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

 

 خالصه جلسه گذشته

هایی که برای حرمت نظر به خود مرأة اقامه شده بود و بحث در ادله حرمت نظر به تصویر زن بود. تا اینجا تقریباً تمام دلیل

د و یکایک مورد بررسی قرار گرفت. سه آیه بسا به آنها برای اثبات حرمت نظر به تصویر مرأة هم استدالل شده، ذکر شچه

اند توبود و بعد برخی روایات، مسأله اجماع، ضروری دین، اینها همه مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که این ادله نمی

 حرمت نظر به تصویر المرأة را ثابت کند. 

 دلیل سیزدهم

کنیم. یکی روایاتی که در آنها نهی شده از اینکه زنان مسلمان در برابر زنان دلیل دیگر باقی مانده که اینها را بررسی می چند

ه ؛ برای اینک«یصفن الزواجهن النهنّ»یهودی و نصرانی، بدون پوشش و حجاب ظاهر شوند. این البته معلل شده به اینکه 

کنند. این نهی البته نهی تنزیهی است و نهی تحریمی نیست؛ یا ارشاد هرانشان توصیف میبینند، برای شواینها آنچه را که می

به ترک این کار است، یعنی بدون پوشش در برابر آنها ظاهر نشوند که عمدتاً هم همین است واال یک نهی تنزیهی مولوی بعید 

روایت وارد شده استناد کند که وقتی توصیف زن  شده باشد. مستدل ممکن است به این تعلیل که در این قیداست در اینجا 

ها و برای مرد اجنبی جایز نباشد، طبیعتاً عکس هم همین خصوصیت را دارد. این توصیف به نوعی شرایط، موقعیت، زینت

 کند. اگر این تعلیل اینجا مورد توجه قرار بگیرد، تصویر هم همینخصوصیات زن مسلمان را برای مرد نامحرم آشکار می

ها یا مواضع زینت، آنچه که نباید دیده شود، برای دیگران شود این خصوصیات و این زینتنقش را دارد؛ تصویر هم باعث می

توصیف فقط در حد بیان است و خیلی معلوم  در صورت اول آشکار شود و بلکه اینجا به طریق اولی باید ممنوع باشد؛ چون

با س دهد. پصویر یک چیزی است که کامالً همه خصوصیات و جزئیات را نشان مینیست جزئیات را کما هو بیان کند. اما ت

 . نیستتوان استفاده کرد نگاه کردن به تصویر جایز تمسک به اولویت قطعیه این روایات می

 بررسی دلیل سیزدهم

 صویر را ثابت کند. چون اصلتواند حرمت نظر به تاین دلیل همانطور که حتماً به ذهن شما رسیده، کما تری، این دلیل نمی

أن اگر کند به یک امری که کحرمت کشف در برابر زنان کتابی ثابت نیست. این در واقع یک نهی تنزیهی است که ارشاد می

هی که ن ت نیست. این یک حکمتی است براینباشد، بهتر است؛ این یک نهی الزامی نیست و آنچه که اینجا ذکر شده هم عل

کنید، هایتان را آشکار نکند که کأن بهتر آن است که در برابر زنان یهودی و نصرانی زینتدر واقع دارد ارشاد به آن حکمت می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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مستور باشید، سترتان را حفظ کنید تا خدای نکرده یک وقت اینها نروند و شما را و خصوصیات بدن شما را برای آنها توصیف 

 قعاً قابل استدالل برای حرمت نظر نیست. کنند. لذا این دلیل وا

 دلیل چهاردهم

توان به آن تمسک کرد برای اثبات حرمت نظر به تصویر المرأة، روایاتی است که به نوعی در آنها دلیل دیگری که اینجا می

صویر ر به تها در مورد تصویر هم جاری است، پس باید بگوییم نظحکمت حرمت نظر به خود زن بیان شده است. آن حکمت

یا  «النظر سهم من سهام ابلیس»ای که ما جلسه گذشته خواندیم، مثل المرأة هم جایز نیست. البته بعضی از روایات یا ادله

های نظر و تحریم هستند، لکن باتوجه به اینکه آن دو روایت بیشتر ، اینها هم به نوعی در واقع مبیّن حکمت«النظر زنا العین»

ر خاص هستند، نظر با لذت، نظر همراه با شهوت، طبیعتاً آنها را ما جداگانه ذکر کردیم. چون آن روایات ناظر به یک نوع نظ

ه نحو ب نظیر آنهم به خصوص مورد استناد قائلین به حرمت نظر به خود مرأة قرار گرفته بودند. اما این روایت یا روایاتی 

نان است؛ البته به صورت سبیان کرده است. این روایت از محمدبنهایی را به نظر به اعضای زن نامحرم حکمتکلی راجع

شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ  النَّظَرُ إِلَى وَ حُرِّمَ»فرماید: اند. میمکتوب سؤاالتی را از امام)ع( مطرح کرده و امام)ع( هم پاسخ داده

 ا یَجْمُللَمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو التَّهْیِیجُ إِلَیْهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَى غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِ

یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی ال  وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فرماید اینکه نظر به موی زنانی که ازدواج می 1.«ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ أَيْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ

شود. تهییج و تحریک و اند حرام شده، برای این است که این موجب تهییج مردان میدهاند و آنهایی که ازدواج نکرکرده

شود شود و باعث میشود و باعث برانگیخته شدن انسان میبرانگیخته شدن؛ کأن موجب بیدار شدن غول شهوت در آنها می

اداشته و آنچه که از این جهت مثل مو است، انسان به سوی فساد و چیزی که انجام دادن آن حالل و نیکو نیست و نیز نگاه به

 شود، اال قواعد من النساء که ما با استثنا کاری نداریم. یعنی مهیج است و موجب برانگیخته شدن می شود.

. حکمت تحریم نظر به مو و غیر مو از بیان شده استحرمت نظر به موی زن و آنچه که شبیه به موی زن است  تاینجا حکم

فس تهییج ، ن«وَ مَا یَدْعُو التَّهْیِیجُ إِلَیْهِ»شود؟ کند. حاال تهییج کند چه میزنان اجنبیه چیست؟ این است که رجال را تهییج می

؛ فساد و وارد شدن در کارهایی که حالل «مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ»گوید؛ آنچه که تهییج را به دنبال دارد را نمی

شود. عمده این است که حرمت نظر به زن نامحرم مسأله تهییج الرجال و آنچه که به دنبال نیست و زیبا و نیکو شمرده نمی

 ن حکمت تحریم نظر به خود زن است.شود که عبارت است از فساد و کالً کارهای نازیبا و ناشایست؛ ایتهییج حاصل می

سنان نقل کرده که یک ت از نظر سندی اجماالً قابل اعتماد است. شیخ صدوق این روایت را از سه طریق از محمدبنروای

طریق آن، طریق معتبری است. علی بن احمد بن عبداهلل برقی و علی بن عیسی و ابوجعفر محمد بن موسی برقی از محمد بن 

محمد بن سنان. این سند در مقایسه با آن دو طریق دیگر خوب است  علی ماجیلویه عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن

های رجالی خودمان او را ثقه دانستیم و سنان هرچند اختالف است ولی ما در بحثو مشکلی ندارد. در مورد خود محمدبن

اد برای این جلسه زی الجمله مقبول است. چون مطالباعتماد کرد. پس از نظر سند روایت فی توانمیگفتیم به روایات او 
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دهم به کتاب مسائل بنیادین علم رجال که آنجا درباره سنان قبالً داشتیم، ارجاع میبنها را در مورد محمداست و این بحث

 سنان به تفصیل بحث کردیم. بنمحمد

سی است. کأن غریزه جن خواهد بگوید نگاه به زن موجب برانگیخته شدن شهوانیاما از نظر داللت باالخره روشن است که می

ای داشتم که آیا این در واقع همان لذت است یا غیر از کند و این مفاسدی به دنبالش دارد. قبالً هم اشارهانسان را بیدار می

آید می با نفس انسان پیش ذت؛ اینکه یک حالتی مطابق و مالئمگویند نگاه با للذت است؟ التذاذ و لذت یک مسأله است؛ می

شود. این یک حالت فعلی است، اما یک مقدماتی دارد. اینکه مسأله تهییج را مطرح ی در درون نفس او ایجاد میو یک حظّ

گوید در واقع حس شهوت را می بلکهشود خواهد بگوید این موجب لذت میگوید؛ نمیکرده، این در واقع خود لذت را نمی

حرّم »شود. عبارت را دقت بفرمایید: شود و منجر به آن مفاسد میمیانگیزاند و این غریزه جنسی برانگیخته در مرد برمی

، چون نظر وقتی به مو یا ما اشبه ذلک باشد، موجب تهییج است و تهییج هم انسان را «النظر الی .... لما فیه من تهییج الرجال

اهد بگوید نفس تهییج المرأة خوکند به سمت فساد و دخول فیما الیحل و آن چیزهایی که زیبا نیست. پس میدعوت می

ست؛ مبادی قریب به فعل لذت ا ازشود که این تهییج در واقع موجب حرمت نظر به تصویر شده است؛ یعنی باعث تهییج می

 آید.آید و یک وقت نمیشود لذت حاصل شود. حاال یک وقتی آن مفاسد به دنبال این میباعث می

این حکمت  تهییج و عوارض آن است. بدیهی استظر به موی زن و غیر مو نحرمت است که حکمت روایت این این  ظاهر

در مورد تصویر هم وجود دارد. یعنی باید بگوییم تصویر المرأة هم یوجب تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد؛ 

ند کشود، فرق نمیموجب تهییج میاثر را دارد؛ در اینکه  هم اینموی زن نامحرم یا اعضای بدن زن نامحرم تصویر نگاه به 

اعتبار  شود و این تهییج هم یدعو الی الفساد؛ بگوییم به اینتصویر تلویزیون، تصویر ثابت، تصویر متحرک، موجب تهییج می

 شود.مورد نگاه به تصویر ثابت میگیرد و این حکم هم در محل این حکم قرار می

 بررسی دلیل چهاردهم

ینیم خواهیم ببخواهیم ببینیم که آیا این استدالل درست است یا نه. اینجا در واقع ابتدا در مورد خود این روایت میحاال می

خواهد کند؛ یا میکند یا مطلقا حرام میآیا باالخره این حکمت به نحوی است که نظر به مرأة را در صورت این تهییج حرام می

آنجا منتهی شود. چون این ظرفیت را دارد که مهیج باشد، ولو مهیج هم نباشد، الیجوز. ما در تواند به بگوید که این می

کنیم؛ واقع این است که همانطور که در کالم خود مستدل هم آمده، این روایت در واقع خصوص این دلیل داریم بحث می

منظور این نیست که اگر موجب تهییج نباشد، پس  گوید نظر به موی نامحرم حرام شده لما فیه من تهییج الرجال. مسلّماًمی

خواهد بگوید که نگاه کردن جایز نیست ولو لم یکن باعثاً و موجباً لتهییج. اگر این باشد، پس اصل این یجوز. این کالً می

 در آن سه احتمال وجود دارد:چون  را دارد.این ظرفیت  معنایش این است کهاستناد و حکمت 

شود، که این واضح البطالن است. اگر بخواهیم بگوییم بگوید همیشه این چنین است که موجب تهییج میخواهد یک وقت می

م این است که چون این ظرفیت در هر کجا موجب تهییج شد حرام است، این هم با عمومیت حکم سازگار نیست. احتمال سو

خواهد خواهد بگوید؛ یعنی میلی ندارد، تهییج شأنی را میوجود دارد، لما فیه من تهییج الرجال، یعنی اشاره به تهییج فع آن

بگوید نگاه به موی زن شأنیت تهییج رجال و شأنیت دعوت به فساد به دنبال تهییج را دارد، این شاید خالف ظاهر این روایت 



01 

 

حتی  هست. این شأنیت باشد که ما بگوییم شأنیت این تهییج را دارد. واقع این است که این شأنیت در مورد وجه و کفین هم

های دیگر هم باشد؛ این شأنیت حتی من وراء الحجاب هم ممکن برای برخی ممکن است نسبت به بعضی از مناظر و صحنه

توانیم روی آن تکیه کنیم. این بیان فلسفه یا حکمت این حکم است وجود داشته باشد. این باالخره یک امری است که نمی

و ست ابدن و موی زن مادة الفساد نظر به ین تحریم و حرمت الهی است. اگر هم بخواهیم بگوییم در کالم امام)ع( نسبت به ا

اند بگویند نظر نکنید، این هم قابل قبول نیست که این به عنوان مادة الفساد باید قلع شود و از باب قلع مادة الفساد خواسته

 قلع آن به تحریم النظر است. 

وانیم بگوییم چنانچه تشود. البته میهیم و مطلقا حرمت نظر به تصویر را ثابت کنیم، با این دلیل نمیلذا اینکه بخواهیم تسری بد

تصویر موجب تحریک و تهییج باشد، تصویر موجب التذاذ شود، موجب لذت باشد، یعنی نگاه به تصویر همراه با لذت، همراه 

که مهیج باشد و تهییج کند، این شاید خالی از اشکال نباشد. اما مطلق  ایگونهبا ریبه ـ به همان بیانی که ما گفتیم ـ باشد به

النظر الی التصویر، مطلق نگاه کردن به عکس ـ چه متحرک و چه ثابت ـ ولو بدون التذاذ و بدون ریبه، ولو بدون تهییج، این 

 عه و اطالق قابل استفاده نیست. اقل این است که از این دلیل این سالیجوز، حد

 ه بحث درباره ادله قول به عدم جوازنتیج

تواند به نحو مطلق حرمة النظر الی ای که بر حرمت نظر به تصویر زن اقامه شد، هیچ کدام نمیفتحصل من ذلک کله که ادله

روایاتی  توانیم بگوییم نظر به تصویر براساسشود، میتصویر المرأة را ثابت کند. بله، با توجه به آنچه که از ادله استفاده می

، نظر همراه با لذت و همراه با ریبه، نظری که در آن برانگیختن شهوت «النظر زنا العین»، «النظر سهم من سهام ابلیس»مثل 

شود، مثالً یک عکسی است که فرضاً یک خانمی در یک جمعی با لباس رسمی وجود دارد، یعنی باعث برانگیختن شهوت می

این برانگیزانندگی و تهییج در آن نیست. اما فرض کنید با یک پوششی که داخل  و بدون پوشش و حجاب انداخته است؛

منزل است و راحت است و آنگونه که باید و شاید پوشیدگی ندارد، طبیعتاً این نگاه و این تصویر برانگیزانندگی و تهییج در 

، این المرأة مطلقا ولو لم یکن موجبا لتهییج الرجالتوانیم به نحو مطلق بگوییم النظر الی تصویر آن وجود دارد. طبیعتاً ما نمی

اشکال دارد؛ اما به عنوان اینکه یک عکسی موجب تهییج باشد، موجب تحریک باشد، این باعث التذاذ شود و بعضی از مفاسد 

ه مرد ببه دنبال آن جاری و مترتب شود، این ممکن است از آن باب حکم به حرمتش شود. ولی االن بحث ما در نفس نظر 

شود فتوا به تحریم داد، هرچند واالحوط تصویر زن نامحرم است؛ از این ناحیه فی نفسه اشکال و ایرادی نیست و نمی

 االجتناب و ان کان االقوی الجواز. 

 ت که خوب است به آنها هم اشاره شود.در اینجا هسدیگر دو قول و تفصیل 

 ادله قول به تفصیل بین معروف و غیر معروف

ها کردیم یک قول و نظر، تفصیل بین زنی است که معروف و شناخته شده باشد و زنی که شناخته شده نباشد. بعضیعرض 

اند نظر به تصویر زنی که نزد ناظر شناخته شده است، جایز نیست؛ ولی نگاه به تصویر زنی که نزد ناظر اند و گفتهتفصیل داده

 ایان هم بعضاً این بیان شده است.رات آقشناخته شده نیست، این اشکالی ندارد. در نظ

 دلیل اول
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اینکه بیننده آن زن را بشناسد یا نشناسد، عمدتاً شاید مسأله هتک باشد؛ یعنی مثالً گفته شود وقتی دلیل تفصیل بین شاید 

شناسد یشود؛ ولی زنی را که نمبیند، این یک نوع هتک نسبت به او محسوب میشناسد، مییک کسی عکس زنی را که می

گوییم، توانیم بشود. عمده دلیلی که برای این تفصیل میاو و هتک او محسوب نمی عرضبیند، این تعدی به و عکس او را می

این است. شاهدش هم این است که خود آن شخص اگر یک زنِ مؤمنِ مسلمانِ اهل حجاب و ایمان باشد، واقعاً از اینکه 

 شود. شده و شناس دیده شود، ناراحت می عکس او توسط یک کسی مخصوصاً شناخته

 سؤال:

دهد. این آید و این را در معرض قرار میاستاد: نظر عادی نه؛ نسبت به وجه و کفین متعارف است. خودش در خیابان می

 شود. مقدار هتک محسوب نمی

 دلیل دوم

اهایی تصویر و نظر به تصویر آن مواضع و جیکی هم اینکه ممکن است کسی بگوید اگر زنی شناخته شده باشد، این با رؤیت 

. دی الی الفساد و الفتنة و الدخول فیما الیحل له الدخولکند و یمکن أن یؤبیشتری پیدا می که الیحل النظر الیه، این تهییج

و، اعمده این دو دلیل است؛ کسی ممکن است اینجا به این دو تمسک کند و بگوید نظر به عکس زن شناخته شده یا فیلم 

 شناسد و هیچ آشنایی با او ندارد، دیدن عکس و تصویر او مانعی ندارد. جایز نیست اما اگر زنی را نمی

 بررسی دلیل اول

باید ببینیم آیا این تفصیل اساساً قابل قبول هست یا نه. این دو وجهی که برای این تفصیل ممکن است به عنوان مستند قرار 

ای که داریم هیچ کدام از اینها ظهور در این تفصیل ندارد؛ زن معروف و تواند این تفصیل را اثبات کند یا نه. ما ادلهبگیرد، می

 کنند و تفصیل از آن استفاده شود.نین نداریم که بخواهند تفکیک غیرمعروف، در ادله این چ

ه شود؟ اصالً عکس را کنار بگذاریم؛ فرضاً کسی نظر بباید ببینیم آیا واقعاً اساساً النظر الی االجنبیة هتک محسوب می اوالً:

ود؟ نفس نظر به خود اجنبیه معلوم شموی یک زن نامحرم کند، یا به دست یا ساق پای او نگاه کند، آیا این هتک محسوب می

نیست که هتک محسوب شود. بله، یک وقت کسی ممکن است ببیند و بعد شروع کند به سخن گفتن و نوشتن درباره او، این 

 یه معلوم نیست که هتک محسوب شود.کند؛ ولی نفس نظر به اجنبیک عنوان دیگری پیدا می

ریم و بگوییم نفس نظر به نامحرم هتک محسوب شود، سؤال این است که مسأله بر فرض این را ما هتک به حساب بیاو ثانیاً:

شناختن ناظر و عدم شناختن او چه تأثیری در این دارد؟ اگر یک زن مسلمان نباید به او نگاه شود چون هتک او محسوب 

 کند که شناخته شده باشد یا نباشد. شود، فرق نمیمی

 سؤال:

ن زن مسلمان است و زن مسلمان یک احترامی دارد، شأن دارد به عنوان مسلمان بودن و شأن او استاد: به همان دلیلی که ای

 این است که آن مواضع الزم الستر او مستور بماند. 

پس اوالً معلوم نیست که با نظر به اجنبیه هتک اتفاق بیفتد. بر فرض هتک اتفاق بیفتد، مسأله این است که این چرا موجب 

ناخته این زن شوف و غیرمعروف شود؟ اگر قرار است هتک شود، الفرق بین المعروف و غیرالمعروف؛ اینکه تفصیل بین معر
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اگر نفس نظر به زن نامحرم هتک او محسوب شود، این دیگر فرقی بین شناخته شده و  شده باشد یا نباشد تأثیری ندارد.

ا توانیم بگوییم نظر به تصویر مطلقین است که ما نمیغیرشناخته شده نیست. در مورد تصویر هم همین طور است؛ واقع ا

تواند مصداق هتک قرار بگیرد. اما نظر به عکس زن نامحرم ولو یوجب الهتک. بله، هر کاری در یک شرایط خاصی می

خواهیم شناخته شده باشد، این کجایش هتک است؟ فرض هم این است که یک عکس خاص که مثالً عریان باشد نیست؛ ما می

 ؟شود؟ نظر به تصویر به چه دلیل هتک محسوب شودببینیم مطلق نظر به معروف حرام است یا نه. این کجا هتک محسوب می

 لذا دلیل اول قابل قبول نیست. 

 بررسی دلیل دوم

ر این د و غیرمعروف ارة الشهوة و تهییج و تحریک باشد، این هم فرقی بین معروفل دوم که مسأله وقوع در فتنه و اثاما دلی

ما تصویر یک امرأة غیرمعروف که به شدت موجب تهییج و تحریک باشد ولی تصویر یک زن معروف این جهت نیست. رب

واند نظر به تاثر را نداشته باشد. البته ما عرض کردیم تصویر مطلقا اگر این جهات در آن باشد، این به اعتبار این عناوین می

است که النظر الی تصویر المرأة من حیث هو، آیا حرام است یا حرام نیست. اگر یک عنوان آن حرام باشد. اما بحث ما در این 

 شود.حث دیگری مییک دیگری پیدا کند، این ب

فته رسد مما ال وجه له و هر دو دلیل اگر پذیرلذا این دو دلیلی که برای تفصیل بین معروف و غیرمعروف گفته شده، به نظر می

فرقی بین معروف و غیرمعروف نیست. اگر مسأله هتک است، هم برای معروف است و هم برای غیرمعروف؛ شوند، از این جهت 

ارة الشهوة است، این دیگر فرقی بین معروف و غیرمعروف نیست، اال اینکه مثالً در مورد معروف هییج و اثاگر مسأله فتنه و ت

ه تر کند؛ بی زمینه را برای تحقق آن عوارض و آثار قویو شناخته شده ممکن است یک مقداری شدیدتر باشد، یک مقدار

 رسد فرقی بین معروف و غیرمعروف وجود ندارد. تر شود، واال از این جهت به نظر میقول معروف کمی خطرناک

 سؤال: 

ا دو تا بحث .. اینجکند؛ فکر گناه، گناه است؟ .ه می. مثالً فکر گنانوان حاکی بودن محل بحث است. ..استاد: اصالً تصویر به ع

مطرح است؛ یکی بحث سقوط اخالقی است که اینها بحث دیگری است. اینکه انسان در خیابان راه برود و ذکر نگوید، این 

، بله بافی مگر حرام است؟ست. خیالغفلت خودش برای انسان هر جور دردسر دارد. بحث ما در تصویرسازی و خیال نی

، آیا ای مبتذلهمثالً تصاویر مبتذل و فیلم چه بسا حرام است. ین است که به آن عنوانا مسأله لذت را عرض کردم که واقع

 جایز است؟دیدن اینها 

وقت گذشته؛ یک تفصیل دیگر هم باقی مانده بین مباشر و غیرمباشر مخصوصاً در تلویزیون. مثالً کسی مستقیماً دارد اخبار 

 کنیم.این را بعدا بررسی میدهند. د و االن دارند نشان میانگوید ولی یک فیلمی است که قبالً ساختهمی

 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           


