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و اگر  و عقیده اساس همه نهضت های فردی اجتماعی و مدنی بوده  که ایمان   جای تردد نیست

به   دروس انبیاء و رسل و نوابغ و فالسفه را تحت مطالعه قرار دهیم مییابیم که آنها از همه اول

می خواهند دلها و افکار را اوآل اصالح کرده و برای .  اهتمام نموده اندتصفیه قلب ضمیر و فکر 

.شناختن حقائق مساعد سازند  

هردو  و امید   مثآل در انسان استعداد خوف. ما میبینیم که در انسان غزائر متنوعی وجود دارد 

    .  یسازدم  به تباهی ها مواجه  و اگر هریکی و ازین هردو طغیان میکند انسان را. موجود است 

. میگردد خمود و   جمود ،  منجر به مایوسی  زیرا ترس مفرط  

ورزیده  ان بواسطه استاد  ممالک پیشرفته  ؛ بنآ . است  مایوسی  میگویند یکی از نامهای مرگ

کوشش   بلکه تا حد امکان  . ترس و مایوسی مفرط مواجه نمی سازند  اطفال و جوانان خود را به

 حیاتی  مرامهای بجا آوردن   و در راه  تهیه نموده  وسایلی مثبت ایشان   که به آرزوهای میکنند 

عاقالنه  ، در یکی از اطفال و نوجوانان بی اعتدالی به میان آیدآ و اگر فرض. ایشان مساعدت نمایند

. رددگن  واقع  مایوسی ه باعث نا امیدی وطوری جلوگیری میکنند ک  از آن مستدالنه و  

اگر افراد یک  . بسی تباهی ها میشود مفرط هم باعث   که امیدواری همچنان باید بیاد داشته باشیم

دراین صورت  ، جامعه کدام خوف و ترس نداشته باشند وهیچ کدام قیود و موانع موجود نبوده باشد

راد انسان موجود است موجب که در اف( حسد، خود خواهی، شهوت وغیره) ن غزائز فردیه آنظرب

و هر یکی از افراد انسان خودسرانه بدون قیود . میگردد که در جامعه مظالم و حق تلفی ها بمیان آید

. قانونی رفتار کنند و برای جلب منافع شخصی اگر چه به ضرر دیگران باشد اقدام نمایند  
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بنام مساوات و دیموکراسی  پس در این صورت معقول نخواهد بود که ما این گونه اوضاع را هم

.یاد کنیم باید بنام بی نظمی و بی عدالتی و خود سری از آن نامبرده شود  

ملتفت شده و ایمان و عقیده را در بین خوف و رجآ خوبتر  دین مقدس اسالم باین همه جوانب ؛بنآ

ازینجا ست . ه باشندمیخواهد افراد بشر باید بخود ترس و امید قانونی و اعتدالی را داشت، قرار داده 

مثآل آنها از خدا های  . که اسالم آن ترسهای مردم را از بین برده که بیشتر از دین اسالم موجود بوده

متعدد بنام بت، ستاره، دیو، وغیره میترسیدند و همچنان از فال و اوهام کار میگرفتند و وقتیکه دین 

از بین برداشته و مردم را متوجه به یک مبدآ اسالم نازل شد این همه ترسهای مفرط وغیره حقیقی را 

ونیز  .  آخری نموده یعنی آن مبدا ایکه دارای تمام صفات کمالیه و منزه از همه عیوب و نواقص است

مردم را به فلسفه خلقت و تکوین متوجه ساخته و فهمانده که این نظام معقول بمیان آمده و باید 

اساس معقولیت و برای تامین معقولیت بمیان آمده و باید از یک مبداء واحد شروع شده و با  ضرور

قانع ساخته که  آ انها را عقآل و استدالآل و اعجازاسالم مسلم ؛  بلی. ضرور به معقولیت انجام یابد

نظام جهان و جهانیان به معقولیت استوار بوده و انسانها در حوزه اختیار خویش مختار آفریده شده 

و فکر عطاء شده تا بواسطه عقل و فکر خویش حقائق را روشن ساخته حق  انسانها عقله ب .  اند

. خود و دیگران را درک کنند  

بلی باید ایمان و عقیده داشته  .  بدین اساس جوامع مدنی بایمان و تقیده اشد احتیاج دارند ؛ پس

.شروع میشودباشیم که اوضاع و حرکات ما تحت مطالعه دیگران قرار دارد و تاریخ ما از طفولیت   

در دفتر   ماباید ایمان و عقیده داشته باشیم که روز بازپرسی حتمآ آمدنی است و اوراق اعمال ما

.تحقیقات قیده بوده که ضرور بسوال و جواب مواجه خواهد شویم  

. ی خود را می پیماید ئاقیت ها بواسطه عناصر صالح قوس ارتماباید ایمان و عقیده باشیم که مدن

صالح بوده و در راه صالح و فالح می  ه یم که آنها قلبآ و ایمانآ و عقیدر ضرورت داروبه آن عناص

واقعآ آنانیکه از ته قلب صالح بوده گاهی هم مرتکب جرائم نمی شوند و حاجت ندارند که از  . کوشند

یدا ظاهر داری کار گیرند بلکه آنکه در ظاهر و غایب و لو اگر چه زیر صدها پرده به خیانت قدرت پ

کنند مرتکب آن نمیشوند بلکه از خدای خود میترسند و به قیامت و باز پرسی عقیده دارند پس هیچ 

.نمی خواهند که خود را ملوث سازند  

برای انسانها در داخل قلب، ضمیر وفکر باید عقیده را سخی باشد که آنها مشکالت  :  میگویند

پس ایمان و عقیده برای حل . ده میتوانند خویش را به مساعی و فعالیت های خویش حل و فصل کر

. مشکالت حیاتی بهترین وسیله ایست که به دسترس همگان گذاشته شده  

جوامع   و جوامع باید امید وار باشند که اصالح. برای جوامع مایوسی زهر قاتل است :  میگویند 

مملکت  و داشته باشند که وطن و ایمان افراد جوامع باید عقیده ؛ بنآ . برای خیر و سعادت آنها است
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از آنها است و هریکی از آنها میتوانند برای خیر و سعادت کار کنند و افراد جوامع باید خود را در 

. داخل حوزه قدرت برای تطبیق قوانین مسئوول دانند  

جای شکی نیست که همه مشکالت از تزلزل ایمان و عقیده بمیان آمده و گاهی هم امکان ندارد که 

.رجال بی عزم و اراده کاری گرفته شود از  

بشرطی که خود را  ؛و مردم باخود هر چه دارند مگر.  کلید حل همه مشکالت نزد مردم است 

و اگر میخواهید از خود کار گیرید و باالی مشکالت غالب آید حتمی  .  بشناسند و از خود کار گیرند

و از شما هر چه ساخته میشود و شما ، چه دارید بوده که به حرکت ووجد آید و باور کنید که شما هر 

و نه به این فکر باشید که آنها از شما کدام فوق  .  از دیگران یعنی آنانیکه پیش رفته اند کم نه آید

فایت بمیان آمده و اصلی تنها و تنها همین بوده که در بین آنها اشخاص با کبلکه سر . العاده گی دارند

باثر آن استعداد های  .  شدید مواجه شدند وجد با کفایت همه به حرکت و های رجال دبواسطه رهنمو

. خویش را به کار انداختند  

مداری   مثبت خود را به آن که شما میتوانید از راه های  باید ایمان و عقیده داشته باشید  ؛  پس 

به شرطی که ایمان و عقیده داشته باشید و در  ؛مگر.  برسانید که شما از دیگران عقب مانده اید 

به شرطی که شما  ؛مگر .  ایمان و عقیده بشما معاونت میکند . ایمان و عقیده شما خللی وارد نشود

. از ایمان و عقیده استفاده سوء بعمل نیارید  

که به  به شرطی که ایمان داشته باشید؛ مگر  .  ایمان و عقیده گاهی هم شما را عاطل نمی ماند

خوب تر ملتفت  .به آن چیزی که ایمان وعقیده دارید آ ؛ بن. چه چیز باید ایمان و عقیده داشته باشیم 

.و ایمان و عقیده از شما چی میخواهد، شوید که به چی طور باید بوده باشد   

خود ایمان و عقیده میمانید و به  پس اگر شما  !  نه هدف ، ایمان و عقیده وسیله است : میگویند

که وسایل را عاطل . نقص از ایمان و عقیده نبوده بلکه نقص از شما است  ، قایل نمیشوید  حرکت

د و هیند ید ایمان و عقیده را از دستئبیا؛  پس. ساخته اید و از وسایل با اهداف خویش حرکت ندارید 

.به رمز های ایمان و عقیده آشنا شوید  

**** 

داکتر سعید افغانی   

هجری شمسی  ــ  کابل ــ خیرخانه مینه ۰۵۳۱  
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