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 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 
 

ی عزیزان، این عید را رسد. به همهی دلپذیر عید سعید فطر به مشام میرایحه همچنان

رم ی لطف و ککنم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی از خزانهتبریک و تهنیت عرض می

ی عزیزان ما و معنوی خودش را بر همهو مِهرش و به برکت این ایّام، برکات مادّی و 

 شان پربار باشد.ی زندگیشاءاهلل سفرههای محترمشان نازل کند و انخانواده

امیدوارم خداوند تبارک و تعالی، به لطف و کرمش توفیق حفاظت از دستاوردهای ماه 

 شاءاهلل با نصرت خودش، دل مظلومینی ما کرامت کند و انمبارک رمضان را به همه

های دلخراشی ی ما این روزها در رنج است از دیدن صحنهعالم را هم شاد کند. جامعه

ی هاند و عاطفافتد که هیچ بویی از انسانیّت نبردهنماهایی اتّفاق میکه توسّط انسان

اند. امیدوارم با نصرت الهی روزهای پیروزی و دار کردهبشریّت را در این ایّام جریحه

 شاءاهلل.بشود؛ ان ها مبدّل به شیرینیاشد و این تلخیشیرینی در پیش ب

  
 دو حق چشم بر انسان

 . چشم پوشیدن از محرّمات1
ترین حقوقی است که در بخش حقوق اعضاء و جوارح، در یکی از مهم« حَقُّ الْبَصَر»

وَ أَمّا حَقُّ الْبَصَر »فرمایند: ی حقوق مطرح شده است. حضرت در این بخش میرساله

، اوّلین حق در ارتباط با دیدن و چشم که بر «غَضُّهُ عَمّا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ تَرْکُ ابْتِذَالِهِ فَ
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مان را از اش بربیاییم، این است که چشمی ما است و امیدواریم از عهدهی همهعهده

های مبتذل، اضافی و بدون سود یا با آنچه که حالل نیست بپوشانیم و خود را از نگاه

های سطحی و مبتذل را ترک کنیم. این های هرچند اندک نیز حفظ و این نوع نگاهضرر

 حقّ نخست در باب حقّ دیدن بود.

در جلسات گذشته به لطف پروردگار متعال این بخش را توضیح دادیم. فقط یک 

یادآوری کوتاه داشته باشم و آن اینکه بر اساس توضیحاتی که از کلمات اولیاء خدا و 

ز است و سای قرآنی داشتیم، فهمیدیم که دیدن سرنوشتایی که از آیات کریمههبرداشت

شود، در اعتال و چیزهایی که از طریق چشم ما به دل، روان و شخصیّت ما اعزام می

ی العاده ممتازی دارد. در نقطهبدیل و فوقرشد و کمال و شکوه شخصیّت ما، نقش بی

شوند، جزء امور نامناسب، آلوده و تصویرهای میمقابل نیز اگر آن چیزهایی که اعزام 

و  سازدرسان به روح و روان انسان و باشند، حقیقتاً رشد را در انسان مختل میآسیب

عاده الکند. تأثیر دیدن فوقمسیر کمال را برای انسان دشوار و گاهی حتّی متوقّف می

این  شود و گاهینگاشته میی دل ما بینیم، به صفحهاست. دقیقاً آن چیزهایی که ما می

قدری عمیق هستند که پاک کردن آنها به آسانی ممکن نیست. تصویر ها بهنگاشته

اند. مها باقی میشود، آثار نامناسبش در روان و روح انسان تا مدّتنامناسبی که حک می

ی اوّل یک حفاظت فعّال برای چشمان با این مالحظه، ما به شکل طبیعی باید در درجه

ه از هایی کو دیدگانمان داشته باشیم و دیدن خود را حفاظت کنیم از انواع و اقسام آفت
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تواند وارد شخصیّت ما بشود. بنابراین باید از این ورودی مراقبت داشته این طریق می

 باشیم.

  
 ها. چشم گشودن بر دیدنی2

لُ مَوْضِعِ عِبْرَةٍ تَسْتَقْبِ إِلّا لِ»ی حقّ دوم نیز که بسیار مهم است، فرمودند: حضرت درباره

 تان را رها کنید و آزاد بگذارید. پس، در اینجا باید چشم«بِهَا بَصَراً أَوْ تَسْتَفِیدُ بِهَا عِلْماً 

تان را مراقبت کنید، ببندید و فروبپوشید. امّا حاال حضرت ی اوّل این است که چشممرحله

و باز بگذارید تا تماشا کند و آن، جایی فرماید در جاهایی باید چشمانتان را آزاد می

است که آن نگاه با عبرت و نوعی بیدار کردن و توجّه، تنبّه، ذکر، به خود آمدن، درس 

و پند گرفتن همراه باشد یا در جایی که آن تماشا، علم را به همراه داشته باشد و معرفت، 

 ی شما به ارمغان آورد.های تازه برادانش و علم شما را گسترش و توسعه بدهد و دانش

، راه رسیدن به «فَإِنّ الْبَصَرَ بَابُ الِاعْتِبَارِ»بندی حضرت نیز این بود: ی جمعجمله

ها، کشف، عبرت آموختن و عبور از ظاهر به باطن، همین چشم و بصر است و نادیدنی

. دکنهای خودش را از محیط پیرامونی دارد و تقویت میاز همین طریق، انسان یافته

 دهند.ی اصلی شخصیّت و قلب ما را تشکیل میدیدن به همراه شنیدن، دروازه

برداری است؛ یعنی آنجایی که انسان حقّ دوم، در واقع شکر نعمت بینایی از طریق بهره

یار بزرگ، العاده، عظیم و نعمت بسباید حقیقتاً ببیند، تماشا کند و از این امکان حقیقتاً فوق

 برداری را داشته باشد.هرهکمال استفاده و ب
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سیم بکنیم طور تقتوانیم اینما تقریباً فقهی بود، این فصل را میبندی از آنجا که تقسیم

کنم بعد به های واجب قرار دارد. من از این تقسیم شروع میی اوّل، دیدنیکه در درجه

خش این ب رسم. پس بعضی چیزها را باید ببینیم و اگر انسان دراش میبخش اخالقی

های مطلوب و شود. این یک بخش است. بخش دوم، دیدنیکوتاهی بکند، مؤاخذه می

 مستحب است.

  
 های واجبسه مصداق دیدنی

های واجب یعنی چیزهایی که ما باید حتماً آنها را ببینیم؛ البتّه با همان معیار واجب دیدنی

ل نگاهی است که ما از کنیم. مصداق اوّفقهی. سه مصداق را برای این بخش ذکر می

کنیم. توضیح آنکه تحصیل برخی از طریق آن به یک دانش ضروری دست پیدا می

ها برای ما واجب است؛ گاهی واجب عینی است و گاهی واجب کفایی. مثالً بر دانش

ی ما تحصیل معرفت الهی واجب است. آن بخشی که این معرفت از طریق دیدن و همه

آید و راهش این است که انسان مشاهده کند، این نگاه کردن یتماشا و نگاه به دست م

ها فعالً بر گروهی واجب است، امّا شود. گاهی هم دستیابی به برخی از دانشواجب می

 گوییم. برخیبر گروه دیگری واجب نیست که به آن در اصطالح، واجب کفایی می

العاده ی رفع احتیاجات فوقها مورد نیاز جامعه است و گروهی باید آنها را برادانش

ضروری جامعه و نه احتیاجات مستحبّی، بیاموزند و تا آن نیازها تأمین نشود، بر این 

ها گروه الزم است که این علوم را تحصیل کنند. فرض این است که این گروه از دانش

آید؛ بنابراین این نوع نگاه و دیدن برای شخص واجب هم از طریق دیدن به دست می
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شود. این مثال در بخش تحصیل دانش است؛ منتها به اعتبار دانشی که تحصیلش می

 واجب است.

توانند امنیّت ها میدوم نگاه حفاظت است. نگاه حفاظت یعنی چه؟ بعضی از آفت

اجتماعی ما را تهدید یا به مرزهای دینی آسیب وارد بکنند. بر همه واجب است که این 

که  های خاصّی هستندآفرین را داشته باشند. البتّه گروهیّتنوع مرزبانی و این نگاه امن

مأموریّت تأمین امنیّت را دارند که عبارتند از مرزبانان که در نقاط مرزی حضور دارند 

 و نیروهایی که مسئولیّت تأمین امنیّت را در داخل دارند.

اعی زندگی اجتم در که چیزی ترینقیمتی امروزه که است دلیل این به نگاه این اهمیّت 

شود، امنیّت است. در پرتو امنیّت محسوب می برای هر نوع پیشرفتی جزء موارد اصلی

چیز در معرض آسیب و رود، همهشود به هر چیزی رسید و وقتی امنیّت از دست میمی

های خاصّی که در این زمینه ها برای گروهگیرد. این نوع مرزبانیمخاطره قرار می

و  دارند، مسئولیّت و رسالت ویژه است و بر آنها به اقتضاء شغل مأموریّت ویژه

ی اسالمی نیز واجب است که این شان واجب است. بر عموم مؤمنین و جامعهمسئولیّت

نگاه روشن را ـ که یک نوع مرزبانی عمومی است ـ در بخش تأمین امنیّت عمومی 

، مرتّب دارای تحرّکات ی اینکه دشمنانحفاظت عمومی داشته باشند، با مالحظه

شود به یک امنیّت عمومی دست پیدا کرد و گوناگونی هستند که با مراقبت عمومی می

ها را در ی ناامنیی ما در این بخش آزموده شده است؛ زیرا سابقهخوشبختانه جامعه

های مختلف دارد و از رهگذر همین نگاه روشن، سطح امنیّت اجتماعی ما تا حدّ بخش
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فزایش و این چتر حفاظت توسعه یافته است که خدای متعال را باید حقیقتاً به زیادی ا

ی کنندهخاطر این نعمت سپاسگزار باشیم. ضمناً باید ممنون باشیم از کسانی که تأمین

های کنند و همچنین از عموم مردم به خاطر داشتن این نگاهامنیّت هستند و مرزبانی می

 ی جمعی و عمومی.وظیفهحسّاس و دقیق و عمل به این 

محصول نظارت عمومی، تأمین امنیّت سخت و امنیّت نرم است که همه در این زمینه 

 هم نکته و مثال دوم.ی روشن و بسیار مهمّی را داریم. اینوظیفه

های مسلمان یاری ی آن ما به انسان مؤمن یا انسانمثال سوم نگاهی است که به وسیله

های مؤمن جزء حقوق واجب است. بر هر کدام از ما واجب است رسانیم. یاری انسانمی

های مؤمن را یاری کنیم؛ مخصوصاً اگر از ما توقّع کنند و ما را برای یاری که سایر انسان

کسی از شما  خودشان فراخوان کنند. این یک حقّ مسلّم و جدّی است. گاهی اوقات

 ای را که درز شما توقّع دارد صحنهخواهد، منتها کمکش از این قبیل است که اکمک می

ارتباط با زندگی و کار و مشکل او پیش آمده، ببینید تا بعدها بتوانید بر اساس شهادتی 

لم کند که این ظدهید، او را یاری کنید. مثالً ظلمی به کسی شده، از شما توقّع میکه می

 ر پیدا بکنید و شهادتیا دادگاه به عنوان شاهد حضو را ببینید تا فردا در یک محکمه

پذیر است، ی شما امکانبدهید. چون اینجا کمک به این انسان مظلوم از طریق مشاهده

این نوع نگاه، واجب است و به اقتضاء آن، ما باید به انسان مؤمن دیگری کمک و نصرت 

 داشته باشیم.

 های واجب بودند.اینها نگاه
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 های مستحبنگاه

های شویم که نگاهوارد بخش بسیار وسیع و مملو از زیبایی میاز اینجا، در بحث نگاه، 

مفید، مطلوب و مستحب است؛ منتها مستحب از نظر فقهی، ولی واجب از نظر سلوکی و 

اخالقی. چنانه انسانی بخواهد مسیر کمال را طی کند، سیر داشته باشد و روحش به 

 .ها را داشته باشدین نگاهپرواز دربیاید، قلبش روشن و چشم دلش بینا شود، باید ا

ای غیر از این ندارد و اصالً غیر از این، خواهد رشد کند، باید ببیند و چارهکسی که می

 برای رسیدن به درجات، کماالت و مقامات انسانی، راهی وجود ندارد.

ف( رِیاهلل االعظم )عَجَّلَ اهلل تَعَالی فَرَجَهُ الشَّ خواهی از ولیمن به عنایت الهی و با کمک

دارند، سراغ ی کسانی است که در مسیر رشد قدم برمیها و همهی انسانکه مربّی همه

کنم و هایی را در این بخش تقدیم میروم و فهرست و نمونهآیاتی از قرآن کریم می

 گیرم.شاءاهلل از سیره و کلمات اولیاء خدا نیز مدد میان

  
 چهار ویژگی نگاه مؤمن

 . ادب1

 شود؛ به ویژه بعد ازکننده و جدّی محسوب میساز و کمکاین بحث حقیقتاً سرنوشت

 ی ماسیر و سلوک ماه مبارک رمضان و فضای لطیفی که در روح و روان افراد و جامعه

کنم، به لطف خدای متعال پیدا شده است. ابتدا یک برداشت را به صورت کلّی عرض می

ی ما به قرآن برداشت کلّی این است که مراجعهروم. آن سپس سراغ آن فهرست می

دهد که نگاه انسان مؤمن، دارای ی اولیاء خدا نشان میکریم، کلمات اولیاء خدا و سیره
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ی به حیا، عفّت، چهار ویژگی است: اواّلً مؤدّب است؛ یعنی نگاه انسان مؤمن آمیخته

یا و ی با حه مؤدّبانه، آمیختهی اوّل است. نگاه مؤمن، نگاوقار و فروتنی است. این نکته

عفّت است. مؤمن نگاهش حفاظت دارد و البتّه متین و آمیخته با فروتنی و تواضع است. 

قین گر است که منافهای هرزه، فاقد شرم، خیره، تند و تیز و تخریبی مقابلش نگاهنقطه

 ها را دارند.نگاه و کفّار، این

  
 . عمیق بودن2

انسان مؤمن عمیق است؛ یعنی نگاه مؤمن آمیخته با تفکّر و در  ویژگی دوم اینکه نگاه

جستجوی عبرت و فهم برتر است که محصول این نوع نگاه، دانش و عبرت و بصیرت 

های سطحی های منافقانه و کفّار و دیگرانی که نگاهی مقابل نگاهاست. درست نقطه

شوند؛ زیرا هنر انسان مؤمن نمی دارند. آنها موفّق به عبور و تماشای آنچه نادیدنی است،

شود. انسان ها از طریق تماشای عمیق فراهم میها است و دیدن نادیدنیدیدن نادیدنی

 تواند به لطف خدای متعال برسد.با نگاه عمیق است که می

  
 . مثبت بودن3

ی سوم اینکه نگاه انسان مؤمن مثبت و برخاسته از یک روح روشن و آمیخته با نکته

ه گابینی است. روح انسان مؤمن مملو از امید و نشاط است. مؤمن هیچظن و خوشحُسن

داند که جهان خالق، ولیّ و مدبّر دارد. خالقی گیرد؛ زیرا میاز چنین حالتی فاصله نمی

گاه انسان مؤمن است. لذا مؤمن که حکیم، مهربان، رحیم، کریم و غنی است و تکیه

 روندتر و شرایط بهتر میپیرامون او، رو به روزهای روشنهای ی جریانداند مجموعهمی
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 داند که پشت پردهو حتّی اگر مواردی به ظاهر ناامیدکننده وجود داشته باشد، می

 خبرهایی است و به پروردگارش ایمان دارد.

 ی مقابلشاین نکته خیلی مهم است. انسان مؤمن مثبت و نگاهش مثبت است. نقطه

زن است؛ کسانی که همیشه مند و نِقهای گِلههای آمیخته با گِله، آدمگاههای منفی، ننگاه

 کنند.ی خالی را مشاهده مینیمه

در روایات ما، در سیمای پیامبر اعظم )صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( نیز همیشه یک 

تّه معنای بوضعیّت روشن و بهشتی ترسیم شده است. سیمای مؤمن چنین سیمایی است. ال

درد است. بلکه بیند و بیها را نمیها و دشواریاین سخن این نیست که مؤمن رنج

شود و همه معنایش این است که چشمش به روی خداوند و به جمال حق روشن می

کند. به همین علت در نگاه مؤمن همیشه ی توحیدی تفسیر میچیز را بر اساس قاعده

 ود.شبینی و امید مشاهده میخوش

  
 بینی. لطافت و نازک4

لطافت و نازکی ویژگی چهارم نگاه مؤمن است؛ زیرا روح و روان مؤمن در جریان ایمان، 

شود. انسان مؤمن روح هنرمندی دارد و نگاهش نگاه هنری است؛ لذا زالل و شفّاف می

 بیند.بین است و لطیف مینازک

ها باشد، زندگی د این شاخصای که فاقزندگی مؤمنانه زندگی واقعی است. زندگی

شود تا حدّی شخصیّت انسان مؤمن نیست؛ چیزی شبیه زندگی است. در مثال نگاه می
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را مشاهده کرد. ادب، اعتال، رشد، امید، و از سوی دیگر لطافت و حالوت، در شخصیّت 

 زند.مؤمن موج می

ها و تماشا برای ها را در متن دیدارها و زیارتاگر موفّق بشویم این فهرست از نگاه

خودمان قرار بدهیم، یعنی در دستور کار تماشای خودمان قرار بدهیم و آنها را مرتّب 

دنبال کنیم و سهم دیدن خودمان را در این بخش به صورت مناسبی تأمین بکنیم، یک 

 افتد که عبارت است از باز شدن چشم دل.اتّفاق خوب می

ه به کند: کسانی کشدّت سرزنش و توبیخ می خدای متعال در قرآن کریم یک گروه را به

فرماید مشکل اینها مشکل چشم بینند. خدای متعال میحسب ظاهر چشم دارند، امّا نمی

وَلَکِن تَعْمَى »شان این است که: بیند؛ بلکه مشکلظاهری نیست، چشم ظاهرشان می

ها هایى که در سینهها کور نیست؛ لیکن دلدر حقیقت، چشم [۱]الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ؛

هایی دارند که گرفتار نابینایی است. بینا شدن مشکل این است که دل «.است کور است

ه های لهو و بیهودهای حرام و دیدنیاش ابتالء به دیدنیچشم دل راه دارد. علت نابینایی

کند و مثل تیری است که به چشم دل انسان است؛ چیزهایی که چشم دل را کور می

 ها را درچشم دلمان باید فهرستی از دیدن خورد. از طرف دیگر، ما برای بینا شدنمی

شود به بازگشایی چشم دل ما. پس ها منجر میدستور کارمان قرار بدهیم که این دیدن

ما باید دو قدم برداریم. یکی اینکه از یک فهرست باید اجتناب کنیم. اگر این کار را 

غَضُّوا »لیه و آله( فرمودند: که رسول اکرم )صلی اهلل عبینیم؛ چنانها را میبکنیم، نادیدنی

 «.چشمان خود را نگه دارید تا عجائب را ببینید [۲]اَبْصَارَکُمْ تَرَونَ العَجَائِبْ؛

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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn1
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn2
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پوشی کنید از چیزهایی که در خواهید عجائب را مشاهده کنید، باید چشماگر شما می

 شد.ی حفاظتی داشت و حقّ اوّل محسوب میفهرست قبلی گفتیم که جنبه

ی چشم دل ت تازه به وسیلهبینی، بصیرت و دریافامّا ادای حقّ دوم، موجب روشن

اش گفته است: چشم دل باز کن که جان بینی/ شود. همان چیزی که شاعر دربارهمی

آنچه نادیدنی است آن بینی/ گر به اقلیم عشق روی آری/ همه آفاق گلستان بینی/ که 

 [۳]یکی هست و هیچ نیست جز او/ وَحْدَهُ لَا اِلَهَ اِلّا هُو.

  
 کندهایی که انسان را عمیق مینگاه

گفتیم که نگاه مؤمن عمیق و همراه با تفکّر است و های نگاه انسان مؤمن در شاخص

ورد، آسطحی نیست. از برکات این نگاه، عبرت است که انسان را از غفلت بیرون می

کند. محصول چنین ها او را متوجّه میهای بزرگ و آفتکند، نسبت به هدفبیدار می

 کنم.کر مینگاهی، یک فهم برتر و متفاوت است. برای چنین نگاهی چند مثال ذ

  
 . نگاه به گذشتگان1

ه، باشیم. برای رسیدن به این نگا را داشته در قرآن کریم به ما توصیه شده که این نگاه

ی تاریخ تنها به مطالعهکند که در زمین سیر و سفر کنیم، و نهقرآن کریم به ما توصیه می

ی سِیرُوا فِ»ا کنیم: ها بپردازیم، بلکه آثارشان را نیز تماشگذشتگان از روی کتاب

ی پرسفری است و مردم ی ما جامعهخوشبختانه جامعه«. بگردیددر زمین  [۴]الْاَرْض؛

صریح قرآن  ما اهل سفر هستند. اگر این سیر با تفکّر و عبرت آمیخته باشد و این توصیه

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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn4
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کریم را در دستور کار قرار بدهیم، رشد عمومی ما تضمین خواهد شد. یک مثال روشنش 

روید و ببینید که قبل از شما چه مواردی است که در قرآن کریم آمده که فرموده ب

هایی بودند، چه کار کردند و از آنها چه باقی مانده است. کجا رفتند آنهایی که آیات امت

کردند کردند؟ آنهایی که فساد میکردند؟ کجا رفتند کسانی که ستم میالهی را تکذیب می

پس ببین فرجام فسادگران  [۵]ین؛فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِ»سرنوشتشان چه شد؟ 

سِیرُوا فِی الْاَرْض فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ »صریح قرآن است که:  این توصیه«. چگونه بود

یا  «پیشگان چگونه بوده استدر زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه [۶]عَاقِبَةُ الْمُجُرِمِین؛

در زمین بگردید، آنگاه بنگرید  [۷]سِیرُواْ فِی األَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ؛»

ه به د کشومحصول این نگاه عبرت می«. کنندگان چگونه بوده استکه فرجام تکذیب

د. کنفهمید که مسیر تاریخ به چه سمتی حرکت میدهد و میشما بیداری و توجّه می

 های بسیار خطرناک بیفتید.کند از اینکه در دامعالوه بر این، شما را نگهداری می

  
 . زیارت اهل قبور2

ایی زدتماشا و غفلتمثال دوم برای رسیدن به بیداری روحی و معنوی از طریق دیدن و 

ه روی هایی بها پنجرهاز طریق نگاه و تماشا، توصیه به زیارت اهل قبور است. قبرستان

ه اند دیدار داشتتوانیم با کسانی که از دنیا رفتهشوند. ما نمیعالم بعدی محسوب می

ت ارتواند با دیدن قبرهای آنها وارد عالم مردگان شود. زیباشیم؛ ولی ذهن و فکر ما می

« ورزِیَارَةُ اَهْلِ الْقُبُ»اهل قبور خیلی بیدارکننده است و به شدّت به آن نیاز داریم. عبارت 

ی شود در خانه بنشینیم و دربارهباید حسّی باشد؛ یعنی نمی دهد که مشاهدهنشان 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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn7
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هم خوب است؛ منتها باید حرکت کنیم و به اند، فکر کنیم؛ البتّه آنکسانی که رفته

دهنده است. ای وجود دارد که خیلی تکانالبالغه جملهها برویم. در نهجتانقبرس

وفه، گشتند که نزدیک کامیرالمؤمنین )عَلَیهِ السَّلَام( با اصحابشان از جنگ صفین برمی

کنار قبرستان ایستادند و به تبع ایشان، اصحاب ایستادند. بعد از چند لحظه امام )عَلَیهِ 

یَا »دند با کسانی که در آن گورستان دفن شدند حرف زدند و گفتند: السَّلَام( شروع کر

یَا  غُرْبَةِ!أَهْلَ الدِّیَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الْمحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ! یَا أَهْلَ التُّرْبَةِ! یَا أَهْلَ الْ

هاى خالى و هاى وحشتناک و مکانانهأَهْلَ الْوَحْدَةِ! یَا أَهْلَ الْوَحْشَه! اى ساکنان خ

نه گواین«. زدگان!نشینان! اى غریبان! اى تنهایان! اى وحشتقبرهاى تاریک! اى خاک

با آنها شروع به صحبت کردند و به کسانی که همراهشان بودند، زیارت بیدارکننده اهل 

ن! ای نشیناقبور را آموزش دادند؛ مخصوصاً با این کلمات بیدارکننده: ای خاک

اَمَّ »ها! بعد حضرت فرمودند: من برای شما خبرهایی دارم: ها! ای تنهاشدهشدهخاک

الدُّور فَقَدْ سُکِنَتْ، اَمَّ الْاَزْوَاج فَقَدْ نُکِحَتْ، وَ أَمَّا األَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ؛ همسران شما به نکاح 

ال شما بین دیگران تقسیم های شما ساکن شدند و امودیگران درآمدند، دیگران در خانه

بعد حضرت فرمود: این خبرهای من بود برای شما، شما چه خبری برای ما دارید؟ «. شد

 اُذِنَ اَمَا لَوْ»ای سکوت کردند، آنگاه سر بر داشتند و فرمودند: سپس حضرت چند لحظه

زه ندارند با شما حرف های ما را شنیدند، امّا اجاآنها صحبت« لَهُم فِی الْکَالمِ الَ َخْبَرُوکُمْ

شد که سخن بگویند، آنها هم برای شما خبری داشتند و بزنند. اگر به آنها اجازه داده می
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بهترین  «.إِنَّ خَیْرَ الزَّادْ اَلتَّقْوَی؛ بهترین زاد و توشه، پرهیزکارى است»خبرشان این بود: 

 است. تواند برای سرای بعدی مفید و سودمند باشد، تقواای که میتوشه

آورد و فضای دیگری را در این زیارت است که بیدارکننده است و انسان را به خود می

آورد. پس زیارت اهل قبور و رفتن به مزارها که توصیه شده، زندگی انسان به وجود می

در کنارش چنین نگاهی نهفته است؛ والّا صرفاً به عنوان یک آیین و تعارف برویم و 

یگر رساند. این هم یکی دنشود، این نتیجه را ندارد و این سود را نمی تنبّهی برایمان پیدا

ترش این است که وقتی انسان به آن آمیز است. البتّه نگاه دقیقهای نگاه عبرتاز مثال

کند، یک قدم جلوتر را هم ببیند و اسم خودش را هم ببیند که روی سنگ قبر نگاه می

یر خودش مشاهده کند، قبل از اینکه به آن پایان برسد. اند. پایان راه را در مسقبر نوشته

 دهد و از آخوربینیآخِربین شود؛ چراکه آخِربینی زندگی ما را رونق می به سخن دیگر،

 رسیم.به جایی نمی

  
 . نگاه به بیماران و گرفتاران3

 مثال دیگر، رفتن به مالقات و عیادت بیماران است. این دیدار عالوه بر آنکه موجب

شود، برای بیماران نیز اسباب اِلتیام است. یک دیدار بانشاط، خوب و آمیخته عبرت می

با مهر و محبّت و امیدبخش، برای آنها هم طبعاً مفید است و آثار خودش را دارد. دیدار 

اند، باعث عبرت، ذکر و بیدارکننده است و کسانی که سالمتی خودشان را از دست داده

دیدن کسانی که گرفتار هستند نیز اگر آمیخته با نصرت و کمک  شود.موجب تنبّه می
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با  یباشد، برای آنها دستاوردهایی دارد و برای خود شخص نیز بیدارکننده و آمیخته

 عبرت است.

  
 های واجب برای سالک دیدنی

های مفید و سودمند، از نظر فقهی مستحب است، ولی برای گفتیم که گروه دوم از دیدنی

ها عبارت خواهد مسیر رشد را طی کند، واجب است. این دیدنیکسی که می سالک و

ی علمی و معرفتی است. این هم یک است از دیدنی که محصولش علم و دانش و توسعه

جای قرآن کریم به صراحت به این فهرست است که فراوان توصیه شده است. در جای

کنند، از خودشان و جانشان دریغ می نوع نگاه توصیه شده است و کسانی که این نگاه را

گاه کنید، کند که ببینید، ناند. قرآن کریم به مخاطبان خود توصیه میبه شدّت توبیخ شده

توانید یک فهرست بسیار زیبا را در قرآن کریم مشاهده کنید که کنید؟ میچرا نگاه نمی

ظُرُوا مَاذَا اُنْ»فرماید: یه میکند. مثالً در این آی کتاب آفرینش را توصیه میبه شما مطالعه

نگاه کنید! اینجا « ها و زمین چیست؟بنگرید که در آسمان [۸]فِی السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْض؛

چرانی است! چشم باید اینجا آزاد بشود، اینجا جای نظربازی عارفانه است، جای چشم

ها را تماشا کنید، قدرت الهی را تماشا کنید، ملکوت آسمان و زمین را مشاهده آسمان

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود؛ هر که »ه کرده! کنید، ببینید خدای متعال چ

مخصوصاً نسبت به تماشای آسمان تأکیدهای عجیبی  [۹]«.فکرت نکند نقش بود بر دیوار

أَوَلَمْ یَنظُرُواْ فِی مَلَکُوتِ »فرماید: که در این آیه میدر قرآن کریم وجود دارد؛ چنان

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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn8
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn9
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ها و زمین و هر چیزى که خدا آفریده آیا در ملکوت آسمان [۱۱]السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ؛

ت که اس« مُلک»ن کریم، نگاه اوّل نگاه به بنا به تعبیرهای قرآ«. اند؟است، ننگریسته

 بینید،های روشنی را در آسمان میکنید، مجموعههمین ظاهر است. اگر آسمان را تماشا 

ماشا بینید، خورشید را تها را میبینید، ترکیب ماه و ستارهها را میبینید، ستارهماه را می

شما توقّع کرده که پیوست این نگاه، کنید. این نگاه اوّل است؛ امّا خدای متعال از می

ملکوتش را نیز ببینید. ملکوتش عبارت است از سلطنت خداوند، قدرت الهی، مالکیّت 

دارد، پروردگار متعال، حاکمیّت حضرت حق. کسی که آنها را به وجود آورده، نگه می

فرموده  کند. جالب است که به شما چشم تماشا داده ودهد، اداره و تدبیر میسامان می

وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَاءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاهَا »ما این مجموعه را برای شما زینت هم دادیم: 

هایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران و به یقین، ما در آسمان برج [۱۱]لِنَّاظِرِین؛

ما آسمان این  [۱۲]زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ؛»فرماید: در آیه دیگر می«. آراستیم

ها و سیّارات، آسمان دنیا را برای تماشای شما با ستاره«. دنیا را به زیور اختران آراستیم

 زینت دادیم.

ها و آیات آسمانی، آیات زمینی، چیزهایی که پیرامون شما است از انواع و اقسامِ نشانه

دهد. ا را افزایش میافزا است که معرفت شمآیات، اینها را ببینید. این نگاه، نگاهِ دانش

ما شود و معرفت الهی شی دانش میاین نگاه آمیخته با تفکّر است که محصولش توسعه

 کند.را تقویت 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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn10
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn11
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftn12
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 .۴۶. حج: [۱]

 .۴۱، ص ۱۱۱نوار، ج بحاراال . محمدباقر مجلسی،[۲]

 انی.. دیوان هاتف اصفه[۳]

 .۴۲. روم: [۴]

 .۱۴. نمل: [۵]

 .۶۹. نمل: [۶]

 .۱۱. انعام: [۷]

 .۱۱۱. یونس: [۸]

 . قصاید سعدی.[۹]

 .۱۸۵. اعراف: [۱۱]

 .۱۶. حجر: [۱۱]

 .۶. صافات: [۱۲]

 

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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftnref1
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftnref2
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftnref3
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftnref4
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-%D8%B4%D8%B4%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--%D9%85%D8%AA%D9%86#_ftnref5
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