
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

  

 » سعيد افغانی - سعـيـدی«  الدين امين داکتر

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ

  

  قـھـر و غـضـب
  

ه شاندکت يومعص تجاوز، را به ظلم، انسانعبارت از يک  رويه  و حالت بـــد وناپسند ی است،  که ضب قھر وغ

صلى هللا (اسالم محمد امبري به پیکند که شخص یت ميروا)  هللا عنهیرض(رهي ھریحضرت ابدر حديثی . واندتی م

  :گفت) ه سلميعل

  :فرمود) ه سلميصلى هللا عل(امبري، پحت نمايمرا نص

ن جواب را يش ھميزبراين) ه سلميصلى هللا عل(رـامبـيـال را تکرار نمود وپؤن سين بارھمياو چند بناک مشو،غض

  .) ی بخار-روای حديث امام بخاری ( .گفت که غضبناک مشو یمتکرارا 

د را ست که جانب مقابل خوي نی کسیانسان قو: ديفرما یم) ه سلميصلى هللا عل(اسالم محمد امبري پیگريث ديدرحد

وی ار(کرده بتواند خودرا کنترول وقھــرغضب قوی کسی است که در وقت  مند و انسان نيرو، بلکهين بزندزمه ب

    ) .حديث بخاری

ارشاد ) ه سلميصلى هللا عل( اسالم محمد امبريد که پيفرما یم)  هللا عنهیرض(ی ذرحضرت ابھمچنان در حديثی 

  :فرمودند

استراحت  نشستن خشمش فروننشست پس به پھلو واگراز ند،يستاده بود بنشيراــگا ن شود،ي ازشما خشمگیھرگاه کس

  .)ی  داوود ابی حديثاور.(يد نما

  :ديفرما یم) ی هللا عنھمارض( عباس ابنحضرت عبدهللا صحابی جليل القدر 

  :ارشاد فرمودند) ه سلميصلى هللا عل( اسالم محمد امبريپ

د يشود با ی ازشماغضبناک میکيوھرگاه  د،ي مکنیوسخت ,دي بدھیش خبرشان خوي، برادين را بفھمانيبه مردم د

  .)مسند احمد( ديار نمايسکوت را اخت
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 ،طان استيخشم کار ش :ندفرمود) ه سلميصلى هللا عل(د که رسول هللا يفرما یم) نه هللا عیرض(ه يحضرت عط

د يس باپشود  ین ميخشمگ  ازشمایکيھرگاه  گردد، ی، وآتش ھم با آب خاموش مده شدهيطان ھم از آتش آفريوش

   .)دوابوداوی حديث اور(د ي نماءوضو

   

 : قھر وغضب رفعراه عملی 

که از فھم احاديث وارشادات ګرانبھای پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم در يافتيم که قھر وغضب  ھمانطوری

  .تواند کار برده میه را ب انسان آن شيطان برای گمراه کردندوحربه، وسيله و حالتی  است که 

تواند ، برای رفع ودفع قھر وغضب  از آن استفاده نمايد ھمانا  ارشادات  که انسان میای وسيله وطريقه مھمترين 

  .باشد پيامبر اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم  می

ايستاده است بنشيند و  طور مثال اګر ه ب ديگری مشغول سازد  کار به انسان بايد  در وقت قھر وغضب  خودش را 

 غضب  کم کم  علماء بدين باور اند که قھروزيرا.  کنيد کاری ديگر مصروف اگر نشسته است بايستد، و خودش را

ر موقعيت يباشد وبعد نسبت عدم تغي  می بسيار خفيفګويند که قھر وغضب در بدو  ومی. به سراغ انسان می آيد

ش به شراره تواند که شعله ھاي ، انسان  را به حدی رسانيد میور شدهر وغضب  آھسته آھسته شعله فيزيکی اين قھ

  انسان  عاقلهۀبر قوتواند به حدی برسد که  ګردد، ودر نھايت امر شدت وقوت اين شراره می از آتش مبدل میای 

ين است که  بھترين راه اعرض رساندم، ه که قبآل ب ھمانطوری. اراده  از اختيار انسان  خارج ګرددچيره  شود و 

 مشغول  ويا به حالت فيزيکی ديګری خود را به کار ديگری. می شودقھر   وانسان ھنگامی که از چيزی خشمگين 

 و در حالت نورمال، با عقل، تدبر، معقوليت  و عدالت تصميم و نشيندکش  فروومصروف سازد، تا قھر وغضب او 

            خـتم .  مطروحه اتخاذ بداردأاۀتدبير  بر حل مسايل و يا مس

  

  

 

  


