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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 :تتبع ونګارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنالحاج
  ٢٠١٢ فبروری ٠۶ 

 
 

  ســـان بی ايـــــمانـان
 

  :ويند گعلماء در تعريف ايمان می

 عبارت یايمان در تعريف شرع. شود  باور ، يقين ، و تصديق به امن  واطمينان گفته می: در لغت عبارت ازمان يا

نقُُص يُد بِالطاَعتِه َو اَ عَماِل الصالَِحتِه، ويزِ يماُن ھَُو َعْقد بِالقلِب ، َو قَول بِا للَساِن ، َو َعَمل بِالَجواِرِح ، ياال : است از

 . تهِ يبِالَمعصِ 

ايمان تزيد باور داشتن  تصديق ويقين برقلب ،  واقرار بر زبان وعمل بر اندام  ھا ، که طاعت  اعمال صالحه   مانيا

  .می يابد ومرتکب شدن  گناه ايمان انسان  تقليل می يابد 

ی به  در اصطالح شرعیول. ق كردن و اقرار كردن استي تصدیمان در لغت به معنيا بطور خالصه بايد گفت که 

  :یمعن

   اعتقاد داشتن با قلب، -١ 

   اقرار كردن با زبان، - ٢و 

  . باشدی عمل نمودن با اعضا و جوارح م- ٣و 

  :ُکــفــر 

 كافر كنند یرا پنھان مفھمند و آن  یقت را مي كه حقیه كسانب. ْتر و پنھان كردنـ عبارت است از سَ یُكْفر از نظر لغو

 یا در اثر انكار عمديرود، خواه در اثر شك و جھل باشد و ـ يمان به كار ميشتن ا ندای به معنیكفر گاھ. شود یگفته م

  .ابدي ی، انكار و عناد، اختصاص میعنير ي به قسم اخیو گاھ. زيو عنادآم

 بر هللا  كه بداند از طرف یزيا انكار چيا معاد، يا نبوت، يد، يا شك در توحيحداقل كفر عبارت است از انكار 

  .کتب آسمانی  واز جمله قرآن عظيم الشان  .  ل شده استامبران نازيپ

  .م بر مبارزه با آنھا استيق با علم به صحت آنھا و تصمين حقاي اۀھمز ين مراتب كفر، انكار عنادآميرــبدت

 خالف ويا ناگرويدن به خدای تعالی  ضد ايمان آوردن.  ناسپاسی کردن ، انکار کردن و پوشاندن نعمت  هللا  راکفر 

  . ، خالف دين  مقابل ايمان الحاد و بی دينی و بی اعتقادی و بی ايمانی ن ، ايما
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  :اثار بی ايمانی  

ثار بی ايمانی علما ء با تفاصيل  مقاالت وتحليل  ھا را نوشته اند ، ولی من غرض اختصار  کالم  از آدر مورد  

   . مينمايمءر  بی  ايمانی  اکتفاآن  گذشته  به ذکر چند اثتفصيل 

  

  : بی مفھوم  بودن  زندگی -١

 در ارتباط با انسانی که به پروردگار  با عظمت  ، پيامبران وکتب آسمانی ايمان واعتقاد  نداشته باشد ، زندگی اش 

  .خواھد بودنظام ھستی پوچ و بی ھدف 

 به تن ھستیلباس  توسط طراح حکيم و ھدفدار، قبلی اساس طرح و نقشۀ ه جھان باينگونه انسان  معتقد نيست که 

  .کرده تا ھدف و مقصدی از پيش تعيين شده داشته باشد

  .سازد  را فاقد ھدف و معنی و جھت می انسان  زندگی ،چنين ديدگاه داشتن چنين اعتقاد واً واقع

 

  : زندگی کردن در تشويش واضطراب -٢

 ، دنيا بعث بعد الموت  برايش بی پروردگار با عظمت  ، پيامبران  وکتب آسمانی ايمان  نداشته باشدکسی که به 

 چند روزه  دنيا و لذات به امور مادی اين  و جزش را صرف اين  دنيا  تشکيل نموده  ، ف وتوجھمفھوم  بوده ، وھد

  . ديگری نداردقتی اش ھدف ووم

 را از دست شان    دنيا مادی شان ااينگونه انسان  ھميشه  شب وروز خويش را در اين فکر سپری مينمايند ، که مباد

تا  ی ھمچو عقايد  اند ،ی که درا  ھميشه در تشويش واضطراب زندگی نموده ، بياد داشته  باشيد ، افراد ، بناءً ندھند

   .اخير زندگی ھم  روی خوبی وآرامش را نخواھند چشيد  

 : هللا فاصله ميگيرند ميفرمايند پروردگار با عظمت در مورد  آنعده کسانيکه  هللا تعالی  را فراموش مينمايند  واز ياد 

آگاه باشيد که تنھا با ياد خدا و ارتباط به « : فرمايد نيز می» شود کسی که از ياد من رو گرداند، زندگانی او تنگ می«

   ) .٢٨ ت آيسوره رعد  . ( »گيرد ھا آرام می او دل

 

  :فرار از مسئوليت -٣

 که ھمۀ کارھای او در نامۀ اعمالش ثبت د، به اين باور واعتقاد اند آنعده از کسانيکه به هللا اعتقاد  وباور دارنـ

 هللا  خود را در برابر که  ولی آنعده از کسانی.  شناسد ول میؤ خود را در برابر حق تعالی مس بدين اساس شود،  می

  .بنده و بردۀ ھوی و ھوس استدر واقعيت ، بينند  ل نمیومسؤ

گونه ھا و کسب آزادی برای ھر وليتؤريز از مس و معاد، گاءيگری و انکار مبداساساً يکی از علل گرايش به ماد

بل يريد االنسان «: فرمايد چنان که قرآن می. ھوسرانی و ظلم و بيدادگری و گناه و شکستن ھر گونه قانون الھی است

  .»خواھد جلو او برای گناه باز باشد انسان می)  ۵ : ت قيامت  آي(؛ليفجر امانه

 

  :یھائس تناحسا-۴

 هللا وعدم اعتقاد  به کتب آسمانی وپيامبران ، به يقين گفته ميتوانم که ھمچو اشخاص مبتال  به پرابلم ھای دوری از 

تنھا به فکر و   گرديده  و فاقد روابط انسانی تبديل سرد روانی بوده ، زندگی ھمچو اشخاص به زندگی بی روح ،

  .ندخويش ا
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  :قی وفضايل انسانی  ھای اخال دگرگونی ارزش -۵

  .ھای اخالقی و فضايل انسانی است يکی از آثار بی ايمانی، دگرگونی ارزش

پستی  .شود  زيبا معرفی میبدی ، برای شان ،ھای  اخالق و افکار و رفتار  فاصله ميگيرد ،  از دين، که یوامعدر ج

ۀ  معرفی گرديده ، ھمتخار و تمدننشانۀ افبرای شان  که در شأن و شخصيت انسان نيست، ھاوساير جنايت ھا 

  .ومعرفی ميگرددخوشبختی تلقی نام ه که انسان از ذکر نام آن ننگ ميبرد ، بھا،  روزی ھا و سيه بدبختی

  

   :  سرگردانی در زندگی -۶

» حيران و سرگردان«در طريق زندگی ... کسانی که ايمان به آخرت ندارند«: فرمايد قرآن کريم در اين زمينه می

   )۴:سوره نمل آيه (».وندش می

  ، باز ھم  علوم و فنون و صنعت سا در آبرق ھای   پيشرفت تمام  با وجودتوجه بايد چرا جھان امروزی 

  . پيشرفته وبخصوص نسل جوان به اوج خود رسيده است معدر جواھا  ھای روحی، اضطراب و استرس افسردگی

  

  :بندی به اصول اخالقی عدم پای-٧

پشتوانۀ اخالق است، کسی که ايمان ندارد، خود را متعھد به رعايت موازين اخالقی يگانه مذھب ين وداز آن جا که 

  . اش تقاضا کند به ھمان  سمت می لغزد  منافع مادی که  و ھر جا ، داند نمی

 
  پايان

  
 :تتبع ونګارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنالحاج
  و ت سـتراتيژيک افـغان مـديـــر مرکزمطـالعا

   جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ
 

  saidafghani@hotmail.com :ک يـښــنا ليبــر : یارتباط   آدرس
 
 


