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پرسش و پاسخ

مردی که چشــم فروهشــته دارد و به تعبیر قرآنی غض بصر می کند، تحت تاثیر زنی قرار 
نمی گیرد و شــیطان او را وسوســه نمی کند، اما اگر چنین نباشــد شــیطان او را وسوسه 
می کنــد؛ زیرا به هر حال، زیبایی زنی موجب شــگفتی او می شــود و دلــش را می لرزاند 
و زمینه مزاحمت ولــو به نگاه های تیز و تند را فراهم می آورد و او را چشــم هیز می گرداند.

نگاه کردن به ناموس دیگران،  خواست شیطان است. چشمی که تیرهای آلوده نگاه را به  نامحرمان 
پرتاب می کند، محل کمین شیطان است. شیطان از کمان چشم های او ناموس دیگران را نشانه 
می گیرد. پیامبر خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: »نگاه به نامحرم تیر زهرآلودی از تیرهای شیطانی است«.

خداوند در آیات ۳۰ و ۱۳ سوره نور، چشم چرانی را زمینه ساز 
آلودگی به فحشا و فساد جنسی دانسته و به مؤمنان هشدار 
می دهــد که مراقب نگاه های خود باشــند و اجازه ندهند که 
به چریــدن خود ادامه دهــد و حرکات خیانت آمیز داشــته 
باشــد. در این آیات که حکم حرمت چشم چرانی و نگاه به 
نامحرمان بیان شده، به این نکته توجه می دهد که انسان ها 
به ســبب همین نگاه و چشــم چرانی گرفتار زنا می شوند.

از نظــر آموزه های اســام نگاه به نامحــرم حتی به لباس 
و مو و جاهایی که از نظر شــرعی جایز اســت مانند دست 
و چهــره، زمانی کــه آدمی را به گمراهی می کشــاند حرام 
اســت. با این همه، اگر این نگریســتن به نامحرم، چنین 
تاثیری نداشــته باشــد باز می بایســت از آن پرهیز کرد؛ 
زیــرا تاثیرات بد وضعــی خود را به جای خواهد گذاشــت.
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لزوم مراعات عدالت میان فرزندان
قال النبی)ص(: »اعدلوا بین اوالدکم کما تحبون ان یعدلوا 

بینکم فی البر و اللطف«
پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: با فرزندانتان به عدالت رفتار 
کنید، همان گونه که دوســت دارید دیگــران در میانتان در نیکی و 

لطف به عدالت رفتار کنند.)1(
______________

1- مکارم االخاق، ص 220

 ضرورت اجرای عدالت 
در ابراز محبت نسبت به فرزندان

امام باقــر)ع( می فرماید: به خدا ســوگند من گاهــی با یکی از 
فرزندانم بیش از حد نرمی و مدارا می کنم، او را بر زانو می نشــانم و 
به شــیرین کاری با او می پردازم و از او تعریف و تمجید می کنم در 
حالی که می دانم حق با دیگر فرزندانم است. اما از این ترس دارم که 
مبادا ماجرای حضرت یوسف)ع( و آنچه برادرانش با او کردند بر سر 
او نیز بیاید و در حقیقت خداوند متعال این سوره را جز برای درس 
عبرت نازل نکرده است، از بهر آنکه بعضی از ما بر بعضی دیگر حسد 

می ورزند. چنانکه برادران یوسف)ع( بر او حسادت و ستم کردند. )1(
امام صادق)ع( به نقل از پدر بزرگوارشــان فرمود: سوگند به خدا 
که من برخاف میل باطنی ام با برخی فرزندانم بیشتر خوش رفتاری 
کرده، او را روی زانویم می نشاندم و بیشتر به او ابراز محبت کرده و 
تشکر می کردم، حال آنکه این همه حق دیگر فرزندان است. لکن این 
کارها برای آن است که فرزندان شایسته را از شر این )ناشایسته( حفظ 

کنم تا چنان نکنند که برادران یوسف با یوسف کردند. )2(
_______________

1- وسائل الشیعه، ج 13، ص 344
2- مستدرک الوسائل، ج 12، ص 626

 نفی تبعیض در رفتار تربیتی 
حضرت یعقوب)ع( )۲(

پرسش: 
آیا رفتار تربیتی حضرت یعقوب نســبت به فرزندانش به ویژه 
حضرت یوسف و بنیامین تبعیض آمیز بود که موجب تحریک سایر 

فرزندان برای از بین بردن حضرت یوسف)ع( گردید؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال به چند نکته مقدماتی شامل: 1- 
تبعیض ناروا 2- تشویق یا تنبیه 3- عوامل درونی منشأ حسادت پرداختیم.

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
ب( دالیل ابراز محبت حضرت یعقوب)ع(به یوسف)ع( 

1- براساس آموزه های وحیانی قرآن کریم در اینکه عاقه یعقوب)ع( به 
بوسف)ع( و برادرش بنیامین بیش از دیگران بوده هیچ شکی وجود ندارد، اما 
منشأ این محبت نه زیبائی یا خردسالی آن ها بلکه مشاهده آثار درک عمیق، 
اخاق حســنه، ایمان محکم و مهر و محبت فراوان آنان نسبت به سایرین 
بود. این انتظار که یعقوب)ع( در برابر محســنات یوسف)ع( و برادرش نباید 
هیچگونه برخورد نوازشگر و تشویق آمیز داشته باشد تا مبادا موجب تحریک 
حســادت دیگر برادران شود، انتظاری نابه جا و به دور از اصول اولیه تربیت 
است. بنابراین، تفاوت معقول رفتار یعقوب)ع( با یوسف)ع( و برادرش نسبت 
به سایر برادران جای مامت نیست چرا که هرگز تبعیض ناروایی از سوی او 

نسبت به فرزندانش صورت نگرفته بود.
2- نقصان شخصیتی برادران یوسف)ع(

قرآن منشاء حسادت فرزندان یعقوب)ع( به یوسف)ع( را نه تبعیض ناروای 
یعقوب بلکه مشکل نقصان شخصیتی  آن ها معرفی می کند و به وضوح می گوید 
که آنان برای توجیه رفتار ناشایست شان به فرافکنی پرداخته و پدر را مقصر 
می شمارند.) اذا قالو الیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا 
لفی ضال مبین. )هنگامی که )برادران( گفتند: یوسف و برادرش )بنیامین( 
نزد پدر از ما محبوب ترند در حالی که ما گروه نیرومندی هســتیم. مسلماً 

پدر ما در گمراهی آشکاری است.)یوسف-8(
برادران یوسف به جای این که دلیل محبت بیشتر پدرشان به یوسف)ع( و 
برادرش را در کمال شخصیت یوسف)ع( و برادرش جستجو کنند و با تکمیل 
همان ابعاد در وجودشان خود را نیز الیق همان مرتبه از محبت یعقوب)ع( 
کنند دچار خود برتر بینی شده و با ابراز حسادت زمینه رفتارهای ناهنجار 
بعدی را فراهم می کنند. دقت کنید که برادران یوسف)ع( برای توجیه منشاء 
حسادتشان با متهم کردن یعقوب)ع( او را در گمراهی آشکار در محبتش به 
یوســف)ع( و برادرش معرفی می کنند. این در حالی است که یعقوب)ع( در 
خطاب های مختلفش به فرزندانش همه آن ها را با عنوانی برابر مورد خطاب 
قرار می دهد و با گفتن )یا بنی(- ای پســران من- بدون این که تفاوتی در 
این جهت میان یوسف یا  برادرش بنیامین با سایر فرزندانش قائل شود همه 

آن ها را با یک عبارت و کام مورد نصیحت قرار می دهد.
بنابرایــن حضرت یعقوب)ع( هیچ وقت بین فرزنــدان خود تبعیض روا 
نمی داشــت و رفتار تربیتی او با همه یکسان بود از طرفی محبت درونی آن 
حضرت به یوســف)ع( که دارای کماالت بالقوه و بالفعلی بود، باعث نشد تا 
بر عدالت در رفتار برونی آن حضرت تاثیر بگذارد. اما در نهایت آن چه باعث 
حوادث ناگوار گردید، وسوســه های شــیطانی و عدم تهذیب نفس برادران 
یوســف)ع( بود که نسبت به وی حسادت ورزیدند و اقدام به عمل مجرمانه 

و ناشایست نمودند.

 پاک سازی روح از رذائل 
رنج فراوان می طلبد

)بدان ای ســالک راه خدا!( پیامبر گرامی اسام)ص( می فرماید: اگر 
شــنیدید که گفتند: یک کوهی را از جا کندنــد، قبول کنید، ولی اگر 
شــنیدید که شخصی دست از یک خلقی برداشت، این را قبول نکنید! 
بعد حضرت در ادامه می فرماید: »سیعود« به زودی آن خلق برمی گردد.)1(

این تعبیر اشاره به این جهت دارد که پاک سازی داخلی خیلی مشکل 
است، به اینکه چند صباحی از یک خلق و خو دست برداشتی، اکتفا نکن، 
باید ریشه هایش را از عمق جانت بیرون بکشی! بحث عظمت پاک سازی 
داخلی است... لذا اگر انسان بخواهد در مسایل اخاقی پاک سازی کند، 

خیلی باید رنج ببرد، اما اگر جوان باشد، رنج آن کمتر است.)2(
_______________

1- جامع السعادات، ج 1، ص 24
2- اخاق ربانی، آیهًْ اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 119

در مطلب حاضر نویسنده با بررسی 
آثار و پیامدهای چشم چرانی،  ارتکاب 
این گنــاه را گذرگاهی برای ورود به 

منجالب انحرافات دانسته است.
***

نگاه به عنوان یک فعل طبیعی انسانی 
که از دریچه و ابزار چشــم انجام می گیرد 
می تواند انســان را به اوج کمالی برساند و 
علم و شناخت و معرفت او را افزایش دهد 
یا آنکه او را در مســیر دلبستگی ها به دنیا 
و شــهوات قرار دهد و او را اســیر و بنده 
هواهای نفسانی سازد و هبوط و سقوط را 

برای وی رقم زند.
خیانت چشــم در مصادیق مختلف و 
موارد متعددی اتفاق می افتد. چشم چرانی 
و نــگاه دزدکی از موارد و مصادیق خیانت 
چشم است. شخص به گونه ای رفتار می کند 
که گویی به زن نامحرم نمی نگرد در حالی 
که زیر چشمی و دزدکی او را نگاه می کند. 
این نگاه به سبب اینکه تبعات و پیامدهای 
زیانباری برای شــخص دارد و اســتفاده 
نادرست از عضوی که به امانت در اختیاراو 
نهاده شده ، امری حرام دانسته شده است.

)یوسف، آیات ۵1 و ۵2( 
خداوند چنین نگاه دزدکی و چشم چرانی 
را به عنوان خیانت به خویشتن قلمداد کرده 
و از مردمان خواســته است تا از آن پرهیز 
کننــد. این عمل موجبات خشــم الهی را 
فراهم می آورد)آل عمــران، آیات 161 و 
162( و از محبت خدا دور می سازد )انفال، 
آیه ۵8؛ و نیز نســاء، آیــه 10۷( بنابراین 
فرصت برای کمال چشــم و دستیابی به 
بصیرت و رویت خاص از دســت می رود و 
خداوند ربوبیت اسمای کمالی دیگر را از او 

سلب می کند. 
دزدان چشمی چون مخفیانه این گونه 
اعمال را انجــام می دهند و در حقیقت از 
مردم و نگاه دیگران شــرم و حیا می کنند 
ولی نسبت به خداوند این گونه شرم و حیا 
نمی ورزند دشمن خداوند قلمداد می شوند و 
خداوند نیز آنان را رسوا می سازد و آبرویشان 

را می برد.)نساء، آیات 10۷ و 108( 
بــرای رهایی از گرفتــاری به خیانت 
چشــمی راهکارهایی در قرآن مطرح شده 
اســت که از جمله آنها می توان به دوری 
از صحنه های محرک زا و فروهشتن چشم  
اشاره کرد. خداوند در آیه 31 و 32 سوره نور 
می فرماید: »به مؤمنان بگو چشم های خود 
را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند و عفاف 
خود را حفظ کنند این برای آنان پاکیزه تر 
است. خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه 
اســت؛ و به زنان با ایمان بگو چشــم های 
خودرا )از نگاه هوس آلود( فروگیرند و دامان 
خویش را حفظ کنند و زینت خود را، جز 
آن مقدار که نمایان است آشکارننمایند«. 
در این آیه بصراحت دستور داده شده که زن 
و مرد از نگاه های هوس آلود پرهیز کنند. 
در شــأن نزول آیه فوق از امام باقر)ع( 
 نقل شــده اســت که: جوانی از انصار در 
مســیر خود با زنی رو به رو شد چهره آن 

چشمچرانی؛خیانتچشم

نه »مرز«، تنها آبی و خاکی است، نه حمله، 
تنها زمینی و هوایی!

 نه هجوم، فقط نظامی است، نه شکست و 
ضربه، فقط ماّدی.

»تهاجم فرهنگی«، خطرناک تر از  »هجوم 
نظامی« است.

 در هجوم نظامی، طمع به خاک اســت و 
زمین، در شــبیخون فرهنگی طمع به اخاق 

است و دین!
 هجوم نظامی با سر و صدا و سرعت است، 

تهاجم فرهنگی، آهسته و آرام.
 آن، ترســناک و نفرت آفرین اســت، این 
فریبنده و جّذاب، آن، افراد را به دفاع و مقاومت 
وامی دارد، این به استقبال و پذیرش می فرستد.
 کشته آن، »شهید« است و مرده این، پلید!

 شهادت، دوست داشتنی است، اّما ابتذال، 

دو هجوم  و یک میدان 
جواد محدثی

نفرت انگیز.
 در هجــوم نظامی، دشــمن، اعام جنگ و 
دشمنی می کند و مهاجم فرهنگی، اعام دوستی!...

 در حمله نظامی، صفیر اّولین گلوله، همه را 
متوّجه خطر می سازد، اّما در تهاجم فرهنگی گاهی 
تا شلیک گلوله آخِر دشمن، هنوز عّده ای شبیخون 

را باور نمی کنند. آن پیداست، این پنهان!
 در آنجا، زمین از دســت مــی رود، اینجا 

شرف و دین.
 آنجا، درگیری با دشــمن، در مرزهاست، 
اینجا آسیب از حمله دشمن، درون خانه هاست.
 آنجا، بمب های خوشه ای می ریزند، اینجا 

شک و دودلی می انگیزند.
 آنجا ساح، موشــک و بمب است، اینجا 

ماهواره و امواج تصویری.
 در میدان حمله نظامی، پادگانها، مقرها و 

خطوط و خاکریزها بمباران می شود، در تهاجم 
فرهنگی مدرســه ها، مطبوعات، اندیشــه ها و 

عقیده ها.
 در آن درگیری، کوه و دشت و دریا میدان 
برخورد اســت، در این مقابله، نبرد در عرصه 
مجّات، رمان هــا، فیلم ها و کتاب ها )و فضای 

مجازی( است.
 آنجا میدان مبارزه، محدود اســت، اینجا 
گسترده، آنجا جنگی آشکار است، اینجا غارتی 

پنهان.
 اسیران آن میدان، »آزاده«اند و گرفتاران 

این میدان، »معتاد« و »آلوده«.
 آنجــا، شــهادت، خانواده ای را ســربلند 
می ســازد، اینجا اعتیاد و ابتــذال، دودمانی را 

شرمگین می سازد.
 پدر یک شهید، عزیز است، پدر یک آلوده، 

سرافکنده!
 در میــدان نظامی، مجــروح را به عقب 
برمی گردانند تا مداوا شود، در صحنه فرهنگی، 
پس از اولین زخم و ترکش، به خطوط جلوتر 

انتقال می یابد.
 تیر و ترکش، بر سر و دست می نشیند، ولی 

زهر هوس و ویروس گناه، بر ایمان و اندیشــه 
آسیب می رساند.

 در هجــوم نظامی، دشــمن از مرز آبی و 
خاکی وارد می شود، در تهاجم فرهنگی، از مرز 

فکری و روحی.
 آسیب خورده آن، انگیزه مبارزه و خصومت 
پیدا می کند و نیش خورده این، خلع ســاح و 

بی انگیزه می شود.
 تشــییع جنازه یک شهید، شهری را روح 
حماسه می بخشد، اّما آلودگی نسلی به ابتذال، 

روح جامعه را افسرده می سازد.
 هجوم نظامی، یک ملّت را مقاومتر می کند، 

و هجوم فرهنگی، سست تر می سازد.
 آنجا فشنگ، شلیک می  شود، اینجا آهنگ، 

پخش می شود.
 آنجــا در پــی »ماه«انــد، اینجــا دنبال 

»ماهواره«.
 گذرگاه های آن جبهه، سرباالیی است و 

عرصه های این میدان، سرازیری.
 آنجا از خود می گذرند تا به خدا برسند، 

اینجا از خدا می گذرند تا به خود برسند.
 قربانیان آن، شــهید راهِ »معروف«اند، و 

قربانیاِن این، کشته بیراهه »منکر«!
 بکوشــیم تا از مجروحــان این جبهه و 

ترکش خوردگان این حمله نباشیم.
 اگر هم آســیب دیده ایم، بــه درمانگاه 

»توبه« برویم
 و... تا دیر نشده، غّده گناه را »جّراحی« 

کنیم.
 آیا سامت روح و فکر، به اندازه »جسم« 

مهم نیست؟!
* ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر

زن، نظــر آن جوان را به خود جلب کرد و 
چشم خود را به او دوخت. هنگامی که زن 
گذشــت جوان همچنان با چشمان خود 
او را بدرقه می کــرد در حالی که راه خود 
را ادامــه می داد تا اینکه وارد کوچه تنگی 
شــد و باز همچنان به پشت سر خود نگاه 
می کــرد ناگهان صورتش به دیوار خورد و 
تیزی اســتخوان یا قطعه شیشه ای که در 
دیوار بود صورتش را شکافت! هنگامی که 
زن گذشت )و از چشم او ناپدید شد( جوان 
به خود آمد و دید خون از صورتش جاری 
است و به لباس و سینه اش ریخته! )سخت 
ناراحت شد( با خود گفت: به خدا سوگند 
من خدمت پیامبر)ص( می روم و این ماجرا 
را بازگو می کنم، هنگامی که چشم رسول 
خدا)ص( به او افتاد، فرمود چه شده است؟ 
جوان ماجرا را نقل کرد، دراین هنگام آیه 
فوق نازل شد. )وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 
14، ص 139، بیروت؛ تفسیر نمونه، مکارم 

شیرازی، دارالکتب االسامیه، ص 436( 
از امیرمومنان علی)ع( نیز روایت شده 
که فرمــود: »نعم صاِرُف الشــهوات َغُضّ 
االبصار؛ چشم پوشــی از نگاه بهترین عامل 
بازداری از شــهوت اســت.«)محدی ری 
شهری، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات 

اسامی، ج 1، ص ۷2( 
برای کنترل نگاه حتی خوب اســت از 
نگاه به لباس زیر زنان پرهیز شــود: »فإن 

َقَدرْت أن التَْنُظر الی ثَوِب المرأهِ التی التحُلّ 
لک َفاْفعل؛ اگر توان داری به جامه زنی که 
برای تو حال نیست نگاه نکنی، نگاه نکن«.

)منتخب میزان الحکمه، ص 230، ح 2۷49( 
توجه به زیان های دنیوی و آخرتی خیانت 
چشم می تواند خود عامل بازدارنده باشد. از 
رسول خدا)ص( روایت شده که فرمود: »هر 
کس چشــم را از نگاه حرام و هوس آلود پر 
کند خداوند در روز قیامت آن را از آتش پر 
می نماید، مگر توبه کند و از راه )نادرســت( 
باز گردد.«)میزان الحکمه ، ج 10، ص ۷۷( 

علی میرزامحمد

همچنین توجه به فوائــد ترک گناه و 
رسیدن به کماالت، خود عامل دیگری برای 
ترک این گناه است. علی)ع( فرمود: »ُغّضوا 
أبصارکم تََرْوَن الَعَجائِب؛ چشم های خود را 
فرو بندید تا عجاب )عالم معنی( را مشاهده 
کنید.«)منتخــب میزان الحکمه، ج 1، ص 
۵04، ح 613۷( و حضــرت امام صادق)ع( 
نیز فرمود: »من ترکها هلل ال لغیره أْعَقَبُه اهلل 
ایمانا یجد طعمه؛ کسی که نگاه به نامحرم را 
ترک گوید برای خدا نه غیر خدا به دنبالش 
خدا شــیرینی ایمان را به او می چشاند«.

)همــان، ص ۵04، ح 6141( و قرآن هم 
می فرماید: »ذلک ازکی لهم؛ این نگاه نکردن 

پاکیزه تر است برای آنان«.)نور، آیه 30( 
اگر شخص، خود را در محضر خدا بداند 
و بر این باور باشــد که عالم محضر خداوند 
و او حتی مخفی ترین هــا را می داند: یعلم 
خائنــه االعین؛ و  از نگاه دزدکی آدمی نیز 
آگاهی دارد، در آن صورت اســت که رفتار 
خویش را تغییر می دهد و از خدا شرم و حیا 

کرده و از گناه در برابر دیدگان حضرت حق 
پرهیز می کند. 

از علی)ع( سؤال شد که چگونه می توان 
از حرام چشــم فرو بست؟ در پاسخ فرمود: 
لِع علی ِسْتِرک؛  »بالُخُموِد تَْحَت ُسلْطاِن الُمَطّ
با اطاعت و فرمانبرداری از سلطانی که مطلع 
بر اعمال مخفی توســت«.)میزان الحکمه، 
همان، ج 10، ص 81، ح 20300 و ترجمه 
المیزان، ج 13، ص 6326( از بهترین راه های 
چشم از حرام بستن، حاضر و ناظر دانستن 

ناظر آگاهی است که بر همه اعمال آشکار 
و نهان ما احاطه دارد و از سر ضمیر، مطلع 
است و هم اوست که فردای قیامت حسابرس 

و حاکم است. 
خداوند در قرآن می فرماید: »تعلُم خائَِنه 
االَعُین؛ خدا از خیانت چشم ها آگاه است.« و 
در حدیثی در تفسیر آیه می خوانیم: »منظور 
نگاهی است که شخص، در حال نگاه وانمود 
کند که نگاه نمی کند، خدا از این نگاه آلوده 
نیز با خبر اســت.«)میزان الحکمه، ج 10، 

ص ۷6( 
خداونــد در ضمن آیه که فرمان به فرو 
بســتن چشــم ها داده می فرماید: »إن اهلل 
خبیر بما یصنعــون؛ خداوند از آنچه انجام 
می دهند آگاه اســت.« این جمله  اشاره به 
 این نکته اســت که خداوند از رفتار انسان 

خبر دارد. 
رســول خــداـ  صلی اهلل علیــه و آلهـ  
چشمان با ارزش را این گونه توصیف می کند: 
»ُکُلّ َعْیٍن باِکَیٌه یَوَم الِقیاَمِه ااِّل ثًَاًثَُه اَعُیٍن: 
ْت َعْن  َعْیٌن بََکْت ِمْن َخشــَیِه اهللِ َو َعْیٌن َغَضّ
َمحاِرِم اهللِ َو َعْیٌن باتَت ســاِهَره فی ســبیِل 
اهلل«؛ همه چشم ها روز قیامت گریانند جز سه 
چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید، چشمی 
که از نامحرم فرونهاده شود، چشمی که در 
راه خدا )و پاســداری از کیان اسام( شب 
زنده دار باشد. )بحاراالنوار، ج 101، ص 3۵(
آزادکردن دل به فروهشتن چشم

نگاه، دریچه ای به ســوی گناه و سقوط 
است؛ چرا که دل با دیدن، گرفتار می شود 
و در زنجیــری از گناهــان می افتد که او را 
به ورطه نابودی و ســقوط از مقام انسانیت 

می کشاند.
باباطاهر با توجه به تأثیرات منفی نگاه 

می سراید:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هرچه دیده بیند دل کنه یاد
بسازم خنجری نیشش ز پوالد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

البتــه خاســتگاه این شــعر طاهر در 
آموزه های اســامی نهفته اســت، چرا که 
 اشعار فارسی درگذشته درحقیقت برگرفته 
از آموزه های اسام بوده یا تفسیر آیات قرآن 
است؛ چنانکه شعرهای عطار، سنایی، مولوی، 
حافظ و سعدی این گونه است. امام علی)ع( 
راحتی دل هــا را در رهایی از نگاه های هیز 
و چشم چرانی و از طریق چشم فروهشتن 
می داند و می فرماید: »من غض طرفه اراح 
قلبــه؛ هرکس چشــم خــود را از نامحرم 

فروبندد، قلبش راحت می شود. )غررالحکم، 
ح 9122(

برخی آثار نگاه حرام و 
چشم چرانی

انســان همواره در حال نظــر کردن و 
نگریستن است و برای همین چشم خویش 
را باز نگه می دارد و سر می گرداند تا اطاعات 
و دانشــی از پیرامون به دست آورد و منافع 
خویش را تامین و از مضرات پرهیز کند. پس 
گردش چشمان و نگاه کردن اختیاری چشم 
همانند نفس کشیدن است، ولی انسان باید 
توجه داشته باشد که این نگاه و نظر می تواند 
به دیدن تبدیل شود و از حالت غیرطبیعی 
به اختیاری تغییــر ماهیت دهد. از این رو 
میــان نگاه نخســت و نگاه های پس از آن، 
تفاوت حکمی و آثاری است! یعنی یک حکم 
حال و جواز، به حرام تبدیل می شود و به 
تبــع آن، آثار آن بر دل و جان و روح آدمی 
باقی خواهد ماند. گاه این آثار می تواند بسیار 
مخرب و زیانبار باشد. از این رو امام صادق)ع( 
نگاه دوم را خطرساز و نگاه سوم را هاکت 
بار دانســته و می فرماید: اول النظره لک و 
الثانیه علیک وال لک و الثالثه فیها الهاک؛ 
نــگاه اول )ناخودآگاه بــه نامحرم( برای تو 
جایز و حال است؛ و نگاه دوم ممنوع است 
و حرام؛ و نگاه سوم، هاکت بار است. )من 

الیحضره الفقیه، ج 3، ص 4۷4، ح46۵8(
پیامبــر اکرم)ص( نیز از اســتمرار نگاه 

کردن برحذر داشــته و می فرماید: ایاکم و 
فضول النظر فانه یبدر الهوی و یولد الغفله؛ 
از نگاه های اضافــی بپرهیزید چرا که تخم 
هوس می پراکند و غفلت می آورد.)بحاراالنوار، 

ج 69 ، ص 19(
پس اگر کســی خواهان راحتی دل از 
همه گرفتاری ها و اسارت شهوات باشد، باید 
در نگاه، توجه خاص داشــته باشد؛ چرا که 
نگریستن همان و دل دادن همان و گرفتاری 

و بدبختی ها نیز همان.
خداونــد در آیات 30 و 13 ســوره نور، 
چشم چرانی را زمینه ساز آلودگی به فحشا 
و فساد جنسی دانسته و به مؤمنان هشدار 
می دهد که مراقب نگاه های خود باشــند و 
اجازه ندهند که به چریدن خود ادامه دهد 
و حرکات خیانت آمیز داشــته باشد. در این 
آیات که حکم حرمت چشــم چرانی و نگاه 
به نامحرمان بیان شــده، به این نکته توجه 
می دهد که انسان ها به سبب همین نگاه و 

چشم چرانی گرفتار زنا می شوند.
 از امام صادق)ع( نقل شده که مقصود از 
»حفظ فروج« در هر آیه ای، همان حفظ از 

زنا است؛ جز همین آیه که منظور، حفظ از 
نظر و چشم چرانی است. )تفسیر نورالثقلین، 
ج 3، ص ۵88، ح 91( ولی شکی نیست که 
این حرمت از چشم چرانی نیز به سبب همان 

گرفتار شدن انسان به زناست.
به سخن دیگر، هر چند که چشم چرانی 
خــودش به عنوان یک فعــل دارای حکم 
مشــخصی چون حرمت اســت که از بیان 
امام صادق)ع( به دست می آید، ولی از نظر 
آثار نیز می بایســت توجه داشت که چشم 
چرانی، انســان را به جاهای خطرناک تری 
می کشاند که زنا از نتایج آن خواهد بود. از 
این رو امام صادق)ع( در سخنی دیگر نگاه 
را بذر شــهوت و فتنه می داند و نسبت به 
کنترل و مدیریت نگاه و چشم هشدار داده 
و می فرماید: ایاکم و النظره؛ فانها تزرع فی 
القلب الشهوه و کفی بها لصاحبها فتنه؛ از 
نگاه )ناپاک( بپرهیزید که چنین نگاهی تخم 
شهوت را در دل می کارد و همین برای فتنه 
و امتحان صاحب آن دل بس است. )تحف 

العقول، ص 30۵(
این فتنه ای که امام صادق)ع( از آن باز 
می دارد، همان گرفتار شدن به فتنه زناست 
که آدمی را ساقط می کند و اجازه نمی دهد 

تا در مسیر بالندگی و رشد گام بردارد.
رسول خدا)ص( در این باره فرموده است: 
»لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، العین 

زناهــا النظر؛ هر عضوی از بنی آدم بهره ای 
از زنا دارد و زنای چشم نگاه کردن به بدن 
نامحرم است.« )جامع االخبار، ص 408، ح 
1129، به نقل از منتخب میزان الحکمه، ج 

1، ص ۵04، ح 6141(
از نظر آموزه های اسام نگاه به نامحرم 
حتی به لباس و مــو و جاهایی که از نظر 
شرعی جایز است مانند دست و چهره، زمانی 
که آدمی را به گمراهی می کشاند حرام است. 
با این همه، اگر این نگریســتن به نامحرم، 
چنین تاثیری نداشته باشد باز می بایست از 
آن پرهیز کرد؛ زیرا تاثیرات بد وضعی خود 

را بجا خواهد گذاشت. از این رو از حضرت 
مسیح)ع( نقل شده است که فرمود: هرگز 
تیزنظــر نباش به ســوی چیزی که برایت 
حال نیســت؛ زیرا تا زمانی که چشمت را 
حفظ کنی دامنت آلوده به زنا نمی شود و اگر 
بتوانی به لباس زنی که برایت حال نیست 
نگاه نکنی، این کار را انجام بده.« )منتخب 

میزان الحکمه، ص 230، ح 2۷40(
نــگاه حرام عاوه  بر آثار جســمی آثار 
روانی نیز به دنبال دارد،. از جمله حسرت و 
افسوسی که بر دل ها می رود. علی)ع( نسبت 
به نگاه کردن هشدار می دهد و می فرماید: 
»من اطلق طرفه کثر اسفه؛ هر کس چشم 
خویــش را آزاد گذارد، همیشــه اعصابش 
ناراحت بوده و به آه حســرت دائمی گرفتار 
می شــود.« )میزان الحکمه، محمدی ری 
شهری، همان، ج 10، ص ۷4 و غرر الحکم، 

ج 2، ح 304(
و در جای دیگر فرمود: »من اطلق ناظره 
اتعب حاضره؛ هر کســی چشم را رها کند 
زندگی فعلی خود را به رنج و ناراحتی گرفتار 
کرده است.« )منتخب میزان الحکمه، ج 10، 

ص ۵04، ح 61313(
و حضرت امام صادق)ع( فرمود: »کم من 
نظره اورثت حسره طویله؛ چه بسیار نگاه ها 
که حســرت طوالنی و همیشگی را در پی 
دارد.« )همان، ج 10، ص ۵04، ح 6133(

این حســرت به دالیل مختلف ممکن 
است پدید آید که یکی از آنها عدم دسترسی 
به آنچه دیده است. وقتی انسان نتواند چیزی 
را به دست آورد، درحسرت آن می ماند که 
گاه این حسرت به حسد تبدیل می شود و 
در شــکل فعلی آن رفتار آدمی را نیز تغییر 
می دهد که نمونه آن قتل برادر و مانند آن 

است. )یوسف، آیه 9؛ مائده، آیه 30(
در حقیقت انســانی که نگاهی شهوت 
انگیــز دارد، عقــل خویش را بــه تباهی 
می دهد و نگاه، زمینه ساز شهوت و شهوت 
موجب زوال عقل می شود. از این رو حضرت 
امیرمومنان علی)ع( نسبت به هرگونه شهوت 
برخاسته از رفتارهای نادرست از جمله چشم 
چرانی هشدار می دهد و می فرماید: »ذهاب 
العقل بین الهوی و الشهوه؛ نابودی عقل در 
هواپرستی و شهوت است.« )همان، ج 1 ص 

360، ح 4421(
بنابرایــن در بیــان آثار نــگاه حرام و 
چشــم چرانی می توان به مســائلی چون 

ارتکاب به زنا، حسرت و نومیدی، افسردگی 
و ناراحتی، آســیب های جسمی و روحی و 
اختافات خانوادگی و جدایی همســران و 
فروپاشی بنیاد خانواده، تعرض افراد بیماردل 

و مانند آن  اشاره کرد.
خواسته های نفسانی و مهار آن

نفس انســانی دارای حــاالت متعددی 
است. از زمانی که روح در کالبد خاکی دمیده 
می شــود و نفس انسانی شکل می گیرد که 
از آن به روان یاد می شــود تا زمانی که این 
نفس، از کالبد خارج می شود، هر دم احوالی 
به خود می گیرد که از جمله احوال نفس، 

انحراف و آلودگی به گناه و فجور و در نتیجه 
آن بیماری و تباهی است.

این انحراف به ســبب خواســته های 
افراطی نفس و گرایش به تزیین و ارضای 
خواسته های مادی و شهوانی بیش از اندازه 
نیاز انسان است. این گونه است که گرفتار 
بدی و شرور می شود و راه فجور و عبور از 
مدار عدالــت و تقوا را در پیش می گیرد و 

تباهی را برای انسان رقم می زند.
یکــی از مهم ترین مباحث در انســان 
شناسی، شناخت این احوال نفس و مدیریت 
و مهار آن است؛ زیرا خوشبختی و بدبختی 
انسان در دوسرا به این مسئله بستگی دارد. 
آموزه های الهی در حقیقت برای بیان این 

مسائل و چگونگی مدیریت نفس است. 
انســان همــاره باید مواظب باشــد تا 
مدیریت نفس در اختیار قوه عاقله باشــد؛ 
نه قوای شــهوانی و غضبانی؛ زیرا این دو، 
گرایــش به افراط داشــته و انســان را به 

انحراف می کشاند.
انســان برای اینکه قوه شــهوانی اش 
تغذیه نشــود، باید ابزارهایی را که موجب 
برانگیختگی شــهوانی می شود، مدیریت و 
مهار کند. از آنجا که چشــم و نگریســتن 
و دیدن و بینایــی، ابزارهای برانگیختگی 
شهوت است باید آن را محدود و مهار کرد. 
بر همین اساس است که در آموزه های اسام 
از چشم چرانی برحذر داشته شده است؛ زیرا 
مهم ترین عامل برانگیختگی شهوت جنسی 
و بلکه همه نوع شهوات است؛ چرا که انسان 
با دیدن تحریک و برانگیخته می شود و دل 
به آن چیز می سپارد و خواهان آن می شود.

بر اســاس آیات قرآن علــل و عواملی 
موجب می شود تا نابهنجاری های اجتماعی 
از جمله مزاحمت زنــان در جامعه ایجاد 
شود. از این رو از دو جنس خواسته شده تا 
بسترها و زمینه  ها و علل و عوامل ایجادی 
نابهنجاری ها را شناســایی و از آنها پرهیز 

کنند. 
این علل و عوامل به هر دو سویه زن و 
مرد مربوط می شود؛ زیرا هر دو می توانند 
بســتر نابهنجاری رفتــاری و مزاحمت ها 

را فراهــم آورند. به عنوان نمونه پوشــش 
نامناسب زنان و ســخنان شهوت انگیز از 
سوی آنان و چشم چرانی، از مهم ترین علل 
و عوامل مزاحمت ها و انحرافات جنســی و 

شهوانی است.
مردی که چشــم فروهشته دارد و به 
تعبیر قرآنی غض بصر می کند، تحت تاثیر 
زنی قرار نمی گیرد و شیطان او را وسوسه 
نمی کند، اما اگر چنین نباشد شیطان او 
را وسوسه می کند؛ زیرا به هر حال، زیبایی 
زنی موجب شگفتی او می شود و دلش را 
می لرزاند و زمینه مزاحمت ولو به نگاه های 
تیز و تند را فراهم می آورد و او را چشــم 

هیز می گرداند. 
هیز شدن مردان به سبب شگفت آوری 
زیبایی زنی یا زنانی اتفاق می افتد. البته 
برخی از مردان به ســبب چشم چرانی 
مزاحمت کامی و نگاهی و رفتاری و مانند 
آن را خواهند داشت. خداوند در آیه 30 
سوره نور می فرماید: ای پیامبر! به مردان 
 مومن بگو: »چشم هایشان را از نگاه حرام 
فرو کاهند، و دامانشان را در امور جنسی 
حفظ کنند. که این برای آنان پاک کننده تر 
و رشدآورتر است، چرا که خدا به آنچه با 

زیرکی انجام می دهند آگاه است.« 

»چشــم چرانی« و نگاه بــه نامحرم 
گذرگاه ورود به منجاب انحرافات و فساد 

جنسی است. 
نگاه کردن به ناموس دیگران،  خواست 
شیطان است. چشمی که تیرهای آلوده نگاه 
را به  نامحرمان پرتاب می کند، محل کمین 
شیطان است. شیطان از کمان چشم های 
او ناموس دیگران را نشانه می گیرد. پیامبر 
َظُر َسهٌم  خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: »الَنّ
َمْســمُوٌم ِمْن ِسهاِم اِبلیَس؛ نگاه به نامحرم 
تیر زهرآلودی از تیرهای شیطانی است«. 

)بحاراالنوار، ج 101، ص 31(


