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کنترل  برای رسیدن به کمال مطلوب ، باید به تربیت نفس پرداخت. چکیده :

نگاه، استفاده از نگاه با اهداف خاص، پرهیز از برخی نگاهها و ... نقش اساسی در 

 برخی نگاهها، مورد تقبیح اند و برخی نگاههای مورد تحسین. دارد .تربیت 

نگاههای محبت آمیز، عبرت آمیز مورد تایید و برخی نگاهها همچون نگاه تحقیر 

این مقاله ضمن بررسی  آمیز و آلوده و دزدانه و ... ناپسند دانسته می شوند.

 اهمیت نگاه در تربییت ، به انواع نگاه و نقش آن در تربیت می پردازد. 

 نظر ، تربیت  کلید واژه ها :

 

 

 قدمه م

امع چه خانواده ها و چه حکومتها برای آن برنامه ریزی و هزینه می کنند ،بحث تربیت وج مهکه در ه مهمی مسائلجمله ز ا

 ین اسالم به طور ویژه به آن پرداخته است.مسئله ای که دین مباست .

در آیات  با تاملاین تصور اشتباهی است . البته افراد تصور می کنند که تربیت فقط مخصوص فرزندان و کودکان است که اکثر 

از اعم پس تربیت برای تمام افراد جامعه  از انسان یاد کرده و نه فرزند؛همواره که خداوند  در می یابیم قران کریم و نیز روایات

 نموده،خداوند انسان را موجودی اجتماعی خلق  زیرا برای انسان است که نفس سرکشی دارد. بلکهکوچک و بزرگ و زن و مرد 

  چه مثبت و چه منفی .حال پس تربیت یک فرد می تواند تاثیر در تربیت یک جامعه داشته باشد 
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ی راه یابی به کمالی پروردگار یگانه ، انسان را برا ، بحث نگاه است.داردتاثیر زیادی در تربیت انسان  قطعاًاز جمله مسائلی که 

ست ، آفرید وبرای نیل به این مقصود، ابزاری در اختیارش گذاشت تا خود به میل خویشتن مسیر خود را انتخاب اوکه شایسته 

 .نمایدو در جهت آن حرکت نموده 

چشم پیک قلب است . پس می .به عنوان قاصد دل یاد شده است  وایاتدر ر چشماز مهمترین این ابزارها چشم است. ه جملاز 

تواند پیک فتنه و یا پیک سعادت باشد. نگاه می تواند بر صحیفه دل خطوطی زیبا یا زشت ترسیم کند. نگاه می تواند پلی برای 

 دی.رسیدن به کمال باشد یا پرتگاهی برای سقوط اب

شده است. صادر برای آن اسالم نظر به اهمیت نگاه در چگونگی اعمال و رفتار بشر، احکام و ضوابط خاصی در شرع مقدس 

 قران کریم .بتازد و جلوداری هم نداشته باشد به هر سو که می خواهد، اینگونه نیست که اسب سرکش نگاه، افسار گسیخته 

 نگاه حد و مرز گذاشته است. مسیر حرکت انسان را مشخص می کند، برای

نگاه از دید آیات و روایات اشاره خواهیم نمود و سپس به نگاههایی که می توانند اثر مثبت یا بحث ، ابتدا به پژوهشدر این 

 یم.داشته باشند می پردازو شخصیت آدمی منفی در تربیت نفس 

 

 نگاه:  تاهمی

  اهمیت نگاه در آیات: -الف

ت ربتامل برای ع« نظر»به کار رفته هر چند بسیاری از این آیات از لفظ « نظر»قرآن کریم کلماتی با ریشه آیات در بسیاری از 

جمله می توان نگاه کردن را به عنوان مقدمه ای برای تامل و عبرت مورد اشاره آیات دانست. از  نموده اند اگرچهگرفتن را اراده 

 : می شودبه موارد زیر اشاره آیات این 

)فانظر کیف کان  3)فانظر کیف کان عاقبه المکذبین( 2)فانظر کیف کان عاقبه الظالمین( 1)فانظر کیف کان عاقبه المجرمین(

 و ... 4عاقبه المفسدین(

 . از جمله : می شود دریافت آیات قرآن کریم معنای نگاه کردن را به طور واضحتر در برخی دیگر از

 5)فانظر الی آثار رحمت اهلل کیف یحی االرض بعد موتها ان ذلک لمحی الموتی و هو علی کل شیِء قدیر( -الف 

بدرستیکه اوست زنده سازنده مردگان و  ،پس از مرگشس ،سپس بنگر به سوی آثار رحمت خداوند چگونه زنده سازد زمین را»

 او بر همه چیز تواناست.

و تمام افراد بشر مورد خطاب قرار می گیرند که به آثار رحمت خداوند نگاه کنند تا از مشاهده  اکرم)ص(در آیه فوق ، پیامبر

گیاهان را پس از مردن دوباره قادر است وند خداکه همانطور رویش دوباره گیاهان، امکان زنده شدن دوباره انسان را در یابند. 

البته شکی نیست که نگاه مورد نظر در این آیه باید نگاه با می باشد  نمودن تمامی افراد روز قیامتاحیاء کند ، قادر به زنده 

 تدبر باشد تا باعث عبرت شود. 

می را مشاهده  وند متعالعه رحمت و فیض خداکسی که به نظر تدبر در موجودات بنگرد دو چیز عاید وی خواهد شد یکی س»

 6« افزوده می شود و دیگر اینکه در امر معاد و زنده شدن مردگان استبعاد نمی کند و بر ایمانش یدنما

 7)افال ینظرون الی االبل کیف خلقت(

 آیا به شتر نگاه نمی کنید که چگونه خلق شد.

و توانایی اش بر اموری که برای مردم آن زمان )عصر پیامبر( غیر ممکن خداوند متعال به منظور نشان دادن شگفتیهای خلقت 

نگاه  دمی نمود شتر را به عنوان موجودی که به راحتی در اختیار دارند. مثال می زند و مردم را به مشاهده آن فرا می خوان

در این آیه شریفه هر « نگاه»باشد. در چگونگی ترکیب شگفتیهای آفرینش در این موجود رام و تامل کردنی که همراه با دقت 

 می شود. حاصلغرض آیه  نیزبدون جستجوگری و ساده  یچند برای عبرت گرفتن است اما با نگاه
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افراد غار برای تهیه غذا یکی از وقتی می کند که  بیاندر سوره کهف چنانچه د نآیات دیگر هم به اهمیت نگاه اشاره داراگرچه 

 پاکیزگی طعام را مورد توجه قرار می دهد.رود نگاه به می به شهر 

 8)فلینظر ایها ازکی طعاماً(

انسان را به نگاه به غذایش فرا می خواند. پس از اینکه چگونگی خلقت انسان را یادآوری می کند  ،عبس هممبارکه در سوره 

 9می فرماید : )فلینظر االنسان الی طعامه(

اهمیت نگاه به آثار و اشیاء و مخلوقات برای درک بهتر آفریدگار و در نتیجه انتخاب ، میزان کریم با توجه به آیات مختلف قرآن

اما راه آن را  ،راهی درست در مسیر زندگی، روشن می گردد. هر چند هدف خداوند از دعوت به نگاه عبرت آموزی و تامل است

 نگاه کردن قرار داده است ، که با چشم سَر انجام می شود.

 .قرار می دهندتاکید را مورد ش اساسی چشم بر خواسته های دل برخی روایات نق

 11«العیون طالئع القلوب»د: نامام علی )ع( می فرمایچنانچه 

 «قراوالن دلهایند چشمها پیش»

نوع درخواست دل را مشخص  نیزقراوالن لشگر در جنگ، عملکرد سپاهیان را به آنان اعالم می دارند چشمها  همچنانکه پیش

 .می کنند

 11« العین جاسوس القلب و یرید العقل: »می فرمایندامام علی )ع(  این زمینهدر  

 )چشم جاسوس دل و قاصد خرد است( 

یک نگاه ناپاک آنچنان دل را مهار می کند که دیگر  یرفتارهای عقالنی و غیرعقالنی ارتباط مستقیم با نگاه دارد. گاههرگونه 

 را ندارد . آنعقل توان مقابله با 

 : فرمودندبه پسر جندب خطاب امام صادق)ع( 

در دل می کارد و این خود برای فتنه و را عیسی بن مریم به یاران خود گفت : از نگاه کردن بپرهیزید ، زیرا آن بذر شهوت »

قرار  گناه انداختن صاحب آن نگاه کافی است.خوشا با حال کسی که دیده اش را در دل خویش قرار داد و آن را در چشم خود

 12« نداد

 .می باشداین مضمون بیانگر شعر معروف باباطاهر به خوبی چنانچه ده گرفت . یرابطه چشم و دل را نمی توان ناد

 که هر چه دیده بیند دل کند یاد  ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
 :  چنین بیان می فرمایدنگاه حیطه حضرت را در آن دقت فوق العاده  ،امام علی )ع( در بیان سیره رسول اکرم)ص(

یا فالنه »التصاویر ، فیقول :  فیه فتکون بیته باب علی الستر یکون و...  و االرض علی کل یا -آله و علیه اهلل صلی –و لقد کان » 

  «نفسه من ذکرها امات و ، بقلبه الدنیا عن فاعرض « زخارفها و الدنیا ذکرت الیه نظرت اذا فانی عنی، غبیه – واجه از الحدی –

نشسته بر خاک غذا می خورد و ... روزی پرده ای پر نقش و نگار بر در خانه آویخته دید. به  :این سیره رسول خدا)ص( است که

« آنرا از برابر چشمانم دور بدار که هر گاه نگاهم بدان می افتد به یاد دنیا و زرق و برقش می افتم»از همسرانش گفت:  یکی

 13«بدین ترتیب روی از دنیا برتافت و یادش را از صحنه جان زدود.

 .نموده اندچشمها را دام شیطان و جلودار فتنه ها معرفی  معتبردر روایات 

 «چشمها دامهای شیطانند. 14العیون مصائد الشیطان »:می فرمایند)ع(  امام علیچنانچه 

 «چشمها جلودار فتنه هاست. 15العین رائد الفتن »امام علی )ع( : 

 و البته منظور روایات هر چشمی و هر نگاهی نیست. چشمهایی دام شیطانند که از نگاه حرام لبریز باشند.

 :می فرمایندپیامبراکرم)ص( 

 16«ه من حرام مال اهلل عینه یوم القیامه من النار، اال ان یتوب و یرجعمن مالعین»

هر که چشم خود را از حرام پر کند ، خداوند در روز قیامت چشم او را از آتش پر گرداند، مگر این که توبه کند و از عمل خود )

 (برگردد.
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عبور کرد که نتیجه ای جز  نبایستیقدس اسالم ، در نظر گرفته شده که برای نگاه ، در شرع م از محدوده های ممنوع

است، قاصد عقل و قلب هم است. اینکه قاصد در چه مسیری  شمی که جلودار فتنه ها معرفی شدهپشیمانی ندارد.ولی همین چ

شایند ، مثالً نگاه محبت فرستاده شود در اختیار آدمی است.برخی نگاهها عبادتند و راه رضایت الهی را به روی انسان می گ

 17و عالم دینی و استاد و ..آمیز به پدر و مادر 

 می پردازیم. به نقش آن در تربیت آشنا شدیمآیات وروایات  از منظراهمیت نگاه به حال که 

 : و انواع نگاه تربیت در نگاه نقش  –ب 

افراد به یکدیگر می تواند منشاء پیامدهای مختلفی نگاه در تربیت بر کسی پوشیده نیست. چگونگی نگاه و جایگاه مهم اهمیت 

باشد. برخی نگاهها، نقش تربیتی و برخی نقش ضدتربیتی دارند. مثالً نگاه محبت آمیز به شاگرد، فرزند، و هر فرد دیگری 

 یز شود. مثبت است و از طرف دیگر نگاه تحقیرآمیز می تواند باعث نتایجی منفی و حتی رفتارهای طغیان آم یدارای آثار

با توجه به روایات خواهیم پرداخت هرچند این گونه و انواع آن به طور مختصر به تاثیر برخی از نگاهها در تربیت  بخشدر این 

نگاهها هر یک می تواند موضوع یک حکم شرعی قرار گیرد ولی به جهت قرارگرفتن این قسم نگاهها در اخالقیات، فقها حکمی 

 حال می پردازیم به انواع نگاه : د.برای آنها صادر نکرده ان

 نگاه عبرت آمیز :  -1

 شده است . مانند : « نظاره کردن»به امر قرآن کریم آیات در بسیاری از 

در این آیات « نظر»( هر چند .به تعدادی از این ایات اشاره شد مقاله)انظر کیف کان عاقبه المفسدین( )در ابتدای همین 

دارد و دقت و تامل مورد درخواست خداوند است ولی شکی نیست که اولین عضوی که زمینه این دقت و معنایی فراتر از نگاه 

تامل را فراهم می کند چشم است.نگاه به آثار به جا مانده از گذشتگان، نگاه به نعمتهای الهی، نگاه به وضع زندگی دیگران و ... 

 منشا عبرت آموزی است.

 مومن را نگاه عبرت آموز می دانند: اساس در روایات نگاه  همینبر 

هیچکس فرصت ندارد همه چیز را « مومن هرگاه نگاه کند عبرت می گیرد 18ان المومن اذا نظر اعتبر»ند: ه اامام علی)ع( فرمود

اب تجربه کند . بنابراین با نگاه به زندگی دیگران و بهره گیری از تجارب آنها می تواند مسیر درستی برای خود انتخ شخود

 نماید.

 امام سجاد)ع( چشم را باب االعتبار معرفی می کنند و می فرمایند: 

و اما حق بصرک فغضه عما ال یحل لک و ترک ابتذاله اال لموضع عبره ، تستقبل بها بصراً او تستفید بها علماً ، فان البصر باب »

 « 19االعتبار

ل نیست، و بکار نگرفتن آن جز در مواضع عبرت به گونه ای که با و اما حق چشمت، فرو گذاردن آن از هر آنچه که بر تو حال)

 (آن نگاه برای تو بصیرتی حاصل شود یا علمی به دست آید ، بدرستیکه چشم در عبرت آموزی است.

که نگاه به چهره عالم، نگاه به کعبه و نظر به فرزندان رسول خدا)ص( و همچنین نگاه  :آمده است یدیگر روایتدر  همچنین

شه را با شصت سال عبادت برابر ساعت اندیر هم چه عبادتی! که ه، آن عبادت محسوب می شودعبرت انگیز به مخلوقات 

که نگاه عبرت آمیز چون ما را به تفکر و  در می یابیم( از این آیات و روایات 43ست.)سلوک عرفانی در سیره اهل بیت)ع(،صا

می و نگاه ما را با بصیرت همراه می سازد،نقش ارزنده ای در تربیت نفس خواهد داشت و عبادت نیز محسوب  دتعقل وا می دار

 شود. 

 نگاه محبت آمیز: -2

دوی این نگاهها دارای آثار تربیتی نگاه هم می تواند محبت ایجاد کند و هم می توان به دیگران با دیده محبت نگریست که هر 

 و شرعی است.
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علل چنین حکمی جمله از  .استفقهاء مستحب  طبق فرمایشبه عنوان مثال نگاه خواستگار به زن مورد نظرش مباح و حتی 

 شده است. بیاندر روایات ایجاد مودت و محبت 

 21«انظر الیها فانه احری ان یودم بینکما:» قال رسول اهلل )ص( 

 : به او نگاه کن چرا که برای حصول محبت و الفت بین شما سزاوارتر است. ندبراکرم)ص( به مغیره بن شعبه فرمودپیام

 .می شودنگاه از روی محبت و رحمت به والدین عبادت تلقی چنانچه 

نگاه محبت آمیز پدر و مادر به فرزندان ، معلم به شاگرد و به طور کلی نگاه همراه با محبت تاثیر فراوانی در روح و همچنین 

 .به اثبات رسیده استروان آدمی می گذارد. امروزه در روانشناسی و علوم تربیتی، تاثیر فوق العاده محبت و تشویق در تربیت 

مومن به صورت برادر ایمانی  د و می توان اشاره نمود، نگاه محبت آمیزندت می باشاز دیگر نگاه های محبت آمیزی که عبا

  است.

در نهاد مقدس خانواده، بار ارزشی دارد  محبوب خداوند است ، حتی نگاه محبت آمیز زن در آموزه های نبوی هر کار صحیحی 

همانطور شده است. اشاره این امر به در احادیث متعدد و مرد به هم و رفتار حاکی از عشق و عالقه آنان به یکدیگر . چنان که 

که می دانیم دین مبین اسالم سفارش ویژه ای درباره کانون خانواده و مستحکم نمودن آن داشته است که یکی از آنها نوع 

 بیشتر آن شود.استحکام هر چه  موجبهم می تواند و نگاه است . نگاه می تواند در خانواده هم باعث از هم گسختگی آن شود 

 نگاه تحقیرآمیز -3

 منابع مختلف تربیتی و روایی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. درتاثیر منفی نگاه تحقیرآمیز، چه در دنیا و چه در آخرت 

 رسول اکرم)ص( فرموده اند: 

 21« من آذی مومناً آذاه اهلل و من احزنه احزنه اهلل و من نظر الیه بنظرهٍ تخیفه بعیر حق او بجفاءٍ ،یحیفه اهلل یوم القیامه »

کسی که مومنی را اذیت کند خداوند او را اذیت خواهد کرد و کسی که او را غمگین کند خداوند او را غمگین خواهد ساخت )

 (یا از سر ستم، نگاه تحقیرآمیز بیفکند، خداوند او را در روز قیامت حقیر خواهد کرد.و کسی که به مومنی به ناحق 

با توجه به وعده عذابی که در روایات داده شده می توان پی به میزان زشتی چنین نگاهی برد. هیچکس حق ندارد دیگری را از 

 دا می شناسد.خود کوچکتر بشمارد چرا که قدر و اندازه هر یک از انسانها را تنها خ

ت نفس او را خدشه دار می در کتب تربیتی نگاه تحقیرآمیز به متربی)فرزند،شاگرد و ...( نکوهش شده چون چنین نگاهی ، عزً

سازد و کسی که با نگاه حقارت نگریسته شد حاضر است تن به هر کار حقیری بدهد و چنین رویکردی او را برای ورود به هر 

 انحرافی آماده می سازد.

، علمای اخالق یکی دیگر از طوایف اهل ست، نگاه ثروتمندان به فقرااز دیگر نگاه های تحقیرآمیز که در اسالم مذمت شده 

شود؛ زیرا طور کلى ثروت و مال و منال باعث غرور مىخواهیم بگوییم بهکنند. البته نمىداران ذکر مىرا ثروتمندان و مالغرور

کند، با اینکه مال فراوان و حشمت و سلیمان )ع( و حضرت داود )ع( تعریف و ستایش مى در قرآن شریف، خداوند از حضرت

توانایى و امکانات فراوان داشتند. پس مقصود این است که انسان در استفاده از اموال خود، نادرست عمل نکند و دچار غرور 

نتیجه، به خود حق بدهد که تهیدستها را ذلیل خود نشود؛ و به کسانى که فقیر و تهیدست هستند، نگاه تحقیرآمیز کند و در 

 22قرار دهد

نموده که نگاه تحقیرآمیز، تمسخر و فراوان همچنین درباره پست و مقام و نگاه تحقیرآمیز به زیردست نیز، اسالم سفارش 

 شود.توهین چه در پیش رو )لمزه( و چه در پشت سر )همزه( ظلم و هتک حرمت است و موجب سقوط انسان مى 

 واى بر هر عیبجوى هرزه زبان23«وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ»

مبادا که به مقام، رتبه و لباس خود مغرور شوید و دیگران را به چشم حقارت بنگرید یا نسبت به رفع مشکالت مردم توجه 

گناهان کبیره است. شارع مقدس کافى نکنید که گناه بزرگى است و به آتش آن خواهید سوخت. چون ریختن آبروى مؤمن از 

ى گناهان را ازهمه هتک حرمت مردم، به ویژه مسلماناناهتمام زیادى براى شخصیت دادن به مؤمن ورزیده است تا آنجا که 
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« مُؤْمِنِینَوَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْ»باالتر دانسته و ریختن آبرویش را همچون ریختن خونش به حساب آورده است. زیرا، 
 25)عزت از آن خدا و رسول و مؤمنین است(24

ذلّ من طمع؛ می فرمایند: امیر المؤمنین )ع( می شود چنانچه بعضی مواقع نگاه تحقیرآمیز باعث رشد و اعتالی شخص  اگرچه

او خواهد  تحقیرآمیز به شود و جامعه نگاهکسى که طمعکار باشد و چشمداشت به دست مردم دارد، این شخص ذلیل مى

ال طلب است و دنبکند و راحتشود: عزّ من قنع. همچنین به کسى که فداکارى نمىداشت؛ اما کسى که قناعت کند، عزیز مى

ارج و منزلت خواهى بود و در مقابل، انسان فداکار مورد ، بگوییم که در بین جامعه بىنیستکارهاى سودمند براى جامعه 

 26گیرد و مردم او را دوست خواهند داشت و رأى و نظر او مورد قبول آنان خواهد بودمىستایش و تمجید جامعه قرار 

 

 نگاه تبعیض آمیز: -4

 عدم مساوات در نگاه یکی از مصادیق رفتار تبعیض آمیز است و تبعیض بی دلیل به هیچ وجه پذیرفته نیست.

را در بحث قضاوت واجب « نگاه مساوی قاضی به خصمین»اهمیت عدم تبعیض در نگاه به حدی است که بسیاری از فقها 

 شمرده اند.

 در فقه الرضا آمده است: چنانچه 

واعلم انه یجب علیک ان تساوی بین الخصمین حتی فی النظر الیهما ، حتی الیکون نظرک الی احدهما اکثر من نظرک الی » 

 27الثانی.

کی از یآن دو ، به گونه ای که نگاه تو جب است حتی در نگاه کردن به و بدان که بر تو رعایت مساوات بین دو طرف دعوا وا)

 «می باشد.یگری آن دو نباید بیش از نگاه  توبه د

 امام صادق )ع( فرموده اند: 

 28«  قال امیرالمومنین)ع( : من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی االشاره و فی النظر و فی المجلس.»

 (باید بین مردم در اشاره و نگاه و محل نشستن رعایت مساوات کند. کسی که مبتال به قضاوت شد )

فاضل نقل نموده است .همچنین مسالک و روضه و مفاتیح و  نهایهوب تساوی در نگاه را از صدوقان ،محقق نراقی قول به وج

محقق نراقی خود نیز قائل به وجوب تساوی نگاه شده و  البته 29معتمد قول به وجوب تساوی نگاه را به مشهور نسبت داده اند.

 مستند الشیعه( .(علت آن را دو چیز می داند

 روایات : که ذکر شد. -1

 31تخصیص : یکی از آن دو باعث شکستن قلبش و در نتیجه منع او از اقامه حجتش می شود. -2

عالمه حلی ، صاحب کشف اللثام و صاحب ریاض و برخی از فقها به استحباب تساوی نگاه به خصمین حکم کرده اند. از جمله 

شیخ انصاری دلیل این حکم را ضعف سند در روایات و حرجی شدن این حکم برای قاضی بیان که البته 32شیخ انصاری 31فاضل

 نموده اند.

دلیل شیخ  هر صورت چه حکم به وجوب را بپذیریم و چه حکم به استحباب را ، اهمیت تساوی نگاه روشن است ضمن اینکهدر

تساوی عرفی نگاه حرجی نیست. آنچه  زیرا ،اعظم انصاری مبنی بر حرجی شدن چنین حکمی برای قاضی قابل قبول نیست

 حرجی است رعایت مساوات عقلی است که مسلماً چنین چیزی مقدور نیست .

 ستی، والدین به فرزندان نیز بایاگردعدم تبعیض در نگاه در برخوردهای مختلف اجتماعی مورد تاکید است. نگاه استاد به ش

غیرتبعیض آمیز باشد ، چرا که تبعیض به هر شکلی، تخم کینه در دل می کارد و کسی که مورد تبعیض واقع شده دچار 

 مشکالت رفتاری و تربیتی خواهد شد که چه بسا جبران ناپذیر باشد.

هاى انسانى را مالک ها و گرایشهاى بشرى و تمایلمالکو ارزشمند دین مبین اسالم این است که از ویژگی های جذاب 

کند و بدین ترتیب راه را براى به داند، بلکه معیارى حقیقى و الهى براى آن تعیین مىبرترى و فضیلت بعضى دیگر نمى

نژاد،  ،ها، قومیتانسانبندد، براى مثال بسیارى از ها در رفتار مومنان مىآمیز و بروز آنکارگیرى بسیارى از رفتارهاى تبعیض
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داند و دانند، ولى اسالم، تقواى الهى را مالک فضیلت مىمرد بودن، ثروت، جمال و زیبایى و ... را مالک فضیلت و برترى مى

بر عدالت و س مقدتأکید و اصرار متون دینى و اسالمى بر این امر، از اهتمام شارع 33فرماید: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُممى

شود؛ بدین معنا که همه تبعیض حکایت دارد. این مالک عمومیت دارد و حوزه رفتارى همه افراد را شامل مىهرگونه پرهیز از 

ریزى و رفتار خود را براساس آن پایه گرفتهرا در نظر  هااین مالک ستیدارهاى جوارحى و جوانحى خویش بایافراد، در تمامى کر

که در تحقق این معیار ارزشمند، مؤثر است، مساله عدل و قسط است؛ یعنى اگر امور زندگى و روابط بین  نمایید. از امورى

ورزد فردى براساس عدل صورت بگیرد، تقوا تحقق یافته است و به همین جهت است که اسالم بر عدالت و اجراى آن اصرار مى

 فرماید:باره مىقرآن کریم در ایننچه چنادارد. و انسانها را بى عدالتى و ظلم و جور برحذر مى

دشمنى با جمعیتى، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند، » 34أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى

می  ینگاه های تبعیض آمیزی که باعث مشکالت متعدد دیگراز همچنین  35«تر است.عدالت کنید که به پرهیزکارى نزدیک

د تا نسبت فرمومى آوریمکرّر این امر را به پیروان خود یاد پیامبر اکرم)ص(چنانچه  اه تبعیض آمیز به فرزندان است.شود، نگ

اسب را در آنان آمیز تلخکامى در جام جان فرزندان نریزند و زمینه رفتارهاى نامنبدان غفلت نورزند و با رفتار تبعیض

 د:دنفرموبرنیانگیزند. آن حضرت مى

 36«اعدلوا بین أوالدکم فی النّحل کما تحبّون أن یعدلوا بینکم فی البرّ و اللّطف.»

میان فرزندانتان در بخشش و هدیه به عدالت رفتار کنید همان گونه که دوست دارید با شما در نیکى و مهربانى به عدالت رفتار 

 37.کنند

 نگاه غضبناک:  -5

هم می تواند اثر تربیتی داشته باشد و هم اثر ضدتربیتی ، و این بستگی به هدف و انگیزه چنین  اننگاه از روی خشم به دیگر

 نگاهی دارد.

در تربیت فرزند و شاگرد گاه می توان با نگاهی جدی و عمیق کودکی را که در مسیر خطاست از عملش بازداشت به حدی »

ی به کتک زدن او نباشد.والدین و مربیان در حین مالحظه ارتکاب گناه کودک ، با نگاه خود می توانند به او یگر نیازدکه 

اجازه چیزی را از جای خود برداشت و یا و یا بی  گفتتفهیم کنند که از این عمل او رضایت ندارند. اگر طفلی در خانه دروغی 

 38« د خودش می تواند او را به جای خود بنشاند.پدر با نگاه مات و تن ،عمل ناپسندی انجام داد

از آنجائیکه نحوه نگریستن به دیگری ، غالباً برخاسته از حاالت درونی است، نگاه غضبناک را می توان به عنوان یک عمل 

 تنبیهی به کار برد.

نگاه استفاده می کنند به گونه ای که  ی اثبات مدیریت از اینبرا -ریاست مثالً –اما برخی افراد به دلیل موقعیت برتر اجتماعی 

زیردستان ، جرات ارائه نظرات خود را پیدا نمی کنند.این حالت مبغوض شریعت ماست. در سیره رسول اکرم)ص( می بینیم 

که آنچنان با مالیمت یا مالطفت با مراجعین خود برخورد می کنند که هر کسی جرات اظهار نظر داشت، بدون اینکه کمترین 

 نگرانی و ترس داشته باشد. احساس

اهلل ، چون به مدح آیتخواندمى)علیه السالم(، شعرى درباره یکى از ائمهدر محضر آیت اهلل العظمی بروجردی شاعرى روزی

اى را که در مدح ایشان روزى شاعرى قصیدهیا فرمود: تا اینجا به خاطر خدا بود، از اینجا دیگر کافى است. رسید او بروجردى 

اى به وى شان به شدت برافروخته شد. وقتى خواستند صلهبود، تا آخر خواند و ایشان هم گوش کردند. بعد از پایان چهره

ب نگاه غضنوع که این  39... چون درباره من غلو کرد.ندهید آلود فرمود؛ چیزى به او بدهند، ایشان با صداى بلند و غضب

 که کارش اشتباه بوده است. یادآوری می کندآلود به مخاطب 

 .از دیگر نگاه های غضب آلود، نگاه غضبناک فرزند به پدر و مادر است

 إِلَیَّ الْمَصِیرُ. وَ إِنْ جاهَداکَ عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى

 41أَنْ تُشْرِکَ بِی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فاَل تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً.
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 مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى. و از شیر بازگرفتنش درحول و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ 

 [ کهدو سال است. ]آرى، به او سفارش کردیم

[ به سوى من است. و اگر تو را وادارند تا درباره چیزى که تو را بدان شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت ]همه

 «دانشى نیست به من شرک ورزى، از آنان فرمان مبر، ولى در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن.

قرار داده شده و این  وند متعالکران خداهاى بىدر برابر پدر و مادر در ردیف شکرگزارى در برابر نعمت در اینجا شکرگزارى

احترامى نسبت به پدر و مادر اجازه ترین بىکمحتی این حقوق تا بدانجاست که  41بیانگر عمق و وسعت حقوق والدین است.

 42داده نشده: فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍ

که به ناخن چیده شده و هر چیزى که به و پلیدى است، چنان در اصل به معناى هر چرک« أفّ»ید گومی  راغب اصفهانى

فعل هم  ،اند و نیز به هر عمل سبک و آلوده أفّ گفته شده است. از این واژهاش ازاله و چیده شود گفتهخاطر آلودگى و پلیدى

گویند: قد رود، مثال مىاش مورد انزجار قرار دهند به کار مىو ناروایى ساخته شده که هرگاه چیزى را به خاطر پلیدى و آلودگى

در اصل به معناى « تفّ»و « أفّ»اند برخى گفته 43أفّفت لکذا، یعنى فالن چیز را آلوده شمردم و از آن اظهار نفرت کردم.

اصمعى  44ه ناراحتى گفته شده است.شود و از باب توسعه در معنا به هر چیز پلید و مایچرکى است که زیر ناخن جمع مى

 45کننده گفته شده استچرک زیر ناخن است و سپس به هر چیز پلید و ناراحت« تفّ»، وچرک گوش« أفّ»گفته است که 

و از اینجا پیدا شده که وقتى خاک یا خاکسترى مختصر روى بدن یا لباس انسان 46اسم صوت بوده،« أفّ»ممکن است 

آید کند و صدایى که از دهان انسان در چنین حالى بیرون مىفوت کردن آن را از خود و لباسش دور مىنشیند، انسان با مى

کننده و مکروه و مورد تنفر به کار رفته این واژه توسعه در معنا یافته و براى هر چیز ناراحت ،باشدمى« اف»یا « اوف»شبیه 

  47است

توان گفت این واژه در اصل اسم صوت بوده که هنگام اظهار نفرت یا ناراحتى و یا فوت کردن چیز آلوده از دهان خارج مىپس 

 باشد؛اظهار تنفر به خاطر مسائل کوچک هاى جزئى و شود و سپس به صورت اسم و فعل به کار رفته است و بیانگر ناراحتىمى

ت فصاحت و بالغت این معنا افاده شده که احترام به پدر و مادر چندان مهم و اساسى است در آیه فوق با بیانى کوتاه و در نهای

میلى و تنفر بوده باشد نباید بر زبان جارى ترین سخنى یا صدایى که دلیل بر ناراحتى از ایشان و یا بىکه در برابر آنان حتّى کم

 :می فرمایندباره امام صادق )ع( دراین 48ساخت یا در رفتار جلوه داد.

لو علم اللّه شیئا هو أدنى من أفّ لنهى عنه، و هو من أدنى العقوق، و من العقوق أن ینظر الرّجل إلى والدیه فیحدّ النّظر »

 49«إلیهما.

احترامى نسبت به پدر و مادر اقل مخالفت و بىکرد، و این حدوند از آن نهى مىوجود داشت خدا« افّ»تر از اگر چیزى کم

 آلود به والدین.از این جمله است نظر تند و غضباست، و 

احترامى به پدر و مادر موجب خشم خداوند است و پروردگار عالمیان جز حرمت نهادن و تکریم نمودن والدین را ترین بىکم

 دارد:روا نمى

 51وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً.

 ادر خود نیکى کند.و به انسان سفارش کردیم که به پدر و م

 51ثُونَ شَهْراً.وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَال

تحمل رنج او را به دنیا به او باردار شد و با [ به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمل رنجو انسان را ]نسبت

 .آورد، و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سى ماه است

 نگاه ترحم آمیز: -6

باشد و هم منفی. نگاه ترحم آمیز به داشته ، نگاه ترحم آمیز است که هم می تواند جنبه مثبت هایکی دیگر از انواع نگاه

معلوالن و بیماران خاص ، جنبه منفی دارد و می تواند شخصیت و عزت نفس آن فرد را به شدت مورد آسیب قرار دهد . 
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آنها  چون نگاه طوالنی شما، ها و جذامی ها طوالنی نکنید، و معلول هاپیامبراکرم)ص( فرموده اند: نگاه خود را به گرفتار چناچه

 52 .را محزون و رنجیده خاطر می کند

ترحم همچنین نگاه  کمک به یتیمان و مسکینان و ... بسیار سفارش شدهو اما نگاه ترحم آمیز از روی مهر و محبت و دلجویی  

 به فرزندان می تواند در تربیت آنان تاثیرات مثبتی داشته باشد.آمیز و پرمحبت 

 نگاه حسرت بار: -7

نوعی نگاه است که نه تنها کمکی به ما نمی کند ، بلکه آسیب به روح و روان و زندگی ما وارد خواهد نمود. نگاه حسرت بار ، 

ام را از حسد، پاک کن تا بر هیچ یک بار خدایا! بر محمّد و دودمانش درود فرست، و سینه» حضرت امام سجاد)ع( می فرمایند:

هایت، نعمت ننگرم، و هیچ نعمتى از نعمت حسرت اى، رشک نبرم، و به نگاهداشتههایى که به آنها ارزانى از بندگانت بر نعمت

ها را، تنها از سوى تو، که یگانه که برتر از آنپیشگى و فراخى یا آسایش را نبینم، جز آن طلبى یا پروادین یا دنیا، عافیت

 53انبازى، آرزو کنم!بى

خواهد شد، بلکه چشم او را به واقعیتهای زندگی خواهد بست و روز به روز پست  نگاه حسرت آمیز نه تنها مانع پیشرفت انسان 

بسیار مورد نکوهش واقع  اسالممبین در دین  و نع پیشرفت و موفقیت انسان می شودچون این نوع نگاه ما ،رفت خواهد نمود

 شده است.

 : (نگاه به حریم خصوصی دیگران )نگاه دزدانه  -8

چه از نظر از نظر شرعی  هایی محسوب می شود که مفاسد خاص خود را به دنبال خواهد داشت وچهنگاه دزدانه از نگاه 

ألصحابِهِ یَومَ  : قالَ رسولُ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله چنانچه رسول گرامی اسالم)ص( می فرمایند: امری ناپسند است. ،اخالقی

 أهدَرَ دَمَهُ و أمَرَ فَتحِ مَکّةَ ـ و قد جاءَ عُثمانُ بعبدِ اللّه ِ بنِ سَعدِ بنِ أبی سَرحٍ یَستأمِنُهُ مِنهُ و کانَ صلى اهلل علیه و آله قَبلَ ذلکَ

نَ ، ثُمّ أمِنَهُ بعدَ تَرَدُّدِ المَسألَةِ مِن عُثمانَ ـ : أ ما بقَتلِهِ ، فلَمّا رأى عُثمانَ استَحیى مِن رَدِّهِ و سَکَتَ طویالً لیَقتُلَهُ بَعضُ المؤمِنی

عَینِکَ انتِظارا أن کانَ مِنکُم رجُلٌ رَشیدٌ یَقومُ إلى هذا فیَقتُلُهُ ؟! فقالَ لَهُ عَبّادُ بنُ بشرٍ : یا رَسولَ اللّه ِ، إنّ عَینی ما زالَت فی 

عثمان، عبد اللّه بن سعد بن  ،در روز فتح مکّه . إنّ األنبیاءَ ال یَکونُ لَهُم خائنَةُ أعیُنٍ تُومئَ فأقتُلَهُ ، فقالَ صلى اهلل علیه و آله :

ابى سرح را که قبال رسول خدا صلى اهلل علیه و آله او را مهدور الدم دانسته و فرمان قتلش را صادر کرده بود، خدمت آن 

وقتى عثمان را دید از اینکه خواهش او را رد کند شرم  ،اهلل علیه و آلهپیامبر صلى  .حضرت آورد تا از ایشان براى او امان بگیرد

کرد و مدتى خاموش ماند تا یکى از مؤمنان آن مرد را بکشد. اما چون خواهش مکرر عثمان را دید ]و کسى هم اقدام به قتل 

نبود که برخیزد و او را بکشد؟! عَبّاد بن بشر عبد اللّه نکرد[ او را امان داد و به یاران خود فرمود : آیا در میان شما جوانمردى 

عرض کرد : اى رسول خدا! من پیوسته به چشمان شما مى نگریستم و منتظر اشاره شما بودم تا او را بکشم. پیامبر صلى اهلل 

  .: پیامبران نگاه دزدانه )زیر چشمى( نمى کنند ندعلیه و آله فرمود

قَسَمَ أرزاقَهُم ، و أحصى آثارَهُم و أعمالَهُم ، و عَدَدَ أنفُسِهِم ، و خائنَةَ أعیُنِهِم ، و  می فرمایند:  اإلمامُ علیٌّ علیه السالم همچنین

  . ما تُخفی صُدورُهُم مِن الضَّمیرِ

روزى هاى مردم را تقسیم فرموده و اثرها و کردارها و شمار نَفَس ها و نگاه هاى دزدانه چشم ها و آنچه را که سینه ها  خداوند

 :اإلمامُ الصّادقُ علیه السالم ـ لَمّا سُئلَ عن قولهِ تعالى در حدیثی دیگر امام صادق )ع( می فرمایند : و  ،نهان مى دارند، مى داند

  . یَنظُرُ إلَیهِ؟!فذلکَ خائنَةُ األعیُنِ أ لَم تَرَ إلَى الرّجُلِ یَنظُرُ إلَى الشَّیءِ و کأنّهُ ال :ـ  «یَعْلُمُ خائنةَ األعیُنِ»

: دیده اى که گاه انسان به چیزى  ندـ فرمود «االعینیعلم خائنة  »شریفه از آیه  یامام صادق علیه السالم ـ در پاسخ به سؤال

 54طورى مى نگرد که انگار به آن نگاه نمى کند؟! این همان نگاه هاى دزدانه است.

هُمْ ذَلِکَ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَ } :خداوند متعال ما را به فرو گرفتن چشم امر نموده و می فرماید

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند، و عورتهای خویشتن را مصون دارند. 55 أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ

 (31.)نور.دهند آگاه استگمان خداوند از آنچه انجام میبی .تر استتر و محترمانهاین برای ایشان زیبنده
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که نگاه دزدانه یا نگاه بدون اجازه به حریم خصوصی دیگران ،از  می شویممتوجه ،از نظر گذشتآیات و روایاتی که  در نتیجه

 هایی است که در اسالم ، مورد مذمت واقع شده و ممکن است آسیبهایی را در نفس انسان ایجاد نماید. نگاه

 نگاه آلوده:  -9

آید بنابراین نگاه ناپاک، به خودى خود، هر گناهى نافرمانى خدا است و کبیره به حساب مىعلیه السالم امام سجاد  منظراز 

نگاه حرام و  56النّطرة سهم من سهام ابلیس؛: »می فرمایندامام صادق )ع(  چنانچهکبیره است و آثار بسیار سوئى دارد. 

شود؛ زیرا قلب او وارد مىدر اى وس دیگران کرد، رخنهبه نام آلوده اگر کسى نگاه«. آمیز تیرى است از تیرهاى شیطانشهوت

کشاند. درست است که نگاه به نامحرم نسبت به زنا، کوچک است، اما به سبب آثار شومى همین یک نگاه او را به گناه باالتر مى

حساب کند. از روایات تواند ، اما خود انسان مىآن را در ردیف گناهان بزرگ نیاورندفقها  حتی اگرکه دارد، بزرگ است. 

آید، ممکن است به سبب شرایط و موقعیّت و شأن و شخصیت توان استفاده کرد که حتى یک نگاه که به نظر کوچک مىمى

دانند، اما اگر یک فرد معمولى آن را انجام افراد، آثار خیلى شومى داشته باشد؛ مثال مردم نگاه ناپاک یک عالم شهر را کبیره مى

کند؛ مثال گناه در آورند. این بزرگ و کوچک بودن گناه به حسب زمان و مکان هم فرق مىغیره به حساب مىدهد، آن را ص

بیست گفتار  ،اخالق ایزدى ) 57تر از گناه در بازار است و یا گناه در روزهاى مقدس با روزهاى معمولى تفاوت دارد.مسجد بزرگ

 (252عرفانى ؛ ص -اخالقى 

 ،اجتماعی نگاه اشاره داردصوم علیهم السالم ، جمالتی مشاهده می شود که به جوانب تأثیرات روانی و در گفتار پیشوایان مع

 :حضرت امام صادق)ع(می فرماید

 58«.النَّظرُ بریدُ الزِّنا؛نگاه شهوت آلود، نامه رسانِ زناست»

 .به انجام روابط ناسالم دعوت می کند گویا نگاه متمرکز و آلوده با ارسالِ تلگرافی بسیار فوری، بیننده اعضای بدن را

 :امام علی)ع( می فرماید

 59«.چشم، دیده بان عقل و پرچمدار و جاسوس دل است»

د. می شودر حقیقت دیده بان، مشاهدات خود را به مرکز اطالعات گزارش می کند و آنجا نسبت به مشاهداتِ او تصمیم گیری 

 در بدن مغز پیام های چشم را دریافت می کند و به تالطم می افتد و هورمون های محرّک غرایز 

 :می فرمایندامام صادق)ع( زمینه که در این  ،را به سراسر بدن گسیل می دارد. آنچه در مغز رخ می دهد

 61تنة؛النَّظَرةُ بَعْدَ النظرَةِ تَزرعُ فی القلب الشهوةَ و کفی بِها لِصاحبها ف»

 .نگاههای پیاپی، بذر شهوت را در دل می افشاند و همین امر برای هالکت بیننده کافی است

 نگاه آلوده وپیامدهای آن

این اگرچه فرد و جامعه در پی خواهد داشت.  از مطالبی که ذکر شد می توان فهمید که نگاه آلوده پیامدهای مخربی را برای

بدان خواهیم در مقاالت آینده به طور مشروح ان شاءاهلل  و فقط اشاره ای نمودیم مقالهاین در  و بحث بسیار مفصل بوده

 .پرداخت
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 سخن آخر : 

سعی نماییم که از ابتدا نگاه  ستیداشته باشد. بای اندیگر تاثیرات مهمی در تربیت نفس خود یانگاه می تواند  چنانچه بیان شد،

حوادث و هجمه های خانواده و جامعه را از گزند بسیاری از ، خود و فرزندانمان را تربیت نماییم که از این طریق می توان خود

 نگاه آلوده و تربیت واستحکام کانون خانواده ،: بحث نگاهعبارتند از. در این مقاله سه نکته مطرح شد  اییمفرهنگی حفظ نم

داده و تقدیم عالقمندان نماییم. ان آینده، مباحث مربوط به نگاه را بیشتر مورد بررسی قرار که بتوانیم می باشد. امید  نگاه

 اللهم عجل لولیک الفرج( )شاءاهلل 
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