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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١٧ فبروری ١٧
  

 احمق
آمده  ... بی خرد بی ھوش وغيره نادان ، ده لوح، ابله، سا،دم سفيهآ ، کم عقل، نادان یدر لغت به معنا) حمق(احمق

 زند ، و در حرف زدن خود ھيچ شود که بدون فکر حرف می در عرف متداول احمق به شخصی خطاب می ، واست

بدون  : بارز احمق اينست کهۀش صحيح است يا اشتباه ؟ نقطرا ھم ندارد که کالم نآپروای  مل وتفکر ندارد وأونه ، تگ

نويسد، شخص احمق دوست دارد ساير  زند ويا ھم عليه ھمه چيز می ّمل واحترام گپ میأبدون تو چيز توجه عليه ھر

   . خت وتاز قرار دھداخصوص عقايد ديگران را تمسخر ومورد ته انسانھا وعقايد مردم ب

انسان چھار  زندگی خويش ادامه دھد از منصب حماقت خارج شده به منصب جاھل ووۀويند اگر احمق به ھمين شي گمی

شود  شرعی به شخصی خطاب می اما احمق در اصطـالح اسالمی و .نمايد  منصب مییيا جاھل مرکب، ارتقا  ویپا

 مسائل زندگی يا در بعضی از ۀن عدم تعھد و بی بندوباری چه در ھميا. ا حد اقل بی تقوا باشدير متعھد و يبيدين، غ: که 

که زندگی  به اين ترتيب در ادبيات دين مبين اسالم و با توجه به عمق مسأله کسی .آن که در ھمان مقدار ھم احمق است

خرت ترجيح می دھد، به عمل احمقانه پرداخته و آ دنيا را با روش ھا و اختيار راھھای نامشروع بر زندگی ابدی وجودم

 ۀشمانی آن در قرآن کريم در سوري انتخاب احمقانه و غالم راه شيطان وھوای نفس اماره بالسوء است که پ،چنين انتخاب

  .االنباء چنين آمده است

ًإنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنی كنت ترابا «  ً ًَ ُ ُ َ َ َُ ُ َِّ َِ َُ ُ َُ ْ ُْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََّ َ َُ ْ ُْ ْ ِ ْ َ  ما شما را از  ينهئھرآ) (٤٠( » ِ

بنگرد و كافر « از خير يا شر » بود  فرستاده  پيش وی  را دو دست   انسان آنچه  كه ، روزی شدار داديمو ھ  نزديكی عذاب

كه خساره و  یحالت. ميشوآن مبتال نين حالت نجات و به ا کن تا ازیالھی ما را ھدايت نيک   ) بودم  خاك  من  كاش ای: گويد

  . و من هللا التوفيق. ا و آخرت دارديتاوان دن

 

 

 

 


