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 سْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بِ
 

 اهمیّت نعمت دیدن

و راهنمایی امام سجّاد )صَلَوَاةُ اهلل  ـ با کمک« حَقُّ الْبَصَر»های جلسه گذشته در از بحث

أ و اساس بسیاری از وَ سَلَامَهُ عَلَیه( استفاده شد که دیدن، نعمت بسیار بزرگ و منش

شود. عالوه بر این مبانی رشد و کمال را در انسان استوار ها برای ما محسوب مینعمت

سازد، سرعت رشد را در انسان افزایش کند، مسیر رشد را برای انسان هموار میمی

العاده مهم و حسّاس کند و یک امکان فوقدهد، ما را تا وصول به مقصد کمک میمی

 ی باطن و دل ما، هماهنگ شده است.دیده است که با

هایی که در زندگی از طرف دیگر، منشأ یک فهرست بسیار بلند و طوالنی از لطمه

کند و هایی که دل و جان، ایمان، سعادت و خوشبختی ما را تهدید میخوریم، آفتمی

نگاه، نه های ما است. گاهی بهای یک و نگاه اندازد نیز باز همین چشمبه مخاطره می

 تواند مسیر زندگیفقط حسرت دنیایی، بلکه حسرت ابدی است. گاهی یک نگاه می

دهنده اهمیّت مسئله است. راز این اهمیّت در انسان را به طور کلّی تغییر بدهد که نشان

این بود که بین نگاه ما و دل ما ارتباط مستقیم و بسیار عمیقی برقرار است. از این جهت 

همیّت بسیار زیادی دارد که به بیان امام سجّاد )عَلَیهِ السَّلَام( عبارت بود از هم حقّ اوّل ا
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ی به این معنا که انسان بتواند دیده« غَضّهُ عَمّا لَا یَحِلّ لَکَ و تَرْكُ ابْتِذَالِهِ»حفاظت: 

 «.پاك انداز بر رُخ او نظر از آیینه»خودش را پاك نگه دارد و به قول حافظ: 

  
 وّل و پس دیده بر آن پاک اندازپاک شو ا

ها اییای را که آن زیبها و جمال حقیقی برسد، باید آیینهچنانچه انسان بخواهد به زیبایی

کند، پاك نگه دارد. حافظ تعبیر زیبای دیگری هم دارد، را به روح ما منعکس می

اك ر آن پغسل در اشک زدم کِاَهل طریقت گویند، پاك شو اوّل و پس دیده ب»گوید: می

انسان باید با چشم پاك عالم پاك را تماشا کند و جمال الهی را ببیند؛ لذا مراقبت «. انداز

 بسیار اهمیّت دارد و به همین علت تأکیدهایی زیادی بر آن شده است.

عنایت الهی با اشک چشم های ما وارد دل ما شده، به البتّه اشکاالتی که از طریق چشم

شم توان با اشک چشود و آیینه چشم را که کدورت و زنگار غفلت گرفته، میشسته می

هایی است که خدای ترین نعمتشست. اشک یکی از عجائب دیدگان ما و جزء بزرگ

متعال و مهربان به ما کرامت کرده است. به هر حال حقّ اوّل از این جهت بسیار اهمیّت 

اش حفاظت فعّال و پیشگیری است؛ ی اصلیند؛ یعنی در دو مرحله که مرحلهکپیدا می

عبیر نشیند. تچه از نگاه حرام که مثل تیر مسموم است که از ناحیه چشم به دل انسان می

نگاه حرام به تیر سمّی که به قلب انسان  [۱]،«سَهْمٌ مَسْمُومٌ»روایت در این باره این است: 

 مها خودش را حفاظت بکند و هخورد، تعبیر شده است. انسان باید هم از این نگاهمی

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn1
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شود و عالوه بر های اضافه و غیر ضروری و زائدی که اسباب پریشانی دل میاز نگاه

 کند.آورد و انسان را به مرزهای گناه نزدیک میاین، برای انسان کدورت می

ز نی« غسل در اشک زدن»ذیل این فصل، یادآوری این نکته بسیار راهگشا است که 

ی ما ارها را شستشو بدهیم. کم و بیش همهتواند کمک شایانی کند برای اینکه غبمی

های حرام نیز ایم و ممکن است ـ نستجیر باهلل ـ به نگاههای زائد شدهدچار این نگاه

کشد، امکان بازگشت و صفا و جال مبتال شده باشیم. ولی تا زمانی که انسان نفَس می

ازگشت ابه، گریستن و بای که قرین تضرّع، اندادن دل با توبه فراهم است؛ مخصوصاً توبه

تواند این آینه را ای میصادقانه به آغوش رحمت پروردگار متعال باشد. چنین توبه

 دوباره جال دهد.

کنند از ابتالئاتی که در گذشته پیدا کرده و بر اثر آن به گناهان برخی ابراز ناراحتی می

ساس باید بدانند که این اح اند؛ لذا احساس خیلی بدی دارند. این افرادای مبتال شدهکبیره

ک ای ندارد، جز اینکه یبد را باید به توبه تبدیل کنند؛ والّا خود این احساس بد فایده

 کار از اینکه مثالً مبتال به فالن گناه شده، احساسنوع افسردگی به دنبال دارد. شخص گنه

 بیاید وکند ممکن است بالیی به سرش بدی دارد و ناراحت است. همیشه احساس می

دست در ذهنش است. این روش، روش مناسبی نیست و باید تبدیل دائماً افکاری از این

بشود به پشیمانی جدّی که ما را به مرز جبران و اصالح و عذرخواهی ببرد. از 

عذرخواهی به درگاه پروردگار متعال شروع بشود و بعد هر اقدامی که برای اصالح الزم 

، صورت گیرد. هیچ کس حق ندارد از بارگاه مِهر الهی ناامید است که انسان انجام بدهد
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ترین گناه است. بلکه باید با احساس خوب و با شادابی، باشد؛ چراکه خود این، بزرگ

توانیم جبران کنیم، متوجّه اشتباهمان تا دیر نشده و تا زمانی که هنوز زنده هستیم و می

عال بدانیم و به سوی او برگردیم و خود شویم. این احساس را نعمتی از جانب خدای مت

را اصالح و ارتباط خود را با خدای متعال فعّال کنیم. از اشک مخصوصاً در لحظات 

تواند خلوت و سحرها غافل نشویم. از خدای متعال توفیق اشکی را بخواهیم که می

امکان دل ما را جال بدهد و  های زائد و نامناسب ما را شستشو و آیینهعوارض نگاه

ای نیست جز اینکه این غبار را انسان بنشاند. تماشای متفاوت را به ما بدهد که چاره

بارروبی ، یعنی انسان باید غ«غبار رَه بنشان تا نظر توانی کرد»چه زیبا حافظ گفته است: 

کند. بهترین روش غبارروبی هم بازگشت به سوی خدای متعال و غسل در اشک و 

العاده استثنایی است که در اختیار ما است؛ یعنی گریستن یّت فوقمندی از این ظرفبهره

 بر خطاها و حقیقتاً ابراز پشیمانی به درگاه خدای متعال و سپس داشتن عزم اصالح.

  
 ها شرط دیدن نادیدنی

قدری مهم است هایمان باشیم؛ زیرا دیدن خیلی حسّاس است و بهخیلی مواظب چشم

 اند. اگر کسیظت فعّال را رعایت کند، به او بشارت دادهکه اگر کسی موفّق شود حفا

داشته  «غَضُّ الْبَصَرْ »موفّق شود که چشم از حرام بپوشاند و خودش را مراقبت کند، یعنی 

اند. چه امکانی باالتر ی جالل خداوند را به او بشارت دادهباشد، در روایات ما مشاهده

غَضُّوا اَبْصارَکُم تَرَوْنَ »یه و آله( فرمودند: از این؟!! حضرت رسول اکرم )صلی اهلل عل
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آثار  ببینید مراقبت از دیدن چه«. پوشى کنید تا عجائب عالم را ببینیدچشم [۲]الْعَجائِبَ؛

فان البصر ال »عجیبی دارد! یا در روایتی نورانی امام صادق )علیه السالم( فرمودند: 

پوشى از چشم [۳]یغض عن محارم اهلل و قد سبق الى قلبه مشاهده العظمه و الجالل؛

تواند شکوه، عظمت انسان به شرطی می«. کندحرام، قلب را حریم و ظرف شهود الهى مى

ها، و زیبایی حضرت حق را مشاهده کند که دیدگان دلش از رهگذر مراقبت از دیدن

 پاك و زالل باشد.

  
 راهی نزدیک برای رسیدن به حضرت حق

حقّ دوم این بود که حضرت فرمودند تو باید در جایگاه عبرت وارد نگاه بشوی. بشارتی 

ا فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَ  بَّکُمْ قَدْ جاءَکُمْ بَصآئِرُ مِنْ رَ »است که به ما داده شده: 

راستى رهنمودهایى از جانب پروردگارتان براى شما آمده به [۴]وَ مَا أَنَاْ عَلَیْکُم بِحَفِیظٍ؛

است. پس هر که به دیده بصیرت بنگرد، به سود خود او، و هر کس از سر بصیرت ننگرد، 

ین همه ا» یعنی« قَدْ جاءَکُمْ بَصآئِرُ«. »به زیان خود او است، و من بر شما نگهبان نیستم

نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند و تماشا نکند و نگاه نکند، نقش 

ها زیاد است و فراوان است آنچه که دیدن آنها ها و دیدنیخیلی نشانه«. بود بر دیوار

ی دل و جان و روح ما باشد و مبانی سعادت و خوشبختی را در ما کنندهتواند تغذیهمی

دای العاده برای تقرّب به ختقویت و استوار کند. باید از این ظرفیّت فوق فراهم، تأمین،

خیلی  هایو استفاده درست از نعمت بینایی، یکی از راه« تماشا»متعال استفاده کنیم. 

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn2
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn3
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn4
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این ها است. بنابرنزدیک برای دوستی و نزدیک شدن به حضرت حق و تماشای نادیدنی

 و اُنس با پروردگار متعال استفاده کنیم. از این امکان برای دوستی با خداوند

  
 بینید؟آیا نمی

دهنده است. خدای متعال با حالت خاصّ گاهی در قرآن تعبیرهایی آمده که واقعاً تکان

لَا وَ فِی أَنفُسِکُمْ أَفَ»پرسد: آیا شما ندیدید؟ های بیدارکننده از ما میو توبیخی، سؤال

یعنی شما هنوز خودتان را خوب «. بینید؟و در خود شما پس مگر نمى [۵]تُبْصِرُونَ؛

و شما را  [۶]وَ صوَّرَکُم فَاَحْسَنَ صُوَرَکُم؛»ام؟ که من در وجود شما چه کردهاید ندیده

همه دیدنی در ظاهر و باطن شما این«. هایتان را نیکو آراستصورتگرى کرد و صورت

ها، زمین ها، کهکشاناید؟!! در سرتاسر عالم آسمانقرار گرفته، شما هنوز آنها را ندیده

برای شما خلق کرده، اینها را شما  متعالهایی که پروردگار عزیز و همه زیباییو... این

أَفَلَا یَنظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ، وَ إِلَى السَّمَاء کَیْفَ رُفِعَتْ، وَ إِلَى الْجِبَالِ »اید؟ ندیده

نگرند که چگونه آفریده شده؟ آیا به شتر نمى [۷]کَیْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَى الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ؛

مین برپا داشته شده؟ و به ز ها که چگونهو به آسمان که چگونه برافراشته شده؟ و به کوه

ا نوعی استفهام توبیخی است؛ یعنی شم« أَفَلَا یَنظُرُونَ«. »که چگونه گسترده شده است؟

ا ها و امثال اینهاید؟ کیفیّت خلقت موجودات، زمین، آسمان، کوهواقعاً هنوز اینها را ندیده

 اید؟را مشاهده نکرده

  
 هاانواع نگاه

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn5
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn6
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn7
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بینی، هایی که در ما تولید روشنها، یعنی نگاهتی از دیدنیفهرس جلسه گذشته درباره

د، کنعبرت، بیداری، فهم، دانش، محبّت، عاطفه، استراحت، فَرَح، انبساط و نشاط می

صحبت کردیم. اشاره کردیم به نگاه معرفت و دانش؛ نگاهی که محصولش در وجود ما 

هایی که یم به نگاه عبرت؛ نگاهافزایش معرفت و رشد دانش است. از این نگاه منتقل شد

 زداییرسانند و از وجود ما غفلتهای بیداری را به دل ما میبیدارکننده هستند، پیام

کنند. از آنجا منتقل شدیم به نگاه شکر و سپاس که گفتیم کافی است که به قول می

ی عالم هایمان را بشوییم و یک جور دیگر ببینیم تا متوجّه شویم که همهسهراب، چشم

ها شناسی داشته باشیم و با نعمترسانند. یعنی نعمتهای محبّت خداوند را به ما میپیام

 آشنا شویم که محصولش سپاس و شکر و برانگیختن شکر در وجود انسان است.

  
 آمیز. نگاه محبت۴

ی دل کنندهبه لطف خدای متعال، چهارمین نگاهی که در دسترس ما قرار گرفته و تغذیه

ی اوّل ما را ی دیدارهایی که در درجهجان ما است، نگاه محبّت و مهر است. مجموعهو 

. این مهر هستیم کنندهکنیم، دریافتکنند؛ یعنی خود ما که نگاه میاز عواطف سرشار می

شود، نیاز دل ما به عاطفه و محبّت است. عواطفی که وقتی تأمین می کنندهها تغذیهنگاه

انبساط خاطر، یک نوع طلوع شخصیّت و به روز شدن و تازه شدن پیوستش آرامش، 

کند و خطوط ارتباط و تماس ما را ی محبّت را در دل ما زنده میرا در پی دارد. شعله
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ت کند. این آثار نگاه محبّت اسبا کسانی که طرف محبّت ما هستند، تقویت و حفاظت می

 کند.از منظر کسی که نگاه و برداشت می

ی بذر محبّت است؛ یعنی دیگر، نگاه محبّت و مهر نگاهی است که افشاننده از سوی

 کند. در نگاه اوّل دریافتبخشد و مهر توزیع میبیند، با نگاهش محبّت میکسی که می

کند. در هر دو صورت، بده بستان محبّت است. کند، در نگاه دوم پرداخت و منتقل میمی

های ما دارند که اعضای دیگر فاقد چنین وصیفی چشماین ویژگی را در حدّ غیر قابل ت

گاه کند. نخاصیّتی هستند. دیدن حقیقتاً در به دست آوردن و انتقال محبّت معجزه می

 چنین کیمیایی است.

  
 الف( دیدار با خویشان

های روشن این تبادل عاطفه و ی رحم یکی از مثالتوان گفت که صلهبه طور کلّی می

ت. در صله رحم روی دیدار تأکید شده است؛ زیرا صله رحم معنای مهر و محبّت اس

ای دارد. ممکن است شما دیدار هم نداشته باشید، ولی صله داشته باشید. مثالً گسترده

چنانچه انسان نیاز یکی از خویشان خود را برآورده کند، صله کرده است؛ امّا در متن 

چهره شدن بهرو شدن، چهرهبا هم روبه ی رحم، زیارت، دیدن، به دیدار هم رفتن،صله

به طوری که نگاه به نگاه گره بخورد و مواردی از این قبیل، دیده شده و بر آنها تأکید 

 رو بشوید، همدیگر را ببینید وشده است. اصالً زیارت همین است؛ یعنی باید شما روبه

حام، ی فامیل و ارشبکههایتان با همدیگر مبادله بشود. خداوند تبارك و تعالی در نگاه
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ها، دوستی ها است. در این مواجهههایش در دلهای محبّت را قرار داده و ریشهپایه

 شود.روز و تقویت میسازی، بهقلبی فعّال

  
 ب( نگاه به والدین

که در روایت وارد شده آمیز، نگاه به پدر و مادر است؛ چنانمصداق برجسته نگاه محبت

نگاه به پدر و مادر از روى رأفت و  [۸]إِلَی الْوَالِدَینِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ عِبَادَةٌ؛اَلنَّظَرُ »است: 

نگاه انسان به پدر و مادرش، در صورتی که از سر محبّت، عاطفه «. مهربانى عبادت است

 شود.و مهر باشد، در پیشگاه خدای متعال عبادت محسوب می

ترین نیاز دل خودش را به عاطفه و محبّت انسان با نگاه به چهره مادر و پدر اصلی

کند. ضمناً وقتی که این نگاه هنرمندانه باشد، یعنی آمیخته با فروتنی و خالص تأمین می

 کنیم. یعنی پدر وتواضع و عاطفه و آکنده از محبّت به آنها باشد، آنها را هم تغذیه می

کنند و به این ترتیب، های فرزندشان، مِهر او را دریافت میمادر نیز از رهگذر این نگاه

 شود.در اینجا تأمین می« و سر بیچه خوش بی مهربانی از د»

  
 ج( نگاه به فرزندان

مثال دیگرش تماشای فرزندان است که در آنجا هم وقتی انسان فرزند خودش را با 

عنی نیاز افتد؛ یکند، همین اتّفاق به صورت تلفیقی میچشمانی لبریز از عاطفه نگاه می

آن فرزند نیز وجودش از محبّت شود و پدر و مادر به محبّت تا حدّ زیادی تأمین می

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn8
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کند! یک نگاه پرمهر داند یک نگاه پُرمِهر مادر بر فرزند چه میشود. خدا میسرشار می

آورد از جهت سرشار کردن او از عاطفه و محبّت و از پدر به فرزند، چه به روز او می

ه ر روز کتواند جایگزین این نگاه شود و هبردن خألها. حقیقتاً هیچ نگاهی نمیبین 

ر ها توسط والدین ـ بیشتی عاطفی بچهگذرد، نیاز ما به این مسئله ـ یعنی تغذیهمی

 کنیم.شود. ضمن اینکه خود ما هم سهم خودمان را از آنها برداشت میمی

  
 د( نگاه به همسر

تماشای همسر با نگاه عشق و احساس، این هم یک نگاه ممتاز و متفاوت است؛ نگاهی 

شود، آثار عجیبی از احساس و عشق است. وقتی که این نگاه مبادله می است که مملو

اید ی اینها بور شدن این عواطف دارد. منتها همهها، حفظ و شعلهدر تقویت بنیان دوستی

باشد؛ یعنی واقعاً از سر محبّت باشد و در مورد همسر، از سر « بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ »با قید 

و بتواند در نگاه همسرش احساس، عاطفه و محبّت را ببیند و عشق و احساس باشد تا ا

توانند در چشمان همدیگر این عواطف را بخوانند و قبل از اینکه طرف بخواند. افراد می

زند و صدای چشم، خیلی بلندتر از صدای زبان است. به زبان بگوید، چشمش حرف می

، و احساس خودش را منتقل کند هایش به طرف مقابل محبّتوقتی انسان بتواند با چشم

 نیازی نیست که آن را بر زبان آورد.

  
 ه( نگاه به برادر ایمانی
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در روایات ما بر نگاه به برادر مؤمن تأکید فراوان شده است. در روایتی چنین آمده است: 

نگاه کردن به برادرى که به خاطر  [۹]وَ النَّظَرُ إلَى األخِ تَوَدُّهُ فِی اهلل عَزَّ وَ جَلَّ عِبادَةٌ؛»

ره دیدارهای مؤمنین با یکدیگر نیز البته دربا«. خدا دوستش دارى، عبادت است

رود، خانم به های فراوانی وارد شده است. شخصی به دیدار برادر مؤمنش میسفارش

رود، این دیدار و ارتباط بین مؤمنین هنگامی که از سر محبّت دیدار خواهر مؤمنش می

ن ا در ایشود؛ زیرباشد، عبادت محسوب می و خالصانه« فِاهلل»هم محبّتی که باشد، آن

 شود، بردباریشود، صبر مبادله میشود: ایمان مبادله مینگاه خیلی چیزها مبادله می

 د.شودار میها است که ایمان ریشهشود و در این نگاهشود، احساس مبادله میمبادله می

این ارتباطات بسیار مهمّ است؛ تا جایی که فصل مفصّلی در روایات ما در باب زیارت 

 شده است. مؤمن وارد

ها، یک نگاه عمومی محبّت و رحمت نیز داریم. انسان مؤمن به محیط افزون بر این نگاه

 خویش و ارتباطات خودش نگاه مثبت دارد.

 آمیز بُخل نکنیم و مهر و محبت خود را توزیع کنیم.در نگاه محبت

  
 . نگاه مراقبت۵

ان. به خویشتن، یکی هم به دیگر امّا نگاه پنجم، یعنی نگاه مراقبت، دو مصداق دارد: یکی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اهللَ وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا »فرماید: خدای متعال خطاب به مؤمنین می

اید، از خدا اى کسانى که ایمان آورده [۱۱]قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اهللَ إِنَّ اهللَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn9
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn10
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چه فرستاده است و  پروا دارید و هر کسى باید بنگرد که براى فردا]ى خود[ از پیش

ریمه ی کدر این آیه«. کنید آگاه است]باز[ از خدا بترسید. در حقیقت، خدا به آنچه مى

بانی کنند، خود را ی مؤمنان برای اینکه خویشتنکند از همهخدای متعال دعوت می

: تببینند، کار، اقدام، اعمال و رفتار خود را زیر نظر بگیرند. تعبیر خیلی تعبیر دقیقی اس

هم نگاه عمیق و همراه با تأمّل. نگاهی که در آن موشکافی و آن« وَ لْتَنظُرْ؛ باید بنگرد»

هر کسی باید نگاه کند که چه چیزی برای فردایش « نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ »رهگیری است. 

 پیش فرستاده است.

مال و اید دائماً به اعکنیم. انسان باین نگاهی است که ما از آن به نگاه مراقبت تعبیر می

رفتار خودش چنین نگاهی داشته باشد. چنانچه امروز با دقّت اعمال خودمان را ببینیم، 

گیریم. مراقبت از اعمال و شویم و در امان قرار میها حفظ میفردا از خیلی از پشیمانی

ا هگیرد. مؤمن به خودش، کاردهیم نیز به وسیله چشم صورت میکارهایی که انجام می

 و اقداماتش نگاه نقّادانه و به تعبیر امیرالمؤمنین )عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( نگاه بدبینانه دارد.

  
  دیگران به گمانیخوش و خویشتن به بدگمانی 

وصیه قدر تبینانه داشته باشیم، همانقدر که توصیه شده که به دیگران نگاه خوشهمان

موشکافانه و بدبینانه داشته باشیم. به همین علت شده که به کارهای خود نگاه 

مؤمن لَا یُصْبِحُ وَ لَا یُمْسِی إِلَّا وَ نَفْسُهُ »امیرالمؤمنین )عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( فرمودند: 

آورد، مگر آنکه به نفس مؤمن شب را به روز و روز را به شب نمى [۱۱]ظَنُونٌ عِنْدَهُ؛

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn11
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برد و گذرد و عملکرد خود را زیر سؤال میمؤمن از خود نمی«. خویش بدگمان است

آید، کتاب اعمالش را ویرایش رسد. امروز تا نَفَس میبه این ترتیب، به موفّقیت می

 توانیم نامه اعمال خودکند؛ چون فردا این کتاب منتشر خواهد شد. قبل از انتشار میمی

را ویرایش کنیم. چون فرصت توبه داریم، امکان پاك، اصالح و تصحیح کردن نیز برای 

 ما وجود دارد.

گاه ما به دیگران، نگاه تسامحی است. منتها چه دیگرانی؟ آن را عرض خواهم البته ن

 کرد.

ی حشر است، صدرنشین آیات مربوط به مراقبت از که آیه مبارکه« وَ لْتَنظُرْ»کریمه  آیه

خویشتن است که بزرگان ما، مشایخ و کسانی که اهل سیر و سلوك هستند، اینجا خیمه 

 نشینیم وی مراقبت میگویند ما در خیمهکنند. میعبور نمی زنند و از اینجا اصالًمی

خواهیم رفتارها و اعمال خودمان را کامالً زیر کنیم. میهرگز از این موقف عبور نمی

 نظر و نگاه داشته باشیم.

  
 یک استثنا 

 در اینجا ذکر این اصالحیه الزم است که نگاه ما به دیگران، نرم و سهلی خواهد بود. امّا

ی آنها مراقبت بکنیم که این نگاه در نگاه مراقبت، افرادی وجود دارند که باید درباره

مراقبت، بیشتر نقش حفاظت و صیانت دارد. یکی از مصادیقش آنجایی است که ما به 

اشراف تربیتی نیاز داریم. نگاه به فرزند و نگاه به عزیزانی که تحت اقدامات تربیتی ما 
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ »فرماید: ، قرآن کریم میهستند. از این زاویه

«. اید، خودتان و کسانتان را از آتش حفظ کنیداى کسانى که ایمان آورده [۱۲]نَاراً؛

تان و اهلتان گرفتار آتش نشوید. بهترین مثال برای مواظب باشید خودتان و زن و بچه

ادر اه پدر و ماین نظارت ـ مخصوصاً در مقام تربیت که باید با اشراف همراه باشد ـ نگ

هایی که در مقام تربیت وجود دارد. مثال در مقام نظارت بر فرزند است، البته با لطافت

دیگر، اشراف مدیریّتی است که امیرالمؤمنین )عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( درباره آن فرمودند: 

به کسى که بر او  [۱۳]مِن أبوابِ الشُّکرِ؛وَ أکْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَیهِ فإنَّ ذلِکَ »

. به «هاى شکرگزارى استاى بسیار بنگر؛ زیرا این کار یکى از انگیزههبرترى داده شد

زیردستان و کسانی که تحت مدیریّتت هستند نگاه و نظارت داشته باش. این نوع نگاه 

 کند و پیشسازی میکند، هم پیشران است. یعنی ما را فعّالهم حفاظت و صیانت می

کند. گران با عنوان مراقبت و نظارت معنا پیدا میبرد؛ بنابراین از این منظر نگاه به دیمی

ی ولی در نگاه عمومی به جامعه و به سایرین، باز ما یک مراقبت جمعی داریم که وظیفه

 [۱۴]کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْؤُولٌ عن رعیّته؛ »اند: که فرمودههای مؤمن است؛ چنانانسان

دهند، هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادى که به سخن شما گوش مى

مند هستیم در آن بخش هم نظارت داشته . همه به نوعی وظیفه«بازخواست خواهید شد

ی جدّی داریم که آن قاعده عبارت است از باشیم؛ ولی در مناسبات شخصی یک قاعده

 بینی.ی خوشقاعده

  
 . نگاه والیت۶

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn12
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn13
http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn14
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نگاه ششم نگاه والیت است. نگاه والیت مبنای والیی بسیار زیبایی دارد. من اوّل 

نگاه به  [۱۵]اَلنَّظَرُ إلَى الْإِمَامِ المُقْسِطِ عِبَادَةٌ؛»که معصوم فرمود:  خوانمروایتش را می

این نگاه به امام عادل در ردیف نگاه به پدر و مادر، نگاه «. پیشوای دادگر عبادت است

شود. این همان نگاه والیت به عالم و نگاه به برادر مؤمن است که عبادت محسوب می

ی است؛ نگاه به ولیّ الهی و حاکم عادل که عبادت شمرده شده و توصیه شده است. نکته

ی اش هماهنگی است؛ یعنی بین امّت و امام و پیشوا در فرهنگ اسالمی، رابطهکلیدی

ای برقرار است. مبنای این ارتباط، یک ارتباط الهی است؛ بنابراین این ارتباط، العادهفوق

ش اسرشار از محبّت، و به صورت متقابل بین امام و امّت برقرار است. مصداق اصلی

هِ السَّلَام( و ولیّ کامل است که ارتباطی که بین ما و امامان )عَلَیْهِم الصَّلَاةُ امام معصوم )عَلَی

 ناشدنی است.وَ السَّلَام( برقرار است، توصیف

و  ترین محبّت استی والیت استفاده شده؛ زیرا مبتنی بر مهر و خالصدر اینجا از کلمه

ن او نماینده مهر و رحمت ترین سطح محبّت بین امام و مردم برقرار است؛ چوعالی

مند هستیم که ی ما از نگاه پرمهر و محبّت امام زمانمان بهرهپروردگار متعال است و همه

 های این نگاه در تمام زندگی ما وجود دارد.زنده هستیم و نشانه

به طور متقابل امّت باید به امام نگاه کند و در این نگاهِ از سر والیت و ایمان و محبّت، 

جستجوی راه باشد. به این ترتیب که آحاد امّت خود را با آن شاخص الهی، یعنی در 

های او، با سر کنند و رفتارهای خود را با رهنمودهای او، با هدایتامام، هماهنگ 

 دهد تنظیم کنند.انگشت او و با مسیری که او نشان می

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn15
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است که فراتر از امام معصوم  «إِمَامِ المُقْسِطِ»تر است؛ چراکه بحث در اینجا مسئله عام

ی الهی ای که بر اساس قاعده)عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( است؛ یعنی امام و پیشوای شایسته

 کند، ارتباط او با ما بر اساس نظم الهی است و در کنارش، یک پایهبه عدالت رفتار می

شود گفت که واقع میی اصلی از آن امامت الهی وجود دارد و در اصلی و یک شعبه

 آن است. سایه

، گیری نظام الهیهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی و شکلطی سال« اَلْحَمْدُلِلّه»مردم ما 

اند؛ دورنمایی از آن امامت و پیشوایی امام معصوم )عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( را تجربه کرده

های ما را روشن الشّأنی که حقیقتاً یادش دلراحل و آن پیشوای عظیمهم در مورد امام 

کند و هم در ارتباط با رهبر ی ما را از احساس و عاطفه و روشنایی سرشار میو جامعه

 عزیز و عالیقدرمان.

ه که از ایعنی به امام عادل نگاه کنید. در این نگ« اَلنَّظَرُ إلَى الْإِمَامِ المُقْسِطِ عِبَادَةٌ»عبارت 

است، رهبر، پرچمدار امّت اسالمی و کسی است که در عصر  مهر و محبّت ایمانی آکنده

های الهی و هدایت امام عصر )عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( غیبت نیابت دارد و ما را به هدایت

ه را اکننده است. به ما توصیه شده که این نگکند. این نگاه همان نگاه هماهنگمتّصل می

ئمی شود. این نگاه از یک ارتباط داگشایی میداشته باشیم و به این ترتیب برای امّت راه

حکایت دارد و نگاهی است که پیوستش شنیدن، اطاعت، همراهی و همگامی است که 

ی ی امام هم توصیه شده که نگاهش را بین امّت توزیع کند و همهبه طور متقابل درباره
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ی آنها را از تدابیر و سِمَت پیشوایی ی آنها خیرخواهی کند، همهرای همهاقشار را ببیند، ب

 مند کند.خودش بهره

  
 . نگاه استراحت و فراغت۷

ی پایانی عبارت است از نگاه استراحت و فراغت که خیلی جذّاب و شیرین است. نکته

 ر مواجهه،است. زندگی دنیایی این است. همواره د طبع زندگی دنیا با چالش آمیخته

گونه است؛ چه بخواهیم و چه چالش، فشار، درگیری و تزاحم است. اصالً طبع دنیا این

نخواهیم. در چنین وضعیّتی خداوند تبارك و تعالی از سر مهر و محبّت و لطف خودش، 

امکان آرامش و سکونت و حالت خنک و استراحت را برای ما فراهم کرده است. یعنی 

ن تریحت، تأمین آرامش جسمی، روانی، روحانی که از ضروریهایی برای استرافرصت

توانیم کارهای دیگرمان را هم نیازهای زندگی ما در این دنیا است و با این مرحله می

 خیلی خوب و مناسب و مرتّب پیش ببریم.

ها، انگیزی دارند، خدای متعال در بخش دیدنیها تأثیر حیرتی اینکه دیدنیبا مالحظه

 تراحت، تفرّج و آرامش را برای ما فراهم کرده است که این را باید قدر بدانیم.امکان اس

هایی است که پیوستش یک نوع آرامش نگاه به کسانی که دوستشان داریم، از جمله نگاه

 کند.و اطمینان و سُرور و انبساط را در ما فراهم می

و در اوج زیبایی در اطراف ها در عین هماهنگی نگاه به آنچه خدای متعال از تنوّع رنگ

همه امکان را که خدای متعال در شده که انسان اینما قرار داده است. در اینجا توصیه 
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طبیعت برای ما فراهم کرده، ببیند. رفتن به صحرا، کوه، تماشای دریا و تماشای سبزه با 

که باید های متنوّعی که خدای متعال در آنها قرار داده، از جمله کارهایی است رنگ

 انجام دهیم.

ای در آرامش و انبساط و استراحت دارد. رنگ آبی نیز چنین العادهرنگ سبز تأثیر فوق

تأثیری دارد که خدای متعال، آسمانی که باالی سر ما است و دریا را به رنگ آبی قرار 

فْرَاء صَ إِنّهَا بَقَرَةٌ»فرماید: داده است. رنگ زرد هم خیلی سرورآفرین است. قرآن کریم می

آن ماده گاوى است زرد یک دست و خالص که رنگش  [۱۶]فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِینَ؛

 ها ظاهراً این آثار را دارند.از لحاظ روانشناسی رنگ«. کندبینندگان را شاد مى

رسیده، نگاه به های معصومانه و تازه از دستگاه خلقت ی کودکان، چهرهنگاه به چهره

 احت و فراغت است.های استرآب، آسمان و مواردی که عرض کردیم، از جمله نگاه

های اخالق و با محبّت که در دسترس ما هستند نیز جزء نگاههای خوشآدم نگاه به چهره

استراحت و فراغت است که شدیداً به آنها نیازمندیم. اینها جز سبک زندگی دینی و 

 اسالمی است.

ما  بحث ما در مورد حقّ دیدن و چشم به پایان رسید؛ امّا این بحث در عرصه زندگی

 همچنان ادامه دارد.

ی ما توفیق دهم به حقّ خودش و به حقّ اولیاء خودش که به همهخدا را سوگند می

و  شایسته ی ما توفیق استفادههایمان را کرامت کند و به همهها و نگاهحفاظت از چشم

 شکرگزاری از نعمت دیدن را به لطفش و کرمش کرامت کند.

http://www.ofoghha.ir/content/general/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%29%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-#_ftn16
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