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 خالصه جلسه گذشته

درباره نظر به مرأة مِن وراء الزجاج و  نامحرم بود؛ در مقام اول و دومبحث در مقام سوم یعنی نظر به تصویر اجنبیه یا زن 

دوربین بحث کردیم و گفتیم نظر به مرأة از پشت شیشه و دوربین مثل نظر به خود اوست. در مقام دوم نظر به مرأة در آینه و 

رف ع شود؛ از نظرآب را بحث کردیم؛ در این مقام هم نتیجه این شد که نظر به مرأة جایز نیست، چون عرفاً همان حساب می

 فرقی بین نظر به مرأة بدون واسطه و به واسطه مرآة و آب وجود ندارد. 

 مقام سوم: نظر به تصویر زن

در مقام سوم سخن از حکم نظر به تصویر مرأة است. اگر کسی معتقد باشد نظر به زن در آینه و آب متفاوت از نظر به خود 

. اگر در مقام دوم معتقد به این نشد که عرفاً نظر به زن با نظر به زن در مرأة است، قهراً حکمش را در این مقام باید دنبال کند

کند، این تصویر است و آن خودش است؛ طبیعتاً در مقام سوم آینه فرقی ندارند، یعنی این را قبول نداشت و گفت فرق می

االن اگر بخواهیم محدوده و دامنه  شود. پسبه تصویر بگوییم، شامل حکم نظر به تصویر زن در آینه و آب هم میهرچه راجع

این بحث را معلوم کنیم، مسلّماً فیلم، عکس، نقاشی، اینها داخل در محدوده بحث ماست. منظور از فیلم، همان تصویر متحرک 

اتر و تواند نقاشی باشد. تئتواند عکس ثابت باشد یا میاست؛ این خودش ممکن است انواع و اقسام مختلف داشته باشد. می

ارهایی کنند یا کهایی که میشود؛ فقط آنجا یک بحثی است که بعضی گریممثال آن وارد در قِسم نظر به خود زن نامحرم میا

دهند، اینها بحث متفاوتی است و باید جداگانه بحث شود. پس این سه قطعاً در دامنه و محدوده بحث ما قرار که انجام می

 شود. در آینه و آب هم داخل در این بحث می گیرند. بنابر یک احتمال نظر به زنمی

 اقوال

 اقوال در این مسأله سه قول است: رئوس

لم وجود نقاشی و عکس و فی توان نگاه کرد. فرقی بینیکی قول به عدم جواز مطلقا؛ یعنی به تصویر زن به طور کلی نمی .1

 ندارد و همچنین فرقی ندارد. ناظر آن زن را بشناسد یا نشناسد.

توان نگاه کرد؛ یعنی به تصویر المرأة چه متحرک و چه ثابت و چه آنجایی که با نقاشی یک قول این است که مطلقا می .2

 توان نگاه کرد و نیز فرقی بین شناخت و عدم شناخت ناظر نسبت به آن زن نیست.گری شده باشد، میتصویر

ته تفصیل بین آن فرضی است که آن زن نزد ناظر و بیننده شناخترینش قول سوم هم تفصیل در مسأله است؛ این تفصیل مهم .3

 اند.ه در این مقام در نظر گرفتهشده باشد یا نباشد. این دو فرضی است ک
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ره ترین تفصیل این است که باالخالبته تفصیالت دیگری هم اینجا ذکر شده که ما اینها را در ادامه بیان خواهیم کرد؛ اما مهم

کند آن زن را بشناسد، الیجوز؛ اما اگر نشناسد اشکالی ندارد. یا مثالً در مورد فیلم به عکس و فیلم نگاه می اگر مثالً کسی که

ای که ان لحظهاند اگر مستقیم باشد، یعنی هماند و گفتهبین فرض زنده و مستقیم بودن فیلم و غیرمستقیم بودن آن تفصیل داده

ی هرحال این اقوالشود، این اشکال دارد؛ اما اگر مستقیم نباشد، اشکالی ندارد. بهکند همان لحظه هم پخش دارد سخنرانی می

 است که در این حوزه و در این محدوده وجود دارد. عمده این است که ما ادله این اقوال را بررسی کنیم.

 )عدم جواز مطلقا(قول اولادله 

 مقدمه

کند که اند به اینکه کالً نظر به تصویر مرأة جایز نیست، فرقی هم نمیأما القول االول و هو عدم الجواز مطلقا. آنهایی که قائل

بشناسد یا نشناسد، فقد استدل له بوجوهٍ؛ به چندین وجه بر این مسأله استدالل شده است. عمده ادله قائلین به حرمت نظر که 

ین مقام هم مورد استدالل قرار گرفته است. شاید حدود ده دلیل ما ذکر کردیم؛ البته ما داللت برخی در گذشته ذکر شده، در ا

را پذیرفتیم و داللت برخی را رد کردیم. اما اجماالً این ده دلیل برای حرمت نظر به اجنبیه ذکر شد. حاال حرمة النظر بحثش 

له خاصی اقامه شد. بحث نظر به اجنبیه، به مو، بازو، پا، دست، آیا اینها مِن دون تلذذ و ریبة، واال برای فرض تلذذ و ریبة اد

اند برای حرمت نظر به تصویر. عنایت داشته جایز است یا نه. حاال آن ادله را بعضاً یا عمدتاً در این مقام به آن استناد کرده

یک مفروض مهم در در برخی ادله ه هست که خواهیم داشته باشیم، اما این مسألفرضی هم ما نمیباشید که االن هیچ پیش

ایه و کأن بر این پ در برخی ادله ها وجود دارد و آن اینکه بین تصویر المرأة و خود مرأة فرق است. یعنی مستدلاین استدالل

 کند. اساس دارد استدالل می

 سؤال: 

 گوییم از حیث شمول ادله فرقیه میگوییم فرقی نیست و یک وقت هم هست کاستاد: فرقی نیست، یک وقت موضوعاً می

گوییم بحث موضوعی است؛ یعنی از نظر عرف بین خود مرأة و صورت المرأة فرق است. آن نیست. این چیزی که اینجا می

 شود یا نه.هم می کنیم که آن ادله شامل تصویر المرأةوقت داریم بحث می

گوییم از نظر عرف هیچ فرقی بین خود مرأة و صورة ؛ یک وقت میتوانیم بحث کنیماینجا می به دو نحوبه عبارت دیگر ما 

داند و مبنا و مفروض ما این بود، خودِ همان ادله داند؛ اگر گفتیم عرف اینها را یکی میالمرأة نیست و عرف اینها را یکی می

تدالل یست ما یک تقریبی برای اسکند و دیگر الزم نوقتی حرمت نظر را ثابت کند قهراً حرمت نظر به تصویر را هم ثابت می

و شمول آن ادله نسبت به تصویر ارائه دهیم. اگر موضوعاً اینها را یکی دانستیم و اگر کسی گفت از نظر عرف تصویر المرأة 

گذارد، در این صورت شمول ادله نسبت به تصویر المرأة بحث ندارد و شمولش همان خودِ مرأة است و عرف بین اینها فرق نمی

شود. اما اگر گفتیم اینها دو موضوع هستند؛ تصویر المرأة یک موضوع است و خود مرأة موضوع دیگری است، ولی ی میقهر

 با اینکه بین این دو موضوعاً تفاوت وجود دارد، اما این ادله این ظرفیت را دارند که شامل تصویر المرأة هم بشوند. 

شته باشید که قائلین به عدم جواز از دو زاویه ممکن است حکم به حرمت این نکته را از این جهت عرض کردم که عنایت دا

و خود زن، یعنی اینکه از عرف فرقی بین این دو نیست. زن نظر به تصویر المرأة کنند؛ تارة از راه یکسانیِ موضوعیِ تصویر 
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 شود. این در واقع دوتصویر هم میأخری اینکه اینها با اینکه موضوعاً دو موضوع هستند ولی ادله به نحوی است که شامل 

دید و دو نگاه و دو زاویه ارزیابی ادله است. بعضی از ادله ممکن است فقط از زاویه اول ارزیابی شوند یا اصالً مستدل از 

سأله ین مزاویه اول این ادله را ارائه کرده باشد و بعضی از ادله از زاویه دوم. من این نکته را تذکراً عرض کردم که عنایت به ا

 داشته باشید. 

ی ر موضوع بحث ما چه داللتآییم سراغ ادله حرمت نظر به اجنبیه تا ببینیم آن ادله دای که اشاره شد، حاال میبا این نکته

 دارند.

 دلیل اول: آیه غض

 لَهُمْ زََْ أَ لِكَأَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَقُل لِِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ »اولین دلیلی که ما قبالً از آن بحث کردیم، آیه غض بود. 

هَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ  اند غض البصر براین آیه معروف به آیه غض است که در این آیه امر به غض بصر شده و گفته 1،«إِنَّ اللَـّ

کنم. بر حرمت نظر به خود مرأة را فعالً عرض می کند. دقت بفرمایید؛ من اصل تقریب استدالل به این آیهحرمت نظر داللت می

د بر حرمت کنها، اینها داللت میامر به غض البصر در این آیه فروبستن چشمان، بستن پلک «یغضوا من ابصارهم»گویند می

میمه و ض نظر به اجنبیه مطلقا. بحث تلذذ و شهوت و ریبه و اینها هم مطرح نیست. این داللتش هم مطابقی است؛ یعنی هیچ

تکیه بر الزم و مالزمه و امثال اینها نیاز ندارد. باید مؤمنان فرو ببندند چشمانشان را، از چه چیز؟ به چه کسی؟ چگونه؟ اینجا 

شویم که خود توضیح آیه با کنم و بعد وارد در توضیح آیه میمعرکه آراء است. من اجمالی از این بیان مستدل را عرض می

اش بحث کردیم و این آیه از آیاتی است که به کرات مورد توجه و بحث وایل سال گذشته به تفصیل دربارهتوجه به اینکه ما ا

 و گفتگوست، یک مرور خیلی اجمالی بر این آیه خواهیم داشت. 

ه، یگوید این آیه امر به غض بصر کرده و غض البصر عن المرأة طبق فرض، یعنی نظر به اجنباما اصل مسأله این است که می

این به طور کلی جایز نیست؛ همانطور که مردان باید چشمانشان را از خودِ زنان ببندند، از تصویرش هم باید ببندند. این 

کند که دقیقاً این حرمت در مورد تصویر هم جاری و ساری باشد. اگر قرار باشد اطالقی که در این آیه وجود دارد اقتضا می

توانیم بگوییم خودِ زن است یا به نوعی با توجه به تعلیلی که در ند، تصویر المرأة را هم میمؤمنین از زنان چشمشان را ببند

شود که فرقی بین تصویر و خود مرأة نیست. در این دلیل کاری به ، این معلوم می«و ذلك ازَی لهم»ذیل آیه آمده که 

به خود زن جاری است، برای نگاه به تصویر هم گوید همان حکمی که برای نگاه مرد یکسانی موضوعی این دو ندارد؛ می

 جریان دارد. 

 بررسی دلیل اول

چون کسانی که این آیه را  دانم.م که این توضیح را مفید میاین یک اجمال بود؛ من ناچارم در مورد آیه یک توضیحی بده

این دلیل اختالف نظر وجود دارد.  دانند، بین آنها اختالف است؛ در تقریب استدالل و در محدودهدال بر حرمت نظر به زن می

 د؛ اینکه اصالً غض به چه معناست.در مورد معنای غض سه احتمال وجود دار الف(

 ضعیف البصر عن حدة النظر.ت .1

                                                 
 .03. سوره نور، آیه 1
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 ها بر روی هم.ها و قراردادن پلکلی الجفن؛ یعنی بستن پلکاطباق الجفن ع .2

 ن سه معنا برای غض گفته شده است.ترک النظر. حاال این معنای حقیقی است یا کنایی، فعال با این کاری نداریم اما ای .3

 اینها قائل هم دارد.هر کدام از  چهار احتمال وجود دارد: مِن زائده، تبعیضیه، ابتدائیه و بیانه؛« مِن»در مورد  ب(

فرماید: درباره متعلق غض تقریباً هشت احتمال ذکر کردیم؛ اینکه اصالً به چه چیزی متعلق شده است. اینکه در آیه می ج(

 الًذیو فهرست این احتماالت  شداین غض بصر از چه چیز؟ اینجا هشت احتمال ذکر  «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»

 .شودعرض می

حذف شده و حذف المتعلق یدل علی العموم که این شامل نساء هم  متعلق اینکه متعلق غض بصر، عام است؛ به دلیل اینکه .1

 شوند، این بحث دیگری است. شود. اینکه سایر اشیاء چگونه خارج میمی

زی که بصر متعلق شده به آن چی ها مثل شیخ طوسی معتقدند اینجا غضما ال یحل النظر الیه أو ما یحرم النظر الیه. بعضی .2

 نظر به آن حرام است یا حالل نیست. 

 متعلق غض بصر اجنبیات است. .3

 متعلق غض بصر عورة المماثل است.  .4

 أو غیرمماثل. در مورد قبلی عورة المماثل بود ولی اینجا مطلق عورت است.  من المماثلمطلق العورة  .5

 عورة المماثل.  متعلق غض بصر غیرالمماثل مطلقا و .6

ته گوید مایجب ستره. البگوید مایحرم النظر الیه، ولی این میما یجب ستره؛ آنچه که سترش واجب است. احتمال دوم می .7

هم طبق احتمال هفتم و هم طبق احتمال دوم، با دلیل دیگر باید معلوم شود که ستر چه چیزهایی واجب است یا نظر به چه 

 ل نیست. چیزهایی حرام است و حال

 متعلق غض البصر فقط وجه و کفین است.  .1

 بین بزرگان و اعالم قائل دارد. همه این هشت احتمال تقریباً

دالل است آن وقت در مورد معنای این آیه هم تقریباً هشت نظر وجود دارد که طبق بعضی از این آراء و انظار، آیه قابلیت د(

 دارد و طبق برخی ندارد.

د مسلّماً گویداند، چون معتقد است حذف المتعلق یدل علی العموم؛ او میاردبیلی که متعلق غض بصر را عام میمثل محقق  .1

 .شویمایم و اینجا دیگر وارد این مسائل نمیها را گفتهآیه داللت بر حرمت نظر به اجنبیه دارد. ما اشکاالت و بحث

دیگر هم از آیه استفاده حکم یک نظر این بود که آیه داللت بر حرمت نظر به زن مطلقا دارد، ولی عالوه بر این یک  .2

رند که این نظر شود و آن هم حرمت النظر الی عورة المماثل. اگر به خاطر داشته باشید مرحوم آقای داماد این عقیده را دامی

 را هم ذکر کردیم.

لت بر حرمت نظر به مرأة مطلقا دارد، منتهی از این باب که غض البصر مقدمه ترک النظر است که برخی سوم اینکه آیه دال .3

 از بزرگان و بسیاری به آن معتقدند. 
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نتهی شود؛ مگویند وجه و کفین را هم شامل میتقریباً طبق این سه بیان، آیه داللت بر حرمة النظر الی المرأة دارد. اینها می

 شود.کفین به دلیل دیگری خارج مید وجه و بعضی معتقدن

 ر حرمت نظر به مرأة ندارد مطلقا.پنج نظر و رأی دیگر هم اینجا وجود دارد که براساس آنها این آیه داللت ب

ند، مثل دانیک گروه معتقدند که آیه اصالً مجمل است؛ کسانی که داللت آیه را بر لزوم غض بصر عما یحرم النظر الیه می .4

گویند این آیه مجمل است. چون ما ال یحل النظر یا ما یحرم النظر الیه در این آیه بیان نشده است. ما طوسی؛ اینها می شیخ

 اند. لذا این آیه مجمل است.گفتهباید برویم سراغ آیات دیگر و ببینیم آنها چه 

اجنبیٌ عن النظر الی االجنبیة و األجنبی؛ فرق ة أشان این بود که اصال این آیه بالمربعضی مثل مرحوم آقای خویی عقیده .5

. لذا این «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن»کند، چه نگاه مرد به زن و چه نگاه زن به مرد؛ چون در ادامه دارد که نمی

ات اعاستمتخواهد بگوید که هر کسی به طور کلی قید اصالً ربطی به حرمت نظر به مرأة ندارد. پس آیه در واقع این را می

ن ؛ یعنی به کلی از ز«غض البصر أی صرف النظر و قطع النظر بتمامه»جنسی از جنس مخالف را باید بزند. به طور کلی 

 رویگردان شود. 

 سؤال: 

شکال جنسی، حتی اگر نظر هم باشد، این ا استمتاعگوید هرگونه ات الجنسیة. لذا میستمتاعگوید فیما یختص باالاستاد: می

 خواهد معامله کند، از شمول این آیه خارج است. آیه داللت بر حرمة النظر الی المرأة مطلقا ندارد. ی اگر کسی میدارد. ول

مرحوم آقای حکیم معتقد بود که این آیه اساساً در مقام بیان حرمة النظر الی العورة است و هیچ ارتباطی به مسأله ما ندارد.  .6

 ست.نظرشان همین ای هم البته مرحوم عالمه طباطبای

ه، بدون کند به غض البصر عما یجب سترنا معتقدند که غض البصر عما یجب ستره باید کند؛ یعنی آیه امر میتذبعض استا .7

 کنم.ه دیگر آن قرائن را ذکر نمیاینکه متعرض بیان مایجب ستره شده باشد. ولی یک قرائنی وجود دارد ک

دانست. به خصوص وجه و کفین است. یعنی اصالً متعلق غض بصر را وجه و کفین می آیه در مقام منع از نظر استقاللی .1

گوید یعنی فروکاستن از نگاه. قرائن این احتمال زیاد است؛ مرحوم آقای مطهری این عقیده را دارد و ما در غض البصر را می

ها نیست، اکثر لغویین، به معنای بستن پلکبین سایر انظار و آراء تا حدی این نظر را تقویت کردیم که غض بنابر ادعای 

اطباق الجفن علی الجفن نیست. به نظر اکثر لغویین همان فروکاستن و کم کردن از نگاه است؛ یعنی مثالً زل نزند و خیره نشود؛ 

ورد لی که در مرا هم توضیح دادیم که اظهر این است که اینجا زائده باشد. هشت احتما« مِن»نگاه آلی و ابزاری داشته باشد. 

رسد متعلقش وجه و کفین است. لذا اساساً این آیه در مقام منع از نظر متعلق غض بصر گفتیم، آن را هم گفتیم که به نظر می

 ها و صورت است. استقاللی به دست

 خالصه اقوال درباره آیه

فتیم، گ ا طبق پنج قول و پنج احتمال کهام شود.مجموعاً براساس سه قول، حرمة النظر الی المرأة از این آیه استفاده میپس 

توان عی میاز این اقوال و احتماالت به نو تعدادیالبته با یک تسامح چون  قابل استفاده نیست. تقریباً حرمة النظر الی االجنبیة
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ی حرمة النظر ال داللتش را بر حرمت نظر به مرأة استفاده کرد؛ اما اجماالً این آیه طبق یک دیدگاه به طور کلی داللت بر

 االجنبیة ندارد؛ طبق یک دیدگاه داللت بر حرمة النظر الی االجنبیة دارد. 

 بررسی استدالل طبق اقوال مختلف

ویر توانیم حرمة النظر الی تصخواهیم ببینیم از این آیه طبق هر دو دیدگاه آیا میبا مالحظه این نکاتی که عرض کردیم، می

 نه. هشت قول در اینجا وجود دارد؛المرأة را استفاده کنیم یا 

فتیم این گ ة علی حرمة النظر الی تصویرها.علی المبنی المختار این آیه بر حرمة النظر الی المرأة داللت ندارد فضالً عن الدالل

بر صالً ا یک مبناکند. پس طبق گوید نظر استقاللی به دست و صورت زن جایز نیست و از خیره شدن منع میآیه اصالً می

کند، چه رسد به اینکه بخواهد حرمة النظر الی تصویرها را اثبات کند. طبق بعضی از انظار دیگر، این حرمة النظر داللت نمی

 کند، این هم در این بحثگوید این داللت بر حرمة النظر الی العورة میکامالً روشن است. مثالً مثل مرحوم آقای حکیم که می

کرد، چه برسد به اینکه بخواهیم درباره تصویر از آن استفاده کنیم. یا مة النظر به مرأة را ثابت نمیقابلیت استدالل ندارد. حر

مرة این گوید بالگوید اجنبیٌ بالمرة عن النظر الی االجنبیة؛ میداند. آقای خویی میمثالً شیخ طوسی که این آیه را مجمل می

ت. ای کنیم که این را خواهیم گفکه از آن ممکن است بتوانیم یک استفادهآیه از بحث نظر بیگانه است، ولی یک ذیلی دارد 

 اعات الجنسیة است. به صرف النظر فیما یختص باالستمت گوید آیه در مقام امرچون ایشان می

یگر یند؛ دگولذا کسانی که معتقدند این آیه داللت بر حرمة النظر الی االجنبیة ندارد، قهراً در مورد تصویر هم همین را می

 ن آیه در بحث تصویر استناد کنند.توانند به آنمی

ق نظر خواهیم ببینیم طباما کسانی که قائل به داللت آیه بر حرمة النظر الی المرأة هستند، آیا آنها حرفشان درست است؟ می

نبال شاءاهلل فردا آن را دست که انشود به این آیه برای حرمة النظر الی تصویر المرأة استفاده کرد یا نه. این بحثی اآنها می

 خواهیم کرد. 

 سؤال: 

وییم حتی گاینجا اساساً به همین دلیل و ادله مشابه می ندارد، هیچ قصدی ندارد، ....گوید کسی که کاری استاد: برای اینکه می

م و ف، سالگفتگو، معامله، خرید، کار، نیازهای متعار باشد، این محل اشکال است. ...نظر مِن دون تلذذ و ریبة اگر غیرآلی 

نظر استقاللی  کند ازطبق مبنای ما که گفتیم این بالمرة از نظر به بدن مرأة بیگانه است؛ چون این منع می علیک، احوالپرسی. ...

در مورد مستثنی حرف  کفین موضوع دیگری است. ماو وجه  تصویر اری به جسد المرأة ندارد. ...به وجه و کفین و این ک

زنیم. آن مسأله دیگری است که حاال خصوص وجه و کفین، همانی که یجوز النظر، منه حرف می زنیم، در مورد مستثنینمی

 این چطور؟ این خودش یک مسأله مستقلی است. 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           
 


