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 شرح رساله الحقوق

تَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً أَوْ    ةالِهِ اِالَّ لِمَوْضِعِ عِبْرَلَکَ وَ تَرْکُ ابْتِذَ   حِلُّیَ»وَ َأمَّا حَقُّ بَصَرِکَ فَغَضُّهُ عَمَّا الَ  علیه السالم  فرمودند  سجاد  امام  

 بِهَا عِلْماً فَاِنَّ الْبَصَرَ بَاُب االِعْتِبَارِ«  دُیتَسْتَفِ

 منع از رها شدگی چشم 

نکاتی که الزم بود مطرح    .مبنی بر چشم پوشی از حرام سخن گفتیم  (علیه السالم) بعد سلبی فرمایش امام سجاد  ما تا اینجا راجع به  

ال چیست و فرقش با نگاه  معنای ترک ابتذ  توضیح دادیم؛  «الِهِ تَرْکُ ابْتِذَ  »انواع نگاه های حرام و آثار نگاه حرام و در کنار آن    ،شد

د. موضوع این حق دوم، یلگی و رها  شما به یک اموری نباید نگاه کنی  .هایی که ممنوع است. نگاه حرام یعنی آن نگاه چیستحرام  

کنیم  تکرار نمیدیگر  مفصل توضیح دادیم که ترک ابتذال البصر به چه معنا است و    ،ل نکنیدگوید چشم را مبتذشدگی چشم است. می

  را زی  ،فقط برای ترک ابتذال است و اال نگاه حرام استثناء ندارد  دبال این آوردن ( به دنعلیه السالم)  یم استثنایی که امامدر و عرض ک

خواهد بگوید چشمتان  می ة«  اِالَّ لِمَوْضِعِ عِبْرَ»لذا    ،شود هم عبرت باشد و هم حرام باشد، نمینگاه حرام برای عبرت نیز جایز نیست

بسیار بسیار مهم    یندهد برای نگاه کردن و ا، شاخص می دهدیک معیار میدلیل،  این    نکنید مگر بهبه هر چیزی نگاه  را رها نکنید و  

های ای هم نداشته باشد در معرض دیدن   همینطور که انسان نشسته و اراده  .قابلیت رها شدگی داردی است که  . چشم از چیزهایاست

  کند، ها و همه چیز را نگاه میشود آسمان و زمین و انسان خسته میکند،  ، باالخره این طرف و آن طرف را نگاه میمختلف است

تَرْکُ    »   ، فرماید به این افسار بزنیدمی  (علیه السالم)همین است که امام    ی. براهیچ عضوی مثل جشم در آزادی و سرعت عمل نیست

  . قرار بگیرد و این آغاز کماالت انسان استکه تحت فرماندهی عقل و شرع    حق چشم این است  ،چشم نباید رها باشد ؛  « الِهِابْتِذَ

ن مراقبت ا چشم را باید انس  ،چشم است  رین آنها در زندگی انسان در بین واجبات و محرمات که باید مراقبت کند یکی از مهمتواقعا  

لغو شود چشمی که   ،استفاده بماند  کنترلش نکند بی  انسان چشم را  وقتی  شود سقوط کند.این رها شدن چشم باعث می  زیرا  ،کند

 ه معرفت باشد از این امر تهی شود. باید درواز 

یعنی    ، کسی که نگاهش را یله و رها کند  1« مَن أطلَقَ طَرفَهُ كثُرَ أسَفُهُ»اید  فرممی  )علیه السالم(   حضرت علی   در روایت وارد شده که

. عجیب است اینکه چشم را رها  شودوحی و درونی او بسیار میاسف و ناراحتی ر  ،تحت فرمان و کنترل نباشد  ،آزادش بگذارد

تصویر  این    «.چه دیده بیند دل کند یادهر آن». زیرا  کندذاذ و آرامش او شود اسف او را زیاد میبه جای اینکه موجب الت  ،کندمی

هر آنچه دیده بیند دل  »کند،  ماند و دل را مشغول آن تصاویر می، این تصاویر در حافظه ذهن میشودبرداری که با چشم انجام می

  دل متوجه به خدا  ،اده بندگیتواند دل آمدیگر نمی  در ذهنش مثل فیلم برود و بیاید  دلی که یاد آن تصاویر باشد دائما  «کند یاد.

که این نگاه تیری از تیرهای  علت اینکه این همه راجع به چشم و این  و واقعاشود به همین لذائذ دنیوی  باشد، این همیشه مشغول می 

 یک چیز واضح و روشنی است. و این کند  ، همه روح انسان را آلوده می اند این است کهگفته که مسموم است  است شیطان

رها    ،چشم را رها نکنید  ،اقدام ایجابی است  این در حقیقت یک  ،رود، زمینه نگاه ناروا و حرام از بین میبا جلوگیری از ابتذال جشم

 رت و کنترل قرار دهید، نگاه حرام که نباید داشته باشید، اینقدر هم یله و رها نگذارید که هرچه خواست ببیند،  نکنید یعنی تحت نظا
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ااِلَّ لِمَوْضِعِ  » باشد    انسان جایی که موجب عبرت  که عبارت است از     کندنظر اخالقی برای انسان تعیین می   یعنی یک محدوده مجاز از

  « بِهَا عِلْماً  دُ یتَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً َأوْ تَسْتَفِها کجاست؟»اشته باشد که این عبرت به دنبال دپند برای انسان    در جایی که عبرت وة«؛  عِبْرَ

اگر    ،دانش  ابزاری است برای بینش و   ،با چشم باید کسب بینش ودانش کردود برای انسان یا موجب دانش شود.  که موجب بینش ش 

بَاُب االِعْتِبَارِ«»   ای نمی شودهیچ استفاده ود و  شغیراز این باشد چشم فرسوده می الْبَصَرَ  باید در مواضع عبرت از آن ؛  فَاِنَّ  چرا 

   .برای اینکه اساسا بصر دروازه اعتبار و پندگیری و عبرت است  ؟استفاده کرد

قرار   (علیه السالم)  فرمایش امام سجاد  تواند عبرت آموز باشد و مشمول این آنها خوب است و می  بهحال آن چیزهایی که نگاه  

 کنیم. عرض می آنها را عنوان نمونه چند موضع است که به ؟ گیرد کدام استمی

 »والحمد هلل رب العالمین« 

 


