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

 

 خالصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول به عدم جواز نظر به تصویر المرأة بود؛ این از حیث اینکه این تصویر متحرک باشد یا ثابت باشد، از حیث 

« دین زینتهنوالیب»اینکه ناظر بشناسد یا نشناسد، اطالق دارد. دو دلیل را تا اینجا ذکر کردیم؛ یکی آیه غض بود و دیگری آیه 

 و دلیل بر حرمت نظر به تصویر داللت ندارد. که معلوم شد هیچ یک از این د

 دلیل سوم

هِ جَمِيعًا»دلیل سوم، آیه  است.  1«أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَـّ

در قسمت  در این آیه که چیست؟ باید ببینیم مدلول این آیه و تقریب استدالل به این آیه برای حرمت نظر به تصویر المرأة

، اندها که پنهان کردهتا آنچه از زینت نکوبندفرماید: زنان با ایمان پاهای خود را بر زمین سوره نور آمده، می 11پایانی آیه 

این نهی برای چه بوده است؟ چرا به زنان با ایمان گفته شده که موقع راه رفتن پاها را بر زمین نکوبید؟ آشکار نشود. اساساً 

ا آنچه را کوبند ت. کسانی که پاها را به زمین می«لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ»بعد غایت آن را فرموده که اگر این چنین شود، 

اند معلوم شود. این نهی اوالً باید معلوم شود که آیا داللت بر حرمة النظر الی نفس المرأة دارد هکه به عنوان زینت پنهان کرد

 یا نه؛ بعد ببینیم که با قطع نظر از این جهت، داللت بر حرمت نظر به تصویر دارد یا نه. 

آشکار نان آهای مخفی بر زمین که زینتکند از کوبیدن پا وقتی آیه نهی می معتقدندگویند این آیه داللت دارد، کسانی که می

مین اینکه پا را بر ز شود، منع کرده است.با ایمان می شود، کأن از هر چه که موجب آگاه کردن دیگران نسبت به زنان

ن از گری از موقعیت زیک نوع حکایتیعنی ، این دششنیده می بستندهایی که به پا میخلخال و زینت کوفتند، صدایمی

ای شما را هکند از اینکه کاری نکنید که صدای زینتموضع زینت و بیان نسبت به این مسأله است. آیه در واقع دارد منع می

دیگران بشنوند؛ کاری نکنید که دیگران متوجه شما شوند. چه اینکه با شنیدن این صدا، در واقع توجه شنونده ـ چه استماع 

 ترین مصداق توجه همشود و قهراً این توجه به طرف منشأ تولید این صدا ـ که عمدهکند و چه سماع داشته باشد ـ جلب می

شود و برای اینکه این چنین نشود، آیه قرآن نهی کرده از این کار، آن هم به این دلیل که موجب توجه نگاه است ـ جلب می

یا )ها بر آن قرار داده شده است. واال خود زینت که اهمیتی ندارد؛ که این زینت دیگران به موضع و آن قسمت از بدن است

تدل . پس مس(به طریق کنایی بگوییم داللت بر آن موضع دارد یا بالمالزمه با تفاوتی که در مورد معنای زینت وجود دارد

                                                 
 .11. سوره نور، آیه 1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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حاکی و بیانگر قسمتی از بدن است که این کند از ضرب االرجل برای اینکه به نوعی ضرب االرجل گوید این آیه نهی میمی

یعنی در واقع این را هم نوعی ابداء زینت دانسته و لذا از آن منع شده و باز داشته شده ها بر آن قرار داده شده است؛ زینت

 است بلکه حتی چه بسا اشد از ابداء زینت باشد.

ی که کند مواضع زینت را در قسمتل اینکه به نوعی آشکار میگری، به دلیکند از این کار به دلیل حکایتاگر این آیه نهی می

گری و معرفی ولو در قالب تصویر نسبت به آن مواضعی گری، بیاننباید آشکار شود و موجب توجه شود، هر نوع حکایت

ل رجالکه نباید توسط نامحرم دیده شود، محل اشکال است. باالخره تصویر هم به نوعی حاکی است، همانطور که ضرب ا

اگر از این کار به آن دلیل نهی شده، قهراً تصویر هم به همین مالک منهی عنه است؛ چون  گری آن،منع شده به اعتبار حکایت

توانیم بگوییم حاکی است و باالخره درست است تصویر نفس المرأة نیست که مشمول ادله حرمت نظر شود، ولی می

سماع یعنی اگیرد کند. بنابراین مشمول این نهی قرار میدهد و آشکار میشان میکند و آن مواضع پنهان را نگری میحکایت

این نهی هم یک نهی تحریمی  اء زینت و بلکه اشد از آن است. به عبارت دیگر غرض تستر است.دصوت زینة همانند اب

 است.  شمول آن نسبت به مانحن فیه روشن است. این بیان استدالل و تقریب استدالل و مولوی است

 شود. یعنی ما حتیاگر ما این بیان را مالک قرار دهیم و این را بپذیریم، آن وقت شامل تصویر به مرأة در آب و آینه هم می

اگر بگوییم نظر به مرأة در آب و آینه با نظر به خود مرأة عرفاً دو چیز هستند، ولی با این بیان آن هم محل اشکال قرار 

گر مرأة و آن مواضعی است که نظر به آنها جایز نیست. این محصّل استدالل چیزی است که حکایت گیرد. برای اینکه اینمی

 به این آیه است. 

 بیان نظرات توسط شاگردان:

کرده  گری منعخواهید بفرمایید که استدالل به این آیه منوط به این است که این آیه از اصل حکایتاستاد: در واقع شما می

 باشد. 

گر است تردیدی نیست؛ اگر صدای زینت به عنوان حاکی مورد منع قرار گرفته باشد ه باالخره تصویر بیانگر و حکایتدر اینک

ند بین اینکه کگر است. مگر اینکه بگوییم فرق میگری باشد، تصویر به طریق اولی حکایتـ علی فرض ـ و مصداق حکایت

ا موجب خلق تصویرهای ذهنی شود. این خیلی مشکلی نیست که جلب توجه به خود زن شود و جلب توجه به تصویرش ی

گری دارد. مثالً عطر زدن؛ فرض کنید استعمال عطر گری دارد، تصویر هم حکایتباالخره همانطور که صدا حکایت

 گری این کجا و تصویر کجا؟! گری دارد ولی حکایتحکایت

 سؤال: 

تهییج بحث دیگری است که ما فعالً با آن کاری  باالخره حاکی است. ...ر باشد، استاد: اگر یک عطر زنانه که خاص یک نف

ا کند یگری و بیانگری و منع از هرگونه جلب توجه دارد مینداریم. مطلب ایشان این است که باالخره آیا منع از حکایت

 گوید ضرب االرجل ممنوع است. اینکه فقط می

 بررسی دلیل سوم
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ث کبروی است و دیگری بحث صغروی. یعنی دو پرسش اینجا باید پاسخ داده شود که اگر اینجا دو مسأله است؛ یکی بح

 پاسخ مثبت باشد، استدالل به این آیه قابل قبول است. 

متعلق نهی در این آیه چیست؟ آیا نهی از همان جلب توجه کردن است؟ اگر از ضرب االرجل نهی شده، یعنی در واقع  .9

کند از هر کاری که به نوعی موجب جلب توجه شود. پس یک بحث کبروی است؛ بدین معنا که اصالً مدلول این دارد نهی می

رد گری داکند؟ داللت بر نهی و منع از هر نوع حکایتلب توجه کردن میآیه چیست. آیا این آیه داللت بر منع از هر نوع ج

 کند؟ضرب االرجل را دارد منع می گری یا اساساً خصوصیا اینکه فقط این نوع حکایت

گری کند هر نوع جلب توجه ممنوع است و نباید انجام شود، آیا اساساً عکس این چنین حکایتبر فرض که آیه داللت می .1

آیا عکس اساساً این خاصیت را دارد که مصداق آن کبرای کلی شود؟ اگر این هم پذیرفته شود، آیه داللت خواهد  دارد؟

 داشت. 

های دن دیگران از زینتکند از ضرب االرجل که به غرض آگاه کرنهی می «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ»

 ت.مخفی اس

 دو احتمال اینجا متصور است:

کند پاهایتان را به این منظور به زمین نکوبید. معنای این احتمال یک احتمال این است که بگوییم آیه در واقع دارد نهی می

چیست؟ معنای این احتمال آن است که اگر کسی ضرب االرجل کند ولی یک چنین قصد و غرضی نداشته باشد، یا اینکه 

 طبق این احتمال ممنوعیتی ندارد. شود، این اشکالی ندارد وخود این چنین میرود و خودبهه میکسی دارد را

خْفِينَ مِن لِيُعْلَمَ مَا يُ»خواهد بگوید پاهایشان را به زمین نکوبند برای اینکه اگر این کار را بکنند، احتمال دوم اینکه اساساً می

اش شود. چرا کوبیدن پا بر زمین ممنوع است؟ اگر این کار را بکنند، نتیجهحکم می ، در واقع بیان حکمت یا علت«زِينَتِهِنَّ

 اند. هایی که اینها استفاده کردهشوند دیگران از زینتاین است که آگاه می

ی اگر نگوید این کار را نکنند به قصد آگاه کردن دیگران. یعپس دو احتمال در این آیه وجود دارد. طبق احتمال اول دارد می

شود. کأن این قصد، قصد درستی نیست؛ این قصد باعث به غیر این قصد باشد، اشکالی ندارد. پس همه چیز تابع قصد می

ی لتوانیم بگوییم که به طور کشود که این فعل نامشروع شود و این کار ممنوع شود. طبق احتمال اول کأن این را هم میمی

 توجه کردن جایز نیست.و جلب هر نوع آگاه کردن دیگران 

 سؤال: 

 شود. گوید پاهایتان اینطور به زمین نکوبید به قصد اعالم؛ یا نکوبید که این چنین میاستاد: می

 توانیم به این آیه استدالل کنیم یا نه؟سؤال این است که طبق احتمال اول که این دو فرض در آن قابل تصویر است، آیا می

 خواهد بگوید این قصد محل اشکال است. شد، در واقع میکردند به این قصد یا قهراً این میار را میباالخره اینکه اینها این ک

 سؤال: 

شود ضرب االرجل اگر به این قصد هم صورت بگیرد، یا حتی به این قصد هم نباشد، اما نتیجه قهری آن این استاد: معلوم می

 شودشود مع قصدٍ یا مِن دون قصدٍ، معلوم میل وقتی منجر به این میباشد، باالخره این یک امر مذموم است. ضرب االرج
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که این غایت و این نتیجه یک امری است که شارع راضی نیست به تحقق آن. یعنی شارع راضی نیست این کار انجام شود 

 شود. چون موجب جلب توجه دیگران می

 سؤال: 

شود ضرب االرجل موضوعیت ندارد. اگر بگوید؟ پس معلوم میاستاد: اگر ضرب االرجل موضوعیت داشت، چرا این را 

ضوعیت آنچه مو دهدنشان میاین اتفاقاً  جایز نیست. ضرب االرجل منجر به این شود یا غایتش این باشد، یا این قصد بشود

 ست.این مسأله ا (ولو متعلق نهی ضرب االرجل است)دارد 

 سؤال:

ام. این حرهر جلب توجهی که منظور نیست؛ جلب توجه به یک رم جایز باشد؛ حمعلوم نیست که گفتنش برای ناماستاد: 

جلب توجه به چیزی که نگاه به آن جایز نیست. مثالً یک وقت توجه اجمالی و کلی است؛ یک وقت  کند ...جلب توجه می

یک فرض این است که  ل اولدر احتماای که آنجا الیجوز النظر الیه. کند به یک نقطهبه طور خاص نگاه او را معطوف می

ویا این است که گ فرض همنهی شده است. یک از آن اند که بگوییم خود این ضرب االرجل با این نتیجه با هم موضوع حکم

، «لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ»، آیه شود نهی کرده است های پنهاناین آیه به نوعی از هر کاری که موجب آشکار شدن زینت

لذا این  شود.توجه کنیم،  آن هم مؤیدش می به اینکنند. اگر ما بخواهیم ها که اینها مخفی مییعنی دانسته شود آنچه از زینت

هایش د زینتگویدر واقع دارد می «الیبدین زینتهن.. »گری است. .اً اینجا بحث حکایت.. اتفاقواند آن کبری را ثابت کند. ..تمی

د. گری هم نداشته باشهایش را آشکار نکند بلکه یک جوری حکایتکند؛ نه تنها زینتنجا تکمیلش میرا آشکار نکند. ای

ها را رود باالتر؛ نه تنها زینتها را آشکار نکن، اینجا یک پله میگوید زینتاینجا در حقیقت آن مؤید این است. آنجا می

 اعالم کنند. این طبق احتمال اول.  آشکار نکنند، کاری هم نکنند که به نوعی این را باالخره

ا نکنند ؛ یعنی این کار ر«لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ»طبق احتمال دوم که الیضربن بارجلهن، این کار را نکنند؛ چرا نکنند؟ 

رجلهن این کار اد الیضربن ب.. الیضربن بارجلهن در واقع باید تقدیر این باشاش این است که .کنند، نتیجهکه اگر این کار را ب

فیه اعالم ما یخفین من زینتهن. به این دلیل نباید این کار را کنند، چون ضرب االرجل موجب اعالم  نّرا نکنند، چرا؟ أل

گری، نشان دادن، جلب توجه کردن نسبت به آن مایخفین من زینتهن است. این احتمال اگر باشد، هر نوع اعالم، حکایت

توانیم تعلیل می را« لیعلم»د آشکار شود جایز نیست. باید ببینیم ظاهر آیه با این احتمال سازگار است. یعنی مواضعی که نبای

در دوران  .یعنی همان معنای الن دارد. ..تواند تعلیل باشد؟ اگر الم تعلیل باشد ، این می«والیضربن بارجلهن»بگیریم برای 

تواند غایت . طبق احتمال اول همان جا میم ظاهر است کدام خالف ظاهر؟ ..، کداامر بین اینکه این غایت نهی باشد یا منهی

تواند غایت منهی باشد. کدام خالف ظاهر است و کدام ظاهر یا اصالً هیچ کدام خالف ظاهر نیست؟ هر دو رایج نهی باشد، می

خود احتمال دوم، اینکه این الم، الم تعلیل .. ل باشد، این خالف ظاهر است؟ .هست. اینجا در احتمال دوم که الم، الم تعلی

خواهید بفرمایید در دوران بین این دو احتمال .. یعنی شما میکر شده، مساعدش هست یا نیست؟ .باشد؛ آنچه که در این آیه ذ

 وفق است و انسب به ظاهر آیه است؟که الم را الم غایت بگیریم یا الم تعلیل بگیریم، الم غایت ا
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که هر یک از این دو احتمال که باشد، بعید نیست ما این کبری را بتوانیم بپذیریم. یعنی باالخره اگر الم تعلیل نتیجه این شد 

باشد که به روشنی این مسأله اعالم مایخفین محل اشکال است؛ اعالم، آگاه کردن، بیان کردن، حکایت کردن. اگر الم غایت 

خورده اما در واقع آنچه محوریت دارد بر این نهی، همان مسأله اعالم  هم باشد، باز درست است که نهی به ضرب االرجل

 مایخفین من زینتهن. لذا در مورد این کبری بحثی نیست. 

گری است؟ عکس موی زن، بدن زن، بازوی او، دست او، پای مصداقی از اعالم و حکایت ،آییم سراغ صغری. آیا تصویرمی

گری آن بحثی نیست. در حکایت مایخفین من زینتهن هست؟ این هم ظاهراً در حکایتاو، آیا تصویر در واقع این اعالم و 

گری تصویر نسبت به مایخفین من زینتهن، هرچیزی که نظر به او جایز نیست، این هم ظاهراً مشکلی در این جهت حکایت

 دن و حکایت شدن منع کرده است. کاریماند، این است که بگوییم آیه در واقع از دانسته شای که اینجا مینیست. تنها نکته

ندارد که خود شخص آگاهانه این کار را بکند یا نکند، قصد داشته باشد یا نداشته باشد. لیعلم مایخفین من زینتهن، اگر این 

. یعنی شودگوید این کار را نکنید که دانسته میگوید برای اینکه اینها اعالم کنند به دیگران، میبه صیغه مجهول است، نمی

 شان جلب شود به این امور و به این مواضع، این نباید اتفاق بیفتد. آگاه شدن دیگران، دیدن دیگران، اینکه دیگران توجه

رسد که گری را دارد و لذا به نظر میگری و حکایتکند؛ این بیانبنابراین تصویر ظاهرش این است که این نقش را ایفا می

 ین آیه را بر ممنوعیت نظر به تصویر فی الجمله استفاده کنیم. توانیم به نوعی داللت امی

 سؤال:

الیبدین »وید گمی گوید این کار را نکنید، مثل اینکه... میاین در واقع« یضربن بارجلهنال»گوید استاد: گفتیم این وقتی می

خواهد مسأله حرمت نظر را برساند. گوید ابداء زینت نکنید، این عرفاً مالزمه دارد با مسأله نظر و میوقتی می «...زینتهن

خواهد بگوید؛ این به چه منظور است؟ اگر در خانه پایش را بر زمین بکوبد و نامحرم هم نباشد، اینکه اینجا هم همین را می

ن زینتهن برای ناظران، برای اجنبی. آن هم قهراً به این بیان نظر به این امور واال باز اینجا قطعاً منظور نیست. لیعلم مایخفین م

خواهد اند دانسته شود. این در واقع نمیلیعلم مایخفین من زینتهن؛ آن موضع زینت که مخفی کردهرد، خود صدا موضوعیت ندا

. اصل ضرب االرجل ممنوع است از آن موضع مخفی .. کندایت می. این حکصدا برای مرد اشکال دارد. ..بگوید شنیدن این 

 نچهآآییم در ناحیه مرد؛ گیرد. این ضرب االرجل ممنوع است. میشود، یا به قصد آن صورت میبرای اینکه منجر به آن می

ا استماع ر. بعید نیست که واضع است. دو تا مسأله است ..برای مرد در واقع طبق این آیه ممنوع است، النظر الی هذه الم

اه تواند به اعتبار این اشکال داشته باشد. اما اگر اصل این آگبگوییم اشکال دارد، سماع نه. بعید نیست استماع را بگوییم می

شدن به مواضع زینت به هر طریقی، هر چه که حاکی از آن باشد، حاال ممکن است در مورد شنیدن بگوییم این حاال 

شود برای نظر به خود آن مواضع؛ .. آنجا برای اینکه در حقیقت معبری میی نیست. ..اش چندان روشن و قوگریحکایت

گری در گری و حکایت.. پس هر کاری که این هدایتکند به آن مواضع به خودش. ..یعنی در حقیقت شخص را هدایت می

ت اش که قابل انکار نیسگریتن حکایکند از آن مواضع، ایآن وقت این حکایت می جام شود، طبق این آیه جایز نیست.آن ان

. ولی شنیدن چیزی نیست که خودش موضوعیت ت ندارد ..گویم خیلی موضوعی... من منظورم شنیدن بود؛ خود شنیدن را می

کند ... ولی شنیدن در حقیقت یک معبری است که به سرعت او را منتقل میببینید موضوعیت ندارد شنیدن داشته باشد برایش؛ 
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اللتزام .. لذا الیبعد است. .اش کامالً واضح و روشن اگریبه آن موضع. اما در مسأله تصویر اینطور نیست؛ این حکایت به نظر

 ... ز النظر الی تصویر المرأة. داللة هذه اآلیة علی عدم جواب

 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           
 


