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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول اول یعنی قول مشهور مبنی بر جواز نظر به بدن محارم اال العورة بود. تا اینجا چهار دلیل ذکر شد؛ دلیل اول 

ـ یعنی ضرورت ـ و دوم ـ یعنی اجماع ـ و سوم ـ یعنی آیه ـ هیچ کدام وافی به مقصود نبود و نتوانست مدعای مشهور را 

تواند روایات ـ آن هم تنها روایات دال بر جواز تغسیل محارم با بیانی که عرض کردیم می ثابت کند. اما دلیل چهارم ـ یعنی

یک مالحظه و تأملی هست که این را بعد از بیان دو دلیل دیگر إن شاء اهلل عرض البته جواز نظر به بدن محارم را اثبات کند. 

 خواهم کرد. 

 دلیل پنجم: سیره متشرعه

رعه، کنیم به متشمتشرعه بر عدم ستر محارم از یکدیگر است، اال العورة. یعنی وقتی ما نگاه میادعا شده که سیره عملیه 

 (ةاال العور)بینیم محارم نسبت به پوشش بدن خود اهتمام ندارند؛ مثال مرد محرم جلوی مادر، خواهر، گاهی عریاناً البته می

این سیره متشرعه خودش دلیل بر جواز نظر است؛ البته مسأله شود؛ یا به عکس، زن محرم ستر ندارد از مرد محرم. ظاهر می

 تلذذ و ریبه که قبالً هم گفته شده و استثنا شده است. 

 بررسی دلیل پنجم

 :مطلب را ثابت کند؛ چون توانداین دلیل نمیرسد به نظر می

رد پوشانند، البته این بیشتر در مومیقدر متیقن از این سیره آن است که محارم بعضی از مواضع جسد را از یکدیگر ن اوالً:

ممکن است در مورد مرد این چنین باشد که پوشش بدن را هم بعضا جلوی محارم کنار بگذارد؛ مثالً حمام  البتهزنان است. 

 این در مورد مردان شوند.بدون لباس ظاهر میروند و جلوی محارم رفته و بیرون آمده و بدون لباس است، یا مثالً استخر می

شاید تا حدودی قابل قبول باشد. اما در مورد زنان آنچه که قدر متیقن است آن است که سر و گردن، ساق پا، اینها را از 

ش را در ها و ران و مثالً باسنتوانیم بگوییم زن حتی سینهپوشانند؛ بین متشرعه چه بسا این چنین باشد. اما نمیمحارم نمی

کند، این متعارف نیست. اینجا بحث زن و شوهر نیست، بلکه عمو، دایی، برادزاده، خواهرزاده حارم مکشوف میمقابل دیده م

 منظور است. و اینها

شود واقع این است که آنچه از سیره متشرعه متعارف است و دیده می صحیح نیست. اینکه به سیره متشرعه استدالل شودپس 

ی کنند و طبیعتاً نظر عادپوشانند و اظهار میهای جسد و بدن را نمیکه بعضی از قسمت توان آن را پذیرفت، این استو می

 ، جریان دارد. نو مانند آ ، فَخذثدیشود؛ اما این بعید است که بگوییم بین متشرعه عدم تستر به این مواضع می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ان بعضی شود زنی آنچه باعث میاین در مورد زنان ناشی از حیاست و نه شرع؛ یعن بر فرض هم این مطلب پذیرفته شودثانیاً: 

های بدنشان را حتی در برابر محارم خود آشکار نکنند، این حیایی است که به طور طبیعی در جنس و طبیعت زنان از قسمت

در مورد مرد این حیا چون کمتر است، خیلی اهتمامی به ستر بدنشان در مقابل محارم ندارند. یعنی اگر قیاس  اماوجود دارد. 

شوند تا زنان. این رفتار ممکن است ناشی از حیا باشد؛ اگر این تر ظاهر میمردان در مقابل محارم خود بسیار راحتکنیم، 

د تواند به عنوان دلیل و سیره متشرعه مورد استناامر ناشی از حیا باشد که یک امر ذاتی و مثالً فضیلت اخالقی است، این نمی

ه این است که عمل متشرعه و بنای عملی آنها مأخوذ از شرع باشد. اگر ما یک قرار گیرد؛ چون در سیره متشرعه مسأل

ما هی توانیم به آن اخذ کنیم، سیره متشرعه بای ناشی از شرع بدانیم میگیرد را به گونهرفتاری که در بین متشرعه صورت می

د که مستحدث است یا ناشی از شرع نیست هایی دارنو اال چه بسا متشرعه سیره دلیل است، متشرعه که ناشی از شرع باشد

 ای است که معلوم است اینها اعتبار ندارد و حجت نیست. و یا ناشی از بعضی آداب و رسوم قبیله

شود، ناشی از حیایی است که آنچه در بین زنان مبنی بر حفظ برخی مواضع از دیدن محارم مشاهده می شودپس اگر ادعا 

 اند دلیل بر جواز نظر باشد.تونمیدر آنهاست و نه شرع، 

 تواند مدعای مشهور را ثابت کند. رسد دلیل پنجم نمیلذا به نظر می

 دلیل ششم: اصل 

دلیل ششم این است که جواز النظر الی جسد المحارم مقتضای اصل است؛ یعنی اگر ما شک کنیم در این حکم که آیا نظر به 

قتضای اصل اینجا مبه جمیع بدن محارم اال العورة جایز است یا نه، و فرض کنیم هیچ دلیلی نه نفیا و نه اثباتاً نداشته باشیم، 

 کنیم، اینجاه یا برائت یا جواز جاری میدر جواز آنها شک داریم، اصل اباح از امور که ما ه است. مثل خیلیجواز نظر و اباح

گوییم دلیلی بر حرمت قائم نشده و اصل برائت هم همین طور است. شک داریم سیگار کشیدن حالل است یا حرام، می

یدا حه جریان پود، اصل اقتضای جواز و اباشگوید جایز و حالل است. خیلی از احکام تکلیفیه که شک در آنها پیدا میمی

گوید ه میدن المحرم أم ال، اصل جواز و اباحیجوز النظر الی جمیع بهل . اینجا هم همین طور است؛ ما شک داریم که کندمی

 بله. 

 بررسی دلیل ششم

این دلیل هم محل اشکال است؛ چون اگر ما یک عام یا مطلق قرآنی یا روایی نداشته باشیم، دلیلی که به نحو مطلق و عام 

کند. اما ما اینجا دلیل داریم، میجریان پیدا  اباحهیک حکمی را ثابت کند نباشد، قهراً در مورد موضع شک اصل جواز و 

وَقُل » 1«قُل لِِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»عدم جواز نظر به جنس مخالف را؛  دلیلی که به نحو عام و مطلق اثبات کرده

تان را از زنان بپوشانید و هم به زنان چنین دستوری داده است. ، هم به مردان گفته چشم2«لِِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

، که عرض کردیم منظور از این زینت، خودِ زینت «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» منتهی دو استثنا در اینجا آمده، یکی

ها ینتبه مواضعی که این ز شود و به تبع نظرنت هم ممنوع میاست، یعنی زینت مصنوع بشری که بالمالزمه اظهار محل این زی

وَلَا »استثناء دیگر در مورد هفت طایفه است که در این آیه ذکر شده است: حرام دانسته شده است. هم گیرد بر آن قرار می
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. گفتیم منظور از زینت در این آیه هم زینت باطنی است؛ یعنی اگر «...یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

ی شوند، اشکالهای ظاهری شناخته میهای ظاهری مثل انگشتر، النگو یا سرمه که به عنوان زینتبرای دیگران اظهار زینت

ثنا گسترده شده است. زینت برای محارم ـ شوهران و دیگران ـ دامنه استولی ندارد و این استثنا شده از امر به غضّ بصر. 

ظاهری که قطعاً اشکال ندارد چون برای غیر محارم هم مشکلی ندارد؛ آشکار کردن زینت باطنی هم برای اینها مانعی ندارد؛ 

که  که نوعاً آشکار نیست. آنچهاست هایی های باطنی همان خلخال، گردنبند، دملج )بازوبند( و زینتو گفتیم منظور از زینت

گیرد، آشکار کردن این بندند و آنچه که النگوست و در حقیقت در ذراع قرار میبندند، آنچه که به بازو میپا میبه ساق 

 گانه مانعی ندارد. ها برای این طوایف هفتزینت

نا شده ثهای ظاهری و باطنی استزینت این است کهیا امر به غض البصر داریم؛ آنچه مسلّم است از نظر باالخره ما نهی داریم 

تواند به محارم خودش سر و گردن، ساق پا، اینها را نشان بدهد و رساند که زن می. فوقش این آیه مینهی از ابداء زینتاز 

 ر جواز نظر به جمیع البدن ندارد.اینها را آشکار کند. لذا ما گفتیم آیه داللت ب

آیا یجوز النظر الی هذه المواضع أم ال، اینجا با وجود  ـ شک کنیم که ثدیحاال اگر ما در مورد سایر مواضع ـ مثل فخذ و 

و  هاصل اباحه و جواز برویم؛ اصل اباحتوانیم سراغ آن عموماتی که نهی از ابداء زینت و امر به پوشیدن چشم کرده، نمی

تکلیفش معلوم  جواز جایی است که یک عام یا مطلقی وارد نشده باشد. آن مقداری هم که از این عام و مطلق استثنا شده

 رسد. ه و جواز نمیعام، دیگر نوبت به جریان اصل اباحبا وجود این لذا است و گفتیم چه چیزهایی هستند. 
 نتیجه کلی ادله قول مشهور

ی یعنور به نظر ما قابل اخذ است و آن هم روایات است؛ هکه از این شش دلیل فقط یک دلیل مش فتحصل مما ذکرنا کله

توانیم بگوییم نظر به جمیع بدن مرأة و بالعکس جائزٌ اال العورة. جواز تغسیل محارم، و به استناد همین دلیل میروایات دال بر 

 در این باره اختالف وجود دارد.  و عورت را بعدا خواهیم گفت که منظور چیست

 د. در ابتدای بحث از مسأله هفدهماگر به خاطر داشته باشید گفتیم به غیر از قول مشهور، سه قول دیگر در اینجا وجود دار

کنیم. جهت اولی در حکم نظر به جمیع جسد المحرم است. جهت دوم درباره گفتیم ما در این مسأله در سه جهت بحث می

تفسیر عورت بود و جهت سوم درباره معنای محارم در اینجا بود. ما در جهت اول که بحث از حکم نظر به بدن محارم است 

ل وجود دارد: یکی قول مشهور است که شش دلیل بر آن اقامه شد و ثابت شد جواز النظر الی جمیع بدن گفتیم چهار قو

المحارم. سه قول دیگر اینجا هست؛ یک اشاره اجمالی به ادله آن سه قول کنیم و إن شاء اهلل پرونده جهت اول بحث را ببندیم 

 و وارد در جهت دوم شویم.

 سؤال:

که در این روایات قید سفر آمده یا در  و آن این ، است؛ عمده اشکال اول استهال شدن روایات دو اشکاستاد: ما گفتیم به ای

برخی که قید سفر ندارد این تعبیر را دارد که لم یکن معها امراة؛ زنی مُرده و مردی از محارم او هست و همراهش هیچ زن 

وایت بود مثال زن نصرانی هست، ما چه کار کنیم. آنجا امام)ع( دیگری که بتواند او را غسل بدهد وجود ندارد؛ حتی در یک ر

فرمودند مرد محرم غسل دهد. پس در روایات این اشکال مهم بود که یا قید سفر یا چیزی شبیه آن ذکر شده که باعث شده 
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آن را دادیم.  حکم جواز تغسیل محارم مختص به حال اضطرار شود. این اشکال اول بود که ما ذکر کردیم و مفصال جواب

 کالاشاشکال دوم که خیلی مهم نبود، آن بود که جواز تغسیل محارم مشروط به این است که من وراء الثیاب باشد. این دو 

به اشکال دوم کمتر توجه شده هر چند به نظر جمعی مانع بزرگی است در راه استفاده از این طایفه از روایات در مانحن فیه. 

 توان درست کرد. آن می که گفتیم محاملی برای

عمده اشکال اول است؛ پاسخ ما به این اشکال چه بود؟ ما این را تفصیال متعرض شدیم و جواب دادیم. گفتیم اوال درست 

شود. همه حرف قید سفر آمده ولی از این روایات اختصاص جواز تغسیل به حال اضطرار فهمیده نمی در روایات است

گویند درست است در این روایات گفته غسل دادن زنی که محرم انسان است جایز اند میاینجاست. کسانی که اشکال کرده

برای جایی است که مماثلی در کار نباشد. یعنی اگر است ولی این فقط برای جایی است که مثالً شوهر این زن نباشد؛ این 

تواند مادرش را غسل دهد، اما اگر در شهر خودش یک غسال زن هست یا پدرش ـ یعنی اضطرار پیش آمد یک کسی می

 داناند و جواز تغسیل را مشروط کردهتواند مادر یا خواهرش غسل دهد. آقایان اینطور گفتهشوهر این زن ـ هست، این نمی

 .به فقد المماثل و الزوج

این  آید. چرا؟ گفتیم برای اینکه اوالً اگر درپاسخ ما این بود که گفتیم از این قید اختصاص حکم به حال اضطرار بدست نمی

تواند او را غسل بدهد، برای این است روایات سؤال از سفر شده یا سؤال از این شده که اگر مماثل نبود، غیر مماثل محرم می

افتاد که کسی غیر مماثل و غیر همجنس محرم خودش را غسل دهد. اینکه افتد یا نمیچندان یا بلکه غالبا این اتفاق نمیکه 

مثال کسی مادر خودش را غسل دهد، از قدیم اینطور بوده که هم به جهت تألمات روحی و آالمی که به خاطر فقدان این 

افتد؛ و هم خیلی خوش ندارند که مثال این بدن را در آن حال ببینند. چون خیلی آید، این اتفاق نمیعزیزان برای معزا پیش می

متعارف نیست و نبوده، لذا در ذهن سؤال کننده این بوده که شاید اساساً جایز نباشد. برای همین است که در بعضی مواقع مثال 

. چون این مسأله خیلی مرسوم انده و دفن شودیعنی در لباس پیچ سؤال شده و امام)ع( پاسخ داده من دون الغسل دفن شود،

ای که اند. یعنی به عنوان یک مسألهآمده، قید سفر را ذکر کردهو متعارف نبوده و نوعا این مسأله و مشکل در سفر پیش می

ین بوده ا توهم اافتاده و از آنجا که چندان بین مردم متعارف نبود، سؤال کرده و گویمورد ابتال بوده که در سفر این اتفاق می

اند جایز است. شاید بگویید که همین توهم ناشی از این بوده که مثال نظر اشکال داشته که این جایز نیست و امام)ع( فرموده

که این توهم در ذهن او پدید آمده، نه این ربطی به مسأله نظر ندارد. اصل غسل دادن به عنوان یک موضوع مستقل، در ذهنش 

غسل دادن محارم هم جایز نیست. چون باالخره آنجا جایی است که حتی عورت هم عریان است. لذا امام)ع( بوده که چه بسا 

 اند. امر به القاء خرقه علی العورة کرده

اند؟ در حکم مدخلیت دارد. اگر این قید دخالت نداشت، برای چه ذکر کرده پسمستشکلین گمان کردند اگر قید سفر ذکر شده، 

شود اصل جواز غسل دادن توسط غیر مماثلی که محرم است، این فقط برای حال اضطرار است و اگر برای پس معلوم می

اند توانیم جواز نظر به همه بدن محرم را کشف کنیم. چون اضطرار پیش آمده و در اضطرار گفتهحال اضطرار شد، پس نمی

شود. ما عرض کردیم قید سفر یک االضطرار ثابت می غسل بده و غسل هم عادتا مالزم با نظر است، پس کأن نظر فی حال

 آمد و متعارف نبود مردم محارم خودشانقیدی نیست که تأثیر در حکم داشته باشد؛ چون این موضوع غالباً در سفر پیش می
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ه ردند کآمد و در ذهن آنها این بود که غسل باید توسط مماثل باشد، سؤال کرا غسل بدهند و در سفر این محذور پیش می

ها این قید نیست. در هیچ یک از جواب آمده وسؤال  دراین قید  به عالوهآیا جایز است یا نه. امام)ع( هم فرمود جایز است. 

. در سؤاالت این حرف درست بودهای امام)ع( یک جا این بود که یجوز فی الحال السفر اذا لم یکن مماثال اگر در پاسخ

نیست. تنها یک روایت در اینجا نقل کردیم به این مضمون که الیغسل الرجل اال الرجل و ها این قید هست ولی در جواب

المرأة اال المرأة؛ این همان حکم عام را بیان کرده که در تغسیل مماثلت شرط است. این ناظر به استثنا نیست. بحث ما این 

 است که یک مواردی استثنا شده است. 

حکم نیست. ثانیاً گفتیم حتی اگر این قید باشد و اثبات کند جواز تغسیل محارم مختص به حال لذا اوالً گفتیم قید سفر مقید 

توان از این روایات استفاده کرد جواز النظر را الی جمیع البدن. می زند. یعنیای به مدعا نمیسفر و اضطرار است، باز هم لطمه

است، اگر تغسیل در این حال جایز شد، از آنجا که تغسیل مالزم چون باالخره ولو در حال اضطرار نظر به بدن محرم جایز 

 با نظر است پس نظر اشکالی ندارد.

اند که ضرورت پیش آمده و یک مرد اند بدون غسل دفن شود. چرا آنجا نگفتهکه اگر محرم نباشد گفته و الشاهد علی ذلک

حتی اگر ما قائل به اختصاص جواز تغسیل به حال اضطرار نامحرم این را غسل بدهد. بین اینها چه فرقی است؟ لذا مجموعا 

 توانیم مدعا را با این روایات اثبات کنیم. شویم باز هم به نظر ما می

 سؤال: 

گوید تغسیل المحارم یجوز فی حال االضطرار، البته زن و شوهر استاد: اتفاقاً مرحوم آقای خویی با اینکه در مورد محارم می

گوید این گوید این جواز مختص به حال اضطرار است؛ اما در عین حال در این روایات میمورد محرم میمطلق است. اما در 

کند. جواز تغسیل اگر اختصاص به حال اضطرار پیدا کند، الیلزم که پس جواز النظر هم مختص به داللت بر نظر مشهور می

شود، از آنجا که تغسیل مالزم با نظر است، وقتی شما نظر حال اضطرار است؛ چون وقتی تغسیل ولو فی حال االضطرار ثابت 

، آن (در حالی که این نظر در حال اضطرار برای غیر محرم جایز نیست)را در این حال ولو در حال اضطرار جایز بدانید، 

شود، اما اثل نمیتوانیم بگوییم که نظر به جمیع بدن مرأة جایز است. این اضطرار رافع عدم جواز غسل برای غیر مموقت می

 رسد که داللت بر مدعا دارد. شود. ما در هر دو فرض گفتیم که به نظر میدر مورد محرم می

 ادله قول دوم، سوم و چهارم باقی ماند که اجماالً استدالل اینها را بگوییم و از جهت اولی فارغ شویم.  بحث جلسه آینده:
 

«نیوالحمد هلل رب العالم»  


