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موضوع سخنرانی اول :اسلم و مسئله صلح
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خلصه سخنرانی:
امروزه افراد بیشماری نگران مسئله ی صلح در ارتباط با اسلم و جهان اسلم هستند .اما معدودی به کاوش در ابعاد عمیق تر معنای صلح با این
پرسش که چرا مسیحیان مسیح )ع( را "شاهزاده ی صلح" می نامند ،پرداخته اند .در حالی که در بسیاری از جنگها مبارزه کرده و یا اینکه چرا
اسلم از لغت عربی " سلم" مشتق شده؛ این هر دو موضوع در بسیاری نزاعها در درون خود و یا در تهاجم ارتشهای غربقی مقورد بحقث ققرار
گرفته است .صلح حالتی درونیست و ما باید در درونمان در صلح و آرامش باشیم تا جامعه ای آرام بوجققود آوریققم .بققرای صققلح درونققی بایققد
برگردیم به اینکه اساس هستی بر صلح با ملکوت گذاشته شده و این امر همچنین نه فقط مستلزم صلح با عالم بشریت بلکه مستلزم صلح با عالم
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طبیعت نیز هست .چطور یک تمدن می تواند با وجود اینکه افراد زیادی بقر ضقد بهشقت عصقیان کقرده و یقا اینکقه روش زنقدگی بسقیاری از
آدمیان بر علیه نظام طبیعی است ،با خود و دیگران در صلح باشد؟ در چنین شرایطی سخن گفتن از صلح ،صحبت از رویایی ناشدنی است.

در اسلم اندیشه ی سرسپردگی کامل در مقابل خدا )تسلیم که همچنین با کلمه ی صلح در زبان عربی مرتبط است( راه راست و معنوی بققرای
صلح جهانی )اصطلح صلح کل در تصوف( است و همیشه برای کسانی که در جستجوی صلح واقعی هستند ،قابل دسترسقی اسقت" .جهقاد"
که معمول به خطا " جنگ مقدس" ترجمه شده ،فی نفسه به معنای کوشش برای ایجاد موازنه و هماهنگی درون و برون است که به تنهایی بققه
صلح می انجامد .اما امروزه اسلم با چالشها و تنشهایی که برقراری آرامش و صلح را بسیار دشوار نموده ،مواجه است .ایقن چالشقها و تنشقهای
فکری و فرهنگی ناشی از حمله به جهان اسلم با ایده ها و هنجارهای غربی و نیز تهاجم های واقعی نظامی است .چالشقهای گسقترده در پاسقخ
به استیلی غرب توسط برخی مسلمانان همراه با ِاعمال خشونت که بر ضد آموزه های قققانون اسققلم)شققریعت( بققوده ،چالشققهای مختلققف ملققی
گرایان که وحدت جهان اسلم را در معرض تهدید قرار داده ،چالشهای مقابله با کسانی که مدافع منققافع غققرب در جهققان اسقلم و علیققه منققافع
دنیای اسلم هستند و بسیاری از تنشها و کشمکشهای دیگر .لزمه ی تمامی این چالشها ،کوششی استثنایی در تلش به رسیدن و برپققایی صققلح
در تمام سطوح باطنی مردان و زنان در جامعه ای پهناور می باشد .در سطح خارجی ایجاد صلح بین جهان اسلم و غرب بیش و قبل از هر چیققز
پذیرش و احترام متقابل را لزم دارد .هر دو طرف باید بیاموزند که پذیرش بهتر از بهتان زدن است و بفهمنقد کقه در بقالترین سقطح دیگقران
همانند ما هستند.

موضوع سخنرانی دوم :اسلم و غرب  :دیروز ،امروز و فردا

محل برگزاریUCL, Cruciform LT1, Gower Street, London, WC1E 6BT :
تاریخ :چهارشنبه  9مارس  2012لندن

خلصه سخنرانی:
گذشته ی روابط تاریخی بین اسلم و غرب ممکن است به دوره ای که ترقی اسلم را بعد از جنگ جهانی دوم تحت پوشقش ققرار مقی دهقد،
گفته شود .برای یک تحلیل می توان قرون زیادی را در سقه دوره جقای داد-1 :از قققرن  7تقا  14میلدی :در ایققن دوره تمققدن اسقلمی قققدرت
بیشتری نسبت به غرب داشت و اروپا عمیقا تحت تاثیر زمینه های وسیعی از فلسفه و حتی الهیات گرفتقه تقا هنقر و از ادبیقات گرفتقه تقا صقنعت
)جهان اسلم( قرار داشت .این دوره ادامه یافت تا قرن  14تا  17میلدی که اروپا به ویژه در نیروی دریایی قققدرت بیشققتری یققافت و شققروع بققه
تعدی و استعمار کرانه های جهان اسلم نمود در حالی که امپراطوریهای قدرتمند اسلمی همچنان بر سر کار بودنقد .سقومین دوره ی تقاریخی
از قرن  17تا  20میلدی که شاهد ضعیف شدن جهان اسلم و استعمار عظیمتر آن توسط غرب بود ،بسط یافت؛ اسقتعماری کقه صقرفًا جنبقه ی
نظامی و سیاسی نداشت بلکه همچنین جنبه ی فکری ،آموزشی ،فرهنگی و منجمله هنری داشت .امقا ایقن عصقر همچنیقن شقاهد ایسقتادگی در
مقابل غرب توسط بسیاری دینداران و نیز برخی ملی گرایان به عنوان تشکیلت سیاسی اسلم سنتی ضعیف شقده یقا فروریختقه شقده بقود و در
معنای غربی آن به بسیاری از کشورهای اسلمی راه یافت.
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امروزه آنچه که موجب نگرانیست ممکن است گفته شقود سالهاسقت در سراسقر دنیقا و بعقد از جنقگ جهقانی دوم  ،هنگقامی کقه کشقورهای
اسلمی استقلل سیاسی اسمی خود را بدست آورده اند آغاز شده است .اما علیرغم این به اصطلح اسققتقلل ،تهققاجم بقه جهققان اسققلم توسققط
غرب در حوزه های مختلف فرهنگی ،فکری ،هنری ،روش زندگی و حتی فلسقفه ی سیاسقی منقطقع نشقده و حقتی رو بقه افزایقش اسقت .ایقن
موقعیت به برپایی جنبشهای قدرتمند اسلمی در اشکال گوناگون کمک کرد .تهاجمات نظامی تازه ی غرب به چندین کشور مسلمان و اخیقرا
در کشورهای عربی و یا بیداری اسلمی که غرب هم اکنون به دنبال هدایت آن به نفع خقود اسقت .ایقن دوره همچنیقن بقا گسقترش اسقلم در
غرب در حالتی که از لحاظ تاریخی بی سابقه می باشد ،مشخص گردیده است.

همانطور که برای فردا شکی نیست که اسلم به عنوان بسیار قوی در جوامع اسلمی باقی خواهد ماند و تمدن اسلمی احیای خود را در میققان
بسیاری بحرانهای سیاسی و فکری خواهد جست در زمانی که غرب در بحران عظین نه تنها اقتصقادی و اجتمقاعی ،بلکقه بیقش از همقه معنقوی
دست و پا خواهد زد .در هر حال سرنوشت اسلم و غرب از لحاظ تاریخی در هم پیچیده شده و موظف به ادامه ی ان در آینده هستند .تا آنجا
که ببینیم چه خواهد شد.
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