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مسجد إبن رشد – غوته

األساس الديني ملسجدنا هو إسالم ليربايل علامين ،يفصل القوة الدينية
و الدنيوية عن بعضهام البعض .إضافة اىل ذلك ،ندعم تفسري القرآن و
الحديث يف إطار تفعيل نقد تاريخي عرصي و تحقيق العدالة الجنسية.
يرتبط اسم اإلسالم منذ عقو ٍد باإلرهاب ،و نحن نرى أن من واجبنا
تصحيح هذا الفهم املشوه ملفاهيم االسالم وتعاليمه ،بحيث يعكس
صورة اإلسالم املسامل الحر.
مسجدنا قائم عىل التنوع ،حيث يقف السنة و الشيعة و العلويون و
الصوفيون جنباً إىل جنب ،نسا ًء و رجاالً سواسية ،باختالف توجهاتهم
الجنسية املرشوعة ،يستشعر جميعهم الروحانية و كأنهم يف منزلهم.
لذا كان لزاماً أن يكون مسجدنا هذا مكاناً يجمعنا فيه اإلميان بالله
املحب الرحيم.

نود أن تصل رسالتنا للجميع ،نسا ًء و رجاالً و اطفاالً ،رسالة القبول و
الحب و التفهم .أبوابنا مفتوحة لجميع الناس من ذوي االتجاهات
اإلميانية املختلفة ،كذلك الذين ال يؤمنون بالله ،ليك نتناقش سوياً،
وهذا هو رأينا الذي يشمل اإلميان بالله الذي خلق كل يشء.

غوته و اإلسالم

مل يكن غوته مجرد شاعر موهوب و فيلسوف و عامل طبيعة ،و إمنا أيضاً
معجباً بالزهد اإلسالمي و الفلسفة و الالهوت .قرأ الغزل الفاريس للشاعر
حافظ بشكل مكثف كام قرأ القرآن ،وهو ذاته من رأى يف محمد روحاً
مليئ َة باملحبة و الرحمة و الرباءة ،سمى انشغاله بالقرآن هجرة ،أي مالذا ً
إىل الله.
بدأ تعلم اللغة العربية و تعمق يف ترجمته الذاتية يف كتاب “القصائد و
الحقيقة” بدراسة رسل اإلسالم .وردت يف ديوانه “الديوان الغريب الرشقي”
مقولته املشهورة “اذا كان اإلسالم يعني التسليم لإلله ،ففي اإلسالم نحيا و
منوت جميعاً” .وصل غوته لقناعة أن اإلسالم متوافق متاماً مع املسيحية.

من كان ابن رشد

ولد ابن رشد يف قرطبة عام 1126م و تويف يف مراكش عام 1198م .اشتهر
بكونه طبيباً و فيلسوفاً.
اتضح البن رشد جلياً ،أن اإلسالم و العقل متالزمان .فمن وجهة نظره ،ال
توجد ثقافة اسالمية بعقالنيتها االسالمية ،أو ثقافية مسيحية ،أوروبية،
أملانية بعقالنيتها الخاصة ،و إمنا ثقافة عقالنية مشرتكة ،سارية يف كل زمان
و مكان.

كان ابن رشد نجامً خارقاً يف عرصه و شخصية ذات تأثري واسع .كان له
تأثري ملموس عىل املدرسة العقائدية املسيحية و خاصة عىل توماس
اكوين .تُرجمت بعض اعامله للعربية من ِقبل يعقوب اناطويل ،و نوقشت
يف املجتمعات اليهودية مع موىس بن ميمون (ميمونيديس).
ظهر كشخصية يف كتاب الكوميديا اإللهية للشاعر دانتي أليغيريي ،و يف
لوحة الرسام رفائيل املسامه مدرسة أثينا.
يف عام 1182م أصبح الطبيب الشخيص و املستشار للخليفة أبو يعقوب.
يف عام 1195م ،أي قبل  3سنوات من وفاته ،تعرض للمكيدة و النفي ،و
احرقت الكثري من أعامله.
و بغض النظر عن الصعوبات التي نتعرض لها يف كل األوقات ،فإننا
نبحث بعقولنا عن النور ،متبعني خطى ابن رشد .ينطبق هذا األمر عىل
املسلمني ،و عىل جميع البرش.

عض وات و أعضاء التأسيس

س ريان أطيش Seyran Ateş -

محامية ومساوية حقوق املرأة
د.عبد الحكيم أورغي Dr. Abdel-Hakim Ourghi -
عامل إسالمي,كاتب,معلم تربية دينية
سعيدة كيلر -مساهيل Saïda Keller-Messahli -
ناشطة حقوق إنسان و كاتبة
د.الهام منيع Dr. Elham Manea -
سياسية وكاتبة

يف مسجدنا...

• يجد املسلمون و املسلامت من كل الطوائف و التيارات املذهبية
مكاناً مفتوحاً و آمناً للصالة و الحوار و الخلوة الذهنية.
• يتساوى الجميع ،نسا ًء و مثليني و محتولني جنسياً LGBT*IQ
مع الرجال يف مستوى القبول و أداء الشعائر الدينية و الوظائف و
املناصب املختلفة يف جمعيتنا و مسجدنا.
• تصيل النساء مع الرجال جنباً إىل جنب ،سوية يف نفس الغرفة.
• ال يُفرض عىل أحد لبس الحجاب أو نزعه.

