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  هــام براي همیش عقیده
  يکتایون محمود

تــرین مخلــوق خداونــد اســت بــا      انــسان عجیــب 
ــدگی ــه      پیچی ــراوان ک ــاي ف ــز و رازه ــسیار و رم ــاي ب ه

ها فکر بشر را به خـود مـشغول کـرده و هرگـز کـسی                  قرن
. نیافتــه اســت   حقیقــی آن دســت نــهز واقعــی و کُبــه رمــو

ــشهور،      ــراح م ــارل، ج ــسیس ک ــر الک ــست اگ ــب نی عجی
معترف است کـه انـسان موجـود ناشـناخته اسـت و کـشف               

کـس بـر نخواهـد     ي هـیچ  این دنیاي وسیع هرگـز از عهـده     
ي مــستمر   اگــر ســالیان متمــادي تحقیــق و مطالعــه ؛آمــد

کی روشــن اي از ایــن همــه تــاری انجــام شــود تنهــا گوشــه
ــی ــه  م ــردد و احاط ــی  گ ــل ب ــر  ي کام ــک غی ــن و  ش ممک

  . ناشدنی است
ــوع رشــته ــه تن ــسانی و  هــاي تحقیقــی در زمین هــاي ان

ال جـسورانه  ؤطبیعـی و مـاورایی نیـز نتوانـسته بـه ایـن سـ       
پاسخ روشـن دهـد کـه انـسان چگونـه موجـودي اسـت؟ و          
ــن    ــشف ای ــی ک ــاره در پ ــدا هم ــان ابت ــدان آدم از هم فرزن

گــاه بــه . انــد هــاي بــسیار پیمــوده راه  کــورههــا و  راهالْؤســ
 رســیده و گــاه در قعــر چــاه    »هــا  یــافتنی«اي از  قلــه
  . گم شده است»دانم نمی«

قــدر از عمــر دانــشمندان در ایــن راه  هــاي گــران ســال
گذاشته و هرگز بـراي خاموشـی ایـن شـعله سـودمند نبـود               

کـه تــشنگی و عطـش دو چنـدان شــده و راه     و نیـست بـل  
 رمــوز کــشتیِ. تــر گردیــده اســت ، فــراخشــیدایی پــیش رو

ــستگی و       ــز خ ــشر هرگ ــوع ب ــراي ن ــی ب ــی و بیرون درون
کـه گـاهی بـا گـشایش از          رخوت به بار نیـاورده اسـت بـل        

اي از وراء و یــا مــاوراء چیــزي مثــل احــساس      دریچــه
 آوري کـه زبـان     رضایت مـستولی شـده و یـا شـادي سـکر           

ــاه    ــم در ســتایش کوت ــده اســت و قل ــاتوان مان ــانش ن از بی
  .آمده است
 پژوهـشگر انـسان گـواه تـاریخ         ستجوگر و جـانِ   جروح  

لـول کـرده و آنـان را بـراي اشـراف بـه             حدر کالبد بسیاري    
  .قرار کرده است واقعیت بی

هــا  شــان را گرفتــه و در پــی واقعیــت خــواب و خــوراك
ــونی آواره ــان مجنـ ــاب   چنـ ــی، روي در نقـ ــوي لیلـ ي کـ

کفــش آهنــین پوشــیده و در مــسیري    . کــشیده اســت 
انـد و چـه بـسا در ایـن راه،        پروا رحل سـفر بـسته      ت بی سخ

  .اند ها سپرده جان در طبق عشق نهاده و روح به آسمان
 تـرین شـوق انـسان بـراي یـافتنْ          اسالم به عنوان بـزرگ    

ــام از    ــا اله ــه ب ــده اســت ک ــوس و زن ــاهدان ملم ــو از ش ممل
هــاي گـسترده بــراي   منـابع غنـی قــرآن دسـت بــه پـژوهش    

ده و مــسلح بــه علــم و زو پنهــان هــاي پیــدا  کــشف نایافــت
ــا ســپرده  ــه دری ــر ایمــان دل ب ــد و ه ــن ان ــاه ب ــستی روي  گ ب

ــه   ــدن پرداخت ــه کاوی ــر ب ــی دیگ ــت از روزن ــوده اس ــد و  نم ان
آرزوي دیــرین آدم بــراي کــشف رمــوز هــستی هرگــز تمــام  

 ــعب ــن راه ص ــد و ای ــد ش ــود  نخواه ــه خ ــروان ب ــسیار ره  ب
ــد ــد خوان ــان ودی . خواه ــورایی هم ــن روح اه ــاید ای ــهش ي  ع

هــاي بــسیار بــه آن  خداونــدي باشــد کــه قــرآن بــه اشــارت 
منی اسـت کـه از      أقـرار مـ    پرداخته اسـت و شـاید انـسان بـی         

 امـا هرچـه هـست تالشـی         ،آن رمیده و تبعید گردیـده اسـت       
گمـان مـسلمانان     بـی .تـر اسـت   مقدس بـراي یـافتن مقـدس    

ي  آورانـی شـهره    شـان در ایـن مـسیر بـسیار نـام           به امر کتاب  
پـس چگونـه   . شـان بـوده اسـت    د که علـم در کـف   نتاریخ دار 

شـان افتـاده کـه از رفـتن و           است که امروز رخـوتی بـر جـان        
اند؟ چـه افـسونی در آنهـا رخنـه کـرده کـه از                جستن بازمانده 

ــه   ــدام تران ــته و ک ــان داش ــالش بازش ــت   ت ــه وق ــاز ب ي ناس
ــداري خــواب ــا  بی ــوق و کرن ــرده اســت؟ ب ــري يشــان ک  برت

تـی بـه یـک چهـارم عمـر          شـان ح   غربیانی کـه عمـر تمـدن      
رسـد چگونـه بـا تبلیـغ و تزویـر نفـوذ              ترقی مـسلمانان نمـی    

شـان   ت و سـکنات   ا حرکـ  ي  انـد کـه ایـن چنـین شـیفته          کرده
  ایم؟ شده

الطــارق و روم  جـوان مـسلمان کـه روزي انـدلس و جبـل     
ــه ســلطه داشــت ــواره در  را ب  او را چــه شــده اســت کــه هم

ــده    ــه آکن ــت ک ــایی اس ــال اروپ ــت،  خی ــی اس  از ي مدهوش
  ي این شهر فرنـگ سـحر شـده اسـت کـه بـی               کدامین جاده 

   آنـان بــا  .  خـواب بـه چـشم نـدارد    مـدهاي ناشـکیل مـاهواره
شـان، مغـز جـوان مـسلمان را          هـاي مخـرب    کار آنها و برنامه   

انـد کـه خـواب اصـحاب کهـف را بـه یـاد               به اغمایی کشانده  
خبــري کـه وادار بــه تقلیـد بــی     بـی ي همـان هالــه . آورد مـی 

  .   رایشان کرده استچون و چ
ــوعلی   ــشانی از ب ــر ن ــان و      دیگ ــن حی ــابر ب ــینا و ج س

 بــا صــفت تروریــست   مــسلمانی . زکریــاي رازي نیــست 
ــرادف شــده اســت ــا مــی ،مت ــا آی ــام    ام ــه تم ــی ک شــود دین

ــوزه ــن     آم ــت ای ــت و لطــف و بخــشش اس ــر رحم ــایش ب ه
ي تبلیغـی و فرهنـگ خـشونت همـراه گـردد       چنین با هجمـه   
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ي آن اســـت را بـــه  شـــالوده کـــهو یـــافتن و خواســـتن 
  فراموشی سپارد؟

هـاي اسـالمی، بـازار فـروش کاالهـاي غـرب             سرزمین
و اروپـــا شـــده اســـت و مـــسلمانان مـــصرف کننـــدگان 

هایـــشان را از ایـــن  وار خانـــه تفکـــري کـــه شـــیفته بـــی
راســتی کــه در زنــدگی   ه انــد و بــ  معجونــات انباشــته 

ــه مــرداب ــرده گون ــراي   اي گرفتارشــان ک ــالی ب ــد کــه خی ان
  .دن از این نوع خواهش وجود نداردبری

آیــد وقتــی خــودم را مــسلمان      دلــم بــه درد مــی   
 یـا اقبـال و    ،کـیش  خوانم و با کاك احمـد و غزالـی هـم      می

ــرادر دینــی خــوانم در حــالی کــه  ام مــی محمــد عبــده  را ب
ــان ــان ج ــدا    آن ــاجمی ف ــر ته ــا ه ــارزه ب ــراي مب ــان را ب ش

 کـه حیـف   هـستیم هـایی   اند و امروز ما وارثـان همـان       کرده
ــام ــن . کــیش خــود بخــوانیم شــان را هــم اســت ن مگــر ای

ایـم کـه نـشانی از     پویندگی و تفحص را با چـه پـاك کـرده     
انــد کــه تنهــا  مگــر مــا را چــه گفتــه. آن بــه جــاي نیــست

ــت؟    ــوم آنهاس ــان و آداب و رس ــادگرفتن زب ــان ی  افتخارم
ــده   ــل ش ــدر ذلی ــا چق ــر م ــزه  مگ ــه ری ــه ب ــم ک ــواري  ای خ

ـ        سفره ه قناعـت و بـه اقبـال خـویش          هاي آنـان راضـی و ب
ــنودیم ــالْ  ؛ناخوش ــل و ق ــام قی ــا از تم ــوي دنی ــب  آن س  ل

شــان را بــه روزي مــا  ي حــرام ایــم تــا مبــادا جیــره دوختــه
قطع کننـد و بـراي توجیـه ایـن گـدایی بـه تبلیـغ رعایـت                  

. پـردازیم کـه انگـار اسـالم از آن خـالی اسـت              حق بشر می  
ــا ک   ــشر را از م ــوق ب ــشق دموکراســی و حق ــا سرم ــی آنه پ

ي مـا را تـرمیم       هـاي خـط خـورده      اند، آنهـا سرمـشق     کرده
پردازنـد کـه مثـل حیـوانی       اند، آنها حـق سـکوتی مـی        کرده

شـــدن، ســـر بـــه راه گـــشتن و آرام نـــشخوار کـــردن را 
 ،توانـد ایـن چنـین خـوار       مگـر مـسلمان مـی      .یادمان دهنـد  
  زندگی کند؟

هــاي زریــن  مــا را چــه شــده اســت کــه تمــام صــفحه
ــان ر  ــذهبی و ملیمـ ــه مـ ــوق ماهیانـ ــه حقـ ــان  ا بـ ي آنـ

هــا  مــا کــه روزي الگـوي تمــامی امپراطــوري . ایــم فروختـه 
هــا  ایـم کـه بـا سـال     بـودیم چـرا ایـن چنـین عقـب افتـاده      

رسـیم؟ مـا چـه کـم از آنهـا داریـم              دویدن به گردشان نمی   
  ! پروري؟ غیر از تنبلی، غیر از خودپرستی و تن

. شــوند شـعار وحــدت پــیش ماســت و آنهـا متحــد مــی  
هـاي بـدون مـرز، اسـالم پـیش         ي اروپا و سـرزمین     ادیهاتح

هایمـان را    چـرا تمـام داشـته     . ماست و مـسلمانی نـزد آنهـا       

ــه   ــر گرفت ــه تحقی ــنامه   ب ــر شناس ــم؟ مگ ــه   ای ــور ب ي مهم
مــسلمانی افتخــار نیــست کــه تابعیــت کفــر را در آن ســوي  

. ایـم  دنیا به بهـاي انـدکی دالر و یـوروي حـرام بـر بـاد داده                 
ــنامه ــته راي پ شناس ــار گذش ــه فتخ ــربلند و اندوخت ــاي  ي س ه

ـ    بی ی هـم زبـانی بـا فردوسـی و حـافظ      بدیل را و از مفاخر ملّ
ـ         و سعدي، آیا کـم سـرمایه       هـاي زرق و     تاي اسـت کـه بـا ب

ــه  ــرق معاوض ــرده ب ــون    اش ک ــوق معج ــس آن مخل ــم؟ پ ای
ــ  ایــن نــامــسلمان کجــايِ م کجــا آبــاد جــا مانــده کــه روح قُ

ــده اســ  فَ ــود میران ــذرن را در خ ــکر و  . تان ــت آن س کجاس
خـوابی کـه بـراي یـافتن مجهـولی هـزار             مستی، روزهاي بی  

هـاي کهنـه     بـرگ کتـاب    رفتیم، کجاسـت بـرگ     راه نرفته می  
زدیـم کـه مبـادا میـراث        مان به احتیاط ورقـش مـی       در دستان 

  مان پاره شود؟ فرداي فرزندان
ــیوه   ــه ش ــسلمانی ب ــت م ــالي کجاس ــرین   س ــاي پ ، ه

ــاف بـــوع ــافتنکجاســـت آن بـــست و اعتکـ  ؛لی بـــراي یـ
  آواز اقـراء هـاي مـسجد   کجاست صداي شـافعی تـا از سـتون    

 ي  کجاســت روزهــاي رفتــه  ؛گــوش جــانش ســیر کنــد   
 دنیـا و مـصلحت بربـالش داده و بـه            مسلمانی که بـه راحـتِ     

کجاسـت مـال صـدرا کـه         .ایـم  اش زده  غروب نیـستی وصـله    
     ـ      از تبعید تا تحویـل روح خـدایا  . ستن راضـی نبـود     جـز بـه ج

  ا را چه شده است؟ بگو م
 انسـان مـسلمان     مسلمانی کجـا وامانـده اسـت کـه ایـن          

  اند؟  ي قیومیت کفر راضی به صخره
بــاره بدمــد  رافیل تــا در صــور مبــارکش دوســکجاســت ا

  که روزگار مسلمانی از نو باید؟
 نــشان آن را از تــرس کجاســت مــسلمانی کــه مــسلمانْ

 !حقیري ت تهدید واگذارد؟ خدا مپسند این روزگار تیره

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

