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ﺳﻼم اﺳﺘﺎد :ﺷﺮﻣﻨﺪه از ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺠﺪد درﺑﺎره ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ در ﺳﻮال  ۳۰۹۵۲ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺎﺳﺨﻢ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ام اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮﺗﻢ ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻠﻮل ﮐﺮده،
ازﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ در ﺟﻤﻊ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﻼ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﺳﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺟﻠﺐ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻗﺸﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﻫﻢ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و دﻟﺰده ﻧﮑﻨﺪ؟ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﮑﻢ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻌﺎدل را درﯾﺎﺑﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻟﺒﺎس ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاﯾﻢ وﺳﻮاس
ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورد و ﺧﻮدش ﻏﻔﻠﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺪم راﺳﺘﺶ ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻢ روﺳﺮی ﻏﯿﺮ از رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﺟﻠﻮی ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺳﺨﺘﻢ ﻫﺴﺖ و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﯾﺎ ﻣﻦ وﺳﻮاس دارم؟ اﻓﺴﻮس ﻫﺎ دارم ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ارزش ﺳﯿﺮ و ﺑﻮدﻧﻢ را
ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ام و ﻣﯽ دﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺴﺐ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی و ﭘﯿﺮوی از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﯿﺮه ،ﺧﻮدم را اﺳﯿﺮ
ﺧﻮدم ﮐﺮده ام  ،ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ »ان اﻟﻌﺰه ﷲ ﺟﻤﯿﻌﺎ« اﺳﺘﺎد اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻔﻮ ﮐﺎﻣﻠﻪ ی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ
آﯾﺎ در آﻧﺼﻮرت ﺧﺠﻠﺖ زدﮔﯽ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :آری! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ّ
ﺣﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮشﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻮشﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻇﺎﻫﺮ آنﻫﺎ ،آن
ِ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻧﮓﻫﺎی ﻟﺒﺎس ذﻫﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ آنﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی روﺳﺮی

روﺷﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ،روﺳﺮی روﺷﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﯿﻎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺰوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »زن« ﮐﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ رﺟﻮع ﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

