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

 گذشته خالصه جلسه

و تقریباً بیش از ده جلسه درباره مفاد و مضمون این آیه و داللت آن بر حرمت نظر به  طوالنی شدبحث درباره آیه غض 

داللت بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا ندارد؛ اما اینکه بر چه چیزی داللت  آیهاجنبیه مطلقا بحث کردیم. تا اینجا معلوم شد که 

ای معتقدند داللت بر حرمت کند، عدهدارد، این محل اختالف و بحث است. برخی معتقدند داللت بر حرمت نظر به عورت می

به مایجب ستره دارد که البته این نظر به عورت مماثل و بدن المرأة مطلقا دارد، گروهی معتقدند این داللت بر حرمت نظر 

 مایجب ستره به ادله دیگر باید معلوم شود و اینجا چیزی بیان نشده است. 

اجماال عرض کردیم با توجه به معنایی که برای غض شده و همچنین با توجه به یک قرینه لفظی و معنوی در آیه بعد، مفاد 

؛ یعنی از نگاه خیره و شهوانی و مقصود استسبت به وجه و کفین و مضمون آیه اجماال تا اینجا این است که غض بصر ن

های زن، باید نگاه آلی و ابزاری که برای محاوره و مخاطبه استقاللی به وجه و کفین خودداری شود؛ نگاه به صورت و دست

 مورد بررسی قرار گرفت.ی که متوجه این بیان بود الزم است باشد. اشکاالت
 اشکال اول

ا ظهر ال یبدین زینتهن اال م»ال که ممکن است متوجه قرینه لفظی باشد این است که اگر ما گفتیم منظور از فقط یک اشک

این باشد که یعنی ماظهر من الزینة، این تحصیلِ حاصل است؛ نهی از ابداء زینت در مواردی که خود به خود ظاهر  «منها

های خود را آشکار نکنید مگر آن مقداری شود که زینتاین میاست، این تحصیل حاصل است و محال است. چون معنای آیه 

را تفسیر کردیم به ماظهر بنفسه، آنچه که ظاهر شدن آن غیر « ما ظهر منها»که خود به خود ظاهر است. چون ما این عبارت 

غو ود ظاهر است؛ این لکند از ابداء و آشکار کردن زینت، مگر در جایی که خود به خاختیاری است. اگر بگوییم آیه نهی می

 است، چون ماظهر بنفسه یا غیر اختیاری این دیگر اخفائش تحت قدرت مکلف نیست تا نهی از ابداء آن داده شود. 
 بررسی اشکال اول

ن جهت شود فلذا اشکالی از ایاستثنا، استثناء منقطع میفرقش این است که این اشکال هم وارد نیست؛ چون طبق این احتمال، 

ی فرو کاستن شود، یعنرسد که در آیه غض دستور به غض بصر داده میکند. بنابراین برخالف انظار دیگر، به نظر مینمیتولید 

بلکه نگاهش به مقدار الزم در گفتگو و آن هم آلی باشد و نه نگاه استقاللی و همراه با  ،اینکه نگاه نکند نهاز نگاه و دیده، 

 شهوت.
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 اشکال دوم

برخی از دوستان در این مسأله اشکاالتی داشتند که خوب است اینها را مورد به مورد بررسی کنیم. یک اشکالی که یکی از 

ه اند. کسر و نقص یعنی محدودهای لغت غض را اکثرا به معنای نقص و کسر آوردهدوستان مطرح کردند این بود که در کتاب

قه وسیعی در محدوده دید قرار گیرد، یک محدودیتی در دایره دید ایجاد شود؛ ما نگاه را کم کردن؛ یعنی به جای اینکه منط

این  گویند غض بصر کنید، یعنیگیرد اما وقتی میکنیم یک محوطه وسیعی در دایره دید ما قرار میوقتی به روبرو نگاه می

و  خطی بکشند که باالتر از آن را نگاه نکنیددایره را محدود کنید و از آن بکاهید. مثال فرض بفرمایید مثل این است که یک 

 توان آیه غض را اینطور معنا کرد.لذا با توجه به این مطلب دیگر نمیچشم به زمین بدوزید. 
 بررسی اشکال دوم

ای های لغت مخصوصا در این آیه چنین استفادهعرض کردیم که با توجه به آنچه که ما در معنای غض گفتیم، از کتاب

های لغت ذکر شده ولی معنای نقص و غض، ترک النظر یا اطباق الجفن علی چون غض و نقص و کسر در کتابشود. نمی

الجفن نیست. معنای غض بصر أی تضعیفه عن حدّته، یعنی تضعیف نظر و بصر از شدتش؛ شدت نگاه را کم کردن، از شدت 

نگاه  اند که از شدتگفته، و این آیه را اینطور معنا کردهنگاه کاستن. این را هم مفردات راغب گفته و هم صاحب مجمع البیان 

 بکاهید؛ این با شأن نزول آیه هم سازگار است. 

د از خواهد بگویسازد. یعنی آیه مییس اللغة آن را به کف نظر معنا کرده و کف نظر با همه این موارد مییدر کتاب مقا سؤال:

کند. یک جا نگاه نکردن است و یک جا نگاه حسب موارد مختلف فرق میما حرم اهلل نگاه خود را حفظ کنید و این به 

 شهوانی نداشتن.

ان گویید منظورتان از این بیاستاد: آن عنصر مشترکی که به نظر شما در همه آن مصادیق وجود دارد چیست؟ باالخره شما می

گاه نکردن و یک مصداق دیگرش کفّ آن است که غض یک معنایی دارد که یک مصداق آن نگاه آلی است، یک مصداقش ن

خواهیم این را به عنوان و حفظ نگاه از نگاه شهوانی. آن قدر مشترک و جامع بین همه این مصادیق که باالخره اگر ما می

معنای لغوی غض بگوییم، به نظر شما چیست؟ ..... کف النظر یعنی حفظ النظر؛ این شامل فرو بستن و اطباق الجفن علی 

ن این دگویید نگاه کرکنید و از طرف دیگر میت. ...... شما چطور کف النظر را از یک طرف شامل نگاه نکردن میالجفن نیس

، ته باشدداش آیا کف النظر یا حفظ النظر شامل جایی که انسان نگاه کند ولی نگاه غیر شهوانی ؟گیردچنینی را هم در برمی

 یعنی ناگوییم به این معا غض البصر میداری. اگر کف البصر یف یعنی خویشتنشود؟ ....... کفّ یعنی چه؟ کشامل این هم می

کند بازداشتن از اصل نظر و هم بازداشتن از یک نوع گویید هم داللت می؛ این بازداشتن نظر شما میباشد بازداشتن نظر

است که این معنا حقیقی است یا  خاصی از نظر. پس اگر غض به معنای کف النظر و بازداشتن از نظر باشد، سؤال من این

اند و هیچ کدام دیگر از اند. فقط یک یا دو مورد به معنای کف آوردهمجازی؟ اکثر لغویین کسر، نقص و خفض معنا کرده

اند. اند؛ نه العین، نه تاج العروس، نه لسان العرب، نه صحاح اللغة، نه المحیط، هیچ کدام کف را نگفتهلغویین کف را نگفته

را به ها این خواهد که ما با توجیهاته میاند و بین کف، و نقص و کسر فرق است. خیلی مؤونابراین اکثر لغویین این را نگفتهبن

 اند. هم برگردانیم. ما االن باید ببینیم اهل لغت چه معنا کرده
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 یس هم اولبدر همان مقاکه تنزل کنیم، سؤال من از شما این است که آیا کف معنای حقیقی است یا مجازی؟ هم از این جهت 

کنند؛ هر چند کف را نگفته است. در حالی که باالخره بنای لغویین بر این است که استعماالت حقیقی را بیشتر در ابتدا ذکر می

و  هاشود، معانی الفاظ و واژهشود و در لغت ذکر میلغت معنا می کتب درکنند، چون آنچه استعماالت مجازی را هم بیان می

استعماالت آنهاست؛ اعم از اینکه حقیقت باشند یا مجاز. به هر حال االن باالخره شما اگر بگویید این معنای حقیقی است، 

و در این آیه این معنا اراده شده، این معلوم نیست؛ چون در اکثر لغت این ذکر نشده است. اگر بگویید معنای مجازی است 

زنید؟ چون اگر معنا مجازی باشد، مسلّماً احتیاج به قرینه دارد. ای شما این حرف را میسؤال ما این است که به چه قرینه

 شود. معنای مجازی بدون قرینه نمی

 سؤال: 

ه عورت یا نسبت به ماحرّم اهلل. هر کدام از موارد بسیاری غض استعمال شده؛ یا نسبت بدر استاد: شما فرمودید در روایات 

رک النظر گیرید که تاین دو که باشد، این به معنای ترک النظر است و نه به معنای کف النظر. چرا شما اینها را شاهد بر این نمی

عنا که گاه به این منکه شاهد شماست، آنجا دیگر حفظ  بما حرّم اهلل و ترک النظر بالعورة باید مقصود باشد؟ در آن روایاتی

نوع نگاه را عوض کند نیست، در آنها عدم النظر مقصود است؛ حاال یا بستن چشم یا نظر را به زمین دوختن و خفض که 

زنید هیچ کدام شاهد بر این نیست که غض به معنای کف النظر باشد. آن مواردی که شما مثال میمیکنایه از نگاه نکردن 

ی اینکه کنیم. یکمعنای ترک است؛ ما قبالً هم گفتیم ما در دو مرحله درباره معنای غض بحث می است. فوقش این است که به

ر آییم که ببینیم به چه معناست. داصال در لغت به چه معناست؛ بعد به سراغ استعماالت در محیط دین و روایات و آیات می

 هم مالحظه فرمودید کهروایی نیامده است. در استعماالت  هالغت نه به معنای کف، نه معنای ترک، نه به معنای بستن پلک

و امثال اینهاست که آنجا صوت قطع « واغضض من صوتک»گفتیم معنایش همان نگاه خیره نداشتن است؛ که شاهد آن هم 

 دهد نه سخن نگفتن و قطع صدا. آید. دستور به پایین آوردن صدا میشود بلکه صدا پایین مینمی

 سؤال: 

رف رفتند و با صدای بلند حنه، اینطور نیست؛ منظور این است که صدا را پایین بیاورید. چون نزد پیامبر)ص( می استاد:

 زدند؛ اینجا منظور این است که با رسول خدا)ص( آرام سخن بگویید. می

 توانیم با شما همراهی کنیم. پس از این جهت خیلی نمی

 سؤال: 

سازد، کم کردن نگاه و مخصوصا تفسیری که ه آنچه که با معنای نقص، غض، کسر میاستاد: در لغت مالحظه فرمودید ک

 مفردات دارد که نقص و خفض و کسر را کاستن از شدت نظر معنا کرده، گفته ما خیلی مخالفتی با سخن لغویین ندارد. 

ان نگاهتان را حفظ کنید. طبق بی اما راجع به بخش دوم؛ فرمایش شما این بود که اگر غض به معنای کف النظر باشد، یعنی

خواهد به آن متعلق شود چیست؟ چون فرض این است که در مِن تبعیضیه است. اینجا آن بعضی که این حکم می« مِن»شما 

أن بصر کند. یعنی کبعض میآید، در واقع دارد افراد مدخولش را تبعیض و بعضمواردی که مِن تبعیضیه بر سر چیزی در می

؛ یک دسته مشمول حکم غض هستند و یک دسته مشمول حکم غض نیستند. سؤال ما این است که این تبعیض دو نوع است
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ر دهد به غض البصر و به قول شما کف النظر؛ کف النظگیرد؟ یعنی آیه دستور مینسبت به ابصار، کدام یک از این اقسام را می

ورت بگیرد، چیست؟ ..... پس غض به معنای کاستن از از چه چیزی؟ آن ابصاری که الزم است نسبت به آن غض بصر ص

تواند باشد. موارد حرام به کلی باید نظر به آنها از بین برود. نگاه و حفظ به آن معنای جامعی که همه موارد را در برگیرد نمی

. هایی که حرام است، نگاههاها و دیدهغض کنید در بعضی از نگاه)خواهد متعلق به بصر شود، ..... باالخره این حکمی که می

آورید؟ .... سؤال این است که اوال این یک ادعاست که دلیلی بر آن اقامه نشده است؛ این ماحرّم اهلل را شما از کجا می (......

های هخواهیم از دانستکنیم. ...... ما نمیقرینه بر اینکه متعلق غض بصر ماحرم اهلل است چیست؟ ما از شما مطالبه قرینه می

 رساند؟ عرض ما این استدانیم نظر به اجنبیه حرام است. اما آیه چه معنایی را میخودمان به آیه تحمیل کنیم؛ بله، ما هم می

 علق غض بصر ماحرم اهلل است چیست؟که قرینه بر اینکه مت

ارد.  نظر به آنها اشکالی نددانیم که بسیاری از ماحرم اهللدهد، ما میاینکه اگر آیه دستور به غض بصر عما حرم اهلل میدیگر 

این آیه است؟ چرا نیست؟  خمر، آالت قمار، آالت موسیقی )بر یک فرض(، اینها همه ماحرم اهلل است. آیا این هم مشمول

....... 

 لکهبهمه ماحرم اهلل هم منظور نیست  کنید؛ یکی اینکه متعلق غض بصر ماحرم اهلل است، دوم اینکهشما دو ادعا دارید میپس 

خواهد. فرض کنید که چیز دیگری نداریم و است. هم ادعای اول و هم ادعای دوم شما قرینه میمقصود بعضی از ماحرم اهلل 

قُل لِِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ »فهمید؟ گوییم شما از این آیه چه میدهیم و میرا دست کسی می 03و  03فقط آیه 

هَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُ وَقُل لِِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  ﴾33﴿مْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَـّ

عُولَتِهِنَّ بُ یَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِوَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْ

هِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِ

نَّ وَتُوبُوا هِجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِأُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِِّجَالِ أَوِ الطِِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْ

هِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ، دهد از بعضی از ماحرم اهللفرمایید آیه دارد دستور به غض بصر می. شما می«إِلَى اللَـّ

 ، چرا؟ کنیدآن هم نه مطلق ماحرم اهلل. این ماحرم اهلل را از کجا آوردید؟ شما بخشی از ماحرم اهلل را خارج می

توانید بگویید که ماحرم اهلل از خارج و از ادله دیگر باید معلوم شود که چیست؛ این آیه در مقام بیان حاال سؤال دوم را می

حرام است اال ماخرج بالدلیل. آن  سایر محرماتآن نیست. این یعنی طبق این دلیل عام، حتی نظر به آالت قمار، خمر و 

م توانیشود این حرف را زد؛ نمیای بگردید که نظر به آالت قمار و خمر را برای شما جایز کند. نمیوقت باید دنبال ادله

 بگوییم عموم این آیه مطلق نظر به ماحرم اهلل را حرام کرده، نظر به محرمات را حرام کرده و بعد به دلیل خاص استثنا شده

 نظر به آالت قمار و ... و این چه بسا تخصیص اکثر باشد که مستهجن است. نظر به خمر و بسیاری موارد مثل

 سؤال: 

استاد: این خیلی تالی فاسد دارد که مطلق ماحرم اهلل متعلق غض بصر است که به نحو عام بخواهد همه را ثابت کند. بعد ما 

 بال ادله مجوزه برای نظر به چیزهای حرام. یک عام این چنینی داشته باشیم و برویم دن
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فرمایید ماحرم اهلل، یعنی چه؟ آنچه که خدا حرام کرده؛ یعنی بدن المرأة، یعنی ماحرم اهلل من سؤال این است که اینکه شما می

ق با این آیه فر« ضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُ»المرأة؟ ...... قرینه شما در این آیه چیست؟ ....... اصال شأن نزول آیه 

اند، ما اینها را به عنوان اطالقات و اند. ولی وقتی اینجا کنار هم در قرآن قرار گرفتهکند و اینها در دو مناسبت نازل شدهمی

ر به اجنبیه لت بر حرمت نظتوانیم استفاده کنیم. ....... پس شما باید بفرمایید آیه دالمقیدات، یا عام و خاص، یا قرائن لفظی می

گویید ماحرم اهلل، هم ماحرم اهلل نیست بلکه اجنبیه است. پس شما باید بفرمایید آیه به راحتی داللت مطلقا دارد. ....... شما می

دش به وبر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا دارد. ..... این از لوازمی است که باید به آن ملتزم شوید؛ در حالی که قطعا این آیه خ

کنم که در آیه هایی که در آن هست، بدون قرینه چیزی از آن مشخص نیست. ..... من از شما سؤال میحسب الفاظ و واژه

هَ خَبِیرٌ بِمَا» ست؟ علق غض بصر چیمت «یَصْنَعُونَ قُل لِِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَـّ

تواند قرینه بر این باشد. اگر بخواهید روایت سعد اسکاف را مالک قرار دهید، اتفاقا این روایت بیشتر وجه .... شأن نزول نمی

و کفین را تقویت می کند. ..... نظر شهوانی معنا ندارد؛ اینکه کسی در ذهنش خیال حرام کند یک بحث دیگری است. تنها 

 شکال بود، این بود که گردن و یک مقداری از سینه هم باز بوده است.جایی که مورد ا
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