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

 گذشته خالصه جلسه

مرحوم شهید مطهری وارد شده یا ممکن است وارد شود. سه اشکال را بررسی کردیم؛  یهبحث پیرامون اشکاالتی بود که به نظر

ترین اشکاالتی است که به این نظر ممکن است وارد شود. اشکال اشکال چهارم را هم متعرض شدیم. این دو اشکال اخیر مهم

روایات از جمله روایت ابوعمرو زبیری، روایتی که در تفسیر نعمانی نقل شده و چهارم این بود که این نظر با مضمون برخی 

مجددا إن  و شدنیز وصیت امیرالمؤمنین)ع( به محمد بن حنفیه و البته برخی روایات دیگر سازگار نیست. یک پاسخی داده 

 مطرح شد.  قلت مطرح شد؛ چند إن قلت و قلت درباره این روایات و ناسازگاری آن با این نظریه

ر اگاما نگاه ابزاری به وجه و کفین در هنگام ضرورت.  جوازکند بر به هر حال طبق نظر شهید مطهری این آیه داللت می

ه غض بصر را بکه  وجود داردروایاتی  ،جایز نیست. به هر حال در مقابللی هم نگاه آظاهرش این است که ضرورتی نباشد، 

 «میحفظوا فروجه»که اساسا در این روایات آنچه تفسیر شده ذکر کردیم ما یک احتمال  معنا کرده است. عورتعدم نظر به 

طبق این احتمال ممکن است روایت ابوعمرو زبیری را بتوانیم معنا کنیم و بپذیریم؛ شد گفته . «یغضوا من ابصارهم»باشد، نه 

اما حمل آن دو روایت دیگر بر این معنا مشکل است و گفتیم چه بسا خالف ظاهر باشد که ما این احتمال را درباره آن دو 

 وجود دارد. روایت ذکر کنیم. به هر حال این یک مشکلی است که اینجا در برابر این نظر 

 در مسئلهحق 

 مقدمه

قل »بندی کنیم، باید بگوییم آیه هایی که دادیم جمعاگر بخواهیم مجموع آنچه را که درباره اشکال چهارم مطرح شده و پاسخ

همه اجزایش تقریبا با هم سازگار و هماهنگ شده اال وجود همین روایات. شما فعال این مانع  «للمؤمنین یغضوا من ابصارهم

م. کنیم حق در مسأله را معلوم کنیدهیم و سعی میبندی کلی از آنچه گفتیم درباره غض ارائه میک جمعرا داشته باشید؛ ما ی

چند احتمال ذکر شد، فرو بستن چشم، ترک النظر، صرف النظر، خفض النظر و پایین انداختن آن، اما ما در مورد غض  .1

ه بف نظر نیست؛ غض بصر یعنی از شدت نگاه بکاهد و مستقیم و گفتیم غض البصر به معنای نگاه نکردن و ترک نظر یا صر

 نگاه نکند. باشدمقصود بالذات  نحوی

شود پذیرفت هم چندین احتمال ذکر شد، زائده، بیانیه، ابتدائیه و تبعیضیه؛ آنچه در بین احتماالت مختلف می« مِن»در مورد  .2

د قائلین کمتری زائده باش« مِن»در بین اُدبا شهرت بیشتری دارد و اینکه « مِن»یا تبعیضیه یا زائده است. گرچه قول به تبعیض 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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الخره یا ازند. بای به استدالل نمیرا تبعیضیه بگیریم لطمه« مِن»به خود اختصاص داده است. لذا در این جهت ما حتی اگر 

 زائده است یا تبعیضیه.

 . نوعاً بصرنظور از بصر معنای مصدری باشد و أخری همین عضوبصر هم دو احتمال در موردش وجود دارد؛ یکی اینکه م .3

اطالق  آن، یعنی با حیث کارکرد است شود؛ اگر هم بر عضو اطالق شود بما أنه فعله النظربر عضو بما أنّه عضو اطالق نمی

کارکرد چشم ندارد. البته منافاتی ندارد که  شود و کاری به آنشود؛ در مقابلِ عین که به فقط به خصوص عضو اطالق میمی

 عنی عضو هم به خصوص استعمال شود.گاهی بصر در آن معنا، ی

گیریم و نه عضو( نسبت به بعضی از چیزها شود: نگاهتان را )داریم بصر به معنای مصدری میتا اینجا معنای آیه این می

ض را هم به معنای کاستن از شدت معنا کردیم و نه نگاه نکردن؛ گیریم( از شدتش بکاهید )غرا تبعیضیه می« مِن»)داریم 

 یعنی دیدن اما دین غیر خیره و ابزاری(.

تا اینجا این سه رکن را توضیح دادیم؛ یکی خود غض را که به معنای کم کردن از نگاه، یعنی خیره نشدن و نگاه ابزاری 

عضو  ایهم تبعیضیه باشد و بصر هم خودِ نگاه است، « مِن»نیست. داشتن؛ به معنای نگاه نکردن یا فرو بستن یا صرف النظر 

 کند.ن کارکردش که با عین فرق میبا حیث آ

حوم شود. این را هم تأکید کنم که مرنگاه ابزاری داشته باشید. به چه چیزی؟ اینجاست که مسأله متعلق مهم می :فرمایدآیه می

که این مِن تبعیضیه شاهد و گواه بر این است که غض به معنای صرف النظر است اند آقای خویی در بیان نظر خودشان فرموده

ا؛ کأن م اال مع ماذکرنیالئال « مِن»کنیم. این تبعیضی بودن و اگر ما غض را به معنای صرف النظر نگیریم، مشکل پیدا می

ت گفتیم که معنای غض البصر عبارت اس سازگار نیست اال با آنچه که ما« مِن»فرماید تبعیضی بودن مرحوم آقای خویی می

تبعیضی باشد هیچ راهی برای احتماالت دیگر باز « مِن»از صرف النظر فی خصوص االستمتاعات الجنسیة. یعنی کأن اگر 

لی و م، بلکه به معنای صرف النظر است.ترک النظر معنا کنیغض را به توانیم گوید ما نمینیست؛ مخصوصا اینکه ایشان می

د تبعیضیه توانمی« مِن»تواند تبعیضیه باشد و در عین حال غض به معنای ترک النظر باشد. می« مِن»این حرف درست نیست؛ 

اند، این را در معنایی که خودشان ذکر کرده« مِن»گوییم. اینکه ایشان منحصر کرده تبعیضیه بودن باشد به این معنایی که ما می

 درست نیست. 

 سؤال:

رف النظر ض باید به معنای صرا تبعیضیه گرفتیم، چه ضرورتی دارد که بگوییم غ« مِن»اگر ما استاد: اصل مسأله این است که 

 باشد؟

ر صرف النظر کنید، یعنی رویگردان شود، یعنی غی معنای آنتبعیضیه است، « مِن»با توجه به اینکه معنای  فرماید:میایشان 

ی کند توجه به زن را. بعضتبعیض می« مِن»ر خصوص استمتاعات جنسی؛ یعنی این زوجه و مملوکه را کالعدم فرض کنید د

کند؛ گاهی توجه و طمع به زن از روی شهوت است؛ یک قسمی از نظرات تبعیض می« مِن»توجهات در غیر مملوکه و زوجه، 

گوید ثل معامله کردن. آیه میو توجهات برای استمتاع جنسی است. یک قسم از توجهات و نظرها برای کارهای دیگر است، م

از بعضی از توجهات صرف نظر کنید؛ از آن توجهاتی که استمتاع جنسی به همراه آن است. و اال طمع در نساء برای معامله 
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ای نداریم جز اینکه غض را به معنای صرف نظر تبعیضیه باشد ما چاره« مِن»گوید اگر و سود بردن، اشکالی ندارد. ایشان می

 .بگیریم

د. چه اشکالی تواند مِن تبعیضیه باشاشکال به ایشان این است که ما حتی اگر غض البصر را به معنای ترک نظر بگیریم، باز می

را تبعیضی بگیریم اما در عین حال تالی فاسدی هم نداشته باشد حمل غض البصر بر ترک النظر. به عالوه، « مِن»دارد که ما 

گوییم اساسا غض البصر به معنای کم کردن از شدت نگاه است، یعنی نگاه استقاللی کنیم که میمی این احتمالی که ما داریم ذکر

نداشتن، اینکه دیگر ترک النظر نیست. این نگاه هست ولی نگاه ابزاری است؛ مقصود محاوره است اما برای محاوره ناچار 

  است که نگاه کند. مِن تبعیضیه با این احتمال هم سازگاری دارد.

ی گوییم، این حرف درستاش همانی است که ما میتبعیضیه است نتیجه« مِن»گویند چون پس آن مطلب آقای خویی که می

 تواند تبعیضیه باشد ولی در عین حال غض البصر به معنایی غیر از معنای مورد نظر ایشان حمل شود. می« مِن»نیست. 

م ه« مِن»فرماید متعلق غض البصر وجه و کفین است. ای مطهری میآییم. مرحوم آقحال به سراغ متعلق غض البصر می

چرانی؛ اند: نگاه شدید، استقاللی، همراه با چشمها دو دستهتواند تبعیضیه باشد؛ یعنی شما از شدت نگاهتان بکاهید. نگاهمی

صر ها دو نوع هستند. بست، چشمچرانی و آلی. پس ما دو نوع نگاه داریم؛ بصر دو نوع ادسته دیگر نگاه ضعیف، بدون چشم

کند کند، کارش دو جور است: گاهی چشم نگاه میگیریم؛ این چشم که نگاه میرا به معنای خود عضو به تنهایی در نظر نمی

ه نگاه تبعیضیه است، آیا این تبعیض مربوط ب« مِن»کند به نحو استقاللی. اگر ما گفتیم به نحو ابزاری و گاهی چشم نگاه می

ک بصر آلی و ت: ییا مربوط به متعلق نگاه است؟ اگر گفتیم این تبعیض به حسب ابصار است، یعنی بصر دو قسم اس است

 .یک بصر استقاللی

را تبعیضیه بدانیم، کأن همان چیزی « مِن»فهمیم. اگر بخواهیم جای این سؤال هست که ما این معنا را از خودِ غض میولی 

، «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»کنیم. داریم همان را ذکر می« مِن ابصارهم»ره با که غض بصر بر آن داللت کرده دوبا

بعضی از  «یغضوا»یعنی نگاه ابزاری داشته باشید، از شدت نگاهتان بکاهید. همین اول با کلمه « یغضوا»فرض این است که 

گوید غض اه خیره خارج شده است. وقتی میها خارج شده؛ از همین اول نگاه استقاللی خارج شده؛ از همین اول نگنگاه

شود، چرانی نداشته باشید. اگر این معنا از خودِ کلمه غض فهمیده میبصر داشته باشید، غض یعنی نگاه شدید، استقاللی و چشم

است،  عرا به حسب نگاه بدانیم. تبعیض برای آن جایی است که معنایی عام و وسی« مِن»دیگر وجهی ندارد ما این تبعیض در 

ما این دایره « یغضوا»خواهیم داخل در مراد قرار دهیم. در حالی که از اول در اینجا با خودِ کلمه ما بعضی از آن معنا را می

 یک تبعیضی را از حیث ابصار و نگاه برسانیم. « مِن»دیگری نیازی به این نیست که با لذا را ضیق کردیم؛ 

گویید بصر نیست. مگر اینکه کسی بگوید که غض اصال این معنایی که شما می دهد که تبعیض به حسب خودِپس این نشان می

ز امعنایش این است که دانیم، گوییم؛ ما که غض را به این معنا میما این را نمیولی ندارد؛ بگوید غض یعنی ترک النظر. 

که مثال اشد بی تواند مِن تبعیضیه به حسب نوع نگاه و چشمدیگر نمی« مِن»همین ابتدا دستور داده شده به خیره نشدن. پس 

سب مِن تبعیضیه باشد، این تبعیض به ح« مِن»پس اگر بخواهد این  داردنگاه استقاللی  و به عبارت دیگر کندچرانی میچشم
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گوید نگاه ابزاری داشته باشد، بصرتان )یعنی چشم( نگاه کند اما نگاه غیر خیره، نگاه آلی، نگاه عاری از چیست؟ می

 کند؟چیزی احتراز میچرانی. از چه رانی و چشمشهوت

ی و آلی خواهد بگوید به مؤمنین بگو نگاه ابزاراینجا ناچاریم این تبعیض را به حسب متعلق بدانیم؛ یعنی بگوییم در واقع می

واند به حسب تکنند. این تبعیض به حسب منظور إلیه است؛ دیگر این نمیداشته باشند هنگامی که به وجه و کفین نگاه می

اه تبعیض را تبعیضیه بگیریم و آنگ« مِن»د. به حسب متعلق بصر است. از این دو احتمال خارج نیست که یا باید نوع نگاه باش

را به حسب متعلق بصر، یعنی منظور الیه بدانیم. یعنی کأن معنای آیه این است که به مؤمنین بگو نگاه ابزاری و غیر خیره و 

 ، داشته باشند. (هاشاید دست)باشد و رانی به بعضی از بدن مرأة که صورتغیر شهوت

به غیر دست و صورت چه؟ اینجا دیگر دستور به غض بصر، یعنی کم کردن نگاه، نگاه غیر خیره به سایر اعضای آن وقت 

شود. چون یک اشکالی که برخی داشتند این بود که اگر این باشد، معنایش آن است که پس به سایر اعضا، بدن استفاده نمی

 اینها را خوب دقت کنید؛ ظرایف) در مقام بیان این مطلب است قطفشود نگاه این چنین داشت؟ نه، کأن این آیه عورت می به

ین بگو که پیامبر به مؤمن (شودشود. معنای آیه با صرف نظر از آن اشکال این میاینها فقط در مقایسه با انظار دیگر معلوم می

ابزاری و غیر استقاللی و خیره داشته باشند. غیر صورت چطور؟ غیر صورت اصال غض بصر به این معنا به صورت زنان نگاه 

 را تبعیضیه گرفتیم، پس تبعیض به حسب« مِن»شود. اگر نمی عورت غض به این معنا شاملچطور؟  شود. عورتشاملش نمی

 این نظر وجه است و احتماال کفین. ابصار نیست؛ تبعیض به حسب متعلق ابصار است که متعلق ابصار طبق 

در روایت ابوعمرو زبیری، در روایت )اینکه چطور در این روایات بحث عورت مطرح شده؛ در مورد اشکال چهارم و اما 

دهند یکنند این آیه را و توضیح م. وجه اینکه امام)ع( تفسیر می(تفسیر نعمانی و وصیت امیرالمؤمنین)ع( به محمد بن حنفیه

این معنا نسبت به عورت هم هست؛ نه، عورت نگاه کردنی نیست، نگاه به آن حرام  این است که گمان نکنید غض البصر به

خواهد بفرماید که این آیه در واقع دستور به غض است. اگر ما دلیل تفسیر این آیه توسط امام)ع( را این بدانیم که امام)ع( می

که موقع محاوره الزم است. متعلق این چیست؟ البصر داده و منظور از غض البصر هم نگاه غیر خیره و نگاه ابزاری است 

هم به همین جهت آورده « یحفظوا فروجهم»فرماید به عورت نگاه نباید بشود و صورت زن. غیر صورت چطور؟ امام)ع( می

شده است. آن وقت با روایت سعد اسکاف که شأن نزول آیه را بیان کرده سازگار است؛ مانعی هم از قِبل این روایات که 

نها دستور داده شده تا ضرورتی پیش نیامده، ـ البته ایآید. کأن وقتی که این آیه نازل شد، اند به عورت پیش نمییر کردهتفس

کنند؟ بعد وقتی هم که ضرورت پیش آمد، کاری در آیه نیست و توضیحات بنده است ـ نباید نگاه کرد. چرا به زنان نگاه می

فرماید اصال تا نگاه کنند ولی نگاه غیر خیره. آن جوان خیره شده بود؛ خداوند می ای صورت گرفت،پیش آمد، محاوره

ضرورتی پیش نیامده به زنان نباید خیره شوید. ضرورت هم پیش آمد، غض بصر کنید. آن وقت از چه چیزی غض بصر 

ارج از ضرورت است؛ اقتضا کنید از شدت نگاه به صورت او بکاهید. غیر صورت چطور؟ این خکنید؟ وقتی که محاوره می

 برای نگاه به غیر صورت نیست. 
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خواهد بفرماید این آیه به معنای این نیست که غض بصر این روایات هم که این را حمل بر عورت کرده، در واقع امام)ع( می

ن روایات حتمال اینکه ایای که ما گفتیم که ابه عورت هم باید صورت بگیرد. نه، به عورت نباید نگاه شود. به ویژه این نکته

 باشند و نه تفسیر غض.« وا فروجهمیحفظ»در مقام تفسیر 

غایت مایمکن أن یقال در تثبیت کالم و نظر شهید مطهری این است؛ عالوه بر این، قرینه هم داریم. ما تا اینجا متن خودِ این 

گفتیم؛ اشکاالتی هم که ممکن بود متوجه این نظریه شود این آیه و مفردات و ترکیب آن را توضیح دادیم؛ انظار مختلف را هم 

 را گفتیم. 

 سؤال: 

 وضیح دادم. توانست منشأ شبهه باشد تتوانیم درست کنیم. چون بیشتر روی تبعیضیه بودن میاستاد: اگر زائده هم باشد ما می

است که  ایما یکی دو قرینه بر این نظر داریم؛ مخصوصا در اینکه متعلق غض بصر چرا وجه و کفین است. این حلقه مفقوده

باید آن را تقویت کنیم. سایر موارد تمام است و مشکلی ندارد. ما دو هفته در این آیه معطل شدیم ولی واقعا الزم است؛ چون 

جزء احکام نظر است و در جاهای مختلف کتاب النکاح به این آیه در مسائل متعدد  ای است کهخود این آیه اصال یک آیه

استناد شده است. باالخره باید یک جا تکلیف معلوم شود؛ اینکه ما هر کجا رسیدیم بگوییم به خاطر آیه غض، خب معنای 

 توان به آن استدالل کرد. آیه غض چیست، دلیلش چیست، چطور می

 سؤال: 

« مِن»گویم که تواند زائده باشد. االن هم میمی« مِن»زند. من آنجا گفتم ای نمیکدام باشد، به این استدالل لطمهاستاد: هر 

ان ندارد گویند امکگویند امکان ندارد که زائده باشد؛ برخی میها میکند. بعضیتواند زائده باشد و هیچ مانعی تولید نمیمی

بگیریم، اشکالی  هدو احتمال هست و توضیحاتی که در این جلسه بیان شد که اگر هم تبعیضیگویم هر که تبعیضیه باشد. من می

 کند.تولید نمی

 سؤال:

ن نظر کنم که ایای که بر تأیید این نظر هست و گمان میراجع به این موضوع تأمل داشته باشید. من یکی دو قرینهاستاد: 

اند ولی این شواهد و حواشی خیلی مهم است. یک مختصر توضیحی دادهدرباره آیه درست است و خود مرحوم شهید مطهری 

را دوستان تأمل کنند؛ یا اشکاالت شما قوی است است کنم. حاال اشکاالتی که مدنظر در جلسه آینده این دو قرینه را ذکر می

 شوید. برم یا شما تسلیم میو من دست تسلیم باال می
 «نیوالحمد هلل رب العالم»


