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

 خالصه جلسه گذشته

بیشتر  تالزم اس این آیه، گفتیمسوره نور برای حرمت نظر به اجنبیه بود. به مناسبت استدالل به  03بحث در استدالل به آیه 

شود. بر این اساس مفردات این آیه را شرح دادیم؛ پیرامون این آیه توضیح دهیم، چون در مواضع مختلف به این آیه استناد می

قل، غض، مِن و اینکه متعلق غض بصر چیست. بعد از اینکه ان شاء اهلل این مطالب را ذکر کنیم، آن وقت تقریب استدالل به 

این  است که نهایتا اگر مالحظه فرمودید کهنیز مناسب ین آیه را به همراه اشکاالت آن بیان خواهیم کرد. البته تذکر این نکته ا

ک های اجتهادی یام بحثآیه قابل استدالل در مانحن فیه نیست، بعد نگویید که چرا این همه بحث کردیم. من بارها گفته

تر آن این است که راه و رسم استنباط و اجتهاد در خالل همین نظر دارد ولی فایده مهمفایده مستقیم در همان فرع مورد 

شود. به هر حال در مورد متعلق غض بصر کم با این روش آشنا میشود و انسان کمها کشف میها و اشکاالت و پاسخبحث

 عرض کردیم احتماالتی وجود دارد؛ چند احتمال را ذکر کردیم. 

 سوره نور 03مفردات آیه  ادامه بحث از

 احتمال ششم

احتمال ششم این است که متعلق غض بصر عورت مماثل است و نیز یغضوا من غیرالمماثل مطلقا. فرق این احتمال با احتمال 

اند متعلق غض همان فروج است. اینجا یک پنجم در همین است، چون عرض کردیم که مرحوم عالمه و ابوالفتوح رازی، گفته

غیر  ت و باید از آن غض بصر شود، همای دارد نسبت به احتمال قبل و آن این است که هم عورت مماثل حرام اساضافه

. طبق 1المماثل مطلقا، چه عورت و چه غیر عورت. از کسانی که این نظر را پذیرفته، مرحوم آقای داماد در کتاب الصالة است

کنند، چه عورت و چه غیر عورت و از عورت مماثل خودشان هم اجتناب باید به بدن زن مطلقا نگاه نردها این احتمال م

کنند و غض بصر کنند. اینکه وجه و کفین از مطلق غض بصر استثنا شده یا نه، این را باید با رجوع به ادله دیگر بدست 

 بیاوریم. این آیه مطلقا نظر را ممنوع کرده است. 

 احتمال هفتم

غض بصر خصوص وجه و کفین است؛ این را شهید مطهری فرموده است. اجمال نظر ایشان  احتمال هفتم این است که متعلق

این است که غض بصر به معنای فرو کاستن از دیده است. این فرو کاستن یعنی نگاه، نگاهِ آلی باشد و نه استقاللی. اگر مردان 
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زنان  خواهند باطالح چشم چرانی نکنند. اما چون میخواهند نگاه کنند، نگاه آنان این چنین باشد که خیره نشوند و به اصمی

های نگاه کردن اجتناب ناپذیر است، مراقب باشند که این نگاه آنان به صورت و احیاناً دست ،محاوره داشته باشند و در محاوره

ند و نگاه بل نگاه کنگیرد، نگاه استقاللی نباشد؛ در گفتگو به حدی که نیاز است به طرف مقازنی که مورد مخاطبه قرار می

عنای گوید با توجه به مآنها آلی باشد. یعنی موقع صحبت کردن به چهره زن خیره نشوند و چشم چرانی نکنند. لذا ایشان می

غض و شواهدی که برای آن اقامه شد، متعلق غض بصر فقط وجه و کفین است. این کامال با آنچه که در همه احتماالت 

امال متفاوت این کلذا اند و برخی به مطلق بدن زن. ها آن را به خصوص عورت متعلق دانسته. بعضیتمتفاو گذشته بیان کردیم

 د.اناست با آنچه که دیگران گفته

 احتمال هشتم

احتمال هشتم این است که متعلق غض بصر هر چیزی است که ستر آن واجب است. اگر گفتیم ستر تمام جسد المرأة واجب 

د نسبت به همه بدن تعلق بگیرد؛ اگر گفتیم وجه و کفین الیجب ستره، غض بصر نسبت به غیر وجه است، پس غض بصر بای

و کفین باید صورت بگیرد. چون اختالف است و خواهیم دید که برخی از فقها در مورد زنان حتی ستر وجه و کفین را هم 

 متعرض ادله اینها هم خواهیم شد.  دانند و قائل به استثنا نیستند؛ ان شاء اهلل در زمان مناسبالزم می

 اینها مجموعاً هشت احتمالی بود که پیرامون متعلق غض بصر بیان شده است. 

 . حفظ الفرج4

است که در آن اجماال اختالف نیست. مالحظه فرمودید علی رغم اینکه در « یحفظوا فروجهم»آخرین جمله و کلمه در آیه، 

اند، حفظ الفرج را در این آیه به معنای همان چشم بستن یا فرو کاستن از چشم دانسته متعلق غض بصر اختالف است، اما نوعاً

گفته شده مؤمنین کسانی هستند که فروج  . هر کجادر حالی که ظاهر حفظ الفرج در سایر آیات عبارت از حفظ عن الزنا است

نوعا حفظ الفروج در مواضع دیگر به معنای عفت  کنند، این یعنی عفت و پاکدامنی دارند و اهل زنا نیستند؛خود را حفظ می

اند؛ این را در واقع به معنای و پاکدامنی و پرهیز از زناست. اما اینجا حفظ الفروج را در واقع به معنای پرهیز از زنا نگرفته

 اند. حاال در این خیلی اختالف نیست. پوشاندن فروج یا کنایه از نگاه نکردن دانسته

 معنای مفرداتبررسی 

ای که قبل از استدالل به این آیه باید توجه کنیم، این است که در باید ببینیم استدالل به این آیه چگونه است. نکته الح

مفردات این آیه این همه احتماالت بیان شد. اینکه ما اینها را بیان کردیم، عمدتا برای این بود که با اقوال مختلف آشنا شوید 

توان به این آیه استدالل کرد. همه این احتماالت قابل استدالل نیستند. ک از این احتماالت میو بعد ببینیم براساس کدام ی

ممکن است سؤال شود که مقتضای تحقیق در این چند موردی که احتماالت متعدد در آن بیان شد چیست. ما یک اشاره 

 م. شویکنیم و بعد وارد بحث از استدالل به این آیه میاجمالی به مسأله می
 . بررسی معنای غض بصر1

اند که غض البصر به معنای فرو زند؛ جمع کثیری قائلدر مورد غض مالحظه فرمودید عمدتاً اختالف پیرامون دو معنا دُور می

کاستن از دیده، نیم باز کردن چشم و یا به تعبیر شهید مطهری نگاه آلی داشتن است. البته ممکن است بین فرو کاستن و نگاه 

ر تعابیر . اگر داست به معنای چشم بستن جمعی قائلند غض بصرخواهیم کرد. در مقابل  آلی داشتن فرق بگذاریم که اشاره
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ها را روی دقت کنیم حتی ممکن است بگوییم در مورد غض البصر سه یا حتی چهار معنا وجود دارد؛ یکی بستن چشم، پلک

 برده است. اق به کاربو تعبیر اط هم قرار دادن که مرحوم عالمه در المیزان این را فرموده
احتمال دوم همان نقص و کسر نظر است؛ یعنی فرو کاستن از دیده. احتمال سوم این است که به کلی نگاه را برگرداند، یعنی 

نظر را  بندید در حقیقتفرض بستن چشم هم سازگار باشد؛ وقتی شما چشم را می ترک النظر چه بسا باترک النظر. البته 

تواند داشته باشد و آن اینکه یک مانع و حائلی بین چشم شما و آن شیء صداق دیگر هم میکنید. ترک النظر یک مترک می

شود. اگر بیان و تعبیری که مرحوم شهید مطهری داشتند را ـ یعنی نگاه آلی داشتن ـ با ایجاد شود که این هم ترک النظر می

نها م، شاید با آن معنایی که اول گفته شد، یک تفاوتی بین ایاینکه معنای لطیفی است، این را هم بخواهیم با نظر دِقّی نگاه کنی

ده ، این خودش اشاره به این دارد که نگاه تند و تیز، آلوحدّت النظرله فرو کاستن از دیده یا تضعیف بتوان ذکر کرد. البته مسأ

برای  آلوده باشد و اال وجه دیگرییا به تعبیر دیگر چشم چرانی نباشد. نگاه خیره به زن در صورتی است که این نگاه، نگاه 

دیگر هم برایش در نظر بگیریم اما فی الواقع این همان نگاهی است  شئاتوانیم منمی توان ذکر کرد. هر چندنمی شدنخیره 

 کنند. که از آن تعبیر به چشم چرانی می

رو ستن چشم نیست بلکه به معنای فعلی أی حال در بین این دو معنایی که ذکر شد، حق آن است که غض البصر به معنای ب

کاستن از دیده است. چون برخی از دوستان هم از لغت سؤال کردند، من یک اشاره اجمالی کردم اما چند نمونه در اینجا ذکر 

 غض را به همین معنا دانسته است. در کتب لغت مهمکه کنم می

اً و غضّ ور فی الطرف غضّتالف :الغض و الغضاضة»: گویدمی های لغت استترین کتابترین و مهمکتاب العین که از قدیمی .9

ور و سستی در چشم و نگاه کردن. اغضاء یعنی نزدیک ت؛ غض و غضاضه یعنی ف«قضاءً أی دانی بین جفنیه و لم یالاغ أغضی

ن را کنند، ایکند در حالی که این دو پلک با هم مالقات نمیکردن بین دو پلک؛ وقتی کسی دو پلکش را به هم نزدیک می

به اینکه غض به معنای بستن چشم نیست. اینکه ما گفتیم حرف مرحوم عالمه در المیزان به دارد گویند. این تصریح غض می

وم عالمه رحآید ماند؛ به نظر میمعنا کرده آنهای لغت مهم برخالف آید صحیح نیست، برای این است که صریحا کتابنظر می

اند. در جلسه قبل هم عرض کردیم که غمض عین همان اطباق و بستن غمض العین اشتباه گرفته اطباطبایی غض عین را ب

 اند. است. علی الظاهر ایشان این اشتباه را مرتکب شده که غض العین را با غمض خلط کرده

 سؤال:

شم نی ندیده بگیر، چگویند غمض عین کن، یعاستاد: غمض، اطباق پلک بر پلک، قرار دادن پلک بر پلک است. مثال می

 ای. پوشی کن، کأن ندیده

أی  «واغضض من صوتک» :یقال غض من بصرک و غض من صوتک قال اهلل عزوجل»در تهذیب اللغة این چنین آمده:  .7

ر نگاه داری د، کف یعنی حفظ نظر، خویشتن«النظر فَّالطرف ای کُ ضَّو یقال غُ»، صدایت را پایین بیاور. «الصوت أخفض

 .1یعنی همان خویشتن داری در نگاه «غض الطرف ای کف النظر»کردن. 

                                                 
 .33، ص81اللغة، ج بیتهذ. 8
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على کفّ و نقص و اآلخر على  اصالن صحیحان یدل احدهما الغین و الضاد»گوید س در معجم مقائیس اللغة میابن فار .3

ض له یغ فقد غضضته و منه قولهم: تلحقه فى ذلک غضاضة أى أمر ء کففتهة. فاالول الغض: غض البصر، و کل شىطراو

 .1«بصره، و الغضغضة: النقصان، و غضضت السقاء: نقصته و کذلک الحق

، آنجایی که اطرق یعنی کسر، به معنای 7«غضّ بصره یغضّه غضاً، اذا اطرق و ضمّ أجفانه»در جمهرة اللغة این چنین آمده:  .4

ضمّ االجفان ممکن است به نظر برسد که به این معناست که  دشکستن چشم است؛ شکستن چشم نه یعنی بستن چشم، هر چن

. چون خود لغویین هم گاهی در این بر همان معنای نزدیک کردن هم حمل شود اند اما ممکن استها به هم چسبیدهپلک

جفان عین حال ضم اال کنند که اینها به نوعی ممکن است اشاره به لوازم معنا داشته باشد؛ اما درها از تعابیری استفاده مینقل

 ی نزدیکی هم باشد.تواند به معنالزوماً به معنای بستن چشم نیست. ضمّ می

صتک تک شیئا ای ما نقدانی بین جفنیه و لم یالقه و ما غضضضة فتور فی الطرف غض و اغضا اذا الغضا» در المحیط آمده .2

گویید ، وقتی غضن یا غضضت الغضن می0«م تنعم کسرهشیئا ای ما نقصتک شیئا. غضضتک الغضن اذا کسرته فلیا ما غضضت 

 اید، وقتی است که به هم نزدیک شده و کامال بسته نشده است. وقتی است که آن را شکسته

، تقریبا همین معنا ذکر شده است. اساس البالغة زمخشری به معنای همان نقص و فرو کاستن گرفته 4در صحاح اللغة جوهری

توانید ، عبارات اینها را اگر بخواهم بخوانم زیاد است و خودتان می6، المصباح المنیر2و لسان العرباست. نهایه ابن اثیر 

اند ولی در هر حال همین معنا را برای های لغت از برخی دیگر اقتباس کردهمراجعه کنید. درست است که بعضی از این کتاب

به معنای نیم باز بودن چشم است، به معنای نزدیک کردن  اند که غض به معنای بستن چشم نیست،غض عمدتا ذکر کرده

دن، نگاه همراه با چشم چرانی نداشتن. لذا با ری در واقع یعنی خیره نشدن، زل نزها به هم است. طبق بیان شهید مطهپلک

وجود  01و  03ه اند و شواهد قرآنی و شواهدی که در روایات است و مجموعه قرائنی که در آیتوجه به آنچه اهل لغت گفته

رسد حق آن است که ما غض البصر را به معنای فرو کاستن از نظر بدانیم، نه ترک النظر و نه بستن چشم و دارد، به نظر می

 نه نگاه نکردن، نه ایجاد مانع بین چشم و منظور الیه. 
 . بررسی معنای من2

در اینجا به چه « مِن»حق بین این چهار احتمال کدام است؟  ما چهار احتمال را اجماال اشاره کردیم.« مِن»اما در مورد کلمه 

رجل غض ال»گوید اند، المصباح المنیر مییا زائده است که برخی مثل اخفش این را ذکر کرده« مِن»معناست؟ عرض کردیم 

اورید. غض الرجل بی« مِن»بیاورید و هم با « مِن»توانید هم غض را بدون شما می« صوته و طرفه و مِن طرفه و مِن صوته

صوته، غض الرجل من صوته؛ غض الرجل مِن طرفه، غض الرجل طرفه؛ هیچ فرقی بین اینها نیست. مثل بیع و نکاح؛ آنهایی 

خوانند. در خوانند و هم گاهی بدون مِن می، مثال انکحت را گاهی با مِن مینکاح خواهند احتیاط کنند در صیغه عقدکه می

                                                 
 .080، ص4. معجم مقائیس اللغة، ج1
 .841، ص8. جمهرة اللغة، ج2
 .496. المحیط، ص0
 .813، ص3. صحاح اللغة، ج4
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 هایمِن زائده باشد کما ذهب الیه االخفش و مؤید از کتاب« مِن»ست. یک احتمال این است که این مورد بیع هم همین طور ا

 بیلی این احتمال را پذیرفته است.لغت هم دارد. در بین فقها مقدس ارد

یضغوا من »شود: براساس معنای آیه این می حرفی است که زمخشری آن را گفته، این این تبعیضیه باشد.مال دوم اینکه احت

تواند به دو چیز متعلق شود: یکی چیزهای حالل و تواند بر دو چیز صورت گیرد یا مییعنی کأن غض البصر می« ابصارهم

دیگری چیزهای حرام. اگر مِن را تبعیضیه بدانیم، آن وقت یغضوا من ابصارهم یعنی دیدگانشان را بکاهند، ناقص کنند از 

 لی ما یحل، بر چیزی که حالل است.چیزهایی که حرام است و اکتفا کنند ع

البته این یک اشکالی در آن هست؛ اگر بخواهیم غض را به معنای نقص النظر بگیریم، فرو کاستن از دیده، آن وقت معنا ندارد 

 ر حالی که به امور حرام مطلق النظر حرامغیر خیره اشکال ندارد؛ دنگاه بگوییم به چیزهای حرام نگاه خیره نداشته باشید اما 

بحث فرو کاستن نیست، بحث ترک نظر و بستن چشم است. علی أی حال شاید به همین جهت است که غض  دیگراست و 

 اند.نای ترک النظر دانستهالنظر را برخی به مع

رای تواند مِن تبعضیه باشد. بنمی« نمِ»گوید این یک اشکال دیگری هم مقدس اردبیلی به این احتمال کرده است. ایشان می

ی از اینها یجوز اند: بخشبیند که اینها بر دو قسماینکه فرق است بین بصر و مبصرات؛ مبصرات یعنی آن چیزهایی که انسان می

بصرات، لمگفت یغضوا من اتوانست تبعیضیه باشد؛ کأن میالنظر الیها و بخشی الیجوز. اگر مِن سر مبصرات در آمده بود، می

شان را فرو بکاهند یا ببندند. اما بصر قابل تبعیض نیست؛ این دیگر امکان ندارد که بگوییم مثال بر دو از بعضی چیزها چشم

 تواند مِن تبعیضیه باشد. نمی« مِن»نحو و بر دو قسم است؛ لذا 

 سؤال: 

توانیم االخره با توجه اینکه متعلق غض واحد است، نمیتوانند نگاه کنند. بها نمیتوانند نگاه کنند و بعضیها میاستاد: بعضی

ا هم توانند ببینند. البته اینجا ممکن است کسی بگوید بصر رها نمیتوانند ببینند و بعضی چشمها میبگوییم بعضی چشم

در « ابصارهم من یغضوا»لذا کند؛ و بصر و چشم غیر خائن. توانیم بر دو قسم کنیم؛ بصر خائن، یعنی بصری که خیانت میمی

 کارانه نداشته باشید. این هم ممکن است مطرح شود. کار را ببندید، نگاه خیانتهای خیانتخواهد بگوید چشمواقع می

ر د« مِن»علی أی حال این احتمالی است که زمخشری در اینجا ذکر کرده و بر همین اساس مقدس اردبیلی معتقد است که 

 اینجا مِن زائده است. 

شاره این آیه که ا ازکند در کتاب نکاح یک تفسیری میایشان را تبعیضیه گرفته است. « مِن»آقای خویی هم این مرحوم 

مِن تبعیضیه باشد. اجمال حرف ایشان این است « مِن»گوید تنها در صورتی آن تفسیر ما درست است که این خواهیم کرد؛ می

مِن  ،«مِن»مملوکه صرف نظر شود. لذا ایشان هم معتقد است که این جنسی باید از غیر زوجه و  اعاتاستمتکه در خصوص 

 تبعیضیه است. 

اساس اند و بربه معنای ابتداء غایت باشد، این هم احتمالی است که مرحوم عالمه طباطبایی اینجا ذکر کرده« مِن»اینکه این 

باید از  فرو کاستن، این غض و «غض آخذا من ابصارهمبالیؤتوا »گویند معنای آیه این است: اینکه معنای مِن ابتداء باشد، می

 چشم شروع شود.
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کند که این از چه هم هست؛ هر چند قائل قابل توجهی ندیدم یعنی خود غض دارد بیان می« مِن»احتمال بیانیه بودن این 

 ها باید غض شود.ن چشم باشد، چشمباشد، ای
مِن زائده باشد، مخصوصا اینکه در بعضی از « مِن»اظهر آن است که  علی أی حال در بین این چهار احتمال به نظر ما هم

 توانیم بگوییم غض الرجل صوته یا غضشود. صاحب المصباح المنیر گفته که هم میهای لغت هم این نظر تأیید میکتاب

 زائده بودن به معنای لغو گوییم زائده است، اشکال نکنید که چرا در قرآن کلمه زائده آمده است.الرجل من صوته. اینکه می

ال به معنای تواند تأکید را برساند، به هر حاثر بودن نیست. ممکن است زیبایی کالم اقتضا کند یا میفایده بودن و بیبودن و بی

« نمِ»رسد که است که قبال هم نقل کردیم. لذا مجموعاً به نظر می« واغضض من صوتک»لغو بودن نیست. مؤیدش هم همان 

 نجا مِن زائده باشد. در ای

ای است که به نوعی پایه اما در مورد متعلق غض البصر که ما هشت احتمال گفتیم، حق در اینها کدام است؟ این همان نکته

آیه استدالل  توانیم به اینکند و اختالفاتی که اینجا واقع شده در واقع مبیّن یا روشن کننده این است که میاستدالل را معلوم می

 ء اهلل در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. کنیم یا نه، این را ان شا
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