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

 

 خالصه جلسه گذشته

بحثی که از مسأله نظر به قدمین باقی مانده، دو دلیل دیگر از ادله قائلین به حرمت نظر به قدمین است. تا اینجا دو دلیل از 

تواند عدم جواز نظر به قدمین را ثابت کند. ادله قائلین به حرمت نظر به قدمین را ذکر کردیم و معلوم شد این دو دلیل نمی

برخی از آیات و روایات در این زمینه مورد استناد قرار گرفته است؛ دیگری هم برخی  یکی عمومات حرمت نظر بود که

ند خواستکند و با ضمیمه مالزمه عدم جواز نظر با لزوم ستر، میلزوم ستر قدمین می بر روایات که به حسب ظاهر داللت

 کردیم.  رددلیل را ما ذکر کردیم و آنها را نتیجه بگیرند که پس نظر جایز نیست. این دو 
 دلیل سوم: سیره متشرعه

سیره  قد هستنداند. اینها معتاما دلیل سوم، سیره متشرعه است؛ دقیقاً همان چیزی که قائلین به جواز هم به آن استناد کرده

ی روی پا پوشیدند، به حدی بلند بود کههایی که زنان میلباس گزارشاتمتشرعه بر ستر قدمین بوده و در گذشته بنابر برخی 

شود، امام)ع( فرمود: هایش بلند است و کشیده میمهران که درباره مردی است که لباسروایت سماعةبنپوشاند. آنها را می

شود که لباس زنان این چنین بوده که حضرت از تشبه به آنها در این نوع لباس منع ؛ معلوم می«کره أن یتشبه بالنساءألانی »

، این «کانت تجرّ ادارعها و ذیولها»یتی که در مورد فاطمه زهرا)س( در جلسه قبل خوانده شد که کرده است. یا مثالً روا

پوشاندند؛ البته قهراً کف پا هنگام راه رفتن پوشیده شود که سیره متشرعه بر این منوال بود که روی پاهای را میمعلوم می

 ه متشرعه بر ستر قدمین بوده است.که سیرکند هرحال مستدل در مقابل قائل به جواز ادعا میاست. به

گیرد عدم جواز نظر را، آن هم به این دیدند، نتیجه میآن وقت از ستر قدمین که متشرعه خود را ملزم به پوشاندن آن می

ر خانه دطریق و بیان که ستر در برابر ناظر اجنبی است واال اگر ناظر اجنبی نباشد، ستر لزومی ندارد؛ معنا ندارد به کسی که 

ضمیمه  بنابراین سیره متشرعه با ایناست و فرض هم این است که در حال صالة نیست بگویند باید پاها و مویت را بپوشانی. 

 کند بر عدم جواز نظر به قدمین.یداللت م
 دلیل سومبررسی 

ه جواز نظر به قدمین در بررسی ادله حرمت نظر به قدمین و آنچه در بیان ادلپاسخ به این دلیل هم از آنچه که تا به حال 

 شود.روشن میگفتیم، 
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م کند به اینکه این سیره را نتوانیای که ما را هدایت میترین نکتهاین از نظر صغری محرز نیست. واقع این است که مهم :اوالً

نوع  ین است که اینپوشانده، واقع اهای زنان به این اندازه بلند بوده که روی پای آنها را میبپذیریم این است که اگر لباس

پوشش و لباس مزاحمت جدی دارد با کارهای متعارف زنان، راه رفتن در کوچه و خیابان، اینکه در حین راه فتن هم مواظب 

جموع ای در دست داشتند؛ یعنی مها زیر پا نرود و زمین نخورند، نوعاً باالخره اینها بچه داشتند، وسیلهاین باشند که این لباس

ها به این حد بلند بوده که روی رسد که پوششبیند این یک امر بعیدی به نظر میسنجد، میکه انسان با هم می این امور را

 پوشانده است. لذا این سیره شاید قابل اعتماد و قابل قبول نباشد. پاها را می
 دلیل چهارم: اجماع

ند اگویند این اجماعی و اتفاقی است و همه بر این عقیدهشده است. می ادعادلیل چهارم، اجماعی است که بر عدم جواز نظر 

د اند، اگر مرور شوکه نظر به قدمین حرام است. آن وقت عبارات و مطالبی که اصحاب در این باره در کتب فقهی ذکر کرده

ول گوید. اما واقع مطلب این است که باید ببینیم قکه مستدل میاست هایی لبته اینها حرفاند؛ اشاید همه به نوعی این را گفته

 ت آمده یا تلویحاً بیان شده است.به اجماع به صراحت در این کلما
 دلیل چهارمبررسی 

اند این باب حرمت نظر به قدمین را اجماعی دانسته ، عمدتاً ازاند که نظر به قدمین جایز نیستکسانی که به اجماع استناد کرده

، حرام است نگاه کردن به غیر «یحرم النظر الی ما عدا الوجه و الکفین من المرأة»این محور ذکر شده که فقها که در عبارات 

 ها و صورت زن باالجماع؛ یعنی در تمام عباراتی که ذکر شده، این چنین است. دست

 خوانم.ت را برای شما میمن چند مورد از این عبارا

نه او اما االجنبیة التی بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة و الحاجة الی نظرها ف»: فرمایدمی محقق ثانی در جامع المقاصد .9

. معقد اجماع چیست؟ ما عدا الوجه و الکفین من المرأة. اتفاقاً محقق «وجهها و کفیها اجماعا یحرم علی البالغ نظر ما عدا

 را تفاده کردیم که حداقل ایشانتمسک کرده و آنجا ما اس «والیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»که به آیه  است یثانی از کسان

 یم جزء قائلین به منع قرار دهیم.تواننمی

دای ع، در ما«تحریم نظر الرجل الی المرأة األجنبیة فیما عدا الوجه و الکفین اجماعیٌ»فرماید: شهید ثانی در مسالک می .2

ر گویند غیشود. از این باب است که میشامل قدمین هم می «عدا الوجه و الکفینما»گویند می وکفین اجماعی است  وجه و

شود؛ دست و صورت، حرمت نظر دارد. قدمین، مما عدا الوجه و کفین است و عنوان ما عدا الوجه و الکفین شامل آن می

 است. بنابراین مثل سایر اعضای بدن زن، نظر به آن حرام

ه . باز اینجا ب«ال خالف بین االصحاب ظاهراً فی تحریم النظر منها الی ما عدا الوجه و الکفین»فرماید: صاحب مدارک می .0

 اند.مشمول حکم حرمت نظر دانسته شود، این را همشامل نظر به قدمین می «ما عدا الوجه و الکفین»اعتبار اینکه 

لنظر الیها یحرم النظر الی ما عدا الوجه و لجنبیة ال یرید نکاحها و ال حاجة ل اک»فرماید: فخر المحققین در ایضاح می .4

؛ نه فقط نزد علمای امامیه بلکه نزد علمای اسالم این چنین است که هر زن نامحرم «الکفین منها باالجماع عند علماء االسالم

 نظر به ما عدا الوجه و الکفین حرامٌ اجماعاً.  دارد و نیازی به نظر به او نداردکه البته قصد ازدواج با او ن
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ال اعلم خالفاً فی تحریم النظر الی المرأة االجنبیة فیما عدا الوجه و الکفین »گوید: م میمحقق سبزواری در کفایة االحکا .5

 و الکفین حرمت نظر دارد اجماعاً.فرماید که ما عدا الوجه ؛ این هم همین را می«من غیر ضرورة

خواهم ارات زیاد است و من نمی. عب«مطلقاً فی غیر الوجه والکفین النظر خالف فی أنه الیجوز»ال فرماید: شیخ انصاری می .6

 همه آنها را ذکر کنم. 

پس اجماعی که ادعا شده، اوالً در هیچ کدام به صراحت عنوان قدمین در معقد اجماع ذکر نشده است؛ فقط از باب شمول ما 

چون این  اندگفتهعدا الوجه و الکفین نسبت به قدمین و اینکه حرمت نظر فی ما عدا الوجه و الکفین اجماعی هستند، آقایان 

 شود این اجماعی است.پس معلوم میشود، عنوان شامل قدمین می

عبید داللت بر جواز نظر به وجه و کفین را پذیرفت، بنصاحب ریاض که عبارت ایشان را قبالً خواندیم که در روایت مروک .7

االشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز  الیقدح فیه»گوید اما به اعتبار اینکه آن روایت مشتمل بر قدمین است، می

، شاید تنها کسی که به نوعی به تصریح مسأله اجماع بر حرمت نظر به قدمین را ذکر کرده، صاحب ریاض است؛ «النظر الیها

گوید این میکند، عبید بحث میبنوقتی درباره روایت مروکشاید در عبارات شیخ انصاری هم به نوعی این مسأله باشد که 

روایت به جهت اشتمال بر یک حکم خالف اجماع قابل قبول نیست. یا رأساً حتی حکم جواز را از این روایت نسبت به وجه 

ذارند ـ و به گگذارند ـ یعنی جواز نظر به قدمین را کنار میکنند، یا اینکه به طریقی ذیل را کنار میو کفین هم استفاده نمی

اند، هرحال در عباراتی که مالحظه فرمودید مسأله حرمت نظر را ذکر کردهکنند. اما بهو کفین استناد می حکم جواز نظر به وجه

عبید نبمقام بررسی روایت مروکدر «. یحرم النظر الی ما عدا الوجه و الکفین من المرأة االجنبیة»اند که نوعاً این چنین آورده

مل الجمله، یا تماماً یا بعضاً؛ به جهت اینکه مشتاین روایت قابلیت استدالل ندارد یا بالجمله یا فی اند کههم اشاره به این کرده

 بر یک حکم خالف اجماع است. 

توانیم بگوییم یک شهرت قوی بر حرمت نظر به قدمین وجود دارد. اما اینکه اجماع باشد، طور که قبالً عرض شد، میهمانلذا 

نحوی که بتوانیم رأی معصوم)ع( را از این اجماع کشف کنیم، این قابل اثبات نیست. اجماع بهآن هم اجماع محصل و قطعی 

منقول ال اعتبار به؛ اما اجماع محصل و قطعی بر اینکه نظر به قدمین جایز نیست، این قابل اثبات نیست. یا از این باب که 

جه و اند و اینکه ما عدا الوعمدتاً وجه و کفین را گفته اصالً در بسیاری از کلمات تعرض به این مطلب صورت نگرفته است؛

الکفین حرام است، اما اینکه واقعاً نسبت به تعمیم حکم به قدمین هم توجه و عنایت داشتند، این خیلی روشن نیست. لعل 

 ی به این الحاقق به وجه و کفین است؛ چنانچه عده بسیار کمبرخی از این باب است که آن هم ملحعدم ذکر قدمین از دید 

اند. لذا واقع مطلب این است که زمانی که کلمات مدعیان اجماع و هم برخی از کسانی که گمان شده که به نوعی تصریح کرده

خن کسانی به س وقتیتوانیم بگوییم که این اجماع محرز نیست. شود، میآنان جزء مجمعین هستند و نحوه بیان آنها بررسی می

کنیم، بعید نیست که بگوییم این استدالل خودش اند مراجعه میاستدالل کرده «والیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»که به آیه 

 دهنده الحاق قدمین به وجه و کفین است؛ چون ماظهر منها حتماً یکی از مصادیقش روی پاها هستند. تلویحاً نشان
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 کلی بحث درباره نظر به قدمیننتیجه 

نظر به قدمین، به نظر ما تمام نیست. ادله جواز هرچند برخی مبتال به اشکال است اما برخی از آنها بنابراین ادله منع و حرمت 

 تواند اثبات جواز نظر به قدمین کند. بعضی از آنها می پذیرش است. وقابل 

طور که گفتیم، الجواز الیخلو عن قرب. البته احوط آن است که اجتناب شود از نظر به قدمین. هذا تمام الکالم فی لذا همان

 حکم النظر الی القدمین.  
 نظر به تصویر زنحکم 

ظر به اند، حکم نشود و البته در متن تحریر هم ذکر نشده و متعرض آن نشدهای که به دنبال این بحث مطرح میاما یک مسأله

المرأة است. تا اینجا بحث از نظر به خود مرأه بود؛ حاال جسد المرأة از سر تا پا که مستثنیاتی دارد و برخی از  تصویر

گوییم. اما آنچه که تا اینجا گفتیم، اجماالً اینکه نظر به وجه و کفین جایز است اما نگاه کردن به سایر مستثنیات را بعداً می

گوییم یک معنای عامی دارد. تارة تصویر ثابت ث در تصویر المرأة است؛ تصویر که میاعضای بدن زن جایز نیست. االن بح

ای از تصاویر است که است و به اصطالح عکس است، و اخری متحرک است که همان فیلم است؛ فیلم در حقیقت مجموعه

 عنیگوییم تصویر المرأة، یمیشود. حکم نظر به تصویر المرأة چیست؟ وقتی گیرد، متحرک میپشت سر هم وقتی قرار می

و جسد.  کند بین تصویر و بدنجایز نبود، نظر به تصویر هم جایز نیست یا اینکه فرق می طور که نظر به عین جسد مرأةهمان

شود؛ یک نقاشی از یک مدل یا یک است، مثل آنجایی که نقاشی کشیده می ین تصویر، تصویر نزدیک به آن مرأةگاهی ا

ه بخشی گیرند. اینها مسائلی است ککند تا تصویری که امروزه از اشخاص میشود. این فرق میکشیده می شخصی توسط کسی

 از آن جدید است و بخشی از آن از گذشته مطرح بوده است. 

د افتد، مخصوصاً اگر نور مهیا باشایستد، تصویرش داخل آب مینظر به تصویر زن در آب؛ گاهی یک کسی کنار آب که می

کننده هر تصویری است و مثل آینه است. گاهی تصویر ادی نوزد که سطح آب تکان نخورد. این خودش بهترین منعکسو ب

بینید تصویر آن زن است و نه خود او. گاهی تصویر با واسطه این شود؛ آنچه که شما در آینه مییک زن در آینه منعکس می

شود و هیچ مشکلی هم ندارد. تصویر زن در فیلم، تصویر زن در میابزار است؛ یعنی تصویر است و اطالق تصویر بر آن 

عکس، یعنی عکس و فیلم او، نقاشی زن که یک قرابت و شباهتی دارد و یا ممکن است آنقدر زیبا نقاشی کنند که عین همان 

ندارد  گویند اشکالها میضیچهره واقعی باشد. تصویر در آب. اینها هرکدام جهاتی دارد؛ مثالً در نظر به تصویر زن در آب، بع

شود اند، این است که چون آنجا تصویر کمی مبهم میهایی که ذکر کردهگویند اشکال دارد. یکی از استداللو برخی دیگر می

ها را عرض خواهم کرد که اصالً و با خودش فرق دارد، مثالً ممکن است بگوییم اشکالی ندارد. حاال ریشه و مصب این نزاع

ن نزاع که آیا جایز است یا نه، چیست و آیا مربوط به یک برداشت عرفی از همان ادله نظر است یا دلیل دیگری ریشه ای

 شدت مبتالبه هستند.ی از آنها بهاینها مسائلی است که مهم است و برخداریم. 

ند ـ نظر به خود مرأه است یا نظر به کهای خیلی قوی که از فاصله دور چهره را نزدیک مینظر با دوربین ـ دروبین همچنین

کند. یا نظر من وارء الزجاج؛ مثالً یک خانمی وراء شیشه است و تصویر المرأة؛ این به نوعی با تصویر در آب و آینه فرق می

ت؟ سکند؟ آیا نظر به خود مرأه است یا نظر به تصویر مرأه اکند. آیا این نظر به مرأه صدق میشخصی از این طرف نگاه می

گیرد. ما تا حاال هر چه بحث کردیم، النظر الی نفس آیا این جایز است یا نه؟ همه اینها در واقع در محدوده بحث ما قرار می
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ای شعرش، دستش، بازوانش، پا، اینها محل بحث بود. نتیجه این شد که نظر با المرأة بود، یعنی مستقیماً و بدون هیچ واسطه

ریبه به مرأه جایز نیست مطلقا؛ اما نظر با ریبه و لذت به وجه و کفین جایز نیست، ولی نظر بدون لذت و ریبه و بدون لذت و 

لذت و ریبه به وجه و کفین و قدمین، البته در صورتی که این نظر آلی و ابزاری باشد و نه استقاللی، این جایز است. با همه 

های طوالنی که داشتیم، آیا هر چیزی که غیر عین المرأة باشد، یا یای که ذکر کردیم و بررسهایی که داشتیم و ادلهاین بحث

 تصویرش باشد اعم از متحرک و ثابت و نقاشی، یا در آینه یا در آب، اینها همه تصویر است. 

 سؤال: ...

ظر دارد، بعضاً و ناستاد: تصویر ذهنی، خیال است. این دیگر عنوان نظر و رؤیت نیست. اتفاقاً به دلیل همان تأثیراتی که رؤیت 

نبالش شود که فساد به دندد و آن وقت منشأ یک سری تخیالت و خیاالتی میباین تصاویر در ذهن نقش میزیرا د کننمنع می

 آید. می

ره را هایی که چهالنظر الی المرأة از وراء شیشه یا از وراء دوربین و نیز پس بحث در تصویر است که یک دامنه وسیعی دارد

ی است؛ محورکند، اینها موضوع بحث ماست. باید ببینیم ادله چیست، آیا جایز است یا نه، نزاع و اختالف بر چه مینزدیک 

 اینها مطالبی است که در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           
 


