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 خالصه جلسه گذشته

ارد اقوال و انظار گوناگونی و ،آیه غضپیرامون در بیان دلیل اول از ادله قائلین به عدم جواز نظر به تصویر مرأة عرض کردیم 

گیرند؛ طبق یک این اقوال و انظار در دو دسته جای می شدای به احتماالت و اقوال مختلف کردیم. عرض شده است؛ اشاره

دسته از اقوال، این آیه اساساً داللتی بر حرمت نظر به اجنبیه ندارد فضالً از اینکه بخواهد داللت بر حرمت نظر به تصویر کند. 

ماند که ببینیم آیا وقتی گفتیم اساساً آیه از این موضوع ـ یعنی عن النظر الی االجنبیة ـ بیگانه است، دیگر جایی برای این نمی

 داللت بر حرمت نظر به تصویر دارد یا نه. 

 بررسی داللت آیه غض طبق مبنای محقق خویی

یی دارند که آن مطلب ممکن است مورد استناد قرار بگیرد. تنها در میان این دسته از اقوال، یک مطلبی را مرحوم آقای خو

در جلسه گذشته عبارت مرحوم آقای خویی خوانده شد که ایشان معتقد است آیه به طور کلی از نظر به اجنبیه و بالعکس 

یه حرمتِ آ ات جنسی نسبت به جنس مخالف صرف نظر شود. یعنیاستمتاعخواهد بگوید باید از هر نوع بیگانه است؛ بلکه می

است. اما  اعاستمتگوید طبیعتاً نظر هم اگر با لذت باشد، یک نوعی کند. ایشان میمن المرأة را ثابت می استمتاعجمیع انواع 

مطرح نیست، این اشکالی ندارد.  استمتاعکسی که در معامله، در خرید و فروش و در امور دیگر ارتباط دارد و اصالً مسأله 

رود. اگر ما در عین اینکه گفتیم آیه داللت بر حرمت نظر به اجنبیه ه مسأله نظر از مدلول این آیه کنار میتوجه داشته باشید ک

توانیم گاه ببینیم میاز زن جایز نیست، آن استمتاعاز زن، هر نوع  استمتاعندارد، اما یدلّ علی صرف النظر عن جمیع انواع 

 آیه قرار دهیم یا نه. داللت این نگاه کردن به تصویر را در محدوده

اشند، یعنی ب استمتاعنباشید، هم زنان و هم مردان؛ نه زنان به دنبال  استمتاعخواهد بگوید که به دنبال طبق این بیان آیه می

من المرأة. اگر این مسأله باشد، طبیعتاً ممکن است یک نوعِ  استمتاعپوشی کنید از انواع گردان شوید و به کلی چشمروی

 ت. اس استمتاعهمین نظر به تصویر باشد؛ یا مثالً کسی بگوید نظر با لذت به مرأة اجنبیه هم یک نوع از  استمتاع

حرام  استمتاع باشداگر این را بگوییم، ممکن است بگوییم النظر الی تصویر المرأة آن هم با این جهت که باالخره مصداق 

 است.

 سؤال:
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ر خواهیم بگوییم که آیه دیگر داللت بتدل علی حرمة النظر الی تصویر المرأة مع تلذذ. می استاد: نهایت این است که این آیه

گوییم آیه اصالً کاری به نظر به مرأة ندارد و به مسأله نظر به عورت مدعا ندارد. یعنی اینجا دو بحث است؛ یک وقت می

ا اینکه ای بگیرد که باستدالل ایشان چنین نتیجهخواهم عرض کنم که ممکن است کسی از مربوط است. طبق این احتمال می

 تمتاعاستواند یک نوع را مطرح کرده و النظر الی تصویر المرأة می استمتاعاین آیه اجنبی عما نحن فیه، اما باالخره مسأله 

أله رساند، ولی مستواند به نوعی این مطلب را بشود. این را عرض کردیم که اگر اینطور باشد، میباشد، لذا مشمول آیه می

 خواهیم ببینیم نظر به مرأة ولو مِن دون تلذذنه اینکه مسأله تلذذ مطرح باشد. می ،استمطرح النظر الی تصویر المرأة مطلقا 

 تواند مسأله حرمت نظر به تصویر را ثابت کند. جایز است یا نه. پس طبق این مبنا هم آیه نمی

استفاده  اند که بتوانیم از آن در مسأله تصویرکدام چیزی نگفتهاند، هیچمت نظر نشدهبقیه آقایان هم که قائل به داللت آیه بر حر

 کنیم.

 بررسی داللت آیه غض بر مبنای دیگر

وجود  . سه نظر بر این مدارکندآییم؛ یعنی آنهایی که معتقدند این آیه داللت بر حرمت نظر به اجنبیه میسراغ دسته دوم می

 دارد:

ه اجنبیه کند، پس نظر باز باب اینکه متعلق غض ذکر نشده و حذف متعلق داللت بر عموم می یکی نظر محقق اردبیلی بود. .9

 حرام است.

اثل دارد، مثل مرحوم آقای یکی هم کسانی که معتقدند آیه داللت بر حرمت نظر به مرأة مطلقا و حرمت نظر به عورت المم .1

 داماد.

م آنچه که بعضاً به مشهور نسبت داده شده یا به جمع کثیری که آیه داللت بر حرمت نظر به مرأة مطلقا دارد ولی از یکی ه .3

 گیرند حرمة النظر را. کند و غض البصر مقدمه ترک النظر است و از آن نتیجه میاین طریق که امر به غض البصر می

 یم حرمت نظر به تصویر المرأة را؟توانیم از آیه استفاده کنمی شود، آیاطبق این دیدگاه که شامل این سه طیف می

واقع این است که طبق هیچ یک از این سه تقریب آیه داللت بر حرمت نظر به تصویر ندارد. آنچه در بیان این اعالم آمده، 

دارد. سلّمنا که این آیه داللت بر النظر الی المرأة نفسها است. عقیده ما این بود که این آیه اصالً داللتی بر مدعای آقایان ن

اند، چه از اند، چه از راهی که مرحوم آقای داماد فرمودهحرمت نظر به مرأة داشته باشد، چه از راهی که محقق اردبیلی گفته

ر یهای دیگر، در هر صورت اگر ما حتی داللت این آیه را بر حرمت نظر به خود زن بپذیریم، داللت بر حرمت نظر به تصوراه

 و عکس ندارد. 

 سؤال: 

گوییم عرفاً اینها یکی است، که این بحث دیگری است. این مسأله را در مقام اول و دوم بحث کردیم. یک وقت ما می استاد:

ا سؤاالت پیش نیاید، من گفتم ادله بعضاً این ظرفیت رکه این برای این ست که تصویر، خود او نیست. اینجا مفروض ما این ا

کنند، در مورد تصویر هم ثابت کنند. بعضی از ادله این خود زن ثابت می بهممکن است داشته باشند که عالوه بر اینکه نظر 

رفاً نظر وید عگمی شخصیما یک وقت   فرق است.اً بین تصویر و بین خود او ظرفیت را ندارند و فرض ما این است که عرف
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گوییم مثل محقق اردبیلی، مرحوم ... ما اوالً می. مطرح کردیمما این را در مقام دوم  ،تصویر همان نظر به خودش است به

ول اند. ما این را قبآقای داماد و آن چیزی که به مشهور نسبت داده شده، اینها داللت آیه را بر حرمت نظر به خود زن پذیرفته

مرأة غیر لکند. مسأله دیگر اینکه فرض ما این است که تصویر اییم این داللت بر حرمت نظر به خود زن نمیگونداریم و می

ن گویند ایتصویر المرأة غیر از خود مرأة است؛ میر آن دلیل اقامه کنیم. این عرفی است و الزم نیست باز خود مرأة است. 

د دارد به خود و نگاه کند، نمیگوینیک عکسی را در مقابلش بگذارد  د یاتصویر زن است. فرضاً اگر کسی به تلویزیون نگاه کن

غیر از مسأله شیشه و آینه است؛ حتی گفتیم این گذارد و واقعاً عرف بین تصویر و بین خود مرأة فرق می و نگاه میکند.ا

 شود.آینه هم تصویر حساب می ممکن است کسی بگوید که

م داللة اآلیة علی حرمة النظر الی االجنبیة، ثانیاً ولو سلّم الفرق بین تصویر المرأة و نفسها، پس ما بر این اساس که اوالً لو سلّ

فرمایید کسی معتقد است که از نظر عرف بین تصویر و بین مرأة فرقی نیست. بله، اگر کسی این آیه هیچ داللتی ندارد. شما می

ب اول را هم یست، آیه با فرض آن مطلب اول ـ چون ما آن مطلحرف را بزند که عرفاً بین تصویر و بین خود زن فرقی ن

واقع این است که اگر کسی چنین فکری کند، باید بگویید که خیلی عرفیات او ضعیف است. واقعاً عرف بین این قبول نداریم 

من  که دمن بگویی.. شما االن اگر به گذارد؟ ..خود شخص عرف فرق نمیگذارد؟ واقعاً بین تصویر و عکس و دو فرق نمی

شود. این مجاز و کنایه می اگر این باشد ای؟کنم؟ اینکه خودش را دیدهفالنی را دیدم، چه چیزی از این استفاده می شب گذشته

 میتواند داللت داشته باشد. –

 پس به نظر ما آیه غض داللت بر حرمة النظر الی تصویر المرأة ندارد. 
 دلیل دوم

کند از ابداء زینت سوره نور است و نهی می 03. این در همان ادامه آیه «والیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»اما دلیل دوم؛ آیه 

ما این را تقریباً مثل آنچه که در باب آیه غض گفتیم،  است. در اینکه این استثنا چیست، مگر آن مقداری که ظاهر و آشکار

 مه شده، همین آیه است.ه بر حرمت نظر به خود زن اقاای کاش بحث کردیم. یکی از ادلهمفصالً درباره

ت که این سه تقریب هم مبتنی بر این استفاوت سه تقریب برای استدالل به این آیه برای حرمت نظر به زن بیان شده است. 

ره به مواضع ااند منظور از زینت مواضع الزینة است. یعنی یک تعبیر کنایی که اش؛ برخی گفتهچیستمنظور از زینت در آیه 

اند منظور از این زینت اساساً زینت مصنوع بشری نیست، زینت خلقی است؛ زینت خلقی یعنی خود زینت دارد. بعضی گفته

اند منظور از زینت خود زینت است؛ یعنی همین شود. برخی دیگر هم گفتهزن زینت است و خلقت او زینت محسوب می

هر یک از این سه معنا، منظور مواضع الزینة باشد، منظور زینت خلقی باشد،  لذاأة. چیزی که از نظر عرف ما تتزیّن به المر

 شود. ها متفاوت میمنظور زینت مصنوع بشری باشد، یا حتی ممکن است هر دوی اینها باشد، بر این اساس استدالل

ان مواضع بدین معناست که نباید زن« الیبدین زینتهن»گاه بر طبق این آیه، گفتیم منظور از زینت مواضع الزینة است، آن اگر

، اگر نهی بندندبندند، به پا میزینت خودشان را آشکار کنند. مواضع زینت، پا، دست، گردن و چیزهایی که به شکم و کمر می

خواهد بگوید حرام است کشف این مواضع. این در واقع به عنوان اینکه زینت، در واقع میشده از ابداء و آشکار کردن مواضع 

نظر جایز نیست بیان شده است واال خود ستر زینت یا موضع زینت، موضوعیت ندارد. کأن این مقدمیت دارد برای عدم النظر. 
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اال ما ظهر »اینکه نظر به این مواضع حرام است.  اگر گفته شده مواضع زینت را بپوشانید، در واقع این مقدمه است برایپس 

 اند این ماظهر منها کجاست. مگر آن مقداری که ظاهر است. آن وقت گفته« منها

تره و شود و لذا یجب ستقریب دوم اینکه منظور از زینت، زینت خلقی است. طبق این نگاه، بدن زن تماماً زینت محسوب می

اند حرمت نظر به مرأة را ثابت کنند. جوب ستر، حرمة النظر است. به این بیان خواستهحرم کشفه. الزمه حرمت کشف یا و

این  «هاالیبدین زینتهن اال ماظهر من»کند. مدلول مطابقی آیه طبق تقریب سوم، آیه بالداللة االلتزامیة بر حرمت نظر داللت می

ل و امثال آن ـ آشکار نکنید، مگر آن مقداری که ظاهر است هایتان ـ مثل النگو و گردنبند و خلخاگوید این زینتاست که می

های بشری مالزمه دارد با حرمت ابداء اعضایی که این زینت بر آنها ـ مثل انگشتر در انگشت ـ لکن نهی از ابداء این زینت

 «الیبدین زینتهن»ده است؛ کند با احتمال اول؛ در احتمال اول از راه کنایه و استعمال مجازی وارد شقرار دارد. این فرق می

ها را نتخود این زیگوید گوید الیبدین زینتهن؛ حقیقتاً دارد میگوید أی الیبدین مواضع زینتهن. در تقریب سوم میرا می

 آشکار نکنید ولی مالزمه دارد با آن مواضع.

 سؤال:

زینت یا گردنبند است، یا النگو یا خلخال.  کنند.استاد: فرض زینت برای این است که نوعاً زنان این زینت را استفاده می

 ها را آشکار نکنید، گفتیم بالداللة االلتزامیةگوید این زینتطور است. وقتی میمرسوم و متعارف همین بوده و حاال هم همین

کند پس نهی می دهید آشکار نکنید.ها را بر آن قرار میخواهد بگوید آن اعضایی که این زینتیعنی در واقع می داللت دارد؛

 النگوهای آیا ممکن است بگوید.. ست. ... ابداء الزینة مالزم با ابداء آن عضو اشکار کردن و کشف این اعضا. .از ابداء و آ

بندید آشکار نکنید ولی بازو آشکار باشد عیب ندارد؛ این چه حرفی است؟ تان را آشکار نکنید، آنچه که به بازو میروی مچ

ه دهم که سها را مطرح کردیم و من فقط االن یک گزارش مختصر می. سال گذشته همه بحثاند؟ ..ل تفکیکصالً اینها قابا

 بدن خواهد کالًتقریب در استدالل به این آیه وجود دارد. مختار ما همان تقریب سوم بود؛ اینکه بدن زن زینت باشد و آیه می

را هم رد کردیم. ما تقریب سوم را پذیرفتیم؛ قرائن و شواهدش را ذکر  گوید. احتمال اولآشکار نشود، این آیه این را نمی

 کردیم و اشکاالتی که متوجه این احتمال و این تقریب بود را گفتیم. 

ت نظر به حرم خواهیم ببینیم با این تفاوتی که در این مسأله وجود دارد از حیث استظهار از آیه، آیا این آیه داللت براالن می

رق ف ت بر حرمة النظر الی المرأة دارد؟به هر یک از این سه تقریب، باالخره دالل« والیبدین زینتهن»آیه  کند یا نه؟تصویر می

خواهد بگوید غیر از آن مقداری که ظاهر است، نباید زن آشکار کند؛ ما عرض کردیم که هر سه این ادعا را دارند. آیه مینمی

برایش ذکر نشده که چرا نباید آشکار کند. در ادامه آیه جهاتی ذکر شده ولی ما فعالً کند اعضای بدنش را. وجه خاصی اینجا 

با این بخش کار داریم. فرض ما این است که داللت آیه بر حرمة النظر الی المرأة ثابت است؛ چون گفتیم طبق هر سه تقریب، 

یر المرأة غیر از خود مرأة است. اصالً فرض ما این کند بر حرمة النظر الی المرأة و فرض ما این است که تصوآیه داللت می

واهیم خاست که تصویر المرأة غیر از خود مرأة است؛ عرفاً این چنین است و این امری است که در آن تردیدی نیست. حاال می

کار ع زینت یا نهی از آشببینیم واقعاً این نهی از ابداء زینت که مالزمه دارد با ابداء اعضای بدن، یا نهی از آشکار کردن مواض

 نظر به تصویر هم دارد یا ندارد. شود؛ آیا داللت بر حرمتبدن زن زینت محسوب می کردن بدن که طبق نظر بعضی همه
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واقع این است اینکه ما بخواهیم این حکم را از زن و اعضای بدن او سرایت دهیم به تصویر، این نیازمند دلیل دیگری است. 

 کند. حرمت نظر به تصویر نمی این دلیل داللت بر

یعنی زینت خودشان؛ خود زینت که مالزمه دارد با آن اعضا. آیا این نهی از آشکار کردن و ابداء واقعاً نهی از « زینتهن»

گوید تصویر زینتهن. نفس المرأة نباید زینت خود را آشکار کند و گوید زینتهن؛ نمیآشکار کردن تصویر هم هست؟ این می

دن رساند آشکار شکند. به عبارت دیگر، آیه نمیحرام است. اما تصویرش چطور؟ این آیه داللت بر حرمت آن نمیکشف آن 

کند اعضا در تصویر هم حرام است. در حقیقت آن تصویر اعضا یا تصویر ابداء است. ببینید یک وقت کسی خودش آشکار می

اند و در وقت خودش این کار را نکرده؛ دیگران این کار را کرده گذارد. یکگیرد و در معرض دید دیگران میرا و عکس می

گیرد و این را منتشر دهند. یک وقت کسی مثالً خودش بدون حجاب و با لباس نامناسب عکس میمعرض دید قرار می

ان رشود و این عکس در معرض دید دیگکند. یک وقت هست که در یک محیطی قرار گرفته و عکسی از او گرفته میمی

گوید ابداء زینت نکنید؛ زنان اعضای بدنشان را گیرد؟ میآیا هر دو را می« الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»گیرد. قرار می

 زینتها، اظهر زینتها؟ بداءبرای دیگران آشکار نکنند. آیا قسم اول یصدق علیه انها 

 سؤال:

ول این آیه ، مشماعضا ، آیا آشکار کردن تصویر«ن زینتهنالیبدی»گوید می. اینکه با قصد و غیر قصد کار ندارم. ..استاد: من 

.. آیه نهی کرده از ابداء اعضا؛ ابداء تصویر یعنی آشکار کردن تصویر، یعنی ابداء االعضاء فی التصویر. یک وقت هست؟ ..

اگر کسی عکسش را در معرض دید و منظر دیگران است، اینکه مسلّم است که مشمول آیه است. اما  مرئیابداء االعضا در 

؛ کند.. یک وقت یک عده آنجا حاضرند و در مقابل آنها این کار را مییصدق علیه أنه ابداء زینتها؟ ..دیگران قرار دهد، آیا 

 اینکه مستقیم باشد یا نباشد را به عنوان یکها بیننده این کار را در تلویزیون کرد. د جلوی چشم میلیونگوییک وقت می

ل نهی کند ابداء زینت و مشموگویید در تلویزیون این کار را بکند؛ آیا این صدق میکنیم. اصالً شما میبررسی میبعداً ل قو

 بداءگوییم اوقت می منهی عنه واقع شده و یکآن اعضاء حاال یا بالمطابقة یا بالمالزمة، گوییم ابداء .. یک وقت میاست؟ ..

متعلق ابداء چیست؟ بله، آشکار شدن هست. ابداء چه چیزی متعلق نهی واقع شده است؟  ... ..و آشکار کردن تصویر است

بدین . الیچه چیزی تعلق گرفته است؟ ..ما بر سر این است نهی به  سخن.. اتفاقاً اینجا داء چه چیزی منهی عنه است؟ ..اب

ی بدون کند. یعنی کسبردارد؛ از این کار نهی می کند از آشکار کردن زینت. آشکار کردن یعنی اینکه روسری رازینتهن نهی می

ایتان هگوید آشکار نکنید؟ زینتو منظر دیگران قرار بگیرد. حاال اگر عکس باشد، آنجا چه چیزی را می روسری در مرئی

وید که د بگخواه. الیبدین زینتهن در واقع میشود؟ ...ن زینتهن شامل این میرا آشکار نکنید؛ اگر عکس باشد، آنجا الیبدی

وی گوید که عکس مهایتان را آشکار نکنید؛ یعنی مثالً موی سرتان را در معرض دید دیگران قرار ندهید. اما آیا این میزینت

 ..عرض دید دیگران قرار ندهید؟ ..زنتان را در معرض دید دیگران قرار ندهید؟ این آیه داللت دارد عکس بازویتان را در م

گوید عکسش را در اعضا را در معرض دید دیگران قرار ندهید و آشکار نکنید. کجای این آیه می گوید اینآیه دارد می

.. ما باید در مقام استدالل این ادله را ه تصویر زینت را. .گوید زینت را آشکار نکنید و نمعرض دید دیگران نگذارید؟ می
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نة گوید تصویر زینت را آشکار نکنید؟ مسأله ابداء الزیه میگوید زینت را آشکار نکنید؛ کجای آیدقیق بررسی کنیم. آیه می

 مسأله ابداء تصویر الزینة.  و نهاست منهی عنه 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           
 


