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ششم، رعایت نگاه و پوشش درس 
 راهی برای رستگاری

کردن است!»   «تنها دلیل رعایت نگاه و پوشش رو به خدا 
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ن ُِقْلِِلْلُمْؤم  ِیِیَّ ْمِوَّ ْبصاِره 
َّ
واِِمْنِأ ُظواِیُِْغض ُ ُهْمُِروفُِفَّ ِِجَّ ذِلكَّ

ْزكى
َّ
ْمِِأ ُ بَلَّ ِخَّ ِاَّللَّ ِِباِیِإن َّ ِ)یر  ُعونَّ  (30ْصنَّ

ِآچنهِمیبهِمردانِباا30ِ انِبگوِكهِچشمانِخودِراِ)از
گرانِوِبدنِزنِیدنشِحرامِاستِمانندِعورتِدید

ِااجنىب(ِفروِبندند،ِوِعورت نكهِدرِیهاىِخودِراِ)از
گیمعرضِد ِ كنند،ِایدِقرار كیرد(ِحفظِ ترِزهینِبراىِآهناِپا

گاهِاست.آچنهِاجنامِمىِاست.ِمهاناِخداوندِاز  دهندِآ
ناِتِ ُِقْلِِلْلُمْؤم  ِیوَّ ِوَّ ن َّ ْبصاِره 

َّ
ِِمْنِأ ِفَِّیِْْغُضْضنَّ ُِفُروِْظنَّ ِوَّ ُهن َّ ِالجَّ

ِزیْبدی ِلِْینَّ ِِمْناِوَّ رَّ هَّ ِماِظَّ ِِإال َّ ن َّ ُ هتَّ ِخِبُِینَّ ْبنَّ َلُمِرهِ ْضِر ِعَّ ِن َّ
ِالِیُجِ ِوَّ ن َّ ِِبِ ِزیْبدیو ِینَّ ن َّ هِتِ

ِِلُبُعولَّ ِِإال َّ ن َّ ُ هتَّ ِِنَّ
َّ
وِْْوِآباأ

َّ
ِأ ن َّ ِآباِءِِِئِ

هِتِِ ْبناِءُِبُعولَّ
َّ
ْوِأ
َّ
ِأ ن َّ ْبناِِئِ

َّ
ْوِأ
َّ
ِأ ن َّ هِتِ

ُِبُعولَّ ْوِِن َّ
َّ
ِإِِأ ن َّ ىنْخواهِنِ ْوِبَّ

َّ
ِِأ

ىن ْوِبَّ
َّ
ِأ ن َّ وِِِْإْخواهِنِ

َّ
ِأ ن َّ ْوِِنساِِئِ

َّ
ِأ ن َّ واهِتِ خَّ

َّ
كَِِّماِأ لَّ ِمَّ

َّ
ِوِاهُنُِمیْتِأ

َّ
ِأ ن َّ

اِبع ِالت َّ ِیِغَِّیَّ وّل 
ُ
ِالِِرِأ ِةِِمنَّ بَّ ْر ِوِااْْلِ

َّ
جاِلِأ ِ ِر  ِ ذاْفِلِلط 

ِْیل َّ َِلَّ ُرواِیِنَّ ْظهَّ
َل ِالِِعَّ ساِءِوَّ ْوراِتِالن ِ ِلِِیعَّ ْرُجِلِهن َّ

َّ
ِِبأ ْبنَّ ِماِلَِّعِْیْضِر ِفیِْمَّ ِِِمْنِیَّ

ِیز ِاَّلِلِمجَّ ُبواِِإّلَّ ُِتو ِوَّ ن َّ هِتِ ِینَّ
َّ
ْؤمِ یَِّعًاِأ ِلَِّنُِاِاْْلُ ُكْمِونَّ

ل َّ ِتُِعَّ ْفِلُحونَّ
(31)ِ

ِنگاهِبهِانِبگوِكهِمیوِبهِزنانِباا31ِ چشمانِخودِراِ)از
هاىِرِوِبدنِمردِاجنىب(ِفروِبندندِوِعورتیعورتِغ

ِارِازِصورتِوِدستیخودِراِ)متامِبدنِراِغ نكهِیها،ِاز
گیدرِمعرضِد ِ كنند،ِوِزیدِاجنىبِقرار ِوِیرد(ِحفظِ ور

نه،ِموهاىِینتِخودِوِجاهاىِآنِراِ)مانند،ِگردن،ِسیز
ِنسازنسر،ِبازوانِوِساق د،ِجزِآچنهِ)برِهاىِپا(ِآشكار

هاىِروِوِداستِ)مانندِلباسیحسبِضرورتِعریف(ِپ
هاىِخودِراِبرِروىِدِروسرىیها(،ِوِباصورتِوِدست

ِینهِپوشاندهِشود(،ِوِزیهاِبزنندِ)تاِگردنِوِسبانیگر ور
ِنسازندِجزِبرِی)وِجاهاىِز ور(ِراِبرِكىسِآشكار
اِیاِپدرانِشوهرانشانِیاِپدرانشانِیشوهرانشانِ
اِپسرانِیاِبرادرانشانِیاِپسرانِشوهرانشانِیپسرانشانِ
هاىِمهجنسِاِزنیاِپسرانِخواهرانشانِیبرادرانشانِ
اِمردانِعقبِماندهِیشانِهاىِملكىاِبردهیخودشانِ

روىِیاِكودكانِكهِنیازِشهوانِندارندِیتابعِخانوادهِكهِن
ِپاِزشِباِزنیآم هاِراِندارند،ِوِ)زنانِكهِخلخالِدر

ِىیهانتیِنزنندِتاِزیدِراِ)حمكم(ِبهِزمدارند(ِپاهاىِخو
اىِِ-دارندِمعلومِگردد.ِوِمهگىِمشاكهِپنانِمى

ِمتامِابعادِانسان(ِبازگردِ-مؤمنان د،ِیبهِسوىِخداِ)در
ِد.یباشدِكهِرستگارِشو

ِ
َّ
ْنِكُحواِاْْل

َّ
ِأ اِْلِِامىیوَّ ِالص َّ ِِمْنُكْمِوَّ ِكُِِِمْنِِعباِدِیَّ ْنِماِئُكْمِإِِإِِْمِوَّ
ِی راءَّ ِاَّلُلِیُكوُنواُِفقَّ ْضِلِهِوَّ ُمِاَّلُلِِمْنِفَّ ِعَِِّواْغِنِ ِ(32ِ)یِ لِسع 

مهسرانتانِراِوِازِهاِوِىباءِجوانان(ِعزبی)اىِاول32ِ
تِازدواجِدارندِیِراِكهِصالحىیزانتانِآهنایبندگانِوِكن
گرِفقیمهسرِده شِیرِباشندِخداوندِازِفضلِخوید؛ِا

اراىِوسعتِنامتناهىِوِكندِوِخداوندِدازشانِمىینىب
ِداناست.

ِلِْ ذیوَّ
ْعِفِفِال َّ ِالِیْستَّ ِیِِنَّ ىت َّ ِِنكاحًاِحَّ دِیابندِبایوِكسانِكهِ)وسائل(ِازدواجِراِمنى33ُِمِاَّلُلِِمْنِهیُِْغنِِیُدونَّ
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ذ
ِال َّ ْضِلِهِوَّ ِیفَّ ِینَّ

َّ
ْتِأ كَّ لَّ اِمَّ ِمِم َّ ِاْلِكتابَّ ُغونَّ كاِتُبوُهْمِمیْبتَّ اُنُكْمِفَّ

ِف ِلْمُتْ ِهیِِِإْنِعَّ ذیْمِخَّ
ِآُتوُهْمِِمْنِماِلِاَّلِلِال َّ ِالِِیرًاِوَّ ُكْمِوَّ آتا

تَِّ ِیُتْكِرُهواِفَّ ضَّ رَّ ُغواِعَّ ْبتَّ نًاِِلتَّ ص ُ َّ ِتَّ ْدنَّ رَّ
َّ
ِاْلِبغاِءِِإْنِأ َلَّ اِتُكْمِعَّ

نِْیاْْلَِّ ْنِیاِةِالد ُ ِمَّ ِیاِوَّ ُفور  ِغَّ ْكراِهِهن َّ ْعِدِِإ ِِمْنِبَّ ِاَّللَّ ِإن َّ ِفَّ ْكِرْهُهن َّ
ح ِ(33ِ)یِ رَّ

كدا ازِینشِىبیمىنِورزندِتاِخداِآهناِراِازِفضلِخوپا
ِبردگانتان(ِكسانِكهِقراردادِكتىبِمى طلبندِسازدِوِ)از

گرِیدِكنندِوِِباِراِبهِتدری)تاِخودِراِبازخر جِبپردازند(ِا
ِآهناِخ ِیدر رىِ)توانِپرداختِوِقدرتِاستقاللِدر
ِكتىبِببندیافتیزندگى(ِ ِمالِاهلىِكهِیدِباِآهناِقرار د،ِوِاز

ِزكات(ِبهِآهناِ«ِیفِالرقاب»خداِبهِمشاِدادهِ)ازِسهمِ در
كنند(،ِوِكنیبده زانِجوانِخودِراِكهِیدِ)تاِخودِراِآزادِ

ت اِبهِزناِیاندِبراىِطلبِمتاعِزندگىِدنخواهانِعف 
ِمكن ِكندِمهاناِخداوندِپسِیوادار د،ِوِهرِكهِآهناِراِوادار

ِكردنِآهناِ)نسبتِبهِاجبارِشدهِبهِخاطرِا ِوادار ِاز جبار
ِآمرزندهِوِیوِنسبتِبهِاجباركنندهِدرِصورتِتوبه(ِبس ار

ِمهربانِاست.
ْلناِِإلَِّ ْنزَّ

َّ
ْدِأ قَّ ِلَّ ُِمبَِّیُكْمِآیوَّ اًلِمِِیات  ثَّ ِمَّ ِوَّ ِنات  ذِنَّ

ْوایال َّ لَّ ِخَّ ِمْنِِنَّ
ق ًةِِلْلُمت َّ ْوِعظَّ ِمَّ ْبِلُكْمِوَّ ِقَّ ِ(34ِ)یَّ

ِا34ِ اِكهِماِبراىِمشاِ)در ِاىتِروشنگر،ِوینِقرآن(ِآیوِحق 
ِوِاوصایفِازِكسانِكهِپاخب اند،ِوِشِازِمشاِگذشتهیار

 .میزكارانِفروِفرستادیحىتِبراىِپرهیپندِوِنص
 و شنیدنی دیدنیحقایقی 

کنیم و...همگی دلسوز ما هستند و سعادت ما را می معلمپدر، مادر، خواهند. دوست دارند خوب زندگی 
 بدون سختی و درد و رنج. 

گر  به ما توصیه  کنند به خاطر خودمان است. ای هم میا

کاری را میبهر قدر  گر به آنهخواهند زودتر انجام مییشتر آنها را باور داشته باشیم وقتی از ما  ا دهیم و ا
ک شویماعتماد بی که دچار و یا فکر  و ای یا امر رویم و یا وقتی توصیههایشان نمیدیگر پی حرف اند،اشتباهنیم 

یم.از آن کنیم  کنیم و سعی میند از علت آن سؤال مینکمیای به ما نهی  طفره برو

 گردیم.  هر قدر خداوند برای ما بیشتر مهم باشد منتظر دستورات او هستیم و به دنبال دلیل و علت آن هم نمی

کسی بخواهد الیق نور خدا ش گر  یکیا کسی خداوند برایش الزم است ها خارج شودده، از تار مهم باشد و چنین 
که برای مالقات نور تالش می   کند.است 
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که اهل مراعات باشد.چشمانی میبر این اساس  که خداوند خواسته است. در این  تواند خدا را ببیند  مراعاتی 
کند پوشاند و هر چه غرائز را به ها غریزی را برانگیخته میها را آنچه هیجانمراعات الزم است هر چه چشم

کرد.جان میهی  آورد حفظ 

گرفتن در قرآن به  کردن به خدا و خواندن او و در مدار او قرار   یاد شده است. « توبه»از رو 

که اهل حفظ و مراعات است در  مدار خدا قرار می به  گیرد و رستگاری را برای خود به ارمغان می آورد.کسی 
یکی گفته شده است. « فالح»قرآن ها در  ها و بدیها و غم و اندوهخارج شدن از تار  یا رستگاری 

کردن رسیدن به فالح است و این بهترین عطا و  دلیل رعایت حجاب و مراقبت از خود با ندیدن و حفظ 
که خداوند برای انسان قرار داده است.  پاداشی است 

کرده است به  کید  کردن شراخداوند عالوه بر اینکه بر مراقبت از نگاه و حفظ خود تأ ر امازدواج نیز یط فراهم 
 کرده است. 

که هیچ چیز یکی از مهم که الزم است در مطالعه آیات فوق مورد توجه قرار بگیرد این است  ترین مطالبی 
کسی بخواهد نمی گر  گزینی داده و  ا کردن باشد زیرا خداوند به انسان اختیار یعنی بهتر  گناه  ک پتواند بهانه  ا

کسی نمی کند هیچ   را به غیر آن وادارد.تواند او زندگی 

کسی نمی  جامعه خراب شده است. ام به من فشار آوردند.خانواده دوستم مرا فریب داد. تواند بگوید:لذا 

کمک می کند. وقتی انسان اهل مراعات شد خداوند او را در این راه  کمک خدا حساب باز  کند و باید روی 
کرد.  فقط باید محکم و مقاوم در شنیدن دستورات الهی ایس  تادگی 

 گفت و شنود با دوستان    

کردن احکام الهی   ؟یا محدودیتاست مصونیت مراعات 

 رستگاری و سعادت است؟بلکه خداخواهی و طلب نور و رسیدن به  است یا نه مصونیت و نه محدودیت

گفتگو  بسیار می شود افراد تواند جذاب باشد. زیرا نوعا هر وقت از انجام احکام الهی صحبت میاین موضوع 
که انجام احکام الهی خودش باالترین منفعت است.  انسان وقتی از های آن فکر میبه منفعت کنند در حالی 
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ایمان و باورهای محکمی را ایجاد  شود و نور خدا در قلب اوخدا حرف شنوی داشته باشد به او نزدیک می
 شنوی از خدا و نورانی شدن است.عمل  به همه احکام الهی حرفکنند. لذا فلسفه می

کافی است. شمع خاموش هم کنید، یک نسیم هم برای خاموش شدن آن  گر رها   شعله شمع را همینطور ا
که نور شود و پت پت مینشود، آنقدر به چپ و راست رانده می ج نشکند،   ده و بهدرست و حسابی از آن خار

 .آیدکاری نمی
  ...راه حل اما ساده است

که دور تا دور شعله را بگیرد، نه تنها مانع خاموش شدن آتش مییک محفظه شیشه که نور زیباای  و  شود، 
ک باشد، تأللو نور آتش در شانگیزی را از آن به بیرون منتقل میدل گر زالل و پا فظه بر ه محیشکند، محفظه ا

 .افزایدجلوه و ُحسن آتش و نورش می
که انسان را به سوی بدست آوردن آنچه بهتر است سوق  اده، دانسان هم آتشی در وجود خود دارد، آتشی 

که در معرض انواعمحبت و دلدادگی او را برانگیخته و او را به حرکت و شتاب وامی گ دارد. آتشی  ها، راییدنیا
کهای شیطانی میی و وسوسهها، تعلقات مادشهوت  ودکانیرود تا به لّذتی زودگذر خاموش شود، چنان لّذت 

 .کنندکه شمع تولد را فوت می
  ...بازهم راه حل ساده است

 .خواهدای را میهمان محفظه شیشه
گر از خاموش شدن حفظ شود، آنقدرش نورش وسیع و دل که آرام آرام تمام آنگیز میآتش نفس ا جود وشود 

که شعلهسان را دربرمیان ج شده و به بیرون گیرد، آن وقت است  او  ز وجوداهای این آتش از درون انسان خار
کمتر، نصیب تعداد محدودی از نیز راه پیدا می که تنها برای ساعتی یا حتی  ها یا دمآکند. محبت و شوری 

اشد، برای همیشه دوست داشته بتواند همه موجودات عالم را عمیقا و خالصا، و شد، حاال میاشیاء می
گرمای حیاتمی ا های عالم ربخش خود را به دیگران تقدیم نموده و بواسطه این نور، تمامی تاریکیتواند 

کند  .روشن 

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
که ارادت افراد را به خدا افزایش می کارهایی  گسترش فرهنگ عفاف و تواند موجب دهد میبه طور طبیعی 

گروه طرحشود. بنابراین میحجاب  که یاد خدا را در قلبتوان در  کند. این هایی را پیشنهاد داد  ها زنده 
 هایی چون موارد زیر باشد:تواند شامل برنامهها میطرح
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یارتی برگزاری  -  با توجه به برگزاری جلساتی در مورد صفات خداونداردوهای ز
 وند  و همراه با ثبت مشاهدات این عظمتعظمت خدا کوهپیمایی برای درک -
 مسابقه عکاسی در درک عظمت خداوند -
 مشاهده آسمان در شب اردوی  -

که عظمت خداوند را در افراد افزایش دهد به طور طبیعی تمایل آنها را به دستورات خداوند افزایش کاری   هر 
که باید برای مشاهده این عظمت بهمی   .افراد آموزش داد دهد. نکته مهم اینست 

 توان نظرات افرادهای مستقلی داشت. به عنوان نمونه میتوان برای عفاف و حجاب هم برنامهعالوه بر این می 
 های علمی در صدد جوابگویی آنها بررا در موارد زیر مورد بررسی قرار داد و با برگزاری سخنرانی از شخصیت

 آمد:

کسی بگوید من می  گر  گفت؟خواهم آزاد ا  باشم چه باید به او 

 توانند فرهنگ نگاه و حجاب را دوست نداشته باشند؟افراد به چه دالیلی می

 اعتنایی به حجاب و نگاه چیست؟دالیل بی

کنید ای نشریهاعتنایی به نگاه و حجاب دالیل بیتوانید برای همچنین می های جوابکه در آنها تهیه 
کتابمناسبی   ه باشد.های معتبر داده شداز 

 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده
گسترش  کنید قابل اجرا را های فرهنگ عفاف یکی از طرحبرای  کنید.و آن را انتخاب   اجرا 

 تواند در قالب موارد زیر باشد:های میاین برنامه

 برگزاری اردو -
 عفاف و حجاب برگزاری سخنرانی تخصصی  -
کتاب در  -  مورد عفاف و حجاببرگزاری نمایشگاه 
 نشریه -
-  .... 
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 شعار اجرای برنامه

ِفِِ... ُقونَّ ت َّ اْْلُ اُدِهیَِّفَّ ُسُهُمِااِلْقِتصَّ ْلبَّ ِمَّ اُبِوَّ وَّ ْنِطُقُهُمِالص َّ اِئِلِمَّ ضَّ ْهُلِاْلفَّ
َّ
ْشِِاُِهْمِأ ِمَّ اُضُعِهیُِوَّ وَّ ُهْمُِِمِالت َّ ارَّ ْبصَّ

َّ
واِأ ض ُ ِاَّلُلِِغَّ مَّ ر َّ اِحَّ م َّ عَّ

لَِّ ُفواِهیِِعَّ قَّ ِوَّ اِفعْمِوَّ ِاْلِعْلِمِالن َّ َلَّ ُهْمِعَّ اعَّ َْسَّ
َّ
8ِ...أ

ِایپره گفتارشانِصواب،ِپوشاكشانِمینِدنیزكارانِدر ِآچنهِخدانهیاِاهلِفضائلند،ِ اِبرِروى،ِوِرفتارشانِافتادگىِاست.ِاز
 اند.ده،ِوِگوشهاىِخودِراِوقفِدانشِباِمنفعتِمنودهیآنانِحرامِكردهِچشمِپوش
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