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ما بر اساس مسائل مذکور در استفتائات مرحوم   است که  یها در مسائل مستحدثه پزشکبحث چهارشنبه 

 .میکن ی مطرح م ی زیالله تبر تیآ

 طبابت مسوغ لمس و نظر است؟ ایآ

  ست؟ یقاعده در نظر و لمس نسبت به نامحرم چ یدر مساله را مشخص کرد. مقتضا هیاول قاعده د یبا ابتدا

اجماال به  د یاما چون بحث ما هم مترتب بر آن است با شودی مساله به کتاب نکاح مربوط م نیا یلیبحث تفص 

 . میآن بحث اشاره کن

 قرآن است:  فهیشر  هی آن هم آ  ل یو دل  ستین  زیجا  گریکد یزن و مرد نظر به    یاست که برا   نیبحث ا  حاصل

  ُقل   وَ  َیص َنُعونَ  ِبَما َخِبیر   الل هَ  ِإن   َلُهم   َأز َکی  ِلكَ ُفُروَجُهم  ذ   ِلل ُمؤ ِمِنیَن َیُغضُّوا ِمن  َأب َصاِرِهم  َو َیح َفُظوا  »ُقل  

 ( ۳۰ النور ) ُفُروَجُهن « َیح َفظ نَ  وَ  َأب َصاِرِهن   ِمن   َیغ ُضض نَ  ِلل ُمؤ ِمَناتِ 

  چ یه د یهمان طور که مرد نبا ند یزن را بب یکدام از اعضا چ یه د یاست که مرد نبا ن یا ه یاطالق آ ی مقتضا

 د یمجاز باشد با ییو اگر جا ستین یآن تفاوت ریمقام طبابت و عالج و غ نیو ب ند یمرد را بب یکدام از اعضا

  فه یشر هی آ شودیباعث م یارتکاز عرف فهحا نهیاطالق وجود داشته باشد و البته قر نیآن از ا یبر استثنا لیدل

ارتکاز   نینداشته باشد همان طور که ممکن است گفته شود بر اساس هم ی جنس اطالقنسبت به نگاه به هم 

 ندارد.  ی که ارتکاز باز گذاشتن آن بوده است مثل سر و گردن مردان، اطالق  ینسبت به موارد  فهیشر  هی آ  یعرف

که مرد به دختر    ستین  نیا  فه ی شر  ه یمفاد آ  یعنی   کند ی بر مطلق جنس مخالف داللت نم  هی طور که آ  همان

است که امکان تمتع به نظر وجود    ییعدم جواز نگاه کردن در جا  فهی شر  هی هم نگاه نکند. منصرف از آ  رخواریش 

که به حسب    ییدر جا  ی عنی  بلکهاطالق منصرف به موارد نظر به شهوت است    نکهینه ا  د یداشته باشد دقت کن

منظور از   نیاگر بدون شهوت باشد بنابرا یحت ستی ن زیبا نگاه باشد، نگاه جا ینوع امکان نظر و تمتع جنس

  ایقصد هم باشد  نیدارد هر چند بدون ا یتمتع و لذت جنس تیاست که به حسب نوع معرض ینظر، نگاه

و لذت ندارد   ینگاه جنس تیمعرضکه  یکم سن یابچه هم حاصل نشود و لذا نگاه پزشک به  ی تمتع و لذت

 .ستین فه یشر  ه یندارد و مشمول آ یاشکال

  ی قاعده، موارد ضرورت و اضطرار است به استناد اطالقات ادله ضرورت و اضطرار و نف   ن یا  اتیاز مستثن   یکی

که در همه موارد رجوع به   ستیطور ن نیحرج و البته نگاه پزشک اعم از موارد ضرورت و اضطرار است و ا

از اعمال   یاریبا مقام ضرورت و اضطرار باشد. بس  یزشک، اضطرار و ضرورت باشد و مقام عالج و طبابت مساو پ

اگر مقام ضرورت و اضطرار و حرج باشد نگاه و لمس   ن ی. بنابراستیدر آنها ن یضرورت و اضطرار چ یه ییبایز

 .میاکرده  ی است که ما قبال در قاعده اضطرار آن را بررس  زیجا

 عام مثل:  اتیخاص. روا اتیو هم روا م یعام دار اتیروا هم



َبا اُلوا َسِمع َنا أَ َعن  َحم اِد ب ِن ِعیَسی َعن  ُعَمَر ب ِن ُأَذی َنَة َعن  ُمَحم ِد ب ِن ُمس ِلٍم َو ِإس َماِعیَل ال ُجع ِفيِّ َو ِعد ٍة قَ  َعن هُ 

، صفحه  ۱)المحاسن، جلد  َأَحل ُه الل ُه َلهُ  ٍء اض ُطر  ِإَلی ِه اب ُن آَدَم َفَقد  ٍء َو ُکلُّ َشي  َجع َفٍر ع َیُقوُل الت ِقی ُة ِفي ُکلِّ َشي  

۲۵۹ ) 

  بی)تهذ   ُه ِإال  َو َقد  َأَحل ُه ِلَمِن اض ُطر  ِإَلی هِ ء  ِمم ا َحر َم الل  َعِن ال َحَسِن َعن  ُزر َعَة َعن  َسَماَعَة َقال ... َو َلی َس َشي    َعن هُ 

 (۳۰۶، صفحه ۳االحکام، جلد 

ُه  ب ُن َسِعیٍد َعن  َفَضاَلَة َعن  ُحَسی ٍن َعن  َسَماَعَة َعن  َأِبي َبِصیٍر َقاَل َسَأل ُتُه َعِن ال َمِریِض َهل  ُتم ِسُك لَ  ال ُحَسی نُ 

ء  ِمم ا َحر َم الل ُه ِإال  َو َقد  َأَحل ُه   َعَلی ِه َفَقاَل اَل ِإال  َأن  َیُکوَن ُمض َطّرا َلی َس ِعن َدُه َغی ُرَها َو َلی َس َشي  ال َمر َأُة َشی ئًا َیس ُجدُ 

 ( ۱۷۷، صفحه  ۳االحکام، جلد  بی)تهذ  ِلَمِن اض ُطر  ِإَلی هِ 

 خاص مثل:  اتیروا و

م ِد ب ِن َیح َیی َعن  َأح َمَد ب ِن ُمَحم ِد ب ِن ِعیَسی َعن  َعِليِّ ب ِن ال َحَکِم َعن  َأِبي َحم َزَة  ب ُن َیع ُقوَب َعن  ُمحَ  ُمَحم دُ 

ر ح  ِفي َمَکاٍن  ِإم ا َکس ر  َو ِإم ا جُ   -ِدَهاالثَُّماِليِّ َعن  َأِبي َجع َفٍر ع َقاَل: َسَأل ُتُه َعِن ال َمر َأِة ال ُمس ِلَمِة ُیِصیُبَها ال َباَلُء ِفي َجسَ 

َقاَل ِإَذا اض ُطر ت  ِإَلی ِه َفل ُیَعاِلج َها    -َأ َیص ُلُح َلُه الن َظُر ِإَلی َها  - َیُکوُن الر ُجُل َأر َفَق ِبِعاَلِجِه ِمَن النَِّساءِ   - اَل َیص ُلُح الن َظُر ِإَلی هِ 

 ( ۵۳۴، صفحه ۵جلد   ،یِإن  َشاَءت . )الکاف

حکم نظر در مقام عالج    گریندارد و به عبارت د   ی محرمات در فرض اضطرار اشکالبه    یطور که مداوا  همان

 به محرمات است. ی حکم مداوا

 آمده است: ات یروا ی در برخ نکه یا و

الل ِه ع َأس َأُلُه َعِن الر ُجِل    ب ُن ِإب َراِهیَم َعن  َأِبیِه َعِن اب ِن َأِبي ُعَمی ٍر َعن  ُعَمَر ب ِن ُأَذی َنَة َقاَل َکَتب ُت ِإَلی َأِبي َعب دِ   َعِليُّ 

ُصل ٍب َلی َس ُیِریُد ِبِه الل ذ َة َو ِإن َما ُیِریُد ِبِه الد َواَء   ِبیذٍ ُیب َعُث َلُه الد َواُء ِمن  ِریِح ال َبَواِسیِر َفَیش َرُبُه ِبَقد ِر ُأس ُکرَُّجٍة ِمن  نَ 

، صفحه  ۶جلد    ،ی)الکاف  ٍء ِمم ا َحر َم ِشَفاًء َو اَل َدَواءً الل َه َعز  َو َجل  َلم  َیج َعل  ِفي َشي  َفَقاَل اَل َو اَل ُجر َعًة ُثم  َقاَل ِإن   

۴۱۳ ) 

ِن  َیَة ب  ب ُن َیح َیی َعن  ُمَحم ِد ب ِن َأح َمَد َعن  َیع ُقوَب ب ِن َیِزیَد َعن  ُمَحم ِد ب ِن ال َحَسِن ال ِمیَثِميِّ َعن  ُمَعاوِ  ُمَحم دُ 

لل ِه ع َما َجَعَل الل ُه َعز  َو  َعم اٍر َقاَل َسَأَل َرُجل  َأَبا َعب ِد الل ِه ع َعن  َدَواٍء ُعِجَن ِبال َخم ِر َنک َتِحُل ِمن َها َفَقاَل َأُبو َعب ِد ا

 ( ۴۱۴، صفحه ۶جلد   ،ی )الکاف َجل  ِفیَما َحر َم ِشَفاءً 

دال    اتینسبت بر شمول فرض ضرورت، بر اساس اطالق است و روا  تیروا  نیچون داللت مثل ا   ستین  مانع

 : تند یروا ن یاست همان طور که حاکم بر مثل ا اتیروا نیمضطر حاکم بر ا  یبر جواز برا 

َأو    -َمر َأِة َیُکوُن ِبَها ال ُجر ُح ِفي َفِخِذَهاب ُن َجع َفٍر ِفي ِکَتاِبِه َعن  َأِخیِه ُموَسی ب ِن َجع َفٍر ع َقاَل: َسَأل ُتُه َعِن ال   َعِليُّ 

 ( ۲۳۳، صفحه ۲۰جلد  عة، یلشَأن  َین ُظَر ِإَلی ِه ُیَعاِلُجُه َقاَل اَل. )وسائل ا -َبط ِنَها َأو  َعُضِدَها َهل  َیص ُلُح ِللر ُجلِ 

همان طور   ستیآن ن  ریو غمقام عالج  نیب ی و تفاوت ستین  زینظر به نامحرم جا یمطابق قاعده اول  نیبنابرا

 که فرض ضرورت و اضطرار از آن استثناء شده است.


