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

 دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیهمقام 

گیرد؛ مقام اول درباره نظر به اجنبیه فیما عدا الوجه و الکفین است. تا در مسأله هجدهم در دو مقام بحث صورت میگفتیم 

 های کلیاینجا بحث ما درباره مقام اول بود؛ اگرچه بحث طوالنی شد اما برخی از مباحثی که در مقام اول مطرح شد، بحث

 ها نیازمندیم. مواضع دیگری به این بحث بود و اختصاص به خصوص این مسأله ندارد و در

و کذا الوجه و الکفان اذا کان بتلذذ و ریبة »مقام دوم درباره نظر به وجه و کفین است. عبارت امام)ره( در تحریر این است: 

و احوط  ثانیالجواز مطلقا و عدمه مطلقا و تفصیل نظرة واحدة فاالول و تکرار النظر فال :بل اقوال ،و اما بدونها ففیه قوالن

حث بها اگر نگاه به آنها با تلذذ و ریبه باشد حرام است؛ چون قبل از آن فرماید همچنین صورت و دست. می«االقوال اوسطها

ی ، یعنی کذا الیجوز النظر ال«و کذا»فرماید در مورد سایر اعضای مرأة اجنبیه بود که گفتند الیجوز النظر؛ اینجا هم که می

بدون تلذذ و ریبه، دو قول و بلکه سه قول است:  نظر رتی که نگاه با تلذذ و ریبه باشد. اما در موردالوجه و الکفین در صو

جواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، تفصیل بین نگاه اول و تکرار نگاه؛ اگر نگاه اول بدون تلذذ و ریبه باشد جایز است، اما نگاه 

 ، یعنی عدم الجواز مطلقا. «ااحوط االقوال اوسطه»فرماید بعدی جایز نیست. امام می

 هظر با تلذذ و ریبناول: بخش 

ها و صورت زن اجنبیه و نامحرم، اگر با تلذذ و ریبه همراه باشد، این کامال روشن است که جایز نیست. در مورد نگاه به دست

 ما درباره نگاه با تلذذ و ریبه به تفصیل بحث کردیم که باالخره نگاه با تلذذ قطعا حرام است؛ نگاه با ریبه هم حرمت طریقی

ند، این کنگاه با تلذذ به صورت زنی دارد. لذا بخش اول از این قسمت از متن تحریر جای بحث ندارد، که اگر کسی بخواهد 

حرام است بدون تردید؛ ادله آن هم قبال گفته شد. ما به طور کلی گفتیم نگاه به زنان غیر از زوجه، در همه مواردی که جایز 

ینها اهای زن نامحرم، ؛ به محارم، به اهل ذمه، به بادیه نشینان، به صورت و دستاسترام است، اگر قصد تلذذ و ریبه باشد ح

 همه حرام است.

 دوم: نگاه بدون تلذذ و ریبةبخش 

های او، آیا جایز است یا نه. البته درباره عمده بخش دوم است که بدون تلذذ و ریبه نگاه کردن به صورت زن نامحرم یا دست

ثی هم در مورد استثناء قدمین )روی دو پا( از حرمت نظر به اجنبیه مطرح قدمین هم در ادامه بحث خواهیم کرد؛ چون یک بح

 کنیم.درباره وجه و کفین بحث می است. حاال فعال
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 اقوال

اند، بدون اینکه فرقی بین نظر اول و نظر دوم اند سه قول در مسأله وجود دارد؛ یک عده قائل به جواز شدهاینجا امام فرموده

ظر گویند جایز نیست، نه نر بدون تلذذ به صورت و دست زن جایز است. یک عده هم مطلقا میگویند نظبگذارند؛ مطلقا می

 اند. ما هنگام نقل ادله این اقوال به قائلین این اقوال هم اشاره خواهیم کرد. ای هم تفصیل دادهاول و نه نظر دوم. عده

 قول به عدم جواز مطلقاادله 

، هم در بین قدما و هم در بین متوسطین کم نیست. از بعضی از عبارات شیخ مفید اندتعداد کسانی که قائل به عدم جواز شده

های زن بدون قصد لذت جایز نیست. از مرحوم عالمه این چنین شود که نظر به صورت و دستو شیخ طوسی استفاده می

المحققین هم قائل به عدم جواز  قائل به عدم جواز نظر شده است. پسر عالمه، فخر 1حکایت شده، یعنی او هم در کتاب تذکره

. از متأخرین هم بعضی همچنان قائل به عدم جواز نظر هستند. عمده این است که ما ادله این اقوال را بررسی کنیم 2شده است

 اند، ولو بدون تلذذ. که به چه دلیل اینها قائل به حرمت نظر شده
 اول: آیه غضدلیل 

ی َ  قُل لِِّلْمُؤْمِنِ»کند نظر به صورت زن هم جایز نباشد. قتضا میگویند اطالق آیه غض ااولین دلیل آیه غض است. اینها می

کند بر وجوب غض بصر نسبت به زن اجنبیه. چون مطلق غض ؛ آیه غض داللت می«یَغُضُّوا مِ َْ أ بْصَارِهِمْ وَیَحْف ظُوا فُرُوجَهُمْ

. اگر غض بصر از زن اجنبیه به نحو عام الزم که اینجا منظور زن اجنبیه است شودمیبه قرائنی معلوم بصر مقصود نیست؛ 

باشد، بدون اینکه وجه و کفین استثنا شده باشد، این معنایش آن است که نباید به او نگاه شود؛ معنایش این است که نگاه به 

عارف مت این زن جایز نیست. بلکه چه بسا مقصود اصلی از آیه غض، عدم جواز نظر به وجه و کفین باشد. چون در آن دوران

 ها باز بوده است. لذا از آنجاها و صورتانداختند؛ بیشتر دستپوشاندند و حتی روی سر هم چارقد میاین بود که بدن را می

که کشف وجه و کفین در آن ایام متعارف بود و مخصوصا با توجه به شأن نزول این آیه که در روایت سعد اسکاف بیان شده 

دهد از مجموع اعضای بدن مرأة حتی الوجه و شود آیه دستور به غض البصر میندیم، معلوم میو ما قبال این روایت را خوا

 الکفین.

تور ؛ یعنی آیه به نحو عام و مطلق دسآن عموم و اطالق ندارددر این آیه تبعیضیه هم باشد، منافاتی با « مِن»فرماید اگر بعد می

هم تبعیضیه است اما معنای آن تبعیض در نظر به اعضای بدن مرأة « مِن»دهد به غض البصر از زن، حتی الوجه و الکفین. می

تان نگاه نکنید؛ معنای مِن تبعیضیه این است که نظرهایتان را کاهش دهید، ناقص کنید، از نگاه اعضااز بعضی  بهنیست که مثال 

ها مها را به زمین بدوزید. معنایش این نیست که چشکم کنید به نحوی که زن نامحرم را نبینید؛ مثال سر به زیر بیندازید، چشم

جوب غض به حسب متعلقش ندارد؛ کأن معنای آیه این است که غض منافاتی با عموم و« مِن»را ببندید. پس تبعیضیه بودن 

ها را به زمین بدوزید تا اصال هایتان را ببندید؛ چشمهایتان را از زن نامحرم باز دارید ولی نه اینکه چشمبصر کنید، نگاه

با  ی آیه کردیم، منافاتیگوید این معنایی که ما براتان به زن نامحرم نیفتد، حتی دست و صورت او. پس مستدل میچشم

 هم ندارد.« مِن»تبعیضیه بودن 

                                                 
 .375، ص8الفقها، ج . تذکرة1
 . 6، ص5. ایضاح، ج8
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 فرماید:میآیه است که  ذیلگوید مؤید عدم استثناء وجه و کفین در این آیه، کند و میبعد به یک مؤیدی استناد می مؤید:

هِ جَمِیعًا أ یُّهَ الْمُؤْمِنُون  ل عَلَّکُمْ تُفْلِ» . این مؤید آن است که نظر به وجه و کفین هم جایز نیست؛ یعنی مؤید «حُون وَتُوبُوا إِل ى اللَـّ

کند که گناه واقع شده، چون توبه وقتی است که عدم استثنا است. چون امر به توبه که صورت گرفته، این داللت بر آن می

قق شده؛ گویند توبوا. پس ذنب محد میگویند تُب، یا اگر گروهی باشنذنبی از انسان سر بزند؛ وقتی کسی گناه کند به او می

 تواند باشد؟ نگاه به صورت زنان. یعنیداده شده، چه می توبه از آنآن ذنبی که بالنسبة الی الجمیع محقق شده و دستور به 

این آیه نازل شد و فرمود غض بصر کنید و به زنان نگاه نکنید، به صورت و دست  لذا کردندنگاه می کهاین متعارف بود  کأن

 .شده است ذنب حاصلکند که ین میپس امر به توبه داللت بر اه نکنید و هر کسی تاکنون این کار را کرده توبه کند. زنان نگا

بوده؛ برای همین است که  البلویکه در ادامه آمده شاهد بر این است که مسأله نظر به وجه و کفین عام  هم «جمیعاً»کلمه 

پس آیه عمدتاً به نظر به وجه و کفین توجه دارد؛ «. وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِیعًا»ید: فرمادهد و میدستور به توبه دسته جمعی می

نظر به ود مقصکه بیشتر باید غض بصر شود، اما این یک قرینه است همه اعضای بدن به  طبق این آیه نسبتدرست است 

 وجه و کفین است.

کر شده، مقام ذ هایی که در اینجواز نظر به وجه و کفین. این استداللبه این ترتیب به آیه غض استدالل شده مبنی بر عدم 

اء الرقاب بیان شده است؛ آنجا حدود هشت آیه برای حرمت نظر به وجه و کفین مورد استناد قرار گرفته دسعمدتاً در کتاب إ

 هم قائل به عدم جواز نظرآقای خویی  مرحوماست. برخی از این آیات صالحیت استدالل دارند و برخی این چنین نیستند. 

به وجه و کفین است، آنچه که ایشان نقل کرده عمدتاً از آنجا اخذ شده است. البته صاحب جواهر هم به بعضی از این ادله 

 اشاره کرده است. 
 دلیل اولبررسی 

قبال  لتفصینه. اوالً ما در مورد آیه غض به  باید ببینیم آیا غض داللت بر حرمت نظر به وجه و کفین دارد یا اول:اشکال 

بحث کردیم. گفتیم آیه اساسا داللت بر عدم جواز نظر به مرأه اجنبیه ندارد تا بخواهد اطالق یا عموم آن شامل وجه و کفین 

اکثر  ولی کرد؛ه اجنبیه میاز آن هشت یا نه احتمالی که ذکر کردیم، یک یا دو احتمال آن داللت بر عدم جواز نظر به مرأشود. 

گفتند آیه دستور به غض بصر عن العورة داده است. نظری که ما احتماالت اجنبیٌ عن النظر الی المرأة االجنبیة. برخی می

اختیار کردیم این بود که آیه دستور به غض بصر داده نسبت به وجه و کفین؛ اما گفتیم غض البصر به معنای بستن و نگاه 

ما از آیه  . اتفاقا طبق آن تفسیری کهاست زمین دوختن نیست، بلکه غض بصر به معنای نگاه ابزاری داشتن نکردن و چشم به

غض کردیم، این خودش دلیل بر جواز نظر است. قدر مسلّم این است که این آیه داللت بر عدم جواز نظر به مرأه اجنبیه 

ور به غض بصر اند دستبه مایجب ستره دارد؛ یا برخی گفتهندارد. یا مثال برخی گفته بودند داللت بر وجوب غض بصر نسبت 

داده شده عما حرّم اهلل. اکثر این احتماالت را مالحظه فرمودید که اساسا ارتباطی به مرأة اجنبیه ندارد. لذا اگر ما گفتیم آیه 

ض ل بر اطالق یا عموم وجوب غغض اجنبیٌ عن النظر الی المرأة االجنبیة، دیگر قابل استدالل نیست. چون اساس این استدال

ل رسد. این اشکال اوبصر است. اگر اصل داللت آن بر این جهت منتفی باشد، دیگر نوبت به اخذ به عموم و اطالق آن نمی

 فهمم. گوید من آیه را اینطور میاست که علی القاعده یک اشکال مبنایی است؛ چون او می
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دهد و به توبه داللت بر تحقق ذنب دارد؛ اینکه آیه دستور به توبه میاما مؤیدی که ایشان ذکر کرده، فرمود امر  دوم:اشکال 

آن هم به عموم مردم، معنایش این است که گناهی صورت گرفته و گناه هم نگاه به وجه و کفین است. واقع مطلب این است 

سازگار  م تحقق ذنب همحتی با فرض عد« توبوا الی اهلل»شود. اینکه گفته تحقق ذنب استفاده نمیدستور، که لزوماً از این 

خواهد دستور بدهد که طبق دستور خدا عمل کنید، اجتناب کنید عن النظر الی ما یؤدی الی الذنب. در واقع است؛ یعنی می

دهد به پیشگیری از گناه؛ اگر به کسی بگویند گناه نکنید یا بگویند توبه کنید، به این معنا که رجوع به خدا کنید، دستور می

سازد با اینکه از چیزهایی که منجر به گناه سازد با اینکه گناه کردید و باز گردید، هم میچیست؟ این هم می این معنایش

شود اجتناب کنید. توبه کنید و به سوی خدا باز گردید؛ توبه کنید یعنی رجوع الی اهلل کنید. رجوع الی اهلل یعنی از این راهی می

 د، نه از خودِ گناه. پس امر به توبه داللت بر تحقق ذنب ندارد. شود باز گردیکه به سوی گناه ختم می

کند. این احتمالی که مستدل گفته که کأن همه و شایع بوده نمی البلویهم داللت بر اینکه این مسأله عام « جمیعاً»اما کلمه 

شود که این اند و معلوم است چیزی که همه به آن مبتال بودند نظر به وجه و کفین بوده، از این استفاده نمیاین ابتال را داشته

شود، ایت سعد اسکاف هم معلوم میمطلب، یعنی نظر به وجه و کفین یا کشف وجه و کفین شایع بوده است. همانطور که از رو

ها(، گردن، قسمت باالی سینه، اینها همه مکشوف بود؛ با آنچه در آن ایام شایع بوده، باالتر از وجه و کفین بود. آذان )گوش

دادند. قهراً قسمتی از گردن، خودِ ها قرار میانداختند، آن را پشت گوشتوجه به اینکه آن چارقدی که روی سرشان می

شده است. پس فقط مسأله کشف کفین و وجه نبوده، بلکه فراتر از وجه و کفین ها و یک قسمتی از زیرِ گردن دیده میشگو

و  دهد به غض بصر عن الوجه و الکفین،تواند به استناد این بگوید که این دارد دستور میدر آن ایام شایع بوده است؛ لذا نمی

 ل آیه داللت بر این مطلب ندارد. در ذی« جمیعاً»و ذکر « توبوا»مسأله 

خواهد بگوید نگاه شهوانی نداشته باشید، نگاه ممکن است این آیه بر نظر شهوانی حمل شود؛ یعنی کأن آیه می سوم:اشکال 

لذذ و ت نگاه شهوانی باشد، این دیگر ارتباطی با بحث ما ندارد؛ چون بحث ما نگاه بدون آیه مقصودید. اگر وده نداشته باشآل

ا عدم رسد آیه غض داللت بر حرمت نظر یریبه است. پس یحتمل که آیه اساسا ناظر به نظر شهوانی باشد؛ بنابراین به نظر می

 کند. جواز نظر نمی
 دوم: آیه حجابدلیل 

یُؤْذ ن  ل کُمْ  بِیِِّ إِلَّا أ نیَا أ یُّهَا الَّذِی َ  آمَنُوا ل ا ت دْخُلُوا بُیُوتَ النَّ»یکی دیگر از آیاتی که مورد استناد قرار گرفته، آیه حجاب است: 

مِن وراء  ؛1«وَقُلُوبِهِ ََّ لِقُلُوبِکُمْ أ طْهَرُ لِکُمْوَإِذ ا سَأ لْتُمُوهُ ََّ مَت اعًا ف اسْأ لُوهُ ََّ مِ َ وَرَاءِ حِجَابٍ ذ  .... إِن اهُ ن اظِرِی َ  غ یْر  ط عَامٍإِل ى 

تر و اطهر است. این آیه خطاب به زنان پیامبر)ص( است؛ به حجاب سؤال کنید و این برای قلوب شما و قلوب زنان پاکیزه

 یدهد که وقتی که الزم است حتما حجاب را رعایت کنید. کأن اوقات زنان از این حیث دو بخش دارد؛ گاهآنان دستور می

از اوقات نیاز هست به ارتباط با دیگران، گاهی از اوقات نیازی نیست، مثال در خانه است و هیچ کاری هم ندارد و در معرض 

ا بعد چه چیزی را ثابت کرده ت هنان پیغمبر)ص( اوال ببینیم که آیگیرد که دیگران بخواهند او را ببینند. در مورد زقرار نمی

ف اسْأ لُوهُ ََّ مِ َ وَرَاءِ »ر زنان. در مورد زنان پیامبر دستور به سؤال مِن وراء الحجاب داده است؛ برویم سراغ تعمیم آن به سای
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وَإِذ ا سَأ لْتُمُوه ََُّ »رود، یعنی نیاز دارد؛ ها از وراء حجاب باشد. کسی که سراغ یک متاعی می، یعنی درخواست در خانه«حِجَابٍ

خواهید متاعی را از زنان پیامبر)ص( مطالبه کنید، این سؤال و درخواست شما مِن ، اگر می«حِجَابٍ مَت اعًا ف اسْأ لُوه ََُّ مِ َ وَرَاءِ

 خواهد یاشود که ناظر به وقتی است که نیاز هست؛ انسان وقتی نیاز دارد و غذایی میوراء حجاب باشد. از این معلوم می

شود که خواهد. پس معلوم میجهت متاعی را از کسی نمیاشد، بیکند. وقتی که نیاز نداشته بخواهد درخواست میکاالیی می

 وقت، وقتِ حاجت بوده است. در وقت حاجت دستور به ستر داده است؛ به همین جهت هم به آیه حجاب معروف شده است. 

مِن  ق اولی بایدفرماید اگر در محل حاجت چنین باشد که باید مِن وراء حجاب باشد، فی غیر محل الحاجة که به طریبعد می

وراء الحجاب باشد. یعنی اگر مردی با زنان پیغمبر)ص( کار دارد، ضرورتی پیش آمده و حاجتی دارد، باید این حاجت را من 

 اولی باید من وراء الحجاب باشد. وراء الحجاب مطرح کند. اگر حاجتی ندارد، این دیگر به طریق

 کُمْلِقُلُوبِ أ طْهَرُ لِکُمْذ »کند؛ منتهی در ادامه دارد نان پیغمبر ثابت میپس اصل آیه لزوم ستر و حجاب و پوشش را برای ز

 .تر استتر و پاکیزهبرای شما پاکگوید این ، خطاب به مردان می«وَقُلُوبِهِ ََّ

یید، هم آمده، یعنی ذلک اطهر لقوبکم و قلوبهن. اینکه من وراء الحجاب شما درخواستتان را بگو« و قلوبهن»اما در ادامه 

شود. یعنی کأن علت لزوم ستر و حجاب برای قلب شما بهتر است و هم برای قلب آنها؛ چون این باعث طهارت قلبی می

 شود و خطراتی که ممکنبرای زنان پیغمبر، حفظ طهارت قلبی مردان و زنان پیامبر)ص( است. باالخره اینجوری حفظ می

 های قلبی و امثال اینها، این دیگر پیش نخواهدیاید، از قبیل زنا و آلودگیبدون حجاب و بدون پوشش پیش ب هاست با مواجه

حجاب، دیگر اختصاصی به زنان پیامبر)ص( ندارد. چون مسأله حفظ آمد. آن وقت چون این علت ذکر شده برای لزوم 

ت قلوب مردان و زنان طهارت قلوب برای سایر مردان و زنان هم هست. یعنی کأن حجاب از این جهت که باعث طهار

 شود، بر همه واجب است. می

نهایتا  شود. اینتا اینجا لزوم ستر و حجاب زن ثابت شد. این لزوم ستر و حجاب یعنی استثنا هم نشده و شامل صورت هم می

این چه ارتباطی با نظر دارد؟ این استدالل برای اینکه تمام شود این را ذیل  حال کند وجوب ستر وجه و کفین را.اثبات می

این مقدمه عدم نظر الرجل است؛ در همان بحث گذشته هم گفتیم که ستر واجب را هم الزم دارد که اگر ستر واجب است، 

است، حجاب واجب است؛ اما این همه مقدمه است برای اینکه مرد نگاه نکند. پس نظر به زن مطلقا حتی الوجه و الکفین 

 جایز نیست. 
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