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 الخامس الباب

 الخاتمة

  تسنباط اال .1

إن تفوق األفعال الصالحة ال يعني وضًعا دائًما متفوقًا في الدين االجتماعي للمجتمع 

إن المسلمين ككيان اجتماعي ليسوا متفوقين على اآلخرين ، ألن مثل هذا الموقف  .المسلم

القرآن بسبب غطرستهم سيضعهم وإلههم الضيق في نفس الفئة مثل أولئك الذين يحتقرهم 

إن توبيخ القرآن على اآلخرين حتى ال يبنوا ادعاءاتهم  .وشغفهم لتخصص الله في مجتمع ضيق

بالنسبة له ما جربه ولك ما جربته ، ولن  .كان ذلك من الماضي :بالتفوق على إنجازات أجدادهم

ال يوجد سبب في أن هذا ينطبق على  (2: ) 131 البقرة( تسورةالقرأن ) ُتسأل عما فعلوه

 .المسلمين بعد النبي محمد

، 111 أيطت ،ايسطك تعدد األديطن أتسطس الني أصاحت الاقرة خمس أيطت من تسورة هبطك

وجود خالص وعد به الله لكل قطل  رفض النفرد و بوضوح الني، )2) 12 ،111، 131، 131

الخير )األعمطل الصطلحة( بغض البظر عن اننمطئهم من يؤمن به وفي اليوم األخير ، مصحوبًط بفعل 

  .الديبي الرتسمي

عالوة على ذلك ، فإن القرآن ال يساوي بين جميع الناس وأفكارهم ، ولكنه يخرج من   .1

تعدد في هذا الصدد ، يجب على أنصار  .الفرضية القائلة بأن فكرة الشمولية تفوق التفرد

الذين يصرون على أن التعبير عن األديان األخرى ال أولئك ”أن يكونوا على رأساألديان

يمكن مقارنة  .”يساوي شيًئا وأن التعبير عن دينهم هو السبيل الوحيد لتحقيق الخالص
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العالقة بين الشكل الشمولي للدين وشكله الحصري بالعالقة بين بلد ديمقراطي واألحزاب 

   1.السياسية الفاشية ، كما يوضح العسكري بشكل مقنع

2. Inklusivitas  ليس فقط في شكل رغبة في قبول وجود كل فكرة وممارسة ، ولكنه يؤدي

أيًضا إلى أهداف معينة ، مثل تحرير الناس من الظلم والعبودية للبشر اآلخرين حتى يتمكنوا 

كما هو موضح ، وفًقا للقرآن ، فإن االعتقاد بأن شخًصا ما لن  .من عبادة الله بحرية

سبحانه وتعالى وسيرك ، يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالممارسات االجتماعية  ُيحاسب أمام الله

لضمان العدالة للجميع ،  .واالقتصادية التي كانت موجودة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت

من المهم أن يعمل النبي محمد وشعبه بنشاط ضد هذه المعتقدات المختلفة وعدم منحهم 

  .مواقف متساوية

إن مهمة المسلمين  .مسؤولية دعوة الناس إلى الله وطريق الله ، على هذا النحو ، ستستمرإن   .3

من يعتبر حليفا  من سيتم استدعاؤه؟ .اليوم هي مراقبة معنى ذلك في كل مرة وفي كل مجتمع

هذه هي األسئلة التي ستطرح دائًما في  كيف يعرف الناس طريق الله؟ في هذا النداء؟

حديد حدود الذات واآلخرين من خالل نموذج العدالة والظلم وضبط مجتمع حيث يتم ت

النفس والتحرير ، وحيث يكون اختبار نزاهة المرء كإنسان تمجده الله يتحدد بمستوى 

  .االلتزام بالمحافظة على ذلك المجد

أو تدميره  الراهن الفصل العنصري أجل من الدين ليس مجرد مشارك في النضال ، سواء

  .احة معركة بحد ذاتهاالدين س ؛

                                                                 
الديمقراطية ويسعى إلى اإلطاحة بالحكومة بالقوة لخلق نظام فاشي اجتماعي ال مكان فيه للتعبير إذا كان حزب أو مجموعة ال يوافق على القواعد 1

يجادل العسكري بأن أساس التعايش هو االعتراف بتفوق التعددية  321.، صAskari 1811 الديمقراطي ، فال يمكن للمجموعة المطالبة بحقوقها الديمقراطية
التي تعارض الديمقراطية وتعتزم اإلطاحة بالحكومات الديمقراطية عن طريق العنف من أجل خلق المبادئ الفاشية االجتماعية ، ال قال إن المجموعة  .والديمقراطية

ضهم هذا التشبيه الموسع للمتدينين ، على حد قوله ، يعني أن الحقوق التي يمتلكها المتدينون تجاه بع   5. ،ص 1811 يمكنها المطالبة بالحقوق الديمقراطية
 المرجع السابق يؤكد على التنوع الديني من أجل تمجيد الله الواحد والمتعالي بطرق ومعتقدات مختلفة  ...البعض يجب أن تكون مستمدة من الهوت مشترك 
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 قنراحطتاأل .2

اقتراحات لباحثين إضافيين مفادها أن تفكير فريد إيساك ال ينفصل عن البيئة االجتماعية 

من عدة وجهات نظر ألفكار إيساك التي تمت مراجعتها في هذه  .والدينية للمقيمين والمثقفين

، يبحث فريد إيساك عن أرضية مشتركة للوصول إلى الحقيقة حيث يتم استخراج  الرتسطلة الجطمعية

الحقيقة من مصادر تعاليم جوهرية دينية مثل القرآن الكريم باإلضافة إلى كتب دينية أخرى مثل 

ما يعلق في ذهنه فيما يتعلق بالمشاكل األساسية للتعددية  يمكن التغلب على اإلنجيل ، بحيث

 أفريقيط الجبوبيةفي  الفصل العنصري نظام باع الديانات األخرى لمحاربة اضطهادوالتعاون مع أت

  .الذي جلبه الغزاة وال يوجد أي شك أو الشكوك عند التعاون بين األديان لمحاربة الظلم

 يسطكإفي الواقع ، في هذه الرسالة هناك أوجه قصور ال تغطي جميع أفكار فريد 

ومع ذلك ، ووفًقا للموضوعات التي نوقشت ، يأمل المؤلفون في أن ُتجرى في  .بالتفصيل

باإلضافة إلى  النعدد األديطنالدراسات المستقبلية مناقشة حول رسالة تشكل أساس 

وبالفعل ركز المؤلف منذ البداية على الدراسة في سورة البقرة التي أصبحت األساس  .سورةالبقرة

ال تغييرات على أن القرآن ال يجب مناقشته ولكن أكثر من ذلك هو إلدخيسطك الرئيسي لفريد إ

  .العمل الذي يجلب رحمان الليل
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