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

 جمع بندی مباحث گذشته

حرمت نظر به اجنبیه مطلقا چند تقریب ذکر شد و اشکاالت تقاریب ثالثه هم  برای اثباتدرباره آیه غض و استدالل به آن 

اند. نظری از محقق خویی و نیز بیان گردید. برخی از اعاظم درباره اینکه مفاد و معنای این آیه چیست، نظراتی ذکر کرده

یة ی خصوص االستمتاعات الجنسمرحوم آقای حکیم ذکر شد؛ نظر آقای خویی این است که آیه غض دستور به صرف النظر ف

دهد. یعنی نگاه شهوانی و آلوده و طمع کارانه به زن جایز نیست؛ لذا داللت بر حرمت نظر مطلقا ندارد. نظر مرحوم آقای می

کند؛ یعنی مردان نباید به عورت مماثل و همجنس خودشان حکیم این شد که آیه غض داللت بر حرمت نظر به عورت می

 االت این نظر هم بیان شد. نگاه کنند. اشک

تیم روشن هایی که در این چند جلسه داشای که قبال گفتیم، شاید تکلیف اکثر آنها با این بررسیگانهبین آن احتماالت هشت از

کند از نظر به اجنبیه مطلقا و نیز عن عورة المماثل؛ آیه نهی میبر اساس آن شد. مثال نظر مرحوم محقق داماد را ذکر کردیم که 

اند آیه هاند و گفتایشان دامنه و دایره داللت این آیه را به استناد برخی قرائن و عمدتاً با تکیه بر برخی روایات توسعه داده

عورت ـ و عن عورت المماثل؛ این نظر  بدن غیر المماثل مطلقا ـ چه عورت و چه غیر وکند عن النظر الی االجنبیة نهی می

را هم اجماال بررسی کردیم. لذا اگر آن هشت احتمالی که قبال گفتیم را بخواهیم در ترازوی مطالبی که این چند جلسه ارائه 

 ا به اکثر آن احتماالت رسیدگی شد.توانیم بگوییم تقریبدادیم قرار دهیم، می

 مقدس اردبیلی وکه آیه داللت بر حرمت نظر مطلقا به اجنبیه دارد.  بودبه این  گانه ناظراحتمال از احتماالت هشت چند

مرحوم ثل مکند، بر حرمت نظر به عورت میآیه که گفتند داللت هم آنهایی نظر مرحوم شیخ طوسی تقریباً نظرشان این بود. 

؛ نظر محقق داماد هم بررسی شد. نظر فتقرار گربررسی  موردیکی از مفسرین و نیز مرحوم آقای حکیم،  وعالمه طباطبایی 

 مرحوم آقای خویی هم رسیدگی شد. 

 ه یکی دو احتمال باقی مانده است.گاناز آن احتماالت هشت

 کالم بعضی از بزرگان درباره آیه

ی زدهد به غض بصر از مایجب ستره. یعنی هر چییک احتمال این بود که متعلق غض مایجب ستره باشد؛ یعنی آیه دستور می

و نقص و کسر نظر است که مآالً سر از  خفضکه ستر آن واجب است، باید از آن غض بصر شود؛ غض بصر هم به معنای 

 ها را نبسته ولیها را به زمین بدوزد، درست است که چشمآورد. اینکه آدم سرش را زیر بیندازد یا چشمکردن در میننگاه 

آن چیزی که سترش واجب است، اما آن چیزی که سترش واجب است نگاه نکن. در واقع کنایه است از ترک النظر؛ یعنی به 
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را باید از روایات استفاده کنیم. در مورد زن هم بدنش یجب ستره و هم عورتش؛ اما ما فعالً کاری نداریم به اینکه مایجب 

 .دهد به غض البصر عَمّا یجب سترهستره چیست. آیه فقط دستور می

والیبدین »فرماید: می 13ای است که در آیه بعد آمده است؛ در ادامه آیه ای که شاید به کمک این آیه بیاید، آن جملهقرینه

آن چیزهایی که سترش واجب است از قرینه است بر اینکه  «إال ما ظهر منها». اینجا گفته شده که «زینتهن اال ما ظهر منها

هایشان را آشکار نکنند و بپوشانند، همه چیز خودشان شود که زینته زنان دستور داده میباید غض بصر شود؛ چون در آنجا ب

 را بپوشانند مگر آن چیزهایی که ظاهر است. البته در مورد مفاد این آیه بعدا بحث خواهیم کرد. 

دانند کنایه از نگاه نکردن می کنند که غض را در مجموعبه هر حال به استناد این قرینه و به استناد معنایی که برای غض می

اند یا فرو کاستن از چشم، این یعنی نگاه به مقابل و زن نکند، و نقص و کسر دانسته خفضو اینکه لغویین آن را به معنای 

کند از نظر نگاهش را به زمین بدوزد و پایین بیاورد تا نگاه نکند. پس هم نظر ایشان با آنهایی که معتقدند آیه غض نهی می

اند، کند عن النظر الی االجنبیة مطلقا و هم آنهایی که جمع بین این دو کردهبه عورت و هم آنهایی که معتقدند این آیه نهی می

ت دهد. این نظری اسمتفاوت است. یعنی آن سه نظر را رد کرده و معتقد است آیه دستور به غض البصر عَمّا یجب ستره می

 اند. ن مسأله اختیار کردهکه آیت اهلل شبیری زنجانی در ای

 بررسی کالم بعضی از بزرگان

 ت:ا باز هم اشکاالتی متوجه آن هساز مشکالتی که انظار پیشین داشتند تاحدودی مبراتر هست ام هرچندبه نظر ما این مطلب 

. است شده های لغت بیانبرخالف آن چیزی است که در کتاب درباره غض گفتهیک اشکال این است که معنایی که ایشان 

ایشان پذیرفته غض به معنای اطباق الجفن علی الجفن نیست، لذا خود ایشان به دیگران همین اشکال را کرده که درست است 

وّ االجفان النظر یا کسر النظر یا دن خفضهای لغت بیان شده مثل که غض به معنای بستن نیست؛ اما معتقد است آنچه در کتاب

کدیگر، این کنایه از نگاه نکردن است. البته بعضی روایات هم مؤید این معنا هست؛ مثل روایاتی ها به یو نزدیک کردن پلک

ند کاند. اما مجموعاً این معنا از غض که نهی از نگاه نکردن میکه قبال خواندیم که غض البصر را متعلق به عورت دانسته

ور ای بر استثناء وجه و کفین به طاند نگاه کند. مگر اینکه ادلهتواش این خواهد بود که به وجه و کفین هم نمیمطلقا، نتیجه

خاص اقامه کنند. در ذهنم هست که در مورد وجه و کفین هم نظر ایشان به لزوم ستر است؛ تردید از من است و باید مراجعه 

، نهایت به عنوان یک اشکال باشد تواندکنم و ببینم در آن مسأله نظر ایشان چیست. اما الزمه این فرمایش این است؛ البته نمی

بیند. اما در مجموع معنایی که ایشان برای دهد و مشکلی در این جهت نمیاین است که ایشان در همانجا به این الزمه تن می

 بیان کردیم سازگار نیست. اند با آنچه ما در گذشته درباره معنای غضغض اینجا کرده

نچه که ایشان آبه عالوه همانطور که مقدس اردبیلی قائل شدند.  نیست.ئده است و تبعیضیه زا« مِن»البته ایشان تأکید دارد که 

فرموده تا حدودی با روایت سعد اسکاف که در شأن نزول آیه وارد شده منطبق است؛ روایت سعد اسکاف درباره مردی بود 

ت شد و صورتش به آن شیشه یا استخوانی که در کوچه چشمش زنی به افتاد و آنقدر خیره به او نگاه کرد که حواسش پر

انداختند برخورد کرد که در دیوار بود و خون جاری شد. آنجا چون در روایت دارد زنان در آن زمان روسری روی سرشان می

 دادند، نه مقابل هم و زیر چانه، لذا گردن و بخشی از زیر گردن آشکار و هویدا بود.ها را پشت گوش قرار میو این روسری



371 

 

، در واقع نهی کرده از نظر به آنچه که یجب ستره. یجب ستره یعنی «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»این آیه که نازل شد لذا 

ستر گردن و سینه واجب است و این شخص نباید نگاه کند؛ ظاهرش این است که به چهره هم نباید نگاه کند؛ یعنی نهی از 

ر اینکه بعدا به دلیل دیگری ثابت شود که ستر وجه واجب نیست. مصادیق بصر و دیدن هر چه سترش واجب است، مگ

آید. اما فی الجمله االن مسلّم است که باالخره گردن و سینه یا فاصله بین گردن تا سینه، مایجب ستره با روایات بدست می

این مایجب ستره شامل بدن هم  دهد به غض بصر از مایجب ستره. آن وقتاینها از مواردی که یجب ستره و آیه دستور می

 شود. می

این نظر تا حدودی با روایت سعد اسکاف سازگارتر است؛ نسبت به آن انظاری که قبال گفتیم، چه نظر محقق داماد به هر حال 

 از آنها اشکاالتش کمتر است. نظر مرحوم آقای خویی هم لذا و چه نظر مقدس اردبیلی و چه نظر شیخ طوسی و امثال اینها،

متفاوت با آنهاست. اما همانطور که اشاره کردم مشکل این برداشت یکی خود معنای غض است که براساس آنچه در کتب 

لغت ذکر شده، غض البصر کنایه از ترک النظر نیست، به معنای نگاه نکردن نیست. ترک النظر اعم است؛ تارة ترک النظر با 

ها گوید بله دستور به بستن چشم و قرار دادن پلکم قرار دادن. ایشان میها را روی هشود، یعنی پلکبستن چشم حاصل می

روی یکدیگر داده نشده اما دستور داده شده به پایین انداختن نظر، کم کردن نظر؛ این هم در واقع یعنی نگاه نکردن و کنایه 

پایین آوردن صدا شده، اینکه  دستور به« واغضض من صوتک»از ترک النظر است. ولی این ظاهر معنای غض نیست؛ مثل 

ش بکاهید. دتاه را از آن تند و تیزی و شدت و حفریاد نزنید، با صدای بلند سخن نگویید؛ اینجا هم همین طور است، یعنی نگ

ردن از دّة النظر، تضعیف و ضعیف کلبصر را معنا کرده به التضعیف عن حاتفاقا راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن غض ا

نگاه؛ این خیلی معنای لطیفی است. از شدت نگاه کاستن معنایش این نیست که نگاه نکنید؛ این یعنی همان نگاه خیره شدت 

نداشتن، زل نزنید، به تعبیر شهید مطهری نگاه آلی و ابزاری داشتن که در هنگام محاوره و مخاطبه با زنان، آن مقدار نگاه 

 ضرورت دارد و الزم است. 

ل و ن هم خالی از تأمچند این نظر در مورد آیه به نظر ما بهتر از سایر انظاری است که گفتیم اما در عین حال ایبنابراین هر 

 اشکال نیست.

. شما آن هشت احتمال را ـ به جز یک احتمال ـ بررسی کردیمتقریبا همه احتماالت و اقوال و انظار گذشته را تا اینجا 

ند قول نیست. درست است که متعلق غض بصر طبق آن احتماالت با هم فرق دارد اما مالحظه کنید؛ دیگر خارج از این چ

ـ سه احتمال از آن احتماالت  ـ همان حرمت نظر به اجنبیه مطلقاست. پس دو  ـ دو یا سه احتمال  نتیجه برخی از آن احتماالت 

ل هم ؛ یک احتمااست حرمت النظر الشهوانی گیرد که حرمت النظر الی االجنبیه مطلقا. یک احتمال همتحت این قول قرار می

حرمت النظر الی االجنبیه مطلقا عورةً کان أو غیر عورةٍ، و حرمت النظر الی عورة المماثل؛ این هم که چهارمین قول که غض 

نیست.  البصر عما یجب ستره. مجموعه انظار و اقوال در مورد مدلول و معنای این آیه، خارج از این چند احتمال و چند قول

 تنها یک قول و یک احتمال باقی مانده که این را هم باید عرض کنیم.
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 کالم شهید مطهری

اند این بحث را مفصال مطرح کرده« مسأله حجاب»مرحوم شهید مطهری اینجا یک نظر متفاوتی دارند؛ ایشان در کتاب معروف 

 ا؟ض البصر عن الوجه و الکفین. چرکند بر لزوم غداللت میگیریم که آیه فرمایند ما با استناد به دو مطلب نتیجه میو می

عنی دهد. فرو خواباندن چشم یغض به معنای ترک النظر نیست بلکه به معنای فروکاستن از نظر است؛ بستن معنا نمی :اوال

ن معنای نداشتن، ایقاللی چرانی نکردن. پس غض به معنای کم کردن نگاه، نگاه آلی داشتن، نگاه استخیره نگاه نکردن، چشم

 غض است.

کند که بعضا نگاه صورت بگیرد. انسان با کسی که یک ارتباطی دارد، مثال در موقع محاوره و گفتگو ضرورت اقتضا می ثانیا:

دهد، یا مثال در خیابان به تناسب گفتگویی دهد یا کاری دارد، یا مثال معلم است و سرکالس درس میخرید و فروش انجام می

 گیرد؛ محاوره و ارتباطات عادی اقتضای نگاه کردن را دارد. میصورت 

ست، نگاه به چهره و شاید کند و الزمه محاورات اگوید نتیجه این دو مطلب آن است که آنچه ضرورت اقتضا میایشان می

کند می ضرورت اقتضاگوید نگاه به غیر چهره و دو دست که قطعا جایز نیست و آنچه نه بیشتر؛ لذا ایشان می دو دست است

دهد به غض البصر عن النظر الی الوجه و الکفین. فقط نگاه به چهره و شاید دو دست است؛ و آیه در واقع دارد دستور می

ها. یعنی نگاه خیره به صورت زنان نداشته باشید، نگاه آلوده همراه صورت و دست بههایتان را فرو بکاهید از نگاه یعنی چشم

م کند با یک زن اجنبیه و نامحرو استقاللی به صورت زنان نداشته باشید. آن مقداری که ضرورت اقتضا میچرانی با چشم

خواهید گفتگو کنید، در حد ضرورت و نگاه ابزاری باشد. نگاه ابزاری به صورت زن داشتن یعنی آن مقداری که برای رفع می

مقصود  اگر چنانچه ما استنباط کردیم»نیست. عبارت ایشان این است: و بیشتر از آن حق نگاه کردن نگاه کنید نیاز الزم است 

چرانی از غض بصر این باشد که خیره نگاه نکنند، یعنی ناظر به نگاهی باشد که الزمه مخاطبه است و مقصود این است که چشم

اید نگاه به غیر چهره و ش کند همین قدر است.نکنند، قطعا متعلق غض بصر چهره است و بس؛ زیرا آنچه ضرورت اقتضا می

یعنی دیگر وجهی ندارد که به جای دیگر زن نگاه کند، ولو نگاه آلی «. دو دست تا مچ نیز حتی با غض البصر هم جایز نیست

و ابزاری. به موضع دیگری غیر از چهره نباید نگاه شود مطلقا، حتی با غض البصر؛ چون غض البصر یعنی کم کردن نگاه و 

و ترک النظر. آنجا مطلقا منظورِ نظر آیه نیست؛ آنجا ضرورت و نیازی برای نگاه کردن نیست. ایشان روی  نه نگاه نکردن

 .رد نیاز در محاوره یا در معاملهکند. این ضرورت یعنی آن مقدار مومسأله ضرورت تأکید می

 زگار است. یعنی روایت سعد اسکافاین مخصوصا با توجه به شأن نزولی که برای آیه ذکر شده، به نظر ایشان مناسب و سا

رفته و چشمش به این زن افتاد و همین طور خیره آن جوان در کوچه راه میگیرد. بر این مدعا می را ایشان قرینه و شاهد

که  های بدن این زنچرانی بود؛ چون بقیه قسمتشد و نگاه کرد. نگاه او، نگاه استقاللی بود، نگاه خیره بود، در واقع چشم

انداختند که شیده بود و لباس داشت؛ در روایت هم دارد که چهارقد روی سر بود، منتهی این چهارقد را پشت گوش میپو

یک مقداری از گردن و باالی سینه پیدا بود. و اال پوشش معمول و متداول در آن موقع این بود که بدنشان پوشیده بود. پس 

 کرده است. زن نگاه می آناین نگاه به بدن آن زن نداشته و به صورت 
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گوید به صورت زنان خیره نشوید. دهد به غض البصر عن الوجه؛ میاین روایت قرینه است بر اینکه آیه دارد دستور میلذا 

ها معموال با لباس پوشیده است. زنان اهل ذمه و ها باز است و اال بدنسنتی چهره های اسالمی و دینی ودر محیطعمدتاً 

ر مسئله دهایشان مسأله دیگر است؛ درباره نظر به نساء اهل ذمه با توجه به پوشش همکنند،زندگی میمناطق کفر زنانی که در 

هایشان های اسالمی است. فرض این است که اینها بدناینجا بحث در مورد زنان مسلمان در محیط شوددیگری بحث می

هاست. در روایت سعد اسکاف هم به وضوح بیان شده رت و دستپوشیده است؛ آنچه که معموالً از اینها مکشوف است، صو

که نظر به چهره و صورت بوده؛ البته چون چهارقد یک مقداری باز بود، مقداری از گردن هم پیدا بود. پس اساسا با توجه به 

مین همورد این آیه  این قرینه است که ما در پس این روایت، چندان وجهی برای دستور به غض البصر عن بدن المرأة نیست.

عنی فرو کاستن غض البصر ی دهد به غض البصر و با توجه به معنایی که برای غض البصر گفته شد،که آیه دستور می را بگوییم

الال خود را بشکنید، نگاه ابزاری داشته باشید نه اینکه استق و فرو کاستن یعنی نه اینکه اصال نگاه نکنید بلکه نگاه از چشم

 د. نگاه کنی

. در دهدیمپس ایشان معتقد است آیه غض دستور به فرو کاستن از نظر به معنای نگاه غیر استقاللی داشتن به چهره زنان 

، ممکن است طبق همان روایتی که از ابوعمرو زبیری خواندیم و البته فقها هم «و یحفظوا فروجهم»فرماید که آیه میهم ادامه 

سخن از حفظ الفرج است،  جا در قرآنحفظ الفرج عن النظر باشد. چون طبق آن روایت هر فتوا دادند، در واقع دستور به 

شان های خود، یعنی به مردان بگو عورت«و یحفظوا فروجهم»فرماید منظور حفظ عن الزناست اال فی هذه اآلیة، که وقتی می

وا یحفظ»دهد. یک احتمال هم این است که را از نظر و نگاه دیگران حفظ کنند؛ این یعنی دستور به لزوم ستر عورت می

در واقع همان حفظ عفت و پاکدامنی باشد؛ طبق این احتمال شاید یک ارتباطی هم با جمله قبل داشته باشد که « فروجهم

خواهد دهد و از آنجا که اگر غض البصر صورت نگیرد ممکن است باعث بی عفتی و زنا شود، میابتدا دستور به غض البصر می

ان را هم حفظ کنید. مرحوم آقای مطهری هر دو احتمال را اینجا ذکر کرده تالبصر کنید و پاکدامنی و عفت خودوید غض بگ

معنایش لزوم غض البصر عن النظر الی الوجه  «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»ولی مجموعا معتقد است که صدر آیه یعنی 

 . 3است

اینجا چند اشکال مهم هست که اگر بتوانیم به آنها پاسخ دهیم، این نظر، نظر خوبی است؛ اما اگر نتوانیم  بحث جلسه آینده:

 ای بیندیشیم. إن شاء اهلل در جلسه آینده این اشکاالت را بیان خواهیم کرد. به این اشکاالت پاسخ دهیم، باید راه چاره
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