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 بحراِن مغلق فکری در میاِن مسلمانان
 

 
 
 ان مسلمانانـیـم ری درـکـق فـلـن مغراـحـ  ارهٔ بـب یش درـار سال پـهـتی از چـادداشـم یـن هـای

25/03/2015 

** * ** 
 بارۀ بحراِن مغلق فکری در میاِن مسلمانان در

را اژدهای مرگ فرو بلعید. آن هفت نفر  هفت تن هموطِن دیگر ما کابل منفجر گشت وامروز باز بمی دیگر در شهِر 

 بدین ترتیب آن گلیم عزا خورند و دوستی پیوند می خویشی و کم به هفتاد خانواده به خاطر رابطه های قومی، کم از

چه مقدار می توانند  های صبوراین سنگ  آن نشانده ایم، گسترده تر هموار گردید. آخر مردم را بر های دراز که سال

ل کنند؟  درد و  غم را تحم 

یک باره رهایش می کرد جهان  پنج سال ریخته اند جمع و این سی و اگر دسِت قدرت این همه اشک را که مردم در

 با اکراه دست به قلم حوصله را که داشتم؛ دیگر ندارم و در یک طوفاِن نوحِ دیگر غرق می ش د. من ث لِث آن حال و

به هموطِن خود تسلی بدهم که این غمداستان به پایان می َرَسد ولی چه وقت؟ هیچکس  می بَرم تا غمنامه بنویسیم و

 قضاوت های عجوالنه می شوند.  این همه غم گرفتار تعمیم های ناقص و نمیداند. مردم در زیِر بار

 " کاکا جان دلم از جنِس مرد بد ش د."  برادرزادۀ خودم نوشته است:

تعمیم ناقص از دیدگاه منطق همین است که ما عمِل فرد یا افراد را به جنِس شان نسبت بدهیم یعنی قضاوت را تا سطح 

شوهرها درز می  میان زن و در و های فراوان ایجاد می کنددرِد سر این تعمیم برای ما در زندگی جنس عام بسازیم. 

بحران فکری بسیار مغلق خود از " نگارش قبلیی در ور بیفتم. خواهم از مقصوِد خود د به هر صورت نمی اندازد. 

چه  رمن اگ پیچیده پ رسیده است و این بحران مغلق و " صحبت کرده بودم. دوستی مقصودم را ازمسلمانان و پیچیدۀ

 مهنگامی که پ شِت میز برای نوشتن می نشینم پاهایم به خاطر آرتروز ور و حوصلۀ نگارش را ندارم  هیچ حال و

پسِر داکترم که هماننِد هر طبیب به اصطالح از دل بیغم دستورهای طبی میدهد به مادِر خود میگوید که جلو  میکند و

ه را گره کرد ِک خودچکو م شتِ  مرا پ شِت میز می یابد اتاقم می آید و هم وقتی در او پ شِت میز نشستنم را بگیرد و

 اب "بزن که دیگران دلم را من می گویم و پ شِت میز استی؟"  َکلَت تو بازبزنم کتی م شت ده امی کلۀ " فریاد میزند:
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شِت مالمت بشکن!!" اما می سنِگ مالمت شکسته اند خواهم به صورِت یک لست آنچه را من  تو هم کله ام را با م 

 .میگر بگذاراین مورد به فرصتی د و بحِث مفصل را در پیچیدۀ مسلمانان میدانم بنویسم.  بحران فکری مغلق و

بزرگ ترین نشانۀ این بحران فکری دراین مسأله ظاهر می َشَود که در جهاِن امروز مسلمانان نه با همدیگِر خود  -1

می سازند ونه با دیگر ادیان. امروز وقتی می بینی که مسلمانان تبر برداشته اند ونخل های باغِ خودرا پی می 

کاری دیگر از دستت بر نمی آید. امروز سنی وشیعه همدیگر خودرا  کنند غیر ازاینکه به حاِل شان گریه کنی هیچ

می ک شند وهنگامی که دلیلش را بپرسی هر دو پاس خ میدهند که رافضی وناصبی هر دو کافرند و اگر یکدیگر را 

 .جیان"!!! می خوانند کافر ندانند عمِل خودرا "توطئۀ خار

  ه حاِل اینکه ب را پی می کنند غیر از نخل های باغِ خود اند وامروز وقتی می بینی که مسلمانان تبر برداشته

 شان گریه کنی هیچ کاری دیگر از دستت بر نمی آید. 

 هنگامی که دلیلش را بپرسی هر دو پاس خ میدهند که رافضی  را می ک شند و شیعه همدیگر خود امروز سنی و

 ."توطئۀ خارجیان"!!! می خوانند را  ودناصبی هر دو کافرند و اگر یکدیگر را کافر ندانند عمِل خ و

فاقِد هدف های  مسلمانان سخت از کاروان نهضِت علمیی جهان عقب مانده اند. برنامه های درسی شان کهنه و  -2

حتی منطق که اصول تفک ر صحیح  در پروگرام های درسیی خود به ریاضی، فلسفه، کیمیا، فزیک و روشن است و

 .هیچ توجه ندارند دهد سیستماتیک را به دست می و

"خواهیم داشت" به  و اسارِت گذشته باقی مانده اند به جای "داریم"  آینده سخت در مسلمانان به خرجِ حال و  -3

ست است که دنیای اسالم ابن سینا، ابن هیثم، ابوریحاِن بیرونی و "داشتیم" افتخار می کنند.  را  دیگر بسیاری های د ر 

گریه سردادن برای اینکه این ویرانه روزگاری قصری عالیشان بوده است  ویرانه نشستن و داشته است ولی آیا در

 عملی خردمندانه باشد؟ می تواند دردی را دوا کند و

 حال آنکه پیامبر به ملت های گدا بدل شده اند و کنار گذاشته اند و مسلمانان هدِف بهتر ساختِن این جهان را کامالا  -4

ۀ بار نه زباِن سؤال برای گدایی. علمای عنعنوی در که ا مِت من دسِت دهنده باید داشته باشد وگفته بود  )ص( اکرم

رمِت موسیقی و طوِل ریش و عرض و صویر ت بی ثمر بدین دلیل که موسیقی و) تصویر بحث های بی ثمر می کنند ح 

ا به ک لی  کسی به حرف شان پیاز هم پوست نمی کند.( ولی از یکی از ایجابات عصر ماست و علوم معاصر تقریبا

افغانستان ضابطاِن ماشینی تحویل میداد؛ علمای مسلمان جوانان را  دیروز نظام هواداِر روس در اگر و غافل مانده اند

به شیخ های ماشینی بدل می کنند. وضع مسلمانان بسیار مشابه به حکایِت همان منجم در گلستان حضرت سعدی است 

 :یعنی

 ه دانی چیست؟ـفلک چو بر اوجِ ـت
 چون ندانی که در سرایت کیست؟

 
ن تمام آ تئاتر و اینان موسیقی، هنرهای زیبا، ملت های مسلمان برای عقب مانیی خود دیگران را مالمت می کنند. -5

نکه برای ای نصوِص صریحِ دینی بر خود حرام کرده اند و فعالیت های که قریحه را پالش میدهد بدون احکام قطعی و

را مورِد سؤال قرار ندهد سّدی بزرگ در برابِر آزاد  این کشورها کنجکاوی استبداِد حاکم بر انکشاِف قدرِت تفک ر و

ه ک گویند نمی بارۀ سلطنت های استبدادی گنگ می شوند و ولی در نوروز را بدعت می نامند  فکری ساخته اند؛ 
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به دل ها شادمانی  )ص( اکرم ریاکاری را رونق داده است پیامبربازار  تقوا را همین بدعت ویران نموده و و خانۀ حلم 

سیاه می شوند. مصیبتی باال تر از این می  غمگین تیره و و های نومید قوت می بخشید زیرا او میدانست که دل و

ی ی تاریخگردیده اند و به جاِن مجسمه ها )ص( توانید به من نشان بدهید که پیروان آی ِسل مسلمان تر از حضرت محمد

 .کنند ویران می همه را برداشته اند و دقِت فکری اجداِد شان است تبر  که تجلی دهندۀ ظرافت و

 دست غوغای عوام سپرده انده ب مهم است ولی مسلمانان عدالت را اسالم عدالت بسیار در -6

اینان منصِب قضا را مبتذل بدین ترتیب شاهد عدالت را بازاری می سازند.  مردم را به فتوای خود می ک شند و و 

تقلب را کشورهای مسلمان  جایزۀ فساد، رشوه خواری و رشوه خواری ساخته اند.  کرده وسیله ای برای فساد و

 .افغانستان از دیگران می ربایند پاکستان و نایجیریا،

بدین دل  استعداِد زنان محروم ورا از ظرافِت  جوامع خود و مسلمانان استعداِد زنان را به ک لی عاطل گذاشته اند -7

طع ق حتی تا بدانجا پیش رفته اند که عادِت ماهانه و داخلۀ" خانه مقرر فرموده اند و "وزیر خوش کرده اند که زنان را

 در این رابطه حدیثی را به پیامبر دیِن زنان ارتباط داده اند و این هنگام به نقِص عقل و شدِن مکلفیِت عبادات را در

) این نسبت تردید دارم زیرا که به حکم حال آنکه من در نسبت داده اند و ()ص اکرم ا الی وسعها( ِِ الیکلف هللا نفسا

ن آ اختیار شخص نیست شخص در براین آنچه در بنا اختیار زنان نیست و موضوع عادت ماهانه در حوزۀ انتخاب و

ِل زن رابطه داشته باشد. این لست را به شرِط این موضوع به هر صورت نمی تواند به نقص دین یا عق معذور است و

بدانیم که اگر هدِف  فلسفۀ اسالم را دریابیم و حوصله باز هم می توان ادامه داد اما ضرورت این است که ما عمق و

اصالا  عبادت می کرد و همان غاِر ِحرا می نشست و در )ص( اسالم بهتر ساختِن کار این جهان نمی بود پیامبر اکرم

 ررگنگابرمنگهم  2015مارچ  25بالصواب  وهللا اعلم نمی خاست.  تعصِب دوران جاهلیت به پیکار بر جهل وبا 

 

 

 

 تذکر: 
کس ع هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 .به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوندنویسنده در صفحۀ مقاالت، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحران مغاق فکری در بین مسلمانان
I_negargar_boraan_fekri_bain_mosolmaanaan.pdf 


