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مروری بر مطالب گذشته

مـضـــع جــاری مــا بحــث »مراقبــه« 
ــی از  ـــان یک ــه عن ــه« ب ـــد. »مراقب ب
ـــع  ــلـک مجم ــن ارکان س اصلی تری
ــکل  ــلـکی را ش ــاط س ــده انضب قاع
ــرده  ــرض ک ــان ع ــد. محضرت می ده
بـدیــم کــه براســاس نــگاه اهــل 
ــم  ــد نظ ــالک بای ــان س ــت انس معرف
ــا پیشــرفت  ــد ت ــته باش ــلـکی داش س
محسـســی داشــته باشــد و از افتــادن 
پرتگاه هــا و  دام هــا، چاله هــا،  بــه 
ــان طریــق ان شــاءاهلل  ــه رهزن ابتــاء ب
حفــظ بشـــد. انضبــاط ســلـکی یــک 
رکــن آن »مشــارطه« بـــد. ســعی 
ــل مـضـــع  ــه تفصی ــًا ب ــم تقریب کردی
برنامه ریــزی را خدمــت شــما تقدیــم 
در  را  نکته هایــی  چــه  کــه  کنیــم 
ــم.  ــه کنی ــد ماحظ ــزی بای برنامه ری

بخــش دوم »مراقبــت« اســت. بعــد از 
ــته  ــزی داش ــان برنامه ری ــه انس این ک
باشــد مهــم ایــن اســت کــه در مســیر 
تحقــق برنامــه یــک »مراقبــه« جــدی 

نســبت بــه خـــدش و برنامــه اش 
داشــته باشــد تــا امیــد داشــته باشــیم 
ــر  ــه ثم ــه ب ــن برنام ــاءاهلل ای ــا ان ش ت
برســد. رکــن »مراقبــه« از نظــر ارکان 
عمـمــی ســلـک می شـــد گفــت کــه 
ــمار  ــی به ش ـــری و اساس ــن مح رک
فــراوان  اهمیــت  دارای  و  مــی رود 
اســت. در ایــن زمینــه هــم نکته هایــی 
ــم.  ــرده بـدی ــم ک ــان تقدی را خدمت ت

ــه  ــردم ب ــرض ک ــته ع ــه گذش جلس
می شـــد  »مراقبــه«  اعتبــار  یــک 
مراقبــه »عــام، خــاص و أخــص«.

دادیــم.  تـضیــح  را  عــام  مراقبــه 
می شـــد  مربـــط  عــام  مراقبــه 
بــه مشــارطه عــام. هــر کــدام از 
برنامه ریــزی  و  جــدی  بنــای  مــا 
ــی  ــه زندگ ــت ک ــن اس ــان ای جدی م
مــا مطابــق بــا خـاســت الهــی باشــد. 
ــال  ــدای متع ــه خ ــی ک ــی آن جای یعن
ــی  ــان اله ــی دارد، فرم ــر دارد، نه ام
هســت بنــای جــدی و قاطع مــان 
ایــن اســت کــه ایــن را مراعــات 
کنیــم. بــه همیــن مناســبت مــن یــک 
ــی  ــی فقه ــه زندگ ــع ب ــی را راج بحث
ــردم  ــم ک ــدی ه ــک تأکی ــتم. ی داش



2

www.OFOGHHA.ir

ـــرد تـجــه خــاص  ــاءاهلل م ــه ان ش ک
باشــد.  بزرگـــاران  شــما  همــه ی 
انســان در مســیر دائمــًا بایــد مراقبــت 
کنــد کــه طبــق مـازیــِن عمـمــِی 
ــام  ــی اش انج ــی زندگ ــریعِت اله ش
بشـــد و تخطــی برایــش اتفــاق نیفتد. 

ــه  ــت. مراقب ــاص اس ــه خ دوم مراقب
ــاص  ــارطه خ ــه مش ــر ب ــاص ناظ خ
ــزی  ــک برنامه ری ــًا ی ــا ضمن اســت. م
داریــم.  خـدمــان  بــرای  خاصــی 
ــزی خــاص هــم ذیــل  آن برنامه ری
برنامه هــای الهــی اســت. شــما بعضی 
ــد براســاس  ــد بای را احســاس می کنی
بدهیــد،  اولـیــت  ســنی  شــرایط 
مـقعیتــی کــه داریــد، ظرفیت هــا، 
ضعف هــا و قـت های تــان بعضــی 
از امـــر را بــه آن یــک اولـیــت 
برنامه های تــان  در  برجســتگی  یــا 
می دهیــد. ایــن می شـــد آن مشــارطه 
خــاص کــه خاطــر نازنین تــان باشــد 
عــرض کــردم هــر کــدام از مــا 
ــش  ــه برنامه های ــد ک ــاش کن ــد ت بای
ــخصیتی اش  ــت ش ــا وضعی ــق ب مطاب
تنظیــم شــده باشــد. یعنــی از دو 
منظــر، یکــی این کــه ببینیــم چــه 

ــدای  ــگاه خ ــتر در ن ــی بیش چیزهای
می کنــد؟  پیــدا  اهمیــت  متعــال 
آن هــا را بایــد ضریــب بدهیــم. یکــی 
هــم جاهایــی اســت کــه مربـــط 
ــدام  ــا. هــر ک ــه شــرایط م می شـــد ب
از مــا یــک شــرایطی داریــم، اشــتغالی 
ــم، در شــرایط  ــم، مـقعیتــی داری داری
در  گرفتیــم،  قــرار  ســنی  خــاص 
ــرار  ــژه ای ق ــی وی ــت خانـادگ مـقعی
ــک  ــا ی ـــابق شــخصیتی م ــم. س داری
ــا نشــان می دهــد.  ــه م ــی را ب چیزهای
ــم  از آن مجمـعــه شــناختی کــه داری
دربــاره خـدمــان یــا خـدشناســی کــه 
ــک مشــارطه خــاص  ــم ی ــدا کردی پی
به وجـــد می آیــد. یعنــی آن جایــی 
کــه برنامه هــا ضریــب می گیرنــد، 
آن جایــی کــه هشــدارها ضریــب 
می گیرنــد. مثــًا االن شــرایط مــن 
ــم  ــد درس ــه بای ــت ک ــه ای اس به گـن
ــن درس  ــرم. ای ــی جــدی بگی را خیل
خــاص.  مشــارطه  در  می آیــد 
به گـنــه ای اســت کــه  اقتضائــات 
ــکیاتی  ــای تش ــًا فعالیت ه ــد مث بای
خـــدم را خیلــی جــدی بگیــرم. حــاال 
چــه بــه اعتبــار شــخص خـــدم چــه 
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ــی و  ــات اجتماع ــار اقتضائ ــه اعتب ب
ــن  ــب ای ــاب. خ ــًا انق ــای مث نیازه
ــا  ــد در مشــارطه خــاص. این ه می آی
نیــاز دارد بــه یــک مراقبــت ویــژه بــه 
اضافــه کیفیــت. عــرض کــردم مســئله 
کیفیــِت عمــل در مراقبــه خــاص 
اســت. یعنــی انســان ســعی کنــد هــر 
ــد خـــب  ــه انجــام می ده کاری را ک
ــم  ــه ک ــا هزین ــاورد و ب از آب در بی
ــان باشــد  انجــام شـــد کــه اگــر یادت
گفتــم زنبـری باشــید، عســلی باشــید 
ــن  ــت »المؤم ــان روای ــر هم ــی ب مبتن
مؤمــن  می گـیــد  کــه  کالنحلــه« 
ــام وجـــد  ــه تم ـــری اســت ک این ط
ــاند  ــرری نمی رس ــت. ض ــع اس او نف
نیســت. هــم  هزینه ســاز  و 

مراقبه »اخص«

منظـــر از مراقبــه اخــص عبــارت 
دو  این هــا  نظــارت؛  از  اســت 
ــه  ــا را ب ــه این ه ــت ک ــدواژه اس کلی
ــر  ــارت ب ــک؛ نظ ــپارید. ی ــر بس خاط
نیّت هــا. دو؛ نظــارت بــر نظــارت. 
ــی  ــه اخــص یعن ـــد مراقب ــن می ش ای
مربـــط بــه ایــن ضلــع ســـم اســت. 

ــن  ــه ای ــت ک ــم پیداس ــمش ه از اس
ــد  ــی خــاص اســت و بای دیگــر خیل
ــرد.  ــرار بگی ــیار ق ــه بس ـــرد تـج م

روح عمل نیّت است

ــه  ــا ب ــال م ــرای اعم ــت ب ــئله نیّ مس
منزلــه روح اســت بــرای جســد. 
ــته  ــدر برجس ــش این ق ــًا اهمیت واقع
ــا  ــال م ــًا اعم ــت. کام ــی اس و حیات
ــی  ـــرد بررس ــا م ــات م ــاس نیّ براس
قــرار می گیــرد. عمــل بــه منزلــه 
جســد اســت، بــه منزلــه پیکــر اســت، 
ــه  ــه منزل ــت، ب ــر اس ــه ظاه ــه منزل ب
پـســته اســت. اما هســته، جــان، روح 
ــت انســان  ــا نیّ ــت اســت. ت عمــل نیّ
ــه  ــت مشــهـر ک چــه باشــد. آن روای
ََّمــا  »إِن می گـیــد:  شــنیدید  بارهــا 
ـات«1. یعنــی ببینیــم  الْْعَمــاُل بِالنِّیَـّ
نیّــت چیســت، نیّــت درواقــع آن 
هســته عمــل اســت. در روایــات هــم 
ی«  ـَ ــ ــا نَ ــِرٍئ َم ـِـُکلِّ اْم ــه »ل هســت ک
هــر کســی ســر ســفره نیـّـت خـــدش 
نشســته و در محاســبه ها آن اســت 

1  بحار األنوار  ,  جلد۶۷  ,  صفحه۲۱۱ 
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کــه مـــرد نظــر قــرار می گیــرد.

ممکــن اســت یــک کســی یــک حجم 
وســیعی کارهــای خـــب انجــام داده 
باشــد. امــا ایــن کارهــای خـــب کــه 
همــه اش هــم ظاهــراً در زمــره اعمــال 
ــدام  ــچ ک ــا هی ــت این ه ــح هس صال
ــرش نشـــد.  ــی پذی ــاحت ربـب در س
نکتــه اش هــم ایــن اســت کــه ایشــان 
ــام داده  ــه انج ــی را ک ــای خـب کاره
بـــده بــرای ایــن بـــده کــه از منافــع 
مــادی اش بهره منــد بشـــد کــه شــده. 
می خـاســته از وجاهتــش بهره منــد 
برایــش  آبرویــی  یــک  بشـــد، 
باشــد، زینتــی برایــش باشــد کــه 
ــال  ــه اش م ــا هم ــده. این ه ــب ش خ
ــرای  ـــد. ب ــام می ش ــت تم ــا اس دنی
حیــات ابــدی مــا چــه می مانــد و در 
ــزی  ــی چــه چی ــدس ربـب ســاحت ق
ــه  ــزی ک ـــد؟ آن چی ــرش می ش پذی
انســان بــرای خــدا انجــام داده باشــد. 
ــرد.  ــدا ک ــی پی ــگ اله ــک رن ــر ی اگ
ــَن  ــُن مِ ــْن أَْحَس ِ َو َم ــَة اهللَّ ــن »ِصبَْغ ای
«2 بخــش اصلــی آن مربـــط  ِ ِصبَْغــةً اهللَّ
بــه رنــگ الهــی نیّت هــا اســت. اگــر 

2  آیه 138 سوره بقره

ــل  ــد عم ــی باش ــان خدای ــت انس نیّ
البتــه  انســان را خدایــی می کنــد. 
ــان  ــل انس ــه عم ــرض ک ــن ف ــا ای ب
ــی  ــی عمل ــد. یعن ــن باش ــق مـازی طب
ــزء  ــًا ج ــم کام ــام می دهی ــه انج ک
ــال  ــره اعم ــندیده، در زم ــال پس اعم
ــت  ـــد. آن وق ـــب بش ــح محس صال
ــت. همــان عمــل  ــم ســراغ نیّ می روی
صالــح را ببینیــم نیّتــش چیســت.

نیّت ها اعمال ناصالح ما را 
درست نمی کند

ــح  ــال ناصال ــا اعم ــت نیّت ه هیچ وق
ــد.  ــت نمی کن ــا را درس ــیئات م و س
این طـــر  اســت.  معلـــم  این کــه 
ــت  ــا نیّ ــان ب ــر انس ــه اگ ــت ک نیس
خـــب یــک کار ناخـــب انجــام 
ـــم باشــد.  بدهــد و برایــش هــم معل
کاری  یــک  انســان  وقــت  یــک 
نظــرش  بــه  می دهــد،  انجــام  را 
اســت  خـبــی  کار  یــک  می آیــد 
ـــب  ــه خ ـــد ک ــه می ش ــداً متـج بع
ـــده؛  ــت او خـــب ب ــی نیّ ـــده، ول نب
انســان  می شـــد.  جبــران  آن جــا 
نمی تـانــد یــک عمــل ناصالحــی 
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ــه  ــد ب ــت خـــب بگـی ــا یــک نیّ را ب
ــم.  ــام می ده ــًا انج ــدا مث ــر خ خاط
ــح  ــل را صال ــت عم ــچ وق ــن هی ای
ــا دو رکــن  ــح ب ــد. عمــل صال نمی کن
بــه صــاح می رســد. یــک رکــن ایــن 
اســت کــه صـرتــش صالــح باشــد در 
فهرســت کارهــای خـــب نــزد عقــل 
و شــرع باشــد. دوم هــم این کــه نیـّـت 
او خـــب باشــد، الهــی باشــد، تمیــز 
باشــد، نـرانــی باشــد. بــه ایــن ترتیب 
ــح و  ــل صال ـــد عم ــل می ش آن عم
آن عمــل صالحــی کــه مقبـــل درگاه 
می گیــرد. قــرار  متعــال  خــدای 

بــا ایــن ماحظــه مســئله نیّــت دارای 
بســیار برجســته و  یــک جایــگاه 
مراقبه هایــی  ویــژه ای در فهرســت 
ــرار  ــیم ق ــته باش ــد داش ــا بای ــه م ک
می گیــرد. بایــد ببینیــم نیّــت مــا 
ــد  ــه اســت. انســان ســالک بای چگـن
خـــدش  نیّت هــای  بــه  نســبت 
و  باشــد  داشــته  ویــژه  نظــارت 
مــن  نیّــت  کــه  کنــد  مراقبــت 
می خـاهــم  را  فــان کار  چیســت. 
ــن  ــت. ای ــرای چیس ــم ب ــام بده انج
ــل از  ــه قب ــامل مراقب ــم ش ــه ه مراقب

عمــل اســت هــم شــامل مراقبــه 
حیــن عمــل اســت، هــم مراقبــه 
ــت  ــه نیّ ــت. مراقب ــل اس ــد از عم بع
این طـــر اســت. یعنــی مــا بایــد 
وقتــی کــه هنـــز کار را انجــام ندادیم، 
می خـاهیــم شــروع کنیــم ببینیــم آیــا 
ــام  ــم انج ــه می خـاهی ــن کاری ک ای
ــن،  ــزه م ــرا؟ انگی ــًا چ ــم واقع بدهی
ــه  ــد ب ــاب می کن ــن را مج ــه م آن ک
آن جــا  چیســت؟  ایــن کار  انجــام 
ــد.  ــی باش ــه خدای ــم ک ــه کن را مداقّ
چـــن  الهــی  امــر  انجــام  بــرای 
خــدای متعــال می پســندد، چـــن 
ــق  ــرت ح ــه حض ــّرب ب ــث تق باع
تبــارک و تعالــی می شـــد، چـــن 
اولیــاء خــدا ســفارش کردنــد، چـــن 
می دارنــد.  دوســت  خــدا  اولیــاء 
ــت  ـــد نیّ ــن می ش ـــب! ای ــی خ خیل
تمیــز و خـــب و درجــه یــک. جنبــه 
الهــی پیــدا می کنــد. البتــه انســان 
وقتــی یــک کار خـبــی را کــه خــدای 
متعــال می پســندد انجــام می دهــد 
ــارش دارد،  ــم از کن ــی ه ــک برکات ی
همیــن دنیــا برکاتــش بــه انســان 
ــد. ــم می رس ــرت ه ــد، در آخ می رس
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برقراری رابطه دوستانه با 
خدای متعال

ــد  ــا بای ــاش م ــی ت ــن جـان در س
عمدتــًا معطـــف بــه بعــد باشــد. حاال 
نـجـانــی وجـــد  در کـدکــی، در 
پیش برنــده  پیرامـنــی  شــرط های 
اســت. مثــًا مثــل این کــه انســان 
ــه  ــه ب ــد ک ــام می ده ــن کار را انج ای
فــان مثــًا پــاداش برســد. ایــن 
ــا  ــدارد. ام خـــب اســت. مشــکلی ن
یــک وقــت اســت کــه شــما بــا همین 
حــال از دوره کـدکــی و نـجـانی تــان 
ــرار  ــان ق ــد در دوره جـانی ت می روی
ــال  ــم دنب ـــز ه ــی هن ــد. یعن می گیری
منافــع هســتید. مثــًا مــن این نمــاز را 
بخـانــم کــه چــه بشـــد؟ فــان چیــز 
گیــرم بیایــد. مثــًا گفتنــد اگــر شــما 
ــگل  ــره ات خـش ــی چه ــاز بخـان نم
می شـــد، نـرانــی می شـــی. مثــًا 
اگــر نمازشــب بخـانــی این طـــر 
ـــد.  ــاد می ش ـــ زی ـــد، رزق ت می ش
دیدیــد یــک عــده ای از ماهــا همه اش 
ــب  ــتیم. خ ــا هس ــن چیزه ــال ای دنب
را  کار  کیفیــت  کار و  ایــن ســطح 
ــه  ــد. اگرچ ــش می ده ــدت کاه به ش

ــام  ــی انج ــر اله ــد ام ــه قص ــی ب وقت
ــن  ــش خـــب اســت. ای ــد نیّت می  ده
ــی  ــت پســندیده اســت. ول ــدار نیّ مق
عمــًا ایــن را گــره زده بــه چیزهایــی 
ــن  ــت را پایی ـــص نیّ ــار خل ــه عی ک
مــی آورد. یعنــی یــک شــائبه هایی 
جـانــی  دوره  در  هســت.  آن  در 
انســان بایــد بــرود در مرحلــه باالتــر. 
مرحلــه باالتــر ایــن اســت کــه این کار 
را انجــام می دهــم چـــن خــدای 
متعــال دوســت مــی دارد. چـــن خــدا 
می پســندد. چـــن او امــر کــرده. حــاال 
ــرای مــن، خــب  ایــن منافعــی دارد ب
چــی بهتــر از ایــن؟ منافعــش هــم گیر 
ــش در  ــم از عنایت ــد. مطمئن ــن بیای م
ـــم. ــد می ش ــاری بهره من ــی ج زندگ

لــذا یــک رشــدی بــرای انســان پیــدا 
ــه  ــد تـج ــن رش ــه در ای ـــد ک می ش
متعــال  پــروردگار  بــه رضــای  او 
و تحصیــل رضــای الهــی اســت. 
یــک  بــه  برمی گــردد  هــم  ایــن 
نکتــه کلیــدی و آن عبــارت اســت از 
برقــراری رابطــه دوســتانه و محبّانــه با 
خــدای متعــال. در رابطــه محبّانــه کــه 
به اصطــاح بــر پایــه عشــق و محبــت 
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تحصیــل  درصــدد  انســان  اســت 
نظــر محبـــب اســت. می خـاهــد 
محبـبــش بــه او نظــر عنایــت داشــته 
باشــد. ایــن یــک عیــاری از خلـــص 
ــه  ــه رابط ــت ک ــن اس ــتر ای دارد. بیش
ــرد.  ــش می ب ــه پی ــتانه و محبّان دوس
ــق  ــرت ح ــا حض ــاط ب ــه در ارتب البت
ــه دارد.  ــک مقدم ــی ی ــارک و تعال تب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه اش ه آن مقدم
ــر  ــی فق ــدس ربـب ــاحت ق ــا در س م
ــه  ــد ب ــان برس ــتیم. انس ــض هس مح
ــان  ــه از خـدم ــی ک ــن خـدشناس ای
هیچــی نداریــم، فقیــر مطلــق هســتیم 
ــن هــر چــه هســت اوســت  و بنابرای
ــق از طــرف  و هــر چــه هســت تـفی
خـــدش اســت. مــن بنــده اش هســتم. 
بخـاهــد زنــده می کنــد، بخـاهــد 
می میرانــد، بخـاهــد نفســم را بگیــرد، 
را  ســامتی ام  بدهــد،  می خـاهــد 
جـان مــرگ  می خـاهــد  بگیــرد، 
ـــم.  ــرگ بش ــد پیرم ـــم، می خـاه بش
جلـــ  روان  زندگــی ام  می خـاهــد 
ــه  ــد بیفتــد در چال ــرود، می خـاه ب
یعنــی مــن همــه چیــزم  چـلــه. 
دســت اوســت کــه رّب و مالــک 

ــم  ــن را از خـــدم ه ــن اســت و م م
بیشــتر دوســت مــی دارد. مــن مــال او 
هســتم. مــن هــم کارهایــی کــه انجــام 
ــت.  ــی ام اس ــف بندگ ــم وظای می ده
مــن بنــده هســتم، او هــم مـال اســت. 
از مــن ایــن چیزهــا را خـاســته. 

روابط مختلف با پروردگار متعال

منتهــا مــن رابطــه ام بــا مـالیــم چنــد 
ــن اســت  ـــع ای ــک ن ـــع اســت. ی ن
کــه رابطــه مــن بــا مـــال رابطــه 
ــرفته  ــه پیش ــت. رابط ــرفته ای اس پیش
ــر  ــا محبــت اســت. مبتنــی ب رابطــه ب
محبــت اســت. لــذا نیّــت یــک حــال 
ــد.  ــدا می کن ــی پی ــت خاص و نـرانی
ــن اســت  ــرش ای ــک درجــه پایین ت ی
ــم  ـــن می ترس ـــال چ ــن از م ــه م ک
ــه  ــک درج ــن ی ــم. ای ــام می ده انج
ــن  ــم ای ــی ه ــر. یک می آیــد پایین ت
اســت کــه مــن ایــن را انجــام می دهم 
ــز را هــم  ــًا فــان چی کــه مـــال ضمن
ــم یک جـــر  ــن  ه ــد. ای ــن بده ــه م ب
کاســبی اســت کــه در روایتــی کــه از 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( هســت کــه 
ــارِ« و »ِعبَــاَدُة  فرمـــد: »ِعبَــاَدُة التُّجَّ
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الَْعبِیــِد«، یکــی هــم »ِعبـَـاَدُة الْْحــَرارِ«. 
ــده بســتانی  ــارِ« همــان ب ــاَدُة التُّجَّ »ِعبَ
ــم  ــن نمــاز را می خـان اســت. مــن ای
ــه  ــم ک ــر را می گـی ــن ذک ــه ...، ای ک
ــًا فــان  ...، بعــداً کــه چــی؟ کــه مث
بیفتــد،  اتفــاق  کارم  در  گشــایش 
بیــاورم،  به دســت  را  چیــز  فــان 
فــان مســئله مــادی یــا معنـــی حــاال 
گیــرم بیایــد. گفتنــد اگــر مثــًا فــان 
ــر  ـــد. اگ ــه می ش ــی چ ــر را بگـی ذک
ــرآن  ــًا ق ــی، مث ــاز را بخـان ــن نم ای
تــاوت کنیــد؛ فــان ســـره ها را 
بخـانیــم ایــن خاصیت هــا را دارد، 
ــال  ــا م ــت. این ه ــا هس ــد این ه ببینی
همــان مرحلــه کاســبی اســت. از ایــن 
ــه  ـــد اینک ــر می ش ــرود جلـت ــه ب ک
خــب مــن ایــن امــر الهــی را انجــام 
می دهــم بــه خاطــر این کــه اگــر 
مثــًا انجــام ندهــم محــروم می شـــم، 
بــه خاطــر صیانــت از آن محرومیــت 
اســت، یــا احیانــًا فــان عقـبــت 
تــرس  از  می شـــد.  مــن  متـجــه 
ــه،  ــه ن ــت ک ــت اس ــک وق ــت. ی اس
اوج می گیــرد. ایــن کــه می شـــد 
ــا  ــن برده ه ــل ای ــِد« مث ــاَدُة الَْعبِی »ِعبَ

از مـــالی  و این هــا کــه معمـــالً 
ــتر  ــد، بیش ــت می کنن ــان اطاع خـدش
از ایــن جنــس اســت. یعنــی هــر روز 
ــا تـانســتیم از  ــد اگــر م هــم می گـین
ــم.  ــم رفتی ــن مـــال در بروی دســت ای
ــر از  ــه باالت ــَرارِ« ک ــاَدُة الْْح ــا »ِعبَ ام
ــن  ــد م ــت می گـی ــا اس ــه این ه هم
می دهــم  انجــام  را  این هــا  همــه 
فقــط بــه خاطــر جلــب رضــای 
مـــالی خـــدم چـــن دوســتش دارم. 
مالــک مــن اســت، خالــق مــن اســت. 
فهمیــدم کــه او چقــدر من را دوســت 
مــی دارد و متـجــه شــدم کــه او مــن 
را از خـــدم بیشــتر دوســت مــی دارد. 
بنابرایــن مــن در ایــن رابطــه محبّانــه 
ــتم. ــر او هس ــن نظ ــال تأمی ــط دنب فق

تالش برای افزایش عیار 
اخالص

ببینیــد در هــر ســه مرحلــه نیّــت  
ــرش  ــا پذی ــت. این ه ـــب اس ــا خ م
ــه  ــت مرحل ــه نیّ ــی چ ـــد. یعن می ش
اول چــه دوم چــه ســـم. امــا انســان 
کنــد  هدف گــذاری  بایــد  مؤمــن 
ــلـکی اش  ــت س ــًا در زیس ــه دائم ک
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ــی  ــاحت ربـب ــا س ــش ب و در ارتباط
ــی رود،  ــش م ــه دارد پی ـــر ک همین ط
ــزوده  ــش اف ــار خلـص ــه عی ــم ب دائ
عیــار  همین طـــر  یعنــی  شـــد. 
ــن  ــرد. خــب ای ــاال بب اخاصــش را ب
آن وقــت مراقبــه می خـاهــد. البتــه 
در کنــارش یــک معرفــت بیشــتر 
تضــرع  کنــد.  بایــد کســب  هــم 
متعــال،  پــروردگار  ســاحت  بــه 
در  متعــال،  خــدای  از  خـاســته 
ــا  ـــی ب ــات، گفتگ ــا، مناج ــام دع مق
حضــرت حــق و بحث هایــی کــه 
کًا مــا در بــاب این کــه چگـنــه 
نیّت مــان را خالــص کنیــم داریــم. 

ــت  ــا نیّ ــا را ب ــال م ـــال اعم ـــن م چ
ــن  ــان مؤم ــن انس ــنجد، بنابرای می س
بــه  تـجــه  این کــه  بــر  عــاوه 
ظاهــر اعمالــش دارد کــه عملــش 
ــا  ــد، ب ــح باش ــال صال ــره اعم در زم
ــه  ــد ک ــه می کن ــتر تـج ــد بیش تأکی
ــن  ــس ای ــد. پ ــص باش ــش خال عمل
هــم می شـــد مراقبــه بــه معنــای 
ــن  ــم ای ــم ه ــرآن کری ــص. در ق اخ
ــد: »َو  ــت می فرمای ــه هس ــه کریم آی
مــا تَُکـــُن فــي  َشــْأٍن َو مــا تَتُْلـــا مِنـْـُه 

ــٍل  ــْن َعَم ـــَن مِ ــْرآٍن َو ال تَْعَمُل ــْن ُق مِ
ـــَن  ــُهـداً إِْذ تُفیُض ــْم ُش ــا َعَلیُْک إاِلَّ ُکنَّ
ــان  ــِه؛3 از لحظــه ای کــه شــما کارت فی
ــد  ــام دادن می کنی ــه انج ــروع ب را ش
ــر  ــتیم«. در ه ــما هس ــاهد ش ــا ش م
حالــی کــه باشــید، در هــر عملــی کــه 
باشــید، در هــر وضعیتــی کــه باشــید، 
ــک کاری  ــد ی ــه می خـاهی ــن ک همی
ــاز  ــه آغ ــد، از آن لحظ ــروع کنی را ش
ــن  ــتیم. بنابرای ــما هس ــاهد ش ــا ش م
ــت پیــش  ــن می شـــد همــان مراقب ای
ــه  ــد ک ــب باش ــل، انســان مراق از عم
را  کار  می خـاهــد  نیّتــی  بــا چــه 
انجــام بدهــد. ایــن مراقبــت از نیّــت 
در حیــن عمــل هــم الزم اســت.

مراقبت از خلوص نیّت

شــروع  در  مــا  وقت هــا  بعضــی 
اســت،  خـــب  نیّت مــان  عمــل 
ــز اســت،  ــای تمی ــی جــزء نیّت ه یعن
بــرای خـش آمــد ایــن و آن و جلــب 
ــان  ــم ف ــه می دان ــردم و چ ــه م تـج
واقعــًا  انســان  نیســت،  این هــا  و 
ــک کاری  ــد ی ــدا می خـاه ــرای خ ب

3  آیه 61 سوره یونس
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ــی دارد  ــی وقت ــد، ول ــام بده را انج
ــد  ــام می ده ــل را انج ــیر عم در مس
وســط های آن یک وقــت می رســد 
ــًا از آن  ــه احیان ــه ای ک ــک نقط ــه ی ب
ـــد  ــته می ش ــب خلـصــش کاس ضری
بیرونــی  عامــل  یــک  احیانــًا  یــا 
مداخلــه می کنــد. پــس مــا بایــد 
ــه عمــل را هــم انجــام  ــی ک در ضمن
نیّت مــان  مـاظــب  بــاز  می دهیــم 
باشــیم. همیــن کــه صرفــًا اول حرکت 
انســان مراقــب باشــد کافــی نیســت.

مراقبه بعد از عمل

از  بعــد  مراقبــه  می شـــد  بعــدی 
ــان را  ــا عمل م ــاال م ــب ح ــل. خ عم
ـــب را،  ــان کار خ ــم. ف ــام دادی انج
فــان عمــل صالــح را، الحمــداهلل 
عبــادی،  کردیــم.  پیــدا  تـفیــق 
ــان عمــل  اجتماعــی، خیررســانی، ف
ــم.  ــام دادی ــان را انج ــی، کارم انقاب
ــم  ــتیم ه ــل از آن تـجــه داش ــم قب ه
ــده؟  ــام ش ــا تم ــا کار م ــن آن. آی حی
ــد  ــی بع ــه نیّت ــه. مراقب ــد ن می گـین
ــما آن  ــت. ش ــم الزم اس ــل ه از عم
ـــب  ــد، خ ــام دادی ــان را انج عمل ت

ــز،  ــع، تمی ــد، به مـق ــام دادی ــم انج ه
شســته ُرفتــه، نیّتــش هــم خـــب 
بـــده، انجــام شــده. حــاال از ایــن بــه 
بعــد چــه؟ از ایــن بــه بعــد می گـینــد 
مراقبــه بعــد از عمــل عمدتــًا مراقبــت 
از نیّــت اســت کــه نیّــت خــراب 
چنیــن  مگــر  می گـیــد  نشـــد. 
چیــزی ممکــن اســت؟ می گـییــم 
بلــه. مــا آن وقــت بــرای خــدا انجــام 
ــش  ــم خرج ــاال داری ــم ح داده بـدی
می کنیــم. می نشــینیم پیــش فــان 
ــم  ــس ه ــان ک ــم، ف ــس می گـیی ک
باخبــر بشـــد مــن ایــن  کار را کــرده 
بـــدم. می خـاهــم مثــًا فانی هــا 
هــم بداننــد و چــه و چــه. یــک دفعــه 
ــاح  ــت به اصط ــا آف ــا ی ــت ری آن آف
ــه  ــد ب ــا می افت ــن چیزه ــمعِه و ای ُس
جــان آن عمــل مــا و نیـّـت مخــدوش 
ــل  ــد کًا عم ــل می تـان ــد از عم بع
ــد. ــش کن ــط و خراب ــم حب ــا را ه م

را  خـــدش  حــج   طــرف  مثــًا 
ـــب  ــز و خ ــدر تمی ــام داده، چق انج
ایــن  بعدهــا  این هــا.  و  باحــال  و 
نقــل  بــا  می کنــد.  خرابــش  را 
بــا  و  آن طــرف  و  این طــرف 
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او  بــه  مــدام  دارد  تـقــع  این کــه 
حاجــی بگـینــد و بعــد نمی دانــم 
چــه و چــه و چــه، بــرو جلـــ.

ـــب  ــه، خ ــه رفت ــی جبه ــک زمان ی
بـــد، خالــص بـــد امــا بعــد خرابــش 
ــد.  ــی اش می کن ــرج دنیای ــد. خ می کن
آن عمــل صالــح را بــا فســاد در نیـّـت 
»إِْذ  کلمــه  ایــن  می کنــد.  تضییــع 
تُفیُضـــَن فیــِه« در آن آیــه 61 ســـره 
ــد. »إِْذ  ــت کنی ــس را دق ــه یـن مبارک
همــان  از  یعنــی  فیــِه«  تُفیُضـــَن 
وقــت کــه شــما شــروع می کنیــد 
نقطه هــای  آن  در  یعنــی  کار،  بــه 
ــما  ــی ش ـــر ذهن ــه دارد تص ــاز ک آغ
شــما  ذهنــی  تصـیرســازی های  و 
ــرای انجــام یــک کاری دارد شــکل  ب
می گیــرد، فرمـــد از آن وقــت مــا 
ــد  ــه داری ــم ک ــما را می بینی ــم ش داری
ــت،  ــی اس ــه اله ــد، ک ــه کار می کنی چ
خدایــی اســت. البتــه آن آیــه ادامه اش 
ــد:  ــت می فرمای ــده اس ــم تکان دهن ه
ِّــَک مـِـْن مِثْقــاِل  »َو مــا یَْعــُزُب َعــْن َرب
ــماءِ َو ال  ةٍ فـِـي الْْرِض َو ال فـِـي السَّ َذرَّ
ــَر إاِلَّ فــي   ـِـَک َو ال أَْکبَ ــَر مِــْن ذل أَْصَغ
ــال ذّره ای از  ــچ مثق ــٍن؛ هی ــاٍب ُمبی کِت

کارهــای شــما از نــگاه خــدای متعــال 
ــی  ــال ذّره یعن ــت«. مثق ــیده نیس پـش
کـچکتریــن واحــد شــناخته شــده هر 
زمــان. االن زمــان مــا آن ذّره به خاطــر 
شــناخت هایی کــه انســان ها پیــدا 
ــاال  ــده. ح ــر ش ــی ریزت ــد خیل کردن
حتــی اگــر به شــکل عــادی هــم 
بخـاهیــم محاســبه کنیــم ذّره بــه 
ایــن چیزهایــی می گـینــد کــه در 
ــق هســتند. مثــًا گاهــی  ـــا معّل ه
ــعاعی  ــک ش ـــری در ی ــک ن ــه ی ک
کــه از بیــرون در خانــه ای جایــی 
ــن  ـــر مصنـعــی، ای ــا در ن ــد ی می افت
ذّرات معّلــق، آن ذّره، ایــن دیگــر 
ةٍ  ــاِل َذرَّ ــْن مِثْق ــت، »مِ ــش اس حداقل
فِــي الْْرِض« فرمـــد یــک مثقــال 
ــال  ــدای متع ــگاه خ ــم از ن ذّره ای ه
ــاٍب  ــي  کِت ــه »إاِلَّ ف مخفــی نیســت. بل
ـــظ  ــا محف ــه ی این ه ــٍن«. و هم ُمبی
ــر  ــم مدنظ ــن را ه ــس ای ــد. پ می مان
ایــن  باشــید.  داشــته  مبارک تــان 
ــای اخــص. ــه معن ــه ب می شـــد مراقب
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مراقبه نظارت بر نظارت

عبــارت  هــم  دیگــرش  مصــداق 
اســت از مراقبــه نظــارت بــر نظــارت. 
ــه  ــی این ک ــت. یعن ــت در مراقب مراقب
مــا االن داریــم از خـدمــان مـاظبــت 
هــم  می کنیــم  مراقبــت  می کنیــم، 
ــه ای  ــارت و مراقب ــک نظ ــه ی ــاز ب نی
نظارت هــا  مســیر  در  چـــن  دارد. 
می شـــد.  پیــدا  آفت هایــی  یــک 
به تدریــج کــه انســان ایــن مســیر 
ــک  ــن، ی ــه رفت ــد ب ــروع می کن را ش
آفت هایــی در مســیر مراقبــه پیــدا 
ــب  ــا ُعج ــی از آفت ه ـــد. یک می ش
ــه دارم از  ــتم ک ــن آن هس ــت. م اس
ببیــن؛  می کنــم،  مراقبــت  خـــدم 
ــان نیســت.  ــران اصــًا حـاس ش دیگ
مــن دارم بــا دقــت همــه ی کارهایم را 
روی حســاب انجــام می دهــم. حتــی 
نیّتــم را هــم دارم دقــت می کنــم، 
مراقبــه می کنــم. بــه ایــن ترتیــب 
ــار  ــان گرفت ــه انس ــت ک ـــد گف می ش
ــه  ـــد ب ــازه ای می ش ــده ی ت ــک پدی ی
نــام ُعجــب. یعنــی خـدشــگفتی پیــدا 
ــد و  ــش می کن ــن تاریک ــد و ای می کن
ـــد  ـــن خ ــد. چ ــه می زن ــه او لطم ب

آن مراقبــه یکــی از اعمــال صالــح مــا 
ــاز  ــه ب ــاز ب ــم نی ـــد آن ه ــت، خ اس
مراقبــت دارد کــه دچار آفت نشـــیم.

ــت.  ــب اس ــًا ُعج ــت آن مث ــک آف ی
شــدن  عــادی  آن  آفــت  یــک 
ســطحی  آن  آفــت  یــک  اســت. 
مـاظــب  بایــد  اســت.  آن  شــدن 
آســیب  مــا  مراقبت هــای  باشــیم 
نشـــیم،  ُعجــب  گرفتــار  نبینــد. 
نشـــیم.  ســطحی نگری  گرفتــار 
گرفتــار  مراقبت های مــان  در 
ــی از  ــازی نشـــیم و نکته های عادی س
ــل. پــس ایــن هــم می شـــد  ــن قبی ای
اخــص.  مراقبــه  همــان  جــزء 

یعنــی  می گـییــم  کــه  اخــص 
خیلــی  و  اســت  ویــژه  دیگــر 
ــک  ــد. ی ــای خــاص می خـاه دقت ه
این طـــر  دارد.  ظریف کاری هایــی 
می شـــد بگـیــی کــه مثــًا شــما هــر 
عمیق تــر  باطن تــان  در  کــه  چــه 
هــم  باالتــر  ایــن  از  می شـــید. 
بلــه هســت کــه حــاال  هســت؟ 
ــن  ــت. از ای ــا نیس ــث ماه ــر بح دیگ
مراقبت هایــی  یــک  هــم  باالتــر 
بــرای  دیگــر  آن  دارد.  وجـــد 
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اهلــش هســت. مــا ان شــاءاهلل همیــن 
مقــدار بتـانیــم خـدمــان را جلـــ 
ببریــم خیلــی انســان جلـــ رفتــه 
و ان شــاءاهلل کارش پیــش مــی رود.

نکاتی پیرامون تقویت 
مراقبت ها

ــم  ــه بتـانی ــرای این ک ــه ب ــد نکت چن
کنیــم  تقـیــت  را  مراقبت های مــان 
ماجــرا  کل  اســت.  تـجــه  قابــل 
مــا  این کــه  از  اســت  عبــارت 
خـدمــان را در حضـــر ببینیــم. خیلی 
مســئله پیچیــده نیســت. مثــًا اکنـــن 
عزیزانــی کــه در ایــن جلســه حضـــر 
دارنــد و بنــده کــه در خدمــت شــما 
ــر  ــا حضـــر همدیگ حضـــر دارم، م
می بینــم  مــن  می کنیــم،  درک  را 
ــتید.  ــریف فرما هس ــا تش ــما این ج ش
ــب  ــتید خ ــا هس ــما این ج ــی ش وقت
ــام  ــا را انج ــری از رفتاره ــن یک س م
ــی  ــک آداب و حریم های ــم، ی نمی ده
هــم  شــما  می کنــم.  رعایــت  را 
این جــا  از  اگــر  مــن  همین طـــر. 
ــم  ــا ه ــما ب ــت ش ــن اس ــروم ممک ب
ــا  ــد، ب ــم بزنی ــی ه ــک گــپ و گفت ی

ــد. وارد  هــم یــک شـــخی هــم بکنی
بشـــید.  دوســتانه تان  گفتگـهــای 
مثــًا می گـیــم. می گـییــد خــب 
حــاال  نشســته.  این جــا  فانــی 
آقــا،  می گـییــد  شــما  تصـــر  در 
ــک،  ــن ی ــت. ای ــا هس ــی این ج فان
ــاد  ــی ایج ــک حریم ـــر ی ــن حض ای
این کــه  به خاطــر  مــا  می کنــد. 
کــه  می بینــد  را  مــا  دارد  فانــی 
ــن  ــتیم ای ـــرش هس ـــن در حض اکن
ــم.  ــام نمی دهی ــا را انج ــان رفتاره ف
بلکــه بــه ازاء آن ایــن مثــًا رفتــار را 
انجــام می دهیــم. ایــن در پـشــش 
مــا، در روش مــا، در گفتــار مــا، 
همــه ی این هــا تأثیــر می گــذارد و 
به طـــر متقابــل بنــده کــه تـفیــق دارم 
در خدمــت شــما هســتم همین طـــر. 
اســت. همین طـــر  جــا  همــه  و 

درِک حضور در ساحت ربوبی 

هــر حضـــری یــک حریمــی دارد و 
ــن  ــی دارد. ای ــک احترام ــم ی  آن حری
مســئله حضـــر اســت. تمــام مباحــث 
ســلـک برمی گــردد بــه این کــه انســان 
حضـــر خــدای متعــال را درک کنــد. 
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برمی گــردد  این جــا  بــه  همــه اش 
ـــدش  ــی اش خ ــیر زندگ ــه در مس ک
محیــط  در  حــق،  حضـــر  در  را 
نــگاه خداونــد بدانــد. در محیــط 
ــن  ــد. ای ــال ببین ــدای متع ــهـد خ ش
اصــل مســئله اســت کــه اگــر انســان 
ــت  ـــدش تقـی ــن را در خ ــد ای بتـان
کنــد، عمــًا وارد یــک بــاب تــازه ای 
ـــدش  ـــی خ ــت معن ــث زیس در بح
ــم  ــن را به اصطــاح می گـیی شــده. ای
ربـبــی.  ســاحت  در  حضـــر 

فرشته های حافظان انسان

نکتــه  ایــن  بــه  مســائل  تمــام 
حــال  بــه  خـشــا  و  برمی گــردد 
ــن قصــه  ــه ای ــر ب ــه زودت ــی ک آن های
برســند. هــر چــه انســان زودتــر 
او  در  و  برســد  حالــت  ایــن  بــه 
مـفق تــر  خیلــی  بشـــد  تقـیــت 
مــی رود.  پیــش  و  می شـــد 
یکــی دو پیــش مقدمــه هــم دارد.

کــه  اســت  ایــن  یکــی اش  مثــًا 
خــدای متعــال در قــرآن کریــم خیلــی 
ــه  ــه ک ــخاص مان گفت ــه اش ــح ب صری

ــان و  ــک حافظ ــما ی ــدام از ش ــر ک ه
ــد کــه مــن این هــا  ــی داری نگهبان های
ــی  ــا شــما هســتند. یعن ــتم ب را گذاش
ــی  ــا جناب عال ــط ب ــان فق مأمـریت ش
تعریــف شــده، خیلــی جالــب اســت! 
ــا شــما هســتند. این هــا چنــد  دائــم ب
گــروه هســتند. در کلمــات اولیــاء 
ــی  ــت؛ در آن تصریح ــم هس ــدا ه خ
ــرض  ــه ف ــت ک ــن اس ــده ای ــه ش ک
بفرماییــد هــر کــدام از مــا حداقــل دو 
فرشــته نگهبــان از محیــط کارگــذاری 
می گـییــم  آن هــا  بــه  کــه  الهــی 
مائکــه و فرشــتگان، حداقــل دوتــای 
آن هــا مأمـریــت حفاظــت اعمــال مــا 
ــَن؛4  ــْم لَحافِظی ــد. »َو إِنَّ َعَلیُْک را دارن
مــا بــرای شــما حافظینــی گذاشــتیم«. 
بــاز  عــدد  دو،  نمی  گـیــد  آن جــا 
ــات  ــا از روای ــا آن را م ــت. منته اس
و این هــا اســتفاده می کنیــم. قــرآن 
عمـمــی می گـیــد. این هــا خیلــی 
باشــخصیت  خیلــی  بزرگـارنــد، 
ــا  ــن دو نفــری کــه مــن ب هســتند. ای
ــته هایی  ــن فرش ــا ای ــتم ی ــما گذاش ش
کــه حافــظ شــما هســتند خیــال نکنید 
هســتند،  معمـلــی  شــخصیت های 

4  آیه 10 سوره انفطار
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شــخصیت های گرامــی ای هســتند. 
ـــند.  ــان محســـب می ش ــزء کریم ج
محتــرم هســتند، بــزرگ هســتند، 
ــه  ــد ب ــًا می خـاه ــد و ضمن بزرگـارن
لطافــت بگـیــد کــه نســبت بــه شــما 
نگاه شــان  دارنــد  مأمـریــت  کــه 
نــگاه کریمانــه اســت. خــب »کِرامــًا«. 
کارشــان چیســت؟ »کاتبیــن«، این هــا 
کتابــت  هســتند.  نـشــتن  مأمـــر 
خصـصیتــش ایــن اســت کــه حفــظ 
ــه  ــزی را ک ــک چی ــما ی ــد. ش می کن
ــن  ــید ای ــان می نـیس االن روی کاغذت
از  کاری  یعنــی  می شـــد.  حفــظ 
شــما ســر نمی زنــد مگــر این کــه 
آن  و  می کننــد  دریافــت  این هــا 
ــان و  ـــری خـدش ـــاح ن را در آن ال
در آن محیــط برزخــی و ملکـتــی 
نگهــداری  را  این هــا  خـدشــان 
می کننــد. کارشــان همیــن اســت. 
اســت. مســئله  یــک  ایــن  پــس 

خیلــی مهــم اســت کــه انســان بــا این 
ــه ای دارد. اصــًا  ــته ها چــه رابط فرش
ــا  ــه آن ه ــم؟ ب ــا داری ــی از آن ه درک
ــی  ــا زندگ ــا آن ه ــم؟ ب ــه داری تـج
مــا  بــا  این هــا  خــب  می کنیــم؟ 

ــًا  ــت »کِرام ــرآن اس ــص ق ــتند، ن هس
کاتِبیــن * یَْعَلُمـــَن مــا تَْفَعُلـــَن«5. 
هــر کاری شــما انجــام بدهیــد آن هــا 
ــن اســت  ــش ای ــن معنای ــد. ای می دانن
کــه خــدای متعــال بــه ایــن مأمـریــن 
کًا  کــه  داده  دسترســی  بزرگـــار 
ــته  ــراف داش ــما اش ــای ش ــه کاره ب
باشــند. شــما را کامــًا می بیننــد. 
ــد  ــت می گـین ــل دق ــر اه ــق نظ طب
در  کــه  نیّــت  مرحلــه  همــان  از 
ــن  ــد ای ــی می آی ــبه اله ــط محاس محی
ــًا  ــما را کام ــای ش ــتگان کاره فرش
ــی  ــا چــه نیّت دریافــت می کننــد کــه ب
ــا  ـــن آن ه ــد، چ ــام می ده دارد انج
ــت.  ــی نیس ــان حجاب ــش چشم ش پی
اگرچــه در بعــض از روایــات داریــم 
کــه یــک جاهایــی را خــدای متعــال 
مخفــی  هــم  فرشــته ها  همیــن  از 
ــد کــه حــاال آن لطــف خــاص  می کن
ایــن  می گـیــد  اســت.  خـــدش 
ــد.  ــن و او، بمان ـــد م ــن خ ــد بی باش
ــی  ــی و عمـم ـــرت نـع ــی به ص ول
این هــا دسترســی بــه مــا دارنــد. 
ــه  ــی ک ــن دوربین ــل همی ــت مث درس
ــه ی  ــا، هم ــر م ــاالی س ــد ب می گذارن

5  آیات 11 و 12 سوره انفطار
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تصـیــر فعالیت هــای مــا را می گیــرد. 
ــت  ــه وضعی ــه ضمیمــه این ک ــا ب آن ه
ــم  ــا ه ــا، این ه ــات م ــا، نیّ ــی م درون
ــان مشــهـد و آشــکار اســت.  برای ش

ــژه  ــد وی ــک تأکی ــخن ی ــاره س درب
وجـــد دارد کــه آن در ســـره مبارکــه 
»ق« اســت. در ســـره »ق« یــک تأکید 
جداگانــه راجــع بــه ســخن ها وجـــد 
ــِه  ٍل إاِلَّ لََدیْ ـْ ــ ــْن َق ــُظ مِ ــا یَْلفِ دارد. »م
َعتیــٌد«6 فرمـــد نمی شـــد  َرقیــٌب 
ســخنی از زبــان شــما پرتــاب بشـــد، 
چـــن اصــًا لفــظ کــه می گـینــد بــه 
خاطــر ایــن  اســت کــه ایــن مثــًا از 
زبــان مــا بــه بیــرون شــلیک می شـــد 
و پرتــاب می شـــد در محیــط، در 
ــد و  ــاد می کن ــم ایج ــاری ه ـــا. آث ه
می مانــد. تقریبــًا صداهــای مــا در 
محیــط می مانــد. می فرمایــد: »مــا 
ــٌب  ــِه َرقی ٍل إاِلَّ لََدیْ ـْ ــ ــْن َق ــُظ مِ یَْلفِ
َعتیــٌد«. یعنــی همیــن قــدر کــه شــما 
االن ایــن کلمــه را گفتیــد، ایــن جمله 
را گفتیــد، ایــن جملــه را یــک رقیــب 
ــه  ــد. از کلم ـــد دارن ــدی وج و عتی
رقیــب و عتیــد این جا اســتفاده شــده، 

6  آیه 18 سوره ق

ــن  ــه ای ــتند ک ــته ها هس ــان فرش هم
را دریافتــش می کننــد و آن را نگــه 
می دارنــد. چیــزی گــم نمی شـــد. 
یــک کلمــه شــما گفتیــد ایــن هســت. 
ٍل إاِلَّ لََدیـْـِه«، لدیــه  ـْ »مــا یَْلفـِـُظ مـِـْن َقــ
یعنــی نــزد آن ســخن »َرقیــٌب َعتیــٌد«. 

ــاره ی  ــه درب ــد ک ــا گفتن ــه م ــًا ب مث
فرشــته ی مأمـــرِ نـشــتِن ســیئات 
کــه بدی هــا را می نـیســد خــدای 
ــه  ــرده ک ــر ک ــا ام ــه این ه ــال ب متع
ــع  ــند. راج ــری بنـیس ــک تأخی ــا ی ب
ــد  ــنات می گـی ــته های حس ــه فرش ب
بنـیســد.  برای شــان  فـــری  نــه، 
ــیئات  ــندگان س ــه نـیس ــع ب ــا راج ام
در  بدهیــد.  وقــت  کــه  می گـیــد 
چنــد  یــک  دارد  روایتــی  یــک 
ــی  ــک روایت ــدم ی ــی دی ــاعتی؛ حت س
ــک  ــاعتی ی ــت س ــه ی هف ــًا کلم مث
ــًا  ــن را مث ــه ای ــم دارد ک ــزی ه چی
فعــًا برایــش ننـیســید ببینــم چــکار 
ــه  ــط تـب ــن وس ــاید ای ــد، ش می کن
ــد  ــران کن ــد، جب ــتغفار کن ــد، اس کن
ـــء  ــش س ــه ی عمل ـــد. نام ــز بش تمی
پیشــینه پیــدا نکنــد. چـــن یک  وقــت 
نـشــته می شـــد بعــد خـــدش پــاک 
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دیگــری  مســأله ی  یــک  می شـــد 
نـشــته  اصــًا  یک وقــت  اســت، 
»کرامــًا  همــان  ایــن  نمی شـــد، 
هســتند.  کریــم  اســت،  کاتبیــن« 
ــه ی  ــد تـب ــا گفتن ــه م ــه ب ــذا این ک ل
فـــری یکــی از خاصیت هایــش ایــن 
اســت کــه انســان اگــر اشــتباهی کــرد 
ــد  ــران کن ــد و جب ــه کن ـــری تـب ف
بــرای ایــن  اســت کــه اصــًا چیــزی 
ـــد. ــته نش ــش نـش ــه ی اعمال در نام

ــه  ــته ها، تـجــه ب ــن فرش ــا ای ــس ب اُن
کمک کننــده  خیلــی  حضـرشــان، 
اســت، ایــن را خاطــر نازنین تــان 
باشــد. مــن تـجــه داشــته باشــم 
ــتند.  ــن هس ــا م ــا ب ـــن این ه ــه اکن ک
ــرف  ــا ح ــا این ه ــًا ب ــا مث بعضی ه
مثــًا  می کننــد،  ســام  می زننــد، 
انســان بیــدار می شـــد یــا روزی 
یــک  کنــد  می خـاهــد شــروع  را 
ــه  ــد، ب ــی می کن ــامی و احـالپرس س
ــد  ــد می گـی ــفارش می کن ــا س این ه
ــه مــن الهــام  مـاظــب مــن باشــید، ب
کنیــد، مــن را در کارهــای خـــب 
تشـــیق کنیــد، راجع بــه کارهــای بــد 
ــا  ــد. چـــن این ه ــن را متـجــه کنی م

بــا شــما مأنـــس هســتند. مدام انســان 
همین قــدر تـجــه پیــدا کنــد کــه ایــن 
کارگــزاران الهــی بــا او هســتند خـــد 
ــده اســت. پــس  ایــن خیلــی پیش برن
ایــن از جهــت مراقبــه بــه نظــرم 
ــان  ــن را انس ــت و ای ــده اس کمک کنن
بتـانــد بــرای خـــدش نگــه دارد.

توجه به نظارت اولیاء

ــه؛  ــت؟ بل ــم هس ــر ه ــن باالت از ای
باالتــر از ایــن خیلــی تکان دهنــده 
اســت و اگــر انســان بتـانــد بــه 
او برســد خیلــی جلـــ رفتــه و آن 
ــه نظــارت اولیــاء اســت. در  تـجــه ب
ســـره ی مبارکــه ی تـبــه ایــن مســأله 
ــه آن تصریــح شــده کــه فرمـــد »َو  ب
ــن را  ــک ســال همی ـــا«7؛ ی ــِل اْعَمُل ُق
ــم  ــته بـدی ــه گذاش ــال اتحادی ــه س آی
»َو ُقــِل اْعَمُلـــا َفَســیََری اهلَلُّ َعَمَلُکــْم َو 
َرُســـلُُه َو الُْمْؤمِنُـــَن« فرمـــد هرکاری 
کــه می خـاهیــد انجــام بدهیــد اقــدام 
کنیــد امــا ایــن را بدانیــد کــه خــدای 
می بینــد،  پیامبــر  می بینــد،  متعــال 
المؤمنـــن«  »و  می بینیــد  مؤمنیــن 

7  آیه 105 سوره توبه
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ــه را  ــن آی ــد. ای ــم می بینن ــا ه این ه
ــاهدان  ــه ش ـــط ب ــات مرب ــزء  آی ج
می گـیــد  کــه  می آورنــد  اعمــال 
ــْم  ــیََری اهلَلُّ َعَمَلُک ـــا َفَس ــِل اْعَمُل »َو ُق
َو َرُســـلُُه َو الُْمْؤمِنُـــَن« می  خـاهــد 
می بینــد،  را  شــما  پیامبــر  بگـیــد 
بعــد هــم می گـیــد مؤمنـــن. معلـــم 
می شـــد ایــن مؤمنـــن منظـــرش 
چـــن  نیســتند،  عــادی  مؤمنیــن 
ــد؟  ـــر می بینن ــادی چه ط ــن ع مؤمنی
از  کــه  مؤمنینــی  همیــن  از  غیــر 
ــد؟  ــی می کنن ــا زندگ ــا م ــک ب نزدی
ــای  ــی از کاره ــازه خیل ــم ت ــا ه آن ه
مــا را نمی بیننــد. دقیق تــرش هــم 
ــا  ــه آن ه ــال اصــًا ب ــه خــدای متع ک
ــا را  ــن م ــا باط ــداده، آن ه ــازه ن اج
نمی تـاننــد ببیننــد، شــرایط مــا را 
ـــن  ــن مؤمن ــس ای ــد. پ درک نمی کنن
هســتند.  خاصــی  مؤمنـــن  یــک 
روایــات کار مــا را آســان می کنــد 
می گـیــد ایــن منظـــر ائمــه ی هــدی 
)ســام اهلل علیهم( هســتند کــه آن هــا ناظــران 

متعــال  خــدای  بنــدگان  اعمــال 
هســتند. حــاال ایــن یــک بحــث 
می شـــد  مربـــط  کــه  دارد  فنــی  

بــه بحــث علــم امــام و باالتــر از 
او اشــراف و علــم امــام کل کــه 
رســـل اعظــم )صلـات اهلل وســامه علیهم اجمعین( 
بــا آن مقامــات باطنــی باشــد و اساســًا 
ــد. ــم هســتی دارن ــه در عال نقشــی ک

ــع  ــی راج ــای باطن ــک بحث  ه ــا ی م
ــث  ــم. بح ــت داری ـــع امام ــه مـض ب
امامــت ظاهــری اســت و تشــریع 
و ارائــه ی قـانیــن الهــی اســت و 
قــال  و  قال الصــادق  و  قال الباقــر 
ــن چیزهــا اســت کــه  رســـل اهلل و ای
ــش  ــک بخ ــم. ی ــت می کنی ــا دریاف م
ــت.  ــریعی اس ــت تش ــه والی ــم ک ه
می شـــد  مربـــط  هــم  یک وقــت 
ــان  ــه انس ــی ک ــت اجتماع ــه والی ب
ــدام از  ــِت هرک ــط امام ــر در محی اگ
ایــن امامــان بــزرگ قــرار بگیــرد 
ـــا  ــد »أَِطیُع ــد از آن هــا تبعیــت کن بای
ــِر  ــي الْْم ِ ـــَل َوأُول ُس ـــا الَرّ اهلَلَّ َوأَِطیُع
می شـــد  آن  درواقــع  مِنُْکــْم«8 
والیــت اجتماعــی، امامــت اجتماعــی، 
مدیریــت کان اجتماعــی کــه انســان 
ــد.  ــان باش ــط اطاعت ش ــد در محی بای
یــک بحــث می شـــد والیــت باطنــی. 

8  آیه 59 سوره نساء
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و آن والیــت باطنــی مربـــط می شـــد 
بــه حقیقــت وجـــدی اولیــاء خــدا که 
یــک حقیقــت نـــری اســت، اشــراف 
ــت  ــتی و آن  جاس ــم هس ــه عال دارد ب
ــی از  ــه نمایندگ ــدا ب ــاء خ ــه اولی ک
ــی  ــم لدنّ ــه عل ــال ب ــروردگار متع پ
ــتند.  ــل هس ــی متص ــم اله ــه عال و ب
مظهــر اســماء الهــی هســتند و از 
طــرف خــدای متعــال بــه آن هــا عطــا 
ــی  ــدرت باطن ــان ق ــن هم ــده، ای ش
ــام )علیه الســام( هســت. ــه در ام اســت ک

مقام والیِت باطنِی کلِی الهی

ــه مقــام امــام  ایــن معرفــت نســبت ب
ــد  ــن را رش ــان های مؤم ــی انس خیل
ــک  ــا کم ــه آن ه ــی ب ــد، خیل می ده
ـــرت  ــا به ص ــداهلل ماه ــد. الحم می کن
طبیعــی ایــن چیزهــا را راجع بــه ائمــه 
ــا  ــا این ه ــم ام ــاد داری ــام( اعتق )علیهم الس

کــم اســت، وقتــی شــما در ایــن 
ــد  ــت کنی ــان را تقـی ــاب معرفت ت ب
ــن  ــه ای ــه ک ــن نقط ــه ای ــید ب می رس
ــا  ــه این ج ـــن« ک ــه ی »و المؤمن کلم
گفتــه شــد کــه ائمــه و خـــد پیامبــر 
اعظــم هســتند، شــما را می بیننــد، 

در  شــما  کارهــای  شــما،  اعمــال 
ــت. ــر اس ــدا حاض ــّی خ ـــر ول حض

و  کنــد  رحمــت  ان شــاءاهلل  خــدا 
بــر درجــات اســتاد عالی قدرمــان 
بهجــت  آیــت اهلل  حضــرت 
می فرمـــد  بیفزایــد،  )اعلی اهلل مقامه الشــریف( 

ایــن صحبــت کــه از زبــان شــما 
خــارج می شـــد، ایــن کلمــه کــه 
اکنـــن از زبــان شــما خــارج می شـــد 
ــان  ـــش خـدت ــه گ ــه ب ــل از این ک قب
برســد؛ چـــن اول اصـــات انعکاســی 
ــل  ــم، قب ــت می کنی ــان را دریاف خـدم
ــی  ــت کن ــی دریاف ــه جنابعال از این ک
در یــک کســری از زمــان خـــدم 
دریافــت می کنــم. می گـیــد قبــل 
از این کــه بــه گـــش خـــدت برســد 
امــام  ولی اهلل االعظــم  گـــش  بــه 
رســیده.  )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  عصــر 
حضــرت می خـاســت اشــراف را بــه 
مــا یــادآوری کنــد کــه از ایــن تعبیــر 
اســتفاده می کنــد. ایــن جملــه ای کــه 
این کــه  از  قبــل  می گـییــد  شــما 
خـــدت بشــنـی امــام زمــان )ســام اهلل علیه( 
ــِت  ــام والی ــان مق ــن هم ــنیده. ای ش
باطنــِی کلــِی الهــی اســت که اشــراف 
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ــیََری اهلَلُّ  ــم »َفَس ــه ی عال ــه هم دارد ب
الُْمْؤمِنُـــَن«.  َو  َرُســـلُُه  َو  َعَمَلُکــْم 
ــان در  ــر انس ــد اگ ـــر کنی ــما تص ش
ــه  ــدا ب ــاء خ ــا اولی ــی ب ــاحت اله س
یــک چنیــن درجــه ای از معرفــت 
برســد و آن هــا را بــر خـــدش ناظــر 
ببینــد چقــدر زندگــی اش عـــض 
می شـــد! چقــدر کارهایــش متفــاوت 
می شـــد! چقــدر اعمالــش، رفتــارش 
ــدا  ــاب پی ــد، حس ــدا می کن ــم پی نظ
می کنــد!  پیــدا  لطــف  می کنــد، 

حــاال ممکــن اســت بعضی از شــماها 
ــل  ــًا ذی ــن قب ــه م ــید ک ــنیده باش ش
ایــن آیــه ی کریمــه یــک خاطــره ای از 
یکــی از بچه هــا را در شــب عملیــات 
گفتــم کــه او وقتــی ایــن  آیــه را 
ــرد،  ــی می ک ــت معن ــن داش ــرای م ب
مــن روز بــرای ایشــان خـانــده بـــدم 
ــات  ــِب عملی ـــدم، ش ــرده ب ــی ک معن
ــد  ــل داد چن ــن تحـی ــه م ــا ب آن ج
ــن  ــد. ای ــهید ش ــم ش ــد ه ــه بع لحظ
ــرده  ــی ک ــش تجل ــیری اهلل« برای »س
ــرا  ــًا حضـــر حضــرت زه ـــد، مث ب
)ســام اهلل علیها( را در آن شــرایط ســخت 

دیــده بـــد، بــه او نشــان داده بـدنــد. 

با اسماء الهی اُنس بگیرید

مأمـریــت  می بیننــد،  فرشــته ها 
ــم  ـــل اعظ ــدا، رس ــاء خ ــد، اولی دارن
ــد  ــام( می بینن ــدی )علیهم الس ــه ی ه و ائم
ــا  ــه ی این ه ــر از هم ــم باالت ــد ه بع
هــم کــه دیگــر خــدای متعــال اســت 
بــرای  هــم  حــاال  می بینــد.  کــه 
ــن مســأله  ــا یــک مقــدار ای این کــه م
می گـیــد  یک جــا  کنیــم،  درک  را 
خــدای متعــال همــه ی کارهایــی کــه 
شــما انجــام می دهیــد می دانــد، از 
کلمــه ی »یعلــم« اســتفاده می کنــد. 
همــه ی  از  می گـیــد  یک  جــا 
ــی کــه شــما انجــام  ــات کارهای جزئی
ــر  ــا اگ ــر اســت، آن ج ــد باخب می دهی
خـــدش را بــه عنـــان  »علیــم« معرفی 
معرفــی  »خبیــر«  این جــا  می کنــد 
می کنــد »َخبِیــٌر بَِمــا تَْعَمُلـــَن«9 یعنــی 
جزئیــات اعمــال شــما را می بینــد 
کــه ایــن از اســماء الهــی اســت. پــس 
ــم  ــت، عل ــم« اس ــمش »علی ــک اس ی
ــزی  ــق چی ــم مطل ــت، عل ــق اس مطل
ــد  ــد. بع ــتـر نمی مان ــش مس از نگاه
»خبیــر« اســت یعنــی جزئیــات را 
ــه ی  ــن کلم ــت. همی ــر اس ــم باخب ه

9  آیه 18 سوره حشر
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ــک  ــم ی ــان می گـیی ــه خـدم ــر ک خب
یعنــی  اســت،  جزئی تــر  مقــدار 
همــه  اش را باخبــر اســت »خبِیــٌر 
بَِمــا تَْعَمُلـــَن«. بــه این هــا اکتفــاء 
نکــرده فرمـــد ببینیــد شــما اگــر 
یــک حــرف می زنیــد حـاس تــان 
ــنـد،  ــت، می ش ــمیع اس ــد او س باش
ــد  ــام می دهی ــک کاری را انج ــر ی اگ
ببینیــد  می بینــد.  اســت  بصیــر  او 
ــه  ــاز ب ــًر«. ب ــد »خبی ــٌم«، بگـیی »علی
ــک  ــرده از ی ــاء نک ــم اکتف ــا ه این ه
نــام دیگــر هــم اســتفاده می کنــد 
و آن نــام »رقیــب« اســت. همیــن 
بحــث جــارِی مــا کــه بحــث مراقبــه 
هــم هســت ذیــل همیــن اســم اســت. 
ــا«10.  فرمـــد: »إَِنّ اهلَلَّ کاَن َعَلیُکــم َرقیبً
خــدا مراقــب شــما هســت، یعنــی از 
نزدیــک شــما را دارد و می بینــد و بــه 
وضعیــت شــما اشــراف دارد. »إَِنّ اهلَلَّ 
کاَن َعَلیُکــم َرقیبـًـا« از کلمــه ی رقیــب 
اســتفاده شــده. بعضــی از اســاتید مــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــر مبارک ش نظ
ــت  ــر بخـاهیــد ایــن حال ــما اگ ش
ــا  ـــد ب ــت بش ــما تقـی ــه در ش مراقب
ــد،  ــس بگیری ــی اُن ــماء اله ــن اس ای

10  آیه 1 سوره نساء

بــا همیــن اســمائی کــه برای تــان 
خـاندیــم، ایــن پنــج نــام، مخصـصــًا 
ـــت  ــن را در خل ــب، ای ــا اســم رقی ب
ــه  ــن تـج ــد، ای ــرار کنی ــان تک خـدت
پیــدا می کنــد، بــه شــما می دهــد.

حضور روشن در شبکه ی 
رحامت 

ــِه َو  ِ ــائَُلـَن ب ــذي تَس َّ َ ال ـــا اهللَّ »َو اتَُّق
الْْرحــام «11 خـدتــان را در برابــر امــر 
حریــم  کنیــد،  الهــی جمع وجـــر 
ـــای  ــام تق ــه ارح ــبت ب ــد، نس بگیری
الهــی را رعایــت کنیــد. شــما در 
پــدر،  ارحام تــان،  حقـــق  مـــرد 
مــادر، بــرادر، خـاهــر، فامیــل نزدیک 
مـــرد ســؤال قــرار خـاهیــد گرفــت 
ــع  ــان را جم ــه« حـاس ت ــائلـن ب »تس
ـــع  ــما می پرســد. مـض کنیــد از ش
»رحــم« خیلــی بــرای خــدای متعــال 
در  این کــه  انســان  اســت،  مهــم 
ــن  ــش حضـــر روش ــبکه ی رحامت ش
ــد  ــته باش ـــق داش ــت حق ــا رعای و ب
ایــن خیلــی مهــم اســت. بــرای 
این کــه محکــم کاری اش کنــد فرمـــد 

11  همان
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ــا  ــا«، این ج ــم َرقیبً »إَِنّ اهلَلَّ کاَن َعَلیُک
خــدا رقیــب شماســت پــس بــه چــه 
معنــا اســت؟ یعنــی مراقــب بــه تمــام 
ــای  ــت. در کلمه ه ــه اس ــای کلم معن
بیــن خـدمــان هــم می گـییــم فانــی 
رقیــب مــن اســت، یــک کســی رقیب 
درســی اســت، یکــی رقیــب عشــقی 
ــت،  ــان هس ــب ف ــی رقی ــت، یک اس
داریــم.  این جـــری  رقبــای  مثــًا 
ــه  ــن اســت ک ــش ای اصطاحــًا معنای
ایــن همــه اش حـاســش به من اســت 
و چشــم از مــن برنمــی دارد ببینــد من 
دارم چــکار می کنــم. مثــًا چنــد 
ــد  ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ــه ب ــر ک نف
مخصـصــًا آن هایــی کــه یــک رقابتــی 
ـــد  ــاس می ش ــر و حس ــی خطی خیل
رقیــب  کلمــه ی  ایــن  از  آن جــا 
ایــن معنایــش  اســتفاده می کنیــم، 
ــت  ــن اس ــب م ــت، رقی ــن اس همی
ــن اســت  ــه م ــی حـاســش کًا ب یعن
می کنــم  چــکار  مــن  ببینــد  کــه 
کــه بعــد بتـانــد آن کار خـــدش 
ــد.  ــش بیفت ــن پی ــرد از م ــش بب را پی
ــا  ــدواژه م ــن کلی حــاال آن جــا از همی
ــب در  ــی رقی ــم، ول ــتفاده می کنی اس

ــر،  ــای فراخ ت ــی معن ــا خیل ــن معن ای
»إَِنّ  دارد  باشــکـه تری  و  وســیع  تر 
ــی تـجــه  ــا« یعن ــم َرقیبً اهلَلَّ کاَن َعَلیُک
ــمیع،  ــم، س ــرِت علی ــه حض ــد ک کنی
بصیــر و حضــرت خبیــر مراقب شــما 
اســت. ســمیع مطلــق، بصیــر مطلــق، 
خبیــر مطلــق، علیــم مطلــق رقیــب و 
ــه  ــال چ ـــ دنب ــت. ت ــب شماس مراق
ــس  ــر الزم اســت ک ــردی؟ دیگ می گ
دیگــری از شــما مراقبــت کنــد؟ یعنی 
ــًا  ــم مث ــر ه ــس دیگ ــت ک الزم اس
ــی او  ــد وقت ــه حســاب بیاوری شــما ب
ــت؟ ــما اس ــب ش ــه رقی ــد ک را داری

چــه اُنــس گرفتــن بــا اسماء الحســنی، 
ــر،  ــن منظ ــاء خــدا از ای ــا اولی چــه ب
مخصـصــًا بــا ولــّی کامــل زمــان 
خـدتــان، یعنــی چقــدر شــما بایــد بــا 
امــام زمــان )ســام اهلل علیه( اُنــس و ارتبــاط 
داشــته باشــید و ایــن ارتبــاط از ایــن 
ــرت  ـــن حض ــد چ ــد، بع ــر باش منظ
ــش  ــت اذیت ــد آن وق ــت داری را دوس
ــًا  ــی مث ــما وقت ـــن ش ــد. چ نمی کنی
ــه  ــد چ ــب داری ــار نامناس ــک رفت ی
ــان  ــام زم ـــد؟ ام ــت می ش کســی اذی
ــما را  ـــن او ش ـــد، چ ــت می ش اذی
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دارد،  دوســت  خـدتــان  از  بیشــتر 
وقتــی ببینــد داریــد بــه خـدتــان 
شــخصیت  بــه  می زنیــد،  ضربــه 
گرفتــار  آینده  تــان،  بــه  خـدتــان، 
اذیــت  او  خــب  شــدید  غفلــت 
این کــه  بــرای  شــما  و  می شـــد 
او اذیــت نشـــد چقــدر خـدتــان 
را جمــع و جـــر خـاهیــد کــرد. 

یــک نــام دیگــر خــدای متعــال هم در 
ایــن بــاب نــام شــاهد و شــهید اســت 
ــتفاده  ــم اس ــم ه ــرآن کری ــه در ق ک
شــده، آن هــم بــاز در همیــن اســامی 
ــه اســت، آن  ــاب مراقب ــه ب ـــط ب مرب
هــم ان شــاءاهلل مدنظرتــان باشــد.

ایــن هــم از بحــث نســبتًا تکان دهنــده 
ــدای  ــه خ ــا ک ــروز م ــنگین ام و س
ــه  ــد جمل ــن چن ــق داد ای متعــال تـفی
از آیــات الهــی را بــه خـــدم و همه ی 
امیــدوارم  شــما یــادآوری کــردم. 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــاءاهلل خداون ان ش
ــم  ــد بتـانی ــق بده ــان تـفی ــه همه م ب
خـبــی  قدم هــای  مراقبــه  در 
ــیم.  ــق باش ــاءاهلل مـف ــم و ان ش برداری

سؤاالت مخاطبین

کار  مشــارطه  نـشــتن  ســؤال: 
کــه  همیــن  یــا  اســت  خـبــی 
اســت؟ کافــی  باشــد  ذهــن  در 

پاســخ: حتمــًا نـشــته اش خـــب 
اســت، در بحــث مشــارطه نـشــتن آن 
ــی  ــیار خـــب اســت. چـــن خیل بس
کــه  آن چــه  بــه  وقتــی  وقت هــا 
در ذهــن اســت واگــذار می شـــد 
می شـــد. غفلــت  گرفتــار  انســان 

تالش دشمن برای ایجاد ُگسل 
نسلی 

جریــان اســتکبار کــه ایــن دفعــه 
رســانه ای  جهانــِی  جنــگ  یــک 
را بــر علیــه مــا راه انداخــت کــه 
می گـینــد  کردنــد  هــم  محاســبه 
ــی  ــج روز حـال ــت و پن ــن بیس ضم
فقــط  خــرده ای  و  هــزار  هفــده 
دروغ از طریــق فضــای مجــازی و 
ماهـــاره در ذهنیــت اجتماعــی پمپــاژ 
ــی  ــه بای ــد چ ــی ببینی ــد. یعن کردن
ــان  ــب خـدش ــر مخاط ــه س ــد ب دارن
هســتند،  اســتادش  می آورنــد. 
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هســتند. دروغ  و  تحریــف  اســتاد 

دانش آمـــزان  اصلــی  مخاطــب 
هســتند. حــاال عزیزانــی کــه بــا 
ــی  ــای قبل ــا گفتگـه ــن، ب ــات م ادبی
مربیــان  کــه  هســتند  آشــنا  مــن 
ــتند  ـــر هس ــراً همین ط ــان اکث عزیزم
بچه هــا هــم گاهــی از خـــد مــن 
شــنیدند، مــن از حــدود دوازده ســال 
همیشــه یــک جملــه را تکــرار کــردم، 
ــتکبار  ــا و اس ــی م ــگ اصل ــم جن گفت
جهانــی کــف مدرســه اســت، ایــن را 
شــما از مــن مکــرراً شــنیدید، منظـرم 
ــت،  ــن اس ــد همی ـــد، ببینی ــن ب همی
کــف مدرســه اســت، آن جاســت کــه 
ــرد و  ــی ب ــد ک ـــم می کن ــًا معل نهایت
کــی باخــت؟ چـــن آینــده ی ماســت. 
ــت. و  ــا این جاس ــده ی م ــه ی آین هم
ــف  ــه مع االس ــت ک ــش اس ــن بخ ای
در  می شـــد.  گرفتــه  کــم  دســت 
به خاطــر  اخیــر  ماجــرای  ایــن 
جنــس مـضـــع کــه حــاال یــک 
مقــدار جنســش فرهنگــی، اجتماعــی، 
یک کمــی جـانانــه، بــاز یک کمــی 
ــش بیشــتر، بــا  بــا خانم هــا ارتباط
دختــران جـــان و این هــا بـــده، جنس 

مـضـــع هــم ایــن اقتضــاء را داشــته، 
ــش  ــن بخ ــر آن در ای ـــزه ی تأثی ح
ـــده  ــیع تر ب ــی وس ـــزی خیل دانش آم
چنان کــه قبــًا هــم مــن ایــن را یــک 
اشــاره ای کــردم. ایــن یــک واقعیــت 
جامعــه ی  ایــن  اکنـــن  اســت، 
ــن  ــم ای ــدف ه ــت. ه ــب ماس مخاط
ــلی  ــل نس ــأله ی گس ــه مس ــت ک اس
فعــال بشـــد، ایــن چیــزی اســت کــه 
آرزویــش را سال هاســت اســتکبار 
فعالیت هایــش  تمــام  و  می کِشــد 
انقــاب  نهایتــًا  کــه  اســت  ایــن 
ــا  ــا آرمان ه ــش ب ــامی در ارتباط اس
ــار  ــش در مســیر نســلی گرفت و هـیت
ــع  ـــد، درواق ــاع بش ــال و انقط اخت
ــن  ـــد. ای ــدا بش ــی پی ــال هـیت اخت
ســال ها  اســت،  کارشــان  دســتـر 
اســت دارنــد روی ایــن کار می کننــد، 
اســت. مدرســه  و  این جاســت 

داریــد  را  آثــارش  شــما  اکنـــن 
می بینیــد، ایــن را کســانی کــه بــا 
درک  نمی کننــد  زندگــی  مدرســه 
ــد، چـــن در مدرســه بچه هــا  نمی کنن
کنــار هــم قــرار می گیرنــد ایــن درک 
کــه  آســیب هایی  ایــن  می شـــد، 
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وارد شــده بهتــر دیــده می شـــد، 
شــبهاتی کــه فعــال شــده، احیانــًا 
ــده،  ــدا ش ــه پی ــارتی ک ــت جس حال
صحــن  در  می شـــد  را  این هــا 
مشــاهده  بهتــر  شــاید  مدرســه 
ــی  ــار خیل ــن ب ــًا ای ــرد. مخصـص ک
ــا تأخیــر دو ســاله  متفــاوت اســت، ب
ــتان های  و آن فضــای مجــازی و داس
بحمــداهلل  دیگــر  کــه  دیگــری 
شــما اشــراف همه جـــره داریــد.

فرصت بزرگ برای ارتباط با 
نسل جدید

کاری  مـقعیتــی  چنیــن  یــک  در 
ــد  ــه و بع ــط اتحادی ــد تـس ــه بای ک
معلم هــای  انقــاب،  بچه هــای 
ــه در فضــای  ــی و عناصــری ک انقاب
ــر هســتند انجــام بشـــد  مدرســه مؤث
ضعلــی  چنــد  اساســِی  کار  یــک 
ــن اســت  ــم  آن ای ــه ی مه اســت. نکت
بایــد  اول  درجــه ی  در  مــا  کــه 
ــک  ــا ی ــرای م ــن ب ـــن ای ــم اکن بدانی
ــک  ــًا ی ــه مث ــت، این ک ــت اس فرص
نکنــد  ســؤال  دبیرســتانی  نســل 
خیلــی خطرنــاک اســت، مثــًا ســؤال 

ندارنــد، گفــت کــه »مــن خمـشــم و 
در انــدرون غـغاســت«. یعنــی فغان و 
غـغایــی اســت امــا ظاهــراً خامـــش 
ــؤال دارد.  ــم س ــی می دانی ــت یعن اس
ــا  ــه هســت، آی ــه ک ـــن آن مـاجه چ
همــه ی ســؤاالتش پاســخ گفتــه شــده 
ــه ایــن  ــا ن کــه این قــدر آرام اســت ی
ــات  ــری از ماحظ ــک س ــار ی گرفت
اســت؟ یــا احیانــًا ایــن مســأله برایش 
ــا از  ــده ی ــرح نش ــکل ط ــن ش ــه ای ب
ایــن زاویــه مطــرح نشــده. االن ایــن 
ــای  ــرای بچه ه ــن ب ــاده، ای ــاق افت اتف
انقــاب بــه معنــای فنــِی کلمــه یــک 
فرصــت اســت، یــک فرصــت بــزرگ 
اســت کــه خیلــی بایــد قــدرش 
را بداننــد، فرصــت بــزرگ بــرای 
ــرای  ــخگـیی، ب ــرای پاس ــاط، ب ارتب
تقـیــت ذهنیــت مخاطــب، بــرای 
اقنــاع، خیلــی فرصــِت مهمــی اســت، 
نــرود. دســت  از  یک وقــت  ایــن 

اوضــاع  و  شــرایط  زمــان  چـــن 
ــد  ــد، بع ـــض می کن ــی را ع پیرامـن
رســـب  دوبــاره  ســؤاالت  ایــن 
تــِه ذهــن  می کنــد، می نشــیند در 
غــرض  مــا.  مخاطــب  جامعــه ی 
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ایــن جهــت را خاطــر نازنین تــان 
ــن اســت  باشــد. اصــل قصــه هــم ای
ــند  ــب باش ــد مـاظ ــا بای ــه بچه ه ک
عمـمــی  محیــط  و  آن هــا  بیــن 
اثــر  بــر  یک وقــت  دانش آمـــزی 
اشــتباه و غفلــت شــکاف نیفتــد، 
ایــن را بایــد مراقبــت کــرد. ایــن 
مثــًا  اســت.  خطرنــاک  شــکاف 
یک طـــری نباشــد کــه مــا بعــد 
ارتباطی مــان  پل هــای  آن  نتـانیــم 
را برقــرار کنیــم، بایــد همیشــه ســعی 
ــت  ــا صیان ــات م ــن ارتباط ــم ای کنی
بشـــد. این جــا نیــاز بــه حـصلــه 
و  دارد  صبـــری  بــه  نیــاز  دارد، 
ــارک  ــق تب ــه ح ــاد ب ــه اعتم ــاز ب نی
و تعالــی بشـــد. نیــاز بــه اعتمــاد 
ـــکل دارد. ــی دارد، ت ــق تعال ــه ح ب

معرکه ی جنگ شناختی

بایــد  مــا،  مربی هــای  بایــد 
قـــت،  بــا  مــا  دانش آمـزهــای 
بــا ســربلندی، بــا روحیــه؛ خــب 
یــک  دیگــر،  اســت  معرکــه ای 
معرکــه ی جنــگ شــناختِی جــدی 
ــه  ــم ب ــا ه ــب م ــن مخاط اســت. ذه

یــک احتمــاالً ســؤاالت و شــبهات و 
مســائلی درگیــر شــده. می دانیــم هــم 
کــه تحت تأثیــر فشــارهای جــدی 
ــا  ـــد م ــای خ ــمن و گاه غفلت ه دش
و دیگــران ایــن اتفــاق افتــاده. این  جــا 
بــا قـــت وارد میــدان  بایــد مــا 
بشـــیم، خـدمــان را مجهــز کنیــم 
ــه  ــا، ب ــی بچه ه ــای ذهن ــه جغرافی ب
زاویــه ی دیدشــان، بــه سؤاالت شــان، 
بــه آن جاهایــی که محــل ابتاء اســت 
مخصـصــًا بــرای این هــا و بــا حفــظ 
کــه  ارتباطــی  پل هــای  ارتبــاط. 
ــای  ــی پل ه ــًا پل هــای ارتباط عمدت
ــای  ــظ پل ه ــا حف ــی هســتند؛ ب عاطف
ــتی مان  ــای دوس ــی و محیط ه ارتباط
بایــد ســعی کنیــم بــا آن  هــا وارد 
مرحلــه ی بعــدی ارتبــاط بشـــیم 
ــخ گـیی  ــری و پاس ــاط فک ــه ارتب ک
اســت. سؤاالت شــان  بــه 

قبــل  از  مــا  کــه  همیشــه  مثــل 
می گفتیــم بچه هــای انجمــن اســامی 
ــد  ــان بای ــی مربی های ش ــا هماهنگ ب
ببیننــد کجــا می تـاننــد خـدشــان 
ــد،  ــد، از ایشــان برمی آی پاســخ بگـین
اهــًا چــه بهتــر، ایــن هــم اصطاحــًا 
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می دانیــد بــه آن چــه می گـینــد؟ 
چهــره بــه چهــره و مـــرد بــه مـــرد 
ــیع تر آن  ـــرد وس ــر از م ــت، غی اس
کــه حالــت مثــًا کلی تــری دارد ولــی 
ــه چهــره ای کــه زمــان  ایــن چهــره ب
ــم  ــا ه ــان م ـــد، زم ـــری ب ــا این ط م
ــه  ــری فکــری در مدرس ــی درگی خیل
ــم.  ــیم می کردی ــا تقس ـــد، م ــاد ب زی
مثــًا حتــی معلـــم بـــد، مثــًا فانــی 
ــن  ــن، ای ــهم م ــی س ــی و فان و فان
ــه  ــر ســهم شماســت بعــد ب ــد نف چن
خیلــی  می دادیــم،  گــزارش  هــم 
ـــد معرکــه، چـــن هــر روز  جــدی ب
منافقیــن، همیــن معلـن هایــی کــه 
ــد در  ــتند رفتن ــی نشس ــاال در آلبان ح
ــا  ــازی و آن ج ــای مج ــن الک فض ای
انجــام  را  عملیات شــان  دارنــد 
جماعــت  خیلــی  کــه  می دهنــد 
ــًا  ــا، مخصـص ــتند این ه ــی هس کثیف
خیلــی  سرحلقه های شــان  آن 
از  بعضــی  مثــًا  هســتند.  کثیــف 
ــا  ــی از آدم ه ــه روی بعض ــم ها ک اس
اســت، اصــًا آدم دلــش نمی آیــد 
ــن  ــرای ای ــم را ب ــه ی مری ــن کلم ای
فــرد بــکار ببــرد. مریــم یکــی از 

جهــان  اســم های  مقدس تریــن 
اســت کــه ایــن آدم خبیــث، شــیطان 
اســت دیگــر، یــک شــیطان بــه تمــام 
معنــا. این قــدر ایــن از جهــت باطنــی 
پلیــد اســت، این قــدر کثیــف اســت، 
ــی آدم  ــت، خیل ــن اس ــدر متعّف این ق
ــده،  ـــار، دری ــت، خـنخ ــی اس متعفن
اصــًا  دیـانــه،  شهـت پرســت، 
ــدر  ــت. چق ــی اس ــز عجیب ــک چی ی
از بچه هــای مــا را ایــن منحــرف 
کــرده، ایــن و آن شـــهر ملعـــن 
کثیــف قبلی شــان، آن داســتان هایی 
کــه شــما دیگــر خبــر داریــد. چقــدر 
ــدر  ــد، چق ـــد کردن ــا را ناب از بچه ه
ــد،  ـــد کردن ــا را ناب از خانـاده هــای م
چقدر هــا را کــه حــاال آن اوایــل ســر 
ــد و چقــدر ســرهای بچه هــای  بریدن
مــا را گذاشــتند پشــت آرپی جــی. 
عجیبــی  آدم هــای  خیلــی  این هــا 
ــی  ــاد یک ــات مرص ــتند. در عملی هس
ــا در  ــد، م ــیر ش ــن اس ــتان م از دوس
ــا  ــم، این هــا ت ــات مرصــاد بـدی عملی
نزدیکی  هــای مــا و تــا اســام  آباد 
آمدنــد. یکــی از دوســت های مــا 
خــدا  لطــف  بــه  او  شــد،  اســیر 
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ــه در  ــه البت ــد ک ــرار کن ــت ف تـانس
ــک  ــش نارنج ــم برای ــرار ه ــع ف مـق
انداختــه بـدنــد یــک پایــش هــم 
ــدا  ــب خ ـــد و خ ــده ب ــروح ش مج
را شــکر بعدهــا ترمیــم شــد. ایشــان 
ــن  ــه در آن جش ــت ک ــن گف ــه م ب
شبانه شــان همیــن بچه هــای منافقیــن 
ــی از  ــا یک ـــی و این ه ــن رج و همی
کارهای شــان ایــن بـــد کــه ســر 
بچه هــا را می گذاشــتند پشــت آتــش 
آرپی جــی و ایــن را در صـــرت ایــن 
ــد. ــلیک می  کردن ــیجی ش ـــان بس ج

آن زمــان این جـــری بـــد کــه آن هــا 
مدرســه ها  در  صبــح  بــه  صبــح 
می زدنــد،  نشــریه  دیـــار  بــه 
بـــد،  نزدیــک  این قــدر  عملیــات 
بعــد ســعی می  کردنــد از بچه هــا 
نیــرو می گرفتنــد، یعنــی درگیــری 
نزدیــک  این قــدر  این هــا  بــا  مــا 
ناشــناخته  اوایــل خــب  آن  بـــد، 
ــا  ــم از آن ه ــا را ه ــن چیزه ـــد، ای ب
کســی نمی دانســت این هــا چقــدر 
عناصــر خبیثــی هســتند. تــازه اوایــل 
ــامی  ــاب اس ــا انق ــان ب رویارویی ش
ــان  ــت و ماهیت ش ــا هـی ـــد. این ه ب

غــرض  حــاال  اســت.  این گـنــه 
ــد  ــگاه می کن ـــن انســان ن ــه اکن این ک
یــک مقدار بــا آن زمان شــباهت دارد، 
ــباهت های  ــا و ش ــا تفاوت ه ــاال ب ح
خــاص خـــدش. آن وقــت مــا تقســیم 
ــی  ـــر کل ـــد به ط ــم، نمی ش می کردی
ــه را  ــم هم ـــد ه ــرد، نمی ش ورود ک
بگذاریــم بــه چهــره بــه چهــره، بایــد 
بشـــد. اســتفاده  روش  دو  هــر  از 

ــد از  ــه کنن ــزان مباحث ــا را عزی این ه
ــد.  ــری درســت کنن آن هــا یــک تدابی
تقســیم بچه هــا در عالــم رفاقتــی، 
ــال  ــای فع ـــد بچه ه ــز خ ــد تجهی بع
پاســخ های  بــه  اســامی  انجمــن 
و  روشــن  دالیــل  بــه  روشــن، 
در  باشــند،  مجهــز  این هــا  قـــی 
ــر  ــره، ب ــره ســه نف گفتگـهــای دو نف
ــا  ــد ب ــتانه برون ــاط دوس ــه ی ارتب پای
ــد  ــعی کنن ــد. س ــاط بگیرن ــا ارتب آن ه
حتمــًا  رفاقتی شــان  ارتبــاط  آن 
ــاً   ــرف مث ــر ط ـــد، اگ ــت بش صیان
ــت  ــت هیچ  وق ــدی داش ــه ی ب مـاجه
نبایــد ایــن باعــث بشـــد کــه رابطــه 
ــد. ـــ ببرن ــن را جل ــد. ای ــیب ببین آس

ــی  ــم. عمـم ــم الزم داری ــی ه عمـم
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خیلــی طــرف بایــد قـــی باشــد 
کــه مثــًا در یــک جایــی کــه تعــداد 
نشســتند؛  بچه هــا  از  زیادتــری 
ــت،  ــان ترش در کاس اس ــاال آس ح
ســخت ترش اجتمــاع چنــد کاس 
ــر  ــت مگ ــت. آن وق ــر اس ــا همدیگ ب
آن  و  باشــد  کســی  چــه  دیگــر 
ــی  ــر باشــد، یک وقت های شــخص اگ
ــد  ـــر بای ــائل را آن ط ــی از مس بعض
پاســخ گفــت کــه در اجـــاء و در 
این  هــا  آن فضــای کلــِی مدرســه 
ــخ های  ـــد، پاس ــرح بش ــؤاالت مط س
روشــن بــه آن داده بشـــد، اقناعــی بــا 
ــب. خـــد  ـــزی و مرت ــان دانش آم زب
مربی هــای مــا ممکــن اســت بتـاننــد 
ایــن نقــش را در ســطح کاس ایفــاء 
کننــد یــا احیانــًا مثــًا در یــک جمــع 
بزرگ تــر یــا اســاتیدی در منطقــه 
ــد  ــان برمی آی ــه از عهده ش ــند ک باش
ــرد و در  ــتفاده ک ــد اس ــا بای از این  ه
عیــن حــال مبنــا بایــد ایــن باشــد کــه 
مــا بی جهــت چالــش درســت نکنیــم.

پرهیز از ورود به چالش و 
درگیری

ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــرض م ــل ع اص
ـــیم،  ــش نمی ش ــت وارد چال یک وق
بایــد  خیلــی منطقــی، مرحلــه ای، 
پــل ارتباطی مــان را حفــظ کنیــم، 
کنیــم  صیانــت  را  مســیرهای مان 
ــم  ــؤاالت ه ــن س ــه ای ــم ب ــا بتـانی ت
ــم  ــر بتـانی ــد اگ ــم و بع پاســخ بگـیی
ــات  ــتی از اقدام ــک فهرس ــا ی این ج
ارتباطــات  ضمیمــه ی  را  خـــب 
کامــی و گفتگـیــی پیــش ببریــم 
را وارد  یــاران جدیــدی  می تـانــد 
ــاید  ــه ش ــد ک ــاب بکن ــای انق فضاه
کســانی  یعنــی  نشـــد.  باورتــان 
جان شــان  باشــند  حاضــر  کــه 
را بــرای ایــن انقــاب بدهنــد از 
کــه  هســتند  بچه  هایــی  همیــن 
ــد  ــی تن ــر خیل ــب ظاه ــی بحس گاه
و  می کننــد  رفتــار  نامناســب  و 
دارنــد.  هــم  یــک جســارت هایی 
ذهنیت های شــان  اگــر  بعضی هــا 
ارتباطات شــان  و  بشـــد  اصــاح 
باطن شــان  چـــن  بگیــرد  شــکل 
تمیــز اســت خیلــی اتفاقــات بزرگــی 
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برای شــان می افتــد. بعضی هــا هــم 
البتــه خــارج از دســترس مــا هســتند. 
بــا حـصلــه بایــد برویــم جلـــ، نبایــد 
ــم  ــد ه ــی نبای ــرد ول ــه ک اصــًا عجل
ــی  ــن گاه ــت داد. م ــت را از دس وق
کنیــم  عجلــه  نبایــد  می گـیــم 
بعضی هــا می افتنــد آن طــرف ماجــرا، 
ــم  ــی ه ــاال فان ــب ح ــد خ می گـین
ــم.  ــر کنی ــد صب ــه پــس حــاال بای گفت
ــط،  ــِش محی ــاال پای ــی از ح ــه، یعن ن
دســته بندی  و  ســؤاالت  پایــِش 
ــه  ــه چگـن ــب و این ک ــس مخاط جن
ـــیم از  ــرو بش ــا روب ــا این ه ــد ب بای
ــان  ـــیم، ف ــه ای وارد بش ــه زاوی چ
ســـال چــه پاســخی را می  تـانــد 
ــتنداتی الزم  ــه مس ــد، چ ــته باش داش
داریــم بــرای این کــه بــه بچه هــا 
ارائــه کنیــم و اضافــه بــر این هــا 
ــری  ــت های دیگ ــی فهرس ــم خیل ه
هســت. حــاال  ایــن بخش هایــی کــه 
بیشــتر ســهم انجمــن اســامی اســت.

ــت؟  ــه هس ــت چ ــهم حراس ــا س ام
محفـــظ  خـــدش  جــای  بــه  
ــاک  ــر خطرن ــا و عناص ــت، لیدره اس
تدبیــری  چــه  برای شــان  این هــا 

بایــد بشـــد؟ بــه عهــده ی مدیــر 
مدرســه و حـزه هــای انضباطــی و 
ــا  ــت، آن ه ــارت اس ــتی و نظ حراس
ــن  ــا ممک ــدارد. م ــا ن ــه م ــی ب ربط
اســت فقــط این هــا را بشناســیم، 
شــناخِت مــا کمــک بکنــد ولــی 
رویــارو شــدن و این هــا فعــًا اصــًا 
ــت. ــاح نیس ــه ص ــه ب در آن مرحل

آمـــزش و پــرورش بایــد واقعــًا 
ــد  ــارج از قـاع ــه خ ـــاردی ک ــا م ب
و  آیین نامه هــا  به اصطــاح  و 
دارنــد  بعضی هــا  قراردادنامه هــا 
ــا  ــا ب ــا آن ه ــد ب ــد بای ــار می کنن رفت
ــارف  ــد، جــای تع ــار بکنن ـــت رفت ق
کســی  بــا  نمی تـانیــم  نیســت، 
ــدارد  ـــل ن ــائل را قب ــل مس ــه اص ک
بــد  ایــن شــرایط  در  احیانــًا  یــا 
امتحــان داده مــدارا کنیــم، چطـــر 
بــه  را  مــردم  بچه هــای  می شـــد 
ــر  ــا دیگ ــا این ه ــپرد؟ منته ــا س این ه
ــا  ــه این ه ــت، هم ــا نیس ــه ی م وظیف
وظیفــه ی خـــد ســاختار آمـــزش 
مرتبــط  مســئـلین  و  پــرورش  و 
ـــان  ــه عن ــا ب ــهم م ــه س ــت. آن ک اس
دانش آمـــزی  اســامی  انجمــن 
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اســت ایــن وســط اســت، ســهم 
مــا هــم بخــش پیچیده تــر قصــه 
ــش  ــن بخ ــرش همی ــت، پیچیده ت اس
ــزان  ــد عزی ــاءاهلل بای ــه ان ش ــت ک اس
ــش  ــه پی ــی ک ــان بزرگ ــن امتح از ای
ــاءاهلل  ــد و ان ش ـــب بربیایی ــده خ آم
ــه  ــه ک ــاال آن چ ــد. ح ــد آم برخـاهی
ــت. ــامی اس ــن اس ــا انجم ــط ب مرتب

خــدای  بــه  را  همه تــان 
و  می ســپارم  متعــال 
دارم. تـفیــق  آرزوی  برای تــان 

و الســام علیکــم و رحمةاهلل و برکاته.
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