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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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 Social اجتماعی

  
  حميد بھشتی، برلين

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٢
  

  آيا ما مسلمانھا حقيقتا آزاد ھستيم؟
 

 امسال اسالم در ۀھفتبه مناسبت جلسه ای تحت ھمين عنوان در چارچوب » اساس اسالم: آزادی«ۀ انديشه ای در بار

  .برلين

  

  خدا:  محور تعاليم اسالمۀ در بارءابتدا

 خدا گفته می شود، ۀآنچه در بارۀ اين بدان معنی است که ھم. خدا مطابق فھم معمول، خالق طبيعت، جھان و ھستی است

قانونمندی طبيعت و جھان مصنوع خدا بوده، او قوانين طبيعی را .  با جھان و طبيعت در تناقض باشدنمی تواند با ھستی،

  .وجود آورده نقض نمی کنده که خود ب

اگر قوانين طبيعت در نقاط مختلف جھان با ھم متفاوت می بودند در . علم می کوشد قوانين طبيعت را کشف نمايد

ه علت و معلول باشد بۀ لذا ھيچ تغييری در قانونمندی عام طبيعت که رابط. داينصورت علم فاقد مصداق عام می بو

  .وجود نمی آيد

او ھرگز اساس خلقت را که مصنوع خود اوست . علت و معلولۀ خدا خالق جھان است بر اساس رابط: کالمۀ خالص

  .اين بدان معناست که خدا مستبد نيست. نقض نمی کند

  کند نمی لعم استبدادی معلول و علت خدای

  

  اکنون در باره مصداق اسالم

 توسط خود او ًيکی آنچه که تا فوت پيامبر بود که مستقيما. اسالمی که ما از آن سخن می گوئيم دستکم دو مصداق دارد

و ديگری اسالمی که در طول تاريخ و تحت تأثير حکام مختلف و در نقاط مختلف جھان به . توضيح و تفسير می شد

  .مصداق اولی را در اينجا اسالم حقيقی و مصداق دومی را اسالم واقعی می نامم. تحول يافتانواع متفاوت 

اين بديھی است که در . چه مقصودی نھفته است» آزادی، اساس اسالم است«حال می بايد دريابيم که در اين ادعا که 

يد ئتأی که بدانھا اسالمی گفته می شود صحت اين ادعا به سختی قابل ئقريب به تمامی کشورھاواقعيت اسالم در اکثر 

 سر آنھا را در مواردی از:  در مورد زنانی که رفتار جنسيتی آنھا با قوانين عربستان سعودی در تناقض باشدًمثال. است

ی جمھوری اسالمی ايران ی که زندگی اجتماعی و سياسی آنھا مورد پسند حاکميت فقھائيا انسان ھا. تنشان جدا می کنند

  .اين تضاديست که در برداشت از اسالم به عنوان حکومت دينی وجود دارد. آنھا را به زندان می افکنند: نباشد
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 ۀمبھم در برداشت ما از اسالم است که آزادی را از ما سلب نموده و ما را مجبور می کند به ھمۀ اين درست ھمان نقط

  . عمل کنيم،لھی می شناسيمعنوان قوانين اه آنچه را که ب

از ھمين اجبار، اجباری ناشی می گردد که حاکميت ھا تحت عنوان دين بر ما مستولی می کنند يا که ما را به تبعيت از 

  .ال بريمؤی که به خود اجازه ندھيم حکم فقھی آنھا را به زير سئمی سازد، تا جامراجع دينی وادار 

. اين آزادی را ما بايد خودمان به دست آوريم. ی از اسالم واقعی آزادی ھستحال پرسش من اين است که در چه مورد

د می بايد مطابق اعتقاد خودشان عمل اافر. در مورد وظايف اسالمی به نظر من وظايف فردی می بايد اختياری باشند

 آيا اين مجاز است ًه مثالکنند و در مورد وظايف اجتماعی می بايد توافق اجتماعی رفتارھای سنتی ما را روشن سازند ک

ل شوند، آيا اجبارھای سازمان يافته را بايد تحمل کرد، آيا رفتار وکه نوباوگان توسط پدران يا برادران خويش کنتر

ّمعمول با غير مسلمانھا يا تابعين مذاھبی را که در اقليت ھستند مانند سنی ھا، شيعيان، ايزدی ھا يا طرفداران ساير 

   تحمل کنيم؟مذاھب را می بايد

ما بايد نظر خود را در تمامی اين موارد مطرح سازيم و در اين کارھا دخالت کنيم تا که آزادی را که حق ماست به 

  .دست آوريم

  ٢٠١۵بر و اکت٧حميد بھشتی، برلين، 

  

  

 

 


