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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٦/٠٩/٢٠٠٩                                 احمد طارق فيض
 
 
 

  !بياید  به مثل ما شوید
  

  تـرســــم و آئــــين مســــلـمان دیـــــگر اس  تــمــنــزل و مقــصـــود قـــرآن دیـــگر اس
  ـــيستمـــــصطــفی در ســــينہ او زنــــدہ ن    تدر دل او آتـــــش ســـــــوزنــــــدہ نـــيســ

  
خيلی . پروردگار رحم کند باالی امت مسلمه واقعا در چند قرن اخير شایستگی و برازندگی خود را قسما باخته است

درد آور است برای مسلمان با وجدان و محب اسالم قابل تحمل نيست اما واقعيت عينی گویای ذلت، سر افگندی، عقب 
لمانان باید پيش از دیگران ناقد خود باشيم، نقد های سازنده مع راه ما مس. افتادگی، وابستگی و انحراف امت می باشد

حل به امت و جامعه اسالمی پيش کنيم، بيشتر جستجو کنيم تا علت گرا یی را پيشه کنيم هميشه در جستجوی علت 
  .فاجعه و پسمانی امت شویم و همزمان با خود بدیل قانع کننده داشته باشيم

  
حابه مشاهده ميکند از هر لحاظ با زندگی امروزی مسلمانان متفاوت بوده است در حاليکه زمانيکه انسان به حيات ص

  . اسالم از آغازش الی یوم قيامه یک اسالم است و هيچگونه تفاوت در اصول اسالم نخواهد آمد
  

 یی و غلط اگر کمی دقيق شویم مشاهده ميشود مشکل در اسالم نيست بلکه در ما مسلمانان است، در برداشت کليشه
تفاوت عمده صحابه با . مان از اسالم، در برخورد بی اعتنا گرایانه مان در مقابل اسالم مشکل عمده نهفته است

برداشت آنها از . مسلمين امروز در دو چيز دیده ميشود و آن عبارت از برداشت و برخورد شان با اسالم می باشد
 آنها برداشت باز، آگاهانه و واقعبينانه از اسالم داشتند در حاليکه اسالم خيلی متفاوت بود تا برداشت ما از اسالم،

برخورد اصحاب رسول . برداشت ما محض برداشت سنتی، محدود، آلوده با خرفات، کم رنگ و غير آگاهانه می باشد
 بودند محمد فرستاده معتقدًآنها واقعا . خدا صلی اهللا عليه وسلم نهایت متفاوت تا برخورد ما مسلمانان با اسالم می باشد

بنا به اسالم . خدا است، آنچه وی آورده از جانب پروردگار برای هدایت بشریت و سهل ساختن زندگی مادی می باشد
از شعائرعمل ميکردند و با دندان های خویش ریسمان دین را محکم گرفته بودند اما هر یک ارزش قایل بودند بر 

الم نهایت بی اعتنا گرایانه است، ما امروز به دین ارزش قایل نيستيم و برخورد مسلمانان امروزی در مقابل اس
  . رستگاری را در راه ها و مکاتب دیگر جستجو ميکنيم

  
نتيجه اینکه پروردگار در توصيف اصحاب ميفرماید که ما از اینها راضی شدیم و اینها از ما، اشتباه نکنيد اصحاب 

از جانب . ا کسب نکردند بلکه آنها نمونه ها و الگو های عملی اسالم بودنددرشعار دادن این مقام جليل و مبارک ر
دیگر آنقدر اسالم را بسط بخشيدند حتی امپراطوری های متعدد در دامن اسالم ذوب شد، فرهنگهای متعدد در ظرف 

ریت را هویت باز اسالم ذوب شدند و فرهنگ و تمدن اسالمی آنقدر از کيفيت باال برخوردار بود حتی قرن ها بش
  . بخشيد و راه را برای  بشریت باز و هموار نمود تا قله هال تعالی را بپيمایند

  
خجستگی اصحاب در صداقت شان بود آنها هویت اسالمی داشتند به جهانيان دعوت می نمودند تا بياید به مثل ما شوید 

ازید، ذهنيت عقب گرایانه، غير منطقی و یعنی بياید رستگار شوید، از بند جهل، ظلمت و استبداد خود را آزاد س
امروز غرب .  این حرف جاذبه دارد و گفتن همچو حرف جرئت مندی ميخواهدً واقعا. احمقانه تان را دور اندازید

 ممثل برازندگی، خالقيت، شرافت، عزت و تشکيل دهنده جامعه ً ناگزیر ميشود تا بپذیرد رجال صدر اسالم آنها واقعا
  . انی بودندواقعا خالق انس

  
سوال در اینجاست آیا امروز ما مسلمانان ميتوانيم جهان را دعوت کنيم تا بياید مثل ما شوید؟؟؟ جواب آشکار است 
نياز به بحث ندارد، نخير ما نميتوانيم خود را بحيث الگو های اسالمی برای جهانيان عرضه داریم چون امت به 

ب دیگر هر کسی را اگر دعوت کنيم تا بياید به مثل ما شوید، آن فرد از جان. فرسنگها فاصله دارند از اصل خویش
تمسخر ميکند حق هم دارد تا تمسخر کند، به مانند ما شوند که چی؟؟؟ رستگاری دق الباب کند؟ خورشيد خوش بختی 

جزء جهان ًدر زندگی بتابش گيرد؟ پيروزی دنيا و آخرت نصيب اش ميشود؟؟؟  از طرف دیگر جوامع اسالمی عمدتا 
هر نوع آسيب . سوم می باشد، فقر و بد بختی بی داد ميکند، در مجموع اکثر جوامع اسالمی وابسته به غير می باشند

در چنين یک حالت چگونه ما ميتوانيم جهان را دعوت کنيم تا بياید به مثل ما . و آفت جوامع اسالمی را تهدید ميکند
کند تا بياید به مثل اصحاب رسول اکرم صلی اهللا عليه وسلم شوید، این همچنان بعضی ها  جهان را دعوت مي. شوید



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

تقاضا غير عاقالنه است جهانيان از ما تقاضا دارند تا شما اوال به مثل اصحاب شوید و برای جهانيان به اثبات برساند 
  . که همچون تقاضا امکان تحقق دارد و یا خير

  
 اخالقی نداشته باشيم و در عرصه مادیات و زندگی به تعالی نرسيم و مانند من باورمندم تا زمانيکه ما مسلمانان عروج

اصحاب گرانقدر رسول اکرم صلی اهللا عليه وسلم خود و جامعه را بحيث الگو های اسالمی به جهانيان عرضه نداریم 
کرکتر افسانوی بعضی ها از کرکتر سلف صالح در واقع . هيچگاه به مجد و عزمت به باد رفته خود نخواهيم رسيد

ساخته اند و طور وانمود ميکنند گویا شخصيت و کرکتر اسالمی سلف صالح تنها در رویا ها و افسانه ها ترسيم  
این ذهنيت فاسد و غير عاقالنه است گذشتگان . ميشود اما در زندگی حقيقی رسيدن به همچو شخصيت مهال می باشد

ما خطا و اشتباهات سر ميزد تمام احکام جزا، حالل و حرام  و همه اسالم در بمانند ما انسانها بودند از ایشان به مانند 
پروردگار در یکجا از شخصيت پيامبر اکرم صلی اهللا عليه وسلم بحيث شخصيت فرا . حيات آنها به اتمام رسيده است

د تا مسلمان در زندگی  از مسلمانان قرار ميده فرد فرداخالقی یاد ميکنند و در جای دیگر پيامبر اش را الگو برای
به معنی دیگر تقاضای اسالم و قران اینست تا هر مسلمان محمد ثانی جامعه . فردی و اجتماعی از ایشان متابعت کنند

  .خود باشد بمانند محمد صلی اهللا عليه وسلم شخصيت اخالقی، اجتماعی و شخصيت همه پسند داشته باشند
  

قرائت موجوده در جامعه افغانی در واقع قرائت و برداشت خشک، . د داریمما در برخورد مان با اسالم نياز به تجد
اسالم دین و مکتب استوار بر اساس حد اقل آگاهی درون دینی می باشد امروز . غير آگاهانه و آسيب پذیر است

رده اند حفظ اکثریت ملت محروم از روحيه و پيام دین می باشند  آنچه را از گذشتگان شان تحت عنوان دین به ارث ب
یعنی در جامعه ما به آنچه اسالم گفته ميشود که از . ميکنند، درست و عدم درست بودن برایشان چندان ارزش ندارد

 با روحيه باز اسالم در تضاد قرار ً گذشتگان مان به ارث برده ایم در حاليکه همچو قرائت و برداشت از دین کامال
 یعنی برگشت بر اصل و آب دادن تمام باور ها و ارزشهای حاکم توسط حالل این مشکل در واقع تجدد است. دارد

  . چشمه قرآن و سنت رسول اکرم صلی اهللا عليه وسلم
  

آن زمان در واقع امت ) تا بياید بمثل ما شوید( هر زمان مسلمانان آنقدر رشد اسالمی نمودند تا دیگران را دعوت کنند
 بدون شک مسلمانان ميتوانند تا بشریت را رهبری نمایند بشرطيکه در آماده برای رهبری قافله بشریت می باشد و

  .یک دست قرآن و در دست دیگر سنت رسول اکرم صلی اهللا عليه وسلم را داشته باشند
  

  با احترام 
  
  
  


