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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 اهمیت معرفت و آگاهی

خداوند متعال توفیق درک حقیقت  ان شااهللو  شودخوانده میعنوان تبرک روایتی از وجود مقدس نبی مکرم اسالم)ص(  به

 این معارف نورانی را به ما عنایت بفرماید. 

فتعلّموا و علّموا و تفقّهوا و ال تموتوا جهّاال فإنّ اللَّه ال يعذر على  خرب ء من الحكمة كبيتقلب ليس فيه شي»فرماید: می

پس دانش و علم بیاموزید و تعلیم دهید و بفهمید و  دلی که در آن حکمتی وجود ندارد، همانند خانه ویران است؛ 1.«الجهل

 پذیرد. ای را برای نادانی نمینادان از دنیا نروید، چون خداوند متعال بهانه

فرماید: کند؛ اینکه میوجود مقدس پیامبر گرامی اسالم)ص( براساس این روایت به یک مطلب بسیار مهم و کلیدی اشاره می

بسا برخالف برداشت عمومی مسلمانان و پیروان امت پیامبر)ص( ، این چه«اللَّه ال يعذر على الجهلال تموتوا جهّاال فإنّ »

کنند )اگر همه هم پایبند باشد. عمده مسلمانان توجه خود را معطوف به عمل به تکالیفی مثل نماز، روزه، خمس و زکات می

میرید فرماید: جاهل ن، چندان اهمیت قائل نیستند. اینکه میتکلیف به کسب علم و معرفت و دانش و آگاهیبرای باشند(، اما 

شود که کسب علم و معرفت و پذیرد، معلوم میو اگر جاهل مردید خداوند متعال بهانه و عذری را برای نادانی و جهل نمی

هم  کنند آنست میپذیرد، معنایش این است که افراد را بازخواآگاهی یک تکلیف است. اینکه خداوند متعال عذری را نمی

خاطر ندانستن و کم دانستن. یک وقت نادانی مطلق است و یک وقت نادانی در مراتب پایین است؛ جهل مطلقا چه اینکه به

کند؛ طبق این روایت عذری برای مطلق جهل علم و معرفت نداشته باشد یا در یک مراتبی جاهل باشد، فرق نمی اساساًکسی 

تر از این برای اهمیت علم و دانش و تأثیر آن در عالم پس از مرگ و مؤاخذ بودن به خاطر ترک همپذیرفته نیست. ما بیانی م

در اینجا  ؛قلبی که در آن حکمت نیست فرماید:پیامبر)ص( می شته باشیم؟توانیم داتعلم و ترک کسب معرفت و آگاهی می

ه در آن حکمت نیست مثل خانه ویرانه است. در جلسه گوید. قلبی کحکمت اشاره به معنای خاصی دارد و مطلق علم را نمی

قبل عرض کردم که علم و آگاهی و معرفت، مخصوصاً علم الهی و علم توحید که اینها در واقع از علوم عملی محسوب 

انسان  هگویند توحید از باب تفعیل است؛ یعنی ایجادِ این، به این معنا کشوند؛ حتی علم توحید هم از علوم عملی است. میمی

از کثرت به سمت وحدت برود؛ از کثراتی که او را احاطه کرده به سمت وحدت برود. این صرفاً با انباشتن برخی قضایا و 
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در مقام عمل و باور قلبی باید به این سمت برود. قلبی که در آن این علم و آگاهی  بلکه؛ شودحاصل نمیمفاهیم در ذهن 

 . بدهیدفرماید: یاد بگیرید و یاد می نباشد، مثل خانه ویرانه است. لذا

؛ فهم کنید، درک کنید؛ صرف اینکه یک سری محفوظات را انسان در ذهن و خاطرش بسپارد و از «تفقّهوا»فرماید: بعد می

آن عبور کند، این کافی نیست. براساس این روایت آنچه که مالک و میزان برای مؤاخذه خداوند است، معرفت و علم و در 

یم، واقعیت دانمان را قوی کنیم و دیگران فکر کنند که ما خیلی میجا هرچه تالش کنیم تا مقام اثباتآن جهل است. ما این مقابل

، من اگر اینجا هزار بار فریاد بزنم و خودم را عرضه کنم و به دیگران «و ال تموتوا جهّاال»فرماید: کند. میمسأله را عوض نمی

شوم که پیامبر)ص( فرموده است. باالخره ما در اما در واقع جهل داشته باشم، همین چیزی می اثبات کنم که من عالم هستم

کنیم یک مقداری متفاوت است با آن واقعیات و اموری که براساس آن هایی که میگذاریمان گاهی اینجا ارزشمحاسبات

 گیرد. خداوند متعال انسان را تحویل می

سخنرانی کنم، کتاب بنویسم، خودم را به عنوان یک شخص عالم، دانشمند و برجسته معرفی  اینجا ممکن است من درس بدهم،

انم توگونه که باید و شاید برای رفع جهل خودم تالش نکنم. یعنی من میکنم و همه هم مرا به این عنوان بشناسند؛ اما آن

ن ه دیگران بگویند من استاد و طلبه خوبی هستم، ایقدر ککنم؛ همینخیلی مسائل بیشتری را بدانم، اما کوتاهی و سستی می

باید ببینید چه چیزی با خودش رود شود از کنار اینها عبور کرد اما آن وقتی که انسان دارد میمرا قانع کند. بله، اینجا می

ائل اما مس دهددرس میکنم، به نحوی تدریس کنم که دیگران بگویند خوب . اگر من در مقام تدریس دارم تدریس میبردمی

اما خودم  دانمکنم طوری مباحثه کنم که به طرف مقابل بفهمانم که من میبرای خودم حل نشده باشد؛ یا وقتی دارم مباحثه می

دانیم ام. باالخره اینکه ما موقع مردن خیلی مسائل را ندانیم طبیعی است؛ آن چیزی که میدانم که هنوز نفهمیدههنوز ندانم؛ می

کسی به حد سعه وجودی خودش و در حد توان و استعدادش، آیا برای  دانیم هیچ است. اما هرآن چیزی که نمی در مقابل

، «ال تموتوا جهّاال فإنّ اللَّه ال يعذر على الجهل»فرماید: ، تالش کرده یا نه. چون میبداند توانستهآنچه که باید بداند و می

 هایی که ما االنکنیم این بهانهپذیرد، یعنی ما وقتی نگاه میپذیرد. هیچ عذری را نمیخداوند هیچ عذری را برای جهل نمی

دهیم، اینها هیچ کدام قابل قبول نیست. اینها بهانه است؛ یک عذری است برای نیاموختن و برای فرار و برای گریز ارائه می

ستید توانهایی را که شما میاین فرصتاز حساب کنیم االن تا اینجای عمرمان به ما بگویند که قابل قبول نیست. حاال ما 

ه ی کهای. جهل یعنی یک مجهولی کشف شود؛ فرصتاید، چه پاسخی داریمچقدر استفاده کردهتان را برطرف کنید جهل

 پذیرد؟ تعال اینها را میای برای آن بیاوریم، خدای ماستفاده نکردیم، آیا عذر و بهانه توانستیممی

برد و اگر این سرمایه عبارت بنابراین ارزش انسان و آن سرمایه و اندوخته انسان، آن چیزی است که موقع مردن با خودش می

است از علم حقیقی و نه یک سری قضایا و مفاهیم تصوری سطحی که در ذهن با یک سری اصطالحات جمع شود و یک 

اش حلم باشد، کظم غیظ و عفو و گذشت باشد، اش خشیت الهی باشد، ثمرهجاد شود. علمی که ثمرهانباری در ذهن انسان ای

یرد، گقرار میذره کارها و رفتار و گفتار انسان مورد سؤال اگر ذره مراه خودش ببرد، این سرمایه استاگر انسان هرا این علم 

ایگزین تحصیل علم و طلب علم ها و کارهای ما، کارهایی که جذره زندگی انسان، رفتارخوبش و بدش هر دو، بنابراین ذره

اید پذیرد، لذا بکردیم و نکردیم، اینها مورد سؤال و بازخواست است و خداوند هیچ عذری را نمی، کارهایی که باید میکردیم
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انسان را تحویل بگیرد،  خواهد روحشاءاهلل خداوند متعال در وقتی که میها بیشتر شود تا انها مضاعف شود و تالشهمت

 ها نباشد و اگر هم عذری هست، طوری باشد که خداوند بپذیرد. در یک شرایطی باشد که این عذر و بهانه

هایی که هست، چه سختی در معیشت، چه لذا با همه مشکالتی که االن وجود دارد و شرایطی که االن حاکم است و سختی

شه مان باز دارد و البته همیها باالخره ما را نباید از وظیفهبریم، اما اینآن به سر میسختی در همین شرایط خاصی که االن در 

د، ما اگر بها را حفظ کردنزندگی و سرگذشت بزرگان دین، کسانی که در شرایط بسیار سخت تالش کردند و این میراث گران

 رای ما بسیار مفید باشد. تواند ببا زندگی و سرگذشت آنها مأنوس شویم و مطالعه کنیم، این می

 د آن کشورهاست.وبی تفاوتی نسبت به اهانت به پیامبر اکرم)ص( بر خالف امنیت و منافع ملی خ

این ایام هم نسبت به وجود مقدس پیامبر)ص(  و از وجود مقدس پیامبر اکرم)ص( استبه مناسبت اینکه چون این روایت 

کنیم که واقعاً پیامبری که فارغ از اعتقاد آخرین آن خواهد بود، عرض میاهانت صورت گرفته و این نه اولین اقدام و نه 

کند که حتی چنان رفتار میگوید و در مقام عمل آنخاص ما مسلمانان، این چنین در مقام گفتار حکیمانه سخن می

، معلوم است که با شودجلوه دادن این شخصیت می هایی که برای مشوهکند، تالشش میغیرمسلمانان را هم مجذوب خود

ها هم برای منحرف کردن توجه ذهنی و اقبالی که نسبت به اسالم و هرحال اینها در طول سالگیرد. بهچه هدفی صورت می

 های خودشان اذهان راها و برنامهها را داشتند و هم در یک مقاطعی برای اینکه از بعضی نقشهشود این برنامهپیامبر)ص( می

 ایم و البته هر بار که این اتفاقات افتاده، این بیشتر بهبارها این را در گذشته دیده این اقدامات ترتیب دادند.، از منحرف کنند

هایی که آنها در ذهن داشتند، اینها همه نقش بر هوشیاری و اتحاد مسلمانان انجامیده و حساسیت آنها را برانگیخته و نقشه

کنند؛ در حالی که این اظهار اظهار نظر و عقیده منتشر می آب شده است. جالب است که اینها را به عنوان آزادی بیان و آزادی

نظر نیست، این بیان نیست که آزادی آن به رسمیت شمرده شده باشد و محترم باشد؛ حتی در منشور حقوق بشر در سازمان 

 چنیناین منشور هم بدون حد و حصر نیست.آن در  انیب یآزادملل، بین آزادی بیان و اهانت مرزبندی شده است؛ یعنی 

ای را ولو به قیمت اهانت به عقاید دیگران مطرح کند. لذا با هیچ منطقی این رفتار قابل نیست که کسی آزاد باشد هر عقیده

ین های تاریخی اثربخشی اهای گذشته و تجربهپذیرد و نه عقال آن را قبول دارند و نه تجربهقبول نیست. نه عقل آن را می

دهد و نه منافع ملی و امنیت جمعی کشورها اقتضا منشور حقوق بشر سازمان ملل چنین مجوزی مینه و  کنداقدام را تأیید می

 کند که این اقدامات بدون پاسخ بماند. می

 گذشته مروری بر مباحث

در مسأله هجدهم عرض کردیم دو موضوع مهم مطرح است. در سال گذشته که البته به پایان نرسید به دلیل همین شرایط 

بیماری کرونا، اما دو سوم جلسات را در همین مسأله هجدهم گذراندیم. یکی نظر به بدن و موی زن نامحرم به غیر از وجه 

د اهادامه خودر که  مو کفین؛ موضوع دوم نظر به وجه و کفین بود. این دو موضوع اصلی مسأله هجدهم بود. در مسأله نوزده

نظر المرأة الی الوجه و الکفین »-2، و منه المرأة الی الرجل من غیر الوجه و الکفیننظر »-1 آمد، دو موضوع دیگر مطرح است

. این چهار موضوع، موضوعات مهمی است که در مسأله هجدهم و نوزدهم مطرح شده و مرحوم سید در عروه «من الرجل

که در مسأله نوزدهم دنبال خواهیم  ویکم جمع کرده است. نظر و نگاه زن به مرد بحثی استهر چهار موضوع را در مسأله سی
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کرد؛ هم به بدن و هم به وجه و کفین البته اال العورة؛ چون نظر به عورت مطلقا جایز نیست، به غیر از زوج و زوجه. این چهار 

 ویکم عروه مطرح کرده است. موضوع را مرحوم سید در مسأله سی

یم تحت عنوان مسأله ستر. این دو مسأله با هم بسیار وابستگی دارند؛ ای دارای کنم و آن اینکه یک مسألهجا یک اشارههمین

ند یا نه ـ تواند نگاه کگوییم آیا مرد به زن میها در مباحث سال گذشته اشاره کردیم. یک وقت میبه بخشی از این وابستگی

وسوم متعرض بعداً در مسأله بیست گوییم زن کجا را باید بپوشاند. مسأله ستر رابه بدن یا دست و صورتش ـ و یک وقت می

خواهیم شد. حاال یک ستر صالتی داریم و یک ستر غیرصالتی که در آنجا خواهد آمد؛ آنجا هم همین بحث مطرح است، 

یکی ستر الرجل و یکی ستر المرأة؛ البته بحث ستر المرأة مفصل است و بحث حجاب در واقع همان ستر المرأة است که بعداً 

ویک عروه مطرح کرده که چون معموالً بین تحریر و عروه این مقارنه موضوع ستر را در مسأله پنجاه ،رحوم سیدخواهد آمد. م

 کنیم. شاءاهلل آنجا این انظار و آرا را مطرح میشویم، انرا داریم و متعرض اقوال می

ن که بد)، م که نظر به بدن زن نامحرمث کردیهرحال ما تقریباً هر دو موضوع مسأله هجدهم را رسیدگی کردیم؛ مفصل بحبه

 حرام است و جایز (گوییم یعنی غیر از دست و صورت؛ یعنی از مو تا پا. نظر به بدن زن نامحرم غیر از دست و صورتمی

نیست، چه با تلذذ و چه بدون تلذذ، چه با ریبه و چه بدون ریبه. اما در مورد موضوع دوم، یعنی نظر به وجه و کفین زن 

م، گفتیم اگر با لذت باشد این هم قطعاً حرام است و بحثی نیست و ادله آن هم مطرح شد. نظر به دست و صورت با نامحر

ریبه را عرض کردیم حرام است ولی خالفاً للمشهور حرمت آن طریقی است و نه نفسی. فرق لذت و ریبه را گفتیم و انظار و 

واقع به آن فعلیت التذاذ و حصول یک حالتی در انسان اشاره دارد. ریبه در  اقوالی که مطرح بود را ذکر کردیم. گفتیم لذت در

هرحال . بهداده شدواقع به معنای خوف وقوع در حرام است؛ در بعضی تعابیر افتتان هم مطرح شده بود که اینها مفصل توضیح 

 گویند حرمت آن نفسی است. می نظر با ریبه به دست و صورت زن نامحرم به نظر ما حرمت طریقی دارد، گرچه اکثراً

شد سه قول در این مسأله وجود اما در مورد نظر به دست و صورت بدون تلذذ و بدون ریبه، محل بحث و گفتگو بود. عرض 

 دارد:

 آن ذکر شد و همگی پاسخ داده شد. قول به منع مطلقا که از ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل ادله .9

 ه تمسک کردند که این هم بیان شد.قا که اینها هم به ادله اربعقول به جواز مطل .2

 کردیم و ادله آن را بیان کردیم. قول به تفصیل بین نظر اول و نظر دوم و تکرار نظر بود که این را هم ذکر .3

طور که امام)ره( در تحریر فرموده، نظر به دست و صورت بدون تلذذ و ریبه جایزٌ، منتهی این نتیجه این شد که تقریباً همان

نظر باید نظر آلی باشد و نه نظر استقاللی؛ یعنی یک وقت انسان نظر استقاللی دارد و یک وقت نظر آلی است. مثالً سرکالس 

ه این جهت ما بیشتر تأکید داشتیم و گفتیم اقوی به نظر ما این است که نظر به وجه و کفین کند، باست و معلم دارد صحبت می

اند و من المرأة األجنبیة بدون تلذذ و ریبه و البته به عنوان نظر آلی جایز است. امام)ره( هم اگرچه احتیاط مستحبی کرده

 . ت سال گذشته بودجلسااند ممنوع است، اما قائل به جواز هستند. این عصاره گفته

 .«ال اشكال في عدم جواز نظر الرجل الي ما عدا الوجه و الكفين من المرأة األجنبية من شعرها و سائر جسدها» :مسأله هجدهم

سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم ال. و كذا الوجه و »نظر مرد به غیر وجه و کفین زن نامحرم جایز نیست، از مو و بقیه اعضا. 
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، اما نگاه «فيه قوالن بل اقوالو أما بدونها ف»نظر با تلذذ و ریبه به وجه و کفین جایز نیست.  «و ريبةكان بتلذذ الكفان اذا 

الجواز مطلقا و عدمه مطلقا و تفصيل بين نظرة واحدة »بدون تلذذ و ریبه به وجه و کفین، دو قول و بلکه سه قول است. 

و »واز. یعنی عدم ج« فالثانی»یعنی جواز؛ « فاالول»نظر واحد و تکرار نظر. . تفصیل بین «فاالول و تكرار النظر فالثاني

عرض کردیم که  «احوط االقوال»فرماید ، احوط اقوال اوسط آن است، یعنی عدم جواز. اینکه می«احوط االقوال اوسطها

جواز كان الو ان »شده، فرموده:  در حاشیه عروه ذیل قول مرحوم سید که قائل به منعامام احوط استحبابی است؛ برای اینکه 

 اند که اگرچه جواز خالی از قرب نیست. ای که بر عروه دارند، نوشته، امام آنجا در تعلیقه«اليخلو عن قرب

ر ای را شروع کردیم که دیگدر مسأله هجدهم مطرح کردیم. منتهی در ادامه مسأله هجدهم یک تتمه این تقریباً مسائلی بود که

کفین  حق به وجه وامه دهیم و آن هم نظر به قدمین است؛ یعنی روی پا و کف پا. چون بحث است که آیا قدمین ملنتوانستیم اد

 هستند یا نه.

 مسأله نوزدهم شویم، چند بحث است؛هایی که در ادامه خواهیم داشت که بعد وارد بحثپس 

تواند به قدمین زن نامحرم اعم از روی پا  یا کف پا نگاه کند یا نه. عنایت داشته نظر به قدمین است؛ یعنی آیا مرد می .9

شکال ه قدمین هم قطعاً محل ا. نگاه با تلذذ و ریبه ب«النظر الي القدمين من دون تلذذ و ريبة»باشید که عرض ما این است که 

یم دنبال کنیم این است که آیا قدمین ملحق به وجه و کفین هستند یا نه. این حاال چندان خواهپس موضوع اولی که میاست. 

 اند یا مسائل دیگر.ها مطرح نشده، از باب اینکه مفروغ عنه گرفتهخیلی در کتاب

امحرم زن ن ها و سایر اعضای بدنگوییم نگاه به صورت و دستمسأله دیگر، نظر و نگاه به تصویر است. ما تا اینجا می .2

چه حکمی دارد؟ اما تصویر و فیلم و تصاویر تلویزیونی چطور؟ تصاویر تلویزیونی هم برخی مباشر و زنده است و برخی 

غیرمباشر است. به طور کلی حکم نگاه کردن به تصویر زن نامحرم چیست؟ این هم بحثی است که باید در ادامه این بحث 

 مطرح کنیم. 

شویم. در مسأله نوزدهم همین دو موضوع به نوعی مطرح است ولی بحث در شاءاهلل وارد مسأله نوزدهم میبعد از این، ان .3

مرأة کفین؛ دیگری نظر الالوجه و الهای گذشته است. یکی نظر المرأة الی جسد الرجل من غیر آنجا خیلی مختصرتر از بحث

کنیم و شاءاهلل این را مطرح میاند؛ انوع را امام در مسأله نوزدهم متعرض شدهالی الوجه و الکفین من الرجل. این دو موض

 شویم. وارد مسأله بعد می

شود. بینیم که مطرح میدر مورد نظر به قدمین یک بحث و یک مسأله در باب صالة است؛ در باب صالة هم ستر قدمین را می

ف پا پوشانده شود یا نه و اینکه نظر به آن چه حکمی دارد؛ چون این خودش یک موضوع است که آیا در نماز روی پا و ک

ال اشاره اتص حث گذشته و جاهای مختلف به این نقاطعرض کردیم که ستر و نظر پیوستگی شدیدی با هم دارند که در مبا

اری ی شاید بسیکردیم و در همین بحث هم مطرح خواهیم کرد. در غیر صالة هم این بحث ستر و نظر مطرح است. به طور کل

اند، در مورد قدمین هم قائل به عدم جواز هستند. بسیاری از کسانی از کسانی که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفین شده

اند. یعنی قائلین به عدم جواز نظر به اند، در مورد قدمین قائل به عدم جواز شدهکه در مورد وجه و کفین قائل به جواز شده
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وجه و کفین  شود بهگویند نمیهستند از قائلین به جواز نظر به وجه و کفین. چون عالوه بر آن کسانی که می قدمین پرشمارتر

 اند.برخی قائل به عدم جواز شده شود نگاه کردگویند مینگاه کرد، کسانی که می

ه بر جواز نظر به قدمین اقامه شده است؛ اینکجایز است یا نه. اینجا چند دلیل  قدمین راغ ادله برویم که آیا نظر بهحاال باید س

گوییم اعم از رو و کف پاست. حدوداً سه یا چهار دلیل است. از آن طرف هم برخی ادله بر منع اقامه شده که باید قدمین می

 اینها را هم بررسی کنیم. 
 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           
 


