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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  

 :تتبع ونگـارش 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان
  جرمنی-مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق الره

  

  

   اعـتـقاد به خدا در دفع اضطرابات وانحرفاتنقش
 

سانھا که ا، بدين نتيجه رسيده اند، اندوردهآعمل ه  که باالی انسانھای معتقد بیشناسی در تحقياتنمحققان روا دم ین  عتق

لم،  كمتردچاراضطراب به دين ومذھب الھی  ه وس د صلی هللا علي امبر اسالم  محم رآن وسنت پي وم واقعی ق ه مفھ ب

  .د نردگ ميو فکری روانی

  :ويندگروانشناسان مي

ذھبی ي كه بئی تجربه نشان داده است  فاميل ھا وخانواده ھا ی وم ند،آسمانی  شتر به اعتقادات دين د باش دگ پابن  یدرزن

  .  شوندی می واجتماعیپرابلم ھا واضطرابات ،اخالق كمتردچار مشكالت،

ا ل ھ ه نئفامي د ھم ه بتوانن ايی ک ويش یازھ دان خ صاد فرزن ای  اقت اعیرادر عرصه ھ اطفی، فرھنگی، اجتم  ی، ع

ه  صل اسالم محمديات ودساتير قرآن وسنت پيامبراودر جنب آن ھد ورده سازند،آ  بریتيـوازھمه مھمتر ترب ی هللا علي

دفتار خويش عملی نمايگوسلم  را در اعمال و ه زن د ک را  دارن دی آن د، توانمن انواده خويش را  بطور ، یگن ل وخ فامي

  .زندان صالح  برای جامعه تقديم بدارند رف به اساس اين تحقيقات .دنوبه پيش ببرنموده حسن وموفقانه رھبری ا

ه اي ه روحي دان خويش را ب ذھبی فرزن ـخانواده ھای معتقد وم داــث اد کار وف الم اری ، صبر و تحمل اعتق  و اخالق س

  .يه نمايندـترب

دورده انآ که بعمل یروانشناسان در تحقيقات د نيد بدين نتيجه رسيده اند که نود درصد فرزندان وال ا ھم ه ب از يك گر نم

  .امعه تقديم داشته اند  خود و جورند، فرزندان موفق به آت خويش را دراول وقت بجا ء میـپنج وق

وده بلکه در جنب آن عمل واجرا افی نب ادات ک ا اعتق ه تنھ د ک اور آن يق  دقیروانشناسا ن  در تحقيقات خويش بدين ب

  .يات  اسالمی مھم واساسی ميباشداھد

ی که در کشور ھای غير اسالمی ئنعده فاميل ھاآ  ٢١من بدين باور ھستم که در عصر حاضر وبه اصطالح در قرن 

ز انحرفات اخالقی را انه چيزی که جلو بسياری اگی  مينمايند، يگزند) ی وامريکا ء ئاز جمله در کشور ھای اروپا( 

سمانی قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر  اسالم  آيات ايروی از ھدـداشتن ايمان راسخ وپھمانا  ميتواند رفتهگدر خانواده 
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اتير انه ج گيشا پيش آن ادای نماز پنپدر محمد صلی هللا عليه وسلم و ريط از دس راط و تف دون اف م ب  و در يک جمله فھ

وی هللا تع) ج( که از ذات الھی یدرفھم. دين مبين اسالم است الی را درپھل وده هللا تع ق ب الی ودين اسالم بصورت دقي

سته وظايف و رسالت ھای خود و،رحمن و رحيم  ه ارزش ھای  ديگ جبار و قھار ھم دان ه مطابق ب ا حق ران را کم

  .  اسالمی خويش درک درست نمايد

نه برای پدران وسر پرست اج گ نماز ھای پنیص ادا وتطبيق دسا تير اسالمی ، بخصوءتقويه روحيه اعتقادی واجرا

ر( خانواده   رادر وغي دان خويش را  ب ... ) هپدر ، مادر ، خواھر وب ه فرزن د ک ن امکان وفرصت را ميدھ وجه ه اي

سن ترب رار داده يه ـاح ی ق ر ودين ل خي ل عم الک و ممث ود را م وی و و خ ب جل دين ترتي ات را ب سياری از انحرف ب

   .يرندگب

  :يدار ما  مى فرماگطوريکه پرورد

  . )۴۵: العنكبوت) ( وأقم الصالة إن الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر( 

  ..)بدرستى که  نماز از كارھاى بى حيايى و ناپسند منع مى نمايد! و برپا بدار نماز را: يعنى(

  :وھمچنان درحديث ديگر رسول اكرم صلى هللا عليه و سلم مى فرمايد

ل : يه يوم خمسا ھل يبقى من درنه شيئ؟ قالوا ال يبقى من درنه شيئ قالأريتم لو أن نھرا بباب أحدكم يغتسل ف( فذاك مث

 )متفق عليه) ( الصلوات الخمس يمحوا هللا بھن الخطايا

ى شويد، : (يعن دنش را ب ه ب نچ مرتب د و او در آن ھر روز پ ما جارى باش ه ھر يكى از ش ك نھر آب از در خان ر ي اگ

اقى مئيبگو دنش ب دد كه آيا چركى در ب رام گفتن د؟ اصحاب ك د: ى مان د مان اقى نخواھ رم . چركى در وى ب رسول اك

 .)اين به نماز پنجگانه شباھت دارد كه به سبب آن هللا تعالى گناھان را محو مى گرداند: صلى هللا عليه و سلم فرمود

ً  واقع ا،ب دينی ، اين روحيه  در بين اعضای فامياه روحيه اعتقادات دينی واجرای وجويـقـت ا انواده ھ ل وخ ان  ي ه آن ب

خت ل مشكالت و س ه درمقاب د ساخت  ک سر خواھ ان را مي ن امک دگیھاياي ند ، پروردی زن ان گ صبورباش رای ش ار ب

انواده اي تواند درایتقويه اين روحيه  م . نصيب خواھد کردی سعادتمندیزندگ رار یجاد آرامش برھر عضو خ ه ق  ك

  .ر بسزا دارد يد ، تاثت و وارد جامعه  سازياست فرزندن  را ترب

    ! اارگپرورد

ا د راسخ راط و برای ما توفيق نصيب نما تا با داشتن اعتق دون اف سانی ب اتير اسالمی و ان ق و درست ازدس م دقي ، فھ

ريط  رتف ق ش هي وتطبي ابيم  ک را  در ي دی آن دی توانمن رای محم دان خويش  عيت غ ود وفرزن رابلم راخ ا ، از شر پ ھ

   .ن بيست ويکم نجات دھيم مصيبتھا وبال ھای قر

  . توستارا بر تو توکل کرده ايم و راه ما به جانب پرورگ. عليک توکلنا و اليک المسيرربنا 

        ١٠-٠٩- ٢٥        امين يا رب العالمين                                                                  

 

  

  

  

  

  

 


