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

همه  ین چهار دلیلاة االجنبیة بود. تا اینجا چهار دلیل ذکر شد که البته أبحث در ادله عدم جواز نظر به وجه و کفین من المر

 از آیات بودند.

 دلیل پنجم

 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ»سوره نور است:  06دلیل پنجم هم آیه 

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مُتَبَرِِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ . معنای آیه این است که زنانی که سنّ و سالی از آنها گذشته و به «لَّهُنَّ وَاللَـّ

انی کند، برای این چنین زناند و دیگر امیدی به نکاح برای آنها نیست و دیگر کسی با آنها ازدواج نمیاصطالح پیرزن شده

هایشان نخواهند خودنمایی کنند؛ البته اگر استعفاف ر حالی که با زینتاشکالی ندارد که ثیاب خودشان را کنار بگذارند د

 داشته باشند برای آنها بهتر است؛ و خداوند شنوای داناست. 

ناح که جناح شده است؛ لیس علیهن تقریب استدالل به این آیه آن است که در مورد قواعد مِن النساء از وضع الثیاب نفی ج

غیر کنار بگذارند؛ یعنی کأن حرمت کشف و وجوب ستر در مورد چنین زنانی که به قواعد من  لباس و پوشش خودشان را از

 ، ثیاب و پوشش خودشان را بردارند. نفی«ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن»اند، برداشته شده است. النساء توصیف شده

 أن یضعن ثیابهن؛ بر غیر قواعد من النساء برداشتن کند بر اینکه غیر قواعد من النساء فیه بأسجناح از این جماعت داللت می

و رفع ثیاب یا به تعبیر دیگر کشف حرام است. پس از آنجا که منظور از ثیاب همان ثیاب متعارف زنان است، وضع الثیاب 

ست، بلکه نی یعنی کنار گذاشتن آن لباس متعارف زنان، نه اینکه عریان شوند، قطعا این منظور نیست؛ عَراء من الثوب منظور

کنار زدن لباس و پوشش. آن پوشش و لباسی که برای زنان متعارف است، آن پوشش و لباسی است که تمام بدن آنها را حتی 

پوشاند. یعنی کأن براساس این آیه رخصت داده شده به قواعد من النساء که آن پوششِ کاملِ مربوط به الوجه و الکفین می

ها را بپوشانند، این در مورد قواعد من النساء ید رعایت کنند به نحوی که حتی صورت و دستزنان و ستر کاملی که زنان با

ن ای غیر اینها هستند که یرجوشود و عدهای با عنوان قواعد من النساء شناخته میاند: عدهثابت نیست. کأن زنان بر دو دسته

رخصت داده شده نسبت به وضع الثیاب؛ اما دسته دوم مرخص  اند. به دسته اولنکاحهن، قابلیت ازدواج دارند، پیرزن نشده

 پوشش که در مورد زنان نیستند. منظور از وضع الثیاب هم عریان شدن و کشف کامل نیست؛ منظور این است که آن قانون

ایشان بیرون هشان بیرون باشد، دستمقداری از مویشان بیرون باشد، صورت دیگر است، در مورد اینها ثابت نیست. یعنی اگر

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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باشد، این اشکالی ندارد. اما غیر اینها چطور؟ آنها باید ثیاب و پوشش خود را حفظ کنند و حق وضع الثیاب ندارند. آن ثیابی 

 شود. که در آن ترخیص داده نشده، پوششی است که شامل وجه و کفین می

 توان ذکر کرد.الل به این آیه میاین نهایت تقریبی است که برای استد

 بررسی دلیل پنجم

رسد که این استدالل مخدوش است. چون اساس این استدالل بر این مطلب استوار است که آن ثیابی که ترخیص اما به نظر می

در وضع آن برای قواعد من النساء داده شده، شمول آن للوجه و الکفین معلوم نیست؛ به عبارت دیگر هذا اول الکالم. بله، در 

نساء اند قواعد من اله که اینها پوشش خود را بردارند؛ مستدل مفروغ عنه گرفته آن ثیابی که مرخص شدهآیه رخصت داده شد

گیرد. این اول الکالم است؛ از کجا آن ثیابی که نسبت به وضع آن، منظور پوشش کاملی است که وجه و کفین را در برمی

لِ مشتمل بر ستر وجه و کفین. به هر حال استدالل مبتنی بر کند به ثیاب کامترخیص در وضع آن داده شده، شما تفسیر می

فرض شمول ثیاب مذکور در آیه نسبت به وجه و کفین است، حال آنکه این معلوم نیست؛ این تازه با استدالل به این آیه 

 رسد که این دلیل هم تمام نیست. خواهد اثبات شود. لذا به نظر میمی

اتی که مورد استناد قرار گرفته برای عدم جواز نظر به وجه و کفین را ذکر کردیم. مالحظه فرمودید تا اینجا تقریبا پنج آیه از آی

ند؛ اما قابلیت اکه برخی از این آیات به طور کلی قابلیت استدالل ندارند؛ لذا بعضی از اینها را حتی بعضی از فقها ذکر نکرده

است. مثال آیه جلباب یکی از آیاتی است که بسیاری از فقها به استناد این تر از بقیه بعضی از این آیات برای استدالل فراهم

شود و بر فرض هم اند. ما هم عرض کردیم اوال با آن آیه هم لزوم ستر ثابت نمیآیه وجوب ستر وجه و کفین را واجب کرده

هور اقوی کند و از نظر ظناء وجه و کفین میای داریم که داللت بر استثآیه جلباب لزوم ستر وجه و کفین را اثبات کند، ما ادله

 . وارد استاز این آیه و امثال این آیه است؛ لذا اشکاالتی که به استدالل به این آیات شده 

 دهیم. ها را مورد بررسی قرار میاز این به بعد به طوایفی از روایات استدالل خواهیم کرد و استدالل

بخشی از این بات عدم جواز نظر به وجه و کفین ذکر کرده است. ایات را برای اثاب هجده طایفه از رواحب اسداء الرغص

 و مورد بررسی هم قرار گرفته است.مطرح شده در جواهر، کشف اللثام و ... روایات 

 دلیل ششم: روایات دال بر عورت بودن زنان

اند. چند روایت از پیامبر گرامی اسالم)ص( در کند بر اینکه نساء عورتدلیل ششم آن دسته از روایاتی است که داللت می

 فاستروا العورات و عورة عيالنساء »اند: همین باره نقل شده که البته ما این را قبالً هم ذکر کردیم. از جمله اینکه فرموده

شوند ما قبال این روایت را ذکر کردیم و آدرس آن را بیان کردیم. زنان عورت محسوب می «بالسكوت يّبالبيوت و استر الع

بر هایتان مستور نگه بدارید. اینکه پیامها و اتاقـ که ما بیشتر با این قسمت کار داریم ـ و شما این عورات را در بیوت و خانه

ن و نه یک قشر و صنف خاصی از زنان، النساء عورة یعنی مکرم اسالم)ص( زنان را توصیف به عورت کرده، آن هم همه زنا

منه اذا ظهر؛  یشوند. عورت یعنی چه؟ عورت دو ویژگی دارد: مایحق ستره و یستحیهمه زنان برمّتها عورت محسوب می

 سعورت چیزی است که حقش آن است که پوشیده شود؛ ستر آن حق و الزم است و باید پوشیده شود. اگر ظاهر شود، احسا

آید؛ چه برای صاحب العورة و چه برای ناظر و بیننده. پس ویژگی عورت این است که شود، استحیاء پدید میشرم ایجاد می
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هم باید پوشیده شود و هم از آشکار شدن آن هم برای بیننده و هم برای صاحب العورة استحیاء و احساس شرم و خجالت 

 آید. پدید می

اوال عورت چنین ویژگی دارد و ثانیا عورت بر زنان تطبیق شده، نتیجه این است که پس زنان با توجه به این دو مطلب که 

هم باید پوشیده بمانند؛ هم خودش از دیده شدن استحیاء داشته باشد و هم دیگران از اینکه او را ببینند استحیاء داشته باشند. 

دو تکلیف است؛ هم پوشش برای زنان الزم است و هم پس هم ستر بر زنان واجب است و هم دیدن آنها حرام است. این 

 .دیدن دیگران و نظر حرام است

کند این است که از بدن زنان و اعضای بدن زنان هیچ جزئی استثنا نشده، نه دست و نه آنچه که این استدالل را تکمیل می

کند یی که از زن جلب نظر و توجه میترین جا. برجستهاوستصورت  ،صورت؛ بلکه اتفاقا بارزترین مصداق عضو بدن مرأه

 است، به طور طبیعیعضو استثنا نشده، وجه هم که بارزترین  حکم وجه است. نه تنها هیچ یک از اعضای بدن مرأه از این

گیرد. نتیجه این است که یجب سترهما و یحرم النظر الیهما. پس این یک ، قرار میهای عورتیمشمول این حکم و ویژگ

 یت که النساء عورةٌ. جهت در این روا

« النساء عورة»یک شاهد دیگر هم در این روایات هست؛ یعنی به دو جهت این روایات قابل استدالل است. هم خود عنوان 

کند. دوم، امر به ستر عورات و زنان در این روایت. داللت بر حرمت نظر می« النساء عورة»که ما توضیح دادیم چگونه 

تر ها. خودِ امر رجال به سکند که زنان را مستور بدارید در خانه، اینجا به مردان امر می«العورات بالبیوت واستراف»فرماید: می

کند آنچه را که در صدر روایت گفته شده و در این باره هم هیچ ها، این خودش تأکید میزنان و محبوس کردن آنها در خانه

 ها. ، یعنی زن به طور کلی باید پوشیده بماند، حتی صورت و دست«العورات اوستراف»گوید عضوی استثنا نشده است. اینکه می

رغم اینکه چند نقل دارد، دو جهت در آن هست؛ هم نساء را به عنوان عورت معرفی و  پس این دسته از روایات نوعا علی

 ارید.ها پوشیده بدارید و نگه دهتوصیف کرده، و هم به مردان امر کرده که اینها را در خان

ته است. به کار رف« داوو»اتفاقا مؤید این مسأله هم که امر به ستر متوجه رجال شده، یک نقلی است که در این نقل تعبیر به 

خود تعبیر داوو، یعنی مداوا  ،«يهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوتو عورات فداوو ع عيالنساء »روایت این است: 

 ها، اینها سکوت کنند وها نگه بدارید و در مقابل حرف و حدیثکنید؛ اینها را مداوا کنید با این دو رفتار، که اینها را در خانه

دان مر ای بر عهدهقرینه است بر اینکه باالخره یک وظیفه« و استروا»کمتر حرف بزنند. مداوا معنایش چیست؟ این در کنار 

وجود دارد که باید نسبت به زنان چنین رفتاری داشته باشند. لذا به این طایفه از روایات استدالل شده برای حرمت نظر به 

 وجه و کفین. 

 بررسی دلیل ششم

 این استدالل هم صحیح نیست چون:
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مثال یک اطالق عورت همان است. عورت دارای اطالقات متعدد است و تکلیف به حسب این اطالقات دارای مراتبی  :اوال

تین است، یعنی همان قبل و دبر. نسبت به این معنا یک مرتبه از حکم بیان شده و آن هم وجوب الستر است؛ این بال سوأ

 دیگران حفظ کنند اال در مورد زوج و زوجه.باید عورت خودشان را از  مماثل و غیر مماثل رااستثنا هم 

طر داشته باشید در کلمات بعضی از فقها مطرح شده بود، هر چند ما آن را قبول نکردیم معنای دیگر برای عورت، اگر به خا

و آن عورت در مورد محارم بود. بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی در مورد استثناء از جواز نظر به محارم، 

در، توانند به یکدیگر نگاه کنند اال العورة؛ خواهر، پاند به مابین السرّة و الرّکبة. آنجا گفته شد محارم میعورت را تفسیر کرده

ه مابین السرة اند بتوانند به بدن یکدیگر نگاه کنند اال العورة. آنجا بعضی عورت را تفسیر کردهمادر، برادر، عمه، خاله، اینها می

یم اما باالخره یکی از اطالقات عورت و الرکبة، بین زانو تا ناف؛ این هم باالخره یک اطالق است. هر چند ما این را نپذیرفت

 این است. 

ی هاییک معنای دیگر برای عورت، مجموع بدن مرأه و حجم بدن اوست. یعنی خود حجم بدن زن، چاقی و الغری، برجستگی

شود. ولی کنند، این حجم هم که جزئی از زن است، عورت محسوب میکه در بدن زن وجود دارد که از آن تعبیر به حجم می

پوشاندن این بخش ـ یعنی حجم ـ مستحب است، نه اینکه واجب باشد. پس یک اطالق برای عورت، اطالق به حجم بدن 

 مرأه از همه بدن که در این اطالق دیگر وجوب ستر و لزوم ستر نیست؛ اینجا در واقع استحباب ستر ثابت است. 

ت وجود دارد. آنچه در این روایت مدنظر است، قطعا معنای به هر حال معانی مختلف و اطالقات متعدد برای عورت در روایا

قطعا منظور نیست. ممکن است معنای سوم باشد و یا اساسا یک معنای چهارم باشد. اینکه گفته هم اول نیست؛ معنای دوم 

یگران معرض دید د کند که نباید اینقدر راحت دراصال این در واقع به آن جنبه پوشیدگی زن اشاره می« النساء عورة»شود می

ی فای باشد که دیگران به راحتی او را ببینند. باید مجموعاً آن آزادی عملی که برای مردان هست که گونهقرار بگیرد و به

و  کند. اینکه حاال حد آن چیستجنبه ستر و پوشیدگی در آنها مدنظر نیست اال در بعضی صور، این با زنان فرق می الجمله

د و انظار اینقدر در معرض دی بگویند زنان خواهنده شود، اینجا پیامبر)ص( در مقام بیان آن نیست؛ فقط میچگونه باید پوشید

خواهد وجوب ستر و لزوم ستر را از آن استفاده کند، واقع نشوند. پس اطالق عورت به معنایی که مستدل مدنظر اوست و می

ایت استحباب ستر به معنای عام که شامل وجه و کفین هم بشود آید. نهایت این است که از رواین از روایت بدست نمی

 توانیم استفاده کنیم. لذا داللت بر حرمت نظر به وجه و کفین ندارد. می

بر  اینکه بر فرض این روایت داللت (این تقریبا پاسخی است که مشترکا به بسیاری از ادله در این مقام ذکر کردیم) :ثانيا

تر از این دلیل هستند، چون وجوب ستر داشته باشد، اما مبتال به معارض است؛ یعنی ادله و روایاتی که از نظر ظهور قوی

 . لذا ایناندو مبیّن استثنا هستند. طبق آن روایات که حاال خواهیم خواند، وجه و کفین از این وجوب ستر استثنا شده خاص

 روایت داللت بر وجوب ستر وجه و کفین و همچنین حرمت نظر به وجه و کفین ندارد. 

 : روایات دال بر منع از نظر به اجنبیه مطلقادلیل هفتم

ن کنند. این یک عنوان کلی است که از چندیمیمطلقا دلیل هفتم آن دسته از روایاتی است که داللت بر منع از نظر به اجنبیه 

 کنم تا بعدا پاسخ دهیم. ن مختلف قابل استفاده است. من سه روایت را نقل میروایت با مضامی
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از امام باقر و امام صادق)علیهما السالم( به دو طریق نقل شده و مرحوم کلینی هم در کتاب شریف کافی آن را روایت کرده  .9

ه نوعی ، هیچ کسی ب«فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُالزِّنَا  مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظِّاً مِنَ»است: 

ها لمس کردن است. همین محروم از حظ زنا نیست؛ زنای عین نگاه کردن است؛ زنای دهان و لب، بوسیدن است؛ زنای دست

ردن و نظر را از مصادیق زنای عین قرار داده است، این مطلق نگاه کردن را گفته که اینجا نظر به نحو مطلق ذکر شده و نگاه ک

است و نه نگاه خاص. این دلیل بر آن است که حرام است؛ چون این را از مصادیق زنا قرار داده است. همین که این را از زنا 

م است و اال چرا تعبیر زنا به کار ببرد؛ این دهد که همانظور که زنا حرام است، نظر هم حرابه حساب آورده، این نشان می

ق ، بین وجه و کفین و غیر آن فر«فزنا العین النظر»شود. نگاه مرد به زن، نگاه مطلق است؛ اطالقش شامل وجه و کفین هم می

 نگذاشته است. پس نظر به وجه و کفین جایز نیست. 

ق است از تیرهای شیطان. همین که مطل ، نگاه کردن تیری«ابلیسسهم من سهام »کند که نظر روایاتی که داللت بر این می .2

شود که نظر حرام است و اال اگر حرام نظر را حصر کرده که این یک عمل شیطانی است و این از شیطان پدید آمده، معلوم می

و سینه زن سهمٌ من سهام  شود. نگفته نظر به گردنشد. اطالق این هم شامل وجه و کفین مینبود، مِن الشیطان قلمداد نمی

 شود.لذا شامل وجه و کفین هم می ابلیس؛ مطلقا گفته و

. عیسی «فِي الْقَلْبِ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً إِيَّاكُمْ وَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ)ع(»روایت دیگر این است:  .3

کارد و همین ون فرمود: بر حذر باشید از نگاه کردن؛ چه اینکه نگاه کردن در قلب بذر شهوت را میابن مریم)ع( به حواری

روایت  اند که این کأن مثل یکبرای صاحب نگاه کافی است تا او را گرفتار فتنه کند. تعبیری که برخی اینجا به کار برده

شود؛ و این علت هر کجا موجب زراعت شهوت در قلب میگوید نظر حرام است؛ چرا؟ چون منصوص العلة است که دارد می

ارد کمرأه بذر شهوت را در دل می شود. هر چیزی که بذر شهوت را در دل بکارد، حرام است. مسلّماً اگر نظر بهباشد، حرام می

کارد را در دل می کند. آیا ذراع بیشتر بذر شهوتصورت یکی از بارزترین مواردی است که چنین بذری را در دل ایجاد می و

یا صورت؟ پس کأن تصریح شده به اینکه علت حرمت نظر، همین مسأله است که این در نظر به وجه و کفین هم به وجود 

 آید. می

شود که نظر به اجنبیه مطلقا حرام است، حتی الوجه و الکفین. اما آیا زیاد است؛ از اینها نوعا استفاده می روایات از این قبیل

 دالل تمام است یا نه؟ این را ان شاء اهلل جلسه آینده بیان خواهیم کرد. این است
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