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بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

بهترین درخواست در پایان ماه مبارک رمضان
پيشاپيش عيد سعيد فطر را تبريك عرض ميكنم و اميدوارم حقيقتا ررا مگ ان عيد
راشد ،مگراه را دريافت پاداشما الهي ره خاطر يك ماه رعايت ادب و انجام مراسم
رندگي در ماه مبارك رمضان .در اين فرصتما پاياني ماه مبارك رمضان و در
ساعاتي كه راقيگانده ،اميدوارم انشاءاهلل خداوند تبارك و تعالي از عنايات ويژه
خودش ،عزيزان ما را رهرهمند كند .شايد رهترين درخواست شخصي در ساعات پاياني
ماه مبارك رمضان ،طلب رهرهمند كامل از عفو و مغفرت الهي راشد و رهترين
درخواست جگعي ،ظهور موفورُ السّرور حضرت رقيت اهللِ الْاَعظم (عَجَّلَ اهلل تَعَالي فَرَجَهُ
الشَّرِيف) و تعجيل در فرج آن حضرت راشد.
دشواری جدا شدن از ماه مبارک رمضان
نكته دي ر كه خوب است در مطلع رحث ره آن اشارها داشته راشم ،جدا شدن از
ماه مبارك رمضان است كه ررا كساني كه توانستند را زيباييما اين ماه از سحرش،
از افطارش ،از تالوتش ،از مناجاتش ،از احسانش ،از سفرهما افطار ررا ايتامش
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اُنس ر يرند ،واقعاً سخت است .كساني كه توانستند ره سيره اميرالگؤمنين (عَلَيهِ
السَّلَام) در رسيدگي ره نيازمندان و ايتام عگل كنند ،جدا شدن از اين ماه ررايشان خيلي
دشوار است.
امام سجّاد (عَلَيهِ السَّلَام) در فرازما پاياني دعايي كه ره ماه مبارك رمضان مرروط
است ،از خدا متعال ميخوامد كه در مگه سال مگين حالت را داشته راشند .يعني
از خداوند ميخوامند كه توفيق يارند رقيه سالشان رنگ و رو ماه رمضان داشته راشد
و نشانهما ماه رمضان را در تگام سال مگراه خودشان داشته راشند.
اميدوارم خدا متعال توفيق پاسداشت و ن هدار و ن هباني و مراقبت از اين
دستاوردما رسيار عظيم را ره مگه ما كرامت كند؛ انشاءاهلل.
دو نگاه حرام
 .۱نگاه شهوتآمیز
تعبير رساله حقوق امام سجّاد (عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام) در ريان «حَقُّ الْبَصَر» اين رود:
«غَضُّهُ عَگّا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ تَرْكُ ارْتِذَالِهِ» مسئله مهم اين است كه انسان رتواند چشگان
خود را از آنچه كه خدا متعال مگنوع كرده ،مراقبت و حفاظت ركند .در فهرست آنچه
كه ديدنش مگنوع است ،دو نكته را جلسه گذشته عرض كردم .يك قالب عام و
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عنوان عگومي داشتيم كه عبارت رود از ن اه شهوتان يز و ن اه آميخته ره شهوت كه
شامل ن اه ره مر شخص و مر چيز ميشد و فقط يك استثنا داشت كه ره روارط
داخلي رين مگسران مرروط ميشد و در ساير موارد ،اين ن اهما ره صورت قاعده
عگومي حرام است .محرم و نامحرم ،ممجنس و ناممجنس ،اشياء ،تصاوير ،تصوير
زنده ،تصوير غير زنده و ، ...ميچ فرقي در اين رخش نگيكند و ديدن مگه آنها در
صورتي كه مگراه را شهوت راشد ،حرام است .معلوم ميشود تحريك از طريق چشگان
خيلي سريع و عگيق انجام ميشود و را مالحظه اينكه تصويرما در خاطر ثبت
ميشود ،امكان خيالپرداز ما عجيب و غريب در آن وجود دارد و ميتواند سالمت
روان و دين و ايگان انسان را ره مخاطره ريندازد .اين مطلب اوّل است كه حرمت قطعي
و فراگير دارد.
 .۲نگاه به نامحرم
نكته دوم ن اه ره نامحرم است .در تقسيم فوقالعادها كه در ن اه ديني و در نظم
ديني و وحياني شده ،افراد ره محرم و نامحرم تقسيم ميشوند .ن اه ره نامحرم حريمدار
تلقّي شده و در اينجا دي ر رحث رِيبه و شهوت و غير شهوت در كار نيست؛ البته
چنانچه ن اه از رو شهوت راشد ،طبق قاعده عگومي كه در نكته اوّل عرض
كردم ،حرام است.
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در اين رحث اساساً حريم شخصيّت انسان مطرح است؛ يعني خدا متعال ررا انسان
ره مناسبت انسان رودنش يك حرمت و كرامت و شخصيّتي قائل است كه رايد در يك
پرده و پوشش خاصّي قرار ر يرد؛ مرد متناسب را خودش و زن نيز متناسب را
خودش .تعريف رارطه محرم و نامحرم رين مردان و زنان ،عالوه رر حفظ شخصيّت
انسان ،موجب حفاظت و ن هدار كيان خانواده شود.
مسئلهی حجاب
مالحظه زيبايي اينجا وجود دارد و آن عبارت است از مسئله حجاب؛ يعني مرجا
كه سخن از اين ميشود كه« :قُل لِّلْگُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَرْصَارِمِمْ؛[ ]۱مردما مؤمن را
ر وى كه چشمماى خود را فرو گذارند و نظر خود را پايين ريندازند» و «قُلْ
لِّلْگُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَرْصارِمِنَّ؛[ ]۲زنماى مؤمن را ر وى كه چشمماى خود را فرو
گذارند و نظر خود را پايين ريندازند» رالفاصله ميفرمايد« :يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ؛[ ]۳دامان
خود را حفظ كنند» و «يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛[ ]۴دامان خويش را حفظ كنند».
پس انسان مؤمن ،چه زن و چه مرد ،رايد ن اه خود را كنترل كند .ضگن اينكه رايد از
شخصيّت خودش حفاظت مم داشته راشد؛ يعني اگر از سويي ن اه نامناسبي انجام
ميشود ،حريم شخصيّتي خود را حفاظت كند.در اين رخش رحث پوشش و حجاب
مطرح ميشود كه متأسفانه ره آن مبتال مستيم .ما مم در مسئله ن اهما يك مقدار
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ارتال داريم كه انشاءاهلل از رم ذر ماه مبارك رمضان ،ن اهما ما مؤدّب ،خاضع،
خاشع ،فروتن و مگراه را رعايت ادب رندگي شود و مم در مسئله پوشش را مشكل
مواجه مستيم.

نگاه دینی و تضاد آن با نگاه غربی
ن اه رايد آكنده از حيا راشد .متأسّفانه در روش زندگي كه از آنسو مرزما ميآيد و
ررطي ره ما ندارد ،حتّي در معاشرتما عاد در مورد نوع ن اه ،آموزشمايي داده
ميشود كه را فرمنگ اسالمي ما در تضاد است .مثالً ررا اينكه انسان شخصيّتي
سرزنده ،رانشاط ،و ره تعبير خودمان سرحال داشته راشد و ره تعبير آنها يك آدم اَكتيو
و فعّال راشد ،ميگويند تو رايد دائگاً چشم رچرخاني ،چشم رچراني و ره مخاطبت خيره
خيره ن اه كني .ررا آنها زن و مرد و رحث محرم يا نامحرم اصالً امگيّتي ندارد .ره
خانمما ياد ميدمند كه من ام صحبت را آقايان ،ره آنها خيره خيره و در چشمشان
ن اه كنند ،را آنها حرف رزنند ،فعّال ره صحبتشان گوش ردمند و فعّال ارتباط ررقرار
كنند .ره كساني كه ميخوامند در شركتما و ادارات نيز مشغول يك شغل سخيف و
دمدستي رشوند ـ و در حقيقت ره يك عنصر رازارگرمي تبديل شوند ـ اين آموزشما
را ميدمند .رر اثر اين آموزشما ما را رفتارمايي در جامعه مواجه ميشويم كه ميچ
ررطي ره فرمنگ ما ندارد .ذات فرمنگ ايراني را حيا آميخته است و مشرّف ره شرف
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فرمنگ اسالم شده كه اوج تكامل مگه فرمنگما است .ن اه رايد پرده داشته راشد ،و
لطيف و آميخته را حيا راشد.
در سگت مقارل ،را مسئله تبرّج مواجه مستيم .مشخص نيست چرا رعضي از ماما اين
موارد را ميپذيريم؟ اين سؤال ،سؤال جدّ است :چرا فرمنگ منحط غرب را ره
آساني ميپذيريم؟ از تبعات اين فرمنگ ،آشكارساز اندام ردن است .در رين
خانمما ما و از جگله در رين آقايان ،يكجور آشكارساز رخشما پنهاني و
دروني ردن و شخصيّت رواج يافته است .چه ميكنيم و ره كجا ميرويم؟ اين چه
روشي است كه در پيش گرفتهايم؟ اين مسائل ره فرمنگ ما ررطي ندارد؛ زيرا خارج از
حيا است ،و چنانچه حيا آسيب ربيند ،مگهچيز در معرض آسيب است .رنا رر روايات،
اگر حيا در انسان از رين ررود ،ايگان نيز ره دنبال آن رخت ررميرندد و ررا شخص
ايگاني راقي نگيماند]۵[.
رايد اين ريپرواييما ره عنايت الهي و را مگّت مگ اني ،كگتر شود .امسال سال عزم
ملّي در حوزه فرمنگ نيز است .پدرما ،مادرما ،رچهما ،جوانما ،رزرگترما،
كوچكترما ،خانمما ،آقايان ،مگه دست ره دست مم ردميم و سطح حيا را در جامعه
راال ربريم.

9

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت ofoghha.ir 

خوشبختانه در ماه مبارك رمضان رفتارما اجتگاعي ما ارتقا دارد و يك مقدار ريشتر
رنگ ديني ميگيرد .اين را رايد قدر دانست و حفاظتش كرد.
ره مرحال ،ما در رخش پوشش مبتال مستيم و چيزمايي كه ميچ ررطي ره ما ندارد و
نوع پوششما زننده كه رعضيمايش قطعاً حرام است ،در جامعه در حال رواج و
گسترش است .كساني كه را چنين پوششمايي وارد صحنه اجتگاعي ميشوند،
مرتكب حرام ميشوند تا وقتي كه ره خانه ررگردند.
آرايشما خارج از عرف نيز از معضالت جامعه ما شده است .در ارتباط را وَجه و
كَفِّين (دستما تا مچ) ،تعارير ديني رسيار لطيفي وارد شده است! اوّالً ،موما ،رخشمايي
از گردن و اطراف چهره نيز نبايد مشخّص راشد .رانوان مجازند كه فقط گرد صورت
خود را نپوشانند .اين مقدار را مم كه اجازه دادهاند ،ره شرطي است كه آرايش نداشته
راشد؛ يعني مگين مقدار چهره يا حتّي كَفِّين نيز اگر آميخته را آرايش راشد ،رايد
پوشانده شوند .چنانچه كسي غفلت كرد و آنها را نپوشاند ،مردان حقّ ن اه ندارند .اگر
مرد احساس كرد خانگي آرايش كرده است ،رايد چشممايش را فرورپوشد و سرش
را پايين ريندازد.
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فواید حفظ حجاب
 .۱افزایش سطح سالمت جامعه
اينها احتياطما دقيقي است كه در سبك زندگي ديني لحاظ شده است .جگعرند اش
چه ميشود؟ جگعرند اش دو نكته است .يك ،اگر اين رعايت اتّفاق ريفتد ،سطح
سالمت و رهداشت رواني افراد جامعه ما ،افزايش مييارد .مگين يك نكته چقدر
قيگتي است؟! ما را يك رعايت ـ آنمم رعايت نه چندان دشوار ـ دستاورد رزرگي را
كسب ميكنيم .اگر كسي ره آن مبتال شود ،عدم رعايت او را ره دردسر مياندازد؛ زيرا
خانگي كه مرتّب ره خودش ررسد ،صدجور خرج رو دست خود و شومر و
زندگياش ميگذارد و از آن مهمتر ،عگرش تلف ميشود .يك آراست يِ متينِ مناسب
خرج زندگي را كامش ميدمد و عالوه رر آن ،رانوان را شخصيّت و وقار وارد صحنه
جامعه ميشوند .مردم مم ميفهگند خانه يعني چه ،كوچه يعني چه ،رازار يعني چه،
محيط اداره يعني چه و آنها را را مم خلط نگيكنند.
پس نكته اوّل اين است كه اگر حجاب را رعايت كنيم ـ خوامش ميكنم رو اين
جگله دقّت شود ـ سطح رهداشت و سالمت روان و روح و فكر جامعه افزايش پيدا
ميكند .كافي است ما مگين يك مالحظه و مراقبت الهي را در زندگيمان داشته راشيم
تا سالمت جامعه تا حد زياد تضگين شود.
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 .۲حفظ خانواده
متناسب را اين نكته و در كنار مگين مسئله ،يك اتّفاق دومي مم ميافتد .اتّفاق دوم
حفظ خانواده است .مرچه سطح حيا در جامعه كامش پيدا كند ،عفّت آسيب ميريند و
ره مگان نسبت ،خانواده آسيب ميريند .ره اين ترتيب ،اوّلين ضرره اين آسيب ،در محيط
روارط رين مگسران اتّفاق ميافتد .پيوستش ،رچهما محروميّت پيدا ميكنند .كِيان
خانواده كه آسيب ربيند ،ما مگهچيزمان را از دست ميدميم؛ زيرا خانواده سلول اصلي
سازماندمنده جامعه است.
اين حرفما ،ررا جامعه ما رسيار حياتي و مهمّ است .رعضيما احساس و تلّقي
نكنند كه يك مطلب ساده و سليقها است .اصالً رحث سليقه در كار نيست كه عدها
ر ويند رعضيما سليقهشان اينطور است و ررخي ره گونه دي ر است .اگر رنا ره
سليقه راشد ،مؤمن از مگه راسليقهتر و رارطه ايگاني از مگه رارطهما منرمندانهتر
است.

هنرمندانهترین رابطه
نكته دي ر آنكه پوشش مختص خانمما نيست؛ منتها در مورد خانمما تأكيد آن ريشتر
ميشود .علّت تأكيدش مم وجود لطافت و زيبايي است كه خدا متعال در وجود آنها
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ره امانت گذاشته است .رانويي كه آراسته و را رعايت حجاب شرعي وارد صحنه
اجتگاع ميشود ،منرمندانه زندگي ميكند .اوج رعايت منر اين است كه طور در
جامعه حضور پيدا كني كه از رم ذر حضور تو ،ره ذمن و فكر و زندگي دي ران
آسيبي وارد نشود .اين يعني زندگي مؤمنانه .يك رانو مؤمن چنان منرمندانه در
صحنه اجتگاع حاضر ميشود كه از رم ذر روارط اجتگاعي او ميچكس آسيب
نگيريند .اين ميشود يك رفتار منرمندانه .نقطه مقارلش كساني مستند كه حجاب
خود را رعايت نگيكنند كه آدمما ريمنر مستند؛ زيرا در معرض آسيب قرار
ميگيرند .اين افراد خيال نكنند فقط ره دي ران آسيب ميزنند .آسيبما رر اساس
قواعد الهي ره صورت كگانه ررميگردد و ارتدا در زندگي خودشان تأثير ميگذارد .اين
را يقين داشته راشند .اگر كسي در اين رخش كوتامي كند ،اوّلين فرد كه لطگهاش را
ميخورد و تير عگلكردش ره خانواده و حيات اجتگاعياش ررميگردد ،خودش است.
اهمیت حفظ حجاب
پس رعايت حجاب دو نتيجه دارد :يك ،حفاظت از سالمت روان ،رهداشت روان،
رهداشت فكر ،رهداشت انديشه كه زمينها است ررا طلوع شخصيّت و رشد انسانيّت.
اين اوّلين نتيجه رعايت ن اه و حريم ن اه و حريم پوشش است .نكته دوم صيانت
از خانواده ،جاي اه و عظگت و نقش آن است كه رايد يك فصل مفصّلي درراره آن
صحبت شود.
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البته آثار آخرتي حفظ حجاب قارل گفتن نيست .اين دو نكته ،آثار اوّليه دنيايي آن
است و دهما تأثير در حوزه اجتگاع و اقتصاد و چرخه عگومي فعّاليّتما و رشد
علگي و اجتگاعي ما دارد كه رحث جداگانها را ميطلبد .آثار آخرتي اين مسئله نيز
قارل گفتن نيست.
در طرف مقارل ،عدم رعايتما زندگي ارد را در قبر و ررزخ و قيامت ،در معرض
مخاطرات عظيگي قرار ميدمد كه قارل توصيف نيست ،و م ر ميشود مقايسه كرد
اختاللما و آسيبما آخرتي را را آسيبما دنيايي؟ چه كسي ميتواند مقايسه كند؟
م ر ميشود دنيا و آخرت را از اين جهت در كنار مم قرار داد؟ يك زندگي ارد ِ
جاوداني را انسان را ريمنر  ،را ريخِرَد  ،را ريدقّتي ،را رياعتنايي ره قواعد دين ،در
معرض مخاطره قرار ميدمد.
لذا رايد انسان نهايت مراقبه را در اين زمينه لحاظ كند و پيش خود مرور كند كه خدا
متعال در فراسو زندگي اين دنيا ما ،چه چشمروشنيمايي ررا امل مراقبت و امل
تقوا و مؤمنين در نظر گرفته است و انسان مگه اينها را از دست ميدمد ،ره خاطر
ن اهما مرزه و اشتباه .اينها قُرُق الهي است .خدا متعال اينجا را حريم مشخّص
كرده است.
در عرصه پوشش نيز اينگونه است .ره خاطر عدم رعايت پوشش ،آسيبما
وحشتناكي ره زندگي آخرتي انسان وارد ميشود كه آنها نيز غير قارل توصيف مستند.
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 .۳نگاه به حریم خصوص دیگران
ن اه دي ر كه ميتوان آن را در فهرست ن اهما حرام قرار داد ،ن اه ره حريم
خصوصي دي ران است .اين از جگله گناماني است كه ارتالئش امروزه فراوان است.
افراد ،كِياني دارند كه خانه ،خلوت و اندروني آنها محسوب ميشود .حتّي در درون
خانه نيز مگكن است اعضا خانه ،مر كدام ررا خودشان يك حريم خصوصي داشته
راشند؛ يعني رخشي كه يا نوعاً و طبق متعارف جامعه رخش حريم خصوصي افراد
محسوب ميشود يا قسگتي كه خود شخص آن را ررا خودش تعريف كرده و دي ران
راخبر مستند كه نبايد ره آنجا وارد شوند.
در محور رصر و ن اه ،يادمان راشد كه ورود ره چنين عرصها را چشم قطعاً حرام
است .نگونه روشن و مثال قديگياش اين است كه اگر درِ خانه كسي از اتّفاق راز
مانده راشد ،ميچكس حق ندارد ره درون خانه ن اه ريندازد .درون خانه حريم
خصوصي افراد است و در آنجا زن خانه و دخترما ميتوانند راحت راشند .حال
چنانچه ره مر علتي ،در خانه راز راشد ،ن اه ره درون خانه حرام است؛ زيرا حريم
خصوصي و زندگي شخصي مردم محسوب ميشود .امروزه اين مسئله توسعه پيدا كرده
است و آنچه گفتيم ،مثال قديگي اين مسئله رود .مثال دي رش در اِشراف خانهما رر
يكدي ر است .اگر كسي فراموش كرده راشد كه پرده اتاقش را ركشد ،ميچكس حق
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ندارد دزدانه ره درون آن ن اه كند .اين خيانت چشم است؛ گنامي كه خداوند آن را
ميريند« :يَعْلَم خَائِنَةَ الْأَعْيُن؛[ ]۶خيانت چشمما را ميداند».
گامي يك نفر رر اثر غفلت درِ خانهش راز مانده ،پرده اتاقش كنار رفته ،جايي
كيفش را جا گذاشته ،يا مثالً فيلم ،فلش يا سيد را از زندگي خصوصي خودش از
سر غفلت در دسترس دي ران قرار داده است .در اين صورت ما وظيفه داريم كه چشم
خود را از آنها رپوشانيم و ره ميچوجه ره آنها ن اه نيندازيم.
يك نفر از سر غفلت اينها را در دسترس دي ران قرار داده؛ او غافل روده است ،ما كه
غافل نيستيم ،چشم خود را رپوشانيم .اصطالح عرفياش اين است :درِ ديز راز است،
حيا گرره كجا است؟ غرض آنكه از سر ماجراجويي يا ان يزهما دي ر حق نداريم
در حريم خصوصي دي ران جستجو كنيم .اين حريم خصوصي شامل دفترچه
خاطرات ،آلبوم عكس ،فيلم يا مر چيز دي ر ميشود.

 .۴نگاه ضرری
ن اه حرام دي ر ،ن اه تجسّسي است كه ذيل نَهي «وَلَا تَجَسَّسُوا؛[ ]۷و كنجكاوى
نكنيد» قرار ميگيرد« .اَلعَينُ جَاسُوسُ الْقَلبِ؛[ ]۸چشم جاسوس دل است» .اصالً كار
اصلي چشم ،جاسوسي ررا قلب است .تجسّسي كه نهي شده ،تجسّس ره منظور كشف
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عيب و رردن آررو دي ران است؛ آنجايي كه انسان ره قصد آرروريز يا ره قصد انواع
و اقسام سوءاستفادهما ،تجسّس ميكند و رعد را تهديد ره افشا ،از طرف راج ميگيرد.
اين مورد ذيل عنوان عيبجويي از مؤمنين ميرود كه جزء گنامان كبيره است .البتّه
اين مورد استثنا خودش را دارد .استثنايش من امي است كه مصلحت عگومي
مؤمنين و امنيت عگومي جامعه اقتضا ميكند كساني كه مسئوليّتما خاصّي دارند،
مگراه را مجوزما دقيق شرعي و قانوني وارد اين رخشما شوند و از كيان و امنيت
عگومي جامعه حفاظت و صيانت كنند كه البته شرايط خاصّ خودش را دارد.
اين رخش را ميتوان تحت يك عنوان عگومي كه فراختر و وسيعتر است قرار داد و
آن عنوان ،عبارت است از ن اه ضرر ؛ يعني مر نوع ن امي كه ره آررو ،جان ،مال و
روحيه دي ران ضرر وارد ميكند .اين ن اه ،ن امي است كه مشگول عنوان حرام
ميشود.
ترساندن مؤمن و يك انسان ريگناه ،حرام مسلّم است .رعضي وقتما اين ،را ن اه اتّفاق
ميافتد؛ يعني رعضيما طور ن اه ميكنند كه طرف ميترسد ره قول خودمان
زمرهترك ميشود.
مثال دي ر اين مورد ،چشمزخم است .در روايت داريم كه« :اَلْعِيْنُ حَقٌّ؛[ ]۹چشم زدن
حقيقت دارد» .در روايات داريم كه رعضيما نيرو پنهاني در چشممايشان است كه
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خودشان ميدانند و طور ن اه ميكنند كه ره دي ران آسيب وارد ميشود .در اينجا
اگر شخص عگداً و را مالحظه اينكه ميخوامد آسيبي وارد كند ،ن اه كند و
چشمزخگي وارد ركند ،قطعاً مرتكب حرام شده است.
نكته پاياني در مورد موارد و مصاديق ن اهما حرام آنكه انسان مؤمن در چنين
موارد چشمپوشي دارد .البته آنچه گفتيم ،ره ن اه عگد مرروط ميشود و ن اه
سهو  ،حرام نيست .اگر انسان راايگان احياناً ن اه سهو كرد ،ن اه خود را ادامه
نگيدمد؛ زيرا ميداند كه« :ان النظرة االُولَي لَك وَالثَّانِي عَلَيك؛[ ]۱۱ن اه نخست ررا
تو و [ن اه] دومي ،ره ضرر تو است» .مؤمن ره محض آنكه فهگيد دارد وارد مرحله و
حريم گناه ميشود ،مراقبت ميكند و چشممايش را فروميپوشد.
نگاههای مکروه
 .۱نگاههای اضافی
از اينجا ره رعد ،ره منطقه ن اهما مكروه ميرسيم كه امام (عَلَيهِ السَّلَام) تعبيرشان در
اين راره« ،وَ تَرْكُ ارْتِذَالِهِ» يعني ترك مرزهگرد چشم رود .مرزهگرد چشمما
ن اهما اضافها است كه حضرت فرمودند مر ن امي كه در آن عبرت نباشد ،لهو
است .اين يك قاعده عگومي و عنوان وسيعي است كه ذيل عنوان لهو و لغو قرار
ميگيرد كه قرآن كريم درراره آن ميفرمايد« :وَ الَّذِينَ مُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون؛[ ]۱۱و
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آنها كه از ريهودگي رو گردانند» .مثالش در روارط را نامحرم است .در اين مورد حتّي
اگر قواعد شرعي كامالً رعايت شود ،نبايد از ضرورت و نياز فراتر رفت .رخشي كه
دي ر نياز نيست ،در منطقه مكروه ميرود .آنجايي كه اين ن اهما امتداد پيدا
ميكند ،منطقها است كه ن اه مبتذل است و شخص را در معرض آسيبما قرار
ميدمد .در نوع ن اهما ره ما پيشنهاد شده مگانند پيامبر عزيزمان (صَلَّي اهللُ عَلَيهِ وَ آلِهِ
وَ سَلَّم) ،ن اه كنيم .سيره حضرت اين روده است كه« :اَكْثَرُ نَظَرِهِ اِلَي الْاَرْض؛ ريشتر
ن امش ره زمين رود» .حضرت دائگاً اينسو و آنسو را ن اه نگيكردند .ن اه ره سگت
راست و چپ و اطراف ،ن امي است كه طبعاً ذيل عنوان ن اه مكروه قرار ميگيرد و
شخص را در معرض خطر قرار ميدمد .در اين ن اهما ،شيطان ما را صيد ميكند؛
چنانكه اميرالگؤمنين فرمودهاند« :الْعُيُونُ مَصَائِدُ الشَّيْطَانَ؛[ ]۱۲چشمما صيدگاهما
شيطان مستند» .شيطان از اين طريق ميتواند ما را صيد كند و ره ما آسيب رزند.

 .۲نگاه حسرت
ن اه دومي كه جزء ن اهما مبتذل و مكروه قرار ميگيرد ،ن اه حسرت است؛ يعني
ن امي كه پيوستش حسرت است .معگوالً ن اه ره داشتهما و جلوهما زندگي مادّ
دي ران ،حسرت انسان را ره دنبال دارد؛ ن امي كه قرآن كريم صريحاً از آن نهي
ميكند« :وَلَا تَگُدِّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا رِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَمْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
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وَرِزْقُ رَرِّكَ خَيْرٌ وَأَرْقَى؛[ ]۱۳مرگز چشم مدار ره سوى آنچه از زينتماى زندگانى دنيا
ره رعضى از مردم دادهايم( .ره آنها دادهايم) تا ايشان را آزمايش كنيم و آنچه
پروردگارت وعده داده ،در آخرت رهتر و رادوامتر است» .اين آيه ره صراحت
ميفرمايد چشممايت را ره داشتهما دي ران و ره چيزمايي كه ما ره دي ران دادهايم،
خيره نكن .ره ماشين لوكس ،خانه آنچناني ،لباسما گرانقيگت و موارد از
ايندست ،چشم نيندوز و خيره خيره ن اه نكن .يادت راشد حتي اگر از راه حالل مم
ره آنها رسيده راشد ،امتحان ميشوند و در معرض امتحانما رزرگ قرار دارند.
«وَرِزْقُ رَرِّكَ خَيْرٌ وَأَرْقَى» ،رزقي كه خدا ره تو رسانده ،مم رهتر و مم ماندگاتر است.
اگر انسان دچار اين ن اهما شود ،گرفتار حسرت ميشود و حرص در او تقويت
ميگردد .از آنجا كه انسان ره مگه آنچه دي ران دارند ،دسترسي پيدا نگيكند،
حسرت ررايش توليد ميشود و اين نوع ن اه ،يكجور آسيب رواني ررا اشخاص در
پي دارد .اين نوع ن اه نيز جزء ن اهما مكروه است.

 .۳نگاه غفلتزا
ن اه مكروه دي ر ن اه غفلت و ن اهمايي است كه خالي از سود دنيايي و آخرتي است.
تگاشا فيلم و مسارقات ورزشي ،ميچ سود ماد يا معنو ررا ندارد .آيا چون
دي ران ميرينند و ره يك عرف اجتگاعي تبديل شده ،ما مم رايد آنها را ن اه كنيم؟ اين
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ن اهما انسان را از ياد خدا متعال ،معنا زندگي و جستجو آرمانما رزرگ،
دانش و فضيلت و اخالق ،غافل ميكند.

 .۴نگاههایی که تولید قساوت میکند
چهارمين مورد از ن اهما مكروه ،ن اهمايي است كه قساوت ميآورد .ديدن رعضي از
صحنهما ،فيلمما ،عكسما و عاد شدن تگاشايش ،در دل شخص توليد قساوت
ميكند .مثالً در روايت داريم كه تگاشا اعدام ،مكروه است .حتّي ن اه كردن زياد ره
سر رريدن حيوانات ،توليد قساوت ميكند و دل انسان را منجگد ميسازد .اخيراً
رفتارما زشت گروهما تكفير ره صورت تصوير يا فيلم در سايتما گذاشته
ميشود .ررخي از سرِ ماجراجويي ،ره اين سايتما مراجعه و دائم اين صحنهما را
تگاشا ميكنند .ديدن اينها آسيبما رواني دارد و در انسان قساوت قلب توليد ميكند
كه ميتواند آسيبما شخصيّتي داشته راشد .اين ن اه نيز قطعاً ذيل عناوين مكروه
شگرده ميشود.
جگعرند مباحثگان اين شد كه امام سجّاد (عَلَيهِ السَّلَام) فرمودند« :وَ أَمّا حَقُّ الْبَصَرِ،
غَضُّهُ عَگَّا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ تَرْكُ ارْتِذَالِهِ» ،حقّ چشم و ديدن شگا كه از سو خدا متعال
رر شگا واجب شده ،اين است كه اوالً ،چشگانتان را از تگاشا صحنه حرام حفاظت
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كنيد و ثانياً ،ن اهما اضافه و زائد و ريفايده را كه ريهوده و لغو است ،ترك كنيد؛ زيرا
ميتواند مقدّمات گناه را ررا شگا فرامم كند يا آثار از قبيل غفلت و قساوت را در
شگا ره وجود رياورد.
اميدوارم خداوند متعال و مهرران و عزيز ،خالق چشمما و رينايي ما ،ره حقّ اين روزما
و ساعات پاياني ماه مبارك رمضان و ره حقّ عيد سعيد فطر كه در پيش داريم ،ره
فرياد ما ررسد و ره حقّ امام زمانگان (عَجَّلَ اهلل تَعَالَي فَرَجَهُ الشَّريِف) ما را از خيانت
چشمما حفاظت كند .از اينكه چشگي مم ره ما خيانت كند ،ما را حفاظت كند .ما را از
ن اهما اضافه و زائد كه ميتواند ما را در معرض آسيبما قرار ردمد ،حفظ كند؛ ره
لطفش و كرمش؛ انشاءاهلل.

یک توصیه رمضانی
در روزما پاياني ماه مبارك رمضان ،دعا چهل و پنجم صحيفه مباركه سجّاديه
خوانده شود .ضگناً از دعا وداع را ماه مبارك رمضان نيز غافل نشود.
نكته دوم اينكه را مگه قلب و را مگه وجود ،خدا متعال را ره حقّ اوليائش و ره
حقّ مقرّران درگامش قسم ميدميم كه توفيق شرفياري ماه مبارك رمضان دي ر را ره
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ما كرامت كند و تا ماه مبارك رمضان آينده ما را قدرشناس دستاوردما اين ماه
مبارك قرار ردمد و حفظ اين نتايج نوارني را روز ما قرار ردمد؛ انشاءاهلل.
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