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 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکتر الحاج 
  ٢٠١٧ جوالی ٢٨

  

 نامرد
رفقات را در دشمنی به نزد مردم فاش   دوستی وبدترين، کثيفترين ونامرد ترين انسان کسی است که راز ھای دوران

  . سازد 

ن يعنی دوطرف وغروبش به توافق يببوده که آغاز يا به اصطالح طلوعش به توافق جان دوطرفه ۀدوستی يک رابط

  . گيرد دوطرف صورت می

 را که ی طنابفباعظمت طررکتر، متعھد و مسلمان خوب است که در طول زندگی به اتکاء به پروردگار کبر انسان با

 دشواری ۀورزد با ھمگونه سعی وتالش دريغ ن دوش دارد با تمام قوت وصالبت در حفظ آن از ھيچه را ب ليت آنومسؤ

  .دھد که جانب متعلق به خود را از دست رھا سازددنيا اجازه نو  روزگار ھایھا وناماليمت

نمايد که اين در واقعيت  بدون اطالع رھا میرا داشت  ليت آنو را که مسؤیھست مواردی که طرف مقابل سر طناب

ر طناب را متضرر ساخته اما اين بدان معنا نيست گه داشت طرف ديگدرين صورت ن. استھمان آغاز غروب رابطه 

که رھا  بلی ھست مواردی. اين غير اخالقی و ھمان نامردی است. که شخص اسرار مدت رفاقت را افشاء و عام سازد

يچی دشوارترين لحظه زمانی است که ق. ين رھا کردن در مواردی بس مشکل استاو اقدام درکردن يک طرف دوستی 

 اطالق یانسان نامرد به انسان. کند مان وذھن انسان خطور ھم نمیگی می افتد که در ئدست انسانھاه قطع اين رابطه ھا ب

ين مفھوم ھم بر زن و ھم بر مرد اطالق شده ا. ردآعمل ه  دوستانه ورفيقانه سوءاستفاده بۀشود که بعد از ختم رابط می

  . نامردی شود ۀتوان شامل عملي زنانه ندارد وھردو جنس می که نامرد کتگوری مردانه و يعنی اين. تواند مي

ی اند که ئپست فطرت ھا نامرد ھا گردند ، يک نوع نامرد ھا و وری و انواع مختلفی تقسيم میگنامرد ھا به چند کت

که به ھدف خويش دست يافت ، دست به   ممکن ، اعتماد انسان را جلب کند ھمينۀيع به ھر وسيله وذرتا کنند کوشش می

 از اين نامرد ھا اشخاصی ھستند که به نظر خود  ایعده. ارند ذ زده ودر شرايط دشوار شما را تنھا می گانهاعمال نامرد

ران و آن ھم گاعمالی می زنند که ضرر شان برای دي خويش دست به چنان ۀ اعمال ناسنجيداشان خيلی مرد ھستند ولی ب

  .رسد نامردانه می

 به تظاھر اکت ھای خير خواھانه ھم ًا بدی با تو ندارند ، واحيانظاھر قصديکعده از اين نامرادن اشخاصی ھستند که در 

 می سازد ، بعد از یجا هورند ، وبا استفاده از ھمين وسيله وشيوه خود را در پوست واستخوان انسان جابآعمل می ه ب

  .  آن بی نھايت دشوار است ۀش درد آور و معالجان ضربه به انسان می زند که زخممستقر شدن تغيير موضع داده چن
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را دين  غدر به معنای عھد شکنی است و آن. رود شمارمیه  کبيره بانناھگ ۀويند که از جملگيك نوع نا مردی را غدر 

  . مذمت کرده است اسالم با شدت تام وبا قوت

. خيانت وعھد شکنی در دوستی ورفقات وتعھدات جانبين، جزو خصلت يک مسلمان با شخصيت نمی باشد  غدر،

إن هللا ال يحب  «:ی اين عمل را مردود دانسته و می فرمايدئبا اين زيبا) ۵٨ تيآانفال   (ۀپروردگار با عظمت ما در سور

  .) دارد نمی دوست ئنان راخا براستی که خداوند :يعنی(» الخائنين

ًوأوفوا بالعھد إن العھد کان مسؤوال «:که ميفر مايد  شخص مسلمان با عھد دوستی بايد وفادر  باشد طوری ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ْ َّْ ِ ِ ِ ُ ْ َ سوره (»َ

  .)گيرد  قرار می بازخواست عھد مورده  وفای ب عدم براستی  وفا کنيد بنديد می که عھدیه ب: (يعنی) ٣۴ ءاسرا

ُإن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال«:  خيانت و عھد شکنی پيامبر بزرگوار اسالمی می فرمايد ۀدربار ُ ُ ُ َُ َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ْْ ٌ َ َ ْ َ َّ ُھذه غدرة : ِ َ ْ َ ِ ِ
ٍفالن بن فالن َ َُ ُِ و پيمان شکنی بيرق و عالمت مشخصی  در روز قيامت برای ھر خيانت کار وعھد«: متفق عليه يعنی .»ِْ

شود که اين عھد وپيمان شکن، فالن پسر فالن  و اعالم می) شوند و برای مردم معلوم و مشخص می(گردد  تعيين می

  .»است

ِأربع من کن فيه « :پيغمبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :ھمچنان در حديثی از عبدهللا پسر عمرو روايت است که  ِ َّ ْ َ ٌ َ ْ َ

ِکان منافقا خالصا، ومن کانت في ِ ِْ َ َْ َ َ ً ً ُ َ َه خصلة منھن کانت فيه خصلة من النفاق حتی يدعھاَ َ ََ َ َّ ِ ِّ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َْ َْ َ َْ َّْ َإذا اؤتمن خان، وإذا حدث کذب، : ُ ََ َُ َ َّ ِ َِ َ ََ ِ ْ

َوإذا عاھد غدر، وإذا خاصم فجر َ َ ََ َ َ َِ َِ ََ َ   متفق عليه. »َ

 و کسی که يکی از اين چھار صفت ھستند که اگر به تمامی در کسی موجود باشند آن شخص منافق کامل است« : يعنی

نمايد يک صفت منافق در او موجود است، اين چھار صفت عبارتند  خصلتھا را داشته باشد تا وقتی که آن را ترک می

  :از

  )يعنی در امانت خيانت کند.(  ھرگاه به عنوان ايمن قرار داده شود، خيانت کند-١

  . به ھنگام سخن گفتن دروغ بگويد-٢

  .ی ببندد، آن را نقض کند ھر وقت عھد و پيمان-٣

   .به ھنگام عداوت و دشمنی از حق تجاوز کند و به دروغ و دسيسه و نسبتھای نادرست متوسل شود -۴

  والسالم علی من اتبع اھدی    . ی بخشئالھی ما را از شر نامرد ھا رھا

 

  :تـتبع ونگارش

 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکتر الحاج 

  جرمنی-  ل مرکز فرھنگی دحـق الرهومسؤ مرکز مطالـعات ستراتيـژيکی افغان و رمـديـ

  

  

 

 


