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

 ادامه روایات طائفه ششم

گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین. طایفه ششم روایاتی است که داللت  عرض شد طوایفی از روایات مورد استدالل قرار

کند. گفتیم این طایفه چند قسم است؛ یک قسم در مورد خصوصه در مورد بعضی از زنان میشعر و امثال آن ب هر جواز نظر بب

نظر به شعور نساء اهل ذمه، در یک قسم سؤال از درباره نشینان است؛ یک قسم نظر به شعر نساء اهل تهامه و سواد و بادیه

شعر اخت المرأة و الزوجة شده است. عمده این است که سؤال از خصوص شعر است؛ در دو قسم اول حکم به جواز شده و 

 سؤال از وجه در هیچ یک از اینها مطرح نیست.  ولیدر قسم سوم حکم به عدم جواز شده؛ 

که آیا کشف رأس در مورد اینها جایز است یا نه، که این را ما در  هسؤال شددر روایتی هم البته در مورد قواعد من النساء 

دیگر قرار دهیم. خواهیم گفت که طایفه هفتم روایاتی است که داللت  طایفهتوانیم این را در یک جلسه قبل بیان کردیم. اما می

 لهاست و دیگری مسئمسأله نظر به شعر  یکیکند رق میبا هم فطایفه کند؛ این دو بر جواز کشف رأس برخی از نساء می

در هر دو طایفه محور  ولیشود؛ و اخری درباره کشف سؤال میشود تارة درباره نظر سؤال می است. پسکشف الرأس 

ه ن اند،گفتگوها جوازاً او منعاً خصوص رأس است. در هیچ یک از اینها نه سؤال از صورت شده و نه متعرض این مسأله شده

 سائالن و نه ائمه)ع(. این خودش یک دلیل محکمی در اینجاست. 

ه کند، یا روایاتی که در آنها سؤال شدبه هر حال طایفه ششم روایاتی است که داللت بر جواز نظر به شعور بعضی از زنان می

بریم. النساء را در طایفه بعدی میاز نظر به رأس و شعور اینها. سه دسته را در جلسه قبل بیان کردیم؛ عرض کردیم قواعد من 

در عین حال بعضی از روایات دیگر هم قابل ضمیمه شدن هست؛ یعنی دسته چهارم و پنجم هم وجود دارد که در آنها سؤال 

 ه رأس و شعور نساء، یا ساق آنها.شده از نظر ب
 دسته چهارم

به سیدته وارد شده است؛ یک زنی است که عبدی دارد، مالک یک  اوروایاتی است که در مورد مملوک و نظر  دسته چهارم

در کتاب وسائل این است: باب مایحل للملوک النظر الیه من موالته. در این باب  باب زن است؛ عنوانعبد است، موالی او 

جواز  هم تاروای بعضیدر البته روایات متفاوتی ذکر شده؛ در بعضی روایات حکم به جواز نظر به شعر سیدته شده است؛ 

یز نافتاد اشکالی ندارد. در برخی روایات به موالیش کار هنگام را مقید کرده به عدم التعمد و القصد، یعنی اگر نگاه او در  نظر

اند و که بعضی حکم به جواز کرده)نفی کرده و گفته جایز نیست. ما فعال کاری به اختالفی که در این روایات وجود دارد 

توانیم بین اینها جمع کنیم نداریم. همانجا خودِ صاحب وسائل برخی از این می، و اینکه چگونه (اندبرخی حکم به منع کرده
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که باالخره در این باب سؤال شده از نظر به شعر المرأة المالکة و هیچ سؤالی  این استروایات را توجیه کرده است؛ اما عمده 

 از وجه به میان نیامده است. 

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ » روایت است: از جمله این دسته این

ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَى عَبْدُهَا إِلَى شَیْیَنْظُرَ  لِلْمَرْأَةِ أَنْ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: لَا یَحِلُ

مالک این عبد شده است. البته یک قیدی هم در آخر دارد:  روایت حکم به جواز نظر به شعر . عرض کردم که در این1«شَعْرِهَا

حالت عادی نگاه کردن  این روایت  دربق ط، در حالی که قصد و عمدی در کار نباشد. «إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ»

 جایز نیست.

 وَ الْمَمْلُوكُ یَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ (ع)عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ »فرماید: از آن طرف هم روایت داریم که می

اند بیند؛ امام)ع( فرمودهپای موال و مالک خودش را که زن است می گوید مملوک مو و ساق، می2«سَاقَهَا قَالَ)ع( لَا بَأْسَ

 البأس. 

عرض کردم که موضوع هر دو روایت نظر است. حاال در یکی حکم به جواز کرده و در یکی حکم به منع کرده است؛ ما فعال 

ه این است که شما در روایات این باب خواهیم اصال این مسأله را االن رسیدگی کنیم. اما عمدبا این جهت کاری نداریم و نمی

سؤال از وجه به میان نیامده است. این نیست اال اینکه نظر به وجه  یکبینید سؤال از نظر به شعر یا ساق است؛ در هیچ می

هایی ابدر جو .ود نداشته که بخواهند سؤال کنندوج آنای در جواز نظر نسبت به مفروغ عنه بوده و محل اختالف نبوده و شبهه

در همین روایات بحث کشف الرأس هم البته اند، در هیچ کدام تعرض به وجه و صورت نشده است. که ائمه)ع( به سائلین داده

در همین باب روایاتی از این دست وجود دارد. یا مثال در  کنیم.ذکر میدر مورد زن مطرح است که ما این را در طایفه بعدی 

فرماید فرماید البأس و یک جا می. عرض کردم که یک جا می3«شَعْرِ سَیِّدَتِه لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى»آمده: همین باب این روایت 

نه به حکم جواز کار داریم و نه حکم منع؛ عمده این است که چه آنهایی فعال الینظر. اینکه چطور اینها را باید جمع کرد، ما 

 ای به مسأله وجه و نظر به وجه نشده است. اصال اشاره هااند، در آننهایی که حکم به منع کردهاند و چه آکه حکم به جواز کرده
 دسته پنجم

های آنها اند و بیضهکسانی که اخته شدهیعنی الی المرأة وارد شده است.  وایاتی است که در مورد نظر الخصیدسته پنجم ر

هایی مت، یعنی نظر به مو یا گردن یا قساننگاه کنند یا نه؟ منظور از نظر به زن انتوانند به زنآیا اینها میسؤال شده کشیده شده، 

د کرده منعقالی المرأة.  به عنوان باب عدم جواز نظر الخصییک بابی هم صاحب وسایل الیجوز النظر الیهن. که از زنان دیگر 

این  به نوعی بیندارند؛ باالخره باید هم ا تعارض ، با هم تفاوت دارند و بعضشده این باب نقلدر البته روایاتی که  است.

 روایات جمع شود.
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نَاوِلُهُنَّ فَیُ نِسَائِهِ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى)ع( قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ»روایت: از جمله: 

فرماید: نه. در تواند به موهای زنان نگاه کند یا نه؟ امام)ع( میگوید مرد اخته می، می1«لَا )ع(قَالَ ؟ورَهُنَّالْوَضُوءَ فَیَرَى شُعُ

 اند که نگاه نکند.مام)ع( فرمودهاین روایت ا

رسانند بحث نظر مطرح شده و سخنی از منع به میان نیامده است. البته بیشتر روایاتی که عدم منع را می هم در برخی روایات

ناظر به عدم لزوم ستر مرأه از چنین مردانی است؛ که ما اینها را در طایفه بعدی متعرض خواهیم شد. به هر حال در مجموع 

چ کدام از سؤاالت، سؤال از وجه مطرح نشده است. این برای این روایات باز سخن از نظر به وجه مطرح نیست. در هی

د یا تواند به شعر المرأة نگاه کنچیست؟ اینکه سؤال از وجه به میان نیامده و فقط سخن از نظر به شعر است که آیا خصی می

 بود ممنوع باشد، در یکینه، این دلیل بر آن است که نظر به وجه مفروغ عنه بوده، جواز آن محل بحث نبوده است. اگر قرار 

ر ، همه به نوعی داللت ب(که تا اینجا پنج دسته روایت ذکر شد)شد. پس طایفه ششم از این روایات باید سؤال از آن هم می

 کنند.جواز نظر به وجه المرأة می

اید یک جواهر ش البته نه به این گستردگی، صاحب اشکال کرده است. عرض کردیم صاحب جواهر به استدالل به این طایفه

این روایات هستند.  ماننداما همه آنها و مورد اشکال قرار داده، دسته یا دو دسته از این روایات را به این عنوان ذکر کرده 

پنج دسته روایات داریم که در آنها سؤال از شعر شده و هیچ سؤالی از وجه نشده است و موضوع همه آنها مسأله نظر است. 

کرده که علت اینکه مسأله نظر به وجه مطرح نشده این است که بین النظر الی الوجه و النظر الی الشعر  صاحب جواهر اشکال

اگر  هاین است کمالزمه است. یعنی اگر مثال سؤال از نظر به شعر شده و بحثی از نظر به وجه و صورت به میان نیامده، برای 

جواز النظر یا منع النظر به سخن از شود؛ و در این موارد که علوم میحکم شعر معلوم شود، قهرا و بالمالزمه حکم وجه هم م

میان آمده، باالخره بین حکم نظر به وجه و نظر به صورت مالزمه است. اگر در مورد شعر حکم به جواز شده، قهرا بالمالزمه 

شود. این اشکالی است که فاده میشود؛ اگر آنجا منع استفاده شده، اینجا هم منع استدر مورد صورت هم جواز استفاده می

 صاحب جواهر به استدالل به این روایات دارد. 

 : روایات دال بر جواز کشف الرأس در برخی زنانطائفه هفتم

طایفه هفتم هم تقریبا با همان بیانی که در طایفه ششم ذکر شد، قابلیت استدالل دارند و همان اشکالی که صاحب جواهر در 

تواند ذکر شود؛ هر چند صریحا خود صاحب جواهر نه این تفکیک مطرح کردند، در مورد طایفه هفتم هم میمورد طایفه ششم 

را انجام داده و نه این اشکال را مستقال به این بیان مطرح نکرده است؛ ولی این دو کامال جهت استداللشان یکسان است؛ 

 هم یکسان است. طایفه هفتم چیست؟ شانجهت اشکال

ز کند. یعنی طبق برخی روایات بعضی اتم روایاتی است که داللت بر جواز کشف الرأس در مورد بعضی از زنان میطایفه هف

 شود. این دیگر کاری به نظر ندارد؛توانند سرشان را نپوشانند؛ جواز الکشف یا عدم لزوم ستر مو از آنها استفاده میزنان می

 روایات است؛چند دسته شامل هم خودش طایفه وشاندن کار زن است. این نگاه کردن کار مرد است، اما پوشاندن یا نپ
 دسته اول
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ین خواندیم که گفتیم باید در اگذشته روایتی که در جلسه مانند کند بر عدم وجوب ستر مو؛ یک دسته از روایات داللت می

فرماید وقتی که به حد ام)ع( میتواند سرش را نپوشاند، امسؤال شده که چه زمانی زن می در آن روایتطایفه قرار گیرد، 

إذا قعدن عن »فرماید: کند که حد قواعد من النساء چه زمانی است؟ کجاست؟ میقواعد من النساء برسد. بعد سؤال می

اجازه کشف الرأس داده شده است.  دسته، آن وقتی که از نکاح بازنشسته شوند و به درد ازدواج نخورند. در این «النکاح

ش اش معلوم بوده و تکلیفلرأس است؛ در این روایت اصال سؤال از کشف الوجه نیست؛ برای اینکه آن مسألهسؤال از کشف ا

توانند صورتشان را باز کنند یا نه. در مورد سر این روشن بوده است؛ نیازی نبوده که سؤال کنند که آیا قواعد من النساء می

 بگذارند یا نه. توانند سرشان را باز شبهه وجود داشته که آیا می
 دسته دوم

از روایات، در مورد جواز یا عدم جواز کشف رأس مالکی است که زن است و یک عبدی دارد؛ اینجا در همین دوم دسته 

ز اند. در همین باب گفتیم بعضی اباب مایحل للملوک النظر الیه من موالته بعضی روایات به مسأله کشف الرأس پرداخته

تواند به موی سیده خودش نگاه کند یا نه؛ اما در همین باب یک سری روایات اند که مرد میپرداختهروایات به مسأله نظر 

تواند در برابر عبدش موهایش را باز بگذارد و نپوشاند؟ در این روایات هم سؤال مربوط به این است که این موال و سیده می

 از جمله: ستاز جواز کشف الرأس است؛ اصال بحث وجه به میان نیامده ا

تَسْأَلُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ  عَلِیٍ أُمُ إِلَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبَتْ»

بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا یَحِلُّ فَکَتَبَ)ع( سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ شِیعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فِی ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا 

منظور از خادم در )تواند در برابر خادم؛ یا زن میآ. در این روایت آمده که 1«لَا تَکْشِفِی رَأْسَكِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَکْرُوهٌ

ملوک است، یعنی اینجور نیست که فقط یک خدمتکاری باشد که برای خدمت اجیر شده باشد. منظور کسی اینجا همان م

ند البأس گویها میاند؛ بعضی. سرش را باز بگذارد و نپوشاند؟ چون شیعیان شما اختالف کرده(شوداست که عبد محسوب می

 .«كِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَکْرُوهٌلَا تَکْشِفِی رَأْسَ»گوید الیحل. امام)ع( فرمود: و برخی می

تواند موهایش را در برابر گوید آیا میدر یکی دو روایت دیگر هم این مطرح شده؛ اینجا سؤال از کشف الرأس است. می

ا سؤال از لزوم فرماید نه. ما فعال به عدم جواز یا جواز کاری نداریم. عمده این است که اینجمملوکش باز بگذارد؟ امام)ع( می

 شود جوازش مفروغ عنه بوده است؛ این همه روایات را خواندیم، هیچستر یا جواز کشف وجه به میان نیامده است. معلوم می

 کدام متعرض مسأله وجه نشده است.
 دسته سوم

برخی روایات از جواز کشف الرأس در برابر مرد اخته سؤال شده  121مردی که اخته شده است، در همین باب  مورددر 

است. خود روایات متفاوت است؛ اینکه چگونه بین اینها باید جمع شود، این بحث دیگری است. ولی عمده این است که باز 

 کشف الوجه نیست.ت؛ اصال سؤال از سخن از کشف الرأس در برابر مرد اخته اس
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کَانُوا  فَقَالَ الْخِصْیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ»این روایت:  مانند

. از این دست 1«تُ فَکَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَایَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ)ع( وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ قُلْ

روایات در همین باب نقل شده است. البته در بعضی روایات مثال دستور به تقنع داده شده، یعنی گفته که کشف جایز نیست. 

ی رجحان دارد و کدامش از نظر داللی رجحان دارد؛ اگر هم رجحانی ما کاری نداریم که این روایات کدامش از نظر سند

نداشته باشند، آیا قابل جمع هست یا نیست؛ عمده این است که در این طایفه هم بحث از جواز یا عدم جواز کشف الرأس در 

 مقابل مرد اخته است. اصال به سراغ وجه نرفته است. 

ه تتمیم یا دیگر ما نیاز بلذا دارد. در طایفه ششم مستقیما بحث نظر مطرح بود؛ البته طایفه هفتم یک فرقی با طایفه ششم 

رساند تکمیل استدالل از راه مالزمه نداشتیم. در طایفه هفتم نهایتش این است که کشف الوجه جایز باشد؛ طایفه هفتم این را می

برای تکمیل نیازمند یک ضمیمه است و آن ضمیمه همان مسأله  ولی به هر حالکه کشف الوجه جائزٌ، یا ستر الوجه واجبٌ. 

م خواهی مالزمه بین جواز الکشف و جواز النظر است. ما ان شاء اهلل به زودی درباره این مالزمه یک بحث مبسوطی را مطرح

دارد ای وجود نکه مالزمه گفته شدکه آیا واقعا بین جواز الکشف و جواز النظر مالزمه هست یا نه. تا به حال فی الجمله  کرد

 ولی این به معنای نفی مطلق مالزمه نیست. این را ان شاء اهلل به زودی مطرح خواهیم کرد. 

کند بر جواز نظر به وجه؛ هر چند در طایفه که داللت می گیردقرار میاز روایات  ه هفتم روایات هم در آن دستهپس طایف

 جایی برای تأمل و نظر وجود دارد.هفتم 

ر مورد طایفه ششم و نیز طایفه هفتم همان اشکالی که صاحب جواهر کرده و در جلسه قبل توضیح دادیم مطرح است؛ د

باالخره اگر در این روایات سخن از وجه به میان نیامده، سؤال از نظر به وجه نشده، سؤال از کشف الوجه نشده، برای اینکه 

ع( در ام)مه است. یعنی حکم نظر به شعر همان حکم نظر به وجه است. وقتی امبین النظر الی الوجه و النظر الی الشعر مالز

 شود؛ امااز زنان حکم به جواز نظر به شعر کرده، معلوم است که جواز نظر به وجه هم استفاده می مورد برخی از این دسته

ی ت بر چنین مطلبی ندارند. این اشکالاین معنایش آن نیست که در غیر این شرایط نظر به وجه جایز باشد؛ این روایات دالل

ای که ما در خود دلیل دادیم و دو طایفه است که صاحب جواهر خیلی محدود راجع به برخی روایات گفته اما با این توسعه

ر هتواند به نوعی همه این روایات را در بر بگیرد و ناظر به از روایات را در جهت اثبات جواز نظر ذکر کردیم، آن اشکال می

 دو طایفه ششم و هفتم باشد. این اشکال قابل جواب هست یا نه؛ این را باید بررسی کنیم. 
 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»
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