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 Scientific   علمی

 
  :تتبع ونگارش

 » سـعـيـد افـغـانی - سعيـدی «امـين الدين داکتر الحاج 

 ٢٠١٢ جنوری ٣١

  

 تقويت نيروی معنوی در  صحبت
  

ر مفھومی  پُ ۀـ عليه وسلم يکھزارو چھار صد سال قبل در  يک جملصلی هللامصطفی پيامبر بزرگوار اسالم محمد 

  .فرموده است

موزاند آموزنده ای را می آاين نصحيت  برای ما مسلمانان درس »  يدئاوالد خويش را به نام ھای خوبی مسمی نما« 

برای شان  چ دھد ، وخره در انتخاب نام برای فرزان خويش دقت الزم بتا رد  آعمل ه انسان ھميشه کوشش  ب: که

اری  بتواند در شخصيت بعدی او، ذنتخاب کند که اوآل نام با مسمی باشد ، واز جانب  ديگر اين نام گا را  یچنان نام

  .ثر گزار باشد ا

طفال اثر خوبی  بگذارد ودر ضمن ھمين  امر باعث رشد اتواند در  شخصيت   انتخاب نام خوب وپر مفھوم  می

  .گردد وپرورش در طفل میشخصيت وموجب تکامل 

ارد ذجا ميگه اری اطفال در شخصيت  اطفال چنان روحيه را بذفھيمد که نام گتوان  میاز  فحوی اين حديث متبرکه  

  .گردد ينده موجب رشد شخصيت او میآکه در 

بل  اثر مثبت اری فرزندان به نام ھا و استعمال  الفاظ ، جمالت  وکلمات  مثبت در حين مالقات در جانب مقاذگمنا

 بلی اصل و تأکيد براين. تواند ذاشته میگجاه که صحبت  ھای منفی در جانب مقابل اثر منفی ب ھمانطوری. ارد ذميگ

   . ماند  میی به ھمين منوال به قوت خويش باق»حقيقت از اسيران مجاز سخن است  «که 

مات را مورد استفاده قرار دھيم  که چنان کل بايدثير مثبت به جانب   مقابل در گفتار خويش  أغرض تين عرصه ادر

توانيم در  ثير دارد  در صحبت مثبت میأاری اطفال تذکه در نام گ توليد  قوت واثرمثبت  ھمانطوری در جانب مقابل

  . روی معنوی را  ايجاد نمايم يجانب مقابل ن

صحبت ھا برای انسانھا نيروی مثبت  بدين باور اند که استعمال  کلمات مثبت در ء که گفته شد، علما ھمانطوری

 :واستعمال کلمات منفی درمالقات ھا و صحبت ھا برای انسان نيروی منفی توليد می نمايد
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روحی  یماري و بی فرستند و او را به سمت منفی به سمت شخص می منفیروي نیامروزه ثابت شده كه كلمات منف

 و رسی، مانده نظر میه بسيار خسته ب:  شنود  مالقت میکه انسان در  یبه طور مثال وقت. تواند داده میسوق 

رسی، اگرچه  استعمال اين جمالت  نظر میه ويا رنگ شما کمی زرد شده است، والغر ب رسی، نظر میه يشان بپر

ثير مثبت در جانب مقابل نگذاشته أد، مگر در عمق  تنرسی نظر مه در ذھن ما کلمات وجمالت ساده ب در ظاھر

ر  به تفکر منفی اداو گاه د آ، وشخص مقابل  ناخويدهيشانی در جانب مقابل گرد پرماندگی و  خستگی ويدئوموجب تز

  .گردد می

ريم تا در مالقات ھا جمالت مثبت را مورد استفاده قرار دھيم واز استعمال جمالت منفی آعمل ه  کوشش باءً بن

  .ريمآعمل ه  جلوگيری باً وخستگی  اور جد

و روش مھم است که حالت سوم آن  ۀنيز مسأل) راگ یمنف(و پسيمست ) رگنيک ن( اپتيمست ۀين راستا مسألـادر

  . تواند رفته میگنيز مورد بحث قرار ) رگواقعيت ن(ست يالرئ

يالس از آب پُر گفت که نيم گر خواھد گنيک ن.  یرا به مسايل منفگ یکند و منف ر به مسايل مثبت آغاز میگنيک ن

درھمين سلسله ھمان داستان تعبير خواب کتاب .  استیيالس از آب خالگفت که نيم گھد را خواگاست اما منفی 

که درخواب ديده ھمه دندان ھايش   مان که پادشاھی از معبری درمورد تعبير خواب خود مبنی براينۀمکتب متوسط

اين تعبير . ش خواھند ُمردش چشمانش ويا ھم درحياتيويد که  ھمه خانواده اش پگ معبر می. می افتد، چه تعبير دارد

ری خواب پادشاه را چنين تعبير گاما معبر دي. يردگ رفته و معبر مورد عتاب قرار میگمورد خشم پادشاه وقت قرار 

 که اين معبر مورد نوازش پادشاه قرار می.  پادشاه طوالنی خواھد بودۀميدارد که عمر پادشاه از عمر تمام خانواد

  . کند معيين توليد میيرد و تعبير وی خوشبينی گ

از اين  شاعر ھا يکی : زندانی شدندمشھور اين کشوراز انقالب کبير، دو شاعر گويند در کشور فرانسه قبل  می

ای که از سلول ھای زندان  آزاد گرديدند  ، مجموعه  ھردو نفر از شاعران زمانی.  بود بدبينی آن خوش بين وديگر

نظری  ستاره ھاآسما ن وشاعر خوش بين به .  زندان بيرون آوردند  از از اشعار سروده ھای خويش را با خود

  . نگاه کرده وبه گريه افتادسرک ھا اما شاعر بدبين به خاک . انداخته و خنديد

 يعنی در ھمه چيز سياھی ديدن نيز مطرح و ھمين ارتباط وضع را روشن می) رومگُدُوم  يند    (یليسگاصطالح ان

جا خواھد بود تا ه برای تکميل بحث ب. شود  و حالت نامناسب مییالت متمرکز به سياھسازد که شخص درھمه ح

رکترش تغييروارد شده و  ک دریئ را ياد آوری کرد که شخص تحت تأثير اخبار و معلومات متداوم منفی و جنایحالت

.  پردازد ی میئراگبيند و حالت مثبت را قبول کرده نمی تواند و درھمه حاالت به منفی  درھمه چيز دسيسه و فتنه می

 ھا حالت است که بيشتر به ممارست ی و افاده ھای مثبت و خوبیرگرفتن درحالت نيک نگ توصل و قرار ۀمسألـ

  .  تواند دست آمده و  جانب عملی پيدا نموده میه دوامدار ب

 را به پيروزی تبديل می کند اما انسان نادان وبزدل مصيبت و بالی وارده بر شخص باھوش و زيرک شکست ھا

  .خويش را دو چندان می نمايد

 عالم بشريت را از برپا ساخت که منوره ۀ از مکه بيرون رانده شد، اما دولتی را در مدينپيامبرصلی هللا عليه وسلم 

  .نور آن مستفيد  ساخت 

يد ، کوشش  آ در زندگی شان حالتی ناخوشايندی پيش اً اگر احيان ط وبا دقت باشد،انسان بايد در زندگی خويش محتا

  .توجه نمايد نويد بخش آن ۀ  به جنبرد که ، آعمل ه ب
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گاه شر محض وجود ندارد، بلکه به دنبال آن خير، بھره  ؛ زيرا ھيچد مثبت مصيبت بنگرۀ ھميشه به جنبانسان بايد  

  .مندی، پيروزی و پاداش است

  :نمايم  جلب مینيز  به مثل ھای ذيل ا اين بخش برای توضيح بيشتر توجه خواننده ردر

وردگار برای  رسيد ، بھتر است گفته شود  پرنظر میه گويند  بسيار خسته ب د که می شوتر وقت شنيده میدمثآل زيا

  .شما قوت اعطا نمايد 

  .شما را ھم از پروردگار  خواھانم تشکر از لطف تان ، سالمتی : شود که معموآل در جواب گفته می

  راست گفتی؟اً  واقع؟بھتر است بگويد  اين راست است دروغ نگو؛ : جای اينکه برای کسی گفته شوده ب

که  رحمت بر کسی: که چنين کاری را کرده باشد ، بھتر است گفته شود  که گفته شود لعنت بر کسی اين یبه جا

  . چنين کاری را نکند 

 .هللا برايم صحت اعطا فرمايد :  گفته شود  هللا مرا مريض نسازد ، بھتر است گفته شود جای اينکه ه ب

   .ممن فقير  ھستم ، بھتر است بگويد پول کم  دار  اينکه گفته شود، یبه جا

   .  خوب ھستمجای اينکه بگويد بد نيستم ، بھتر است بگويد ،ه  ب؟ پرسد چطور ھستيد يا مثآل وقتی يکی از شما می

   .!  بھتر است بگويد ، يادت باشه!  يا فراموش نکنی !يد يادات نرودئگو مثآل به کسی می

  .! آرام باش، !يد چيغ نزنيد ، بھتر است بگويدئگو يا به کسی می

  . ھستمصحتمند من سالم و  : بھتر است گفته شود   ستم؛ين نيغمگويا ض ي من مريد ئکه بگو  اينیبه جا

سفر ما چندان راحت : بھتر است گفته شود . ود در سفر سختی ومشقتی زياد را متحمل شدم که گفته ش اين یبه جا

 .سان  نبود آو

 را يش  وقت خو بھتر است گفته شود ، متشکرم که شدم؛ من مزاحمتان ديببخشيد ئکه برای کسی بگو  اين یبه جا

  .ديار من گذاشتيدر اخت

  . ديد در فرصت مناسب با شما خواھم  :ھستم ، بھتر است ، بگويد يد من مشغول  ئکه برای کسی بگو  اينیبه جا

  .مده استآ بھتر است بگويد کدام چيزی  برای تان پيش ؟يد مشکلی  داريدئکه به کسی بگو اين یبه جا

  .اين چيزی را من کار ندارم . يد اين چيزی بدرد خور نمی باشد ، بھتر است ئکه برای کسی بگو به جای اين

الھای که ؤ سبه جاید بھتر است در احوالپرسی دقت نموده ويبين که دوستان خويش را بعد از سالھا می يا زمانی

 در بخش  را مطرح سازيد که موجب تقويه ، و انرژییالتؤاشود، س موجب تضغيف انرژی در جانب مقابل می

  :طور مثال ه  ب.جانب  مقابل شود 

نظر ه رسيد ؟ چرا اينقدر پريشان ب نظر میه الغر شديد ؟ چقدر خسته بشما دوباره بسيار  چاق  شديد ؟ شما بسيار 

  ....رسی  وغيره  نظر میه ميرسد رنگ تان زرد شده خوار وزار ب

د مورد دگر  روحی در جانب مقابل میۀ که موجب توليد  تقويیبھتر است در مالقات ھا جمالت مثبت ، وجمالت

  :طور مثال ه  ب.استفاده قرار گيرد

 یکلمات بينم ، ويا استعمال  ساير جمالت و وب برايت تمنا دارم ، خوشحال  ھستم که شما را بار ديگر میصحت خ

 در جانب مقابل توليد می اعتماد به نفس را ی نوعبه اصطالح  گردد  و  خوبی  در جانب مقابل میۀکه موجب روحي

  .  دارد 
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 اند که درنظر اول یه ھای مثبت و نيک، دقت درآن مسايلوشه ھا، افادگرگذاشتن نام نيک وخوب بر اوالد وجگلذا 

 ما در تشکل ۀی وغيرمھم جلوه نمايند اما درحقيقت عمق وبُعد بس عظيم درکار و مسايل روزمرئممکن ابتدا

  .تواند ذاشته میگشخصيت انسان 

 ھمين مختصر بهين مبحث اخواھد که من در  اين مسأله دقت و پژوھش بيشتر میی از جوانب علمی و روانیبخش

  .کنم  میءاکتفا

  

 » سـعـيـد افـغـانی - سعيـدی «امـين الدين  الحاج    

  مـديـر مرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان

  جرمنی-   ومسؤل مرکز فرھنگی دحـق الره

  پايان                                                                                                                                     

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

  

 


