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

 خالصه جلسه گذشته

ه االجنبیه مطلقا هستند. سدلیل هفتم بر عدم جواز نظر به وجه و کفین از اجنبیه، روایاتی است که دال بر منع از نظر الی 

اند؛ دوم روایاتی که نظر را سهمی از سهام ابلیس روایت را خواندیم؛ یکی روایاتی که نظر را به عنوان زنای چشم معرفی کرده

اند. مجموع این روایات همه داللت اند؛ سوم روایاتی که نظر را موجب کاشته شدن بذر شهوت در دل آدمی دانستهقلمداد کرده

 دّعشود. نظر به وجه و کفین هم یمی کند بر اینکه نظر به اجنبیه جایز نیست و اطالق این روایات شامل وجه و کفین هممی

من زنا العین، نظر به وجه و کفین هم سهمٌ من سهام ابلیس و نظر به وجه و کفین هم تزرع فی القلب شهوة. این محصّل دلیل 

 هفتم بود. 

 بررسی دلیل هفتم

 :هم ناتمام است. چون این دلیل

این روایات استفاده  ازنظر ولو لم یکن شهوانیاً، حرمت شود. یعنی در همه این روایات حرمت نظر مطلقا ثابت نمی اوالً:

شود. چون در هر یک از اینها یک شود؛ بلکه ظاهر این است که در هر سه دسته روایات حرمت نظر شهوانی ثابت مینمی

 کند.که ادعای ما را تأیید میرد ای وجود داقرینه

کردن را  نگاه قرار دادن نظر مِن زنا العین قرینیت دارد بر اینکه مقصود نظر شهوانی است؛ اساسا اینکه :در روایت اولقرینه 

ین ااست بر اینکه منظور از  با توجه به اینکه اساسا موضوع و اساس زنا بر شهوت استوار است، این قرینه کالزنا قرار داده،

 ر، نظر شهوانی است.نظ

کند که مقصود نظر شهوانی است واال نظر را سهمٌ من سهام ابلیس دانسته، این هم به نوعی تأیید می :در روایت دومقرینه 

نظر به پدر و مادر یا نظر به آیات الهی، درست است متعلق این نظر در  مثلتواند سهمی از سهام ابلیس باشد. مطلق نظر نمی

کر نشده و حتما نظر مستدل این است که به تناسب حکم و موضوع نظر به اجنبیه مورد نظر است، ولی آیا اگر نظر روایت ذ

 غیرِ نظر شهوانی باشد، ما به چه دلیل این را سهمی از سهام ابلیس بدانیم. 

خودِ  کند.اد میکند که نگاه کردن تزرع فی القلب شهوة، نگاه کردن در قلب شهوت ایجتصریح می :در روایت سومقرینه 

دهد که آن نظرهایی مورد توجه است که این اثر بر آن مترتب شود، شود، نشان میتصریح به اینکه موجب شهوت در دل می

گوید از بعضی از نظرها اجتناب کنید؛ چرا؟ به دلیل اینکه موجب شهوت نه اینکه مطلق نظر موجب شهوت شود. کأن می

 ، نظر شهوانی است.«یاکم و النظرةإ»کند که مقصود از نظر در اثبات میتری شوند. این به نحو واضحمی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اگر نظر شهوانی مقصود باشد، این از محل بحث و نزاع ما خارج است؛ چون موضوع بحث ما نظر غیر شهوانی بر این اساس 

 الدلیل اجنبیٌ عن المدعا.و بدون ریبه به وجه و کفین است. لذا 

ا از نظر ای که وجه و کفین رفرضا این روایات بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا داللت داشته باشند، اما این روایات به ادله :ثانیا

 کند.  را ثابت تواند عدم جواز نظر به وجه و کفینخورد. لذا دلیل هفتم هم نمیاند تقیید میاستثنا کرده

 واج با او را دارد: روایات دال بر جواز نظر به زنی که قصد ازددلیل هشتم

های زنی که یرید تزویجها. طبق برخی از روایات کند بر جواز نظر به صورت و دستدلیل هشتم روایاتی است که داللت می

ای ها و حتی مو و ساق. کأن یک قضیه شرطیهتواند به او نگاه کند؛ به صورت، دستخواهد با زنی ازدواج کند، میکسی که می

 واند به دست و صورت او نگاه کند.تآید که اگر کسی اراده ازدواج با زنی داشته باشد، میدست میاینجا از روایات ب

اند بر عدم جواز نظر به دست و صورت زن. یعنی مفهوم قضیه شرطیه اینجا برخی از راه مفهوم این قضیه شرطیه استدالل کرده

جایز نیست به دست و صورت زن نگاه کند. پس مفاد این روایات شود که اگر کسی قصد ازدواج نداشته باشد، برای او این می

تواند به دست و صورت او نگاه کند. این جواز فقط مربوط به کسی آن است که غیر قاصد تزویج با اجنبیه، به هیچ وجه نمی

 با آن زن ازدواج کند. است که قصد دارد

جوز النظر لمن اراد یآمده: وارد شده است. در برخی روایات نیز شده  اوکه قصد خرید  کنیزیدر مورد  روایت نظیر همین

نگاه کند. این مفهومش آن است که اگر  اوخواهد کنیز بخرد، برای او جایز است که به دست و صورت اَمَةٍ؛ کسی که می ءشرا

 وز له النظر الی الوجه و الکفین.قصد خریدن ندارد، الیج

 االمة.  ءمورد شراپس به این روایات استناد شده بر عدم جواز نظر در غیر مورد ازدواج و غیر 

 ان قلت

که مفهوم شرط حجت نیست. لذا استدالل به این روایت از آنجا که بر مفهوم و آن این اینجا ممکن است یک سؤال پیش آید 

صریح مرحوم آقای خویی ت است متوجه این استدالل باشد.مکن شرط استوار است، پس صحیح نیست. این اشکالی است که م

الثانی، الروایات الدالة علی جواز النظر الی وجه »اند که مفهوم این قضیه، عدم جواز نظر است. عبارت ایشان چنین است: کرده

، مفهوم این 1«کن مریدا تزویجهاالمرأة و یدیها إذا اراد تزویجها علی نحو القضیة الشرطیة، فإن مفهومها هو عدم الجواز إذا لم ی

ای نسبت به ازدواج با زن نباشد، نظر جایز نیست. اگر ما به حسب ظاهر این بیان قضیه شرطیه آن است که اگر قصد و اراده

بخواهیم قضاوت کنیم، جای آن اشکال هست که اگر کسی مفهوم شرط را حجت نداند ـ که مشهور هم همین است، مخصوصا 

 تواند داللت بر عدم جواز نظر داشته باشد. دیگر این روایات نمی بین متأخرین ـ

 قلت

شود، نفی حکم در فرضی غیر از فرض شرط پاسخی که به این اشکال داده شده آن است که آنچه در مفهوم شرط انکار می

إذا لم  م این جمله آن است کهبه نحو سالبه کلیه است. این معنایش آن است که مثال اگر گفته شد إن جائک زیدٌ فاکرمه، مفهو

تکرمه؛ این حجت نیست. یعنی اینکه ما بخواهیم عدم اکرام را به نحو کلی نفی کنیم در فرض نیامدن زید، این  فلمیجئک زیدٌ 

                                                 
 .24. مبانی العروة، کتاب النکاح، ص1
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وم شرط این . معنایِ مفهشودنمیشرط، حکم به کلی منتفی  انتفاءدر فرض  یعنیندارد  مفهومقابل اثبات نیست. جمله شرطیه 

شرطیه  توانیم در جملهتوانیم این را اثبات کنیم؛ نمی. ما در مفهوم شرط نمی«إذا انتفی الشرط انتفی الحکم کُلیاً»که است 

اثبات کنیم که إذا انتفی الشرط انتفی الحکم. فقط در یک صورت و آن هم در جایی که شرط علت منحصره تامه باشد. اگر 

او ثابت شود، اینجاست که  شرط نسبت به مشروط علیت داشته باشد، آن هم به نحو علیت تامه و منحصرا علیت برای

 . «إذا انتفی الشرط انتفی الحکم»توانیم بگوییم می

الشرط است؛ اما معنای این سخن آن نیست که  به کلی این  انتفاءالحکم عند  انتفاءشود، پس آنچه در مفهوم شرط انکار می

گوید إذا جائک زید فاکرمه. باالخره مجیء کنید، میشرط و این قید هیچ تأثیری در حکم ندارد. شما وقتی به شرط نگاه می

ف شرط کنیم؛ اما از این طر ءحکم را دایر مدار انتفا ءم انتفاتوانینمی کهزید یک مدخلیتی در وجوب اکرام دارد. درست است 

له در ماین وابستگی فی الجمله هست؛ این قید یک تأثیری در حکم دارد. اگر همین مقدار تأثیر برای شرط باشد که فی الج

 ی شود.تواند منتفشرط، حکم می ءن طرف فی الجمله هم در فرض انتفاثبوت حکم دخالت داشته باشد، از آ

شود إذا اراد تزویج المرأة یجوز النظر الیها، باالخره فی الجمله جواز نظر وابسته به اراده پس در مانحن فیه وقتی گفته می

شود که الیجوز النظر مطلقا. همین مقدار تأثیر برای قید، رد تزویجها ثابت نمیاست؛ ولو اینکه بگوییم إذا لم یشده تزویج 

شرط و وصف در حکم کافی است برای استدالل؛ چون اگر همین مقدار تأثیر را برای قید و شرط ثابت ندانیم، وجود قید لغو 

 ه وجه وکند که نظر باین روایات حداقل اثبات می توانیم استفاده کنیم. لذاشود و ما این را نمیفایده میشود و این قید بیمی

 کفین زن اجنبی مطلقا جایز نیست.

 سته از روایات الزم بود ذکر شود.این بیانی بود که برای استدالل به این د

 بررسی دلیل هشتم

کند؛ چون نسبت به این دو طایفه، یعنی را ثابت تواند عدم جواز نظر به وجه و کفین رسد که این روایات هم نمیبه نظر می

یا زنانی که قصد خرید آنها شده، نظر یک نظر عادی نیست. یعنی موضوع این روایات یک  قصد شدهزنانی که ازدواج با آنها 

خواهد با یک زنی ازدواج کند، نظر او نظر خریداری است و نظر عادی نظر خاص به زن است؛ معلوم است که کسی که می

کند و عمدتاً هم در این نحوه نگاه مقصدش استمتاعات جنسی کند، به جزئیات دقت میکند، مطالعه میبرانداز مینیست؛ 

است. باالخره اینکه قیافه زن خوب است یا نه، عیب ظاهری دارد یا نه، باالخره فکر او نهایتا آن استمتاعاتی است که از این 

باشد، ولی  اند بلتذذٍ نبایدن یرید تزویج المرأه نظر عادی نیست؛ البته آنجا را هم گفتهخواهد ببرد؛ لذا نظر به زن برای مَزن می

کفین مرأه به وجه و نظر عادی این موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما  امانگاه، نگاه خریداری و خُرد شدن است؛ 

 و ری است، یا تعلیم است، یا معاملهچیز دیگنه نظر به همراه دقت و تأمل در جزئیات؛ نظری که در آن قصد  ،است اجنبیه

ید یجوز گو. اما اینجا نظر، نظر استقاللی است. پس موضوع این روایات نظر استقاللی است. یعنی این روایات میامثال آنها

ه روایاتی که چ آید که نظر استقاللی به غیر مَن یرید تزویجها جایز نیست؛النظر االستقاللی الی المرأه. بله، از این بدست می

آید الیجوز النظر االمه است، از اینها بدست می ءد شرامربوط به مَن یرید تزویجهاست و چه روایاتی که مربوط به یری

ها. اما موضوع بحث ما این نیست؛ ما در واقع بحث ئجها، الی المرأة التی لم یرد شرااالستقاللی الی المرأة التی لم یرد تزوی
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المرأة جایزٌ أم ال. پس موضوع این روایات هم اجنبی  الیین نظر آلی، نظر غیر استقاللی به وجه و کفین کنیم که حتی هممی

 عما نحن فیه. 

 سؤال:

اند و این جمله مختص ایشان نیست. من آن جمالت را خواندم برای اینکه اگر تأکید به مفهوم شرط استاد: دیگران هم گفته

ست اشکال شود که استدالل به این روایت مبتنی به مفهوم شرط است و مفهوم شرط شود، منظور چیست. چون ممکن امی

 هم حجت نیست. من برای تکمیل آن استدالل این اضافه را عرض کردم. 

 ذمیة: روایات دال بر جواز نظر به دلیل نهم

نکه نظر کند بر ایکند بر جواز النظر الی وجه الذمیة. یک دسته روایات داریم که داللت میدلیل نهم روایاتی است که داللت می

نان ؛ گفته به ز«إذا نهین ال ینتهین»یا حتی « بانهن ال حرمة لهن»به زنان اهل ذمه جایز است. در آن روایات تعلیل آورده که: 

شود که منشأ جواز نظر به زنان ذمیه، چون آنها حرمت و احترام ندارند. کأن از این روایات استفاده می توان نگاه کرد؛ذمیه می

عدم وجود حرمت نسبت به آنهاست. آنها خودشان این حرمت را برای خودشان حفظ نکردند. اینکه در مورد زنان ذمیه 

به نحوی خودشان را دین ندارند و ما وقتی خودشان شوند اگوییم حرمت ندارند، درست است که کافر ذمی محسوب میمی

پوشانند و احترام ندارند، مراقب اعراض خودشان نیستند، لذا نظر به صورت زنان ذمیه ـ البته بدون تلذذ و ریبه ـ جایز نمی

ز آنجا که اند. ان هستند و دارای حرمتمسلم جایز نیست؛ چون مسلمادهد نظر به دست و صورت زنان است. این نشان می

شود جایی که این حرمت باید حفظ شود، احترام زن مسلمان باید پاسداری شود، ، معلوم میاستمنشأ جواز عدم حرمت 

 آنجا نگاه جایز نیست. 

 بررسی دلیل نهم

این دلیل هم محل اشکال است. چون نظیر آن پاسخی که در دلیل هشتم به روایات مربوط به جواز نظر به زنی که قصد 

تی زنان شوند؛ وقوقتی زنان ذمیه مکشوفا ظاهر می یعنیتوانیم اینجا ذکر کنیم واج با او هست بیان شد، همان پاسخ را میازد

کنند، بنابراین نظر استقاللی به آنها اشکالی ندارد، البته بدون تلذذ و ریبه. اما چون زنان ذمیه احترام خودشان را حفظ نمی

تقاللی به آنها جایز نیست. پس کأن باز موضوع این روایات متفاوت از مانحن فیه است. در مسلمان احترام دارند، نظر اس

مانحن فیه بحث در نظر به وجه و کفین است، بدون تلذذ و ریبه و بدون اینکه خود نظر مقصود بالذات باشد. یعنی ابتداءً 

وجه و کفین من المرأة االجنبیه را إذا لم یکن بتلذذ و  کسانی هم که قائل به جواز نظر به وجه و کفین هستند، در واقع نظر به

دانند. دانند ولی خیره شدن، نظر استقاللی، اینکه همین طور نگاه کند ولو لم یکن بتلذذ و ریبه، این را جایز نمیریبه جایز می

 البا با هم مالزم هستند.نوعا و غنوعا تفکیک بین نظر استقاللی و نظر مع التلذذ و الریبة مشکل است؛ این دو هرچند 

ست یت آمده، دال بر این نیکند. این تعلیلی که در این روابنابراین این روایات هم داللت بر حرمت نظر به وجه و کفین نمی

 س اساسا نگاه به آنها جایز نیست.زنان مسلمان دارای حرمت هستند، پکه چون 

معموال پوشش آنها کامل چون شده که نظر به آنها هم جایز است؛ و الشاهد علی ذلک که در مورد زنان بادیه نشین گفته 

اند إلنهن إذا نهین الینتهین، آنها اگر از نیست، موها بیرون است، گاهی ذراع بیرون است، صورت باز است. در مورد آنها گفته
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ه بخشی از مو و صورت کنند؛ سبک زندگی آنها این چنین است ککشف وجه و شعر و امثال اینها نهی شوند، توجه نمی

داری و امثال اینهاست، و به قول عوام در این عوالم نیستند مکشوف است؛ حاال یا به خاطر کارشان است، مثل کشاورزی، گله

توانیم بگوییم چون إذا نهین الینتهین، لذا یجوز نتیجه پذیرند. آیا ما میو اگر هم به آنها از این جهت نهی شود، تأثیر نمی

آنجا مسأله  ای بگیریم؛توانیم چنین نتیجهکه پس هر کسی که إذا نهین ینتهین شد پس الیجوز النظر الیها؟ ما نمیبگیریم 

توانیم این استفاده را کنیم. لذا مجموعاً این روایات هم دال بر جواز نظر به وجه و کفین حرمت مطرح نیست؛ از آن تعلیل نمی

 من المرأة االجنبیة نیست. 

بعد از آنها هم چند روایت است  رد که طوایف دیگر هم وجود دارد.مالحظه خواهید ک است.باقی مانده نیز چند دلیل دیگر 

 که به طور خاص مورد استناد قرار گرفته و غیر از روایات ادله دیگری هم هست که إن شاء اهلل اینها را بررسی خواهیم کرد. 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»


