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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

 ٢٠١٧ جنوری ١٦
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  حکم غض البصر
 نبعد برای ز اول برای مرد است و

  

رفته لذا حکم گمتصور و صورت  ين عرصه از جانب مرداقبل از ھمه بايد روشن ساخت چون بيشترين تخلف ممکن در

   .اما در حکم و نتيجه حكم متوجه مرد و زن ھردو يك سان است. و سياق بحث اولتر از ھمه برای مرد است

ی از ئيافت که ھدف کلی ونھاازيم در خواھيم  نديالھی باھمين عقل قاصر خويش نظر ب قوانين  ۀاگر به حکمت وفلسف

اين . وضع قوانين  فقط جھت سعادت وخوشبختی بشر و نظم عادالنه در جامعه و تنظيم بھتر آن مقرر  يافته است

اه ايزد متعال برای صالح و فالح جوامع بشری و افراد گ بارازدساتير، ھدايات و احکام که بشريت به آن احتياج دارند 

ر به ھر قيمت گاز جانب دي. به صورت قطع نمی کاھد) ج(  تخلف و اختيار عکس روش از مقام  بزرگی الھی .آن اند

 از محاسبات و تفکرات، حدس و گمان ھا به اين احکام عاليه ی از احکام الھی با بخشیتالش به توجيه تخيلی، عقلی بخش

ی انسان مسلمان رژيمی برای الغر شدن و رکوع و   روزه را براۀمناسب نيست تا فريض.  مناسب نيست) ج( الھی 

سجود را دستوری جھت سالمتی ستون فقرات بدن و نماز را ھم وسيله ای برای تسکين آالم روحی و دردھا و 

 .اضطراب  وغيره وغيره  بشماريم

. اخروى خويش است زندگى و تأمين سعادت ۀ که خواستار  زندگی  سعادتمندی باشد ، نيازمند قانونى براى نحویانسان

بر ھمين اساس، . دا، زورمند و فقير يکسان استگسان بر شاه و  قانون و حاكميت قانون و آنھم يک) ج( در نظام الھى

اولين انسان يعنى حضرت آدم عليه السالم را شخصی ھمراه قانون و داراى نبوت آفريد تا ھيچ بشرى از ) ج(خداوند 

 .باشدمحروم ن) ج(قانون سعادت بخش الھی 

 ! محترم ۀخوانند

  :غض البصر 

غض و غمض دو لغت است که  ھر دو در مورد چشم .باشد  می » غض« از ماده » يغضوا  « ۀکلم» غض و غمض «

به » غمض «: بايد معنای اين دو کلمه را نيز مشخص کنيم. به کار می رود و برخی آن دو را با ھم اشتباه می کنند

که مالحظه  چنان. که صرف نظر کن کنايه است از اين. کن» غمض عين « می گويند . معنای برھم گذاردن پلکھا است
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ولی در مورد کلمه غض می گويند غض بصر . » بصر« ھمراه می شود نه با کلمه  » عين« می کنيد اين لغت با کلمه 

 .غض به معنای کاھش دادن است و غض بصر يعنی کاھش دادن نگاه. و يا غض نظر و يا غض طرف

   .باشد  چشم ميپائين انداختنبه اين ترتيب غض البصر اصطالح عربی است که در لغت به معنای 

ًمنظور اين است که انسان به ھنگام سيل کردن ويا ھم  نگاه کردن معموال منطقه وسيعی را زير : مفسرين می نويسند 

خويش  را چنان فرو گيرد که آن نامحرم از  ديد انسان  قرار بگيرد ، چشمان ۀنظر می گيرد؛ ھر گاه نامحرمی در حوز

 . ديد مستقيم و عميق انسان  خارج شود، يعنی به او نگاه خيره نکند اما راه و چاه خود را نيز ببيندۀمنطق

به صورت عميق  مطالعه ومورد تدقيق قرار دھيم با » غض البصر « قرآنی را در مورد موضوع یاگر رھنمود زيبا

در قدم بعدی برای زنھا می باشد ،  در قدم نخست برای مرد و» غض البصر « يافت که حکم تمام وضاحت در خواھيم

ْقل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم «  :که هللا تعالی می فرمايد  طوری ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ ُّْ ُ َ ُ ْ ِّ  متبرکه ، برای توباز در قدم دوم در ھمين آي» ... ُ

َوقل للمؤمنات ي« : زنھا  می فرمايد  ِ َِ ْ ُ ْ ِّ ُ َّغضضن من أبصارھن َ ِ ِِ َ ْ َْ ْ َ ُ ْ... «   

 مبحث حجاب وغض البصر با دقت علمی  فورمولبندی وتوضيح گرديده است ، طوری)  نورۀ سور٣١ – ٣٠ اتآي(در 

ُقل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم  ذلك أزكى لھم ، وقل « :خوانيم  که می ُ َُ َْ ْ ُْ ُ َُ َ ُٰ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِٰ َ َ َ َُ َ ْ ِْ ْ ُّْ ُ ْ ْ للمؤمنات يغضضن من ِّ ِْ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ِّ

َّأبصارھن ويحفظن فروجھن وال يبدين زينتھن إال ما ظھر منھا  وليضربن بخمرھن على جيوبھن  وال يبدين زينتھن إال  َِّ َِّ َّ َّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ ِٰ َ ُُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ ْ َ َ

َّلبعولتھن  ِ ِ َِ ُ َوال يضربن ...  ُ ْ ِْ َ َ َبأرجلھن ليعلم ما يخفين من زينتھن وتوبوا إلى اللـه جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون َ َ َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َّ ََّ َ َْ ُ ْ ُّ َ ًَ ِ َ َّ َِّ َِ ِ ْ َ َ ْ ْ ِ«  

چشمان خود را (زينت نا محرمان  ظفند  كه از نگاه  به عورت  ووآنان م) به مردان مؤمن بگو!   (اي پيغمبر (

اين براى ايشان زيبنده  تر  ن دارند ،ومص(شاندن و دوري از پيوند نامشروع با پو) ت ھاى  خويش رافروگيرند ، وعور

  .)ومحرمانه تر است

  : وبه زنان مؤمنه بگو ) .وسزاوار جزاي  رفتارشان  مى دھد( گاه است آانجام مى دھند، بيگمان  خداوند  از آنچه

 با پوشاندن  ودوري از (وعورت ھاى خويش را)   چرانى  نكنند وچشم(فروگيرند ) از نامحرمان(چشمان  خود را 

 ھمچون سر ، سينه ، بازو،  ساعد ، گردن ، خلخال ، گردنبند ، (ن دارند  وزينت خويش را ومص)  نامشروعۀرابط

 از زينت ( وآن چيز ھا )   دستھا ۀاز جمال  خلقت ، ھمچون  چھره  وپنج( نمايان  نسازند ، مگر  آن مقدار )بازوبند 

وچادر ودستمال سرخويش بر يخن . پيدا  مى گردد ) ًاطبيعت( كه ) آالت ، ھمچون لباس  وانگشتري  وسرمه و خضاب 

الي چاك پيراھن  نمايان مي شو در ه  از البًى كه احتماالئتا گردن وسينه واندامھا(ويزان كنند آھا ويا وگريبانھايشان 

وپاياى ... خود را نمودار  نسازند، مگر  براى  شوھرانشان ) اندام   يا بازو ( وزينت ) معرض  ديد مردم  قرار نگيرد

جلب توجه  كند  وصداى  خلخال  ( نزنند  تا  زينتي كه پنھانش مى دارند )  به ھنگام  راه رفتن  به زمين ( ھاى  خود را 

   .دانسته  شود) شان  بگوش مردم  برسد و يپا ھا 

تا رستگار )  واز مخالفتھاى  كه دربرابر  فرمان خدا  داشته  ايد توبه كنيد( وى هللا  بر گرديدسه ھمگي ب! اي مــؤمنان 

   .شويد

ندازيم  پروردگار  با عظمت  ما به مرد  سه دستور ينظر ب)  سوره نور٣١   الی٣٠ ( ۀاگر به مفھوم  کلی آيات متبرك

 :اساسی ھدايت فرموده است 

ْيغضوا من أبصارھم « : حفاظت چشم ھا ا زنگاه ھا -١ ِ ِِ َ َْ َ ْ ُّ ُ«  

ْويحفظوا فروجھم « :حفظ  عفت وشرمگاه -٢ ُ َُ َُ ُ َ ْ َ«  

َوتوبوا إلى اللـه جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون « :توبه ورجوع  -٣ َُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ ُْ ُ َّ ََّ َ َْ ُ ْ ُّ َ ً ِ َ« 
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 :ه  شده است پروردگار با عظمت ما برای زنان شش دستور   دادتھکذا در قدم  بعدی در ھمين آي

َّيغضضن من أبصارھن«حفاظت نگاه  وچشم ھا   -١ ِ ِِ َ َْ َْ ْ َ ُ عالم جليل القدر ديار شام شيخ محمد علی صابونى در  روائع ( » ْ

 » .است ... نگاه  كردن  مقدمه  واقع شدن  در فجور و « :  مى نويسد) ١۴٨البيان جلد دو صفحه 

ُويحفظن فر« :  حفظ  عفت  وشرمگاه  -٢ ُ َ ْ َ ْ َ َّوجھنَ ُ َ.«  

َوال يبدين زينتھن إال ما ظھر منھا «  رايش آظاھر  نكردن  زينت  و -٣ َ َْ ِ َِ َ َّ ِ َّ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َ«  

  پوشيدن  چادر  وحجاب -٤

  . كوبيدن  پا ھا ن -٥

  .توبه ورجوع   -٦

 شده است كه آن مين  يك ھدف عالى  انسانى  پيشبينىبراى  تأ که البته اين ھمه دستورات  ھم برای مرد وھم برای زن ،

   .باشد  در دنيا وھم در آخرت میھم فالح  ورستگارى فاميل  وخانواده 

اين كثرت  اوامر  وتنوع  آنان  به زنان در آيات متبرکه ،  بيانگر  نفوذ  پذيري  شيطان  در : مفسران بدين عقيده اند که

  .آنھا  وگمراه كردن مردن از طريق  آنان  مى باشد

ُوقل « آيتدر  َّ للمؤمنت يغضضن من أبصرھنَ ِ ِ ِ ِِ َٰ َۡ َۡ ۡ َۡ ُ ۡ َٰ ُ ۡ بگو برای زنان مؤمن پائين بيندازند برخی از « ) . ٣١: النور(» ...ِّ

وتعداد  عمل آمده است که برای زن حرام است که غير از محارمش به کسی ديگر نگاه کند ه کيد بأت.»...شان را ھای نگاه

باشد، فرق نمی کند  صورت مطلق ً حرام میه کردن زن به مرد اجنبی ب نگاه: که کثيری از علماء بدين  باور وعقيده اند 

روزی من و : فرمايد به دليل حديث ام سلمه که می. که اين ديدن از روی شھوت و گمان فاسد باشد، يا بدون شھوت

توم که يک صحابی نابينا بود ُحضرت ميمونه   با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نشسته بوديم، ناگھان عبدهللا بن ام مک

اين شخص ! يا رسول هللا: گفتم: فرمايد صلی هللا عليه وسلم به ما دستور حجاب داد، ام سلمه می وارد شد، آنحضرت

آيا شما ھم نابينا ھستيد، آيا شما او : شناسد، آن حضرت صلی هللا عليه وسلم فرمودند بيند و نه می نابينا است نه ما را می

اين حديث حسن و صحيح : و ترمذی گفته. ١٠١، ص ٢سنن ترمذی، ج . ٢١٤، ص ٢د، ج وسنن أبو داو( يدبين را نمی

 .)است

ًديگر مطلقا  کند که نگاه مرد و زن اجنبی به يک يد ، اين حديث با کمال وضاحت بيان میئکه مالحظه می فرما طوری

ت رضی هللا عنه دستور داد که از يک شخص نابينا در حرام است، زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به ازواج مطھرا

حجاب باشند، در صورتی که کمترين خوف فتنه ھم وجود ندارد، و خداوند در کالم پاکش به طھارت و پاکدامنی آنان 

 .گواھی داده است

را و اغضض من صوتک؛ صدای خودت « : به فرزندش می گويد   از زبان لقمان١٩ ت لقمان آيۀھمچنان در سور

 ).ماليم کن، فرياد نکن(» .کاھش بده

ًکردن به آنھا شرعا ممنوع و  کردن چشم ، منظور اينست که نظرش را از چيزھائی که نگاه  کردن و پائين در معنی کم

ھای ناجايز که جھت اشباع خواھشات  ناجايز است بگرداند و منظور از حفاظت شرمگاه اينست ، که از تمام صورت

 اينھا امور ۀ باليد، ھمءزنا، لواطت، سحاق، استمنا. (گردد شرمگاھش را محفوظ نگه دارد تفاده مینفسانی از آن اس

ترين سبب  رانی را با تمام مقدماتش ممنوع قرار داده و نخستين و مھم آيه فوق شھوت) آيند ممنوعه و محرمه به شمار می

: کر نموده و حرام قرار داده است و مقدمات ديگر، مانندً آن را که زنا باشد صراحتا ذۀفتنه، يعنی نگاه و آخرين نتيج

 ) .٣٩٨، ص ٦معارف القرآن، ج (باشند  ًکردن و غيره ضمنا حرام می نمودن به سخنان يکديگر، لمس گوش
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 :نظر کردن زن ومرد به يک ديگر 

   : نظر  را به دو نوع تقسيم نموده اند ءعلما

  )دهن ارانگاه بدو: (نگاه آلى  يا معمولى  -١

پيامبر صلی هللا . كند  طور معمول ويا در وقت   صحبت  كردن   به  زن  نگاه ميه  است كـه انسان بیعبارت از نگاھ

ھمچنان  نبايد فرموش كرد كه در دين مقدس اسالم .  عليه وسلم فرموده است كه به نگاه اول نبايد نگاه دوم پيوست گردد 

 . »العمال با النيات إ نما ا«باشد   نيت در ھر عمل شرط مي

   : نگاه استقاللى-٢

كه :  است  كه انسان به مو ، لباس وطرز آرايش  زن نگاه كند ، که نبايد فراموش کرد ینگاه استقاللی عبارت از نگاھ

 :مده است آکه در حديث متبر كه  طوری.است »  نگاه  استقاللى « ن از  ھمين أعظيم الش منظور وھدف ممانعت قرآن 

   لک  وليس األولی  لک   النظرة، فان  النظرة ، التتبع يا علی« : مبر صلى هللا عليه وسلم  به حضرت  على  گفته است پيا 

   چنين  دوم  اما نگاه  است  از تو بخشوده  اول  نکند زيرا نگاه  را دنبال  اول ، نگاه  دوم نگاه!   علی ای(»: ، يعنی» األخرة 

 ). نيست

ِجلوگيری از چشم چرانی چشم گرداندن از زن نامحرم از ھمان اول است، در روايتی از حضرت  جرير و راه ديگر از  َ
ُرضی هللا عنه روايت است که می ْ َسألت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال«  : فرمايد  َّ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ََّ ََّ َ َ َْ َ ُُ ّ ُ ْاصرف « : ْ ِ ْ

َبصرک  : ل هللا صلی هللا عليه وسلم در مورد نگريستن ناگھانی پرسش نمودم، فرموداز رسو).  ( روايت مسلم(» َ

  .»چشمت را بگردان«

 

 :فوائد حفاظت نظر

ْقل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم  ذلك أزكى لھم   «: خوانديم)   سوره  نور ٣٠ تآي( که در طوری ْ ُْ ُ َُ َ ُٰ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِٰ َ َ َ َُ ُُ َ ْ َْ ِ ْ ُّْ ُ ْ ِّ «

ْذلك أزكى لھم«ه درجمل ُ َ ََ ْ َ َ که حفاظت نظر موجب پاکی و .اين فھم با تمام قوت نھفته است . »تر است برايشان آن پاکيزه » «ِ

ِمن حفظ بصره أورثه هللا نورا في بصيرته«: که گفته شده گردد، چنان صفای قلب می ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ً ْ ُْ َُ ّ ُ َ ُ َ ْ ھرکه نگاھش را حفاظت نمايد،  » «َ

 .»فرمايد ت و يا قلبش نوری عطا میخداوند در بصير

ْإن النظر سھم من «: کند که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم فرمودند روايت می) رض(طبرانی از عبدهللا بن مسعود ِ ٌ ْ َ َ َ َّ َّ ِ
ِسھام إبليس مسموم، من تركھا مخافتي أبدلته إيمانا يجد حالوتھا في قلبه ِ ِ ِ ٌ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ ِْ ً َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ َ َ َ ْ ھمانا نگاه، «.  )٢٩٣، ص ٣ابن کثير، ج ( »ُ

کنم که  تيری از تيرھای زھرآلود ابليس است، ھرکه از ترس من آن را ترک نمود، در عوض چنان ايمانی به او عطا می

 .»شيرينی و حالوت آن را در قلبش محسوس خواھد کرد

كل عين باكية يوم القيامة إال «: کند که آن حضرت صلی عليه وسلم فرمودند ابن ابی الدنيا از حضرت ابوھرير روايت می

، ٣ابن کثير، ج ( »عينا غضت عن محارم هللا وعينا سھرت في سبيل هللا وعينا يخرج منھا مثل رأس الذباب من خشية هللا 

گر آن که به محرمات نگاه نکرد و آن که در راه خدا بيدار مانده و ھر چشمی روز قيامت گريان است، م«.) ٢٩٣ص 

 .آن که به اندازه سر مگس از ترس خدا اشک ريخته

  :شماری دارد از جمله حفظ نگاه فوائد بی: فرمايد ابن قيم  می

  . امتثال دستور خداوند که انتھای سعادت است-١

  .باشد مانع از رسيدن اثر تيرھای مسموم ابليس می -٢
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  .سازد قلب را تقويت نموده خوشحال می -٣

  .سازد قلب انسان را با خدا مأنوس می -٤

  .آيد در قلب، نور الھی پديد می -٥

  .گردد فراست صادقانه، برای انسان حاصل می -٦

  .سازد  شيطان را مسدود میۀراه مداخل -٧

  ) .١٥١، ص ٢روائع البيان، ج (گذارد  ميان قلب و چشم منفذی است که انفعال يکی بر ديگری اثر می -٨

 

 علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چيست؟ 

زارد آنگاه كردن  بزرگترين خائن روانى  است  كه  روان انسان را  مى : مفسران در توضيح مفھوم متذکره فرموده انـد

يال   او به سر  مى برد،  لذت چون وقتي  ببيند  محبت  طرف  مقابل  در دل  او جاي  مى گيرد  وھميشه  در فكر  وخ

 مورد  تمام مرزھا  را  فكر رسيدن  به مطلوب خود خواھد بود،  كه در اين  طاعت وعبادت  را نمى بيند،  در صدد و

  .زند  ھم میهرا ب نموده ، وآنرعايت ن

درخارج خانه پوشيدن  لباس نازك  نزد نامحرم، آرايش  واستعمال عطر  ) ٣٨٣صفحه  ٢جلد (د ودر سنن ابو داو

 .مرد ، دست دادن  ومصافحه  با نــامحرم ، تشابه به جنس  مخالف  وغيره منع گرديده است اختالط فساد آميز  زن و

  

 : تن نزول آيأش

 وجھه روايت است که در زمان  هللادر حديثی از حضرت علی کرمه)  سوره نور ٣١ -٣٠آيات ( ن نزول أدر مورد ش

ھا را به ھمديگر دوختند، شيطان  ھای مدينه مردی با زنی برخورد نموده نگاه م در يکی از راهپيامبر صلی هللا عليه وسل

انگيزتر شد، مرد کنار ديواری به راھش  ھا تندتر و شھوت شان وسوسه انداخت، نگاه از فرصت استفاده کرده در قلب

مرد قسم ياد کرد که با ھمين خون . کافته شدداد، اما نگاھش به زن بود، ناگھان به ديوار خورد و بينی اش ش ادامه می

سلم  کنم، با ھمين حالت خدمت آن حضرت صلی هللا عليه و خدمت پيامبراسالم حاضر شده داستان را برايش بيان می

ای آنگاه خداوند  اين سزای گناھی است که مرتکب شده: پيامبراسالم در جواب فرمودند: حاضر شد داستان را باز گفت

ُقل للمؤمنين يغضوا من أبصرھۡم ويحفظوا فروجھۡم« :  نازل فرمود راتاين آي َُ َ َ َُ ُْ ُْ َ ۡ َۡ ِ ِ ِ ِِ ٰ َ ۡ ُّۡ ُ َ ُ ۡ ابن مردويه ھامش مسند احمد بن ( » ....ِّ

 ).١٣٨، ص ٩، روح الـمعانی، ج ٤٦٥، ص ١حنبل، ج 

، ليکن بازھم ايمان وی او  و قرن فی بيوتکن ، باشدت امر به ادناء جالبيب و آيتممکن است اين واقعه قبل از نزول آي

کند تا پيش مرشد و راھنمای خويش حاضر شود و او را مطلع سازد تا در آينده راه نجات را برايش تجويز  را مجبور می

 .کند

دارند و جز به مباحات نگاه  ھای شان را از محرمات باز  به بندگان مؤمن دستور داد، تا نگاهتخداوند با نزول اين آي

ًحيانا نگاه شخصی بدون قصد و اراده به جای حرامی افتاد، فورا آن را بگرداندنکنند، اگر ا در : که امام مسلم چنان. ً

ِسألت النبيعن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري«: کند که فرمود صحيحش از جرير بن عبدهللا البجلی روايت می ِ َِ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ ْ َْ ََّ َّ ِ ُ«  

من از پيامبرصلی هللا عليه وسلم در مورد نگاه ناگھانی پرسيدم، به من دستور داد که «.)٢٩٢، ص ٣ابن کثير، ج ( 

 .»نگاھم را بگردانم
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آنچه در حديث حضرت علی کرم هللا وجھه آمده که نخستين نگاه معاف و دومی گناه است، منظور ھمان نگاھی است  

ًبودنش معاف است و اگر قصدا باشد  ير اختياری که بدون قصد و اراده و به طور ناگھانی باشد و آن ھم به علت غ

 ).٣٩٩، ص ٦معارف القرآن، ج (نخستين نگاه ھم معاف نيست

  

 رعايت حق راه 

ِإياكم والجلوس على الطرقات«: صلی هللا عليه وسلم فرمودند از حضرت ابوسعيد خدری روايت است که رسول هللا َ ُ ُُّ َْ َ َ ُ َ ْ ُ َّ ِ« .

ای نداريم، آنجا با  ما جز نشستن چاره! يا رسول خدا«صحابه کرام عرض کردند . »دھا بپرھيزي از نشستن سر راه«

ُإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه« :فرمودند ، آنحضرت»کنيم ھمديگر صحبت می َّ َ ََ ِ َّ ُ ْ َْ ََ ْ ُ ْ ورزيد پس حق راه را ادا  اگر انکار می» «ِ

َغض الب«: حق راه چيست؟ گفت! يا رسول هللا: گفتند. »کنيد ْ ُّ ِصر وكف األذى ورد السالم واألمر بالمعروف والنھى عن َ َِ ُ ْ َّْ َ َ َ َِ ُ َُ ْ ْ َ َِ َ َّ ُّ َُّ ََ َ ِ
ِالمنكر َ ْ ُ ، ص ٢بخاری، ج (» انداختن نگاه، اذيت نکردن ديگران، جواب سالم، امر به معروف و نھی از منکر پائين» «ْ

٩٢٠. ( 

د اين حقوق را در نظر داشته باشند و آنھائی که رفتن ای جز رفتن ندارند، باي کسانی که محل کارشان بازار است و چاره

 .برايشان عادت قرار گرفته سعی کنند که اين عادت و خوی زشت را ترک نمايند

  

 :غض بصر فرض است 

غض « نظر اکثريت مفسرين   ھمين است که چون !   در اسالم فرض است ويانه » غض بصر«که حکم  در مورد اين

ًباشد ، و اگر چنانچه نگاه شخصی اتفاقا به نامحرمی افتاد، بايد فورا آن را    فرض  میًءا ب استحکم قرآنی»  بصر ً

  :کند که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به حضرت علی فرمودند که حضرت بريده روايت می پائين بيندازد، چنان

َيا على ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األولى« َ ُُ َ ََّ ِ َ َ ََ َ َْ َّْ َّ ِ ِ ْ َ ُّ ُ وليست لك اآلخرةِ َ ََ َِ َ ْ ْ بعد از ! ای علی«.  ). ٢٩٩، ص ١داود، ج  سنن ابی( »َ

گيرد، بار دوم نگاه نکن، زيرا نخستين نگاه معاف است و دومی به نفع  نگاه ناگھانی که در نخستين مرحله صورت می

 .»تو نيست

  

  :نگاه بد

 شفا برای تمام امراض روحانی ۀن نگاه، بھترين نسخکرد نگاه بد يکی از امراض مھلک و بسيار خطرناک است و پائين

ھای فتنه و فساد در اسالم دارای اھميت  گردد و بستن راه باشد و با عمل نبودن برآن باب فتنه و فساد مسدود می می

 .باشد  زيادی می

ھای کوچک است،  هھای بزرگ از جرق شود و منشأ آتش تمام اتفاقات با نظر و ديدن آغاز می: نبايد فراموش کرد که 

ی که ئھا کند، بايد بداند که در موضوع خطر و زيان است، چه نگاه مادامی که شخص با چشمش زنان زيبا را نگاه می

کند،  دھند و بدون اين که کمان و زھی در کار باشد، آنھا را چون تير سوراخ می شان را ھدف قرار می قلب صاحبان

ًد، يقينا به قلب او ضرر و زيان خواھد رسانيد، پس شادی و سروری که ساز چيزی که چشمش را شاد و مسرور می

 .نبودنش بھتر است زيان به دنبال داشته باشد،

گردد و عاقبت و انجام بدی در انتظار  ھای جبران ناپذيری را متحمل می اگر انسان به اين حکم الھی عمل ننمايد، زيان

 .وی خواھد بود
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 :ائشه توضيح مختصر بر حديث حضرت ع

که در فوق ھم  متذکر   يک مرد بيگانه، اگر از روی شھوت باشد طوریۀحکم شرعی ھمين است که نگاه زن به چھر

 مفسرين حرام است، و اگر بدون شھوت باشد علماء به دو گروه تقسيم شده اند، گروھی قائل به ۀاتفاق ھمه شديم ، ب

 .باشند باشد و آيات و روايات مؤيد آن نيز می تر می ول اول صحيحتحريم و گروھی از علماء به جواز قائل اند، ليکن ق

َّوقل للمؤمنت يغضضن من أبصرھن«:فرمايد خداوند می ِ ِ ِ ِِ َٰ َۡ َۡ ۡ َۡ ُ ۡ َٰ ُ ۡ ِّ ُ ھای شان را پائين  به زنان مؤمن بگو که برخی از نگاه» «...َ

يک از اين دو  آن امر شده اند، وبه ھيچھمانطور که به مردان دستور غض بصر داده شده زنان نيز به . »...بيندازند

 .جنس مجاز نيست که به جنس مخالفش نگاه کند

و آن حضرت صلی هللا عليه وسلم به ام سلمه و ميمونه از شخص نابينا، دستور حجاب داد و به آنھا فھمانيد، که زن نبايد 

 .به مرد اجنبی نگاه کند، گرچه او آنھا را نبيند

ء که بر حديث حضرت بی بی عائشه  استناد نموده بر حکم بر جواز نگاه زن به مرد اجنبی ولی ھستند برخی از علما

َعن عائشة قالت رأيت النبى يسترنى بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد،حتى أكون أنا «:استدالل می نمايند ََ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َّ ََّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِِ ْ ْ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ ُ ُ َِ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ ْ

ِالذ ِى أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللھوَّ ْ َّْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ِّْ ِّ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ ، باب نظر الـمرأة ٧٨٨، ص ٢صحيح بخاری، ج ( »َ

داشت، و من به  از حضرت عايشه روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم مرا با چادرش پنھان نگه می) ( .إلی الحبش

شدم، پس شما اندازه کنيد حال  کردم تا اين که خسته می ه در مسجد مشغول بازی و تمرين بودند نگاه میافراد حبشی ک

 ).سنی را که بر بازی حريص است دخترھای کم

ھا را   تماشا به تمرينات حبشیۀدر اينجا الزم است بدانيم که داستان حضرت عايشه که آن حضرت صلی به وی اجاز

 ام سلمه آنان را به حجاب دستور داد چه ۀ هللا عليه وسلم که زمان دخول شخص نابينا به خانداد، با قول پيامبرصلی

 تفاوتی دارد؟ 

دانند اگر زن در خانه باشد و بيرون را نگاه کند، با اين که زن و مرد اجنبی  فرق ميان اين دو روشن است، زيرا ھمه می

شه او در خانه بود و افراد حبشی بيرون و در مسجد مشغول در يک اطاق باشند تفاوت دارد، در داستان حضرت عاي

داخل خانه آمد، لذا مناسب بود که آن حضرت ) نابينا(بازی و تمرين بودند و در داستان ام سلمه عبدهللا بن أم مکتوم 

ه وسلم با الفاظ صلی هللا عليه وسلم به آنان دستور حجاب بدھد، زمانی که آنھا عذر بيان نمودند، آن حضرت صلی هللا علي

کدام جايز نيست که به  تندتر، آنان را متوجه ساخت که نگاه زن به مرد، يا مرد به زن، حکمش يکی است و برای ھيچ

نمودند که حجاب زمانی  گردد که آنان قبل از اين متوجه اين امر نبودند و تصور می ديگری نگاه کند، پس معلوم می

 . زن موجود باشدواجب است، که برای مرد امکان ديدن

 آنان را نگاه کرد، بلکه بازی و آالت جنگی شان را تماشا ۀدھد، که حضرت عايشه چھر پس حديث مذکور نشان نمی

ُکرد، و اين مستلزم نگاه به اشخاص نيست و آن حضرت صلی هللا عليه وسلم از جھت حسن معاشرت و نيز صغير  می

ّالسن به شخص اجنبی و  باکی و در سن جوانی، و داد و اين نگاه با نگاھی که با بیبودن حضرت عايشه اين اجازه را به ا ِّ

خالصه اين که اين دو واقعه از چندين جھت باھم متفاوتند و احتمال فتنه ھم در . نامحرم صورت بگيرد تفاوت دارد

 .باشد و کمترين احتمالی ھم وجود ندارد ھردو واقعه به کلی مرتفع می

ًکه از الفاظ حديث صراحتا مفھوم  داستان حضرت ام سلمه، بعد از نزول حجاب بوده، چنان: دفرماي امام طحاوی می

گردد، به خالف حديث حضرت عايشه که چنين مطلبی در آن موجود نيست، گرچه ممکن است بعد از نزول نوعی  می

 به سن بلوغ نرسيده بود، ًاز حجاب باشد، زيرا حجاب به تدريج نازل گشته و به احتمال بيشتر حضرت عايشه کامال
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ِالجارية الحديثة السن الحريصة على اللھو«که از الفاظ  چنان ْ َّ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ْ ِّْ ، ٦نيل األوطار، ج (گردد اين مطلب به خوبی مفھوم می» ِّ

 ). باب فی نظر الـمرأة إلی الرجل١٣٣ص 

ص نابينا حجاب شد، وقتی که به او گفته شد نيز در مؤطا امام مالک از حضرت عايشه روايتی ذکر شده که وی از شخ

اين حديث .)  باب فی نظر الـمرأة إلی الرجل١٣٣، ص ٦نيل األوطار، ج (بينم ليکن من او را می: بيند، فرمود او ترا نمی

 ام سلمه و قبل از نزول حکم به غض بصر بوده، ۀھا قبل از واقع نيز دال بر اين است، که نگاه حضرت عايشه به حبشی

ه ھمين علت است که حضرت عايشه بعد از آن از فرد نابينا ھم حجاب شد و ھمان جوابی را داد که آن حضرت صلی ب

 .هللا عليه وسلم به حضرت ام سلمه و ميمونه فرموده بود

کردن آن بدون خوف فتنه، برای زن خالی  علماء معتقد اند که صورت مرد در حق زن عورت نيست، و نگاهاز برخی 

ال است، به ھمين علت است که مردان به نقاب امر نشده اند و زنان مأمور به نقاب ھستند تا صورت آنان از از اشک

 .شدند شان يکی می بود، مردان نيز به نقاب امر می ديدن مردان محفوظ بماند، اگر حکم 

گونه  دھد، جای ھيچ  را میًزمانی که خداوند صراحتا به مردان و زنان دستور پائين کردن نگاه: يمئگو در جواب می

 فتنه يا عدم آن ندارد و تنھا مواردی مانند نگاه به نامزد يا ۀگو باقی نمانده است، و ھيچ ربطی به انديش و بحث و گفت

  وما علينا اال البالغ المبين    .که در احاديث مذکور اند باشند ، چنان شھادت و غيره از اين امر مستثنی می

 

 :تتبع ونگـارش 
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