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

 مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر دست و صورت

کنیم. مقام اول نظر به اجنبیه فیما عدا الوجه و الکفین است؛ اینکه آیا اساسا  را در دو مقام دنبال میدر مسأله هجدهم ما بحث 

 اره نظر به خصوص وجه و کفین است.تواند به زن نامحرم نگاه کند یا نه. مقام دوم دربمرد می

ه جایز نیست. این از قطعیات است؛ اما مع در مقام اول عرض شد ال اشکال و التردید فی عدم جواز النظر؛ نظر به زن اجنبی

ای برای این قول استناد شده است. این ادله از آیات و روایات و اجماع تشکیل شده و مناسب است که درباره ذلک به ادله

 این ادله اجماال بحث کنیم. 

 ادله عدم جواز نظر

 ره نوروس 03دلیل اول: آیه 

مْلُؤْمُن ي َ   قُل ل ِّ»دلیل اول، آیات از کتاب است. به دو آیه از آیات قرآن استدالل شده بر حرمت نظر به اجنبیه؛ آیه اول این است: 

هَ خ بَِرٌ بِؤَا يَصْي عْون  ل هْمْ أ زْك ى ل كَيَغُضُّوا ن  ُ أ بْصَارِه مْ وَيَحْف ظُوا فُرُوجَهْمْ ذ    2«ل ا يْبْد ي   زِيي ت هْ َّ إِلَّا ل بْعْول ت هِ َّوَ». آيه دوم: 1«إِنَّ المْلَـّ

 فرق دو آيه

لکن دو آیه در داللت با هم تفاوت دارند. آیه اول بالمطابقة و بدون ضمیمه داللت دارد؛ آیه دوم نیاز به یک ضمیمه دارد. 

است؛ آیه دوم در واقع معنایش حرمت . این آیه مربوط به مسأله نظر غض بصر کنندظاهر آیه اول این است که مردان باید 

ای که باید به کمک آیه دوم بیاید، مالزمه بین حرمت . آن وقت ضمیمهاست ابداء و آشکار کردن، یا به تعبیر دیگر لزوم ستر

ه کاالظهار و وجوب ستر با حرمت نظر است. این مالزمه در آیه اول الزم نیست. به تعبیر دیگر ما اینجا دو تا موضوع داریم 

تحریر رسیدگی خواهد شد؛ یکی مسأله نظر  22شود و موضوع دوم در مسأله یک موضوع آن در این مسأله رسیدگی می

است، چه نظر مرد به زن و چه نظر زن به مرد، یا به تمام الجسد یا در خصوص وجه و کفین، که اگر نظر زن به مرد و بالعکس 

 شود. تای آن در مسأله هجدهم و دو تای دیگر در مسأله نوزده رسیدگی می را مجموعا لحاظ کنیم، چهار مسأله هست که دو

کنند؛ هم مسأله نظر و هم مسأله پوشش و حجاب از مسائل بسیار امام)ره( به مسأله پوشش و حجاب اشاره می 22در مسأله 

ون آن مطرح است که ما آن مهم است و بخشی از این مسائل مخصوصا امروز مبتالبه است و اشکاالت و شبهات جدی پیرام

را ان شاء اهلل در جای خودش رسیدگی خواهیم کرد که آیا اساساً حجاب در چه حدی است، آیا حجاب یک امر الزم است 
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مورد بررسی قرار  22هایی که در ذیل مسأله توانند اجبار و الزام به حجاب کنند یا نه؛ اینها بحثها مییا نه، آیا حکومت

 هیم. می

ای که عرض شد، در آیه اول نیاز به ضمیمه ندارد؛ چون موضوع آن ینجا مسأله، مسأله نظر است. منتهی این دو آیهاما ا

؛ ودش، مربوط به پوشش و ستر است. لذا مسأله مالزمه باید به آن ضمیمه ظر و نگاه کردن است. اما آیه دوممستقیماً درباره ن

خواهیم بحث کنیم. این نکات را هم عرض دارند یا ندارند. ما فعال در آیه اول میببینیم آیا وجوب ستر با حرمت نظر مالزمه 

 ای پیش نیاید. کردم تا عنایت بفرمایید که موضوع دقیقا معلوم و تنقیح شود تا امور از هم جدا شوند و شبهه

الرجل الی االجنبیه است. چون در گذشته هم به این آیه ، بحث در نظر «قُل ل ِّمْلُؤْمُن ي َ   يَغُضُّوا ن  ُ أ بْصَارِه مْ»اما در مورد آیه 

کنیم، و هم در آینده با این آیه سر و کار داریم، یک مقداری ای داشتیم و وعده دادیم که درباره این آیه بیشتر بحث میاشاره

 ین آیه چیست.دهیم که اساسا مفاد ابیشتر درباره آن توضیح می
 مفردات آیه

 «قل. »1

، فرماید به مؤمنین، یعنی مردان  مؤمنبگو به مؤمنین؛ ظهور در آن دارد که امر کن و دستور بده؛ به پیامبر می« قل للمؤمنین»

. به مردان مؤمن دستور بده که غضّ بصر کنند و حفظ فرج. چرا؟ «وَقُل ل ِّمْلُؤْمُن ي ات  يَغُضُضُ   ن  ُ أ بْصَارِه  َّ»چون در ادامه دارد: 

هَ خ بَِرٌ بِؤَا يَصْي عْون  ل هْمْ أ زْك ى ل كَذ »چون  به مؤمنین که این کار را کنند، این امر  بدهدستور  یعنی« قل للمؤمنین. »«إِنَّ المْلَـّ

مؤمنین  گوید بهمعنای استمرار و پیگیری هم بدست بیاید. اینکه می آنوب دارد و البته بعید نیست از است و ظهور در وج

بگو، معلوم نیست صرف ابالغ لسانی باشد، این یک حکمی است که کأن پیامبر موظف است مستمراً این را برای مؤمنین بیان 

 کند و چه بسا زمینه اجرای آن را هم فراهم کند. 

ه در اینجا به چ« مِن»عناست. در مورد معنای غض اختالف است؛ در مورد اینکه عمده این است که ببینیم غضّ بصر به چه م

ک هم به ی« یحفظوا فروجهم»معناست اختالف است؛ در اینکه غض بصر به چه چیزی متعلق شده، اختالف است؛ در مورد 

، اختالف دهندرا تشکیل می همعنا اختالف است. یعنی بین مفسرین و فقیهان در همین چند کلمه که مجموعا بخشی از یک آی

 است.

 «غض». 2

غض البصر در واقع یا به معنای ترک النظر است علی ما ذکره بعضٌ یا به معنای نقص النظر است علی ما ذکره بعضٌ آخر؛ در 

 وجود دارد.اختالفی د مفسرین چنین بین خو

نایت بفرمایید در مورد بصر و عِین و تفاوت قبل از اینکه اختالف مفسرین را در معنای غض عرض کنم، ع فرق عَ  و بصر:

آنها بد نیست توجه داشته باشید که بین کلمه بصر و عین فرق است؛ عین در فارسی به معنای چشم است؛ بصر در فارسی به 

 گویند که در صورت انسانمعنای دیده است. دیده فرو بند هم همان چشم است منتهی با یک اضافه. عین به همین عضوی می

ود شاعضای بدن است. اما معادل فارسی بصر دیده است؛ دیده در واقع اطالق میکه از اطالق ید یا رِجل بر سر  ماننداست 

شده است. لذا در اشعار  لحاظبر عضو به ضمیمه کارکردش، یعنی آن حیث کارکرد این عضو که دیدن است در این لفظ 
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کنم که کتاب مسأله حجاب حاال من اینجا یک توصیه می)رحوم شهید مطهری رود. مفارسی این عین و دیده، هر دو به کار می

عناست گوییم قابل استفاده است، بدین ماینکه می .شهید مطهری را مطالعه بفرمایید، انصافاً همه آثار ایشان قابل استفاده است

کشند دو چشم مست تو خوش می»که  1آوردیک شعری هم برای این دو به عنوان شاهد می (نیست که خالی از اشکال باشد

گوید این چشم یعنی همان عضو، کارکردش مورد نظر نیست، اما ؛ اینجا می«کنند دو بد مست احتراز از همناز از هم، نمی

ر بیند. برد؛ دیده را فایده آن است که دلبگوید وقتی نظر به عمل و کار این عضو باشد یعنی دیدن، یک لفظ دیگر به کار میمی

اش وقتی است که دلبر این چشم را ببیند و اال چشمی که بیند، این فایدهاین دیده نه یعنی چشم، این چشمی که دارد می

 . که این چشم را ببیند که در حال دیدن است فایده زمانی است که دلبرمشغول دیدن نباشد، دیدنش توسط دلبر فایده ندارد؛ 

باید ببینیم  ای گرفته که بعدچشم است. البته ایشان این معنا را کرده، بعد یک نتیجه پس بصر به معنای دیده و عین به معنای

 منظور از ابصار این است یا خیر. این نتیجه درست است یا نه که آیا اساسا

 نعيای اول

قال است. یگوید اصل الغض النقصان؛ اصل غض به معنای نقصان اما در مورد غض اینجا مرحوم طبرسی در مجمع البیان می

اش را کم کرد. بعد روایتی را هم مرحوم طبرسی در مجمع غض من صوته و من بصره أی نَقَصَ، صوتش را پایین آورد یا دیده

این را تقویت هم که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای مطهری ). بر این اساس 2کند که مؤید این معناستالبیان ذکر می

گوید غض البصر یعنی فرو بردن و فرو کاستن، یعنی کم کردن نگاه؛ کم کردن روایات، مینظر لغت و هم از نظر ، هم از (کندمی

ارد در ، این د«قُل ل ِّمْلُؤْمُن ي َ   يَغُضُّوا ن  ُ أ بْصَارِه مْ»نگاه یعنی چه؟ این غیر از نگاه کردن است. غض البصر یعنی خیره نشود. 

کند خیره شدن یا به تعبیر شهید مطهری نگاه استقاللی داشتن یا نگاه غیر خیره و فرق می؛ به خیره نشدنکند حقیقت امر می

زنند و به هم نگاه هم االن فرض کنید دو نفر اینجا با هم حرف می)ابزاری. یک کسی ممکن است به چهره کسی نگاه کند، 

ای است برای گفتگو. چون االن ابزار و وسیلهشدن در چهره نیست؛ این نگاه کردن یک  محو، اما این نگاه کردن (کنندمی

دهند، به هر حال به هم کنند یا به هر حال یک تعاملی دارند انجام میدهند و گفتگو میاند و دارند یک کاری انجام میمواجه

ن ردن، نگاه کردکنند. این نگاه کردن، نگاه کردن آلی و ابزاری است و خیره شدن در آن نیست. اما گاهی نگاه کنگاه هم می

ها را خیلی توجه کند اما همه هوش و حواسش به چهره است و حرفاستقاللی است. یک کسی دارد به چهره دیگری نگاه می

زند را توجه هایی که او میکند. ممکن است کسی خدمت یک بزرگی برسد و همین طور محو چهره او شود و اصال حرفنمی

 نکند. این نگاه استقاللی است. 

تواند اینجوری باشد؛ گاهی نگاه ابزاری است؛ نگاه آلی است، مثل نگاهی که مرد به محارم خودش دارد، نگاه به زنان هم می

 شود، مگر اینکه مثالکند ولی این نگاه مثال برای حرف زدن است اما استقالال به چهره او خیره نمیبه مادر، خواهر، نگاه می

کند که آیا بیمار هست یا نه؛ اینجا هم باز نگاه، نگاه ابزاری و آلی است و نه نگاه ره دقت مییک بیماری در او ببیند، در چه

د این کناین را جلب کرده، نگاه که می استقاللی. اما گاهی ممکن است به یک چهره زیبا نگاه کند، یک زنی که چهره او نظر
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که ای است برای اینزند این یک بهانهت. اگر هم با او حرف میاستقاللی است؛ یعنی همه توجه به چهره اس هخیره شدن و نگا

 شود نگاه استقاللی و خیره شدن. به چهره نگاه کند. این می

کنید به هایتان را خیره نخواهد بگوید چشمگوید متعلق غض بصر وجه و کفین است؛ یعنی کأن آیه میشهید مطهری میالبته 

بکاهید، نگاه شما به چهره و صورت زنان نگاه ابزاری باشد و نه نگاه استقاللی؛ نگاه  های زنان، از نگاه خودصورت و دست

ه، فرو ، به معنای کم کردن نگا«یغضوا من ابصارهم»گوید آلی داشته باشید. ایشان با استناد به سخن مثل مجمع البیان ، می

 اجته باشید. این یک معنا برای غض البصر است، اینکاستن، خیره نشدن و امثال آن است. خیره نشوید؛ نگاه استقاللی نداش

ن قول ؛ در آیه طبق اینکردندیگری هم هست. غض البصر یعنی کم کردن نگاه، نه یعنی نگاه  معنایهنوز بحث داریم و اینجا 

 و احتمال امر به ترک النظر یا نهی عن النظر نشده بلکه امر شده به فرو کاستن و کم کردن از نگاه. 
 شواهد

 اند.روایات هم شواهدی ذکر کرده آن وقت غیر از این معنای لغوی که مورد استناد قرار گرفته، از قرآن و

گوید صدایت را پایین بیاور، مالیم کن؛ ، لقمان به فرزندش می1«وَاغُضُضْ ن   صَوْت كَ»فرماید: مثال در سوره لقمان می .1

 یاور.ام کن، یعنی کم کن، پایین بگوید صدایت را آرصوتت را قطع کن، می گوید حرف نزن وآن بلندی صدایت را کم کن. نمی

ه  أُول ـ»فرماید: یا در سوره حجرات می .2 هْ قمُْلُوبَهْمْ ل مْلتَّقُوَى ئ كَإِنَّ الَّذ ي   يَغُضُّون  أ صْوَات هْمْ ع يدَ رَسْولِ المْلَـّ ، 2«الَّذ ي   انْت حَ   المْلَـّ

ند زنند، آنها کسانی هستزنند، فریاد نمیآورند و بلند حرف نمیرسول خدا صدایشان را پایین مییعنی آنهایی که در حضور 

ه کهای آنها را برای تقوا آزمایش کرده است. باز اینجا سخن از قطع کردن صدا و ترک سخن گفتن نیست بلکه خداوند دل

 آورند.اینکه صدا را پایین می

افی ذیل همین آیه وارد شده، در مورد رسول خدا و توصیف شمایل رسول خدا آمده: یا در یک حدیثی که در تفسیر ص .3

واهد خآورد. اینجا میهایش را به حالت نیم خفته و نیمه باز، در میشد، چشم، وقتی که خوشحال می«ط رُف ه غ ضَ وَ إِذ ا ف رِحَ»

ما )خواهد بیرون بزند، از حدقه می یشانهاچشمشوند بگوید رسول خدا)ص( برخالف مردم عادی که وقتی خوشحال می

 (خواهد بیرون بزند.ها میشود و این چشمها باز میرسد، در حد اعلی این پلکهستیم که یک خبر خوشی به ما می اینگونه

شد. هایش نیمه باز یا نیمه خفته میشد، چشماما رسول خدا خصوصیتش این بود که اگر نسبت به موضوعی خوشحال می

به  هایش رایعنی چشم بلکهبست؛ هایش را می، معنایش این نیست که چشم«ط رُف ه غ ضَ وَ إِذ ا ف رِحَ»گوید پس اینکه می

آورند؛ مثال این افعال و رفتار پیامبر)ص( و ها ادا در میکند؛ بعضیدر آوردن فرق می البته اداآورد )حالت نیمه باز در می

آورند. پیامبر)ص( یک آرامشی داشت که آن خوانند، بدون اینکه باطن آنها تغییر کند، فقط ادا در میمعصومین)ع( را می

دهیم. باید دنبال آن آرامش درونی برویم، نه دنبال شد که امثال ما انجام میمیاو های غیر عادی آرامش درونی مانع حرکت

و  های کجبرد به سمت مظاهرات، گردنست؛ ما را میو فریب شیطان برای امثال ماها و آثار ظاهری. این بزنگاه حیله نشانه
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و ناصحیح؛ این های ناروا های متالطم، ناآرام و پر از حسادت و حب و بغضهای مشغول به ذکر، اما دلسرهای پایین و لب

 (ود.شدل و درون و روح اگر آرام شود، خود به خود این آثار و ظواهر پیدا می

أی كسره و اطرق و لم يفتح »آن وقت مرحوم مجلسی در ذیل این جمله و این روایت، این جمله را در تفسیرش فرموده 

گوید شکست؛ نمیامبر)ص( پلک چشمش را میفرماید پی، می«عَيه و إنؤا كان يفعل ذلك لَکون ابعد ن  األشر و الؤرح

ادی ش کرد تا از آن حالتکار را می کرد. اینگشود و باز نمیها را نمیانداخت و چشمگذاشت. سر را به پایین میروی هم می

 مفرط دور باشد. به هر حال در احادیث و روایات موارد دیگری هم وجود دارد که غض به معنا وارد شده، غض بصر طبق

 یعنی فرو کاستن و فرو بردن دیده.این احتمال 

 نعيای دوم

ویند اینکه گاند. ترک النظر یعنی نگاه نکردن؛ میدر مقابل، همانطور که عرض کردم برخی غض را به معنای ترک النظر گرفته

یعنی نگاه نکند؛ امر به نگاه نکردن شده است. آن وقت چون غض البصر را به معنای نگاه  «يغضوا ن  ابصارهم»گوید می

 اند اینکه در آیه امر به غض بصر شده،اند در متعلق غض البصر هم محدودیت ایجاد کنند. گفتهاند، ناچار شدهنکردن دانسته

بین این امور؛ من االن در صدد بیان متعلق غض البصر  کند از نظر به عورت. ببینید چقدر تفاوت استدر واقع دارد نهی می

کنم. اینکه حاال متعلق آن چیست، چند احتمال وجود دارد که عرض خواهم نیستم؛ فقط خود غض البصر را دارم معنا می

 کرد.

همین ترک  دارد که منظور از غض البصر در اینآن وقت روایاتی هم برای این منظور ذکر شده؛ این روایات ظهور  شاهد:

 :النظر است. از جمله

ف ق ال  ت بَارَكَ وَ ت عَال ى قُلُ ل مْلُؤْمُن ي َ   »عبداهلل)ع( در ذیل همین آیه این وارد شده است: روایت عن ابوعمر زبیری عن ابی .1

گوید اینکه ، می1«وَ أ نُ يَيُظُر  الُؤَرُءْ إِل ى ف رُجِ أ خ َه  ات هِمْعَوْرَ يَيُظُرُوا إِل ى ف ي هَاهْمْ أ نُ وَ يَحْف ظُوا فُرُوجَهْمْ يَغُضُّوا ن  ُ أ بْصارِه مْ

، در واقع نهی کرده آنها را از نگاه کردن؛ حاال به چه؟ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»خداوند تبارک و تعالی فرموده 

 نظر. این غیر از احتمال اول است.را به چه معنا گرفته؟ ترک الگوید عورات یکدیگر و عورات زنان. اینجا غض البصر می

قُلُ ل مْلُؤْمُن ي َ   يَغُضُّوا ن  ُ  ف ی ق وْل ه  عَزَّ وَ جَل »در روایتی در تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین)ع( همین معنا وارد شده که  .2

غُضُّوا قُلُ ل مْلُؤْمُن ي َ   يَ»گوید ، اینکه می«ل ا يَيُظُرُ أ حَدْكُمْ إِل ى ف رُجِ أ خ َه  الُؤْمُن   نَعْي اهْ هْمْل  أ بْصارِه مْ وَ يَحْف ظُوا فُرُوجَهْمْ ذل كَ أ زْكى

اش همان مسأله فرج و عورت را گفته کند از نظر؛ پس غض به معنای ترک النظر است. البته ادامهدارد نهی می «ن  ُ أ بْصارِه مْ

 سی خواهیم کرد. که حاال بعد برر

ل ا يَيُظُر  إِل ى نَا حَرَّمَ المْلَّهْ عَزَّ وَ جَلَّ عمَْل َْه  ف ق ال   الُبَصَرِ أ نُ عَمْل ى وَ ف ر ضَ»در وصیت امیرالمؤمنین به محمد بن حنفیه فرموده:  .3

ودش را خغیر ، این فرج «ف حَرَّمَ أ نُ يَيُظُر  أ حَدٌ إِل ى ف رُجِ غ َْرِه  رُوجَهْمْوَ يَحْف ظُوا فُ عَزَّ ن  ُ ق ائ لٍ قُلُ ل مْلُؤْمُن ي َ   يَغُضُّوا ن  ُ أ بْصارِه مْ

 گوید حرام است نگاه کند؛ باز اینجا غض را به معنای نهی عن النظر یا به تعبیر دیگر ترک النظر معنا کرده است. می
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، هکر شدذامیرالمؤمنین به خود همین محمد بن حنفیه که در نهج البالغه هم از روایات زیاد است. اتفاقا در یک توصیه دیگری 

. حضرت به محمد بن حنفیه ـ فرزندش ـ در جنگ جمل وقتی پرچم 1«أ قُصَى الُق وْمِ وَ غُضَّ بَصَر كَ بِبَصَرِكَ ارْمِ»است:  آمده

هایت را در عین حال بکاه ه دشمن را ببین اما چشمرا داد به او، فرمود تا آن دور دورهای دشمن را ببین، یعنی آخرین نقط

هایت را ببند؛ ممکن است آن هم باشد. منظور این است که خیلی آن سپاه و نفرات و افراد و چشم گویدنمیاز دیدنش. اینجا 

یعنی  یاید.گوید تا آن دور را ببین اما در عین حال خیلی در نظرت برجسته نتجهیزات دشمن در نظر تو بزرگ نیاید. می

خیره نشو؛ نگاهت به آن نقطه دور دشمن و سپاه و تجهیزات  یعنی برایت اهمیت نداشته باشد یا اینکه فرو بکاه از دیدن،

رد معنا اینجا این آیه مودشمن نگاه آلی باشد، نگاه استقاللی نباشد. حاال در مورد غض دو معنا گفتیم؛ کدام یک از این دو 

اصل موضوع مسلّم  ) هرچنداین آیه  الزمدارد که باید دنبال کنیم. به هر حال  های دیگری همبحثحاال این آیه  نظر است؟

 .شود شود مقداری روشنمی که این همه به آن استدالل آنمعنای  و (است
 
 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»

                                                 
 .11. نهج البالغه، خطبه 1


