ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ در
اﯾﺎم ﻧﻮروز
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﻮروز آﻏﺎز و ﺑﺎ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم در
اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از
ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻢ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
آری در دﯾﺪ وﺑﺎزدﯾﺪ :
✓ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ در دﯾﺪ وﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرش ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ﮔﺮدد.
✓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﺪ وﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد و ﮔﭗ
وﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻟﻮده آن ﻧﻤﻮد.
✓ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ در دﯾﺪ وﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎدت ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻨﺎه و زﺷﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و
از ﺷﺮ ﺣﺎﺳﺪ در زﻣﺎن ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.

✓ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ رﯾﺎ ﮐﺎری ﻫﻢ در دﯾﺪارﻫﺎ ﻧﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و در رواﯾﺎت
ﺗﻮﺻﯿﻪ ی اﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﻤﻠﻖ از ﻫﻢ راﯾﺞ و ﺟﺎری ﻧﮕﺮدد.
✓ و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در دﯾﺪارﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺎزﺷﮑﺎری و ﻣﺪاﻫﻨﻪ
اﺳﺖ.
واﯾﻦ ﺷﺶ ﺻﻔﺖ آن ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ زﯾﺮا
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯽ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺮای آﻻﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی دﯾﺪ
و ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﺧﺼﯿﺼﻪ ی ﻣﺬﻣﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.
آری اﮔﺮ ﺣﺘﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻧﻮروزی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رذاﯾﻞ
اﺧﻼﻗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮای ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮد و ذاﮐﺮ ،در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ
اﯾﻦ رذاﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ

وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮای ﺳﺘﯿﺰ اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎی ﮔﻨﺎه زا را از رﯾﺸﻪ ﺑﺮﮐﻨﺪ
و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻧﻮروز را واﻗﻌﺎً ﻧﻮروز ﺳﺎﺧﺖ.

