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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

این بود که مقصود از قول یک عرض شد در تفسیر عورت در محل بحث که نظر به بدن محارم است، دو قول وجود دارد. 

عورت مابین السرة و الرکبة است؛ این قول به همراه دلیل و مؤیدات آن ذکر شد و اشکاالت آن هم بیان شد. نتیجه این شد 

 که این قول تمام نیست. 

 ادله قول اول)قبل و دبر(

 ین قول هم به دو وجه استناد شده؛منظور از عورت خصوص قُبل و دُبر است. برای اقول دیگر این است که 
 دلیل اول

یا قُبل و  سوئتینهای لغت که مراجعه کنید، نوعا عورت را به معنای  وجه اول بیان اهل لغت در این باره است. شما به کتاب

اند آن است که همه  اند. قدر متیقن از آنچه که لغویین در این باره گفته دُبر، چه در مورد زن و چه در مورد مرد، معنا کرده

آید. در عرف هم اینطور است؛  مابین السرة و الرکبة جزء عورت نیست. این قدر مسلّم است و از گفته اهل لغت چنین برمی

دانند که  دانند؛ لذا لغویین و عرف معنای عورت را همین می اجعه کنید، عورت را به همین معنا مییعنی به عرف هم که مر

 عبارت است از قُبل و دُبر. 
 دلیل دوم

آنها خوب است، ولی   روایاتی که ممکن است بعضاً از نظر سند دچار اشکال باشند اما داللت دلیل دوم، روایات است.

اند، براساس این روایات عورت عبارت است از قُبل و دُبر. در بعضی  و هم داللتاً قابل قبول روایاتی هم داریم که سنداً

به صراحت عورت را به قُبل و دُبر هم شود. در بعضی روایات  روایات تصریح شده به اینکه فخذ از عورت محسوب نمی

 :جملهتفسیر کرده است. از 

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ » روایت اول:

إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ  )ع(:فَقَالَ ،ثَوْبٌ  عَوْرَتِهِ  لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع( أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى :قَالَ الْمِيثَمِيُّ ،حَكِيمٍ

شود. در حالی که در برخی  . این روایت از نظر داللت کامال واضح است که فخذ جزء عورت محسوب نمی1«مِنَ الْعَوْرَةِ

سزاوارتر نش پوشاند اینکهشد. این خودش قرینه است بر  روایاتی که در قول قبلی ذکر شد، فخذ جزء عورت محسوب می

دانم، ولی محمد بن حکم این چنین گفته که من امام صادق)ع( را دیدم یا کسی که او را دیده  گوید من نمی . میثمی میاست

را (، تردید از میثمی است که آیا محمد بن حکم خودش گفت که من امام صادق)ع( بدون لباسبود متجرداً عن الثوب )

                                                 
 .1از ابواب آداب الحمام، ح 3باب ، 43، ص2؛ وسائل الشیعة، ج1111، ح473، ص1. تهذیب، ج1
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صادق)ع( را متجرداً دیده بود برای من تعریف کرد. در حالی که فقط یک پوششی بر متجرداً دیدم یا یک کسی که امام 

ها یا فخذ لیست من العورة. لذا از نظر داللت این هم حاکی از فعل امام)ع(  عورت ایشان بود. بعد خود امام)ع( فرمود ران

 لت این روایت خوب است. است و هم قول امام)ع( را بیان کرده که فخذ جزء عورت نیست. لذا از نظر دال

عباس بن معروف است که ثقه است؛ علی « العباس»بوب که مشکلی ندارد؛ منظور از اما از نظر سند؛ محمد بن علی بن مح

منظور از میثمی همان علی بن اسماعیل است « قال المیثمی»گوید   بن اسماعیل معروف و مشهور به میثمی است؛ اینکه می

است.  که تردید کرده که آیا محمد بن حکم خودش امام)ع( را متجرداً دیده یا از کسی که امام)ع( را متجرداً دیده نقل کرده

، یک کسی است که اصحاب اجماع مثل صفوان، بزنطی، ابن عمیثالخعلی بن اسماعیل هم مشکلی ندارد؛ اما محمد بن حکم 

اند. لذا سند روایت خوب است و روایت صحیح است  از او روایت کرده محبوب، یونس بن عبدالرحمن، ابی عمیر، حسن بن

 آید که مشکلی ندارد.  و به نظر می

 سؤال: 

گوید او را بدون لباس دیده است. فقط بر عورت پوششی قرار داده بودند. این معنایش چیست؟ اصال کالً عریان  تاد: میاس

بود اال عورت که پوششی بر آن قرار داده شده بود. امام)ع( احساس کردند که این بیننده گویا برایش تعجب بوده که چرا 

ام و  ، من آن مقداری که باید بپوشانم را پوشانده«الفخذ لیست من العورة»فرموده  اند؛ امام)ع( امام)ع( با این وضع ظاهر شده

 فخذ هم جزء عورت نیست. 

 سؤال: 

استاد: ما عرض کردیم در روایت بشیر نبال که اصال چنین داللتی نبود؛ عالوه بر این، سند آن هم مشکل داشت. آن سه 

، منتهی عرض کردیم اربعمائةحدیث  یعنیابل قبول بود که مرسله صدوق بود روایت دیگر هم مرسله بود. تنها یک روایت ق

اند و هیچ بحثی از حکم الزامی نیست. مِن االدب  اصال یک سری آداب اخالقی را حضرت بیان کرده اربعمائةدر حدیث 

د؛ آن هم تازه عند قوم هایش را بپوشان نشیند، ران رود، عند قوم می االخالقی این است که یک کسی که در یک جمعی می

کاری  یعنیالزم است. مثال اگر در حمام باشد اشکالی ندارد. شرایط این کار را بکند. این معنایش آن است که در غیر این 

 ، انجام ندهد.ا شأن و وقار یک مرد سازگار نیستکه ب

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي یَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ  )محمدبن الحسن( بِإِسْنَادِهِ» روایت دوم:

. 1«تَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَالْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَ  الْمَاضِي)ع( قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ

ها پوشیده  فرماید عورت دو مصداق و دو فرد دارد: قُبل و دبر. دبر مستور به الیتین است؛ یعنی مقعد به واسطه باسن می

شود. اگر کسی قضیب و بیضتین را هم بپوشاند، فقد سترت العورة. یعنی پشت که خود به خود پوشیده  شود و دیده نمی می

 است و قضیب و بیضتین هم پوشانده شود، ستر العورة در اینجا صادق است.
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غیر از این مقدار جزء داللت این روایت خوب است و به وضوح عورت را معنا کرده که عبارت است از قُبل و دُبر؛ به 

خود به خود ه الیتین کند چون دُبر به وسیل گوید اگر قضیب و بیضتان را بپوشاند، صدق ستر عورت می می .عورت نیست

 شود. پوشیده می

عَنْ أَبِي یَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ »مشکل این روایت آن است که مرسله است؛چون در سند روایت آمده ولی 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ». البته همین روایت را مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرده است: «أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي)ع(

 . پس روایت دوم از نظر سند ضعیف است، و اال از نظر داللت خوب است. 1« مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي یَحْيَى الْوَاسِطِي

ي و قال في قال الكلين»گوید:  نظیر این را مرحوم کلینی نقل کرده به یک عبارت دیگر؛ صاحب وسائل میروایت سوم: 

العورة عورتان، القُبل و الدبر، فاما الدبر ». کأن دارد: 2«فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ  ، وَ أَمَّا الْقُبُلُ أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِفروایة اخری 

نیازی به ساتر ندارد؛ اما قُبل را با دستت پوشاند و  ، اما دبر، که الیتان آن را می«فقد سترته االليتان، و أما القبل فاستره بيدك

توانی بپوشانی و جلوی کشف آن را بگیری. این همان روایتی است که گفتیم محمد بن یعقوب به طریق دیگری از ابی  می

گوید اگر قضیب و بیضتین پوشانده شود، عورت پوشیده شده و اینجا  یحیی الواسطی نقل کرده است. به هر حال آنجا می

ید اگر با دست بپوشاند، عورت پوشیده شده است. داللت این روایت هم خوب است و فقط مشکل ارسال را دارد که گو می

 ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابه نقل کرده است. 

این روایت از شیخ صدوق است، منتهی با اینکه مرسله است اما از مرسالت معتبر شیخ صدوق است.  :چهارمروایت 

. سند روایت را شیخ صدوق رها کرده، اما چون 4«الْعَوْرَةِ  مِنَ  قَالَ الصَّادِقُ)ع(: الْفَخِذُ لَيْسَ :بن الحسين قال محمد بن علي»

های رجالی منقح کردیم که مرسالت شیخ صدوق اگر به صورت  جزماً فرمود قال الصادق)ع(، ما در جای خودش در بحث

اما اگر بگوید  است؛ یعنی شیخ صدوق قاطع به صدور روایت از امام)ع( بوده است.جزمی از امام)ع( نقل شده باشد، معتبر 

این مرسله قابل قبول نیست؛ چون به صورت جزمی و قطعی خودش این را به امام)ع( نسبت نداده  روی عن الصادق)ع(

 ورت باشد. است. به هر حال سند و داللت این روایت خوب است و صریحاً نفی کرده اینکه فخذ جزئی از ع

فی الجمله بین این روایات، روایاتی داریم که از نظر داللت کامالً روشن هستند و از نظر سند هم خوب هستند. محصّل پس 

توانیم بگوییم دو  این روایات آن است که عورت عبارت است از قُبل و دُبر. اگر بخواهیم این روایات را دسته بندی کنیم، می

فخذ جزئی  دسته دیگر هم نفی کرده کهوایاتی که خصوصا عورت را تفسیر کرده به قُبل و دُبر، و دسته هستند؛ یک دسته ر

کند بر اینکه عورت عبارت است از قُبل و  از عورت باشد،. به هر حال مجموع این روایات به ظاهرها یا صریحها داللت می

 رة و الرکبة وجود ندارد. دُبر. لذا دلیلی برای اینکه ما این را تفسیر کنیم به مابین الس

که هست، روایاتی است که عورت را تفسیر کرده به مابین السرة و الرکبة؛ این را هم ما قبالً پاسخ دادیم. دیگر  مشکلیتنها 

گوید عورت عبارت از قُبل و دُبر است، روایاتی داریم که بین  تواند اشکال کند که ، ما در مقابل این روایات که می کسی نمی
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جایی برای تمسک و استناد به آن روایات نیست؛ ولی را جزئی از عورت معرفی کرده است.   ف تا زانو را یا خصوص راننا

چون آن روایات عمدتاً از نظر سند محل اشکال هستند، همچنین داللت آنها نیز محل اشکال است. پس کأن در مواجهه با 

آید، این است که عورت عبارت است از قُّبل و دُبر. منتهی اینکه در  ت میتوانیم بگوییم آنچه از روایات بدس روایات ما می

بعضی ابواب این دامنه توسعه پیدا کند، مثال در باب صالة بشود جسد المرأة اال الوجه و الکفین و القدمین، یا مثال یک 

شرعی و فقهی و الزامی است. پس ما به هایتان را آشکار نکنید؛ اینها غیر از حکم  توصیه اخالقی شود که در برابر قوم ران

گیریم که الحق فی المقام هو القول بان العورة هو القبل و الدبر فقط و  استناد این روایات که سنداً و داللتاً معتبرند، نتیجه می

 رسد تمام نباشد.  الغیر. لذا فرمایش مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان در این باره به نظر می

تواند  ؛ آنچه ما تا به حال بحث کردیم درباره نظر مرد به بدن زن محرم است. گفتیم مرد میالنسبة الي نظر الرجلهذا کله ب

هم یعنی القبل و الدبر و  به بدن مادر، خواهر، عمه، خاله و دیگر محارم نگاه کند، مِن دون التلذذ و الریبة اال العورة و عورت

 الغیر.

تواند به بدن محارم خودش نگاه کند؟ آنجا فقط عورت استثنا شده یا آنجا هم  ، آیا زن میالمحرمنظر المرأة الي جسد  اما

تواند به مابین السرة و الرکبة از محارمش نگاه کند. اینجا دیگر حتی مثل  کند؟ یعنی زن هم نمی ها جریان پیدا می همین بحث

تواند نگاه کند، اما از این طرف در مورد نظر زن به  محرم نمی زنمرد به ناف تا زانوی بدن  گوید میمرحوم آقای خویی که 

نگاه کند. تواند  میگوید زن به جز عورت مرد محرم، به همه جای بدن مرد محرم  بدن مرد این سعه را قائل نیست؛ یعنی می

رد. مالحظه فرمودید که دلیل پس آن فقط مربوط به نظر مرد به بدن زن محرم بود که مابین السرة و الرکبة را ایشان استثنا ک

تواند به بدن مرد محرم مِن الصدر الی الذیل نگاه کند اال  ایشان هم تمام نیست؛ الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة. زن می

کند و در هر دو  تواند به بدن زن محرم نگاه کند من الصدر الی الذیل، اال العورة. عورت هم فرق نمی العورة؛ مرد هم می

 ت از قبل و دبر است. عبار

 سؤال:

هایی  ریبة. این بحث مسأله شانزدهم بود؛ گفتیم اینکه در عرف یک تحفظطور عادی، منتهی من دون تلذذ و  استاد: به

دارند، این غیر از آن است که بگوییم نظر حرام است و مثل نظر به اجنبیه است. اینطور نیست؛ یعنی النظر الی جسد المرأة 

ارم، مثل نظر به بدن زن اجنبیه نیست؛ حتی اگر بین ناف و زانو باشد، آن چیزی که استثنا شده فقط قُبل و دبر التی من المح

 است. 

پس مرحوم آقای خویی اینجا قائل به جواز شده، برخالف آن مسأله قبل. دلیل چیست؟ چرا اینجا ایشان آنجا قائل به منع 

 شد و اینجا قائل به جواز؟ 

 سؤال: 

قال الصادق)ع( »الفخذ لیس من العورة چه؟ این اطالق دارد؛ اینجا بحث زن و مرد نیست. در مرسله صدوق فرمود استاد: 

ز محمد بن حکم، آنجا هم اینجا بحث رجل نیست و اطالق دارد. در روایت اول که ما عرض کردیم ا« الفخذ لیس من العورة

 همین طور.
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 سؤال:

اینجا یک وقت خودِ امام)ع( متجردا دیده شده و فقط بر عورت او ثوب و لباس بوده هم حکیم نقل شده و هم حکم. استاد: 

 «.ان الفخذ لیست من العورة»رمود و بعد ف

 سؤال:

من  الفخذ لیس»خواهد بگوید فخذ جزء عورت نیست؛ این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده  به صورت کلی میاستاد: 

 گویید؟ این را چه می« العورة

 سؤال:

که الفخذ  اما آنگوید الفخذ لیست من العورة؛  گوید الفخذ عورة و یکی می باید شاهد داشته باشیم؛ بله، یک کسی میاستاد: 

از نظر سند و داللت خوب است؛ اطالق این را چه « الفخذ لیست من العورة»از نظر سند اشکال دارد. االن را گفته عورة 

ن اطالق را از بین ببریم؟ گفته عورت الرجل یا گفته فخذ المرأة یا فخذ الرجل؟ شما چه ای ای طور از بین ببریم؟ به چه قرینه

آن را هم از نظر سندی گفتیم اشکال دارد؛ آن دو وجهی که مرحوم توانید بکنید؟ .....  میای به اطالق این روایت  خدشه

د. آن کاری که امام)ع( آنجا کردند، عرض آقای خویی در توثیق حسین بن علوان ذکر کرده بودند گفتیم جای تأمل دار

گار شود. لعل به خاطر این بوده که با شأن و وقاری که امام)ع( باید داشته باشد، ساز کردیم در واقع از آن منع استفاده نمی

 دهم.  اند برو و من خودم این کار را انجام می مام گفتهنبوده و امام)ع( به صاحب ح

 سؤال: 

فتیم مربوط به امه مزوجه است. همان را گفتیم که سنداً مشکل دارد؛ یعنی هم سنداً و هم داللتاً اشکال استاد: این را هم گ

 ت.داش

 سؤال:

آن را عرض کردیم و گفتیم سند آن اشکال دارد و داللت آن فقط مربوط به امه مزوجه است. روایات زیادی داریم استاد: 

أَمَّا ف»حاال موردش در برخی رجل و در برخی عام است. االن همین روایت  اند دانستهقبل و دبر عورت را به معنای که 

گویید؟ درست است ممکن است خطاب به مرد باشد،  ، این را چه می«فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ  ، وَ أَمَّا الْقُبُلُ الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ

 نظر بگیریم.رای مرد در اینجا در توانیم ب ولی خصوصیتی نمی

که کشف آن جایز )کند که عورت  مجموع روایاتی که در این باره وارد شده، واقعا این اطمینان را برای انسان ایجاد میلذا 

ز مجموع این روایات بدست عبارت است از قبل  و دبر. این اطمینان ا جایز نیست(نیست و ستر آن الزم است و نظر به آن 

کنید. اما آن را هم مالحظه فرمودید که  در خصوص رجال که کامالً روشن است. حاال شما در مورد نساء اشکال می آید. می

بینید عورت  کنید، می دلیلش چیست؟ موثقه حسین بن علوان؛ غیر از آن دلیل دیگری نداریم. عرف و لغت را شما نگاه می

مورد زن بگوید عورت عبارت از مابین السرة و الرکبة است، همین موثقه  اند. تنها دلیلی که اینجا در را اینطور معنا کرده

دیگر ما به چه دلیل بگوییم عورت عبارت از این است؟ این را هم  دارد.است؛ که این هم اشکال سندی و هم اشکال داللی 

ست. ما االن با این روایت مواجه دانیم روایات بسیاری نظر به بدن زن محرم را جایز کرده و فقط عورت را استثنا کرده ا می
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هستیم؛ نظر به بدن زن محرم، مثل خواهر و مادر، عمه و خاله جایز است؛ نظر به عورت جایز نیست. عورت هم در 

اند  اند عورت را معنا کنند، گفته های لغت و در عرف چگونه معنا شده است؟ آیا در کتب لغت فقط وقتی خواسته کتاب

اند. هیچ کجا نیامده که عورت زن عبارت است از فالن و عورت مرد  قبل و دبر است یا کلی گفتهعورت الرجل عبارت از 

 اند.  فالن است. هیچ کجا بین عورت زن و مرد تفصیل نداده

 سؤال: 

شود و ظن  استاد: یک بحثی هست که آیا ظن در موضوعات حجت است یا نه. اگر ما بگوییم از قول لغوی ظن ایجاد می

در موضوعات حجت است، هیچ مشکلی ندارد. اگر هم این را نگوییم، باالخره این برای انسان یک مؤید و قرینه محسوب 

این است که قول لغوی برای انسان یک ظنی به این معنا  شود. حتی اگر بگوییم قول لغوی هم حجت نیست، حداقل می

کنند به شرمگاه. در خود  کند و مؤید آنچه گفتیم هست. شما در فارسی هم نگاه کنید؛ عورت را معموال معنا می ایجاد می

تنها مورد )ة؛ نظر زن به بدن زن دیگر جایز است اال العور شود همان دبر و قبل است. وقتی گفته میزنان عورت و شرمگاه 

. (د و تنها جایی که استثنا شده، عورت استتواند نگاه کن بدن زن دیگر، می زن و شوهر هستند که استثنا ندارد. اما زن به

آن عورت چیست؟ پس عورت یک معنای روشن دارد؛ در روایات هم از نظر مرد به بدن زن محرم فقط عورت منظور از 

تا ناف. این همه  یک روایت پیدا کرده اند که گفته عورت عبارت است از مابین زانو استثنا شده است. حاال در این وسط

آن وقت آنها را کنار بگذاریم و این یکی را بچسبیم. به چه دلیل؟ یک وقت بحث موضوع است؛ یک وقت  روایات ما داریم،

گوییم عورت اینجا به خصوص این شود ب نمی بگوییم در اینجا منظور از عورت این است؟بحث حکم است. به چه دلیل 

محل اشکال  (ش و داللتش هر دوسند)این تفسیر را گفتیم، روایت و  ولیمعنا را دارد. به چه دلیل؟ بله، فقط تفسیر کرده؛ 

 .است

 «نیوالحمد هلل رب العالم»


