustration — that carry people to
despair — [are resolved], then I think we will be able to address it. In the mean
while let us build everywhere we can to construct a better world in the Muslim
world and in the Developing world generally. That’s got to be our goal.
Günter Knabe: Your Highness, thank you for this interview and I think we all
wish you success in your development activities.
Aga Khan: Thank you very much (happy).
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