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 « معنهجهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 مسئله نوزدهم

 «.كالعكس، و األقرب استثناء الوجه و الكفين ال يجوز للمرأة النظر إلى األجنبي»: 91مسأله 

شود. ما در ابتدای بحث از مسأله در مسأله نوزدهم پیرامون نظر زن به مرد و استثنائاتی که در حکم آن وجود دارد بحث می

زن  د بهکنیم؛ مقام اول درباره حکم کلی نظر مرهجدهم که با موضوع احکام نظر بود، عرض کردیم در چهار مقام گفتگو می

بود؛ مقام دوم درباره استثنا وجه و کفین بود و البته به دنبال آن حکم نظر به قدمین و نیز تصویر المرأة هم مطرح شد. دو مقام 

دیگر باقی مانده که البته بحث در این دو مقام چندان تفصیلی نخواهد بود؛ یکی حکم نظر زن به مرد و دیگری استثنا وجه و 

 شوند یا خیر. ن حکم وجه و کفین استثنا میکفین که آیا از ای

این  19عروه متعرض این بحث شده و البته این را در کنار نظر به اجنبیه مطرح کرده است. مسأله  19مرحوم سید در مسأله 

از پوشش  عروه هم که بحث 19. در مسأله «و ال للمرأة النظر إلى األجنبي من غير ضرورة ال يجوز النظر إلى األجنبية»است: 

کند و هم پوشش مردان را؛ اند؛ در آنجا هم مسأله حجاب زنان را مطرح میو حجاب مردان است، باز متعرض حکم نظر شده

 .«و اليجب علي الرجال التستّر و إن كان يحرم علي النساء النظر»فرماید: می 19در بخشی از مسأله 

 حکم نظر زن به مردبحث: موضوع 

له پوشش مرد است و یکی مسأله نظر زن به مرد است، همانطور که در مسأله حجاب هم اینها دو تا مسأله است؛ یکی مسأ

 91در مورد زن این چنین بود. گفتیم یکی بحث حجاب و پوشش زن است و یکی بحث نظر به زن است. آنچه که در مسأله 

و هم نسبت به مرد بعداً خواهد مطرح شده، مسأله نظر به مرأة و نظر به رجل است؛ اما بحث پوشش هم نسبت به زن  91و 

 آمد. 

پس االن معلوم شد موضوع بحث، پوشش مردان نیست بلکه نظر به مردان است، یعنی اینکه زنی بخواهد به مرد نگاه کند. 

اند بر عدم جواز نظر زن به مرد. نقل اجماع شده و ادعای اینجا تقریباً مشهور بلکه برخی ادعای عدم خالف و اجماع کرده

خالف از سوی برخی، و قدر متیقن این است که مشهور این است که به طور کلی نظر زن به مرد جایز نیست. حاال اقوال عدم 

رساند؛ ما در بررسی ادعای اجماع که برخی بر عدم جواز اقامه و انظار هم در این مسأله تقریباً به طور کلی همین را می

فصیل بررسی خواهیم کرد که اصوالً در کلمات مثل شیخ صدوق، شیخ مفید و حتی اند خواهیم گفت و آنجا اقوال را به تکرده

حکم  اندها، عمدتاً کسانی که این مسأله را بحث کردهشیخ طوسی، این مسأله مورد تعرض واقع نشده است. در کلمات بعدی

 ادله عدم جواز است. اند که حاال این اقوال و انظار را ذکر خواهیم کرد. عمده بررسی به عدم جواز کرده

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 ادله عدم جواز نظر زن به مرد

به برخی از آیات، روایات و اجماع که در کلمات بعضی تصریح  ؛جواز نظر الی الرجل تمسک شده استبه چند دلیل بر عدم 

 عمدتاً به این سه دلیل تمسک شده است: آیات، روایات و اجماع.  است. به آن شده

 دلیل اول: آیات

 آیه اول

. تقریب استدالل به این «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ»سوره نور:  19از آیات استدالل شده به آیه غض، یعنی آیه 

ویش داری کنند، خآیه آن است که این آیه امر به ترک النظر کرده است؛ به زنان مؤمنه دستور داده شده از نگاه کردن خویشتن

گویند را حفظ کنند، اجتناب کنند. امر به غض البصر یعنی بر شما الزم است از نگاه کردن به چه، حاال آن متعلقش را هم می

ز نیست، معلوم است که غض البصر از آنچه که نباید به آن نگاه شود، یا از آنچه که نظر به او حرام است، حاال بنابر همه چی

زان توانند به مردان نگاه کند بر وگیرند طبق این آیه زنان هم نمیاختالفی که بین خود این آقایان وجود دارد و لذا نتیجه می

، آنجا هم همین بود؛ کسانی که به این آیه برای اثبات «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»امر به غض بصر در مورد مردان؛ 

گویند و همان تقریبی که برای اند، تقریباً همان بیان را اینجا در مورد زنان میحرمت نظر به مرأة از ناحیه رجل تمسک کرده

گویند اند، اینجا هم میاند و با آن حرمت نظر را ثابت کردهدر نظر گرفته «غُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَ»استدالل به آیه 

 شود. حرمت نظر به رجل از ناحیه زن با این آیه ثابت می
 بررسی آیه اول

ر مورد ول و نظر را درسد که این استدالل تمام نیست. ما تفصیالً در گذشته درباره این آیه بحث کردیم. هشت قبه نظر می

ی توان ذکر کرد و احتماالت مختلفگانه در واقع معنایی است که برای غض میاین آیه ذکر کردیم که منشأ این احتماالت هشت

 نْقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِ»که درباره متعلق غض در این آیه وجود دارد. آنچه مسلّم است این است که ما در گذشته هم گفتیم 

داللت بر حرمت نظر به مرأة ندارد. این آیه از عمومات حرمت نظر الی المرأة مطلقا نیست؛ ما یک نظری را آنجا  «أَبْصَارِهِمْ

دهد به اینکه از خیره شدن و زل زدن و نگاه استقاللی همراه با خیره شدن اختیار کردیم و گفتیم این آیه در واقع دستور می

خواهد به طور کلی نهی از نظر به زن کند، به نحوی که شامل وجه و کفین شود و کنید. این نمی به وجه و کفین زن خودداری

د. یعنی شوجاری می «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ»ما بعداً وجه و کفین را استثنا کنیم. همان بیان تقریباً در مورد 

ینکه زنان از زل زدن و خیره شدن به آن مواضعی از بدن مرد که آشکار است، خودداری دهد به ادر واقع این آیه دستور می

 کنند. دستور به اجتناب از زل زدن و خیره شدن، آن هم به آن مواضعی که به طور متعارف ظاهر و آشکار است. 

ر زن به مرد ابلیت استدالل برای تحریم نظالبته ما فعالً در صدد بررسی مفاد این آیه نیستیم؛ این آیه فقط از این حیث که آیا ق

کنیم. به نظر ما چنین داللتی از این آیه قابل استفاده نیست؛ اما اینکه چه معنایی دارد و دارد یا نه، ما داریم از آن بحث می

تی چنین داللهای دیگری است. قدر مسلّم این است که این آیه اینکه آیا اشکاالتی متوجه آن معنا هست یا نه، اینها بحث

اند مرحوم ندارد. حتی بنابر برخی از اقوال دیگر هم این آیه چنین داللتی ندارد؛ از جمله کسانی که داللت این آیه را نپذیرفته

رماید فیاند، مگفته «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»آقای خویی هستند. ایشان هم در مورد این آیه مثل آنچه که در مورد 

آلود خودتان را به طور کلی از خواهد بگوید آن توجه و نظر طمعکه این آیه در واقع دستور به صرف النظر دارد. یعنی می
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گوید باید از نگاه یا هر رفتاری و توجهی که آمیخته با مرد منصرف کنید. این به نظر خاصی کاری ندارد؛ به طور کلی می

 دهد بها باشد، خودداری کنید. این به مسأله نظر به طور خاص کاری ندارد و در واقع توجه میشهوت و التذاذ و امثال اینه

 لزوم انصراف از مرد؛ لذا هیچ داللتی بر مسأله حرمت نظر ندارد. 

نباشد،  قابل استفادهطبق مبنای ما در آیه غض  فقط طبق بعضی از انظار دیگر هم همین طور است. یعنی اینطور نیست که

کند، باز گویند آیه غض دستور به غض البصر عما یحرم النظر الیه یا غض البصر عما یجب ستره میکه می هم کسانی بلکه

گویند داللت بر حرمت نظر ندارد. مثالً اگر آیه داللت کند بر وجوب غض بصر عما یجب ستره فی الرجال، ما یجب ستره می

. اش کنیم؛ دیگر مازاد بر این، یجب ستره نیستالرکبة و السرة را هم ضمیمهفی الرجال چیست؟ عورتین است؛ فوقش مابین 

پس نظر به سر و گردن و مقداری از دست، اینها اشکالی ندارد. لذا واقع این است که داللت این آیه بر حرمت نظر زن به مرد، 

 محل اشکال است. 

 آیه دوم

ید گو. می«وَقُلُوبِهِنَّ لِقُلُوبِكُمْ أَطْهَرُ لِكُمْمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَوَإِذَا سَأَلْتُ»سوره احزاب است:  11آیه دوم، آیه 

 تر است.اگر از زنان چیزی را خواستید، از پشت پرده از آنها بخواهید؛ این برای دلهای شما و دلهای آنها پاکیزه

وَإِذَا »تقریب استدالل به این آیه آن است که این آیه امر کرده به اینکه زنان با مردان مِن وراء حجاب ارتباط داشته باشند؛ 

، خطاب به مردان است که اگر چیزی را از زنان خواستید، مستقیم با اینها مواجه نشوید؛ بلکه این تقاضا و خواسته «سَأَلْتُمُوهُنَّ

ء حجاب مطرح کنید. این تکلیف به عموم زنان متوجه است و نه خصوص زنان پیامبر)ص( و اینکه دستور خودتان را از ورا

داده شده مِن وراء حجاب از آنها چیزی را بخواهید، این هم یک تکلیفی برای شما و هم یک تکلیفی برای آنهاست. یک 

اش یک تکلیفی بر زنان دارند مطرح کنند، ولی الزمهای بخشی از آن متوجه مردان است که من وراء حجاب از آنها خواسته

؛ آنها هم من وراء حجاب با شما مواجه شوند. شما سخن و «وَقُلُوبِهِنَّ لِقُلُوبِكُمْ أَطْهَرُ لِكُمْذَ»فرماید: هم هست. چون بعد می

شما ارتباط داشته باشند و سخن  خواسته و تقاضا را از وراء حجاب مطرح کنید، آنها هم من وراء الحجاب قرار بگیرند و با

د. کند که زن هم به مرد نگاه نکنضا میقتوجه عموم زنان است، این تکلیف اگویند اگر این تکلیف متبگویند. آن وقت می

گوید من وراء الحجاب باشند، این در واقع هم باید خودشان پوشش داشته باشند، چون این یکی از آیاتی است که اینکه می

جاب هم به آن تمسک شده است؛ این را بعداً مطرح خواهیم کرد. این آیه از آیاتی است که برای لزوم ستر بدن زن در باب ح

به نحو کامل به آن استناد شده و ما قبالً این را به مناسبت متعرض شدیم؛ به نظرم جزء ادله و عمومات حرمت نظر به اجنبیه 

شود و یک بخش هم در واقع برای همین منظور که زنان در نان استناد میذکر کردیم. یک بخش به این آیه برای پوشش ز

اند یه خواستهلذا به استناد این آ .نبینندو آنها هم کسی را  شوند و کسی آنها را نبیندیک پوشش و حجابی قرار بگیرند که دیده ن

وراء حجاب و پرده واقع شوند تا کسی آنها را بگویند نظر المرأة الی الرجل، الیجوز. باید در پوشش قرار بگیرند؛ باید در 

 کند.نبیند. پس این آیه بر حرمت نظر داللت می
  بررسی آیه دوم

م؛ ها را مطرح کنیخواهیم آن بحثرسد این استدالل هم تمام نیست. درباره این آیه بحث زیاد است که ما االن نمیبه نظر می

هایی در مورد این آیه ذکر شده که اگر این شأن مورد زنان. اما شأن نزول گذاریم برای مسأله حجاب و ستر دراین را می
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کند. البته شود این آیه یک تکلیف اختصاصی برای زنان پیامبر)ص( را بیان میها مورد توجه قرار بگیرد اساساً معلوم مینزول

ا با هم متفاوت است. اما قدر متیقن از این اند و اینهاند؛ شیعیان شأن نزول دیگری گفتهسنت یک شأن نزول ذکر کردهاهل

 شأن نزول آن است که این یک تکلیف اختصاصی برای زنان پیامبر)ص( است. 

ای در بحث حرمت نظر به وجه و کفین از ایشان نقل کردیم ـ البته برخی مثل صاحب اسداء الرغاب ـ که قبالً هم ما ادله

می برای همه زنان استفاده کنند که این را هم بعداً خواهیم گفت. اما با مالحظه اند که از این آیه یک تکلیف عموتالش کرده

توانیم بگوییم که این یک تکلیف اختصاصی مربوط به زنان پیامبر)ص( است. شأن نزول و با مالحظه بعضی روایات می

سنت روایات که در بعضی از صحاح اهلاند، بنابر برخی طبق برخی از تفاسیر شأن نزول آیه را اینطور ذکر کرده هم سنتاهل

دادند. عمر به طور خودشان را در معرض دید مردان قرار می ،گویند قبل از اینکه این آیه نازل شود، زنانوارد شده است، می

ای نازل کرد که ای کاش آیهخواست زنان حجاب داشته باشند و همیشه آرزو میکلی از این مسأله ناراحت بود و دلش می

ود در مورد حجاب تا به طور کلی زنان از این وضع دربیایند. لذا به پیامبر)ص( عرض کرد که افراد مختلفی به خانه شما ش

های خوبی هستند و برخی خوب نیستند. باالخره کأن یک اعتراض به اینکه هرحال بعضی از اینها آدمکنند؛ بهرفت و آمد می

هرحال در مورد عمر این روحیات نقل کنند. بهوشیده نیستند و حجاب را رعایت نمیچرا زنان شما آنچنان که باید و شاید پ

و کان حریصاً »شده که بسیار در این امور تند بود و اخالق خاصی داشت. در مورد این روحیه عمر هم روایت نقل شده که 

خیلی حرص داشت و در عین حال  نسبت به حجاب زنان پیامبر)ص( 9،«علی حجابهن و ما کان ذلک اال حبا لرسول اهلل

نقل  سنتمنشأ آن همان حب و دوستی به پیامبر خدا)ص( بود و اال وجه دیگری نداشت. روایاتی با این مضمون در کتب اهل

 شده، یا مثالً از عایشه هم یک روایتی قریب به این مضمون نقل شده است. 

 سؤال:

یا رسول اهلل یدخل علیک البر و الفاجر فلو امرت امهات »گویند که عمر گفت: میاستاد: چند اشکال دیگر وجود دارد؛ اینها 

و منظر واقع نشوند. در بعضی از  ئیر مراصالً به طور کلی که د کنی؟ ...ها را امر به حجاب نمی، چرا این«المؤمنین بالحجاب

ز رفت، یکی اای داشت راه میکه عمر در کوچه گوید مثالً زنان پیامبر)ص( در رفت و آمد بودند؛ یک شبروایات اینکه می

کردند یم کرد و عمر فریاد زد و مثالً از هیکل و قد بلند او فهمید که این سوده است. اینها رفت و آمدزنان پیامبر)ص( عبور می

ج و منظر خار ئی.. اینکه از مراشت. حجاب نه یعنی فقط پوشش .و منظر بودند و این چیزی بود که او خوش ند ئیو در مر

 شوند. 

خواهم اند. اما شیعه این را قبول ندارد و اشکاالتی بر این مسأله وارد کرده که من فعال نمیاین شأن نزولی است که اینها گفته

آن را وارد شوم. همین داستان به نقل از عایشه به نحو دیگری نقل شده است. اما از دید شیعه مسأله به گونه دیگری بوده 

ای دختر جحش ازدواج کرد یک ولیمه بگوید وقتی پیامبر)ص( با زینس میذکر شده، ابن عبا 2بق آنچه که در البرهاناست. ط

داد. آنها بعد از غذا میل داشتند که کنار پیامبر)ص( بنشینند و گفتگو ولیمه و اطعام می وتا دعوت تا دهداد و اصحابش را ده
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شد و در عین حال اخالق و ازدواج کرده بود، از نشستن بیش از اندازه آنها خسته می زن کنند، اما پیامبر)ص( که تازه با آن

 داد که به آنها بگوید بروید. لذا این آیه نازل شد. ادب پیامبر)ص( هم اجازه نمی

زنان  ای است مربوط بهعمده این است که طبق آنچه که به عنوان شأن نزول این آیه ذکر شده، این در واقع یک مسأله

وَإِذَا »دهد حکم را به مورد خودش، ولی ظاهر این آیه که خواهیم بگوییم شأن نزول اختصاص میپیامبر)ص(. ما نمی

، این با توجه به آیات قبل و بعد و ضمیری که در این آیه به کار رفته، به نظر «سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

یک تکلیف عمومی نیست. این بر فرض آن است که ما است و این یک تکلیفی است که مختص زنان پیامبر)ص(  رسد کهمی

داللتش را بر اینکه به طور کلی زن از نظر پنهان بماند بپذیریم. چون اینجا چند مرحله است؛ یکی اینکه این آیه یک تکلیف 

نی ااختصاصی برای زنان پیامبر)ص( است و به عالوه یک تکلیف لزومی نیست، یک تکلیف استحبابی است. در واقع رجح

و منظر واقع نشوند و مِن وراء الحجاب با  ئیحتی المقدور دیده نشوند و در مرکند که را نسبت به زنان پیامبر)ص( ثابت می

آنها سخن گفته شود و تقاضایی از آنها شود. آن هم به خاطر جایگاه ویژه پیامبر)ص( و حفظ حرمت و شئون و احترامی که 

 زنان پیامبر)ص( داشته باشند. 

 شود. از آن استفاده نمی هم اوالً این مختص به زنان پیامبر)ص( است؛ ثانیاً لزوم پس

 سؤال: ...

توانیم بگوییم این اختصاص به زنان پیامبر)ص( دارد و نسبت به آنها هم تکلیف استاد: قرائنی وجود دارد که به واسطه آنها می

 شود. لزومی استفاده نمی

آورد که این تکلیف عمومی است و مختص زنان پیامبر)ص( نیست؛ البته ب چند دلیل میعرض کردم که صاحب اسداء الرغا

اینها قابل جواب است و جواب هم داده شده است. اما اینکه آیا منظور این است که زنان پوشش خودشان را حفظ کنند یا 

رده است یا به معنای همان پوشش و ستر ای آویخته شود و اصالً دیده نشوند. این حجاب آیا به معنای پبه طور کلی پرده

لزوم پنهان شدن  ولی در هر صورتبدن و حجم بدن؟ حاال استثنا و خارج کردن وجه و کفین هم یک مسأله دیگری است. 

شود. نهایتش این است که یک رجحانی را تا زمانی که مثالً ضرورتی پیش نیامده برای زن زنان به طور کلی استفاده نمی

و منظر قرار نگیرد. اما اینکه زن نباید نگاه کند، این به هیچ وجه به مرد نباید نگاه کند. اینکه یحرم  ئیند که در مرکبت میثا

 تناد نیست. رسد که قابل اسشود و به این دالیلی که گفتیم، به نظر میالنظر المرأة الی الرجل، این واقعاً از این آیه استفاده نمی

 سؤال: ..

رد آیاتی که در این سوره مطرح شده، مثالً در همین سوره احزاب بعضی از احکام اختصاصی مربوط به زنان استاد: در مو

رَضٌ وَقُلْنَ بِهِ مَفِي قَلْ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي»پیامبر)ص( آمده است. 

.. برخی از . 2،«وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ»یا مثالً  9،«وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى*  قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ر که د« هنّ»احکام اختصاصی مربوط به زنان پیامبر)ص( در این سوره آمده است. لذا این خودش یک قرینه است. ضمیر 
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خواهید همین آیه و آیات قبل آمده، اینها همه اشاره دارد به زنان پیامبر)ص(. مرجع این ضمیر معلوم است. چطور شما می

 این را متوجه زنان دیگر کنید؟ 

ف ظاهراً در آن اختال اند ورا استفاده کردهذا مفسرین و فقهای شیعه اال شذ و ندر، از این آیه اختصاص به زنان پیامبر)ص( ل

و بحثی نیست. منتهی اینکه این داللت بر حرمت نظر کند یا نه، محل بحث است. ولی این آیه را نوعاً به عنوان مبیّن یک 

اند. صاحب اسداء الرغاب چند دلیل آورده و خیلی هم تالش ص( از آن برداشت کردهتکلیف اختصاصی برای زنان پیامبر)

 توان کرد. ای نمیکند این را به عنوان یک تکلیف عمومی مطرح کند ولی واقع این است که چنین استفادهمی

دارد و نه آیه فسألوهن من وراء  بنابراین ما از آیات دلیلی بر حرمت نظر المرأة الی الرجل نداریم. نه آیه غض چنین داللتی

شود استناد کرد یا نه؛ آیا اجماع در اینجا وجود دارد یا نه. این را در حجاب. باید برویم سراغ روایات و ببینیم به روایات می

 جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.  

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           


