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الحاج داکتر امــيــن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
 ٠٩جنوری ٢٠١۶

انـســـان بــــی ايــمــــان
علماء در تعريف ايمان می گويند :
ايمان در لغت عبارت از :باور  ،يقين و تصديق به امن و اطمينان گفته می شود  .ايمان در تعريف شرعي عبارت
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ِ َ َِ ِ
ايمان باور داشتن تصديق ويقين برقلب  ،واقرار بر زبان وعمل بر اندام ھا  ،که به طاعت اعمال صالحه ايمان تزيد
می يابد وبه ارتکاب گناه ،ايمان انسان تضعيف و تقليل می يابد .
به طور خالصه بايد گفت که ايمان در لغت به معني تصديق كردن و اقرار كردن است .ولي در اصطالح شرعی به
معني:
 -١اعتقاد داشتن با قلب،
 -٢اقرار كردن با زبان،
 -٣عمل نمودن با اعضاء و جوارح مي باشد.
ُکــفــر :
ُْ
كفر از نظر لغوي عبارت است از َ ْ
سـتر و پنھان كردن .به كساني كه حقيقت را مي ـفھمند و آن را پنھان ميكنند كافر
گفته ميشود .
ُكفر گاھي به معني نداشتن ايمان به كار ميـ رود ،خواه در اثر شك و جھل باشد و يا در اثر انكار عمدي و عنادآميز .و
گاھي به قسم اخير يعني ،انكار و عناد ،اختصاص مي يابد.
حداقل كفر عبارت است از انكار يا شك در توحيد ،يا نبوت ،يا معاد ،يا انكار چيزي كه بداند از طرف ﷲ بر پيامبران
نازل شده است .کتب آسمانی واز جمله قرآن عظيم الشأن .
بدتــرين مراتب ُكفر ،انكار عنادآميز ھمۀ اين حقايق با علم به صحت آنھا و تصميم بر مبارزه با آنھا است.
کفر ناسپاسی کردن ،انکار کردن و پوشاندن نعمت ﷲ را .ناگرويدن به خدای تعالی ضد ايمان آوردن و يا خالف
ايمان ،الحاد و بی دينی و بی اعتقادی و بی ايمانی ،خالف دين مقابل ايمان.
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آثار بی ايمانی :
در مورد اثار بی ايمانی علماء با تفاصيل مقاالت وتحليل ھا را نوشته اند ،ولی من غرض اختصار کالم از تفصيل
آن گذشته به ذکر چند اثر بی ايمانی اکتفاء می نمايم .
زندگی بی مفھوم:
انسانی که به پروردگار با عظمت به قدرت وعظمت پروردگار ،مالئکه ،پيامبران وکتب آسمانی ايمان وپنچ بنای
اسالمی باور واعتقاد نداشته باشد  ،زندگی اش در ارتباط با نظام ھستی پوچ و بی ھدف خواھد بود.
اينگونه انسانھا معتقد نيستند که جھان بر اساس يک طرح و نقشۀ قبلی توسط طراح حکيم و ھدفدار ،لباس ھستی به تن
کرده تا ھدف و مقصدی از پيش تعيين شده داشته باشد.
واقعا ً داشتن چنين اعتقاد وچنين ديدگاه ،زندگی انسان را فاقد ھدف و معنی و جھت میسازد.
کسی که به پروردگار با عظمت قدرت آن ،پيامبران وکتب آسمانی ايمان نداشته باشد ،دنيای بعث بعد الموت برايش بی
مفھوم بوده  ،و جنت ودوزخ را به باد مسخره می گيرد  ،وھدف و توجھش را صرف اين دنيا تشکيل نموده و جز به
امور مادی اين دنيا و لذات چند روزه وموقتی اش ھدف ديگری ندارد.
اينگونه انسانھا ھميشه شب وروز خويش را در اين فکر سپری می نمايند  ،که مبادا دنيای مادی شان را از دست
اء ھميشه در تشويش واضطراب زندگی نموده  ،به ياد داشته باشيد  ،افرادی که دارای ھمچو عقايدی
شان ندھند  ،بن ً
اند ،اين چنين انسانھا تا آخر زندگی ھم روی خوبی وآرامش را نخواھند چشيد .
پروردگار با عظمت در مورد آنعده کسانی که ﷲ تعالی را فراموش می نمايند واز ياد ﷲ فاصله می گيرند می
فرمايند » :کسی که از ياد من رو گرداند ،زندگانی او تنگ میشود« نيز میفرمايد » :آگاه باشيد که تنھا با ياد خدا و
ارتباط به او دلھا آرام میگيرد« ) .سورۀ رعد آيت (٢٨
 آنعده از کسانی که به ﷲ اعتقاد و باور دارنـد ،به اين باور و اعتقاد اند که ھمۀ کارھای او در نامۀ اعمالش ثبتمیشود ،بدين اساس خود را در برابر حق تعالی مسؤول میشناسد .ولی آنعده از کسانی که خود را در برابر ﷲ
مسؤول نمی بينند  ،در واقعيت بنده و بردۀ ھوی و ھوس اند.
اساسا ً يکی از علل گرايش به ماديگری و انکار مبدأ و معاد ،گريز از مسؤوليتھا و کسب آزادی برای ھر گونه
ھوسرانی و ظلم و بيدادگری و گناه و شکستن ھرگونه قانون الھی است .چنان که قرآن میفرمايد» :بل يريد االنسان
ليفجر امانه؛)قيامت آيت  (۵ :انسان میخواھد جلو او برای گناه باز باشد«.
 کسانی که از ﷲ دوری می نمايند وبه کتب آسمانی وپيامبران ،ايمان ندارند به يقين گفته می توانم که ھمچو اشخاصمبتالء به پرابلم ھا وامراض روانی بوده  ،زندگی ھمچو اشخاص به زندگی بی روح  ،سرد و فاقد روابط انسانی تبديل
گرديده و تنھا به فکر خويش اند.
 يکی از آثار بی ايمانی ،دگرگونی ارزشھای اخالقی و فضايل انسانی است.در جوامعی که از دين ،فاصله می گيرند  ،اخالق و افکار و رفتارھای بدی  ،برای شان  ،زيبا معرفی میشود .پستی ھا
وساير جنايات که در شأن و شخصيت انسان نيست ،برای شان نشانۀ افتخار و تمدن معرفی گرديده  ،ھمۀ بدبختیھا و
سيهروزیھا ،که انسان از ذکر نام آن ننگ می برد  ،به نام خوشبختی تلقی ومعرفی می گردد.
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 قرآن عظيم الشأن در اين زمينه میفرمايد» :کسانی که ايمان به آخرت ندارند ...در طريق زندگی »حيران وسرگردان« میشوند)«.سورۀ نمل آيت (۴:
قابل توجه اين که چرا بايد در جھان امروزی با وجود تمام پيشرفتھای برق آسا در علوم و فنون و صنعت ،باز ھم
افسردگیھای روحی ،اضطراب و استرسھا در جوامع پيشرفته وبه خصوص نسل جوان به اوج خود رسيده است.
خوانندۀ محترم !
از آن جا که دين ومذھب يگانه پشتوانۀ اخالق است ،کسی که ايمان ندارد و در ضديت با ايمان واعتقادات اسالمی شب
وروز مصروف فعاليت ھای جاھالنه است ،اين گونه اشخاص پايبند و متعھد به ھيچ گونه موازين اخالقی نبوده ،و
ھر جا که منافع مادی اش تقاضا کند به ھمان سمت می لغزد  .درصورت اين روش غير اصولی و تخلف از اصول
انسانی و دوری از دين الھي در دنيا شرمسار ودر آخرت ھم به غضب الھی گرفتار می گردد .پايان
نام مقاله  :انـسـان بی ايـمان
تتبع ونگارش :الحاج داکتر امين الدين »سعـيـدی -سعيد افغانی«
مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان و مسؤول مرکزفرھنگی د حق الره -جرمنی
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