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ه«نمعيهجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهاللهربهالعالمينهوهصليهالحمدلّله»

 

 پیرامون آیه جمع بندی احتماالت

ن والیضربن بارجلهن لیعلم مایخفی»از جمله آیه  برخی آیات مورد استناد قرار گرفتدر بحث از ادله نظر به تصویر المرأة 

. مجموعاً چند شداقوال برخی از مفسرین و فقها هم در این زمینه ذکر  درازا کشید؛در این آیه کمی به . بحث «من زینتهن

 اً به عنوان احتمال ذکر شده است.احتمال پیرامون داللت این آیه وجود دارد؛ چون برخی از این موارد صرف

چندان قابل اعتماد و پذیرش که کند بر اینکه ضرب االرجل بما انه ضرب االرجل، حرامٌ. این احتمالی است آیه داللت می .1

 نیست.

ضرب االرجل بما انه حاکی عن الزینة المخفیة حرامٌ مطلقا؛ چه موجب تهییج و تحریک شود و چه نشود. یعنی نفس این  .2

شود که ما آن را حرام بدانیم مطلقا؛ حاال های مخفی یا مواضع زینت، باعث میگری و مبیّن بودن آن نسبت به زینتحکایت

 وجب تهییج و تحریک بشود یا نشود.خواهد من میای

 ش مسأله تهییج و تحریک شهوت است.ضرب االرجل حرام است در صورت تهییج؛ یعنی در واقع مالک حرمت .3

توجه الی المرأة؛ یعنی چه موجب تهییج و تحریک بشود و چه نشود، نفس لضرب االرجل حرام است بما انه موجب ل .4

جلب نظر به زن، این محل اشکال است؛ حاال تهییج و تحریک در آن باشد یا نباشد. این مبتنی بر آن توجه به مرأة، نفس 

ل اینکه توجه شود جلب النظر بشود اما تهییج نباشد. مثاست که ما بین تهییج و جلب النظر بتوانیم تفکیک کنیم که بگوییم می

 یک کسی به موی زن نامحرم جلب شود اما مهیج هم نباشد. 

 نتیجه بحث در دلیل سوم

که  هاییاینها احتماالتی است که اکثراً قائل هم دارد و در مورد این آیه اظهار شده است. با توجه به آنچه ما گفتیم و بحث

رب کند بر اینکه ضتوانیم بگوییم این آیه داللت میاینجا صورت گرفت و اقوال و انظاری که در این رابطه وجود دارد، می

الی از ، این خباشدمخفی و مواضع مخفی زینت  گری خلخال از زینتکوبیدن پا بر زمین که به نوعی مبیّن حکایتارجل و 

ود که شگری و جلب نظر و اعالن و تبیین، در واقع باعث میاشکال نیست و جایی برای این تأمل وجود دارد که این حکایت

شود جدا کرد. این یک دعوت به سوی گری و نظر به خود مرأة کأن نمینظر به خود مرأة جلب شود؛ یعنی بین اعالن، حکایت

 خویش است؛ حاال دعوت هم نباشد، یک توجهی به سوی زن است. 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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. شودگری و اعالن دارد ولی این لزوماً باعث توجه و جلب نظر به خود مرأة نمیاما مسأله تصویر درست است که حکایت

داند که بین حاکی و محکی از نظر عرفی تفاوتی گری و جلب نظری را حرام میکایتممکن است بگوییم که آیه آن نوع ح

 شوند. آننباشد. مثالً صدای زن، عطر یا صوت الخلخال، اینها باالخره باعث توجه به خود زن در همان لحظه و موقعیت می

م یم این آیه آنها را قدر مسلّم این است که حراتوانیم بگویهایی که این ویژگی را داشته باشند، میها و حاکیگرینوع حکایت

گری و مطلق اعالم داللت کند، حداقل این است که این کند. اما اینکه ما بگوییم این آیه بخواهد بر تحریم مطلق حکایتمی

 خیلی روشن نیست. 

ا حرمت نظر یا حتی ادله خاصه رعرض کردیم برای اینکه ببینیم آیا نظر به تصویر المرأة جایز است یا نه، ادله و عمومات 

باید بررسی کنیم و ببینیم این ادله اقتضای تحریم نظر به تصویر المرأة دارند یا ندارند. تا اینجا سه تا آیه را بررسی کردیم؛ دو 

توجه  اداللت نداشتند بر حرمت نظر به تصویر. آیه سوم را هم عرض کردیم که ب«( والیبدین زینتهن»آیه اول )آیه غض و آیه 

 به این معنایی که ذکر کردیم، حداقل شمولش نسبت به تصویر شاید خیلی واضح و روشن نباشد. 

 دلیل چهارم

کند ای که به آن استدالل شده برای عدم جواز نظر و حرمت نظر به خود اجنبیه، اخباری است که داللت میدلیل چهارم از ادله

بر حرمة النظر الی وجه المرأة. تقریب استدالل به این روایات این بود که اگر این اخبار حرمت نظر به وجه المرأة را داللت 

کنند. این یکی از ادله بود؛ دلیلی بود که برای حرمت مة النظر الی سائر االعضاء را ثابت میکنند، پس به اولویت قطعیه حر

 زن نامحرم به آن استناد شده بود.نظر به 

 بررسی دلیل چهارم

ر کند، ثابت نیست و ما دکند؛ چون روایاتی که داللت بر حرمت نظر به وجه میما گفتیم که این داللت بر حرمت نظر نمی

ی شود. پس اولویت قطعیه منتفت اینها خدشه کردیم و گفتیم حرمت نظر به وجه و کفین از این روایات استفاده نمیدالل

کند فضالً عن یدل علی حرمة النظر الی شود. به عبارت دیگر این دلیل اساساً داللت بر حرمت نظر به خود مرأة نمیمی

 تصویرها. 

 دلیل پنجم

 کند. گفته شد که در آن روایات تعلیل برایدلیل پنجم روایتی از سکونی بود که داللت بر جواز نظر به زنان اهل کتاب می

، اینکه اینها حرمت ندارند؛ چون این چنین است، پس نظر به آنها جایز است. «فانهن الحرمة لهنّ»جواز نظر شده به اینکه 

اً؛ رضعمت نظر به زن این بود که نظر به اجنبیه و زن نامحرم جایز نیست؛ چون محترمة تقریب استدالل به این روایت برای حر

اند که چون زنان اهل کتاب حرمتی ندارند، نظر به آنها جایز که نظر به آنان جایز بود، دلیلش را این ذکر کرده زنان اهل کتاب

نیست. این یک دلیل که البته مسأله حرمت داشتن و است؛ ولی چون زنان مسلمان دارای حرمت هستند، نظر به آنها جایز 

آنها حفظ شود، دلیل شده بر حرمت نظر به زن مسلمان. حاال سؤال این است که آیا این داللت بر حرمت نظر به  عرضاینکه 

 است، نظرو احترام او مهم  عرضکند یا نه. لقائل أن یقول که چون زن مسلمان احترام دارد و تصویر و عکس زن مسلمان می
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به تصویر موجب هتک است و برخالف حرمت و احترام زن مسلمان است؛ لذا همانطور که نگاه به خود زن از باب هتک 

 او، جایز نیست.  عرضاحترامی و تعرض به دایره او جایز نیست، نگاه به تصویر او هم از باب هتک و بی عرض

 بررسی دلیل پنجم

شود و تعرض به حرمت او و نادیده ذیریم که نگاه به زن مسلمان هتک او محسوب میواقع مطلب این است که اگرچه ما بپ

عاً تر است. یعنی واقشود ـ که در خودِ این هم فیه نظر ـ ، پذیرش این در مورد تصویر مشکلگرفتن احترام او محسوب می

 او عرضمحسوب و تعرض به دایره احترامی شود؟ این بیاگر کسی نگاه به موی زن نامحرم کند، این هتک محسوب می

شود؟ مسأله این است که در مورد عکس واقعاً این چنین نیست؛ ممکن است در برخی موارد این چنین باشد. محسوب می

ولی فرض کنید که یک زن مسلمانی است که خیلی اهل قید و بند نیست و فرض هم این است نگاه، نگاه بدون لذت است. 

مردان  چرانیدر برابر چشم هم بینید که زنان غیرمسلمانچرانی کند، این هتک است. لذا شما میشمبله، اگر کسی بخواهد چ

د چینی است، شایشود که یک نگاهی نگاه اینحساسیت دارند؛ یعنی یک زنی که اهل حجاب نیست ولی وقتی متوجه می

 خیلی خوششان نیاید. 

 سؤال: 

خته با لذت نیست و نگاه غیرشهوانی است؛ نگاه غیرشهوانی لزوماً هتک محسوب خواهم بگویم نگاهی است که آمیاستاد: می

 رسد قابل اثبات نیست. شود. هتک، تعرض، ورود به دایره احترام آنها و نادیده گرفتن احترام آنها، به نظر مینمی

ویر که داللتش بر حرمت نظر به تص پس بر فرض ما داللت این روایت را بر حرمت نظر به مرأة هم بپذیریم، اما واقع این است

 فی غایة االشکال. 

 دلیل ششم

داللت أة بر حرمت نظر به مرگفته شده ای که کند. یکی از ادلهدلیل ششم روایاتی است که داللت بر جواز نظر به اهل بادیه می

ستایی، نشین و زنان روبانزنان بیا«. النهن اذا نهین الینتهین»، این قبیل روایات است که در آنها این تعبیر وارد شده کندمی

اینها خیلی در حجاب شاید مراقب آن حد و اندازه حجاب شرعی نیستند؛ موهایشان بیرون است و دستشان پوشیده نیست. 

هرحال پوشش آنها یک پوشش کامل شرعی نیست. سؤال شده که نظر به د، بهکنندر زمین کشاورزی و در دامداری کار می

؛ برای اینکه اگر به آنها گفته شود و بازداشته «النهن اذا نهین الینتهین»اند که اشکالی ندارد اینها چه حکمی دارد، فرموده

د زنان اهل کتاب هم داریم؛ یک چنین تعلیلی شوند از این کار، اثر ندارد و فرهنگ و عادت آنها این است. نظیر این را در مور

شود عدم انتهاء آنها باعث جواز شده در مورد آنها نیز ذکر شده است. اگر این چنین است که اینها اذا نهین الینتهین، معلوم می

دارند، گه نمیو چنانچه این نباشد، حکم اولی در مورد آنها عدم جواز نظر است. یعنی آنها خودشان چون حرمت خودشان را ن

 پس نظر به آنها جایز است واال حکم اولی درباره آنها هم عدم الجواز است. 

. ممکن است اینجا کسی این را بگوید که نظر به تصویر استاستدالل به این روایات بر حرمت نظر به خود مرأة  این تقریب

طور کلی نباید زن در معرض دید قرار بگیرد. حکم  المرأة هم جایز نیست؛ برای اینکه مقتضای این روایات این است که به

 شود.دم الجواز شامل تصویر هم میاولی در مورد آنها عدم الجواز است و این ع
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 بررسی دلیل ششم

 نشین گفته شده که اذا نهین الینتهین؛ اینداللت این دلیل هم بر حرمت نظر به تصویر محل اشکال است. در مورد زنان بادیه

است که علت حکم به جواز، عدم انتهاء آنهاست واال قاعدتاً باید انتهاء پیدا کنند و خودشان را حفظ کنند. ما معنایش آن 

ت بحث از خود زنان اس ندارد.حتی اگر داللت این روایت را بر حرمت نظر به زن بپذیریم، داللت بر حرمت نظر به تصویر 

ستدل، پذیرش داللت این روایت بر حرمت نظر به خود زن است. اما این چه نشین الینتهین. نهایت همراهی با مکه زنان بادیه

 کند. ارتباطی به تصویر دارد؟ لذا این دلیل هم داللت نمی

شده است. باالخره اگر ما هم بخواهیم حکم  ذکراند که تقریباً همه آنها در بحث حرمت نظر به زن این روایات، روایاتی بوده

الی همین ادله باید جستجو کنیم یا مثالً یک دلیل خاصی در مورد ا بدست بیاوریم، عمدتاً در البهنظر به تصویر المرأة ر

تصویر داشته باشیم، که این را مالحظه فرمودید که ما دلیل خاصی در مورد تصویر نداریم اال در مورد آینه و تصویر در آب. 

 یر در آن منعکس شود یا نقش ببندد، وجود نداشته است. چون خیلی مبتالبه نبوده و اصالً هنوز ابزارهایی که تصو

 دلیل هفتم

واهد خکند، روایاتی است که بر جواز نظر به ساق و موهای زنی که میای که بر حرمت نظر به خود زن داللت مییکی از ادله

نین زنی توانند به ساق چ، میشراءمرید الاند مرید التزویج و ها. در آنجا طبق برخی روایات گفتهشرائبا او ازدواج کند یا یرید 

د کسی که یرید زواجها یا یری گویند همین که حکم جواز نظر اختصاص داده شده بهیا به موی چنین زنی نظر کنند. بعد می

م ه ها، این حاکی از آن است که حکم اولی، عدم جواز النظر است؛ یعنی در غیر این دو مورد، نظر جایز نیست. این دلیلشرائ

 واج و الشراء.اختصاص داده جواز نظر را به صورة الز

 بررسی دلیل هفتم

گوید قاعدتاً اگر کسی بخواهد به این روایات استناد کند، آیا این دلیل بر حرمت نظر به تصویر هم داللت دارد؟ مستدل می

به بحث ندارد  طلب قبالً بیان شد و دیگر نیازینهایت این است که باید بگوید النظر الی التصویر کالنظر الی نفسها. بطالن این م

تواند . لذا معلوم و روشن است که این قبیل روایات نمیفرق است تصویرهاالنظر الی که اساساً بین النظر الی نفس المرأة و 

 حرمت نظر به تصویر را ثابت کند. 

 دلیل هشتم

واهر تواند به موی خدرباره مردی سؤال شد که آیا می دلیل دیگری که قبالً هم ذکر شد، صحیحه بزنطی از امام رضا)ع( بود که

همسرش نگاه کند یا نه؟ امام)ع( فرمودند نه، مگر اینکه از قواعد من النساء باشد و هیچ فرقی بین غریبه و خواهر همسر در 

 االعضاء باالولویة.نظر الی سائر کند بر حرمة النظر الی المرأة و حرمة الاند این داللت میاین جهت وجود ندارد. گفته

 بررسی دلیل هشتم

تفاده ای برای استواند داللت بر حرمت نظر به تصویر المرأة داشته باشد؟ اصالً هیچ اشاره یا زمینهآیا این روایت اساساً می

 چنین حکمی از این روایت نیست. 

 دلیل نهم
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االخره النظر کند بر اینکه باند این بیان داللت میگفته روایاتی بود که نظر را سهمی از سهام ابلیس معرفی کرده بود.دلیل نهم 

م این تیر از الی المرأة سهمی از سهام ابلیس است که در روایت دارد مسموم است و لذا باید از آن اجتناب شود و نگذاری

 سوی شیطان رها شود.

 بررسی دلیل نهم

ظر به نروایت ه زن نامحرم مطلقا ندارد؛ یعنی گویا این ما همانجا عرض کردیم که این روایت خودش داللت بر حرمت نظر ب

کند و نه مطلق نظر را. لذا این و دارد نظر مع الشهوة را به عنوان یک سهمی از سهام ابلیس معرفی می ناظر استمع الشهوة 

 تدل علی حرمة النظر الی تصویرها. أن کند فضالً عن روایت هم بر حرمت نظر به خود زن به نحو مطلق داللت نمی

 دلیل دهم

جمیلة از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( دلیل دهم، روایاتی بود که نظر را به عنوان زنای چشم معرفی کرده است. روایتی از ابی

ام همانطور که زنا حراند نظر به زن نامحرم کأن زناست و زنای چشم معرفی کرده است. لذا گفتهنظر را هرحال نقل شده که به

 است، این هم حرام است.

 بررسی دلیل دهم

گوید این زنای ما اصل داللت این روایت و امثال آن را بر حرمت نظر به خود مرأة رد کردیم؛ چون معلوم است که وقتی می

 کند که نظر مطلق ولو لمیگوید و نه مطلق نظر را. این داللت بر این نمچشم است، در واقع نظر همراه با شهوت و لذت را می

 شود، گفتیم به طور کلی بر حرمت نظر. بنابراین از آنجا که نظر عاری از لذت مثل زنا محسوب نمیحرام استیکن عن تلذذ 

 مة النظر الی تصویر المرأة مطلقا را استفاده کنیمخواهیم از این روایات حربه خود مرأة داللت ندارد. آن وقت ما چطور می

 رود. هم کنار می لذا این

 دلیل یازدهم

ا آن ب دلیل یازدهم این بود که حرمة النظر الی االجنبیة من الضروریات؛ این از ضروریات دین است و کسی در بین مسلمین

 مخالفت نکرده است.

 بررسی دلیل یازدهم

لمرأة فقط نفس ا موردشکند، اما معلوم است که این الجمله قابل قبول است که داللت بر حرمت نظر به زن نامحرم میاین فی

است اما تصویر المرأة جزء محدوده ضروری دین نیست؛ چه اینکه اگر ضروری بود حرمت نظر، یعنی باید مثل بدیهی بود که 

 که قطعاً حرمت نظر به تصویر المرأة چنین بداهتی در موردش نیست. دلیلی هم بر آن مطالبه نشود. در حالی 

 دلیل دوازدهم

 اعی است که نظر به زن جایز نیست.است؛ فرمودند اجم در این مسأله دلیل دوازدهم هم ادعای اجماع

 بررسی دلیل دوازدهم
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این اجماع را تسری بدهیم به تصویر؟ اجماع یک معقدی توانیم اگر این را بپذیریم که قابل قبول هم هست، اما ما چطور می

و این  توانیم این سرایتاینکه دلیل لبی است، قدر متیقن دارد و حتی اگر شک کنیم نمی با توجه بهدارد و تسری دادن آن 

 تعدی را داشته باشیم. لذا این دلیل هم بر حرمت نظر داللت ندارد. 

ای که بر حرمت نظر به خود زن اقامه شده، همین ادله بود. تا اینجا مالحظه فرمودید که این ادله نتوانست حرمة تقریباً اکثر ادله

دلیل دیگر باقی مانده که آن را باید بررسی کنیم؛ در مسأله آب و آینه  دوالنظر الی تصویر المرأة را به نحو مطلق ثابت کند. 

هایی ذکر شده که به روایاتی که به نوعی مبیّن حکمت منع و حرمت نظر است. یک حکمت از جملهد هم اجماالً اشاره ش

گذاریم. یک ها نظر به خود زن حرام شده است. مسأله سهمٌ من سهام ابلیس و زنای چشم، اینها را کنار میواسطه آن حکمت

ه به واسطه اینها نظر به خود زن جایز نیست. باید ببینیم آن ای از این امور در آن ذکر شده کروایتی است که تقریباً مجموعه

 کند یا نه. اثبات تواند حرمت نظر به تصویر را روایت می

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           


