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

 گذشته خالصه جلسه

در دلیل دوازدهم روایت حماد بن عثمان مورد استناد قرار گرفت؛ تقریب استدالل به این روایت بیان شد. عرض کردیم 

اشکاالتی متوجه این روایت شده است؛ اشکال اول متوجه سند این روایت بود. اشکال دوم این بود که مضمون این روایت با 

رسد با مقام عصمت سه مورد که در متن روایت ذکر شده و به نظر می بعضی از مبانی کالمی ما سازگاری ندارد. دو ـ

توجیهاتی برای آن ذکر شد و نهایتا عرض کردیم با این بیان گردید و پیامبر)ص( و همچنین شأن آن بزرگوار تناسب ندارد، 

 قابلیت برای استناد خارجتوجیهات چه بسا اشکال دوم وارد نباشد. پس تا اینجا فعال اشکال سندی است که روایت را از 

 کند. می
 اشکال سوم

گردد. ما فرض کنیم منافات مضمون این روایت با عصمت پیامبر)ص( را کنار بگذاریم اشکال سوم به داللت این روایت برمی

ظر نو آن را به نحوی توجیه کنیم و همچنین ضعف سندی روایت را نادیده بگیریم، اما مع ذلک داللت روایت بر عدم جواز 

 :به وجه و کفین هم مخدوش است. چون

، اتفاقا خودِ این جمله شاهد بر آن است که در روایت مطلق «اهله من وجد من ذلک شیئا فلیأت»در متن روایت آمده  :اوال

واهد بگوید خنظر مقصود نیست بلکه نظر مع التذذ و الریبه یا نظر شهوانی است که مورد مذمت قرار گرفته است؛ روایت نمی

ساسی در او شکل اح آید وکه از نظر یک چیزی در او پدید  یعنی آن «من وجد من ذلک شیئا»مطلق نظر محل اشکال است. 

، این باید سریعا با طریق حالل خود را از این خطر احتمالی دور کند. پس اساسا آید، یک نظر شهوانی در او پدید بگیرد

کند. پس خودِ این جمله که به کند و خطر آن را گوشزد مینگاه شهوانی را منع می بلکهروایت ناظر به نگاه عادی نیست؛ 

ظر شهوانی نمقصودش شود. این قطعا مطلق نظر است، به نظر ما عکس نظر مستدل از آن استفاده مینظر مستدل دال بر حرمت 

 کند. و با تلذذ است و عدم جواز و حرمت آن را بیان می

است؛ همانطور که ما « النظر سهم من سهام ابلیس»است. این جمله دقیقا مثل  «النظر من الشیطان»شاهد این اشکال، همین 

ن است که منظور ایگفتیم مطلق نظر مقصود نیست بلکه  ،تیری از تیرهای شیطان قلمداد کردآن روایاتی که نگاه را مورد در 

کند. نمی کند و أخری اصابتنظر با تلذذ و ریبه و نگاه شهوانی تیری از تیرهای شیطان است؛ چون تیر تارة به هدف اصابت می

وصف برای نگاه شهوانی است. « سهم من سهام ابلیس»کند. پس دف اصابت مینظری که با شهوت و تلذذ همراه باشد، به ه
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وارد شده، این ناظر به نگاه شهوانی « النظر من الشیطان»همانطور که در مورد آن روایات این مطلب را گفتیم، اینجا هم که لذا 

 است و نه مطلق نظر. 

ی. من الشیطان، اعم از نظر عادی و نظر شهوان یعداشد، هر نوع نگاه سلّمنا که اساسا طبق نظر مستدل مطلق نظر مقصود ب :ثانیا

اینکه مستدل قدر متیقن از نظر را نظر به وجه و کفین قرار داده، این محل تأمل است. فرض کنیم بر طبق این روایت ولی 

 متیقن، نظر به وجه و کفین است؟ فرماید قدرمطلق نظر حرام است، اعم از نظر شهوانی و نگاه عادی. اما به چه دلیل ایشان می

ر لک شیئا؛ و مقسم آن مطلق نظبله، به نحو عام گفته شده که نظر بر دو قسم است، من وجد من ذلک شیئا و من لم یجد من ذ

 دلیل قدر متیقن وجه و کفین است؟ کند. اما به چهفوقش این است که مطلق نظر را حرام می لکن ،است

اشته باشیم ـ که داریم ـ که وجه و کفین را از این عموم استثنا کند ـ که این اتفاق افتاده ـ دیگر معنا ای داگر ما ادله ثالثاً:

 حرام بدانیم و آن را قدر متیقن قرار دهیم.وجه و کفین را نظر به ندارد که ما 

رمت ادله دال بر حین  مثل سایر پس سلّمنا مقصود از نظر در این روایت مطلق النظر باشد، اعم از نظر عادی و نظر شهوانی. ا

. ستنداین روایات قابل استدالل نی اگر دلیل یا روایتی وجه و کفین را از این عموم استثنا کند، دیگر است که نظر به نحو عام

 پس استدالل به روایت حماد بن عثمان هم ناتمام است. 

 دلیل سیزدهم

های مختلف خوانده شده، از امام باقر)ع( دلیل سیزدهم روایت سعد اسکاف است. در این روایت که چندین بار به مناسبت

های مدینه با زنی مواجه شد و از آنجا که زنان در آن زمان روی سرشان پوششی داشتند که آن نقل شده که مردی در کوچه

آشکار و هویدا بود، این توجه جوان را آنها ردن و مقداری از باالی سینه دادند و بر همین اساس گرا پشت گوش قرار می

کرد و حواسش پرت شده بود؛ تا اینکه آن زن داخل کوچه شد و این جوان تعقیب میبا نگاه جلب کرد و همین طور او را 

رخورد کرد گذاشته بودند، بکار یک استخوان یا میخی که در دیوار  بینی او بههمینطور او را تعقیب کرد تا رسید به جایی که 

قَالَ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ)ص( قَالَ لَهُ مَا هَذَا  وَ اللَّهِ آلَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ)ص( وَ لَأُخْبِرَنَّهُ»و خون جاری شد. همانجا گفت 

، که این آیه نازل شد. ما این را در بحث از آیه غض 1...«بِهَذِهِ الْآیَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ)ع(

 به عنوان یکی از مواردی که برای شأن نزول این آیه ذکر شده بیان کردیم. 

 تقریب استدالل

ه رفته پوشش داشته و حتی بو کفین؛ چون زنی که در کوچه راه می کند بر عدم جواز نظر به وجهاند این آیه داللت میگفته

ی گرفت و گردن و زیر گردن تا حدودتصریح خود روایت مقنعه بر سر او بوده، منتهی به نحوی بوده که پشت گوش قرار می

بر  ن آیه نازل شد، این دالها پوشیده بود. اینکه این اتفاق افتاد و خدمت رسول خدا)ص( رسید و ایو اال بقیه قسمت بودباز 

آن است که نظر به وجه و کفین جایز نیست. یعنی تقریبا به همان بیانی که برای آیه غض ذکر شد این روایت هم دال بر 

 حرمت نظر به وجه و کفین است. 
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 بررسی دلیل سیزدهم

این روایت هر چند از نظر برخی گرفتار ضعف سندی است، اما ما همانجا عرض کردیم که این روایت از نظر سند مورد قبول 

چون در آن روایت تطبیق شد متعلق غض بر عورت. ما گفتیم  ترجیح دارد.است و حتی سند آن بر روایت عمرو بن زبیر 

د خود سع هرچندیح دارد. لذا مشکل سندی در این روایت نیست؛ سند روایت سعد اسکاف بر روایت عمرو بن زبیر ترج

 خالصوایت را از مشکل ضعف اسکاف محل کالم واقع شده، اما در مورد خود سعد اسکاف مطالبی عرض شد که سند ر

 کند.می

حت یبا صراعمده بحث در داللت آن است؛ محصل اشکالی که به استدالل به این روایت شده، این است که این روایت تقر

از است. بحث ما درباره جوخارج دارد در اینکه نظر این جوان، نظر مع التلذذ و الریبه بوده و نظر با تلذذ و ریبه از محل کالم 

یا عدم جواز نظر عادی، یعنی بدون تلذذ و ریبه به وجه و کفین است؛ در حالی که این روایت به صراحت یا کالصریح است 

به آن  وبینی اشود که خود نمی زن نگاه با تلذذ بوده و اال کسی که نگاه عادی کند، اینقدر از خود بی در اینکه نگاه به این

تیزی بخورد و خون جاری شود و صورت و لباسش را فرا بگیرد. این خیلی روشن است که نگاه او، نگاه عادی نبوده است. 

 لذا این روایت هم مناسب استدالل نیست. 

 دلیل چهاردهم

د روایت دیگر هم در این مقام ذکر شده؛ همانطور که گفتیم در اسداء الرغاب هجده روایت و طایفه از روایات ذکر شده چن

مَغْلُوبَةِ الْمَجْنُونَةِ وَ الْ»که واقعا برخی از آنها از نظر استدالل بسیار ضعیف است. مثال این روایت که از عباد بن صهیب است: 

، مجنون و کسی که عقل ندارد، نظر به مو و بدن او 1«بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ عَقْلِهَا وَ لَا عَلَى

اشکالی ندارد، مادامی که این نگاه با قصد و تعمد نباشد. آدمی که مجنون است، طبیعتا خیلی توجهی به پوشش خودش ندارد؛ 

ی که این چون زنان طبیعتا اینکه موی او بیرون باشد یا قسمتی از بدون او نمایان باشد، این خیلی برای او اهمیتی ندارد. لذا

از پوشش مناسب برخوردار نیستند، امام)ع( فرموده نظر  (ت و حسابی ندارند و مجنون هستندعقل درس)خصوصیت را دارند، 

به مو و جسد و بدن آنها اشکالی ندارد، به شرط اینکه قصد و تعمد در کار نباشد. اگر نظر به جسد و شعر چنین کسی در 

ن جایز نیست. چو این زنانشود، به طریق اولی در مورد غیر هرا این شامل وجه و کفین او هم میفرض تعمد جایز نباشد و ق

یعنی نگاه با قصد و عمد اشکال دارد، اعم از اینکه تلذذ باشد یا نباشد. پس حرمت نظر مع « ما لم یتعمد»در روایت دارد 

مع القصد و العمد الی الشعر و جسد المرأة العاقلة بالطریق  عاقل، یدل علی حرمة النظرغیر العمد و القصد به جسد و موی زن 

 شود. االولی. این به طور واضح و روشن شامل وجه و کفین هم می

 بررسی دلیل چهاردهم

 ( چون:سند روایت،)با قطع نظر از نیست؛  این استدالل هم قابل قبول

عمدی  گوید اگر نظرخودش دلیل بر جواز نظر است. روایت می« ما لم یتعمد ذلک»اشکال اصلی این است که اتفاقا قید  اوالً:

اینجا  «ما لم یتعمد»نباشد اشکالی ندارد؛ نظر عمدی یعنی نظری که عادی نیست. بحث ما درباره نظر عادی است؛ وقتی قید 
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چرانی د و نوعا نگاه با عمد و قصد یک نگاه شهوانی است، این یک نوع چشمشود، یعنی اگر با عمد و قصد نگاه کنذکر می

 چرانی و تلذذ در آن نباشد نیست.است، اگر نگاه این چنین باشد قطعا اشکال دارد. پس دال بر حرمت نظر عادی که چشم

 اقا اینجا ذکر شعر و جسد خودشدر این روایت شامل وجه و کفین شود، این هم فیه تأمل. اتف« جسدها»اینکه تعبیر  :ثانیا

همه زنان مکشوف و باز است و  دربهترین شاهد بر آن است که مقصود وجه و کفین نیست. وجه و کفین که به طور عادی 

در مورد مجنونه هم همین طور است. آن چیزی که در مورد مجنونه اضافه بر سایرین محتمل است، عدم مراقبت نسبت به 

اساسا بحث ربطی به وجه و کفین ندارد. لذا این دلیل هم پس ساق پا، گردن و سینه و موهاست؛  پوشش بدن، مثل ذراع،

 محل اشکال است. 

 دلیل پانزدهم

صِیبُهَا تُأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ)ع(»از امام باقر)ع( است:  روایتیآخرین روایتی که مورد استناد قرار گرفته 

بیمار  ، طبق این روایت در مورد زنی که1«جَسَدِهَا أَ یَصْلُحُ أَنْ یُعَالِجَهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ الْعِلَّةُ فِی

امام)ع( فرمود اگر  تواند او را معالجه کند؟بدنش گرفتاری بیماری شده، از امام باقر)ع( سؤال شد که آیا مرد می و است

 ظاهر این کند؟نظر به وجه و کفین داللت میبر عدم جواز  چگونهاضطرار به این عالج باشد، اشکالی ندارد. این روایت 

روایت آن است که اگر اضطرار نباشد، النظر الی جسدها حرامٌ. چون باالخره معالجه متوقف بر نگاه و نظر است؛ حاال مسأله 

شود، . باالخره نظر برای معالجه ضروری است. پس اطالق این روایت که جسد شامل وجه و کفین میلمس بحث دیگری است

 د نظر به وجه و کفین جایز نباشد.کناقتضا می

 بررسی دلیل پانزدهم

 :این روایت هم محل اشکال است، چونو هو کما تری و فیه ما ال یخفی؛ 

ا، گردن، ساق پ ،شود. نوعا هم از جسدهمانطور که گفتیم اصال تعبیر جسد مربوط به بدن است و شامل وجه و کفین نمی :اوال

نوعاً هم  شود. به عبارت دیگراراده میسینه، باالی سینه، مقداری که به طور عادی ممکن است در این موارد آشکار شود، 

شود؛ لذا حکم عدم جواز در نمی وجه کفینشامل  جسدرود. بنابراین اصال جسد در مقابل شعر و وجه و کفین به کار می

 های دیگر بدن غیر از وجه و کفین است. فرض غیر اضطرار هم ناظر به شعر و قسمت

که شامل وجه و کفین هم شود، این از عموماتی داشته باشد بدن  جمیعداللت بر حرمت نظر به بر فرض که این روایت  :ثانیا

است که یمکن أن یخصص به ادله دیگر؛ این یک جواب عامی است که درباره همه آیات و روایات دادیم که بر فرض عمومیت 

 خورد. حرمت و عدم جواز نظر شامل وجه و کفین هم شود، با ادله دیگر تخصیص می

دلیل شد، عدم  پانزدهاز روایات که مجموعاً آیات و روایت حدود  یکات و هیچ از آی یککه هیچ  فتحصل مما ذکرنا کله

کند. غیر از آیات و روایات، به عقل، سیره و برخی ادله دیگر هم استدالل شده که جواز نظر به وجه و کفین را ثابت نمی

 خواهیم کرد.  بررسی
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 الحقوق شرح رساله

 تترین راه خالص کردن نی  اساسی

عرض کردیم اولین و بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که او را عبادت کند. مطالبی که در این باره الزم بود عرض 

ترین شرط عبادت اخالص است. درباره حقیقت اخالص هم نکاتی عرض کردیم. گفتیم اخالص در واقع به کردیم؛ گفتیم مهم

کند و این تنها مربوط به حین العمل نیست، بلکه بعد العمل را لور پیدا میگردد؛ حقیقت اخالص در نیت انسان تبنیت برمی

، «ملالنیة افضل من الع»یا  «خیرٌ من عمله»گیرد. گفتیم نیت آنقدر اهمیت دارد که در برخی روایات وارد شده که هم در برمی

 تعبیر بزرگان نیت فصل محصل عمل است.اصال نیت اگر ناقص باشد عمل ناقص است؛ اگر کامل باشد، عمل کامل است. به 

زء . اگر عمل جصورییک جزء مادی دارند و یک جزء اشیاء گوییم . ما میبه عمل مثل روح نسبت به بدن است نیت نسبت

روح به بدن چگونه است؟ هم روح باید باشد و هم بدن؛ بدن  نسبتآن است.  صوریمادی حقیقت عمل باشد، نیت جزء 

روح انسان است. اینکه  ،تواند در این عالم باشد و نه بدن بدون روح، ولی اساسروح بدون بدن میمرکب روح است؛ نه 

یعنی نیت یک جزء « نیة المؤمن خیرٌ من عمله»، منظور همین است؛ 1«نیة المؤمن خیرٌ من عمله»فرماید: پیامبر)ص( می

عمل جزء مادی مُلکی است. این ظاهری که  و ملکوتی عمل است و خودِ صوریاست، عمل یک جزء است؛ لکن نیت جزء 

اشد، گیرد؛ اگر نیت صحیح بوری و ملکوتی است. حقیقت عمل با نیت شکل میینیم جزء مادی است، اما نیت جزء صبما می

 . کندپیدا میاین عمل صحیح و کامل است؛ اگر نیت خراب شود، طبیعتا عمل هم مشکل 

این برای آن است که اعمال فانی در نیات هستند،  ، اساسا عمل همان نیت است،«هی العملإن النیة  أال» اینکه در ادامه دارد 

 اعمال استقالل ندارند؛ اگر این دو جزء را با هم در نظر بگیریم، جزء رئیسی نیت است؛ عمل در واقع یک جزء غیر استقاللی

 است، عمل بدون نیت هویتی ندارد.

ه اش بخواهیم خلوص در عبادت پیدا شود، همهخودش نکته بسیار مهمی در آن است. اگر می «کل یعمل علی شاکلته»آیه 

 شود؟ها پاک میچگونه از آلودگی گردد. نیتنیت برمی

ها، اصالح نفس و ملکات نفسانی است. امکان ندارد نیت انسان ها و آلودگیاند تنها راه تخلص از ناپاکیعلمای اخالق گفته

ة الی . آیا به صرف اینکه بگوییم قربکارش را انجام دهد قربة الی اهلل یعنیگوییم نیت فس اصالح شود. ما میبدون اصالح ن

نانیت و خودخواهی محور الح شود ممکن است؟ تا مادامی که ادهم، این بدون اینکه نفس اصاهلل و اینکه برای خدا انجام می

اامیدانه حرف بزنیم ولی امکان ندارد بین خودخواهی و خلوص جمع شود؛ خواهیم نزندگی ما باشد، خلوص معنا ندارد. نمی

و  باشداگر کسی به دنبال کسب کماالت برای خودش  در این مراتب حتیخواهم بگویم. را نمی ی اخالصمن مراتب باال

برای انسان هنوز خلوص در مرتبه عالی دهد نشان میخودش کامل شود، باز این یک نحوه خودخواهی است و  بخواهد

اینکه فقط خدا را ببیند و الغیر؛ حتی در مسیر کماالت معنوی خودش را هم نبیند. این از یعنی حاصل نشده است. خلوص 

 دسترس ما خیلی دور است. 
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برخی از بزرگان، از جمله امام)ره( که در کتاب شریف چهل حدیث و در اسرار الصالة در مورد اخالص مطالب بسیار 

 گویند ملکاتمی« کل یعمل علی شاکلته»، در مورد آیه (این هم البته از اساتید و بزرگانشان اخذ شده)د، سودمندی دارن

نیم، این تابعی ببی شانشاکله اولیه نفس است؛ نیات شاکله ثانویه نفس است و اعمال تابع اینهاست. یعنی اگر اعمال را به ظاهر

ویه است. خودِ نیت بر یک شاکله دیگری استوار است و آن هم ملکات از نیت است؛ نیت شاکله نفس است ولی شاکله ثان

نفسانی است. یعنی شاکله اولیه نفس، بنیان همه کارهای انسان است. اگر این ملکاتی که در انسان است، ملکات فاضله، 

بنا شده بر  ملی که تابع نیتکند و طبیعتا عها هم به عنوان شاکله ثانویه رنگ و بوی دیگری پیدا میاخالق فاضله باشد، نیت

 کند.ملکات اخالقیِ فضائل باشد، خیلی فرق می

خواهیم واقعا عمل ما خلوص پیدا کند، آن خلوصی که امام سجاد در پس ریشه همه چیز در نیت، اصالح باطن است. اگر می

عا این را برای خدا انجام بدهم؛ شود؟ بنشینیم با خودمان بگوییم من واقفرماید، آن خلوص چگونه حاصل میاین عبارت می

 کند ولی آن غایات اخیرهکنیم؛ خیلی خب این تلقین برای آن لحظه یک تصوری در ذهن ما ایجاد میبه خودمان تلقین می

کند باعثه بر عمل ما، خیلی مهم است. گفتیم نیت اراده باعثه بر عمل است؛ یک وقت آدم گاهی پیش خودش هر چه فکر می

کند خلوص دارد ولی غایات متوسطه و اخیره را که اولیه عمل فکر می وغیر خدا ندارد. بله، در غایات ابتدایی  بیند قصدمی

 بیند مقاصد دیگری در کارمیدهد های زیرین برانگیزاننده او به سوی عمل را وقتی مورد کنکاش قرار میکند، الیهنگاه می

 شود که واقعا پای خود در میان است یا خدا. و آنجا معلوم میفهمد آدم خودش این را بهتر از همه میاست. 

توانیم درباره آثار اخالص، آفاتی که برای اخالص وجود در باب خلوص این است. ما اینجا خیلی مینکته ترین پس مهم

ترین ایکنم ریشهمیقرار نیست فقط در همین بحث بمانیم. فکر  کنیم ولیهای اخالص، آثار اخروی اخالص، بحث دارد، نشانه

ثانیا  .کردیمدر باب اخالص این است که ما اوال حقیقت اخالص را بشناسیم که ما این را اجماال بیان نکته ترین و کلیدی

ن اصالح ملکات نفسانی است؛ چو ،مان را خالص کنیم. تنها راهم عملیتوانطریق تخلیص اعمال را یاد بگیریم که چگونه می

دهد. و این در واقع به اعمال ما جهت و روح میاست. شاکله ثانویه نفس  خودسازنده نیت است که و نفس  شاکله اولیهاین 

 آن شاکله اولیه نفس امکان ندارد.خلوص بدون تغییر  لذا

ه این توانیم خلوص پیدا کنیم کپس تا اینجا دو نکته بیان شد، یکی اینکه حقیقت اخالص چیست و دوم اینکه چگونه می

مان را اصالح کنیم. ثالثا توجه داشته باشیم توانیم شاکله اولیه نفس و ملکاتدارد که ما چگونه می مطالبخودش دریایی از 

تر است از اخالص حین العمل. این نکته را بیان خواهیم کرد و از د العمل مهمکه اخالص تنها حین عمل نیست؛ اخالص بع

 کنیم.  این فراز عبور می

 «نیوالحمد هلل رب العالم»


