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

 نتیجه مباحث گذشته

در مسأله هجدهم در باب نظر به وجه و کفین من المرأة االجنبیه امام)ره( در متن تحریر فرمودند که یک قول، قول به عدم 

جواز است مطلقا؛ یک قول، قول به جواز است مطلقا؛ قول سوم تفصیل بین نظر اول و تکرار نظر که در نظر اول به وجه و 

دو قول را مورد دوم، سوم و چهارم جایز نیست. ما طیّ جلسات بسیار زیاد، آن کفین از زنان اجنبیه جایز است اما نظر 

به تفصیل ادله اینها ذکر شد. امام)ره( در متن مسأله هجدهم هر سه قول را ذکر کرده، لذا مستند این اقوال  و بررسی قرار دادیم

، ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ یک از این ای که برای حرمت نظر به وجه و کفین بودشد. ما همه ادلهباید بررسی می

ادله تمام نیست. همه ادله قائلین به جواز را هم ذکر کردیم؛ مالحظه فرمودید از این ادله برخی مخدوش بود اما برخی از آنها 

 مخصوصا روایات، قابلیت استناد دارند. 

وجه و کفین نیست. البته حتما عنایت دارید که مقصود از این رسد از نظر استداللی مشکلی در نظر به لذا تا اینجا به نظر می

تواند صورت جهت نمینظر، نظر من غیر تلذذ و شهوة است و البته به مقتضای برخی از روایات و ادله، نگاه به وجه و کفین بی

خواهد یای ماست؛ معاملهگویند نگاه عن قصد و نگاه عمدی جایز است، یعنی این نگاه براساس یک نیازی بگیرد. اینکه می

ی کند، یا پرسش و سؤالصورت بگیرد، یا یک مواجهه و گفتگویی در کار است، مثال معلم است و شاگردانش را خطاب می

کند نظر باشد و این نظر هم جایز است. اما اگر فرض کنیم کسی هیچ کاری شود، اینها اقتضا میدر غیر جایگاه تعلیم واقع می

ند، این دلیل بخواهد نگاه کگوییم ضرورت که منحصر به ضرورت کنیم ـ ، هیچ حاجتی هم نیست، اگر بیما نمیندارد ـ البته 

رسد شود. این شاید از مصادیق همان نگاه ریبه باشد. لذا به نظر میمی که منجر به شهوت و تحریک هایی استاز آن نگاه

ای برخی ادله، باالخره یک حاجتی و شرایطی باید وجود داشته باشد که حداقل در مورد جواز نظر به وجه و کفین، به مقتض

صد خواهم به چهره زنان نگاه کنم و ق، واال اگر کسی کنار خیابان بنشیند و بگوید من میداشته باشدکه اقتضای این نگاه را 

با توجه به آنچه در ادله و  ست؛این خالی از اشکال نیها را نگاه کنم، خواهم قیافهطوری میکنم، فقط همینلذت هم نمی

اند و به قرینه روایاتی که آن را تفسیر کرده« والیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»روایات ذکر شده، یا سیره متشرعه یا آیه 

ط ینوعا ناظر به شرایط حاجت، شرایط نیاز و یک شرارسد اینها به نظر میروایاتی که در مورد نظر به وجه و کفین وارد شده، 

کنند و طبیعتا اقتضای این گفتگو در مجموع این است که اند و گفتگو میخاصی است. مثال در یک مجلسی جمعی نشسته

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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باالخره نظر صورت بگیرد. اما اینکه بدون حاجت، بدون نیاز، بدون اینکه شرایطی و فضایی باشد که اقتضای چنین نظری را 

 ل دارد. رسد جای تأمکند، این یک مقدار به نظر می

 قول سوم: تفصیل بین نظر اول و تکرار نظر

برای اینکه این بحث به انتها برسد، ادله قول به تفصیل را هم باید ذکر کنیم. اینکه چرا النظرة االولی جایز است و النظرة الثانیة 

های لی کراهة جایز است و نظرع کند که نظر اولین ادله اقتضا میفرماید جمع بجایز نیست. البته مرحوم محقق در شرایع می

قول است که  ای خواهیم داشت؛ اما عمده در تفصیل اینبعدی در مجلس واحد جایز نیست. آن قول را هم بعدا اشاره

 دام است؟کاند نظر اول جایز است و نظر بعدی یا نظر دوم جایز نیست، مالک و معیار اینکه بعضی فرموده خواهیم ببینیممی

 دلیل: روایات

 :از ابواب مقدمات نکاح ذکر شده است. از جمله 401این نظر مبتنی بر برخی روایات است که این روایات در باب 

. 4«وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْكَ وَ لَا لَكَ وَ الثَّالِثَةُ فِیهَا الْهَلَاكُ نَظْرَةٍ لَكَ أَوَّلُ :وَ قَالَ)ع( :قَالَجعفر بن محمد عن ابیه)ع( » :اول روایت

روایت از امام صادق)ع( است که پدرش امام باقر)ع( نقل فرموده که اولین نظر برای توست، که این یعنی منعی ندارد و ضرر 

با کند؛ سومین نظر موجب هالکت است. اینجا تقریزمینه آسیب را برای تو فراهم می رساند. دومین نظر کأنّو آسیبی به تو نمی

و ، یعنی این به نفع ت«علیک»دهد؛ نظر دوم ندارد؛ اما نسبت به نظر دوم و سوم هشدار می بسیار روشن فرموده نظر اول منعی

 . سومین نظر موجب هالکت است. استعدم جواز  به معناینیست، این به ضرر توست، این 

یَا عَلِیُّ لَا  لنَّبِیُّ)ص(قَالَ قَالَ ا»روایتی است که در عیون أخبارالرضا)ع( آمده است؛ از امام رضا)ع( عن آبائه:  دوم: روایت

.  از جمله مطالبی که رسول خدا)ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمود، این است که 2«لَكَ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَلَیْسَ

ای دیگر معنایش این است که نظرهنگاه کردن، نگاه کردن را به دنبال نداشته باشد؛ پس برای شما جایز نیست مگر اولین نظر. 

 . حب وسائل این را مکرر آورده استجایز نیست. ظاهرا اساس برخی از روایات، یک روایت است منتهی صا

و « لک»؛ اینکه 3«وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْكَ لَا لَكَ نَظْرَةٍ لَكَ یَا عَلِیُّ أَوَّلُ :(وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ)ص» :سوم روایت

 کند. دارد، این معلوم است که اشاره به جواز و عدم جواز است؛ مستدل اینطور ادعا می« علیک»

الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو  كَنْزٌ فِی یَا عَلِیُّ لَكَ ولَ اللَّهِ)ص( قَالَ لَهُعَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ)ع( أَنَّ رَسُ» :چهارمروایت 

ده است. آم« اآلخرة»ها کلمه ، البته در برخی از نسخه«الْأَخِیرَةُقَرْنَیْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَ لَیْسَتْ لَكَ 

با  فرماید این کنز و گنج؛ بعد کأن می«و أنت ذو قرنیها»یاعلی، یک کنز و گنج و گوهری در بهشت هست، فرماید اینکه می

شود. نظر اول جایز است اما نظر دوم جایز نیست. لک االولی و لیست لک االخیرة، این به وضوح نشان نظر نکردن حفظ می

 ایز نیست.ر دوم یا نظرهای بعدی جدهد که نظر اول جایز است و نظمی

 بررسی دلیل تفصیل

صریحا وی ه اند ک، بعضی گفتهانداشکال کرده البته در سند بعضی از روایات، مثل همین روایت که ابی الطفیل در آن ذکر شده

له است که چون ابی الطفیل همان عامر بن وائ توثیق نشده ولی به هر حال از اصحاب خاص امیرالمؤمنین)ع( بوده است؛

                                                 
 .8حاز ابواب مقدمات نکاح،  105، باب 193، ص00؛ وسائل الشیعة، ج1540، ح305، ص3. من الیحضر الفقیه، ج1
 .11از ابواب مقدمات نکاح، ح 105، باب 193، ص00؛ وسائل الشیعة، ج084، ح44، ص0. عیون اخبار الرضا، ج0
 .13از ابواب مقدمات نکاح، ح 105، باب 195، ص00؛ وسائل الشیعة، ج5، ح11، ص5؛ من الیحضر الفقیه، ج101. معانی االخبار، ص3
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شده اما  لنقشده است؛ یعنی کتابی به نام او ثبت نشده است. تنها چند روایت محدود از او نو حدیث و روایتی نقل از ا چندان

در عین حال با اینکه صریحا توثیق نشده، اما باالخره از آنجا که نام او به عنوان اصحاب خاص امیرالمؤمنین)ع( ذکر شده، 

شود که حال او حسن بوده، اما آن شرایطی که برای راوی الزم است، مخصوصا مسأله وثاقت، در مورد او ذکر نشده معلوم می

 است. 

ی االخبار عرض کرده مرسله است؛ آن روایتی که از مثال روایتی که معانهر حال مشکل سندی در این روایات وجود دارد به 

عیون اخبار الرضا نقل شده، مرسله است. در نوع اینها مشکله ارسال هست. البته در روایت اخیر مسأله ارسال مطرح نیست. 

 یامبر)ص(شود که اینها مجموعا یک روایت هستند؛ چون در همه اینها نقل شده که پلکن از مجموع این روایات استفاده می

به امیرالمؤمنین)ع( این چنین فرموده است. اینکه یک مضمون، آن هم همه از قول رسول خدا)ص( نقل شده و اینکه در بعضی 

دهد که مجموع اینها یک روایت است که به تعابیر مختلف اصال سند هم ذکر نشده و به صورت مرسل آمده است، این نشان می

اند، باالخره این جهت که تعبیرات آن را مختلف کرده اند.به صورت مرسل نقل شدهایی که اند، مخصوصا آنهبعضا نقل کرده

 گردد به یک روایت.ن روایات برمیتواند باشد. اما به هر حال نوع اینها این چنین هستند؛ نوع ایقابل توجیه می

ة قید صالدر مصدر اصلی که در آن از قول رسول خدا)ص( نقل شده که به امیرالمؤمنین)ع( این چنین فرمود، هم آن روایتی 

هم آمده است؛ این خیلی م« فی الصالة»، در این قید «التتبع النظرة بالنظرة فان لک االولی و لیست لک االخرة»وجود دارد. 

شت، یعنی ندا« فی الصالة»نباشد. در آن نقلی که ما اینجا خواندیم، قید  باشد یا« فی الصالة»است که آیا در این روایت قید 

نیامده است. ولی به هر حال در آن مصدری که صاحب وسائل از آن نقل کرده و ارجاعی « فی الصالة»در کتاب وسائل قید 

 کند.مسأله را متفاوت می خیلی« ةفی الصال»که به آن داده، قید فی الصالة وجود دارد. باالخره بودن یا نبودن قید 

اگر گفتیم مسأله مربوط به باب صالة است، که اصال به کلی این روایات به بحث ما ارتباطی ندارد. اصال در هیچ کدام از این 

ای است که رسول خدا)ص( به روایات مسأله نظر به وجه و کفین یا نظر به اجنبیه مطرح نیست. این در واقع توصیه

تواند ذهن انسان را ها، مناظر، این میکند؛ چون نگاه کردن به اشیاء و به هر چیزی، انساندر هنگام نماز می امیرالمؤمنین)ع(

از نماز منصرف کند، مخصوصا به تصرف و دخالت شیطان؛ تمام تالش شیطان این است که حضور قلب را از انسان در نماز 

ذکر شده، بیشتر برای جلوگیری از چنین چیزی است. اینکه مثال تصویر هایی که برای حال نماز بگیرد. اصال بعضی از کراهت

 ورط اند کراهت دارد. یعنی برخی از امور بهدر مقابل انسان نباشد؛ اینکه انسان در مقابل محل رفت و آمد نباشد، اینها را گفته

ه در اند ککند. برای همین است که گفتهمیطبیعی زمینه را برای انصراف و انحراف ذهن انسان از خداوند به غیر خدا، فراهم 

 بعضی از شرایط و حاالت نماز مکروه است. 

خواهد این را بفرماید که مواظب باش، تمرکز شما در حین نماز از بین نرود؛ آدم به هر شیئی که در بار در واقع حضرت می

د و از شود که ذهن انسان منصرف شودن باعث میاول نگاه کند، این در اختیار آدم است؛ اما بار دوم و سوم این نگاه کر

. حتی در مورد نقش انگشتر، اگر ادامه پیدا کند و دوبار یا چند بار تکرار شود، این خودش حضور قلب در نماز دور شود

صدر ر م، د«فی الصالة»ا توجه به اینکه قید تواند منشأ این باشد که ذهن انسان از خداوند به سوی غیرخدا برود. لذا بمی

به باب نظر به مرأه اجنبیه نیست. لذا در هیچ کدام از این روایاتی مربوط رسد این روایات اصال وجود دارد، به نظر می روایت
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خ در یک روایتی در خصال شی فقطکه ما خواندیم، این جهت و این قید نیست، یعنی اینکه به وجه و کفین یا زن نظر شود. 

الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَى وَ  نَظْرَةٍ إِلَى أَوَّلُ لَکُمْ»نقل کرده: مأئه ؤمنین)ع( در حدیث اربعرا از امیرالم که آنصدوق، 

 401. فقط اینجا متعلق نظر را ذکر کرده واال در هفت یا هشت روایتی که صاحب وسائل در انتهای باب 4«احْذَرُوا الْفِتْنَةَ

بته الآورده، مسأله نظر به مرأه نیست، اول نظر لک و مثال النظرة الثانیة علیک؛ این چیزی است که در روایات آمده است. 

 تواند در صلوة مورد نظر باشد.همین هم می

مربوط به باب صالة « فی الصالة»؛ یک طایفه از این روایات به قرینه قید اندبگوییم این روایات دو دسته انیمتولذا ما می

 ن نیامده، این به باب صالة مربوط نیست.در آ« فی الصالة»است. یک دسته از روایات که قید 

چ ربطی به بحث ما ندارد. اگر این روایات اگر این روایات به باب صالة مربوط باشد، پاسخ آن را عرض کردیم که اصال هی

م و توانیم ذکر کنیای هم بر این میمطلق باشد و مربوط به خصوص باب صالة نباشد، چنانچه در همین روایت اخیر قرینه

 .کنیم در همه جا مطلق استو فرض میاساسا بگوییم به قرینه این، تمام آن روایات دیگر هم مربوط به باب صالة نیست 

 جیه روایاتتو

 توجیه اول

شود، معلوم نیست مربوط به وجه و کفین باشد. این چه بسا مربوط به نظر به شعر، آنچه از ظاهر این روایات استفاده می

اینکه لکم اول نظرة، محتمل است؛ یعنی کأن « لکم اول نظرة الی المرأة»مربوط به نظر به جسد المرأة باشد؛ چون اینجا هم 

، «ة االخرهفال تتبعوها النظر»شعر و به یک قسمتی از بدن مرأه افتاد، این اشکالی ندارد. خواهد بفرماید اگر نظر اتفاقی به می

اب صالة کند. پس اگر به بولی مواظب باشید به دنبال آن نظر اتفاقی، نظرهای دیگر پیش نیاید؛ آنهاست که شما را هالک می

المرأة یا  به بدناز نظر اول، نظر اتفاقی و غیر اختیاری مربوط نباشد و کلی باشد، محتمل است اینجا این روایات منظورشان 

ن گوید ایافتد به زن بدون پوشش سر. میشوی و چشم آدم میای میشود و وارد یک خانهباشد؛ مثال در باز میشعر المرأة 

 اشکالی ندارد، اما ادامه پیدا نکند که موجب هالک است. 

استفاده و استناد برخی قرار گرفته برای تفصیل بین نظر اول و نظر دوم یا  علی أی حال از مجموع این روایات که مورد

ای کنیم و بگوییم این روایات در موضوع محل بحث ما که نظر عمدی است بدون توانیم چنین استفادهنظرهای بعدی، ما نمی

ا روایات را مالحظه فرمودید که اساس تلذذ، بخواهد تفصیل بدهد و بگوید نظر اول جایز است اما نظر دوم و سوم جایز نیست.

این روایات بنابر احتمالی حداقل قسمتی از آن مربوط به باب صالة است. اگر به باب صالة مربوط باشد، به طور کلی عدم 

ارتباط آن به بحث ما کامال واضح و روشن است. اگر هم مربوط به باب صالة نباشد و کلی باشد، این در واقع یک هشدار و 

النظر سهم من »شود مثل ای است به مراقبت بیشتر برای اینکه انسان در دام شیطان گرفتار نشود. یعنی در حقیقت مییهتوص

ای مبنی بر اینکه مواظب باشید این نگاه شما را به فتنه و فساد و نکشاند؛ در واقع و امثال اینها؛ یعنی توصیه« سهام ابلیس

 از نظری است که موجب تحریک و اسارة الفتنة و امثال آنهاست.  سیاق آن توصیه و هشدار برای پرهیز
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فراهم  تواندخواهد بفرماید به جهت اینکه زمینه فساد را میپس نظر اول طبق این بیان جایز است؛ نظر دوم در واقع کأن می

و الثالثة؛  ظر فی المرتبة الثانیةکند، این بهتر است که صورت نگیرد. نهایت این است که این روایات داللت کند بر کراهیة الن

 شود.رتبه دوم و سوم استفاده نمینهایت این است و اال عدم جواز در م

  «نیوالحمد هلل رب العالم»


