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  ﴾5﴿   نگاه حرام در اسالم

  سرآغاز
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  نـام تـو بهتـرين ســرآغاز    اي
  نام تو نامه كـي كـنم بـاز    بي
  

 د هللا وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفىاحلم
يعني شيطان با  »الشَّْيطَاِن َحَباِئلُ النَِّساُء«: فرموده است پيامبر گرامي اسالم 

استفاده از ابزارهاي جنسي و ميالن طبيعي و فطري كه در وجود زن و مرد به 
ند و در افك ها را در دام فحشا و منكرات مي انسان وديعت نهاده شده است، اكثر

خواهم در اينجا به نكته  كند، مي ديني مبتال مي باري و بيبندو آخر هم آنها را به بي
و آن اين كه شيطان فقط تاكنون توانسته است با آرايش و  ،ديگري اشاره كنم

ها تزريق نمايد، اما خداوند اين تزوير و  هاي خود را به قلب انسان پيرايش وسوسه
: فرمايد را ضعيف معرفي نموده است، اين است كه مي هاي شيطان تزيين و نيرنگ

﴿¨β Î) y‰øŠx. Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ%x. $̧ŠÏè |Ê ∩∠∉∪﴾.  
صفت كه به شـيطان هـم درس چـاالكي و شـيادي      هاي شيطان ولي امروز انسان

دهند، توانسته اند با ابزار گوناگون زنان و مردان را بازيچه دست خود ساخته و  مي
زمـان نمـادي از    فساد سوق دهند، از زنـان جامعـه كـه در هـر     به لجنزارهاي فتنه و
كوچـه و   ت بوده اند، يك عروسك خياباني سـاخته و در هـر  عفت ناموس و شراف

گذارنـد، امـروزه ايـن نماينـدگان شـيطان كـه        اي آنها را به نمـايش مـي   كوچه پس
نيرنگ انساني و با  نظير مساوات رياست آن را غريبان به دست دارند با سرپوش بي

حيايي را در جامعه انساني به ارمغان آورده اند، آنهـا   همه فحشا و بي» حقوق زنان«
كنند حق زن تنها با چادرنداشتن و رقصيدن در محافل مردان و صيدكردن  فكر مي

كـردن   پـذير اسـت، گـويي سـلب     ها امكان گاه ها و تفريح هاي جوانان در پارك دل
  .رسدين زن به حق او است يگانه راهحيا، عفت، شرافت، دين و ايمان زن 



    

 
    

  
 

 

  ﴾6﴿   نگاه حرام در اسالم

عفتي و فحشا در  امروزه جهان كفر با تمام ابزارهاي خود سعي دارد با ايجاد بي
جوامع بشري و به ويژه در جامعه اسالمي توانمندي روحـي و معنـوي مسـلمانان را    

هـا،   هـا، رسـتوران   منـازل، مغـازه  . خنثي نموده و تسلط خويش را برآنهـا رقـم بزنـد   
هاي تصويري اعـم از تلويزيـون،    تر از آن رسانه ها مهم ديوارهاي ساختمان ها، هتل

دادن زنـان، ايـن    هاي مناسب براي نمايش ها بهترين مكان سينما، ويدئوها و ماهوراه
  .باشند سنبل شرافت و نماد عفت و ناموس مي

چرانـي و نگريسـتن بـه محاسـن زن      بديهي است اولين پله نردبان فحشا از چشم
گـردد، بـدين خـاطر سـنت مملـو از ارشـاداتي راجـع بـه حفـظ و           م آغاز مينامحر

باشد، قرآنكريم به اين موضوع تا جائي اهميـت داده كـه بـه     نگهداري از چشم مي
مردان و زنان يكسان امر كرده است، تا چشمان خود را فرو اندازد و حياي خود را 

كنم چون مؤلف محتـرم   فرساي خواهم در اين موضوع بيشتر قلم حفظ نمايند، نمي
هاي موضوع را مورد بحث قرار داده است، اميدوارم خداوند بـه فضـل    همه گوشه

مسلمانان قرار داده و آن را  اي براي حفظ عفت و شرافت خود اين نوشتار را وسيله
هاي دشـمنان اسـالم قـرار دهـد، كتـاب حاضـر كـه در ايـن          ي در مقابل حملهسپر

هاي خاصي است، و آن اين كه مؤلف در  ويژگيموضوع نوشته شده است داراي 
عفتي الزمه تمدن آن است، اين كتاب را  حجابي و بي اي كه بي قلب اروپا و جامعه

بدين خاطر احساسات حاد ايشان در صفحات كتـاب جابجـا مشـاهده    . نوشته است
هـاي خـويش    د عنايـت روادر موالنا عبيداهللا مالزهي را مـ خداوند تعالي بر. شود مي
ر دهد كه فرصت گرانبهاي خود را صرف ترجمه اين كتـاب نمـود تـا بـرادران     قرا

  .ديني بتوانند از آن استفاده كامل ببرند
 .اهللا وبركاته ةوالسالم عليكم ورمح

  حفيظ اهللا مالزهي
  ).1422محرم  19(يه تعليم القرآن شورشادي كورين زاهدان ملزه عوح



    

 
    

  
 

 

  ﴾7﴿   نگاه حرام در اسالم

  پيشگفتار
  :به قلم حكيم محمد اختر

  
  الرمحن الرحيمبسم اهللا

 :الكريم هنحمده ونصيل عىل رسول
هـاي   بچـه ( در عصر حاضر براي صـاحبان ديـن و تقـؤا و تمـام سـالكان، فتنـه؟      

با اين حال چون در اين فتنه مـوانعي كـه شـايد    . بزرگتر از فتنه زنها است) ريش بي
را  تواند نفـس انسـاني   شود، شيطان مي در مورد زنان به چشم بخورد كمتر ديده مي

چراني به  هرچه سريعتر به آن مبتال نمايد، تا اين كه آنها را ناآگاهانه به ورطه چشم
  :فرمايد علي تحانوي در اين مورد مي موالنا اشر ف. كشاند زنان بيگانه مي

ــامحرم، از قبيــل نگــاه    -1 ــا بچــه ن ــا زن ي ــوع ارتبــاط نامشــروع ب كــردن،  هــر ن
دن او لباس خود را آراستن، و يـا  كر كردن يا به خاطر خوش كردن، خلوت صحبت

هاي زيـادي بـه دنبـال دارد و مسـبب      زشتي ، در واقع...كردن صدا و به خاطر از نرم
  .گنجد شود كه در قيد تحرير نمي مصائب بيشماري مي

همانگونـه كـه در دوزخ انسـان بـين     (مجازي يك عذاب الهي اسـت  عشق  -2
 هاي متعـدد بـه عشـق    چراني همچنان انسان پس از چشم) موت و حيات معلق است

شـود، و زمينـه تبـاهي     و حتي از خواب و آرامش محروم مي .شود مجازي مبتال مي
شـود، امـروز    ها كشانده مـي  دين و دنيا را فراهم نموده در آخر به بيمارستان ديوانه

ها به علـت همـين عشـق مجـازي بـه سـر        خانه نهدرصد بيمارهاي رواني در ديوا 90
هـا و   هاي مبتذل در سـينماها، ويـدئوها و تلويزيـون    تماشاي فيلم برند كه پس از مي

شـان را از دسـت    ي عشقي ديوانه شـده و تعـادل روانـي   ها ها و كتاب خواندن رمان
  .داده اند

چراني منجر به عشق و سپس منجر به  اين چشم) خداي نخواسته(اگر  -3
و باهم (برند  ر ميارتكاب فحشا باشد، آنگاه هردو طرف براي هميشه در ذلت به س

كه يك پدر دوست دارد فرزندش باعزت  ههمانگون). ديگر روبرو نخواهند شد
زندگي كند و ذلت فحشا بر دوش او نباشد، خداوند منان نيز دوست ندارد بنده او 

اي ذليل باشد، بايد باتقوا باشد و يك زندگي  به علت عمل رسواكننده



    

 
    

  
 

 

  ﴾8﴿   نگاه حرام در اسالم

هرگاه . تفا نموده و از حرام اجتناب نمايدداشته باشد، به حالل اك اي آبرومندانه
ان را خنك كنند، بندگان خاص اهللا با عبادت ش هاي دنيا چشم صاحبان دنيا با لذت

آاليش است،  و بندگي او لطف اندوز باشند، اين لذت در واقع لذت دائمي و بي
اين  ..ل دنيا همراه با هزاران گرفتاري و مصيبت است و فاني استههاي ا لذت
ها تغيير  كند، اما پس از چند روزي چهره باي چندروزه انسان را بسان ديوانه ميزي

اين . گيرد كرده و در دوران پيري اين چهره زيباي يك منظره عجيبي به خود مي
بيماري پرخطر بسياري از جوانان را در دام هالكت گرفتار نموده است، قرانكريم 

 βÎ) ©!$# 7Î7yz¨﴿: فرمايد شده است مي اي كه در مورد حفظ حجاب نازل در ذيل آيه

$ yϑ Î/ tβθãè oΨóÁ tƒ ∩⊂⊃∪﴾ )كند، شايد  صنعت تعبير ميچراني يا واژه  در اين آيه از چشم
هاي  ها و خيال كردن به زن نامحرم آرمان به خاطر اين باشد كه انسان پس از نگاه

ها  زوها و خيالخداوند با اين تعبير به همان آر. كند زيادي در ذهن خود ترسيم مي
ذيل اين آيه چهار » روح المعاني«كند، چنانچه عالمه محمود در تفسير  اشاره مي

باستعمال سائر ( - 2. چراني چشم لمنظر،اله احبا -1: فرمايد صورت بيان مي
گرفتن با آنها مانند حواس  يعني استفاده از ساير اعضا و حواس و لذت) وارحالج

خداوند از حركات ) بتحريك الجوارح( -3. و شامهباصره، سامعه، ذائقه، المسه 
اعضاي همه اعضاء باخبر است، زماني كه شخص به خاطر نيل به هدف خود همه 

گيري  از آنچه قصد و تصميم) بما يقصدون بذلك( -4 .برد خود را به كار مي
هدف از بيان اطالع خداوند اينست كه خداوند . كند، نيز خداوند باخبر است مي

فرادي را مهمل نخواهد گذاشت، بلكه آنها را تعقيب و مجازات خواهد چنين ا
ام، همه  تهمن با بسياري از كساني كه به اين بيماري مبتال بوده اند مالقات داش .كرد

شود، خواب و آرامش از  آنان اعتراف دارند كه زندگي ما بسيار ناگوار سپري مي
دست به خودكشي بزنيم، خواهيم  دست رفته، آرزوي مرگ داريم، گاهي مي

هاي ما را فرا  صحت و تندرستي ما از دست رفته است، ترس و وحشت قلب
گرفته، قلب و روان ما رو به ضعف و سستي نهاده است و براي هيچ كاري ذوق و 
اشتياق نداريم، در واقع اينها خود يكي از كيفرهاي اين عمل ناروا است كه در 

ر توسط موالنا محمد هاشم بن حسن مظاهري كتاب حاض. رسد دنيا به انسان مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾9﴿   نگاه حرام در اسالم

تأليف شده است، بنده بعضي موارد آن را مطالعه نمودم، و بنا به درخواست ايشان 
سطور باال را تحرير نمودم، اميدوارم خداوند منان كتاب را مداوايي براي اين 
 بيماري قرار داده و اين مقدمه كوتاه را همراه با كتاب مورد قبول درگاه خويش

  .قرار دهد، و آن را براي همه مسلمانان مفيد قرار دهد
  محمد اختر عفا اهللا عنه

  همق 1409صفر المظفر  14
  كراچي 2خانقاه گلشن اقبال 



    

 
    

  
 

 

  ﴾10﴿   نگاه حرام در اسالم

  مقدمه
  به قلم موالنا مفتي اسماعيل

 )نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم(
 و اگر كسي ،شمار است احسان و انعام خداوند سبحان بر اين انسان خاكي بي
همانگونه كه قرآنكريم  .بخواهد آنها را محاسبه كند، هرگز نخواهد توانست

βÎ)uρ (#ρ﴿: فرمايد مي ‘‰ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øtéB﴾ »و اگر نعمت هاي ( »34/ابراهيم
  ) خدا را شماره كنيد، هرگز نمي توانيد آنها را به شماره آوريد

نرم و نازك آفريده و چه  بينيم كه خداوند ميان اين چشم را چگونه مي
داند كه اگر انسان از چشم  فوايدي را در آن به وديعت گذاشته است، هركس مي

اين  با اين حال كساني كه از. گوئي از همة دنيا محروم شده است محروم شود،
برند و از آن به نحو احسن استعمال نموده و شكر  نعمت الهي استفاده بهينه مي

در  كوشند، بسيار اندك هستند، نگاه ميند، و براي حفظ آور الهي را به جا مي
چنانچه در يك . قرآنكريم موارد زيادي براي استفاده بهينه از چشم بيان شده است

Ÿξ﴿: فرمايد آيه مي sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î=äz ∩⊇∠∪﴾ »آيا (  »17/الغاشيه
  ) شده؟با تأمل به شتر نمي نگرند كه چگونه آفريده 

ö≅è% (#ρ﴿: كند ميآية ديگري به نگاه عبرت رهنمايي  و در çÅ™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎫ÏΒ ÌôfãΚ ø9$# ∩∉®∪﴾»در زمين بگرديد : بگو(» ۶۹/النمل
  )پس با تأمل بنگريد كه سرانجام گنهكاران چگونه بود؟

: فرمايد رد استعمال نادرست ميجاي ديگر راجع به حفظ نگاه از مواو در  
﴿≅è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ óΟßγ y_ρ ãèù﴾ »به (» 30/النور

از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و [چشمان خود را : مردان مؤمن بگو
  .)فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند] عورت ديگران

%è≅﴿: فرمايد نان نيز ميو در خصوص ز uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z⎯ôÒ àÒøó tƒ ô⎯ÏΒ 

£⎯Ïδ Ì≈ |Á ö/r&...﴾ »چشمان خود را از آنچه حرام است : به زنان باايمان بگو(» 31/النور
  )فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند،



    

 
    

  
 

 

  ﴾11﴿   نگاه حرام در اسالم

  :فرمايد مي شود و به عنوان مثال زرگ بيان ميهم امتنان به اين نعمت بگاهي  
 ﴿Ÿ≅ yè y_uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ...﴾»و براي شما گوش و چشم (  »9/السجده

شود چنين بيان شده  چشم مييي كه در مورد ها و در جاي ديگر محاسب..) آفريد
β¨﴿: است Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ 

] كه ابزار علم و شناخت واقعي اند[گوش و چشم و دل  زيرا(» 36/االسراء«.﴾∪∌⊃∩
  .)مورد بازخواست اند

كوتاه سخن اين كه خداوند منان اين نعمت عظيم را بدون قيمت به مـا عنايـت   
آوريم، ولي متأسفانه به آن خيانـت نمـوده    فرموده است، پس سپاس او را به جا مي
اينجاست كـه ايـن خيانـت را    ت مصيب. كنيم و از آن در موارد نادرست استفاده مي

كلي و فراگير رواج يافته اسـت، بـه    به طور حجابي داند، زيرا بي كسي خيانت نمي
ويــژه در كشــوري چــون انگلســتان كــه مؤلــف محتــرم در آن ســكونت دارد، در  

دانستند، اما امروزه كسـي   چراني را كرداري زشت و مهلك مي گذشته مردم چشم
آورد، به راسـتي كـه در ايـن عصـر فتنـه و       اب نميآن را يك گناه معمولي به حس

همـين موضـوع در     چنين كتابي بسيار ضـروري اسـت كـه پيرامـون     آشوب تأليف
ــار ــايخ    چه ــاي مش ــو گفتاره ــنت و در پرت ــاب و س ــده و  چوب كت ــان وع و بزرگ

دوسـت  . وعيدهايي بيان شود كه موجب امتناع مسلمانان از اين گناه عظـيم گـردد  
فرسـايي   باشد كـه در ايـن موضـوع قلـم     ابل تقدير و تشكر ميقعزيزم موالنا هاشم 

خداوند اين كتاب را مورد قبول خويش قرار داده و به مؤلف محتـرم هـم   . نمودند
از زمان تحصـيل دوسـت و آشـنا    پاداش نيك عنايت فرمايد، بنده با مؤلف محترم 

 رنپورهم در حوزة علميه گجرات و هم در حوزه علميه مظـاهر العلـوم سـها    هستم،
در زمان تحصيل نيز فردي  آن جنابآنجا رفتم زماني كه براي تحصيالت عالي به 

فرمودند، و با بزرگان  بسيار باتقوي و پرهيزگار بودند، در مجالس تبليغ شركت مي
بند بودند، پس از اين كـه   شتند و به ذكر و اوراد بسيار پايو مشايخ كرام ارتباط دا

فارغ التحصـيل شـدند، شـروع بـه حفـظ قـرآن مجيـد         علميه مظاهر العلوم از حوزة
را نيز حاصل نمودند، سپس در منطقـة خـود در حـوزة     يمنمودند، و اين نعمت عظ

هجـري ازدواج   1388علمية فرقانيه به خدمت مشغول شدند، سپس در اواخر سـنة  



    

 
    

  
 

 

  ﴾12﴿   نگاه حرام در اسالم

خداوند منان بـه ايشـان در آنجـا    شدند،  نمودند، و در همين ايام به انگلستان منتقل
آنجا شروع به دعوت اهل انگلستان نموده . يز عزت و سعادت و موفقيت بخشيدندن

و حوزة علمية رحيميه امداديه را بنيان نهادند، سپس در نزديكي بوسـتن دارالعلـوم   
عالي را بـا ايـن خـدمات ارزنـدة      هالكمب شروع به خدمت نمودند، خداوند جناب
بي كـه ايـن   كتـا . عة دين قرار دهـد ايشان موفق گرداند، و ايشان را سبب نشر و اشا

ورده اند، انشاء اهللا بسيار مفيـد  متعفني برشته تحرير درآبرادر عزيز در چنين محيط 
باشند، در واقع ايشان با تـالش پـي در پـي و     خواهد شد، مĤخذ كتاب نيز معتبر مي

ه را بپـذيرد و آن را  ددريغ خود موارد جمع نموده اند، خداوند اين كاوش ارزنـ  بي
   .ها قرار دهد يتي براي بقيه انساناه هدار

إىل يـوم  مجعـنيأ آلـه وأصـحابه وأتباعـه وحممد وعـىلوصىل اهللا عىل خري خلقه 
 .الدين



    

 
    

  
 

 

  ﴾13﴿   نگاه حرام در اسالم

  مقدمة مؤلف
حجـابي و   كسي با فضاي آلوده و متعفن انگلستان ناآشنا نيست، جـايي كـه بـي   

هالكت عياشي به انتهاي خود رسيده است، اما شگفت اينجاست كه آنچه موجب 
آن را ... سـواد و  و بدبختي آنها است، اعم از فقر او ثروتمندان، افراد با سـواد و بـي  

كنند، براي يك فـرد   هايي كه نمي دانند، چه جانفشاني نوعي پيشرفت و تهذيب مي
هـا حفـظ    متعهد و پرهيزگار بسيار مشكل است كه بتوانند خود را از ايـن آلـودگي  

ود را فداي دسـتورات خـدا پيـامبر وي كـرده انـد،      نمايد، با اين حال كساني كه خ
توانند زير پوشش شريعت مطهره اسالم قرار گرفته و از اين فضاي متعفن جـان   مي

  .سالم به در برند
شـوند، رهنودهـايي    خداوند منان براي كساني كه با چنين محيطي رو به رو مـي 

≅﴿ :فرمايــد كــرده اســت، چنانچــه در ســورة نــور مــي  è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ÏΒ 

ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/r&...﴾  »شـان را پـايين    بگو بـراي مسـلمانان كـه نگـاه    ! اي پيامبر« »30-النور
  .»كنند

آمده است كه چشم يـا تيـري اسـت از تيرهـاي      در حديثي از پيامبر گرامي 
  .هاي الهي شيطاني و يا رحمتي است از رحمت

ن آيــه و حــديث مزبــور پــيش روي داريــد، همــي كــه در واقــع شــالوده كتــابي
خوانيـد، تفسـير و شـرح همـين آيـه و حـديث        باشند و آنچه در اين كتـاب مـي   مي
  .باشد مي

  .خداوند بنده و خوانندگان گرامي را توفيق عمل عنايت فرمايد



    

 
    

  
 

 

  ﴾14﴿   نگاه حرام در اسالم

  پيش درآمد
بيست سال پيش زماني كه به انگلستان آمدم و اين كشور و اوضـاع و خـيم آن   

معالجـه  «ثر شدم و اقدام نمودم به نوشتن كتـابي بـه نـام    را مشاهده نمودم، بسيار متأ
و در پرتو قرآن و سنت مطالب آن را روشن ساختيم، تـا ايـن كـه در    » چراني چشم

، به هجري قمري، آن را به پايان رسانيده و به موالنا محمد زكريا  1393رجب  26
و هم اكنون  در هندوستان بارها به چاپ رسيده بكتا اين. هندوستان ارسال نمودم

اي بـراي   عمل را قبـول نمـوده و وسـيله    اين نيز بار ديگر چاپ شده است، خداوند
ها بود كه در قلبم انگيـزه تجديـد نظـر و تـرميم و اضـافه       مدت! نجات من بگرداند

هايي كه خداونـد در نتيجـه    كرد، خواستم برخي از پاداش برخي مطالب خطور مي
به اضافه تذكرات ديگري را بـه آن بيفـزايم تـا    . كند حفظ نگاه به انسان عنايت مي

  .انسان بهتر بتواند از اين بيماري مهلك رهايي يابد
كـار را آغـاز   لي اهجري به نام خـداي تعـ   1408شوال سال  22بدين منظور در 

تذكر را بـه كتـاب مـذبور اضـافه نمـودم، خداونـد        33و  باب 33نمودم و مجموعاً 
اينك در چاب جديد، . آن را وسيله نجات قرار دهدمنان اين عمل را نيز بپذيرد و 

  .ديگر بر هفت باب گذشته افزوده شد پنج باب
موالناي روم زنان بزرگترين آزمايش براي مـردان معرفـي    در باب يكم از زبان

شده اند، شيطان زماني كه از رحمت الهي محروم شـده و از درگـاه ايـزدي رانـده     
كنـد، و هرگـاه ايـن     اختن مـردان پيشـنهاد مـي   سـ  شود، دام زنان را جهت گمراه مي

  .كند پيشنهاد او پذيرفته شود، بسيار اظهار مسرت مي
سه آيه از آيات قرآنكريم با تفسير آنها و فوايد ديگري بيان شـده   در باب دوم

  .است
چراني منع شـده و   كه در آن از چشم حديث از پيامبر اكرم  11 در باب سوم

  .است بيان شده استيا به حفظ نگاه امر شده 
  .اين عمل ناشايست بيان شده است معنوي هاي ضرر و زيان در باب چهارم
  .هاي جسمي و فيزيكي آن بيان شده است زيان در باب پنجم
  .چند تذكر بيان شده است در باب ششم
  .چراني بيان شده است زشتي و ناشايستگي چشم در باب هفتم



    

 
    

  
 

 

  ﴾15﴿   نگاه حرام در اسالم

  .شده است هاي حفظ نگاه بيان پاداش در باب هشتم
  .چهل مورد از گفتارهاي بزرگان نقل و بيان شده است در باب نهم
  .مورد براي معالجه اين بيماري مهلك تجويز و بيان شده است 21 در باب دهم

  .مورد پاداش براي حفاظت چشم بيان شده است 33 در باب يازدهم
  .مورد از حكايات مشايخ و بزرگان بيان شده است 19 در باب دوازدهم



    

 
    

  
 

 

  ﴾16﴿   نگاه حرام در اسالم

  بخش دوم
اي اسـت كـه در مـورد حفـظ نگـاه وارد شـده        آيات مباركـه اين بخش حاوي 

  .است
è% š⎥⎫ÏΖÏΒ≅﴿: آية يكم ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Áö/r& (#θ Ýàxøts† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 

4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè oΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪﴾. »30-النور«  
شان را پايين كنند و فروج خـود   هاي بگو به مؤمنان تا چشم !يامبراي پ«: ترجمه

شان بهتر است، همانـا خداونـد آگـاه اسـت بـه آنچـه        را حفظ نمايند، اين امر براي
  .»دهند ايشان انجام مي

در اين آيه مباركه خداوند به مؤمنان دستور داده است، نگاه خود را از هرآنچه 
با نگاه شهوت به هيچ كسي نگاه نكنند ولو : ايندبا آن ممانعت شده است، حفظ نم

اين كه محجبه هم باشد، پسر جوان باشد و يا زن نـامحرم باشـد بـه جـز كينـه و يـا       
  .همسر خويش

  
  :نگاه اتفاقي و تصادفي

اشـكالي نـدارد، بـه شـرط ايـن كـه        چشم انسان به زن نـامحرم بيفتـد  اگر اتفاقاً 
مرتبه دوم عمداً نگاه كند، اين عمل حرام و بالفاصله نگاهش را برگرداند، اما اگر 

  .ناجايز است
اگـر  : فرمودنـد  به حضرت علي  روايت شده كه پيامبر اكرم  از بريده 

مرتبه اول اتفاقاً نگاهت به زني افتاد، اشكالي ندارد، ولي نبايد دوباره نگاه كرد كه 
  .مرتبه اول معاف و مرتبه دوم گناه است

  
  :حفظ شرمگاه

آيه به حفظ فروج هم توجيـه شـده اسـت، مرحـوم موالنـا شـبير احمـد        در اين 
از بدفعلي و بدكرداري بپرهيزيد و اعضاي نهاني خود را نيز در : فرمايند عثماني مي

نمودن سر و حفظ شرمگاه عمـل بسـيار خـوبي     معرض ديد مردم قرار ندهيد، پايين
  .است، انسان با اين عمل از خطر فحشا در امان خواهد ماند



    

 
    

  
 

 

  ﴾17﴿   نگاه حرام در اسالم

  :نگهداشتن قلب پاك
گردد و تـا زمـاني    چراني و بدفعلي سياه مي بديهي است قلب انسان در اثر چشم

كه ظلمت و تاريكي قلب انسان را پوشانده باشد، شوق و رغبت به سوي نيـايش و  
بايد بكوشيم خود را از هرنوع گنـاه  . ميرد شود و در نتيجه قلب مي طاعت پيدا نمي

. مـان را پـاكيزه و زالل نگهـداريم    هاي بازداشته و قلبو آلودگي روحي و معنوي 
اي بـر او   و هـيچ ذره  خداوند عليم و خبير از تمـامي اعمـال مـا اطـالع كامـل دارد     

ــت،  ــيده نيس ــي  پوش ــرآن م ــه ق ــد چنانك β¨﴿: فرماي Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪﴾. 

  ).ه استطعاً خدا به كارهايي كه انجام مي دهند، آگاق(» 30/النور«
  

  :سلب توفيق
كنـد حفـظ نمايـد،     خود را هنگامي كه با زن نامحرم برخورد مـي  ههركس نگا

دهد كه لـذت و حـالوت آن را احسـاس خواهـد      خداوند به وي توفيق عبادت مي
كرد، اما اگر خداي نخواسته نتواند خود را كنترل نمايد و بـه ايـن بيمـاري مهلـك     

شود، خداونـد منـان همـه مـا را حفـظ       مي آلوده گردد، توفيق عبادت از وي سلب
  !فرمايد

چرانـي   چشـم : فرمـوده اسـت  ) نامه خـود  زندگي(موالنا محمد زكريا در كتاب 
اد زيـادي از دوسـتان مشـاهده    افـر  ديك بيماري مهلك است، من ايـن را در مـور  

هـا   ام، زيرا در ابتداي ذكر بسيار شـوق و عالقـه نشـان داده انـد و در عبـادت      نموده
لذت نموده اند، اما زماني كـه بـه ايـن بيمـاري دچـار شـده انـد همـه ايـن          احساس 

  .ها را نيز ترك كرده اند ها به سستي گراييده و در آخر عبادت لذت
  
  :چراني اولين پله نردبان فحشا چشم

چرانـي اولـين نردبـان     چشـم : شبير احمد عثماني در تفسير عثماني فرموده است
شـود، بـدين جهـت     وسـط همـين كليـد بـاز مـي     باشد، گويي قفل فحشا ت فحشا مي

بينيم كه قرآن مجيد براي اين كـه فحشـا را در جامعـه از بـين ببـرد، نخسـت از        مي
همين عمل ممانعت به عمل آورد و به زنان و مردان مسلمان دستور داد تـا مراقـب   

مـردي بـه زن نـامحرم افتـاد، بالفاصـله چشـمش را        باشند، اگر چنانچه اتفاقاً چشـم 



    

 
    

  
 

 

  ﴾18﴿   نگاه حرام در اسالم

نگاه نكند، كسي كه خود را عادت دهـد و همـواره مراقـب     آورده و بار دوم پايين
تواند نفس خـود   ميچشمان خود باشد و نگاهش را هميشه پايين نمايد، بسيار زود 

در حـديث   هچنانكـ  ،از آنجايي كه نگـاه اول غيـر اختيـاري اسـت     را تزكيه نمايد،
  .آن را معاف نموده اند آمده پيامبر گرامي 

  : مآية دو
﴿≅è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z⎯ôÒ àÒ øótƒ ô⎯ÏΒ £⎯Ïδ Ì≈ |Á ö/r&﴾. »30/النور«  

  .»بگوي به زنان مسلمان تا چشمان خود را پايين بيندازند«: ترجمه
مرحوم قاضي ثناء اهللا در تفسير مظهري در بارة شأن نزول اين آيه چنين نوشـته  

چنـد   ،نخلستان خـود بـود  اسماء دختر؟ در : فرمايد حضرت جابر بن عبداهللا مي: اند
شان ظاهر بود، اسماء به ايشـان   زن وارد باغ شدند و شلوار نداشتند و ساق پا و سينه

پـس بهتـرين   . پس از آن آية فوق نازل گرديد! چه منظر نازيبايي داريد؟: فرمودند
اي كـه مـا    گـرفتن چشـم اسـت، در جامعـه     وسيله عفت براي زنـان و مـردان پـايين   

حيايي بسيار عام و فراگير اسـت، انسـان بايـد اوالً     حجابي و بي كنيم، بي زندگي مي
ترس الهي را در قلب خود جاي داده و باور كامل داشته باشد كه خداوند  خوف و

از اعمال من اطالع كامل دارد، چون پرهيزنمودن از حرام به انـدازه تـرس از خـدا    
  .است
  

  :اسباب فحشا
Ÿω﴿: خداوند منان در قرآنكريم فرموده uρ (#θç/tø)s? #’ oΤÌh“9$#﴾ »و (» 32/االسراء

قرار است كه هر عملي را كه حرام در واقع احسان خداوند  )نزديك زنا نشويد
شود نيز حرام قرار داده است،  داده، اسباب و مقدماتي را كه منجر به آن عمل مي

زيرا هرگاه انسان از اسباب و مقدمات يك عمل دوري نمايد، هرگز به آن عمل 
  .شود بتال نميم

رفتن به سوي او،  اسباب و مقدمات فحشا عبارتست از نگريستن به زن، راه
هاي وي، تصورنمودن  دادن به حرف گفتگونمودن بدون ضرورت، گوش

همچنين براي زن . كه همه اين اعمال حرام و ناجايز است... هاي وي و زيبائي



    

 
    

  
 

 

  ﴾19﴿   نگاه حرام در اسالم

دايش به نامحرم نرسد، كردن صدا ناجايز است، بايد طوري حرف بزند كه ص بلند
چون صداي زن نيز همانند بدن او عورت است، لذا براي مردان نيز ناجايز است 

  .كه صداي زنان را گوش دهند
  :موي زن

شده را به جايي بريزد كه چشم نامحرم به  براي زن جايز نيست كه موي قطع
گاه كسي به آنها اي گره زده و دفن نمايد تا ن آن بيفتد، بلكه موها را بايد در پارچه

  .نيفتد
  
  :خوردة زن نامحرم پس

در ظرفي كه زن نامحرم آب يا غذا خورده است جايز : فرمايد مي امام غزالي
نيست كه انسان دهان خود را جايي بگذارد كه زن دهانش را گذاشته است، اگر 

اي را زن خورده و نصفش را گذاشته است، نبايد مرد نامحرم بقية آن را  ميوه
  .بخورد
  

  :نگاه بد اولين بذر فساد
ها در  بزرگترين بذر فساد همين نشستن !اي دوست عزيز: فرمايد امام غزالي مي

حجاب، و اين كه زن نقاب و  نمودن مردان و زنان بي مجالس و محافل و تماشا
پوشد،  چادر بپوشد كافي نيست، زيرا زني كه چادر و نقاب زيبا و جالب توجه مي

دهد نيز گنهكار  كند، زني كه اين عمل را انجام مي را جلب ميبيشتر توجه مردان 
دهند  بينند و واكنشي از خود نشان نمي شود، و اولياي زن كه اين عمل را مي مي

پوشيدن لباس زن : فرمايد نيز گنهكار خواهند شد، امام غزالي ذيلِ همين مطلب مي
نيت لذت، و دادن  به زن زدن به لباس نامحرم به قصد نيت شهوت، همچنين دست

چيزي به دست زن، گفتگو با وي با لهجة نرم، همة اين امور ناجايز و حرام 
باشند، همچنين براي زن هم جايز نيست با مرد نامحرم با لطافت و نرمي  مي

كريم در اين مورد خشن جوابش را بدهد، چنانكه قرآن صحبت كند، بايد با لهجة
  :فرمايد مي

﴿Ÿξ sù z⎯÷è ŸÒøƒrB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚttΒ...﴾. »32/االحزاب «  



    

 
    

  
 

 

  ﴾20﴿   نگاه حرام در اسالم

پس در گفتار خود، نرمي و طنّازي نداشته باشيد تا كسي كه بيمار دل «: ترجمه
  .» است طمع كند

كوتاه سخن اين كه خداوند انسان را از فحشا و از مقدمات آن برحذر داشته 
د را حفظ نموده و در دنيا و آخرت تا يك فرد مسلمان بتواند عفت خو ،است

  .رستگار باشد
=ãΝn﴿: آية سوم ÷è tƒ sπ uΖÍ← !% s{ È⎦ã⎫ôã F{$# $ tΒ uρ ‘ÏøƒéB â‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇®∪﴾. »19/غافر«  
ها پنهان نموده اند  ها را و آنچه در سينه خداوند خيانت چشم«: ترجمه

  .»نداد مي
گناه اشاره نموده  عمل خداوند در اين آيه به دو: فرمايند موالنا تهانوي مي

مختلفي شوند، اما توانند مرتكب گناهان  ها مي است، گناه چشم و گناه قلب، چشم
ها نيز گناهان  چراني اشاره شده است، همچنين قلب در اين آيه صرفاً به گناه چشم

  .دهند، ولي در اينجا فقط به نيت و اراده فحشا اشاره شده است مختلفي انجام مي
  

  :قلب شدن گناه و سياه
دانند، اما از  شكي نيست كه اكثر مردمان با اين كه دو عمل فوق را گناه مي

ضررها و عواقب بد آن آگاهي كافي ندارند، اما بايد بدانيم كه حداقل اثر گناه، 
گردد كه بعد از آن هرعمل نادرست آسان  آن نيست كه قلب انسان سياه و تيره مي

  .گردد مي
  

  :حالت پيري
اين بيماري چنان خطرناك است كه در زمان : فرمايد وي ميعلي تهان اشرف

در زمان كهنسالي انسان از فحشا و عمل  ،كند پيري و كهنسالي انسان را ترك نمي
چون توانايي جسمي كافي را براي اين عمل نخواهد داشت، اما  ،يابد بد نجات مي

ماري يياري در اين ببينيم كه بس بدين خاطر ميتواند از نگاه بد اجتناب نمايد،  نمي
مبتاليند، زيرا در اين عمل نيازي به صرف هزينه هم ندارد، و قصد و اراده را نيز 

  .داند به جز خداوند كسي نمي



    

 
    

  
 

 

  ﴾21﴿   نگاه حرام در اسالم

  :چراني اثر چشم
نگاه بد چنان اثر نامطلوبي دارد كه نور و درخشندگي چشمان را از بين برده و 

توانند اين اثر را بر  گان ميگرداند، بسياري از نيكان و بزر آنها را تاريك مي
حاضر شد كه در بين  چشمان مردم تشخيص دهند، شخصي در محضر عثمان 

او را ديد   راه نگاهش به زن نامحرمي افتاده بود، به محض اين كه عثمان
چيست برخي مردمان را «: ترجمه »ما بال أقوام يرتشح الزنا من أعينهم«: فرمود

  .»!تراود؟ كه از چشمان زنان مي
در يك خطاب عمومي اشاره كرد، تا فرد مورد نظر بفهمد كه به من  عثمان
بزرگان  .شود و ديگران او را نشناسند تا آبرويش همچنان مصون بماند اشاره مي

چنان زشت است كه در اثر  ،صاحب كشف فرموده اند كه اين عمل ناخوشايند
دكي داشته باشد، گيرد كه هركسي ان آن ظلمت و تاريكي چشمان را فرا مي

تواند آن را احساس كند، اگر دو نفر باهم از لحاظ سن و حسن و زيبايي برابر  مي
گار باشد و ديگر فاسق و بدكردار باشد، به وضوح زباشند، اما يكي از آن دو پرهي

خشندگي و لطافت پديدار ن فرد اول رونق و درمعلوم خواهد شد كه در چشما
  .رونقي و افسردگي فرا گرفته است ظلمت و بياست، اما چشمان فرد دوم را 

در آيه فوق خداوند علم و اطالع كامل خو را به خيانت چشم و خيال بيان 
بينيم كه هرگاه گناهان  ولي مي داشت، اما كيفر اين دو عمل را مشخص نفرمود،

داشته است، شايد در ديگر را بيان نموده بالفاصله كيفر و مجازات آنها را نيز بيان 
ها متفاوتند برخي  هم گذاشتن كيفر اين دو عمل اين باشد كه طبيعتاينجا نكته م
ها زماني كه مجازات يك گناه را بدانند از آن عمل باز  هاي انسان از طبيعت

آيند و تا زماني كه از يك مجازات مخصوص ترسانده نشوند باز نخواهد آمد،  مي
است، فاصله زماني كه بدانند كه  اما بسياري هستند كه به محض اطالع مردم كافي

  .شود شان بيشتر مي شرمندگي ،گناه ما را معاف نموده اند
اي كوتاه به مجازات نيز هست، بدين خاطر بسياري از  اشاره» ...يعلم«در جمله 

را مقدر نموده اند، لذا آية فوق به هردو گروه » فيجازيكم«مفسرين در اينجا جمله 
  .اشاره شده است

  :گناه قلب
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$﴿موالنا تهانوي در رابطه با آية  tΒ uρ ‘ÏøƒéB â‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇®∪﴾ »فرموده  »۱۹/غافر
تنها به چشم منحصر ناه چشم بدتر است، يعني اين گناه گناه قلب از گ: اند
كنند، بسيار هستند كه  شود، بلكه فكر و خيال انسان نيز شروع به فعاليت مي نمي

پرورانند، اما  را در افكار و خياالت خود مي هاي زنان را تصور نموده و آن زيبايي
چه بسا  دهند، اين نيز يكنوع فريب شيطان است، ظاهر خود را پرهيزگار جلوه مي

به نسبت  گردد بيشتر موجب فتنه و فحشا ميتفكر و تصور نسبت به زن نامحرم 
و بدقيافه باشد  شود بدصورت چه ممكن است زني كه نگاه كرده مي ،چراني چشم

بيند، اما قلب  ر و تصور وجود ندارد، چشم فقط يك مرتبه ميكفاين امر در تكه 
كند، خود  كند، و آن كه در قلب خود چنين تصوري را ايجاد مي هميشه تصور مي

كند  زني را تصور مي بدون كمك چشم و گوش پندارد، گاهي قلب را متقي مي
ود دارد، و آن اين كه او را ديده است، يك تفاوت ديگر نيز وج چون شايد قبالً

گيرد، اما عمل قلب هميشه با  بعضي مواقع نگاه بدون قصد و تعمد صورت مي
تواند مصون باشد كه در قلب  و از اين عمل كسي مي ،گيرد قصد و اراده انجام مي
  .خود تقوي ايجاد نمايد

  
  :حفاظت گوش

كه شود، لذا همانگونه  گاهي از مسير گوش هم صداهايي به قلب وارد مي
دادن به  حفظ نگاه ضروري است، حفظ گوش نيز الزم است، بايد از گوش

  .گفتگوي زنان نامحرم و صداي موسيقي و جز آن اجتناب شود
  

  :پرستي زيبايي
 ،نگريم هاي زيبا را به خاطر عبرت مي كنند كه ما چهره برخي از مردم ادعا مي

آنها بايد بدانند كه در آورند، اما  ها به حساب مي و اين عمل خود را جزء نيكي
تر خود را از اين دام تزوير نجات ، و بايد هرچه سريعدام فريب شيطان افتاده اند

از ابن عقيل نقل » تلبيس ابليس«دهند، عالمه عبدالرحمن بن الجوزي در كتاب 
فرموده اند كه هركس ادعا كند كه من در نگريستن به زنان نامحرم، بر نفس خود 

اساس است، چرا كه شريعت مطهره  ، بدانيد كه قولي بياعتماد كامل دارم



    

 
    

  
 

 

  ﴾23﴿   نگاه حرام در اسالم

استثنا نمايد،  را مسلمانان را مورد خطاب قرار داده است، بدون اين كه برخي
è% š⎥⎫ÏΖÏΒ≅﴿: چنانكه در آية سورة نور فرموده است ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r&﴾ 

  :ديگري فرموده است اتو در آي » 30/النور«
﴿Ÿξ sùr& tβρãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ ’n< Î)uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# y#ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ 

∩⊇∇∪ ’n< Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y#ø‹x. ôMt6 ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n< Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y#ø‹x. ôM ysÏÜß™ ∩⊄⊃∪﴾ »ةشيالغا :
17- 20«.  

شده است و به سوي  خلق ، چگونهنگرند به سوي شتر آيا نمي«: ترجمه
ب شده اند و به سوي ها، چگونه نص ونه برافراشته شده و به سوي قلهچگآسمان، 

  .»رانيده شدتسزمين چگونه گ
شده است، آوردن عبرت تعيين  اء براي به دستدر واقع نگريستن به اين اشي

  .)1(سهمي نخواهد داشت در اين اشياء چون نفس و شهوت انسان

                                           
  .تلبيس ابليس -)1(
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  بخش سوم
  :احاديث

 :فَقَـالَ  ،الْفَْجأَِة َنظَْرِة َعْن  اللَِّه َرُسولَ َسأَلُْت :لَقَا  َجرِيرٍ َعْن« :حديث يكم
پيامبر اكرم را از نگاه اتفاقي سـوال  : فرمايد مي جرير : ترجمه .)1(»َبَصَرَك اْصرِْف

 مبردر حـديث ديگـري پيـا   . »نگاهـت را برگـردان  « :كردم، آن حضرت فرمـود 
زنـاي  ) در اين حكم داخل اسـت ريش نيز  وجوان بين(نگاه به سوي زن نامحرم را 

و ايـن بـه    ،دو بار نگاه نكنيـد : در حديث ديگري فرمودند. )2(چشم قرار داده است
معني آن است كه اگر مرتبه اول اتفاقاً چشم بيفتد معاف است، اما مرتبه دوم نبايـد  

  .)3(نگاه كرد
 إِيَّاكُْم« :قَالَ  النَّبِىَّ نَّأَ َعْنُه اللَُّه َيَرِض الُْخْدرِىِّ َسِعيٍد أَبِى َعْن«: حديث دوم

 قَالَ. ِفيَها َنَتَحدَّثُ ُبدٌّ َمَجاِلِسَنا ِمْن لََنا َما !اللَِّه َرُسولَ َيا: فَقَالُوا. »بِالطُُّرقَاِت َوالُْجلُوَس
 الطَّرِيقِ؟ َحقُّ َماَو: قَالُوا. »َحقَُّه الطَّرِيَق فَأَْعطُوا الَْمْجِلَس إِالَّ َبْيُتْم إِذَافَ« : اللَِّه َرُسولُ
  .)4(»الُْمْنكَرِ َعنِ َوالنَّْهُى بِالَْمْعُروِف َواَألْمُر السَّالَمِ َوَردُّ اَألذَى َوكَفُّ الَْبَصرِ غَضُّ« :قَالَ

هـا، صـحابه عـرض     بپرهيزيد از نشستن بر سر راه: پيامبر اكرم فرمودند«: ترجمه
هم ا بـا هـا نيسـت، زيـر    ستن بـر سـر راه  اي جز نش براي ما چاره !يا رسول اهللا: نمودند

: ها را ادا نماييد، ايشان عرض نمودند پس حق راه: كنيم، پيامبر فرمودند گفتگو مي
داشــتن نگــاه، آزارنــدادن راهروهــا،   پــايين: هــا چيســت؟ پيــامبر فرمودنــد  حــق راه
  .»دادن سالم، امر به معروف و كارهاي نيكو، و نهي از منكر و كارهاي بد جواب

ز را به من تضمين بدهيد، بياييد شش چي: فرمودند رسول اكرم : سومحديث 
ــ بهشــت را ــد،  هنگــام حــرف -1: دهــم ه شــما تضــمين مــي ب  -2زدن دروغ نگويي

 -4در امانـت خيانـت نورزيـد،     -3هاي كه به كسي داديد خالف آن نكنيد،  وعده
ظلم به مـردم   دست از -6نگاه را پايين بياندازيد،  -5شرمگاه خود را حفظ نماييد، 

  .برداريد

                                           
  .به روايت مسلم، ابوداود و ترمذي -)1(
  .12مشكات، ص  -)2(
  .نامة موالنا زكريا زندگي -)3(
  ).متفق عليه(به روايت بخاري و مسلم  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾25﴿   نگاه حرام در اسالم

قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه : قال عن عبد اهللاّ بن مسعود «: حديث چهارم
النظرة سهم مسموم مـن سـهام إبلـيس, مـن «: عن ربه عز وجل −يعني  −وسلم, 

  .)1(»تركها من خمافتي أبدلته إيامناً جيد حالوته يف قلبه
يرهاي شيطان، هركس از ترس نگاه به نامحرم تيري است زهرآلود از ت: ترجمه

كند  اهللا نگاه خود را حفظ نمايد، خداوند در عوض آن ايماني را به وي عنايت مي
، كند، در واقـع نگـاه يكـي از ابزارهـاي شـيطان اسـت       كه حالوتش را احساس مي

گرد، شيطان بالفاصله وسوسه را در قلب او به وجود هرگاه انسان به زنان نامحرم مي
  .سازد ان را براي فحشاء آماده ميآورد، و انس مي

 ُمْسِلمٍ ِمْن َما :قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- النَّبِىِّ َعنِ أَُماَمةَ أَبِى َعْن«: حديث پنجم
 اَهَحالََوَت َيجُِد ِعَباَدةً لَُه اللَُّه أَْحَدثَ إِالَّ َبَصَرُه َيُغضُّ ثُمَّ َمرٍَّة أَوَّلَ اْمَرأٍَة َمَحاِسنِ إِلَى َيْنظُُر

  .)2(»ِفْي قَلْبِِه
هـاي زنـي بيفتـد، و     رسول گرامي فرمودند، هرگاه نگاه كسي به زيبائي: ترجمه

او بالفاصله نگاهش را برگرداند، خداوند توفيق عبادتي را بـه وي عنايـت خواهـد    
  .كرد كه لذت و حالوتش را حس كند

لتغضـن «: عن النبي صىل اهللاّ عليه وسلم قـال عن أيب إمامة «: حديث ششـم 
  .)3(»وجوهكم م ولتحفظن فروجكم أو ليكفن اهللاُأبصارك

نماييـد و   يا بايد نگاه و شرمگاه خود را حفـظ : فرمودند رسول اكرم : ترجمه
  .هاي شما را مسخ خواهد كرد يا اين كه خداوند چهره
مردم اين عمل را بسـيار   قع يك هشدار بسيار مهمي است، امااين حديث در وا

پندارد، در صورتي كه اين يك بيمـاري مـزمن اسـت،     ا افتاده ميمعمولي و پيش پ
اي هستند كه انسان شايد زماني از آنها سـير شـود، امـا     چرا كه گناهان ديگر بگونه

شود و تشنگي انسان نسـبت بـه آنهـا     تر مي چراني مرضي است كه هر بار تازه چشم

                                           
ين حديث صحيح است از نظر اسناد به نقل از طبراني و حاكم از حديث حذيفه و گفته ا -)1(

  .ترغيب و ترهيب
  .به روايت امام احمد و طبراني -)2(
  .به روايت طبراني -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾26﴿   نگاه حرام در اسالم

ــا  درســت ماننــد كســي كــه تشــنه اســت و از آب شــور  ( ،شــود شــديدتر مــي دري
  .)1()نوشد مي

  .)2(چراني از هر حيث گناه بزرگ است چشم: موالنا تهانوي فرموده اند
طبق علم و محدود من شايد در بين هزار نفر يك فرد از اين  :فرمايد و ادامه مي

شايد اين سؤال در ذهن انسان خطور كنـد كـه اگـر ايـن     . بيماري رهايي يافته باشد
تـوانم از   ه باشد، من به عنوان يك فرد چگونه مـي بيماري تا اين حد عموميت داشت

  آن مصون و در آمان بمانم؟
چنانچه  اين سوال در واقع فريب شيطان است، چون اگر: فرمايند غزالي مي ماما

شـدن باشـند و يـك فـرد از      بر مردم سرازير شود و همه آنها در حال غـرق سيالبي 
ست كه آيا اين فرد با خود بگويد اكنون اين سوال مطرح ا ميان آنها شنا بلد باشد،

شوند، من هم نبايد شنا كنم و خود را نجات  اين كه همه مردم غرق مي كه به علت
يا ايـن كـه تمـام    ! نشيند؟ شدن مي اي در انظار غرق ها را بسته در گوشه دست ،دهم

شـدن در سـيالب    كند؟ در صورتي كه غرق توانايي خود را صرف نجات خود مي
هاي اخروي براي كسي كه به  شود، اما عذاب ندگي دنيا محدود ميفقط به همين ز

  .)3(اين گناه مبتال است، بسيار شديدتر و ديرپاتر است
العينان تزنيان وزنامها النظر, واألذنان تزينان وزنامهـا االسـتامع «: هفتمحديث 

  .»...واللسان يزين وزناه النطق, واليدان تزينان وزنامها البطش
كننـد   هاي زنا مـي  ، گوشكنند و زناي آنها نگاه بد است مي اا زنه چشم: ترجمه
هاي  و زناي آن حرف كند ، و زبان زنا ميدادن به صداي نامحرم ها گوشو زناي آن
زدن اسـت، در ايـن حـديث     ي آنها دسـت كنند و زنا ها زنا مي ، و دستفحشا است

مواظـب نگـه   چراني فحشاي چشم محسوب شده است، از اين رو بايد بسـيار   چشم
  .خود باشيم و در محافل و مجامع از آنها مراقبت كنيم

                                           
  .دعوات عبديت، وعظ عض البصر -)1(
  .غض بصر -)2(
  .تنبيه الغافلين -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾27﴿   نگاه حرام در اسالم

ولُ ...: هشتم حديث سُ الَ رَ ا غَ «: صىل اهللا عليه وسلم اهللاِ قَ نِّ  يُّور واهللاُأَنَ َ مِ ريْ ,أَغَ  يْ
ا بَطْنَ  مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ الْفَ رَّ تِهِ حَ َ ريْ نْ غَ مَ  رسول اكرم «: ترجمه )1(»وَ

به همين سبب  ،غيرت هستم، اما خداوند از من بيشتر غيرت داردمن با: فرمودند
  .»خداوند فحشاي آشكار و پوشيده را حرام قرار داده است

بديهي است كه اين عمل بسيار زشت و نادرست است، كسي كه مرتب آن 
راند،  بشود، خداوند غيرت نموده و آن و آن شخص را از بارگاه عزت خود مي

ادعاي محبت اهللا و رسول او را دارند، بايد نگاه خود را كامالً حفظ  لذا كساني كه
دهد از گناهان ظاهري و باطني در  نمايند، هرگاه انسان تقوي را پيشه خود قرار

. تواند محبت الهي را از آن خود قرار دهد و در نتيجه آن مي ،امان خواهد ماند
β¨﴿همچنان در قرآن آمده است كه  Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ∩⊆∪﴾)2( ) زيرا خدا

  .)پرهيزكاران را دوست دارد

﴿(#þθ ßϑ n=ôã $#uρ ¨β r& ©!$# yìtΒ t⎦⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪﴾)3( )و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است(  
شامل او بشود، خداوند دوست بگيرد و معيشت الهي  هرگاه خداوند كسي را

  .او را در هر كار كمك و ياري خواهد كرد
 َعْينٍ كُلُّ :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن«: دهم حديث

 َوَعْيٌن اللَِّه َسبِيلِ ِفي َسهَِرْت َوَعْيٌن اللَِّه َمَحارِمِ َعْن غَضَّْت َعْيٌن إلَّا الِْقَياَمِة َيْوَم َباِكَيةٌ
روز : رسول اكرم فرمودند: ترجمه )4(»اللَِّه َخْشَيِة ِمْن الذَُّبابِ َرأْسِ ِمثْلُ ِمْنَها َيْخُرُج

كند، مگر چشمي كه از محارم اجتناب ورزيده و چشمي  قيامت هرچشم گريه مي
كه در راه اهللا شبها بيدار بوده و چشمي كه از ترس اهللا اشكي به اندازه سرمگسي 

  .ريخته است

                                           
  .ةبه نقل از مشكا -)1(
  .4سورة توبه، آية  -)2(
  .194سورة بقره، آية  -)3(
  .34غيب والترهيب، ص التر -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾28﴿   نگاه حرام در اسالم

اسـت كـه پيـامبر از ايـن كـه بـه بچـه         از ابوهريره روايت شـده : حديث يازدهم
 در حـديث ديگـري كـه از انـس     . )1(ريش نگريسته شود منـع فرمـوده اسـت    بي

ا از فتنـه  ريـش ننشـينيد كـه فتنـه آنهـ      در كنار نوجوانان بي: روايت شده آمده است
: پيامبر اكرم فرمودند: در حديث ديگري آمده است. )2(دوشيزگان خطرناكتر است

ادر راجع بـه بـر  : شخصي از ميان عرض نمود. ن نامحرم بپرهيزيداز رفت و آمد زنا
ر مرگ انسان است، زيرا او همـواره در  هوبرادر ش :فرماييد؟ فرمودند شوهر چه مي

  .)3(تر است اضحانچه نگاهش افتاد، انديشه فتنه وچن كند، اگر منزل رفت و آمد مي

                                           
  .تلبيس ابليس -)1(
  .همان -)2(
  .415نامه موالنا زكريا، ص  زندگي -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾29﴿   نگاه حرام در اسالم

  بخش چهارم
  :هاي معنوي زيان

راني با اين كـه يـك عمـل    چ چشم. خش قبل استاين بخش در واقع تتمه دو ب
دانند، چون  بزرگي است، اكثر مردم آن را گناه معمولي مي ناه بسگو  روبسيار منف

گيرد و نياز به نيروي جسمي و مالي نـدارد، بـرخالف    اين عمل به آساني انجام مي
دادن آنهـا بـه نيـروي جسـمي و      كـه انجـام   ...اهان ديگري همچون زنا، سرقت وگن

بينـيم كـه كهنسـاالن نيـز بـه آن مبتالينـد، موالنـا         مالي نياز دارند، بدين جهـت مـي  
بنـد    ياو اظهـار داشـت كـه در همـه اعمـال پـ       پيرمردي به نزد من آمـد : فرمايند مي

بـه پيرمـردي   . نگـرم  ريش را با نگاه بد مي هاي بي به جز آن كه بچه ،شريعت هستم
  .به زنان مبتاليمچراني  در چشم: گفت ديگر برخوردم كه مي

در واقـع هـر گنـاه بـد نخسـت در       ،آيـد  اين بيماري نخست در جواني پديد مي
دوانـد   يآيد و تا دوران پيري در اعماق وجود انسان ريشه م دوران جواني پديد مي

كند، همه  هاي بدبختي غرق مي و تا قبر همراه انسان هستند، و انسان را در منجالب
  .زند رسد، اما اين بيماري همچنان جوانه مي نيروهاي جسمي به پايان مي

  
  :اهميت حفظ نگاه

ايشـان   در ايـن مـورد بحـث مفصـلي دارد،    » افيالكـ «عالمه ابن قـيم در كتـاب   
گيـرد، همانگونـه كـه     هر عمل فحشـا نخسـت از چشـم سرچشـمه مـي     : فرمايند مي
ود و ش كشد، ابتدا از يك جرقه ناچيز آغاز مي هاي آتش كه سر به آسمان مي هعلش

  .)1(به همين منظور مراقبت از چشم بسيار ضروري است
هركس از چهار اعضاي ذيـل مراقبـت   : فرمايد عالمه ابن قيم در ادامه بحث مي

 -3. خيـال و تصـور   -2. چشـم  -1: نمايد، توانسته است دين خود را سالم نگهدارد
و موجبات زيرا شيطان از همين رهگذرها در قلب انسان نفوذ كرده  قدم، -4. زبان

  .سازد بردبادي انسان را فراهم مي

                                           
  .204الكافي، ص  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾30﴿   نگاه حرام در اسالم

ت از چشـم آغـاز   نخسـ : رمايدف ابن قيم آنها را مفصالً بيان ميپس از آن عالمه 
شرط حفاظت شرمگاه است، كسي كه از رهگـذر نگـاه آزاد    كن، زيرا حفظ نگاه

  .باشد به زودي به هالكت خواهد رسيد
هرگاه به سوي ديگـري پرتـاب   نگاه تيري است كه : فرمايند ايشان در ادامه مي

كند، كسي كه براي بـار اول نگـاهش    شود، پيش از آن صاحب خود را هالك مي
افتد يكبار ديگر مينگرد تا شايد از تشنگي خود بكاهد، در صـورتي كـه    به زني مي

  .يابد با هر بار نگريستن آن تشنگي شدت مي
نور و  پوشاند و از مي اي را هاي نگاه بد اين است كه بر چشم پرده يكي از زيان

ثانيـاً  . گـردد  دلهره و افسردگي بر قلـب چيـره مـي    شود، درخشندگي آن كاسته مي
شود، بلكه برعكس مورد لعن و نفرين رسول  هم سير نمياگر هزار مرتبه بنگرد باز

شود، يكي ديگـر از   و در حين نگريستن از رحمت الهي دور مي. گيرد اهللا قرار مي
چنانكـه در  . رفـتن لـذت و حـالوت طاعـات و عبـادات اسـت       هاي آن از بـين  زيان

حديثي كه قبالً متـذكر شـديم آمـده اسـت كـه هرگـاه انسـان نگـاهش را پـس از          
 ،كنـد  هايش ايجاد مي نگريستن اول برگرداند، خداوند لذت حالوت را در عبادت
و حـالوت در عبـادت   و برعكس كسي كه نتواند نگاهش را كنترل كند، از لـذت  

هـاي آن اينسـت كـه چهـره انسـاني كـه در ايـن         يكي از زيـان  واهد شد،محروم خ
  .شود نور مي بيماري آلوده است و افسرده و بي

شـود،   چرانـي زنـان منحصـر نمـي     هاي كه به آنها اشاره شده، فقط به چشم زيان
 نگرد با نگاه بد مي ريش هم ها براي كسي نيز كه به نوباوگان بي بلكه همه اين زيان

بعضـي از مـردم ادعـا    : فرمايـد  علـي در ايـن مـورد مـي     گيرد، موالنا اشرف تعلق مي
نگـريم و بـا آنهـا محبـت      هـا بـه عنـوان فرزنـد خـود مـي       كنند كه ما به اين بچه مي
  .كنيم، اما بايد آنها بدانند كه اين يك فريب شيطاني بيش نيست مي

ه آورده انــد كــ» تلبــيس ابلــيس«عالمــه عبــدالرحمان بــن الجــوزي در كتــاب  
ايستاده بودم و به صورت يـك نوجـوان مسـيحي كـه     : ابوعبداهللا بن الجال فرمودند

نگريستم، ناگاه ابوعبداهللا بلخي از كنار من گـذر نمـود    اي زيبا بود مي داراي چهره
بينيد كه فردا در آتش  اين صورت زيبا را مي: و علت توقف من را جويا شد، گفتم

بـه  : ست خود را بر شانة من زدند و فرمودندشود؟ ايشان هردو د جهنم سوزانده مي
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زودي اثر اين عملت را خواهيد ديد، پس از چهل سال قرآن را كـه حفـظ داشـتم    
  .)1(يكباره فراموش كردم

نشسـته بـودم، در ايـن هنگـام      با استاد خود ابـوبكر دقـاق  : ستديان گفته اابواال
اسـتاد مـن    ،بـه وي نوجواني زيبا از كنار ما گذشت، من شروع كردم به نگريسـتن  

سـپس   ،پسرم اثر اين را خواهيد ديد، من تا بيست سال در همين فكـر بـودم  : فرمود
را كـه از  صبح بيدار شدم، ديدم كـه همـه قرآنكـريم     ،شبي با همين تفكر خوابيدم
  .ام حفظ بودم فراموش كرده

  
  :عكس

چرانـي اسـت، گرچـه ايـن      نگريستن به عكـس زنـان نـامحرم نيـز نـوعي چشـم      
ها و مجلـه   هايي كه در روزنامه مانند عكس ،در دسترس عموم قرار دارند ها عكس

شوند، اين  شوند، و يا در تلويزيون و سينما به نمايش گذاشته مي و كتاب چاپ مي
  .هم يكي از عوامل فحشاء است و بايد با جديت تمام از آن اجتناب ورزيم

  
  :تلويزيون
خـالي   ة مسـلماني هـم شـايد از آن   تلويزيون چنان عام شده كه هيچ خانامروزه 

كنند و تلويزيون خريده خود و فرزندان خـود را   نيست اال ماشا اهللا، مردم هزينه مي
كنند، اوقات گرانبهاي يـك فـرد    با مشكالت ديني و اخالقي و اجتماعي دچار مي

شود، با اين  رود، و از نماز و ذكر و عبادت هم باز داشته مي مسلمان هم به هدر مي
شـود كـه بـراي     تصويرهاي زنان و مردان نامحرم در آن به نمايش گذاشته مي حال

بينـيم حيـا و عفـت در     يك فرد مسلمان نگريستن آنها جايز است، بدين جهت مـي 
  .شود جامعة اسالمي تدريجاً كمرنگ مي

                                           
  .349تلبيس ابليس، ص  -)1(
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  :هاي تلويزيون زيان
راف هاي جسمي و مصنوعي است، پزشـكان اعتـ   تلويزيون در واقع داراي زيان

آور اسـت،   تلويزيون براي بينائي چشم بسيار زيان موده اند كه نگريستن به صفحةن
شناس آمريكايي اذعان داشته اند كه يكي از بزرگترين عوامل قتل  روان اندانشمند

هاي مختلف است كـه از آنهـا    و غارت و سرقت در اكثر مردم جهان تماشاي فيلم
ه هـا اعتـراف نمـود    اري از سارقين و اوباشبسي. كنند مي الهام گرفته و از آنها تقليد

هـا تقليـد نمـوده ايـم،      هاي نوين جيب زني و تجاوز به زنان را از فيلم اند كه روش
حة تلويزيـون بـه چشـم و    فاند كه اشـعة صـ   دانشمندان و پزشكان غربي نيز دريافته

يز هاي نامحرم حرام و ناجا رساند، همانگونه كه نگريستن به زن ن انسان ضرر ميبد
است، تصوير زنان نامحرم نيز همان حكم را دارد، دشمنان غربي مسلمانان هميشـه  

عريـان يـا نيمـه عريـان را بـه كشـورهاي        هـاي مبتـذل و   در صدد هستند كه عكس
اسالمي سرازير نمايند تـا از ايـن رهگـذر بتواننـد راهـي را بـراي نفـوذ شـيطان در         

شد كه اينها چه سودي غير از ايجاد يك فرد مسلمان بايد بيندي. شان باز كنند قلوب
. آورند هاي روحي و رواني را به ارمغان مي ها و افسردگي خياالت فاسد و پريشاني

هـا آسـان    حجابي و گـردش در خيابـان  حيا و عفت از بـين بـرود، ديگـر بـد     هرگاه
  .شود مي

  
  :نگريستن به درون خانه

ره و در خانـة كسـي   چراني اين است كه از پنجـ  نگاهي و چشميكي از انواع بد
، به درون آن نگاه شود، اين مورد تهديدها و وعيدهاي بيشـماري وارد شـده اسـت   

نگرنـد كـه ايـن هـم ناجـايز       زدن از باالي ديوار در حيات منـزل مـي  گاه پس از در
  .است
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  خش پنجمب
  :هاي جسمي زيان

شـود، ادرار   هـاي بسـيار در مجـاي ادرار مـي     چراني موجب ايجـاد نوسـان   چشم
شـود و در امـر وضـو     همـواره بـه صـورت قطـرات بـدون اختيـار خـارج مـي        مذي 

چراني عادت نموده اند بـه بيمـاري    آيد، كساني كه به چشم مشكالتي به وجود مي
  .گردند شوند و در اثر خياالت سوء به سستي كمر مبتال مي زيادي دچار مي
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  بخش ششم
  :فوايد و نكات دقيق

اگر چنانچه نگاه انسان به جواني كه : اند اشرف علي تهانوي فرموده: نكته يكم
موي محاسن آن برآمده است افتـاد و نفسـش لطـف و لـذتي احسـاس نمـود بايـد        
بالفاصله نگاهش را برگرداند، زيرا گـاهي آثـار حسـن و زيبـايي پـس از برآمـدن       

گرداند، لذا در  پرستي را بيمارتر مي شود، و بيماران حسن موي محاسن نيز ديده مي
يـا گفتگـوي هركسـي چنـين احساسـي بـه انسـان دسـت دهـد بايـد از آن           چهره و 

  .اجتناب نمايد
د داشـته باشـيم كـه از همـان جـايي كـه خـط نفـس شـروع          ايبايد به : نكته دوم

صـد بـا   ، به تعبير ديگر انسان اگـر يـك در  گردد شود دوري از حق نيز آغاز مي مي
  .شود گناهي آلوده شود همان قدر از خداوند دور مي

خواهـد راه هـدايت    كسي كه مي: بزرگان و مشايخ كرام فرموده اند: ه سومنكت
يـرا ايـن عمـل    را بپيمايد، نخست بايد از همنشيني بـا زنـان و نوجوانـان بپرهيـزد، ز    

چرا كه شخص متدين در اثر طاعـت   بزرگترين مانع رسيدن به مسير هدايت است،
بـر قلـبش تسـلط حاصـل     توانـد   شود، شيطان نمـي  و عبادت و ذكر او دلش نرم مي

نمايد، اينجاست كه شـوق مجالسـت و صـحبت بـا زنـان و نوجوانـان را در قلـبش        
گردانــد، تــا ايــن كــه بــه  پرورانــد و قلــبش را از مربــي و مرشــد معنــويش مــي مــي

  .شود هاي بدبختي واژگون مي گودال
اگـر نوجـوان بـه حـدي     : فرمايـد  مـي ) تابعي بزرگـوار (امام زهري : نكتة چهارم

و سال است كه نگريستن به صورتش خـواهش جنسـي انسـان را تحريـك     سن  كم
  .كند، نبايد به هيچ يك از اعضاي بدن او نگريسته شود مي

توانسته است  نگاه بد در هر صورتي حرام و ناجايز است، اما شيطان: نكتة پنجم
جمع نموده و آنها را قانع كند كه نگريسـتن   دبسياري از مردم را زير دام فريب خو

ه برخـي از شـاعران در اشـعار    اشكالي ندارد، تا جايي ك با نگاه پاك بدون نيت بد
ن ادعايي سر داده اند، ولي آنها بدانند كه اگرچه اراده فحشا و عمـل زنـا   ينخود چ

آنهـا بـه علـت     ،كنـد  شان زنا مي هاي زنان چشم را ندارند، اما با نگريستن به زيبائي
پندارند،  شان را پاك مي را پوشانيده است نگاهاين كه پرده جهل عقل و خرد آنها 
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شود، چون هرگاه يك دفعه اين زهركشنده  زيرا عمل فحشا از همين نقطه آغاز مي
دهـد، فرضـاً اگـر همـان زن      گرفتن را نمي در قلبش تزريق شود، به او فرصت آرام

يك شب را در تنهـايي بـا وي بگذرانـد، روشـن اسـت كـه چـه باليـي بـر سـرش           
طان در يشـ . كنـد  بيند كه نفس شيطان او را چگونـه بـدبخت مـي    آنگاه ميآيد،  مي

اگـر ايـن دو مـرد و زن بـا ايـن كـه       : مورد رابعه عرويه و حسن بصري گفته اسـت 
بـاز بنگريـد كـه مـن      ،بزرگترين اولياي عصر خود هستند باهم در خلـوت بنشـينند  

زن نـامحرم و يـا   نمـودن بـا    زنم، بدين خاطر خلـوت  چگونه تقوي آنها را به هم مي
  .ريش ناجايز است نوجوان بي

ها تدريجاً بـه عشـق مجـازي     بعضي انسان: موالنا تهانوي فرموده اند: نكته ششم
كنـد تـا ايـن كـه كـامالً گرفتـار        حتي گاه خود او هم احساس نمـي  ،شوند مبتال مي

كند، ولـي هنگـامي كـه معشـوقه      شود، گاهي هم در طول زندگي احساس نمي مي
  .كند آنگاه سوز و گدازي را در قلبش احساس ميميرد  مي

يابــد، امــا حــرص آن  در دوران پيــري غريــزه جنســي كــاهش مــي: نكتــه هفــتم
همچنان در حال طراوت خود باقي است، و انسان پير بـا نيـروي مقاومـت فرسـوده     

انسـان بايـد در   : تواند با آن مقابله نمايد، بدين جهت بزرگان فرمـوده انـد   خود نمي
احتياط بيشتري داشته باشد و مردم نيز بايد توجه داشته باشند تا زنان و  يريپ دوران
شان با افراد پير و كهنسال نيز خلوت نداشته باشند، بسياري از عوام دختران  دختران

اين دختر توست، در صـورتي  : گويند و زنان خود را به مجلس پيران فرستاده و مي
تر است، اگرچه آنها ادعـا دارنـد    متر و صميميكه رابطه شيطان با اينگونه افراد گر

به همسران پاك خود دستور داد تـا در   كه نفس ما مرده است، پيامبر گرامي ما 
خـود آنحضـرت بـا زنـان نـامحرم از      . مورد مرد نابينا نيز از حجاب اسـتفاده نماينـد  

خواسـت از آنهـا بيعـت بگيـرد چـادر را بـا        كرد، هرگاه مـي  پشت پرده گفتگو مي
گرفت، آيا نفس اين پيران جاهل  گرفت و به واسطه آن از آنها بيعت مي ست ميد

ايـن ادعـا جـز    ! و صـحابه گـرام و همسـران پيـامبر پـاكتر اسـت؟       از نفس پيامبر 
  .گمراهي و ضاللت نيست

كساني كه طبيعت و مزاج عشقي دارند، در صحبت بزرگـاني بايـد   : نكته هشتم
. ند كه آنها عاشقانه در ذكـر و عبـادت مشـغولند   بنشينند و از آنها كسب فيض نماي
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: صـحابه كـرام عـرض نمودنـد     »املُفْـرُِّدون  َسـَبقَ «در حديث وارد شده است كه 
  .)1(كنند كساني هستند كه خدا را ياد مي: مفردون چه كساني هستند؟ فرمودند

زد، شـايد مـردم او را محـروم از    رو اب مـي هـاي حـرام اجتنـ    كسي كه از لـذت 
ان كنند، اما خود او در اثر ارتباط خاصش با خـداي بـزرگ و مهربـان،    ها گم لذت

كسي كه بـه عشـق مجـازي مبـتال بـوده      . كند آرامش عجيبي در قلبش مشاهده مي
دارد،  كيـه قـدم برمـي   است و بعد از آن توسط يكي از بزرگان در راه اصـالح و تز 

بپيمايد و قلـب   سلوك و تزكيه را تواند راه آشناست بسيار زود ميچون قلبش درد
  .و نگاه خود را كنترل نمايد

اگر احياناً در ميان راه نگاه به زن نامحرمي بيفتـد شـايد تنهـا موجـب     : نكته نهم
گر جايي است كـه بـه صـورت مكـرر نگـاه انسـان بـه        ازوال نور از قلب بشود، اما 
بـد  افتد، انديشه مبتالشدن به عشـق در نتيجـه بـه عمـل      همان زن يا نوجوان زيبا مي

ن اشود، لذا بايد هرچه زودتر از چنين مكـاني منتقـل شـود تـا از فتنـه آن در امـ       مي
  .باشد

هاي  نمودن با زنان يا بچه تخلو: يكي از دانشمندان ديني گفته است: نكته دهم
با وجود رعايت تقوي نيز حرام اسـت، زيـرا اگـر او بتوانـد از فتنـه آن مصـون        زيبا

  .ن در امان باشدتواند از شر بدگويا بماند نمي
ــه ــوء نفس ــن س ــان م ــلم اإلنس   وإن س

  ظن املدعي املدعي ليس يسلم فمن سوء
 

توانـد از سـؤظن مـردم     اگر انسان از شر نفس خود در امان باشـد، نمـي  : ترجمه
از مواضعي كه امكان اهـام در آن وجـود دارد   : مصون بماند، بدين خاطر گفته اند

امام محمد را به علت اين كـه صـورتش زيبـا    ده اند كه امام ابوحنيفه ورآ. بپرهيزيد
اند، پس از مـدتي  نش بود و ريش در نياورده بود در كالس درس در پشت خود مي

نشسـتن   اجازه ،وردند و ساية آن در روشني فانوس مشاهده شدكه ايشان ريش درآ
  .پرهيزند هاي نفس مي در جلوش را دادند، بنگريم به بزرگان چگونه از فتنه

  :فرمايد سعدي در يكي از اشعارش مي: منكته يازده
                                           

  .فضايل ذكر -)1(
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ــده شــوخ مــي  ــرد دل بكمنــد ايــن دي   ب
  خواهي به كسي دل نـدهي ديـده بينـد   

  

  :در جاي ديگر نيز فرموده اند
ــق   ــم عش ــعدي راه و رس ــه س ــازي ك   ب

ــازي   ــداد تـ ــه در بغـ ــد كـ ــان دانـ   چنـ
  اگـــر مجنـــون و ليلـــي زنـــده گشـــتي

ــن دف   ــق از اي ــديث عش ــح ــتيت   ر نوش
ــه داراي در  ــي كـــ ــدو ب دآلرامـــ   نـــ

  دگـــر چشـــم از همـــه عـــالم فروبنـــد
  

نبايد كسي به پاكدامني و عفت خود افتخار نمايد و مطمئين : نكتة دوازدهم
شود، در حالي كه  باشد كه به سبب كمال عفتش در اين بيماري مبتال نمي

$‘βÎ) }§ø¨Ζ9$# 8οu¨﴿: نيز اعتراف نمودند يوسف ¨Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/﴾)1(.  
يچكس هراس ندارم به من در دنيا از ه: فرمايند مي حاج امداد اهللا مهاجر مكي

  .توانيم بر عفت خود بنازيم پس ما چگونه مي جز از نفس خود،
نفس و شيطان همواره براي مبارزه با انسان آماده هستند، لذا هر : سيزدهمنكتة 

ن را نبايد اجرا نمود، اگر شود، آ سوي نفس يا شيطان ارايه ميپيشنهادي كه از 
شان  شيطان و نفس به نگريستن به زنان و نوجوانان وادار نمايند، در مقابلچنانجه 

نشيني خواهند  ايستادگي نماييد، اگر چند مرتبه مرتباً مقاومت كنيد، آنها عقب
  :كرد، صاحب قصيدة برده فرموده اند

  النفس كالطفل أن هتمله شب علي
  حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم

  

ك بچه است كه به شير مادر عادت كرده است، اين نفس انسان مانند ي: ترجمه
بچه اگر بزرگ هم بشود تا مادرش او را از شير باز ندارد عادش را ترك نخواهد 

                                           
  .53سورة يوسف، آية  -)1(
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كرد، هميشه بايد مراقب نفس و شيطان باشيم، در هر عمل نخست بايد بنگريم آيا 
در صورت اول بايد از آن دوري  ق تقاضاي نفس و شيطان است يا خير؟مطاب
ييم، و به درگاه الهي نيايش كنيم تا از شر اين دو دشمن حفظ نمايد، اگر نما

  .گاه ديگري وجود ندارد خداوند پناه ندهد پناه
شود كه در  توصيه مي طالب علم و به ويژة براي طلب دينبه : مدهنكتة چهار

بالخصوص قلب و  اثر گناهان و باالخص مسايل جنسي، كلية اعضاي بدن و
 شود، حسن و زيبايي از چهره مضمحل عيف و نحيف ميار ضياعصاب بس

شود، قلب به علت هراس و سراسيمگي و اعصاب هم به علت كمبود مواد  مي
شود، چرا كه سرماية صحت و آرامش و نيروي جسمي  معنوي ضعيف و ناتوان مي

همان مادة معنوي است، در اثر كمبود اين ماده حافظة انسان نيز دچار ضعف 
آموز و دانشجو به اين نيرو نياز مبرم دارد، در  صورتي كه هر دانش، در شود مي

نبود يا كمبود آنها توانايي ادامة تحصيل نخواهد داشت، بايد همواره  تصور
علم و دانش محروم  مواظب اين باشد كه اگر خود را به گناه آلوده كند، از

دا گناهش را و صحت و سالمت خود را نيز از دست خواهد داد، و اگر خ دشو مي
آشكار نمايد، عزت و آبرويش نيز از بين رفته و در ميان مردم خوار و ذليل 
خواهد شد، بايد در نظر داشته باشد، مرگ و بيماري و حوادث روزگار وقت 

كنند، بهتر است  ميها انسان را ترك  معيني ندارد، هنگام بيماري و مرگ گناه
تا تارك گناه  گناهان را ترك كنيم، مرگهنگام صحت و پيش از فرارسيدن 

. باشيم و نه متروك آن، در واقع تارك گناه قابل ستايش است نه متروك گناه
رو شهوت نباشيم، نه به زنان و  راسخ تصميم بگيريم كه ديگر دنبالهبايد با عزم 

نوجوانان بنگريم و نه با آنان گفتگو كنيم، اگر يك طالب علم نيز به مذاكره و 
ريش را داشته باشد، بايد به حداقل آن اكتفا  هاي بي درس با يكي از بچهتكرار 

نمايد، اگر گرايش و كششي در قلب خود احساس نمود بايد فوراً جلسه را ترك 
پوشي استفاده كند، رابطة نامشروع  نمايد، اگر در اين امر از مالحظة و چشم

ي پس از اين كه عنايت هايش محكمتر شده و منجر به عمل بد خواهد شد، حت پايه
ها خياالت و افكارش آلودة  الهي شامل حالش بشود و توبه نمايد، شايد مدت
ها در نماز و درسهايش اختالل  همين بيماري باشد و در اثر خياالت و وسوسه
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آمدن عاليم بيماري كامالً پرهيز را شروع كند، ض پديدايجاد شود، اما اگر به مح
راندن محبت و ارتباط الهي  ن خواهد ماند، در واقع بيرونهايي در اما از چنين فتنه

كردن  ترك. كردن محبت زنان در آن بسيار ناسپاسي است از قلب و جايگزين
اي  هاي فاني بسيار كار نا بخردانه ورزيدن به صورت جمال به مثال الهي و عشق

  .است
شخصي در طول زندگي : علي تهانوي فرموده است اشرف: نكتة پانزدهم

گرايشي به زن نداشته است، اما هنگام وفات او رنج و پريشاني در قلبش محسوس 
شود و خيالش در ذهن تردد كند، بايد بداند كه نوعي ارتباط قلبي وجود داشته 

  .است اگرچه به مقدار كمي بوده، لذا بايد بال فاصله نادم شده و استغفار نمايد
چراني شـديدتر بشـود و انسـان     هرچند تقاضاي نفس براي چشم: نكتة شانزدهم

همواره مقاومت كند، نوري كه در اثر مقاومت با نفس ايجاد شده است در قلـبش  
در واقع پيمودن طريـق سـلوك بـه وسـيلة همـين مجاهـدات       . (شود تر مي درخشان

تر است، نياز به پيمـودن راهـي    هاي گردن انسان قريب خداوند از رگاست، و اال 
پيمودن راه خدا و رسـيدن   :بزرگان گفته اند). د نداردشدن بوي وجو براي نزديك

ها در برابر حمالت نفس و غرايز جنسي  ها و مقاومتبه قرب الهي با همين مجاهدت
هش نفساني را زير پا گذاشـته و آن  اپذير است، هراندازه انسان خو و جسمي امكان

  .را تابع احكام الهي بگرداند، به خدا نزديكتر خواهد شد
گاه انسان از نگريستن به صورت زن اجتنـاب كنـد، امـا لبـاس يـا      : دهمنكتة هف

برد، بايد از لباس و تمـامي اعضـاي زن    نگرد و از آن لذت مي عضو ديگري را مي
  .نامحرم اجتناب شود
گاه انسان در حين گفتگو با زنان نامحرم صـدايش را باريـك و   : نكتة هيجدهم

  .س كند، اين عمل خالي از گناه نيستنرم نموده تا با اين طريق آنها را مأنو
عمـل نيـز   كند، اما ايـن   اه ميگهرگاه انسان فقط با گوشة چشم ن: نكتة نوزدهم

  .كند قلب را تيره نموده و نور آن را سلب مي
هاي زنـان را   كنند، اما زيبائي شان را حفظ مي بسياري از مردان نگاه: نكتة بيستم

برند، امـا بايـد قلـب نيـز ماننـد       ريق لذت ميكنند و از اين ط شان تصور مي در قلب
  .نگاه حفظ شود، و با ذكر الهي همواره مشغول بشود
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بسياري از بزازان و سوداگران با مشتريان زن برخورد نموده : نكتة بيست و يكم
خطاب نمـوده و  ... هاي مادر، خواهر، و كنند، آنها را با نام چراني مي و با آنها چشم

ها زنان نامحرم مادر يـا   برند، در حالي كه با اين خطاب لذت مي هاي آنها از زيبائي
  .افتد ها در دام فريب آنها مي شوند، اما زنان ساده از اينگونه خطاب خواهر نمي

حجابي با چشـم   حجاب و بينان بدبرخي از مردم به سوي ز: نكتة بيست و دوم
خواننـد و از تعفـن و فسـاد     هـم مـي   »بِاِهللا إال قُوَّةَ َوال َحْولَ ال«نگرند، سـپس   باز مي

شـان را در آنهـا    نخسـت نگـاه  : كنند، بايد به آنها بگوييد جامعه اظهار نارضايتي مي
زبـان   حفظ نمايد، سپس ال حول بخوانند، اما نگريستن به آنها و خواندن ال حول با

  .تواند دليل تنفر باشد بازي است، اين عمل نمي در واقع نوعي عياري و فريب
هـا عـادت نمـوده، و بـا هـر زنـي كـه         ك نگاه بـد چشـم  با ي: سوم و بيست نكتة

شـود بـراي    نگـرد، زيـرا يـك معصـيت سـبب مـي       درنگ به او مي برخورد شود بي
شود براي اعمال ديگر، شـيخ   گناهان بعدي همانگونه كه يك عمل نيك سبب مي

 هـاي  يـك نيكـي هرچنـد كوچـك باشـد نيكـي      : الحديث موالنا زكريا فرموده اند
هاي ديگـر را بـه سـوي خـود      كشد، و يك عمل بد بدي ديگر را به سوي خود مي

شـود،   تـر مـي   كردن نيـروي مقاومـت ضـعيف    كند، لذا با يك مرتبه نگاه جذب مي
  .شود ها آلوده مي سپس در طول شبانه روز در گناه

كند، اما شيطان حربة  گاه انسان نگاه خود را حفظ مي: نكتة بيست و چهارم
كند، و آن اين كه گناهان قبلي را برايش مجسم نموده، در  استعمال مي ديگري را

گونه تصورات ظلمت و شود، و در نتيجة اين مبتال مياين هنگام قلبش به خيانت 
شوند، زيرا  گيرد، و در اثر آن تمامي اعضاي او فاسد مي تيرگي قلبش را فرا مي

در حديث . (عيت او هستندقلب در واقع به منزلة پادشاه است، و ساير اعضاء ر
وارد شده است كه در وجود انسان يك تكه گوشتي است كه اگر آن سالم و 
تندرست باشد تمامي اعضاء سالم هستند، اما اگر آن فاسد و متعفن بشود و ساير 

بدين خاطر نخست شيطان . اعضاء فاسد خواهند شد، و آن تكة گوشت قلب است
پروراند، تا اين كه قلب  در قلب انسان ميها و تصور است نامشروع را  وسوسه

هايش همة اعضا را گسيل  آوردن آرمان شود، و آنگاه براي به دست فاسد مي
كند، چشم و قلب باهم رابطة بسيار نزديكي دارند، گوئي دو چرخ يك  مي
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خودرو هستند، فساد قلب موجب فساد چشم و فساد چشم موجب فساد قلب 
نگرد، سپس قلب شروع به تصور  ك زن نامحرم ميشود، گاه نخست چشم به ي مي

ها در پي  سپس چشم ،كند كند، و گاه قلب نخست تصور مي هايش مي زيبائي
بدين خاطر قرآنكريم در آية ذيل هردو را تحت  ،افتد يافتن و تماشانمودن آن مي

=ãΝn﴿: تعقيب قرار داد ÷è tƒ sπ uΖÍ← !% s{ È⎦ã⎫ôã F{$# $ tΒ uρ ‘ÏøƒéB â‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇®∪﴾.»او[«» 19-غافر [
مي نگرد و آنچه را سينه ها پنهان مي ] به نامحرمان[چشم هايي را كه به خيانت 

  )دارند، مي داند
هاي زنان  گاه انسان در حين همبستري با همبسترش زيبائي: نكتة بيست و پنجم

هاي مداوم در قلب  چراني ند، اين تصور در واقع در اثر چشمك مي ديگر را تصور
  .است زگرفته است، در صورتي كه اينگونه تصور نيز ناجاي او جاي

ريش يا زنان نامحرم يك بار بدين  هاي بي بسياري از بچه: نكتة بيست و ششم
نگرند كه حسن و جمالش را تشخيص بدهند، تا اگر داراي حسن باشد  منظور مي

ماند،  يشان را حفظ و در غير اين صورت نيازي به مجاهده و مقاومت باقي نم نگاه
باشد، چون قبل از نگاه اول نيز  هاي دقيق شيطان مي ولي اين هم يكي از حربه

مقاومت آسان است، ولي پس از نگاه اول اگر آن فرد داراي حسن و جمال باشد، 
گرايد،  اين بيچاره در دام حسنش افتاده و ديگر نيروي مقاومتش به سستي ميقلب 

فيت را گذاشته و در باتالق خطرناك قدم لذا كار عاقالنه اين نيست كه راه عا
  .بگذاريم

برخي پس از فوت همسر در تنهايي شب او را با نيت : نكتة بيست و هفتم
كنند،  شان مجسم مي شهوت تصور نموده و مقاربت و همبستري پيشين را در ذهن

كردن حكم نامحرم را دارد، اگر قصد او را  در حالي كه همسر نيز پس از فوت
ده و تشنگي غريزة جنسي خود را اشباع كند جايز نيست، اما اگر بدون تصور نمو

چون عمري را با وي به  ،اشكالي ندارد د وارد خيالش را در ذهن خطور كندقص
  .سر برده است

كردن كافي نيست، بلكه ارادة  براي حفظ عفت تنها نگاه: نكتة بيست و هشتم
تواند از فتنة در امان باشد تا  م نگاه نميآن را هم نبايد داشته باشد، زيرا صرفاً با عد

  .اين كه تصميم جدي براي حفظ نگاه نگرفته است



    

 
    

  
 

 

  ﴾42﴿   نگاه حرام در اسالم

بودن نگاه اولي و يا نگاه غير اختياري اينست كه  معني معاف: نكتة بيست و نهم
گذرد كه احتمال وجود زن را ندارد، اتفاقاً نگاهش به زني  انسان از جائي مي

نيست كه در مواضع تجمع زنان حضور يافته و هريكي افتد، اما اين به معني آن  مي
هاي تاكسي، و يا بازارها، اكثريت را زنان  را يك مرتبه بنگرد، چنانچه در ايستگاه

  .هاي نفس و شيطان آگاه باشيم دهند، لذا بايد از شيادي تشكيل مي
اگر همسر يك انسان داراي حسن و جمال كافي نباشد، بايد صبر : ام نكتة سي

 هاي حرام انسان زيرا لذتخود را از پلو ديگران لذيذتر بداند،  ه و نان خشكنمود
مارها بسيار زيبا و گرداند، اكثر  را در دنيا و آخرت بدبخت و شرمساز مي

سي حاضر نيست به آنها نزديك شود، همچنان زنان ك، اما هيچنقش هستند خوش
و ايمان نيز در آنها نامحرم اگر داراي حسن و جمال هستند، انديشة سلب دين 

شوند، اگر يك افسر پليس و يا حاكم  و موجب نارضايتي اهللا نيز مي. وجود دارد
شود، پس بايد  شهري از انسان ناراضي باشد، آرامش و سكون انسان سلب مي

 /سعدي . چه خواهد كرد ب و نارضايتي خداوند عليم و خبيردانست كجا غض
  :چه خوش گفته است

  افتدرش سربت از كسعزيزي كه هر
  به هر در كه شد هيچ عزت نيافت

  

انسان چند روزي مجاهده بكند يا براي هميشه رستگار باشد، درست مانند 
خورد، اما او با اين نيت كه هرگاه  مسافري كه در سفر رژيم غذايي اش به هم مي

كند، همه مشكالت سفر را متحمل  ها را جبران مي به منزل برسد هم كاستي
مچنان انسان بايد اعتقاد كامل داشته باشد كه در بهشت حوران شود، ه مي

  .و اين همسران از آنها نيز بسيار زيباتر خواهند شد ،رسد خوبصورت به وي مي
چراني مبتال شده اند، آنها هم غير از  كساني كه به چشم: نكتة سي و يكم

انسان در  تالوت قرآن و ذكر نام او در تنهايي ننشينند، زيرا به محض اين كه
نشيند، شيطان دريايي از خياالت زشت و ناروا را در ذهن مجسم  خلوت مي

توانند از  بينيم جواناني كه داراي شغل هستند بهتر مي كند، اينجاست كه مي مي
  .گناه محفوظ شوند
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اولياي جوانان و نوجوانان بايد آنها را در ابتداي جواني به كار و اشتغال 
  .مشغول نمايند
شود و نياز به  طبيعت برخي از مردم به زودي اصالح نمي: و دوم نكتة سي

هاي درازمدت دارد نبايد زود نااميد شود، زيرا خداوند به خاطر طبيعت  مجاهدت
هاي مداوم اجر و  كند، بلكه در مقابل مجاهدت بد و تقاضاي نفساني مؤاخذه نمي

اهش نفس رفتار و به شرط اين كه مطابق خو ،شود پاداش بيشتري نصيب او مي
نكند، شايد گاه نياز به مقاومت در طول زندگي وجود داشته باشد، گرچه نفس 

كند ولي بايد آرزوي نفس را كنار گذاشته و  خالي مي انساني از مجاهده شانه
اريد كه شاه محمود غزنوي روزي يك مرو حكم الهي را به جا آورد، آورده اند

ت سپرد تا آن را بشكنند، همه آنها از اين ابزرشي را به دست اركان دولبسيار با
» زايا«، سپس زدند كه حيف است چنين مرواريد باارزشي شكسته شودعمل سرباز 

  :ريز كرد، هنگامي كه دليلش را پرسيدند، گفت دستور داد، او را بالفاصله ريز
  گفت اي مهتران نامور
  )1(امر شاه بهتر به قيمت يا گُهر

  

آموزد كه در شكستن آرزوي  مي به ما ميدر اين حكايت موالنا رو
تان  هاي زيبا درنگ ننماييد، اينها در برابر حكم الهي ارزشي ندارند، نگاه صورت

را از زيبائي آنها حفظ نماييد آنگاه حالوت و لذت قرب الهي را در قلب خود 
  .كنيد احساس مي

آرام  ر بيبچه شيرخوار اگر از آغوش مادر درآورده شود بسيا: نكته سي و سوم
شود، اگر از آغوش ديگري به آغوش مادر آورده شود آنگاه آرام  و پريشان مي

شود، قلب انسان نيز اگر  از رهگذر چشم، زيبايي زني در آن  گرفته و خرسند مي
جايگزين؟ الهي بشود، و به عشق مجازي مبتال شود آرامش و سكون خود را از 

ي دكشاري از جوانان دست به خوشود، بسي دهد، از خواب محروم مي دست مي
زده اند، اما هرگاه قلب انسان توسط صحبت اهل اهللا با خدا مرتبط شود، چنان در 

                                           
  .مثنوي مولوي -)1(
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مادر با آغوش ش برد كه بچه در آغوش مادر حتي آغو سكون و آرامش به سر مي
  .رحمت الهي قابل مقايسه نيست
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  بخش هفتم
  :عفت از نگاه بد

دستم افتـاد، نبـره   ه موالنا مفتي رشيد احمد ب اي در رابطه با حفظ نگاه اثر جزوه
  .دهم فرازهايي از آن را در اين كتاب در خدمت خوانندگان قرار مي

  
  :بد نگاه به عكس

ــد  ــا در ايــن جــزوه نوشــته ان ــاي   نگــاه: موالن ــروزه زن ــد، ام ــان را حفــظ نمايي ت
، افتـد  چراني بسيار شيوع پيدا كرده است، هر زني كه چشم انسان بـه وي مـي   چشم

هـاي مبتـذل ديوارهـا را پوشـيده و صـفحه       شـود عكـس   بال فاصـله متوجـه آن مـي   
اينها تصوير نيستند، فقط عكس : تلويزيون را نيز اشغال نموده است، شخصي گفت

باشند، من گفتم نبايد به عكس زن نيز نگريسته شود، گاه عكس زن خطرنـاكتر   مي
ا هـراس و واهمـه خشـم و    نگـرد، امـ   از خود آن است، زيرا انسان به سـوي زن مـي  

نارضايتي آن را نيز دارد، اما در تماشاي عكـس ايـن واهمـه وجـود نـدارد، امـروز       
كند، ولي كسـي   ها متعفن و فاسد شده اند كه نحوست نگاه بد را احساس نمي نگاه

  :كند كه نگاهش به محبوب واقعي است او با زبان حال چنين زمزمه مي
  مــاهيبــان مــنم خيــال و   همــه شــهر پــر ز خو  

  نگـاهي  ين نكند به كـس يك ب چه كنم كه چشم
  

ت كرده است كه به محض اين كـه  ها يك نيروي خاصي عناي خداوند به چشم
و نيـازي بـه    دشـو  خودبخود بسـته مـي   ،شود طر برخورد با يك شيء واقع ميدر خ

حتي يك نوزاد اگر به سوي چشمش دست را ببريد فوراً چشمش . بندكردن ندارد
  .شود بسته مي

هـا   پس در مورد اشياي نيز كه براي قلب و روح انسان زيان آورند، بايـد چشـم  
بينيم خداوند براي حفاظـت چشـم چنـين نيـروي      شدند، چون وقتي كه مي بسته مي

نيـرو را بـه آن   اي به آن بخشيده است، براي حفاظت معنويات نيز همان  فوق العاده
كننـد، هنگـامي كـه     ي استعمال نميها آن نيرو را در چنين موارد بخشيده، اما انسان

هـا   كنند، بايد اين چشـم  ها را به زور بلند مي كنند، چشم به زنان نامحرم برخورد مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾46﴿   نگاه حرام در اسالم

شدن به هنگام اشـياي   بسته به را به يك پرشك روحاني سپرد و آن را مداوا كرد تا
  .آور عادت نمايند زيان

ست تا آن را دنبـال  آيد كه راه حفاظت از نگاه بد چي اكنون اين سؤال پيش مي
نمائيم؟ بايد بدانيم كه نگاه يك مسلمان بسيار معزز است، به جز موقعي كـه آن را  
در جايي استعمال كند كه موجـب نارضـايتي خـدا اسـت، پـس بايـد هـر مسـلمان         

. مراقب حفظ عـزت و وقـار نگـاهش باشـد و موجبـات ذلـت آن را فـراهم نسـازد        
 آنكرد، احياناً اگر بـا   اشياء قلبم نفرت مي زماني بر من گذشته است كه از اينگونه

كـردم بسـيار ناراحـت و     رفتم و تزئينات را مشـاهده مـي   بزرگوار به منزل كسي مي
ها به سر برم، امـا بـا حضـور     ها و بيابان خواست در جنگل شدم، قلبم مي پريشان مي

زوال گفتم، شايد اين احساس درست نباشد و از خداوند همواره  ايشان به خود مي
مـن را در اثـر صـحبت     همواره دعايم اين بـود كـه خداونـد    و ،آن را آرزو داشتم

روم نگـاهم بـه    ، اكنون بـه بـازار مـي   رمايدبزرگان اين درجه را نيز به بنده عنايت ف
  .شود هيچ زينت و زيبائي بلند نمي

  
  :عشق مجازي فسق حقيقي

ز بزرگـان  اعشق مجازي در واقع فسق و فجور است، شخصي در محضر يكـي  
و از  اين بزرگ يك خدمتگـذار زن داشـت،   ،اصالح نفس خود حاضر شد جهت

در آتش عشـق او   قلبش كرد، ناگاه چشم مريد به خادمه افتاد، مهمانان پذيرائي مي
ور گرديد، زن نيز احساس نمود و ماجرا را براي شيخ بـازگو نمـود، شـيخ بـه      شعله

نمايـد و آنچـه را كـه از وي خـارج     اين زن دسـتور داد تـا داروي مسـهل اسـتفاده     
زن هم بسيار نحيف و ناتوان شد زيبائي و جمالش را  ،شود در ظرفي جمع كند مي

از دست داد، شيخ مريدش را فرا خواند و ظرفي كه مملـو از نجاسـت بـود بـه وي     
ارائه نمود و فرمود آن چيزي كه تو به آن عشق ورزيدي همين است، مريد با ايـن  

شق خود توبه نموده و از آن براي هميشه متنفـر شـد، ايـن حكايـت     تدبير شيخ از ع
هرگـاه انسـان در مخـاطره     است عشق به زنان يك نوع فسق اسـت،  بسيار آموزنده

  .ها را تصور نمايد از عشق مجازي نفرت خواهد كرد بيفتد همين پليدي



    

 
    

  
 

 

  ﴾47﴿   نگاه حرام در اسالم

  بخش هشتم
  :نگاه نيك

هللا تعالي به انسان چشم يكي از هزاران نعمت بزرگ و كوچك الهي است كه ا
ارزاني داشته است، شكر اين نعمت بزرگ الهي آنست كه آن را از نگاه بد حفـظ  

  .نموده و در مورد اشياي ديني مباح از آن استفاده نمائيم
  

  :عبرت از خلقت
يكي از حقوق اين نعمت بزرگ اين است كه در آسمان و زمين و خلقت 

قرآنكريم در . خالق آنها را بشناسيم اشياء تدبر و تكفر كنيم، تا به اين طريق
%Ï“﴿: مواضع متعددي به اين موضوع پرداخته است ©!$# t,n= y{ yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ( 

$ ¨Β 3“ts? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( ÆìÅ_ö‘ $$ sù u|Çt7ø9$# ö≅ yδ 3“ts? ⎯ÏΒ 9‘θ äÜèù ∩⊂∪ §ΝèO 

ÆìÅ_ö‘ $# u|Ç t7ø9$# È⎦÷⎫s?§x. ó=Î= s)Ζtƒ y7 ø‹s9Î) ç|Çt7ø9$# $ Y∞Å™% s{ uθèδ uρ ×Å¡ym ∩⊆∪﴾)1( آن «: ترجمه
بيند در خلقت  اي باالي طبقه آفريده، نمي طبقهذاتي كه هفت آسمان و زمين را 

! بيني؟ اهللا هيچگونه نقصي، سپس چشمانت را برگردان، آيا خللي در آنها مي
  .»گردند با ذلت و خستگي سپس چشمان را برگردان چشمانت به سوي تو برمي
چشـمانت را بـه   ! اي مخاطـب : موالنا شبير احمد در تفسير اين آيه نوشته اسـت 

بينـي بلكـه بسـيار شـفاف،      سوي آسمان بلند كن، هيچ نقص و شكافي در آن نمـي 
متصل و منظم است و با گذشت زمان و مرور ايام هيچ تفاوتي در آن پديد نيامـده  

  .است
  

  :ها عبرت از ميوه
﴿(#ÿρ ãÝàΡ$# 4’n< Î) ÿ⎯ÍνÌyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øO r& ÿ⎯Ïμ Ïè ÷Ζtƒ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû öΝä3Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ 

كند و بنگريد به  ميريد به ميوه درخت، زماني كه ميوه بنگ«: ترجمه )2(﴾∪®®∩

                                           
  .4و  3سورة ملك، آيات  -)1(
  .99سورة انعام، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾48﴿   نگاه حرام در اسالم

درخشند، اما براي  هاي قدرت الهي مي ميوه، همانا در اين اشياء نشانه نرسيد
  .»كه داراي ايمانند كساني

هر ميوه نخست خام، بدمزه و غير : نويسد موالنا شبير احمد ذيلِ اين آيه مي
د، اينها همه مظهر شو قابل استفاده است، پس از پختن و رسيدن لذيذ شيرين مي

   .قدرت الهي اند
  

  :بصارت بدون بصيرت
جهان  خداوند ذوالجالل در آيات متعددي مسلمانان را به تدبر و تفكر در

شود، واال بينايي ظاهري منهاي بينش معنوي ارزشي ندارد،  پرعبرت رهنمون مي
;Νçλm﴿: خداوند در مورد كفار فرموده است uρ ×⎦ã⎫ôã r& ω tβρ çÅÇö7ãƒ $ pκÍ5﴾)1( آنها «: ترجمه

  .»بيند چشم دارند، اما نمي
معنوي همراه نباشد، مساوي كوري  نشلذت چشم فيزيكي كه با بصيرت و بي

tΒ⎯﴿: ت، قرآنكريم فرموده استاس uρ šχ% x. ’Îû ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ 4‘yϑ ôã r& uθ ßγ sù ’Îû ÍοtÅzFψ$# 

4‘yϑ ôã r& ‘≅ |Ê r&uρ Wξ‹Î6 y™ ∩∠⊄∪﴾)2( كسي كه در اين دنيا «: ترجمه) تدبر در آيات و از
  .كور باشد، در آخرت كور و گمراهتر خواهد بود) هاي خداوندي نشانه

شان نيز نيرومند   نيرومند است، بينايياهللاما چون بينش و بصيرت اولياء 
در مورد موالنا الياس ره آورده اند كه اواخر زندگي با اين كه تمامي . شود مي

  .توان بودند، اما بينائيش همچنان قوي و بااعضاي ايشان ناتوان بود

                                           
  .179، آية سورة اعراف -)1(
  .72سورة إسراء، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾49﴿   نگاه حرام در اسالم

  :فراست مؤمن
هرگاه بصارت و بصيرت باهم جمع شوند، نور فراست در قلب مؤمن زبانه (
  .»اتقوا فراسته املؤمن، فإنه ينظر بنور اهللا«: ، گفته اند)دزن مي

  
  :ها و تالوت قرآن چشم

از چشم؟ اين نعمت بزرگ الهي را در راه تالوت قرآن كه كالم الهي است 
استفاده نمائيم، تالوت قرآن موجب بركات ظاهري و باطني، مادي و معنوي، و 

هاي قلب و تقويت  زنگ گردد، موجب زدودن موجب افزايش بينائي چشم مي
 رضي اهللا عنهعلي : نوشته اند» فضائل قرآن«موالنا زكريا در كتاب . شود حافظه مي

داشتن و  زدن، روزه شود، مسواك حافظه انسان از سه چيز نيرومند مي: فرموده است
  .تالوت قرآنكريم

  
  :كتابخواني

ديني  يها بهترين مواد مصرف اين نعمت بزرگ تالوت قرآن، خواندن كتاب
هاي زيادي وجود دارد كه  درماندگان براي اين نعمت راه و كمك به محرومان و

  :توانيم در آية ذيل همة آنها را خالصه نماييم مي
﴿(#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ﴾.» 2المائده «

رهاي خير و پرهيزكاري ياري نماييد، و يكديگر را بر يكديگر را بر انجام كا(
  )گناه و تجاوز ياري ندهيد؛
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  بخش نهم
  :اقوال بزرگان

اي بزرگتر از زنـان   پس از وفات در امت خود فتنه: فرمود رسول گرامي  -1
  .نگذاشته ام

دو اسـتخوان پوسـيده اگـر بـاهم خلـوت      : فرمود  بن خطاب عمر فاروق -2
  ).اشاره به پيرمرد و پيرزن است(ة يكديگر را خواهند كرد، كنند، بازهم اراد

از نگـاه بـد حـالوت    : در مجلسـي در مدينـة منـوره فرمودنـد    موالنا ذكريـا   -3
  .رود عبادت و طاعت از بين مي

چهـار نـوع   » صـحبتي بـا اوليـاء   «موالنا ذكريا در ملفوظات خود معروف بـه   -4
نسـب   -3. نسـبت القـايي   -2. كاسينسبت انع -1: نسبت را مفصالً شرح داده است

نسبت اتحادي، راجع به نسـبت انعكاسـي بـه نقـل از شـاه عبـدالعزيز        -4. اصالحي
اين نسبت بسيار ضعيف است، بـه محـض ايـن كـه مريـد از مجلـس       : فرموده است

نظر بنده در اين مورد اين است : فرمايد رود، بعد مي شيخ برخيزد، اثر آن از بين مي
ار زود يشود، اگر مريد خود را همچون مردها حساب كنـد بسـ   كه اثرش زائل نمي

شـود، بـه ويـژه از     ترقي خواهد كـرد، البتـه اثـر آن از ارتكـاب معاصـي زائـل مـي       
  .چراني، بدين خاطر اجتناب از اين عمل بد بسيار ضروري است چشم
در شـهرهاي اروپـائي حفاظـت چشـم بسـيار ضـروري       : فرمود موالنا ذكريا -5

  .شود، حفاظت نگاه بيشتر ضروري است يي كه حجاب رعايت نمياست، يعني جا
بدنگاهي عملي بسيار زشت و مهلك است، حـالوت و   :موالنا ذكريا فرمود -6

كند، پس از آن تا مدت مديدي اين حالوت بـه   لذت عبادت را از انسان سلب مي
س آيـد، بـدبوئي در لبـا    چراني پديد مي عارضة ديگري كه از چشم. آيد دست نمي

فرد مزبور است، كسي كه بتواند از اين بيماري اجتنـاب نمايـد و خصوصـاً سـرود     
بنـده  : فرماينـد  شـود، ايشـان مـي    بكثرت بخواند از بدبوئي لباس و بدنش كاسته مي

لباس بزرگان را پس از يك هفته استشمام نموده ام، حتي بوي عرق هم محسـوس  
  .شود نمي

ت شده است كه نگاه بد موجب بدبوئي در با تجربه ثاب: موالنا ذكريا فرمود -7
  .شود گردد، و قلب انسان به سوي اذكار و اوراد نيز مايل نمي ها مي لباس



    

 
    

  
 

 

  ﴾51﴿   نگاه حرام در اسالم

ريش بسيار ضـروري   هاي بي پرهيز از صحبت و مجالست بچه: موالنا ذكريا -8
  .كند است، چون اين عمل موجبات بردبادي اعمال را فراهم مي

از اندرزهايش كه به فرزندش داده فرمـوده   شيخ عبدالقادر جيالني در يكي -9
. مجلس مباش بدعت، و ارباب دولت همبا بچة نابالغ، زنان نامحرم، صاحبان : است

  .)1(شود رفتن دينت مي مجالست با اين افراد وسيلة از دست
هـاي نابـالغ و    با بچه: عالمه ابوالقاسم قيثري در وصاياي خود فرموده است -10

  .)2(، و با آنها صحبت نكنيدرم نشينيدزنان نامح
مجالست و همنشيني بـا زنـان و كودكـان بـراي سـالكين راه      : عالمه قيثري -11

  .)3(آور است طريقت زيان
كسـي را كـه خداونـد بخواهـد از بارگـاه      : يكي از بزرگان فرمـوده اسـت   -12

  .گرداند هاي خود به صورت مبتال مي خويش مطرود و مردود نمايد، او را به بچه
تا انسان اشياي دهگانة ذيل را بر خود التزام نكند، : شيخ عبدالقادر جيالني -13

  :رسد تقوي و پرهيزگاريش به كمال نمي
  .زبان را از غيبت محفوظ نمايد: 1
  .از سؤظن اجتناب كند :2
  .گويي اجتناب كند از شوخي و ياوه: 3
  .نگاه را از حرام حفظ نمايد: 4
  .فقط سخن راست بگويد: 5
خدا را بر خود اقرا نموده و بر نفس خود اعتمـاد نكنـد، و آن را پـاك     منت: 6

  .نپندارد
  .مال در موارد خوب و بر كساني كه مستحق آن نيستند خرج نكند: 7
  .خود را بزرگتر نداند، و در آرزوي بزرگي هم نباشد: 8
  .شان ادا نمايد گانه را در اوقاتجنمازهاي پن: 9

                                           
  .شريعت و طريقت -)1(
  .همان -)2(
  .غض البصر -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾52﴿   نگاه حرام در اسالم

و از (ي پيروي نموده و با مسلمانان اخـتالط نمايـد   هاي پيامبر گرام از سنت: 10
  ).انزوا اجتناب ورزد

اسـت، عشـق سـبب گناهـان      هاي شهوت، عشـق  يكي از آفت: غزاليامام  -14
گردد، اگر انسان از اول محتاطانه عمل نكنـد، مهـار از دسـتش گسـخته      زيادي مي

انسان بـه سـوي   شود، بهترين روش احتياط حفاظت چشم است، اگر اتفاقاً نگاه  مي
دشـوار اسـت،    زني بلند شود، اما اگر چشـمان را آزاد گذاشـت، نگاهداشـتن بـس    

ماند، اگر از اول آن را تعلـيم دهـيم، كنتـرل     نفس انسان درست به يك چهار پا مي
ــرد، بعــده    آن آســان مــي ــه خــوبي انجــام نگي ــيم آن ب ــا اگــر از اول تعل ا شــود، ام

  .)1(شود كردنش بسيار مشكل مي كنترل
تر نمود كه به دنبال زن رفـتن خطرنـاك  به فرزندش توصيه  ود پيامبر اد -15

  .)2(ين است كه دنبال شير واژدها بروياز ا
گيـرد؟   فحشاء از چـه چيـزي سرچشـمه مـي    : پرسيدند از يحيي پيامبر  -16

  .)3(گاه بداز ن: فرمودند
يان بـه  ژفرمايد كـه اگـر شـير    صوفيه نقل مي امام غزالي از يكي از بزرگان -17

ترسـم، چـون    نمـي ترسـم، از آن   صورت مـي د حمله كند آنقدر كه از بچه خوبمري
  .)4(خطر اين بيشتر است

خداوند هر پيامبري را مبعوث فرمـوده اسـت،   : سعيد بن مسيب گفته است -18
شيطان در رابطه با زنان از او نااميد شده است، من آنقدر كه از فتنه زن بـيم دارم از  

  .)5(روم اطر به منزل خود و فرزندم ميم، بهمين خهيچ دشمني ندار
هرگز با زني نامحرم در خلوت منشـين، زيـرا   : گفت شيطان به موسي  -19

مبـتال   افـتم تـا آن دو را در فتنـه    شـان مـي   هر مردي با زن خلوت كند، من به دنبـال 
  .)1(كنم

                                           
  .كيمياي سعادت -)1(
  .همان -)2(
  .همان -)3(
  .همان -)4(
  .همان -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾53﴿   نگاه حرام در اسالم

ا مجالست ب: بينم مشكالت صوفياي كرام را سه چيز مي: يوسف بن حسين -20
  . )2(ها، زندگي با مخالفان، مالطفت با زنان بچه

هرگاه خداوند بخواهد كسي را خوار و ذليل كنـد، او را بـه   : شيخ واسطي -21
  .)3(ريش بي هاي زيبا و كند، يعني بچه هاي متعفن و بدبوي دچار مي اينگونه الشه

بـه  شـود،   بدترين نرمي همان است كه به زنان نـامحرم مـي  : مظفر قرمسيني -22
  .هر عنواني كه باشد

ي از مـردان بـا زنـان در خلـوت     برخـ : از شيخ نصـير خيرآبـادي پرسـيدند    -23
تـا زمـاني كـه    : آاليش است، فرمودند نند و ادعا دارند كه نيت ما پاك و بييشن مي

الل و حـرام  حـ و  حيات در جسم انسان وجود دارد، احكام الهي اعم از امر و نهـي 
  .)4(ادامه خواهند داشت

ريش غريزه جنسيش بـه   كسي كه هنگام نگريستن به بچه بي: طاهر مقدسي ابن
كه در اثـر نگـاه بـه     افتد، نگريستن او حرام است، اگر كسي ادعا نمايد حركت مي

آيـد، دروغ گفتـه    هاي خوبصورت هيچ واكنشي در غريزه جنسي او پديد نمي بچه
فتـد، امـا اگـر بـاز بـار      ا نگريستن در واقع اشكالي ندارد، زيـرا گـاه نيـاز مـي    . است

  .)5(نگاهش بلند شود، اين خود دليل شهوت است
ا دقـت نگـاه   ه زيبا بـ چهرگاه كسي را ديديد به صورت ب: بيسعيد بن مس -25

  .)6(كند، او را متهم كنيد
هيچگاه چنين نشده است كه در : ابراهيم بن هاني به نقل از يحيي بن معين -26

ن حنبل نيـز آنجـا وجـود    را داشته باشد و احمد بميان راه جواني اراده همراهي من 
  .)7(داشته باشد

                                                                                                
  .همان -)1(
  .شريعت و طريقت -)2(
  .450همان، ص  -)3(
  .همان -)4(
  .335تلبيس ابليس، ص  -)5(
  .همان -)6(
  .347س، ص تلبيس ابلي -)7(



    

 
    

  
 

 

  ﴾54﴿   نگاه حرام در اسالم

من با تعداد سي نفـر از ابـدال مالقـات نمـوده ام، هريكـي از      : فتح موصلي -27
  .)1(رهيزكرد كه از بچه جوان بپ آنها بهنگام خداحافظي به من توصيه مي

ه چـ حسن بن بزار روزي به محضر امـام احمـد تشـريف آوردنـد و يـك ب      -28
بـا ايـن بچـه    : احمد فرمودند مهنگام خداحافضي اما ،بصورت با وي همراه بودخو

: دنـد كـه ايـن پسـر بـرادرزاده مـن اسـت، فرمو       دهمراه نباشيد، ايشان عرض نمودن
  .)2(ات باشد اگرچه هم برادرزاده

خداوند بدين خاطر به پايين داشتن نگاه امر فرموده كـه  : عالمه ابن جوزي -29
  .)3(دون مانع به سوي اهللا متوجه باشدواند بت اين طريق قلب مي

اي چنـان   براي عالم از شر هيچ درنـده : فرمودند عمر فاروق بن خطاب  -30
  .)4(خوف ندارم كه از بچه نوجوان زيبا

با زن يك شيطان همراه اسـت، امـا بـا بچـه خوبصـورت دو      : سفيان ثوري -31
ز ده شيطان نيـز بيشـتر همـراه    ابا بچه زيبا : و در روايت ديگري آمده است ،شيطان
  .)5(است

ز يك پسر نوجوان براي عابـد ا : عبدالعزيز بن ابي السائب به نقل از پدرش -32
  .)6(دختر و دوشيزه خطرناكتر است 17

  .)7(افتد شود، در فتنه مي يمجلس م كسي كه با بچه جوان هم: ن الطاهراب -33
ه جـوان در  يت پاك با بچكسي كه به خاطر نصيحت و با ن: مظفر قرميسني -34

  .افتد، چه رسد به ديگران ند در فتنه مييشن خلوت مي
بـا بـراي حافظـه    نگريستن به چهره زن نامحرم و بچه زي: موالنا سهارنپوري -35

  .)1(بسيار زيانبخش است

                                           
  .همان -)1(
  .همان -)2(
  .همان -)3(
  .همان -)4(
  .همان -)5(
  .همان -)6(
  .همان -)7(



    

 
    

  
 

 

  ﴾55﴿   نگاه حرام در اسالم

  .)2(هاي نابالغ بپرهيزيد از بچه: ارثشجاعبن مخال به نقل از بشر بن ح -36
داد، مـردم هـم    حـديث مـي   سدم كه درنزد شيخي بو :فرمايد ابواسامه مي -37

باش تـا ايـن پسـر    : رفتند، فقط يك پسر جوان نشسته بود خواستم بلند شوم، گفت
درسش را تمام كند، چون دوست نداشت با يك پسر در خلوت ولـو ايـن كـه بـه     

  .)3(ر درس باشد بنشيندخاط
يـدي چگونـه   د: طان را به خـواب ديـدم، گفـتم   يش: ابن فرج رستي صوفي -38
هاي دنيا را ترك نموديم و از مال دنيـا اعـراض نمـوديم، اكنـون بـر مـا هـيچ         لذت

هاي قلـب شـما    رگ دانيد شما نمي: تسلطي نخواهي داشت، شيطان در پاسخ گفت
  .)4(آيد چگونه به صحبت نوجوانان به حركت درمي

آن  ي از صـوفيان از نگاه بد باليي اسـت كـه تعـداد بسـيار انـدك     : ابوسعيد -39
  .)5(مانند مصون مي

گذرنـد و شـيطان    دوست عزيز از مقابل تو زنان و جوانان مـي : امام غزالي -40
كند كه اين و آن را بنگري، پس بـا شـيطان بـه مقابلـه برخيـز، و بـه او        وادارت مي

ناراحـت   چرا بـه صـورت آنهـا بنگـرم؟ اگـر داراي صـورت زشـت باشـند        : بگوي
شوم و  هكار ميرود، گنا اشند دينم از دست ميصورت بشوم، و اگر زيبا و خوب مي

  .)6(رسم به هدف هم نمي

                                                                                                
  .مكتوبات شيخ -)1(
  .تلبيس ابليس -)2(
  .تلبيس ابليس -)3(
  .همان -)4(
  .همان -)5(
  .303كيمياي سعادت، ص  -)6(



    

 
    

  
 

 

  ﴾56﴿   نگاه حرام در اسالم

  بخش دهم
  :تدابير حفظ نگاه

هر تدبير ممكن خـود را   به چراني بيماري مهك و خطرناكي است و بايد چشم
از آن مصمون بداريم، بزرگان ديني تدابير متعددي در اين مورد بيـان فرمـوده انـد    

  .نماييم را بيان ميمورد از آنها  21كه در ذيل 
هميشه نگاه را پايين بيندازيد، هرشيء مستحسـن و  : نا زكريا فرموده اندموال -1

  .زيباي را ديديد بار ديگر به آن ننگريد
رفتن  ترين روش حفظ نگاه اينست كه هنگام راه بهتر و آسان: موالنا تهانوي -2

  .)1(ن بيندازيد و به هرسو نگاه نكنيدها را پايي در راه چشم
هرگاه نگاه شما به شخص زيبا و خوبصورتي افتاد، بالفاصله : موالنا تهانوي -3

  .)2(ماييد تا قلب شما در تشويش نيفتداي را در ذهن تصور ن فرد بدشكل و بدقيافه
ور كنيد كـه پـس   تصهرگاه چشم شما به زن زيبايي معطوف گرديد، چنين  -4

، سـپس بـا خـاك يكسـان     شـود  مـي ميـرد و جسـمش بـدبو و مـتعفن      از چندي مـي 
  .)3(شود مي

براي اين كه در آينده خواهش بد در قلب شما پديـدار نشـود، بسـيار ذكـر      -5
و بدانيـد كـه خداونـد از همـه حـاالت اطـالع        ،كنيد، عذاب الهي را تصور نماييـد 
كنيـد آخـر   ا احاطه كرده است، بكثرت مجاهـده  كامل دارد و قدرتش همه چيز ر

  .زدوده خواهد شداين نيت بد از قلب شما 
يري را اختيار نموده انـد، ولـي هرگـاه    گ قابل توجه اين كه انزواء و گوشهنكته 

كننـد و بـا خـود     شود، بسـيار پريشـان شـوند، فكـر مـي      شان به چيزي مايل مي قلب
بـه جـاي    در اصـالح مـن   اثـري  هـا ضـايع شـدند و    گوينـد كـه همـه مجاهـدت     مي

هم بـه مـا رحـم نشـد و مـا      ديم، بـاز نمـو نگذاشتند، ما اينقدر در طلب حق مجاهده 
همچنان محروم مانديم، بدانيد كه اينها هم وسـاوس شـيطاني بـيش نيسـتند، چـون      

                                           
  .15غض البصر، ص  -)1(
  .همان -)2(
  .همان -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾57﴿   نگاه حرام در اسالم

شدن غريزه جنسي نيست، چون اگـر قطـع شـود آنگـاه پرهيـز از       هدف اصلي قطع
  .)1(به نامحرم ننگرد كمالي نكرده استگناه كمالي نيست، زيرا اگر يك فرد نابينا 

فاسدي در قلب خطور كـرد، فـوراً وضـو بگيريـد و دو ركعـت      هرگاه نيت  -6
نماز خوانده توبه نماييد، ايـن عمـل را چنـد بـار انجـام دهيـد، تـدريجاً خيـاالت و         

شود، چون نمازخواندن بر نفس انسان بسـيار   تصورات فاسد از قلب شما زدوده مي
ز سنگين است، هرگاه بداند كـه در ازاي يـك لـذت انـدك بايـد دو ركعـت نمـا       

  .)2(، ديگر چنين تقاضايي نخواهد كردخوانده شود
اي كه براي ايشان ارسـال نمـوده بـود چنـين      يكي از مريدان تهانوي در نامه -7

دو همسر دارم، اما بازهم نگـاه بـد بـه زنـان نـامحرم در قلـبم خطـور        : تشاظهار دا
ك ايـن يـ  : حضـرت در پاسـخ نوشـتند   . كند، اعم از اين كه زيبا باشـند يـا خيـر    مي

رت وصـ هـايي انجـام شـود و در     ن بايـد مجاهـدت  بيماري اسـت جهـت معالجـه آ   
 20اي به خود الزم بگرداند، به طور مثال در ازاي يك نگاه بد  ارتكاب آن جريمه

ين بيماري از ريشـه اش  ركعت نماز بر خود الزم گرداند، ديري نخواهد پاييد كه ا
  .)3(شود خشك مي

كنم، خطـاب بـه نفـس خـود      كسي برخورد ميهرگاه در مسير راه با : سؤال -9
اگر چشمانت را از نگاه بد حفظ نمودي، بزرگترين كرامت را به دسـت  : گويم مي

ونـد از مـا اسـتقامت    آورم كه خدا را بياد مي» عوارف«آوردي، سپس قول صاحب 
تـوانم   ا در پي كرامت هستيم، با اين تـدبير بحمـد اهللا بـه آسـاني مـي     خواهد و م مي

كـامالً درسـت اسـت،    : حفظ نمايم، آيا اين عمـل درسـت اسـت؟ پاسـخ    نگاهم را 
  .خداوند فهم بيشتر عنايت فرمايد

از ديرباز به بيماري نگاه بد مبتاليم، اما بازهم جاي شكر است كه از زناي  -10
چشم و قلب تاكنون محفوظ مانده ام، اما احسـاس لـذت در چنـين مـواقعي پـيش      

تـا حـد زيـادي از ايـن بيمـاري       بـا شـما  حبت آهنگ همين بيماري است در اثر ص
                                           

  .همان -)1(
  .موالنا تهانوي برگرفته شده است» غض البصر«وق از كتاب تدابير ف -)2(
موالنا تهانوي استفاده » السالك بيةتر«، از اين تدبير به بعد از كتاب 224السالك، ص  بيةتر -)3(

  .هاي مريدان خود است هاي موالنا به نامه شده است، اين كتاب در اصل پاسخ
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كاسته شده است، پيش از اين نگاه من به هر زني حتي به اضـعاي نهـاني حيوانـات    
انـدازم،   شد، اكنون بحمد هللا نگاه خود را چنين مواقعي فوراً پايين مي نيز دوخته مي

 اما بـا  شود، عمل مقاربت در ذهن تداعي مي منتهي تصور همسر خود و گاه تصور
گونـه تصـور تـالش    بـردن اين  ل من است، بـراي از بـين  اين تصور كه او همسر حال

دعا فرماييد خداونـد بـه جـاي آن     ،كنم، اين عمل مناسب است يا خير چنداني نمي
معالجه اين بيماري به جـز همـت   : پاسخ. توفيق ذكر و ياد خودش را نصيب فرمايد

مسـر اشـكالي نـدارد، امـا     تصـور ه  ،پـذير نيسـت   و استحضاء و عذاب الهي امكـان 
روي در آن مانند اين است كه انسان روغن و چربي زيادي مصرف كند كـه   زياده

  .شود اختالل در دستگاه گوارشي مي منجر به نوسان و
زنـان  بنده از ديرباز به يك بيماري دچار هستم و آن اين كـه تـالش دارم    -11

يافت، اما از هنگامي كـه   يش ميزيبا را تماشا كنم، پيش از اين بيماري همواره افزا
هم ز شـدت آن كاسـته شـده اسـت، ولـي بـاز      عالي ايجاد رابطه نموده ام، ا با جناب

انـدازم، گـاهي چنـين     ها را پـايين مـي   برد، اما بالفاصله چشم احياناً نفس يورش مي
كند كه زنان زيبا مـن را ببيننـد، بـدين جهـت مواضـع       خواهشي در قلب خطور مي

روم كه زنان بكثرت عبور و مـرور داشـته    وست دارم و از راهي ميتجمع زنان را د
معالجـه عمـل اختيـاري بـدون همـت و اسـتقامت       : پاسخ. باشند تا به من نگاه كنند

پذير نيست، بهتر است بر نفس خود جريمه تعيين كنيد، مـثالً در ازاي   مداوم امكان
  .هر مرتبه صدور عمل صد ركعت نماز نفلي انجام دهيد

افتد، جهت  اصل بيماري بسيار اندك گاه اتفاقاً چشم من به زني مي: ؤالس -13
ركعت بـه عنـوان    6 تدارك آن در اوقات ديگر فرصت ندارم، پس از نماز مغرب

اين عمل اثرات چنداني ندارد، نمازهاي كفاره بايد عـالوه  : پاسخ .خوانم كفاره مي
شـود، چـون    مـي نفـس تنبيـه ن   هاي عـادي  هاي دائمي باشند، زيرا از اين نفل بر نفل

 ،گيـرد، نگـاه بـد باشـد يـا نباشـد       اين نمازها هميشه انجام مي كند كه نفس فكر مي
شـوند، پـس    كند كه اين نمازها كفاره اين عمل بد مي گذشته از اين نفس فكر مي

چرا از آن بپرهيزم، ولي هرگاه نمازهاي مستقلي جهت تـدارك و كفـاره خوانـده    
  .كند شود و باألخره ترك عادت مي نگين تمام ميشود، آنگاه بر نفس س
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ها را پـايين آورده و از آنجـا    افتد بالفاصله چشم هرگاه نگاه من به زني مي -14
آورنـد، بسـا اوقـات     كـنم، ولـي بـازهم خيـاالت هجـوم مـي       روم و استغفار مـي  مي

شـوم،   شود، ولـي بـه محـض ايـن كـه متوجـه مـي        لحظاتي در نگريستن درنگ مي
كـنم،   شوم، اسـتغفار مـي   كنم، بسيار ناراحت مي منحرف نموده و توبه مي نگاهم را

آاليـش   كنم كـه هنـوز هـم قلـبم بـي      شود، احساس مي ولي بازهم قلبم مطمئن نمي
به وسـيلة اسـتغفار قلـب    : پاسخ .باشد ننيست، زيرا از استغفار بايد قلب كامالً مطمئ

ل و حفاظت نگاه بـراي چنـد   شود، بلكه با كنتر انسان به زودي صاف و شفاف نمي
  .خواهم شود ولي همت بلندي مي مرتبه صفاي كامل حاصل مي

براي اين كه از بدنگاه مصون بمانم، بيشـتر اوقـات را در خـارج از روسـتا      -18
شود، چـون   كنم، در اين مدت جماعت نماز ظهر و عصر از من فوت مي سپري مي

بـل مسـجد قـرار دارد، در همـين     برنـد در مقا  تاالبي كه عموم مردم از آن آب مـي 
كنند، بـدين خـاطر بنـده در ايـن دو وقـت بـه مسـجد         اوقات زنان بيشتر مراجعه مي

 دهـد،  اي مبـتال شـوم، امـا تـرك جماعـت نيـز رنـج مـي         روم، تا مبـادا در فتنـه   نمي
  .باشد جماعت مؤكد نمي طبق اين شرايط: پاسخ. ئه فرماييداميدواريم تدبيري ارا

اين : فرموديداهي گپاسخ گزارش بنده در مورد معالجة بدن شما در: سؤال -10
و يا غير اختياري، در صورت دوم چرا خداوند كه به حفـظ   عمل يا اختياري است

نگاه امر فرموده است، و اگر اختيـاري اسـت، پـس معالجـة آن بـه جـز اسـتفاده از        
ري اسـت  نـم عمـل اختيـا   دا اختيار تدبير ديگري وجود ندارد، بنده بـا ايـن كـه مـي    

اده بهينه از اين اختيار را ندارم، همت ضعيف است، براي آن چـه  فتبازهم همت اس
يابـد، امـا در    افزايش مـي  نيروي همت از طريق استفاده: پاسختدبيري اتخاذ شود؟ 

استفاده نيازي به نيروي آن نيست، نياز بـه وجـود همـت اسـت، اگرچـه بـا تحمـل        
ز بـا مطالعـه و مباحثـه علمـي افـزايش      آمـو  د، استعداد يك دانشمشكالت هم باش

يابد، اگر او منتظر استعداد و صالحيت باشد تا بـه مطالعـه بپـردازد، قطعـاً نتيجـه       مي
اش محروميت است، لذا بايد با تكلف از اختيار خود اسـتفاده نمايـد، بنـده از ايـن     
پرسش شما ناراحت شدم، زيرا در يك امـر بـين و آشـكار اظهـار شـك و ترديـد       

ها را متحمل بشـوم، خواهشـمندم مراسـالت را     توانم اينگونه رنج ، بنده نميشود مي
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پايان دهيد، آن ذاتي كه به حفظ نگاه امر فرموده است در روز رستاخيز نيز جواب 
  .ها را خواهد داد، چه عمل و چه قومي اين سؤال

چرانـي   اي در مورد بيماري چشـم  معالجه) زده غرب(ربي و با توجه زنان غ -21
ر ذهنم خطور كـرد، و آن ايـن كـه خداونـد در قرآنكـريم حـوران بهشـتي را بـا         د

شـان   حوران بهشتي در قصرها نشسته اند، چشمان«. هاي زيادي ستوده است ويژگي
با عفت و پاك است، هيچ انسان يا جني به آنها دسـت نـزده اسـت، زنـان پـاك و      

ايي از ياقوت و مرجـان  هاي بدني پيراسته اند، گويي مرواريده نظيف و از آلودگي
روز بـا يـك   شان آلوده است، هر ن ناپاك و عفتشا هستند، ولي زنان خياباني نگاه

شوند، پس چرا به آنها شـيفته و فريفتـه باشـيم و حـوران بهشـتي را از       مرد آشنا مي
دست بدهيم، خداوند در صورتي كـه مـا در دنيـا زنـدگي بـا عفتـي داشـته باشـيم         

نايت خواهد كرد، اگر همواره اين تصور را در ذهن داشته حوران بهشتي را به ما ع
نگاهي مصون و محفوظ باشيم، و به ذكر و استغفار نيز ادامه دهيم، إن شاء اهللا از بد

ي خواهنـد بـود،   فخواهيم مانـد، ايـن تـدابير إن شـاء اهللا بـراي معالجـة بيمـاري كـا        
ها را صاف  اك و قلبها را پ افزون عنايت فرمايد، نگاهاوند همت و توفيق روزخد

نمودهاي هتوانيد عالج اساسي و واقعي را در پرتو ر با اين حال مي. و شفاف نمايد
  .بزرگان بيابيد، زيرا آنها طبيب روحاني هستند، تجويز آنها سودمندتر خواهد بود
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  بخش يازدهم
هايي كه در ازاي حفظ نگاه  مورد از جوايز و پاداش 33در اين بخش از كتاب 

  :شود گيرد، بيان مي ت عفت به مسلمانان تعلق ميو رعاي
 َيْنظُُر ُمْسِلمٍ ِمْن َما« :قَالَ  النَّبِىِّ َعنِ أَُماَمةَ أَبِى َعْن: لذت و حالوت طاعت -1
  .)1(»َوَتَهاَحالَ َيجُِد ِعَباَدةً لَُه اللَُّه أَْحَدثَ إِالَّ َبَصَرُه َيُغضُّ ثُمَّ َمرٍَّة أَوَّلَ اْمَرأٍَة َمَحاِسنِ إِلَى

هايي زن نامحرم بيفتد، و او نگاه خود  هر مسلماني كه نگاهش به زيباي :ترجمه
دهد كه حالوتش را  را پايين بيندازد خداوند او را به يك عبادتي توفيق مي

هدف از نگاه اول همان نگاه : مال علي قاري فرموده است: تذكر. كند احساس مي
اگر كسي براي اولين بار با قصد و اراده بنگرد،  اتفاقي و غير اختياري است، وگرنه

از اين پاداش قطعاً محروم خواهد شد، اين غض بصر اشاره است به آياتي كه در 
≅﴿: اين مورد نازل شده است è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ 

óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλm;﴾ »ارتباط با اهللا چه نعمت  ستي لذت حالوترا»30/النور
به راستي كه اين نعمت از كاالهاي دنيا و آخرت  ،پاداش بزرگي استعظيم و چه 

موالنا رومي در . هم در ازاي يك عمل بسيار ساده و آسان، و آن تر است باارزش
  :مثنوي فرموده است

  نيم جان بستاند و صد جـان دهـد  
  آنچــه در وهمــت نيايــد آن دهــد

  مين ملك جهـان دون دهـد  ني ه
  بلكه صدها ملك گوناگون دهـد 

  

ن دينار در مسير راه با يك كنيزي كه بـا خدمتگـذاران خـود    مالك ب: گفته اند
ايـن كنيـز را در عـوض چهـار درهـم      : كرد برخورد نمود، ايشان فرمودند عبور مي

او توانم بخرم، زن گمان كرد شايد ديوانه است او را پيش مالك خـود ببـرم تـا     مي
آيا دوست داري با من بيـايي پـيش مالـك مـن، چـون آنجـا       : را تماشا كند، گفت

شـما  : آقاي كنيز هم او را ديوانه تصور كرد، گفـت  ،رسيد وحرفش را تكرار نمود

                                           
  .به روايت طبراني و احمد به نقل از مرقات -)1(
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خريد در حالي كه من او را به يك قيمت گرانـي خريـده    اين را به چهار درهم مي
كنيــز مــن چــه : ، آقــا گفــتجــنس معيــوب بايــد ارزان باشــد: ام، ايشــان فرمودنــد

ايـن زن هميشـه ادرار و مـدفوع از زيـر شـكمش خـارج       : هـايي دارد؟ فرمـود   عيب
شـوند و شـما    هـايش را نشـويد، بـدبو و مـتعفن مـي      شود، اگر تا يك ماه دنـدان  مي
توانيد به او نزديك شـويد، اگـر تـا يـك مـاه اسـتحمام نكنـد در اثـر بـدبويي           نمي
اســتحمام نكنــد در اثــر بــدبويي  ر تــا يــك مــاهتوانيــد نزديــك او شــويد، اگــ نمــي
هاي جـواني   شود، همه كرشم توانيد نزديك او برويد، هرگاه پير و فرسوده مي نمي

شـود، آقـا    رود آنجـا بـدبو و مـتعفن مـي     سپس در خـاك مـي   ،از بين خواهد رفت
حوران ما ! بله: آيا شما چنين زني داريد كه از اين عيوب پاك باشد؟ فرمود: گفت
خوشـبويي   ،ها پاك و مبرايند، آنها از ادرار و غيـره پاكنـد   هشت از ساير عيبدر ب
ها پاك و مبراينـد، آنهـا از ادرار و غيـره پاكنـد خوشـبويي       شان از ساير عيب عرق
شوند و نه خواهند مرد، آنهـا هميشـه    شان از مشك باالتر است، آنها نه پير مي عرق

آنهــا بــه مــردان ديگــر هيچگــاه نگــاه  دوشــيزه هســتند و در انتظــار مــا نشســته انــد،
  .كنند نمي

دهـد، موالنـا    اي به مـا نشـان مـي    هاي بسيار آموزنده كايت در واقع درسحاين 
  :اعتمادي زيبايي و جمال موقت دينوي چه خوش گفته است رومي راجع به بي

  زلف جعد و مشـكبار و عقـل بـر   
  آخــــر اودم زشــــت پيــــر خــــر

  

زمان پيري بـه دم خـر   كشد،  ه ديوانگي ميهاي سياهي كه امروزه شما را ب زلف
كوتاه سخن اين كه در ازاي حفاظت نگاه حالوت و لذت در طاعـت   ماند، پير مي

  .و حوران بهشتي در آخرت و از همه بزرگتر ديدار الهي نصيب خواهد شد
 املْنكَِسـَرة  ِعْنـد  أَنـا «: در يك حديث قدسي وارد شـده اسـت  : قرب حق -2
و اين هم مسلم  ،دالن نزديكتر هستم من به شكسته: فرمايد نان ميخداوند م »قُلُوُبُهم

هـايش دسـت نيافتـه و پژمـرده و      است كه در اثر حفظ نگاه قلب انسـان بـه آرمـان   
شود، از اين رو طبق حديث مزبور قرب خداوند به وي نصـيب خواهـد    شكسته مي

  .شد كه شايد با هزاران نمازهاي نافله و ذكر و اوراد نصيب نشود
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انسان مـؤمن در اثـر حفـظ نگـاه بـه شـهادت معنـوي نايـل         : شهادت معنوي -3
در رابطـه بـا شـهادت و شـهداء     » بيـان القـرآن  «گردد، موالنا تهـانوي در تفسـير    مي

در  يـاء اهللا آيـد كـه بعضـي از اول    برمـي از اشاره برخي احاديث چنين : استفرموده 
وجـب مـردن نفـس    هـايي كـه م   فضيلت شهادت نيز سـهمي دارنـد، لـذا مجاهـدت    

  .شود نيز يك شهادت معنوي تلقي مي ،شود مي
انسان در زمان حزن و نـاراحتي مسـير قـرب الهـي را     : سرعت در مسير الهي -4

تواند چنانكه عالمه تهانوي بـه   پيمايد كه در غير اينصورت نمي چنان به سرعت مي
س نگاهش را انسان زماني كه با وجود خواهش نف: نقل از ابوعلي دقاق فرموده اند

شـود و در نتيجـه آن    كند، نفسش را بسيار ناراحت و غمگـين مـي   پيوسته حفظ مي
  .طريق سلوك به سرعت طي خواهد شد

زماني كه خداوند بر كوه طور تجلي فرمـود آن كـوه ريـزه    : پرپرشدن قلب -5
  :ريزه شد، عارف رويم آن را چنين تعبير نموده است

  بر برون كوه چوز دنور صـمد 
  تـا درونـش هـم زنـد     پاره شد

  

كوه طور درونش را باز نموده تا همه اجزاي دروني آن نيز از تجلي الهي  :يعني
هـاي حسـين    مند شوند، پس هرگاه مسلمان نگـاهش را از زنـان اجنبـي و بچـه     بهره

دارد، ايـن قلـب از شـدت     كند و قلـب را نيـز از تصـور آنهـا مصـون مـي       حفظ مي
كند و به مقـام   الهي در اعماق آن تجلي مي نور شود تا اين كه ها پرپر مي مجاهدت

  .يابد قرب الهي دست مي
شـود، ولـي در    شهادت ظاهري فقـط يـك بـار حاصـل مـي     : شهادت باطني -6

ها بايد عمري را سپري نمود، بدين جهت پيامبر اكـرم جهـاد بـا كفـار را      مجاهدت
ر مسـلماني كـه   جهاد اصغر و جهاد با نفس را جهاد اكبر ناميدند، در جهاد اصغر ه

كننـد، ولـي    شود همـه مـردم آن را مشـاهده مـي     خونش در راه اهللا تعالي ريخته مي
شمشير دستورات الهي كه همواره بر گردن يك مسلمان نهـاده شـده و نفـس او را    

شـده را   هـاي ريختـه   د علـيم و خبيـر آن خـون   كشد، هيچ كسـي غيـر از خداونـ    مي
گذرد و تـو بـه خـاطر ايـن كـه بـه خـدا         و ميبيند، زماني كه زني زيبا از كنار ت نمي



    

 
    

  
 

 

  ﴾64﴿   نگاه حرام در اسالم

انـدازي، ايـن عمـل     اي با وجود تقاضاي نفس چشمانت را پـايين مـي   عشق ورزيده
شايد در تمام عمر از مردم پوشيده بماند، اما در علم الهي بايگـاني شـده اسـت، او    

هـاي   م عمر خون دل نوشيده است، زخمابيند كه بنده اش به خاطر رضاي او تم مي
  .تر خواهد بود در محضر الهي از خورشيد هم واضحقلبت 
از داشته اسـت او  چراني ب كسي كه همواره نگاهش را از چشم: دلشكستگي -7

شكســته و غمــزده اســت و بــا ايــن قلــب بــه دعــا و مناجــات   در طــول زنــدگي دل
 زپردازد، در اين دعاها لذت ويژه و اثرات خاصي وجود دارد و نيايش او با سو مي

  .زند ها درهم مي رسد و تمامي حجاب اصي به بارگاه احديث ميو گداز خ
  دي ز سـوز عشـق  عسـ كده است باطن  آتش

ــد   ــعار بنگري ــه در دلســت در اش ــوزي ك   س
  

شود، و اينگونـه   در اثر مجاهدات پي در پي قلب انسان نرم مي: نرمش قلب -8
در ايـن   كنند، موالنا رومي ها صالحيت بيشتري براي تقبل نور هدايت پيدا مي قلب

  :مورد فرموده است
  ور به عقل ادراك دين ممكن بودي
  قهر نفـس از بهـر چـه واجـب شـدي     

  
  :كند آية مباركة ذيل نيز همين مطلب را دنبال مي

﴿z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn= ç7ß™﴾» ۶۹-العنکبوت«  
هـاي سـعادت    اهكننـد آنهـا را بـه ر    كساني كه در راه ما مجاهدت مـي «: ترجمه
  .»كنيم هدايت مي

نور تقوي از مقاومت در برابر تقاضاي نفـس و غرايـز در قلـب    : نور تقوي -10
  كند، شود، و تقوي عملي است كه انسان را به بهشت واصل مي انسان درخشان مي

﴿$ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψ pgø: $# }‘Ïδ 

3“uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪﴾ »شان باز  ه نفسش را از خواهكسي ك«: ترجمه »41-40/النازعات
  .»ترسد، همانا بهشت برين جايگاه اوست و از خداوند ميداشته 



    

 
    

  
 

 

  ﴾65﴿   نگاه حرام در اسالم

  :موالنا رومي در اين مورد فرموده است
  شــهوت دنيــا مثــال گلخــن اســت
  كه از او حمام تقوي روشن است

  

هـايي اسـت كـه     ز جنسي همچون زغـال و هيـزم  خواهشات نفسي و غراي :يعني
هـا   شود، لذا به وسيلة سوختن اين خـواهش  نمودن آب حمام افروخته مي براي گرم

هاي نفس عمل شـود، ايـن    شود، اگر طبق خواهش در تقوي حرارت و نور پيدا مي
در حـالي كـه زغـال و هيـزم خـوردني       ،كار مترادف است با خوردن زغال و هيزم

  .باشند ي مينيستند، سوختن
آيند،  رونق و پژمرده به نظر مي ها بي چراني چشم در اثر چشم: چراني چشم -11
ي كه چشمش به زني افتـاده بـود و در   كه واقعة حضرت عثمان را با آن شخصچنان

محضر عثمان حضور يافت، متذكر شديم، همچنان در چشـمان يـك فـرد متقـي و     
  .درخشد با عفت نور و رونق مي

در اثر حفاظت نگاه و رعايت تقوي نيروي دروني و معنوي : گاهحفاظت ن -12
است، اگر يك فرد متقـي  انوي فرموده آيد، موالنا ته انسان به وجود مي خاصي در
واهـد بـه زور   عفـت بخ  كامل در خلـوت نشسـته باشـد، و يـك زن بـي      و پرهيزگار

چشـمش را   توانـد بينـايي   او مـي  و خود را بـه او نشـان دهـد،    چشمان او را باز كند
كنترل نمايد، شايد يك صورتي نازيبا در نظرش مجسم شود، اما زيبايي و جمالش 

بيند، درست مانند كسي كه در وسط چهار راه ريسمان به گردنش داده انـد   را نمي
  .رونق بيند، اما بسيار بي تا به دار بياويزند او تمامي اشياي دنيا را مي

در عــوض صــبر و : فرمــوده اســت شــاه ولــي اهللا دهلــوي: واليــت خاصــه -13
شـود، بـدين    هاي جنسي واليت خاصـه نصـيب مـي    ه بد و خواهشاشكيبايي بر نگ

تواند از واليت عامه فراتر  جهت كسي كه به علت بيماري غريزة جنسي ندارد نمي
  .شود ها دچار نمي قدم بگذارد، چون او با مشكالت و مجاهدت

دن منع فرمودند، چون اين تدبير بـراي  كر اخته ازصحابة كرام را  پيامبر اكرم 
آنست كه با نفس شيطان مقابله و در مقابـل  مردانگي  7نجات از گناه جايز نيست، 

  :موالنا رومي فرموده است. حمالت آن دو مقاومت نشان داده شود



    

 
    

  
 

 

  ﴾66﴿   نگاه حرام در اسالم

ــد ــق اطفالنـ ــز خلـ ــدا  جـ ــت خـ   مسـ
  نيســت بــالغ جــز رهيــده از هــوي     
  تا هوي تازه است ايمان تـازه نيسـت  

  جز قفل آن دروازه نيستكين هوي 
  

دارد،  چراني بـاز مـي   را از چشم انسان وقتي كه بارها نگاهش: افزايش نور -14
زمـاني كـه   : انوي فرموده استيابد، موالنا ته مينفسش به همان اندازه نور افزايش 
حكـيم محمـد    .شـود  شود، در قلب نور ايجاد مي جسم انسان در راه خدا خسته مي

دتر راندازه توپ را بر زمين با نيروي بيشتري بزنيـد همانقـدر بلنـ   ه: اختر فرموده اند
تـري زيرپـا شـود، همانقـدر بـه       اندازه با نيروي قـوي تقاضاهاي نفس نيز هر. پرد مي
  .)1(آورد رسد و قرب الهي را به دست مي هاي بلندتر مي مقام

ي شـود، بـديه   توفيق به اتباع احكام الهي نصيب مـي : سعادت دنيا و قيامت -15
مـر و احكـام الهـي حاصـل     واادنيـا و آخـرت در عـوض اطاعـت از      است سعادت

  .شود مي
حفظ نگاه سـبب تقويـت روح و سـرور و خوشـحالي قلـب      : تقويت روح -16

شود، همانگونه كه آزادگذاشتن نگاه قلب را ضعيف و ناراحتي آن را افـزايش   مي
  .دهد مي

ه عفـت و حفاظـت نگـاه بـ    انس به خدا نيز در نتيجـه رعايـت   : انس با خدا -17
  .شود آيد، همانگونه كه آزادگذاشتن آن سبب وحشت و دلهره مي وجود مي

شود چنانكه بزرگـان فرمـوده    فراست صادقانه حاصل مي: فراست صادقانه -18
هركس ظاهرش را با اتباع سنت آراسته نمايد، باطنش را مراقبـه مشـغول دارد،   : اند

ها محفوظ نمايد و خود را بـه خـوردن    هوتنگاهش را حفظ نمايد، نفسش را از ش
حالل عادي نمايد، فراست و بصيرت درونـي ايـن شـخص هرگـز اشـتباه نخواهـد       

  .كرد

                                           
  .72 – 58هاي روحي و عالج آنها، ص  بيماري -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾67﴿   نگاه حرام در اسالم

اي نفسـاني خـود تسـلط    هـ  شهـ  كسي كه بر غرايز جنسي و خوا: شجاعت -19
شود، خداوند به اين شـخص بصـيرت كامـل     داشته باشد، شجاعت به او نصيب مي

 َيفْـَرقُ  َهـَواهُ  ُيَخاِلُف الَِّذي أَنَّ«: از آثار آمده اسـت  در برخي ،نصيب خواهد كرد
كسي كه بر هواي نفساني تسـلط داشـته باشـد شـيطان از     : ترجمه »ِظلِِّه ِمْن الشَّْيطَانُ

  .هراسد سايه او مي
  .زاد خواهد شدقلب اين شخص از بند شهوت آ: ي قلبآزاد -20
  .شود ي جهنم بسته ميها يكي از دروازه: شدن دروازه جهنم بسته -21
كسـي كـه از نگـاه بـد محفـوظ بمانـد، شـيطان        : جلوگيري از نفوذ شيطان -22
تواند بر او تسـلط داشـته باشـد و در قلـب و عـروق او نفـوذ نمايـد، و در غيـر          نمي

  .اينصورت در اعماق قلب انسان نفوذ خواهد كرد
راغت تواند براي مصالح ديني و دنيوي خود ف اين شخص مي: فراغت -23

Ÿω﴿: حاصل كند، زيرا نگاه بد انسان را از ذكر الهي غافل خواهد كرد uρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ 

$ uΖù= xøî r& …çμ t7ù= s% ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ yìt7¨?$#uρ çμ1uθ yδ šχ% x.uρ …çνãøΒ r& $ WÛãèù ∩⊄∇∪﴾ »28/الكهف« 
كسي كه خداوند قلبش غافل نموده و او از خواهشات نفس خود از «: ترجمه

  .»ند و كارش از كار در رفته اطاعت مكنك پيروي مي
  .حفظ نگاه مهريه حوران بهشت است: مهريه حوران بهشت -24
حفظ نگاه حسن معاشرت را براي هردو : ها بخشيدن به معاشرت لذت -25

كند، ولي كسي كه به بدنگاهي عادت كرده است،  همسر لذيذ و خوشگوار مي
  .برد چراني به زنان ديگر لذت مي صرفاً از چشم

  أمل تر أن العني للقلب رائد
  فام تألف العينان فالقلب ألف

 

  .پسندد قلب نيز مي دها نماينده قلب است هرآنچه را چشم بپسند چشم
شم ر سبب سرور در جسم و به ويژه در چحفاظت نظ: سرور جسمي -26

  .گرداند نگاهي جسم چشمان را مضمحل و ضعيف مي، همانگونه كه بدباشد مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾68﴿   نگاه حرام در اسالم

انسان با عفت و با تقوي به علم توفيق خواهد يافت، چنانكه : علمي توفيق -27
  :امام شافعي فرموده است

  شكوت إيل وكيع سوء حفظي
  فأوصاين إىل ترك املعايص
  فإن العلم فضل من إله
  وفضل اهللا ال يؤيت لعاص

 

ايشان به ترك  ،ع از ضعف حافظه شكايت نمودميكبه استاد محترم و: ترجمه
مودند، زيرا علم يك فضلي است از سوي خدا و فضل الهي به معاصي توصيه ن

  .)1(گيرد شخص گنهكار تعلق نمي
گيرد،  ها بوي نمي در اثر حفاظت از بدنگاهي لباس: ها بوشدن لباس بي -28

  ..حتي شايد خوشبويي نيز ايجاد شود
در اثر حفظ نگاه در رزق انسان : وسعت و بركت در مال و فرزندان -29

و در اثر بدنگاهي رزق تنگ و در اوالد  ،شود اوالد بركت حاصل ميوسعت و در 
  .آيد بركتي به وجود مي بي

گيرد و  در اثر حفاظت نظر نسبت صاحب نسبت قوت مي: تقويت نسبت -30
  .در صورت ابتالء به اين بيماري همان نسبت قبلي نيز زايل خواهد شد

هاي جديدي حاصل شده  در اثر حفاظت نظر توفيق عبادت: توفيق عبادت -31
شود و اين خود يك  هاي قبلي نيز سلب مي و در اثر بدنگاهي توفيق عبادت

مصيبت بزرگي است، زيرا هدف خلقت انسان فقط در عبادت الهي خالصه 
$﴿: شود مي tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ »و جن و (» 56/الذاريات

بديهي است رعايت عفت و . )مرا بپرستند نيافريديم انس را جز براي اينكه
حفاظت نگاه يك عامل بزرگ در ايجاد معرفت و ارتباط با اهللا است، خداوند به 
فضل خود همه ما را از اين بيماري مهلك نجات داده و معرفت و شناخت خود را 

  .افر عطاء فرمايدرا از معرفت و رضاي خود نصيبي و نصيب بگرداند و ما

                                           
  .اثر ابوحذيفه: فوائد غض البصر -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾69﴿   نگاه حرام در اسالم

  :موالنا رومي فرموده است -32
  نيم جان بستاند و صد جان دهد
  آنچه در وهمت نيايد آن دهد

  

گيرد و در عوض آن صد جان به  ها نيم جان مي خداوند از انسان در مجاهدت
بخشد كه در وهم و خيال انسان هم  هايي مي از آن هم فراتر نعمت ،بخشد او مي

  .خطور نكرده است
  دني همه ملك جهان دون ده

  بلكه صدها ملك گوناگون دهد
  

ها نعمت معنوي  بخشد، بلكه ده ها مادي دنيا مي ها و سامان نه تنها نعمت
بخشد، فقط شرط اينست كه طبق رضاي او زندگي كنيم و رضاي نفس خود  مي

  .را در رضاي او قربان كنيم
هر مسلماني كه با حفاظت چشم خود به آرزوهاي قلب خود پشت پا  -33

ها قلبش را با محبت خود و مملو  خداوند در عوض اين مجاهدتزند،  مي
هاي  كه به وسيله او قلب گذارد و در كالم و سخن او نيز تأثير مي ،فرمايد مي

كه در آغاز جواني و  ينشود، خاصة آن جوا اهللا متوجه مي ديگران نيز به سوي
اي دستورات نوباوگي خود كمر به اطاعت فرامين الهي بسته و جواني خود را فد

كردن خواهش نفس وقتي كه خالف دستور شريعت  بنابراين، قرباني. الهي بنمايد
اي آن چنان جهاد بزرگي است كه ه باشد و مقاومت در مقابل يورش خواهش

ان بايد در تمام عمر با آن دست و پنجه نرم كند، ولي در عوض اين جهاد ملمس
سيم آن مشاع او را معطر شود كه ن بزرگ چنان قلب پرحرارت بوي عطا مي

شوند، محبت و عشق الهي را در مجلس  كند، حتي كساني كه با او همنشين مي مي
  .كنند او احساس مي

من در سينه خود قلبي دارم دردمند كه : شاه ولي اهللا دهلوي فرمود
هاي محبت الهي در آن ريخته شده است، با اين قلب سرشار از محبت  مرواريد

آسمان كبود و بر روي اين زمين خاكي كه رياستش از  الهي كيست در زير
  !تر باشد؟ رياست من وسيع


