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  مارکو شتال ھوت: مصاحبه کننده

   حميد بھشتی: ازرگردانب
 ٢٠١٧ اگست ٢۶

  

  ارتباط تروريسم با اسالم
  *ستقف حاجی يحی خليل ائی، کياامصاحبه با دبير کل نھضت علمای اندونزي

  ١٨/٠٨/٢٠١٧در روزنامه فرانکفورتر الگماينه 

    
  

اين بی دليل نيست و .  مسلمانان عامل آن ھستندًکه بمب گذاری، ترور را به داخل شھرھا می کشاند غالبا ھنگامی

  .رو گردده غرب می بايد با رويکری ديگر با آن روب

نظر .  می کنند  ترور اسالمی به اسالم ھيچ ربطی ندارد در غرب سياستمداران و روشنفکران بسياری ھستند که ادعا-

   باشد چيست؟اعنوان عضو بزرگترين سازمان مردمی در جھان که نھضت علمای اندونزيه شما ب

زيرا ارتباط . سياستمداران غرب بايد اين ادعا را که افراطيگری و تروريسم به اسالم ھيچ ربطی ندارد کنار بگذارند

 تا زمانی. وجود دارد) ارتدکس اسالمی(نيادگرائی و ترور با اصول اساسی درست کيشی اسالمی بسيار روشنی ميان ب

البته ظھور جنبش .  بر خشونت بنيادگرايانه دست نخواھيم يافتئیکه ما به اجماعی در اين زمينه نرسيم به پيروزی نھا

غرب . من خودم مسلمان باورمندی ھستم. ست نيز ھمواره بوده ااھای افراطی چيز تازه ای نيست و در تاريخ اندونزي

که می خواھند مرا که از  بايد اين را که تفکر در اين موارد را معادل و ناشی از اسالم ھراسی بداند  دست بردارد يا اين

  .علمای اسالمی ھستم نيز اسالم ھراس بخوانند

  

   کدامين مبانی اصولی اسالم سنتی مشکلزا ھستند؟-
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 ۀيکی رابطه ميان مسلمانان و غير مسلمانان است، دومی رابط.  محوری ھستند بسيار مھم اندسه بخش که بخش ھای

  .مسلمانان با حکومت و سومی ارتباط مسلمانان با قانون

  

  برداشت سنتی در اين زمينه دارای چه اشکالی است؟. بيائيد از ارتباط مسلمانان و غيرمسلمانان آغاز کنيم

ممکن است که برای اين امر دالئلی در .  و دشمنی استئینان با غيرمسلمانان آغشته به جدا مسلماۀدر سنت مکتبی رابط

و . اما امروزه يک چنين آموزشی با خردمندی سازگار نيست. قرون وسطی بوده باشد، آنگاه که درست کيشی پا گرفت

  .يکم استبيست و  اين موجب تضعيف زندگی مسالمت آميز مسلمانان در جوامع چند فرھنگی قرن بيستم و

 او را به ًاگر اين گفتار از جانب يکی از سياستمداران غرب مطرح می شد احتماال.  اين برداشت شکننده ايست-

  .نژادپرستی متھم می کردند

من نمی گويم که اسالم تنھا عاملی است که اقليت ھای مسلمان در غرب را به جدائی و دوری گزيدن از اکثريت مردم 

 ميزبان در اين زمينه مؤثر باشند، از جمله ۀمکن است که فاکتورھای ديگری نيز از جانب جامعم. می کشاند

 از ئیاما به ھر حال اسالم سنتی که گونه ای از رويکرد جدا. نژادپرستی، ھمانگونه که در جاھای ديگر نيز وجود دارد

  .غيرمسلمانان را ترغيب می کند دليل مھمی است

  

  . سنتی مسلمانان با حکومتۀم، رابط برويم سراغ مورد دو-

در سنت اسالمی حکومت به صورت حکومت جھانی واحد مطرح است، با يک فرد حاکم بر رأس آن که جھان مسلمانی 

  .را در مقابل جھان غيرمسلمانی متحد می کند

  

بر ايجاد خالفت  نيروھای افراطی مانند حکومت اسالمی مبتنی ۀ بنابراين دستکم از اين ديد که بنگريم خواست-

  .غيراسالمی نيست

اما ما در جھانی به سر می بريم که دنيای حکومت ھای . نه، از اين جھت حکومت اسالمی مطابق سنت عمل می کند

 و ھرج و مرجملی است و ھر کوششی در قرن بيست و يکم برای ايجاد حکومت واحد اسالمی می تواند موجب 

  .خشونت گردد

  

  .ِز اصول زيربنائی مشکلزا در اسالم سنتی در ارتباط با قانون است شما گفتيد بخش سوم ا-

 موسوم به شريعت تغييربسياری از مسلمانان از اين مبنا حرکت می کنند که مجموعه ای از قوانين ثابت و غير قابل 

ما بايد .  گردد با حکومت ھای ملی سکوالر میتقابلاما اين الجرم موجب . اين نيز با سنت ھمخوان است. وجود دارند

ارزش .  می داند، نادرست تلقی گرددتغييربه مرحله ای برسيم که برداشتی که قواعد سنتی شريعت اسالم را غيرقابل 

 روشن باشد که قوانين حکومتی ًديگر ھمخوان باشند و اين می بايد کامال ھای دينی و واقعيت اجتماعی می بايد با يک

  .يت دارندحارج

  

  امر چه کار بايد کرد؟ برای تحقق اين -

، ما در دوران گذشته بدينجا رسيده بوديم که گونه ای از قرائت متناسب با شرايط حاضر در مورد بخش ھای ادر اندونزي

 و فکر می کنم ھنوز نيز چنين – يعنی اکثريت آنھا بر اين نظر بودند امسلمانان اندونزي. محوری عقيدتی اسالم مسلط بود
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باورھای اصولی سنت را می بايست متناسب با زمان ايجادشان درک نمود و البته نه به صورت  که بخش ھای –باشد 

  .در اين باره می بايد به يک اجماع جھانی دست يافت. دستورالعمل برای زمان حاضر

  

   اين چگونه می تواند صورت گيرد؟-

 ۀ کنندتعيينز تفاسير عقيدتی درست می باشند، که کداميک ا االت مربوط به اينؤھمانگونه که از تاريخ می دانيم برای س

در . ُ مطرح است که دارای بعدی بسيار سياسی استئیدر اينجا مبارزه بر سر فرمانفرما.  دينی  نيستندۀعلم و عقيد

صورت اسلحه ای برای اعمال اھداف ه  که مسلمانان در اکثريت ھستند زبدگان سياسی اين موضوع را بئیکشورھا

  . نيز به ھمين گونه استادر اندونزي. می برندکار ه خويش ب

  

  توان در سراسر گيتی سياسی شدن مشابھی از اسالم را پيش بينی کرد؟  آيا از ديدگاه شما می-

نمارک مشکالت بزرگ در اين زمينه کمتر از جيم، انگلستان يا د مانند بلئیمن تصور نمی کنم که در کشورھای اروپا

بسياری از مسلمانان، تمدنی آکنده از زندگی مسالمت آميز ميان انسان ھای باورمند به اديان مختلف را .  باشدااندونزي

زيرا يک نارضايتی . امری می دانند که بايد با آن مبارزه نمود و به نظر من بسياری از اروپائيان اين را حس می کنند

رت اقليت در آنجا زندگی می کنند ھست، يک نوع ترس رشد صوه روزافزونی در غرب در رابطه با مسلمانانی که ب

آنھا از اسالم می ترسند و . و بدين معنی برخی از دوستان من در غرب نيز اسالم ھراس می باشند. يابنده ای از اسالم

  .اگر من کاله خود را قاضی کنم اين قابل درک است

  

   غرب بايد چگونه عمل کند؟-

 اما سياستمداران غرب بايد از تکرار اين.  گونه ای از تفسير معتدل اسالم را تحميل نمايدغرب نمی تواند به مسلمانان

  .زيرا اين خالف حقيقت است.  و خشونت با اسالم سنتی ھيچ ارتباطی ندارد دست بردارندئیکه بنيادگرا

  

 آنھا می خواھند از : اما سياستمداران غربی که اينگونه سخن می گويند دستکم يک دليل خوب برای آن دارند-

گسترش شکاف در جوامع خويش به مسلمانان و غيرمسلمانان جلوگيری کنند، نمی خواھند به رشد نژادپرستی در 

  .قبال مسلمانان دامن زنند

اما . من از اين انگيزه حمايت می کنم و اين خود يکی از دالئل اصلی من است که بی پرده اظھار نظر می کنم

آدم بايد مشکل را مطرح نمايد . اگر انسان مشکلی را تکذيب کند، نمی تواند آن را حل نمايد. می دھدکاربدينگونه جواب ن

  .ول ايجاد آن استؤو بگويد چه کس و چی مس

  

 اوضاع سال - - عالوه بر اين ھا چه اشخاصی در تشديد .  کرديمبحث نقش سنت اسالمی در مشکالت روز ۀ ما در بار-

  ؟ھای اخير نقش داشته اند

 قرائت به ۀآنچه بايد بدان افزود اين است که عربستان سعودی و ساير کشورھای خليج در سراسر جھان برای توسع

غرب بايد سرانجام عربستان سعودی را تحت فشار قرار دھد تا دست از .  خويش ھزينه می کنندۀنھايت محافظه کاران

  .اين کار بردارد
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  چيست؟ به نظر شما قصد عربستان از اينکار -

عربستان سعودی و ايران با يکديگر بر سر پيشقراولی چه به لحاظ سياسی و چه از . در اينکار نيت سياسی نيز ھست

ايران شيعی است و به ھمين جھت برای عربستان سعودی به لحاظ سياسی مزيت دارد که . جھت مذھبی رقابت می کنند

کافرھا را دشمن به حساب آورد که می بايست ريشه کن ۀ ات آن ھماما اگر انسان به مواز. تکرار کنند شيعيان کافراند

. منتھا در دينای شيعی. البته ايران نيز نظير عربسان عمل می کند.  ديگر موضوع به شيعيان پايان نمی يابدًگردند طبيعتا

 انفجار ۀا آمادوھابيت و سلفيگری است که جھان رۀ  اول اين راھکار عربستان سعودی مبتنی بر اشاعۀاما در درج

  .ساخته است

  

   آيا شما فکر می کنيد ھنوز امکان جلوگيری از اين روند ھست؟-

  .اما به ھر حال ما بايد کوشش خود را بکنيم). ھمراه با خنده ای تلخ(ما در گذشته زمان ھای بھتری را ھم داشته ايم 

  

  . خوبی ھستيدمذاکرۀ من فکر می کنم شما و سازمانتان در غرب طرف -

اما . آنھا بسيار انساندوستانه می انديشند. می دانيد؟ من به سياستمداران و انديشمندان غربی با نگاه تحسين آميز می نگرم

  .ما در زمانی زندگی می کنيم که بايد واقعبينانه انديشيد و عمل نمود.  کافی نيستئیاين به تنھا

  

  . اين پاسخ ديپلماتيکی است-

آخرين باری که من در بروکسل بودم مشاھده کردم چگونه گروھی . موخته استاخود ھنوز نيۀ اروپا از اشتباھات گذشت

 ھمواره ً من گفتند اين تقريباجيمیدوستان بل. ليس ھا را زير فشار نھادندوجوانان عرب و شايد از اھالی شمال افريقا پ

نجا بکشد؟ اين را چگونه بايد درک نمود؟ چرا می گذارند کار به اي.  تبديل گشته استجيمست و به روال عادی در بلا

 مرا اشتباه نفھميد، طبيعی است که نبايد چشم ھای خويش – به ميزان انبوھی پناھجويان را می پذيرد الماناکنون اروپا، 

 شان ھيچ نمی دانند، کسانی که در ۀاما آنھا پناھجويانی را می پذيرند که در بار.  اوضاع محتاجان بستۀرا بر مشاھد

  ). توضيح مترجم–آنھا نيز اينھا را می دانند (  نيستند احمقافراطيون که . سر برده انده وضاعی آکنده از مشکالت با

  

ِ من فکر می کنم ما در اين نکته با ھم توافق داريم که در جوامع غرب اقليت به شدت راستگرائی وجود دارد که در -

.  مخالفت می ورزند– البته اگر اين مطرح باشد – شرايط موجود باشد قبال اسالمی که معتدل و حامی قرائت متناسب با

 ... که آن دينی است برای آنان بيگانه چون

 ارتباط ميان اسالم سنتی با بنيادگرائی و ۀو در غرب يک چپ ليبرالی نيز وجود دارد که بر ھر گونه انديشيدن در بار... 

مشکلی که وجوش تکذيب : ھمانطور که گفتم.  بايد دست برداشتاز اين کار. خشونت برچست اسالم ھراسی می زند

  .شود حل شدنی نيست

============  

  

او دبير کل شورای عالی نھضت .  حاجی خليل استقف در دامان خانواده ای از علمای سنی پرورش يافته استئیکيا -*

بر طبق اطالعات خود اين سازمان، . ست، پرجمعيت ترين کشورھای اسالمی ااالعلماست که بزرگترين سازمان اندونزي
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يحی خليل استقف از افرادی .  ميليون عضو است و دستکم بخشی از آن خود را معتدل می دانند۵ دارای ءنھضت العلما

 .است به گرايش معنوی در اين سازمان تعلق دارند

 


