
  
  سفر به مکزیک 

  
در دانشگاه  "Islam and Modernity " ةدور سِیو تدر Multi- Culturalismشرکت در کنفرانس  ياست برا يچند روز

کردم؛  یسخنران "Islam and Violence "آمده ام. در کنفرانس، تحت عنوان  کیمکز puebla، به شهر  UPEAP کیکاتول
  . دمیرا بررس "خشونت"با  تهایروا نیاز ا کیهر  انیامروز، نسبت م هانازاسالم در ج یِچهار تلق انیم کین خود با تفکدر سخنا

 Anger "کنفرانس بود، او تحت عنوان  نیاز سخنرانانِ مدعو ا زین کاگویدانشگاه ش ۀمارتا نوسبام، استاد نامبردارِ گروه فلسف

and Forgiveness" بود؛  2016او در سال  ةکه برگرفته از کتاب تازه منتشر شد یوضوعصحبت کرد، م  
اجتماع و  ۀدر عرص یمدن تیفعال یِچگونگ ةو نلسون ماندال، موضع خود دربار نگیلوتر ک نیمارت ،يگاند ۀتجرب نییبا تب يو

و ضرورت  تیدرجوامع سخن گفتند و بر اهم »ییچند فرهنگ گرا«موانع تحققِ  ةدربار زین گریکرد. دو سخنرانِ د نییرا تب استیس
  کردند.  دیک تاکیآن جهت تحقق سازو کار دموکرات

  کردند... سهیبا هم مقا ثیح نیرا از ا يالدیم 90 ۀبا ده نیالت يکایآمر يکشورها یِکنون تیهر دو سخنران، وضع
 یمین راو،یه تعبکه ب کاگویدانشگاه ش ۀگروه فلسف تیوضع ةبا مارتا نوسبام دست داد: دربار يکنفرانس، مجال گفتگو یۀحاش در

. نوسبام با میردبا هم صحبت ک ،ینیتگنشتایو ریاز آنها غ یمیاند و ن ینیتگنشتایکَوِل و یکونانت و استنل مزیج ریآن نظ ياز اعضا
نوسبام  نجامد؛ین یو دست کم انگاشتنِ علم تجرب فیاو به تخف ریبه تعب نکه،یداشت، مشروط بر ا یمتاخر همدل نیتگنشتایو ۀفلسف

هم  پاتنم یدان یکرد که م دیبود و تاک دهیبار او را قبل از مرگش در آنجا د نیکرد که آخر ادیپاتنم هم  يالریاز جشن تولد ه
  را دوست داشت.  نیتگنشتایو ۀفلسف یلیخ

رامپ بود، ت يروزی. نوسبام، هم نگران پمیبا هم صحبت کرد کایآمر يجمهور استیر يرو شیانتخابات پ ةدربار ن،یافزون بر ا
و بسط  جیوتر یاست. در سخنان ترامپ نوع نتونیکل نهیگز نیبهتر یکنون طیگفت در شرا یهم دلنگران سر برآوردنِ سندرز و م

  ...دید یرا م ینگپرر سمیپوپول د،یگو یکه از آن سخن م يا »یعدالت اجتماع« رغمدر سندرز هم، به  د،ید ینفرت را م
 کیرا که مکز يراهنما، اسناد روزگار م؛یکرد دنید puebla يِدو روز قبل، به اتفاق سخنرانانِ کنفرانس، از ساختمان شهردار

(  کیولکات يبایبزرگ ز يسایکل کیبود، به ما نشان داد. پس از آن، از  ایاسپان ةدر قرن شانزدهم به مدت حدودا سه قرن مستعمر
cathedralیالمکه فتوحات اس يروزگار ةکنند یتداع ادآور،ویبود و  یاسالم يمتاثر ازمعمار سایکل يبایز يعمار. ممیکرد دنی) د 

  کرده بود. يرو شیپ یکنون يایتا اسپان
 یم مذهبروند و در مراس یم سایبه کل کیاز مردم مکز يادینوسبام به من گفت بخش ز م،یآمد رونیب سایکه از کل یهنگام

 يرهااز کشو یکانادا و برخ کا،یچون امر يا یحیمس يبه کشورها کیاند. سپس اضافه کرد که مکز یحیکنند و مس یشرکت م
  کند.... یصادر م شیکش ییایوآس ییاروپا
  
 


