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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
ِّمھند پروفسور بقلم َ  * ٢٠١٥ دسمبر ١٨ لگماينه،ا فرانکفورتر روزنامه در خورشيده ُ
 بھشتی حميد: از رگردانب

 ٢٠١٧ نومبر ٠٩
 

  مدينه تا کهم از اسالمی، خداشناسی

 
ِّمھند پروفسور َ   خورشيده ُ

 قائل نمود می بيان خود نظر عنوانه ب آنچه و کرد می اعالم خدا ۀفرستاد لحاط به آنچه ميان را روشنی مرز محمد

 توان می طريق اين از فقط .است ضروری شخصی نظر و دينی باور ميان نھادن تفاوت زمان ھر از بيش امروزه .بود

 .ساخت ممکن اسالم در را اصالحات

 مکه در سال ١٣ را کار اين او .نمود آغاز ميالدی ٦١٠ سال در را اسالم به دعوت محمد مسلمانان، روايات مبنای بر

 .گفت بدرود را دنيا آنجا در سال ده از پس و عزيمت مدينه به ٦٢٢ سال در و داد ادامه

 سنگ کوشيد می اين بر عالوه مدينه در "کشور رئيس" قشن در .بود الھی پيامی ِرسول فرستاده، نقش در مکه در محمد

 که نيز را اخالقی عام اصول عبادی، اعمال و توحيد بر عالوه او فرستاده نقش در .بگذارد را قانونمدار حکومتی بنای

 آزادی عدالت، انسانی، کرامت به امروزه ما را اصول آن .نمود اعالم باشند داشته مصداق بايست می جوامعۀ ھم برای

 می مدينه در حکومت رئيس نقش در او .کنيم می تلقی انسانی اخالقی و اجتماعی وليتؤمس نيز و انسانھا ۀھم برابری و

 .رساند تحقق به بود اختيارش در ھفتم قرن در که یئھا آگاھی و وسايل طريق از را اصول اين کوشيد

 از .است شده قائل چند ھائی موقعيت در محمد ِخود را – حکومت رياست و پيام اعالم ميان –نقش دو اين ميان تفاوت

 می جفت يکديگر با را خرما درختان دھقانان چگونه نمود مشاھده آمد، مدينه به ه ھنگاميک او کنند می روايت جمله

 :داد تذکر چنين لذا .آمد می نادرست کاری اين داشت کمی اطالع کشاورزی کار از و بود بازرگان که او نظر به .نمودند
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 بھره زمان که ھنگامی .کردند صرفنظر کار اين از آنھا که بود اين ."نکنيد را اينکار که باشد اين بھتر شما برای شايد

 آنھا از مقابل، در او .دادند گزارش و رفتند پيامبر نزد دھقانان .نبود خوب درختان محصول رسيد، درختان از برداری

 مھمی شناخت شود فھميده سکوالر لحاظ به که اسالمی برای که داد تذکری و اند کرده گوش را او حرف چرا پرسيد

 خودم نظر اگر اما .کنيد تبعيت آن از کردم، ای توصيه شما به دينتان ۀبار در من ھرگاه .ھستم انسان يک فقط من" .است

 ."کنيد چکار دانيد می من از بھتر خود دينوی امور در شما ھستم، انسان يک فقط ھم من گفتم، را

 قائل نمود می بيان خودش نظر عنوانه ب آنچه و کرد می اعالم خدا ۀفرستاد لحاط به آنچه ميان را روشنی مرز محمد

 علمای که حالی در بود، مسلم امری نقش دو اين ميان تفاوت پيامبر اطرافيان برای .آمد پيش بارھا آن مشابه موارد .بود

 آنھا نظر به لذا .دانند می الھی فرامين از بخشی صورت به حکومت رئيس قشن در را محمد ھای کوشش امروزه اسالم

 زمان آن شرايط با ارتباط بدون – مرد و زن ميان روابط جمله از – مدينه در اجتماعی نظام و حقوقی مقررات تمامی

 در را کوششی ھرگونه برداشت، اين .نھند گردن بدان بايد مسلمانان ۀھم که خداست حکم الھی قانون لحاظ به بوده،

 مشکل را ديگری اجتماعی نظام ھر تأئيد و مسدود بود حاکم پيامبر زمان در که آنچه از حقوقی نظام تحول جھت

 رئيس عنوانه ب را محمد عمل جايگاه بخواھد انسان اگر اما .بينديشد گرا عقب سازد می مجبور را مسلمان ھر ساخته،

 گر جلوه است، ارزش مسلمانان برای که نآقر اخالقی و معنوی محتوای نگاهآ بداند، وی تاريخی شرايط در حکومت

 با بايد می و بوده پاسخگو را مشخصی تاريخی مقطع که آيد می نظره ب چنين شريعت نظام آن، مقابل در .گردد می

 .گردد ھمگام اجتماع تحول

 داشته وجود عدالت مانند انسانی ھای ارزش از زمان آن که درکی به نسبت ھمواره دباي می مسلمانان ديدگاه اين از

 می قرار مبنا را اسالم از درکی کار اين البته .آورند در عمل به حاضر شرايط با متناسب را ھا آن بتوانند تا بينديشند

 دخيل خود زندگی در را آن طرفدارانش که است تحول حال در و زنده زمانی تا اسالم .نيست بسته وجه ھيچ به که دھد

 .باشند داشته خويش قلوب در و

 فرايندی مشمول اسالم اينصورت در است نياز تازه تفسير به ھمواره مسلمانان زندگی در قرآن شدن روز به برای اگر

 .نيستند وابسته اجتماعی تحوالت به ھا اين زيرا .گردد نمی دينی عبادات و اصول بر شامل فرايند اين البته .است تکاملی

 ھای ارزش با اسالم امروزه که سازد می الزم خود تاريخی شرايط در شريعت احکام جايگاه به توجه نآ مقابل در اما

 ندارد ربطی شود درک ارزشی و معنوی لحاظ به که اسالمی .گردند ھمساز بشر حقوق از ما درک و دموکراسی اصلی

 یامعن به معنويت کنار در اسالم اين در .است بود چگونه ميالدی ھفتم قرن در مرد و زن روابط يا بدنی تنبيه که اين به

 قوانين بر مبتنی آن اساس که نيست دينی اسالم درک، اين با .اند اھميت دارای ارزشھا خدا با انسان شخصی ارتباط

 .باشد

 مشاجرات، از برخی دنبال به .آمد وجوده ب وی سياسی جانشينی سر بر دعوا که بود نگذشته پيامبر فوت از اندکی

 قدرت به مربوط اصل در مذکور دعوای .شد برگزيده خالفت به بود شده نيز دامادش که محمد قديمی دوستان از وبکراب

 و قرآنی اصول با که ارزشی نظام ،)٦٥٦ - ٦٤٤( سوم خليفه عثمان، حاکميت پايانی زمان در سرانجام .بود سياسی

 و عربستانۀ جزير شبه در واقع مناطقی بر تسلط با میاسال کشور زمان آن .گذارد تزلزل به رو بود ھماھنگ رسالت

َنسبی نزديکی با متناسب ًاکثرا جنگی غنائم پس آن از .بود يافته گسترش شدت به آن از خارج  و شد می تقسيم خليفه به َ

 طايفه دو ينا ميان در ثروت تمرکز موجب غنايم تقسيم بودند، اميه بنی و ھاشم بنی از نظامی رھبران اکثر که آنجائی از

 .گشت اسالمی ۀجامع درون در ارزشی شديد تحول موجب اين و .رسيد تر کمً انسبت تر کوچک قبايل اعضای به کشته
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 ندگیز در بپاش و بريز تشويق موجب بود، تناقض در پيامبر رفتارھای و ھا ارزش با که اقليت ميان در ثروت تمرکز

 پاسخ .گشتند "اسالمی وجدان" نقش دارای داشته، انتقاد روند اين بر مظلومين و گرفتگان قرار تبعيض مورد .گشت

 که را چيزی توانم می من چگونه" :بود اين کند گيری کناره خالفت از خواستند می او از که خود منتقدين به سوم ۀخليف

 که بود خاطر بدين ت،ام به پيشين خليفه دو مانند ديگر نه و خداوند به اشاره ؟"واگذارم کرده آن ولؤمس مرا خداوند

 و گرفت خود به نيز دينی ۀجنب حال عين در سياسی، اپوزيسيون ديگر اکنون .بازيابد را مشروعيت لرزان، خالفت

 .گشت عثمان قتل موجب ٦٥٦ سال در عاقبت سياسی ۀگرفت وضعيت

 پيرو گروه جانب از او گزينش البته .گشت انتخاب خليفه چھارمين به محمد عموی پسر علی عثمان، شدن کشته از پس

ه ب امت ميان در عميق شکافی صورت بدين .نشد شناخته رسميت به بود، سوريه امير که اميه بنی ۀطايف از معاويه

 با سوريه امير .کردند جنگ اعالم علی به معاويه پيروان ٦٥٧ سال در .گشت آشکار علی مرگ از پس که آمد وجود

 پيامبر داماد و عمو پسر عليه جنگ اما .آمد در حرکت به بودند مستقر انشپيرو و علی که عراق سوی به سربازانش

 جنگ و نمود ايراد سربازانش به خطاب سخنانی معاويه جھت ھمين به .بود الھی ًترجيحا و قوی مشروعيتی مستلزم

 و ما ميان امر اين و آورده بدينجا را ما او که است الھی سرنوشتی از بخشی اين و" :خواند خدا خاطر برای را مزبور

 آنچه ھر خدا اما .رفتند نمی جنگ به آنھا خواست می خدا اگر" :گويد می قرآن در خدا زيرا .گيرد می صورت عراقيان

 سلطنت به را خالفت وی کار اين با .گمارد خويش سياسی جانشينی به را يزيد پسرش معاويه بعدھا ."کند می بخواھد

 در مردم و است الھی مشيت يزيد، به مربوط ِامر اين" :گفت امت به خطاب وی نيز وردم اين در .نمود تبديل خانوادگی

 بود، اسالم در ديکتاتوری حاکميت اولين بنيانگذار تنھا نه معاويه کار اين با ."ندارند دخالتی حق گونه ھيچ زمينه اين

 .مودن أايف سنت اھل ميان در الھی سرنوشت به باور ايجاد در را مھمی نقش بلکه

 است منزه" :گفت خود ۀخطاب اولين در او .گرفت دسته ب را حکومت زمام يزيد ٦٨٠ سال در معاويه فوت از پس

 خواست به دادن مشروعيت ترتيب بدين ."دھد می نعمت بخواھد که ھر به و کند می اوست مشيت آنچه ھر که خدائی

 راه خداشناسی به سياسی مقاصد با که الھی سرنوشت به باور .گشت آغاز سيستماتيک طوره ب اسالم تاريخ در قدرت

 مخالفت و است الھی مشيت گيرد می صورت دنيا در آنچه ھر باور اين اساس بر .داشت محوری نقش ميان اين در يافت

 در که آنگونه قدرت ديگر اکنون .گردد )دين از خروج( ارتداد موجب تواند می بوده، الھی مشيت با مخالفت حاکم، با

 .گشت می توجيه خدا جانب ازً مستقيما بلکه نبود داشت، مردمی مشروعيت و بوده ءخلفا اولين نزما

 درگاه در خويش اعمال برای خليفه که گشت قانع ءعلما از تن ٤٠ توسط بود اميه بنی خلفای ازدومين خليفه  که يزيد

 پس نيست، ولؤمس خدا مقابل در او که آنجائی از و دھد انجام تواند می بخواھد که کاری ھر لذا نداشته، وليتیؤمس الھی

 ديدتھ را مردم مروی، بن عبدالمالک اميه، بنی خلفای از ديگر يکی .ندارد وليتیؤمس وجه ھيچ به نيز مردم مقابل در

 خليفه مفھوم .کرد نيز را کار ھمين و ."کنم می جدا تنش از را او سر .کند گوشزد تقوی به مرا که کسی بر وای" :کرد

 . بودزمين بر خدا جانشين یامعن به بلکه گشت، نمی تعبير محمد جانشين یامعن به ديگر حال

 در مأمون، عباسی، ۀخليف فوت از پس .سازند مزين "الھی سايه" نظير القابی با را خود که اين به نمودند آغاز ءخلفا لذا

 به که کسی" يا "خدا جانب از فاتح" مانند فتند،گر قرار خدا ارتباط در ءخلفا القاب که گشت جاری سنت اين ٨٣٣ سال

 يک سراسر فرانسه در که اين خاطره ب سعودی عربستان سلطان از حاضراست عالمی کدام امروزه ."دارد اتکاء خدا

 سرباران که حالی در است، نموده ايجاد بناھا خود برای و گرفته دسته ب تعصيالتش بردن سره ب برای را دريا ساحل

 بخواھد؟ وليتؤمس مشغولند، سرانجام بی جنگی به مني در او
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 خداشناسی و رستگاری بر سياسی تحوالت چگونه که است اين ساختن روشن برای فوق تاريخی ۀگذشت يادآوری

 ھمان در اما .بود سياسی و اجتماعی معنوی، رھائی جھت در رسالتی اصل در محمد رسالت .است بوده مؤثر اسالمی

 نمود اعتراض که ھر و هللا خليفة از مطلق اطاعت و خانوادگی سلطنت ای گونه به شد تبديل فتخال اول سال چھار

 خود که بود مقبول اسالم از برداشتیء خلفا اکثر برای .درباری علمای تأئيد با نيزً غالبا گشت، زندانی يا شکنجه کشته،

 انگيز شگفت لذا .برابری و آزادی عدالت، ھای ارزش سوی آن در نمود، می مشغول تعصب و فقھی مسائل باً عمدتا را

 بيش اليبي در قذافی و مصر در مبارک رژيم مانند ديکتاتوری ھای رژيم جانب از ھا سلفی ويژه به ما زمان در که نيست

 ساخت که اين به ندارند ای عالقه و نبوده سياسی ناب، اصطالح به ھای سلفيست ھمين زيرا .شدند می حمايت ھمه از

 خدا، از اطاعت ۀالزم که کنند می حرکت موضع اين از آنھا عکس،ه ب .برند الؤس زير به را قدرت موجود ھای

 .است نشينان برمسند از اطاعت

 می سرکوب شدت به سکوالر ِمستبدان جانب از اسالمی کشورھای در طلبان اصالح ھای کوشش نيز جھت ھمين به

 به و دانند می عدالت و آزادی ھمسوی کرده، تبليغ را خويش به اتکاء و یفکر استقالل اصالحات طرفداران زيرا .گردد

 .نيست )قدرتمداران( ِمقبول است، اصالحات جنبش ِمطلوب که آزادی انسان ھمين درست و .نھند می ارج انسان خرد

 خود که اسالمی خداشناسی آن جھت ھمين به .کند نمی اطاعت چرا و چون بدون و شود نمی سرکوب سادگیب زيرا

 کننده محدود خداشناسی آن مقابل در .رسد می نظر به خطرناک دھد، قرار ھدف را او اجتماعی و فردی عالئق و انسان

 .است مستبدان مطلوب کند می تبليع را چرا و چون بی اعتاط ۀروي و داشته نظر مد در را ديکتاتور خدائی که ای

 را "متن معنای" کتاب گذشته قرن ٩٠ ۀدھ ھای سال در بوزيدا حامد نصر )مصری( شناس قرآن و اديب ھنگاميکه

 او .نمودند متھم ارتداد به را وی کنند، قرائت اش مکانی و زمانی چوبرچا در را قرآن که نمود پيشنھاد آن در و منتشر

 ترشسگ ھرزاال در حتا سلفيستی دستجات که حالی در گريزد لنداھ به اعدام حکم از خويش نجات برای گشت مجبور

 جنبش به تواند می گردد محفوظ سياس برداری بھره از دين آن در که حکومت از دين تفکيک از گونه آن فقط .يافتند

 .دھد رشد فرصت اصالحاتی ھای

 جانب از قدر چه .است تغيير قابل غير اسالم مکتب که است تصور اين در اسالمی خداشناسی اصلی مشکل يک امروزه

 مقابل در را خود که مسلمانانی ؟"ندارد اصالح به نيازی اسالم" که خوانيم می يا شنيده ھائیگفتار چنين مسلمانان

 لذا .است يافته انجام کامل طور به اسالم درک که کنند می استدالل چنين ًعمدتا اند ساخته مسدود اصالحات ھرگونه

 می گفته بايد آنچهۀ ھم نھم قرن تا اکثر دح چه؟ برای تغيير چه؟ برای کردن روز به چه؟ برای ديگر اصالحات انجام

 را امروزه ھای پرسش پاسخ بتوان تا کرد مطالعهء علما آثار در و رفت بايد جھت ھمين به .است سده نوشته و گفته شد،

 بدان پدرانمان آنچه بر ما" :است؟ شده نقل قرآن در که پيامبران مخالفان استدالل با دارد تفاوتی چه اينان استدالل .يافت

 ."مانيم می استوار داشتند اتکاء

 برای ترتيب بدين .کند می سلب را آزادی خود، از که است نھفته منجمدی رويکرد اصالحات از زدن باز سر پس در

 :پرسم می کنند، می موضعگيری بسته ِرويکرد اين با که مسلمانانی از من .ماند نمی جائی شناخت، عامل نقش در خرد

 ھمين که بودند کسانی پيامبر اصلی مخالفان گرفتند؟ می قرار سو کدام در کردند می زندگی پيامبر زمان در آنھا اگر

 و پدران ھای سنت زيرا ندارند، اصالحات به احتياجی که بودند نظر بدين که کسانی :داشتند را منجمد رويکرد

 محمد پاسخ .است ساخته مستند بسياری اردمو در رويکرد اين بر را انتقادش قرآن .دارند جانبه ھمه مصداق اجدادشان

 ."سازد روز به را آنھا دين تا فرستد می را کسی سال صد ھر مردم اين برای خدا" :گفت می وی .بود روشن کامال

 است رويکردی است مھم آنچه .نيست ،باشد نھاد يا فرد چند يا يک به مربوط که اين يا صد عدد سر بر موضوع اينجا
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 ھيچ به خود بيان اين با محمد .بيند می نشده مسدود و باز فرايند يک در را دين که رويکردی – شود یم دعوت بدان که

 دين ھر در که ھمانگونه کند، اشاره خواست نمی اسالم درک از دائمی اصالح اساسی ضرورت از غير به ديگری چيز

 .است نياز بدان نيز ديگری

 که، اين به شود می مربوط بلکه .باشد داشته وجود نقصی اسالم در گويا که ندارد ضرورت دليل اين به دائمی اصالح

 فقط زيرا .کند می توصيه را آن قرآن که ھمانگونه سازد، روز به دائم طور به زندگيش در اسالم از را مسلمان درک

 دين اصول که دھد ینم معنی چنين دين اصالح ضرورت بنابراين .داشت نگاه زنده را اسالم توان می که است بدينگونه

 گيرد، قرار بررسی معرض در بايد آنچه :است آن از ما درک گردد روز وبه يافته تغيير بايست می آنچه .يابند تغيير

 توانند می مسلمانان که است زندگی واقعيت با دين روئیه روب و تقابلدر فقط زيرا . آنھا برای ما دالئل و ماست مواضع

 خود و ماند خواھند باقی گذشته ھای سنت و مواضع بازسازی بر منجمدانه وگرنه .گيرند هتازۀ بھر اسالم از ھمواره

 .مرد خواھد نيز اسالم

 الزم شرايط بايد می گردد، حاصل انسانی ۀتجرب و تفسير متن، ميان متقابل ارتباط از اسالم از برداشت باشد قرار ھرگاه

 ۀدرج در آن برای .کننم می تعبير علم آزادی اصل به امروز ما را ينا :گردد پاسداری و تضمين متقابل تأثير اين برای

 مسلمان زندگی با آن ھمراھی و ساختن روز به خاطره ب اسالم دائمی تفسير زيرا .است نياز آدمی آزاد ۀانديش به اول

 اجتماعی ۀمحاک مناسبات به که نيست اين دينۀ وظيف .نيست اجتماعی توقعات با آن کردن ھمساز یامعن به فقط

 دائمی جوی و جست دين ِساختن روز به از .دھد می تنزل قدرت برای شدن وسيله به را دين کار، اين .بخشد مشروعيت

 تازه شکوفائی توانند می چگونه شان اخالقی اصول و معنی محتوای تمام با اديان که است منظور پرسش بدين پاسخ

 .يابند

 تآي بدين آنھا .بنگرند باز ِروند يک صورت به اسالم به که است مشکل لمانانمس از برخی برای که آگاھم اين بر من

 به مربوط احکام تآي اين در که اين از گذشته .)٣ : ٣("کردم کامل را دينتان برايتان من امروز" :کنند می اشاره قرآن

 شاھد اسالم ھای انديشه يختار است، منظور حج يا رمضان ماه در روزه روزانه، نماز مانند عبادی آداب و تغذيه

 پيامبر فوت از پس مدت ترين کوتاه در که حقيقت اين تنھا لذا .است اسالم از برداشت ِساختن روز به ِعملی ضرورت

 امر يک تنھا نه اسالمی ايمان بودن روندی ديناميزم که دھد می نشان آمدند وجوده ب متفاوتی حقوقی و عقيدتی مکاتب

 .داشتند اختالف ھم با مھم موضوعات از بسياری در مکاتب آن .است گرفته سرچشمه اسالم طبع از بلکه است بديھی

 ١١١١ سال در الغزالی جمله از .بود روشن کار آغاز ھمان از مسلمان علمای از برخی برای دائم تجديد اين ضرورت

 و.ندارد وجود انسانھا بدون الماس .نيست انتزاعی چيزی اسالم ."اسالمی علوم حيات تجديد" عنوان تحت نوشت کتابی

 بدين خود ھمه از بيش مکاتبش ِگرفتن قرار استفاده سوء کنار در اسالم .ندارد وجود ھا انسان بدون نيز سنت و قرآن

 .ّسنت لوای تحت آزادی سرکوب :است دچار رويکرد

 زير به ھمواره بايد ھا آن .ندا نکوھيده خود خودی به ھا سنت که باشم گفته خواھم نمی وجه ھيچ به سخن اين با من

 بدين .گيرند قرار بررسی مورد ھا انسان زندگی واقعيت با شان بودن متناسب و بودن بديھی به نسبت و رفته الؤس

 می نھاده ارج بدانھا فھميد، تازه دائم بلکه نداده، انتقال شرايطی ھر به ناپذير تعرض صورت به را آنھا اگر صورت

 يک تاريخ با اسالمی شناسی خدا اينچنين و .باشند می اند آمده وجوده ب آنھا در که شرايطیۀ زاد ھمواره ھا سنت .شود

 تقابل حال در نيز امروزه تواند می و است گشته ايجادتقابل  در دارد، که بسياری ھای تفاوت و ساله صد چھار و ھزار

 و مانده باقی است، بوده اسالمی شناسی خدا از میمحک بخش ھمواره که بزرگی ديناميزم اين که صورتی در يابد، ادامه
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 می حرکت لوحانه ساده تصور اين از آنھا .کنند می رد را ديناميزم اصالحات، مخالفان اما .گيرد قرار محافظت مورد

 .است شده گفته کنون تا چيز ھمه که کنند

 .کنند می محدود مقرراتی و حقوقی سطح به را آن مسلمانان از بسياری که است اين دچار شدت به ھمچنين اسالم

 مجاز چيز چه ندارم؟ را کاری چهۀ اجاز و ھستم مجاز کاری چه انجام به :بداند خواھد می اول ۀدرج در مؤمن شخص

 يک عنوانه ب که کسی کند، تربيت خود به متکی موجودی به را آدمی خواھد می قرآن اما حرام؟ چيز چه و است

 و باشم داشته دوست را خدا توانم می چگونه من اما .آورد حرکت به را انسان ِدل خواھد می دين .يابد رشد دينی شخص

 خوھند می مربيان از برخی شود؟ تعريف حقوقی مقوالت طريق از فقط او با من ۀرابط که صورتی در کنم، اعتماد بدو

 قرآن که حالی در .است مطرح احکام رایاج فقط خدا برای که باورند اين بر زيرا .رسند نتيجه به آلود ھراس ِتربيت با

 او .دارد انسان به رو شروط و شرط بی و است نزديک انسان به خدا زبان، اين با .گويد می سخن ديگری زبان به

 اما .)٥ : ٥٤( "دارند دوست را او آنھا و دارد دوست را آنھا او" .کند می تعريف دوستی ۀمقول با انسان با را اش رابطه

 .ايم نھاده را ه ئیقبيل خدای يک تصوير آن جایه ب و باختهً تقريبا سفانهأمت مسلمانھا ما را محبت با خدای اين

 نه و است آنان متوجه فقط خدا بخشايش و لطف که است حاکم باور اين مسلمانان از بسياری بر که نيست شکی اين در

 که مشکلی .ھستند ديگران از باالتری ارزش رایدا "مسلمانی" ۀ مشخص داری ھای انسان ترتيب بدين .آنان از غير

 غير عليه ھمواره آخرت در که باشد قائل خود برای را حق اين خدا که صورتی در :است اين آيد می وجوده ب اينجا

 غير عليه که بدانند محق را خود توانند نمی افراطيون آيا نمايد، جھنم ملعون را آنان ۀھم و اعمال خشونت مسلمانان

 و است دقيق خيلی مورد اين در قرآن باشد؟ نکوھيده داند، می درست خدا که چيزی بايد چرا ورزند؟ خشوت انانمسلم

ُتکثر، ۀبار در َ  ابدی سعادت قول ديگران و يھوديان و مسيحيان به خود ّنص در و )٥ : ٤٨( کرده صحبت الھی مشيت از َ

 .)٥ : ٦٩ و ٢ : ٢٦( دھد می

 انحصاری" زيرا .است شده گذاری بنيان خشونت بودن، انحصاری ِنفس در که داشت ورد نظر از توان نمی را اين

 خدا نام تحت زدن رد دست اين اگر و ."ديگران" ۀسين به زدن رد دست جز به نيست ديگری یامعن ھيچ به "بودن

 اين توحيدی دين هس ۀگذشت در .نجامدبي ھا جنگ به تواند می و گيرد می خود به مطلق مشخصات آنگاه گردد اعمال

 و بوده مطلق حقيقت، ترتيب بدين .است حقيقت خود، خدا اسالمی، برداشت اساس بر .ايم کرده تجربه کرات به را پديده

 اختيار در را خدا تواند نمی کس ھيچ .گيرند خود اختيار در را حقيقت توانند نمی مؤمنين لذا .ندارد تعلق کس ھيچ به

 اين .شود آن صاحب تواند نمی ھرگز اما شود، نزديک حقيقت به تواند می انسان .ھستند قيقتح جويندگان فقط آنھا .گيرد

 برای باشد ای جوينده تا فراخواند فروتنی به را انسان و محفوظ شدن متعلق از را حقيقت بايد است، حقيقت خدا که گفته

 از حقايق نمودن اجباری .يافت نتواند دست بدان ھرگز اما يافته، راه آن نزديکی به که آگاھی اين با حقيقت، به تقرب

 گشايد، می را خويش خود، ميل با که سازد می تبديل آزاده انسانی به را انسان که اسالم دوستی انسان ۀروحي با باال،

 .دارد تناقض

 البته .اند تهنوش و گفته کنيم می تعبير اسالم اساسی اصالحات به امروزه ما که چيزھارا خيلی مسلمان طلبان اصالح

 تحتً غالبا اسالمی کشورھای در آنھا .بنيادھا حفاظ در نه و اند کرده عمل فردی طور به که است بوده اين آنان مشکل

 که بنيادھائی به اصالحات اما .کنند عملی را کارشان نتوانند که ند امحصور ھائی چارچوب در دستکم يا ھستند تعقيب

 دارای بالنفسه علم آزادی که لمانا در اينجا .گيرد صورت شان ۀبار در بحث بتواند تا دارند، نياز کنند حمل را آنھا

 به .باشد محفوظ دولت جانب از چه و مسلمانان جانب از چه اندازی، دست ھرگونه از خداشناسی بايد می است ارزش
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 کشورھای از بسياری در رحاض حال در که است بزرگی شانس لمانا ھای دانشگاه در اسالمی خداشناسی تأسيس ويژه

  ندارد وجود اسالمی

=============. 

َّمھند - * َ  شناسی اسالم کرسی رئيس و دينی علوم استاد و شناس اسالم شناس، جامعه بيروت در ١٩٧١ متولد خورشيده ُ

 .است مونستر دانشگاه دينی ھای پژوھش مرکز در
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