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  شکال پنھان در بافِت باور اسالمیاِ 
 ١٨ و ١٧رخ ؤ مۀمندرج در شمار» ايِريورگ م«نام ه  برلينر سايتونگ از خواننده ای بۀ رسيده به روزنامۀنام

  ٢٠١۵ جنوری

***  

پاريس و بدين حقيقت که در تمامی نقاط جھان غرب، يعنی در ميان ما نيز امکان وقوع يک چنين ۀ با توجه به لرز

  .کاری می رود، می توان تصور نمود که رويکرد اجتماعی مقابله با اسالم بيش از پيش مسالمت آميز نباشد

پاسخ ھای .  ما پيوسته اندۀرسد اين تذکر عاّدی کفايت کند که اکثريت مسلمانان صلحجو بوده و به جامعبه نظر نمی 

ی خطا است راه چاره ئوالن دينی نيز که يکسان شمردن اسالم و اسالمگراؤسوگندوار بسياری از سياستمداران و مس

  .نبوده و به نظر می رسد که اين مشکل ريشه دارتر از اينھا باشد

ايد ديد چرا کشتارگران و سوء قصد کنندگان نيز ھمانند مسلمانان صلحجو خود را به اسالم و رسول خدا منسوب ب

در سراسر گيتی سوء قصد کنندگان مسلمانی مشاھده می شوند که اعمال خويش را با دينشان توجيه می . می دارند

ائيان، شاھدان يھوه، متديست ھا و غيره اين پديده را که نزد پيروان ساير اديان مانند ھندوھا، بود در حالی. نمايند

به ھمين جھت اين پرسش مطرح است که اشکال پنھان در باور اسالمی کدام است؟ آيا پاسخ . نمی توان مشاھده نمود

  مناسبی بدين پرسش از جانب اشخاص مطلع چه در غرب و چه در جھان اسالم وجود دارد؟

اينھا :  با اين تناقض آشکار صورت گرفته است که از اين پاسخ معمولی فراتر رود که  از جانب مسلمانانتقابلیآيا 

خويش و روشنگری امت اسالم در جھان در ۀ منحرفينی ھستند که عقايد خويش را به خطا تفسير کرده اند؟ کاِر تزکي

 شود ادعای تنھا دين ی نفوذ به سراسر گيتی دست برداشته و حاضر میاچه وضعی است؟ اسالم چه زمان از دعو

کامل بودن را رھا نمايد؟ فقط پاسخ بدين پرسش اساسی است که می تواند احترام به اسالم را در جھان غرب ميسر 

  .سازد

زندگی اسالمی به گونه ای باشد که ۀ من نمی توانم اشخاصی را در کشورھای دموکرات تصور کنم که ھدفشان نحو

بوعات طماز حقوق زنان گرفته تا معاشرت با ھمجنس و آزادی .  وجود دارددر عربستان سعودی، ايران يا عراق

اين موضوعات است که . عنوان دين رسمی خود معرفی می کنند فاقد جذابيت استه در اين کشورھا که اسالم را ب
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پا موجب لمان نيز که فراتر رويم در سراسر اروالمان موجب مخالفت علنی با اسالم گشته اند و از مرزھای ادر 

که  که آيا در مقاومت در قبال اسالم تغييری حاصل شود فقط بستگی دارد به اين اين. مقابله با اسالم می باشند

  . اسالم باشندۀمسلمانان در سراسر گيتی حاضر به روشنگری در بار

  ٢٠١۵جنوری  ٢٢

 


