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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

واجش   در جهت دوم از بحث مربوط به پوشش مردان سخن در این بود که اگر علم به تعمد النساء فی النظر باشد آیا پوششش  

شود؛ دو دلیل در ایشن  شود یا نه. عرض کردیم مرحوم سید و برخی بر این عقیده هستند که در این فرض پوشش واج  میمی

شود به این دلیل که اگر خود را نپوششاند اعانشه بشر امشم محقش       رابطه اقامه شده است. دلیل اول این بود که پوشش واج  می

تشوانیم حمشم بشه    این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم؛ نتیجه این شد که به این دلیل نمی شود و اعانه بر امم هم حرام است.می

 وجوب ستر رجال کنیم. 

 دلیل دوم )نهی از منکر(

کند مرد خودش را بپوشاند، زیرا اگشر خشود را نپوششاند منمشر     اند ادله نهی از منمر اقتضا میدلیل دوم نهی از منمر است. گفته

د و منمر یا حرام عبارت است از نظر المرأة الیه و نظر المرأة الیه حرامٌ، ولو لم یمن بقصد التلذذ و الریبش،، هشر   کنتحق  پیدا می

ه تحقش  ایشن حشرام را    چند به قصد تلذذ و ریبه نباشد. لذا از آنجایی که نظر زن به مرد حرام است و این مرد با عدم ستر زمین

ادله سشتر واجش     این شود و به استنادشود، لذا ادله نهی از منمر شامل این فرض میباعث تحق  این منمر می کند وفراهم می

 شود. این استداللی است که برای لزوم پوشش و ستر مردان ذکر شده است. می

 اشکال مرحوم حکیم

کند از منمشر منشش ششود و زجشر ششود      اقتضا می اند و آن اینمه ادله نهی از منمرمرحوم آقای حمیم اشمالی به این دلیل کرده

تشریعاً؛ یعنی مفاد و مدلول ادله نهی از منمر در واقش این است که از نظر داعی برای ترک حرام و منمر جلوی ایجاد داعشی را  

گویشد  تشی مشی  ای برای صدور حرام از مملف پیدا ششود. مشً ً وق  در مملف بگیرند و زاجر باشند و مانش باشند از اینمه انگیزه

خواهد یک زجری در مملف نسبت به شرب خمر ایجاد کند. ایجاد کند؛ با این نهی میالتشرب الخمر، این دارد نهی از منمر می

زجر در مملف یا ایجاد داعی بر ترک مملف، چه انگیزه برای ترک ایجاد کند و  چه تنفر و زجر در نفس مملف نسبت به منمر 

 مقام تشریش است.  اینها همه درایجاد کند؛ 

بگویند نهی از منمر در واقش یک امر قولی است؛ تعبیر  احتمال دارد بخواهداند ولی این تعبیر را مرحوم آقای حمیم ذکر نمرده

ضالی ججال ت تالرک بعال      فال  یتت  الن المراد منه الزجر عن المنکر تشریعاً بمعنی احداث الداعی الی الترک»ایشان این است: 

پس این مقتضی این نیست که بعضی از مقدمات باید ترک شود تا منمر واقش نشود. در عبارت اول «. ئ  یتع المنکرالمتدمات ل

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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فرماید اگشر رشرض   مه میگوید منظور زجر از منمر است تشریعاً، یا به معنای اینمه انگیزه برای ترک ایجاد کند. بعد در ادامی

 است، یعنی کاری به تحق  خارجی و جلوگیری خارجی از تحق  منمر ندارد.  بر ترک و زجر از منمر تشریعاً ایجاد داعی

خواهد بگوید نهی از منمر اند که کأن ایشان میاز بزرگان از این عبارت استفاده کرده البته این عبارت خیلی گویا نیست. بعضی

ای که باشد، بالقول و بالفعل و هشر اقشدام   اند ظاهر از نهی از منمر، ترک المنمر است به هر وسیلهاعم است از قول و فعل؛ گفته

اند؛ هر کاری که مانش از صدور و تحق  منمر و حرام ای کردهمر را بگیرد. از این عبارت چنین استفادهعملی که جلوی تحق  من

 شود. 

ف  یقتضشی  »آن وقت این  باشد.، الزجر عن المنمر تشریعا میعبارت مرحوم آقای حمیم این است که منظور ادله نهی از منمر

کند وید اگر معنای نهی از منمر زجر عن المنمر تشریعاً باشد این اقتضا نمیگ، می«مرنمقش الوب ترک بعض المقدمات لئ  یوج

شود ترک شود تا منمر محق  نشود. اینجا این عبارت ظهشور در ایشن   که اال و البد باید بعضی از مقدماتی که منجر به منمر می

گوید اینمه نهی از منمر شده معنایش این نیست که خواهد بندارد که مً ً نهی از منمر باید قولی باشد؛ این اعم است. منتهی می

وجشوب تشرک    لذایا کنیم. قدمات جلوگیری از صدور منمر را مهبر ما الزم باشد همه مقدمات ترک منمر را فراهم کنیم؛ همه م

ق  منمر بعضی از مقدمات منمر محل اشمال است؛ اینطور نیست که بر ما واج  است همه مقدمات را فراهم کنیم تا جلوی تح

را بگیریم. یعنی طب  این بیان، عدم پوشش مرد مقدمه صدور نظر از سوی زن است و چون آن منمر است، پس بر مشا واجش    

وشاند، چون نپوشاندن مقدمه منمر است. آقشای  است بگوییم مرد خودش را بپوشاند؛ یعنی بر مرد واج  است که خودش را بپ

شود همه ترک شود تا منمر واقش نشود. نهی از منمشر در  ه منجر به صدور منمر میگوید واج  نیست این مقدماتی کحمیم می

 . خواهد بگوید قانون به نحوی باشد که جلوی محق  شدن منمر را بگیردواقش با توجه به این توضیحی که ایشان داده، می

گویشد ادلشه نهشی از منمشر     ف میعرض کردم که عبارت مرحوم آقای حمیم یک مقداری از این جهت گویا نیست؛ از یک طر

زجر عن المنمر تشریعاً؛ ایجاد انگیزه برای ترک یا ایجاد یشک مشانش   الشود چون معنای نهی از منمر یعنی شامل مانحن فیه نمی

 شود. درونی برای فعل و ارتماب. لذا مسأله مقدمات و ترک بعضی از مقدمات واج  نمی

 سؤال:

کنشد ... کسشر   پرسشتی مشی  یید مً ً ... نهی فعلی چطور است؟ ... مً ً فرض بفرمایید کسی بتخواهید بفرمااستاد: یعنی شما می

دهد، االن کسی بگوید من این پرستد و دارد منمر انجام میاالصنام این نهی عملی هست یا نه؟ ... اص ً یک کسی االن دارد می

یا جزء نهی عملی است یا از موارد از بین بردن مقشدمات اسشت؟ ...   االصنام آپرستی نمنند. کسر شمنم که اینها بتها را میبت

گوید ایشن  گوید منظور از نهی از منمر الزجر عنه تشریعاً، لذا میخواهم عرض کنم که چه فرقی است بین این دو؟ ایشان میمی

اختصاص به نهی قولی دارد. ایشن   که این نداردگوییم این ظهور در این اقتضای وجوب ترک بعضی از مقدمات را ندارد. ما می

وقت سؤال این است که وجوب ترک بعض المقشدمات بشرای اینمشه    گیرد. آن باالخره هم نهی قولی و هم نهی فعلی را دربرمی

 منمر واقش نشود، آیا این جزء نهی عملی هست یا نیست؟ ... 

 بررسی اشکال مرحوم حکیم

ایرادی که به اشمال آقای حمیم وارد است، این است که باالخره منظور شما از زجر عن المنمر تشریعاً چیسشت. اگشر منظشور    
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این قابل قبول نیست و بعید است خود ایشان هم ملتشزم بشه ایشن باششد؛     شما از زجر عن المنمر تشریعاً صرفاً نهی قولی باشد، 

شود. پس الزجشر  مً ً تذکر لسانی است و بعد به مرات  بعد کشیده می اولین مرتبه آن ر نهی از منمر مراتبی ذکر شده وچون د

شود و هم شامل زجر فعلی. سؤال این است که اگر زجر قولی و فعلشی هشر دو بشه    عن المنمر تشریعاً هم شامل زجر قولی می

؟ باالخره ترک بعضی از مقدمات بشه عنشوان   عنوان نهی از منمر شناخته شوند، به چه دلیل ترک بعضی از مقدمات خارج شوند

 تواند الزم باشد. شوند میاینمه مصداق نهی فعلی محسوب می

 سؤال:

ضی وجوب ترک بعشض المقشدمات   توانست بگوید الیقتوب ترک ... میگوید الیقتضی وجاستاد: اص  فرض کنید که ایشان می

خواهد بگوید اص ً مسأله وجشوب تشرک   اول تذکر لسانی و .... ایشان میشود ... یعنی مً ً بدواً، ولی در مرات  بعد واج  می

فرماید منظور از نهی از منمر این است و ایشن  شود. اشمال ما این است که اینمه ایشان میبعضی از مقدمات از آن استفاده نمی

توانشد بشه   م بگوییم این در واقشش مشی  خواهیاش این نیست که ترک بعضی از مقدمات واج  باشد تا منمر واقش نشود، میالزمه

ای باشد، باالخره اگر بحث جلوگیری از تحق  منمر است، ای و چه مرحلهصرف نظر از اینمه در چه مرتبه فی الجمله وعنوان 

ی گشوش  کند؟ ... اینها را کرد ولتواند الزم باشد؛ چرا ایشان نفی میخود این به عنوان یمی از مراحل و مرات  نهی از منمر می

ای باشد؛ باالخره یک جایی بود که مانعی ندارد خودش را قایم کند و گویم با قطش نظر از اینمه در چه مرتبهنمرد؛ من دارم می

کسی را هم فرستاد و این رفت و گوش نمرد؛ باالخره آیا آن نهی فعلی از منمر در مرتبه فعلی باالخره شامل تشرک بعضشی از   

گوید الیقتضی وجوب ترک بعض المقدمات لئ  یقش المنمر، ایشن نفشی رأسشا    د؟ ... باالخره اینمه میشوشود یا نمیمقدمات می

درست نیست؛ اگر ما گفتیم ادله نهی از منمر به معنای زجر عن المنمر تشریعاً است و این را اعشم از قشولی و فعلشی دانسشتیم،     

گوییشد  در اعانه بر امم آن که هنوز نگاه نمرده است ... آنجا هم مشی  مًل این است که بگوییدباالخره ولو فی رای، المرات ، ... 

اینمه هنوز محق  نشده که اعانه بر امم صدق کند. ... نهی از منمر نه اینمه دست روی دست بگذارید و منمر اتفاق بیفتد و بعد 

مر ... آن بحث دیگری الی الترک، الزجر عن المنالداعی  نهی کنید؛ نهی از منمر یعنی اینمه نگذارید منمر اتفاق بیفتد. ... احداث

های صدور منمشر از بشین بشرود. در    خواهد بگوید یک کاری کنید که منمر محق  نشود؛ زمینهاست؛ اص ً ادله نهی از منمر می

 ریخت ... بحث دلیل خاص نیسشت ... بحشث ایشن اسشت کشه اگشر      شمست و میمورد پیامبر)ص( این را دارد که خمرها را می

کرد برای این است که این منمر اتفاق نیفتد نه اینمه بگوید اول اینها بخورند و بعد به آنها بگوییم این پیامبر)ص( این کار را می

کار را نمنید. این معنا ندارد؛ اص ً با فلسفه نهی از منمر در تناقض است. ... امر به معروف و نهی از منمر برای این اسشت کشه   

ود و محق  شود و منمر تحق  پیدا نمند؛ اص ً معنایش این نیست ... طرف زنا کند و بعد بگوییم نمن این کار ها زیاد شمعروف

. اگشر  شودمی اص ً نگذارید منمر محق  شود. الزجر عن المنمر تشریعاً این هم شامل قولی و هم شامل فعلیگوید بلمه میرا؛ 

یعنی هم قوالً این زجر را در دیگران ایجاد کند و هم فعش ً، ایشن دوری، ایشن     زجر قولی یعنی زجر از منمر ایجاد شود تشریعاً

گوید نمن این کار را؛ یا خواهد برود به سمت... میجدایی و این تنفر را نسبت به منمر ایجاد کند؛ این تارة بالقول است؛ این می

منمر تشریعاً یا احداث الداعی الی ترک المنمر باشد و ایشن  فع ً. اگر شما زجر عن المنمر گفتید نهی از منمر یعنی الزجر عن ال

کننشد،  اعم از قول و فعل باشد، قهراً ترک بعضی از مقدمات به عنوان اینمه اینها زمینه صدور منمر و وقوع منمر را فشراهم مشی  
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 باید از بین برود و باید ترک شود؛ واج  است این کار انجام شود. 

هرحال این ناسازگاری بین صدر و ذیل ک م ایشان است. نمه ک م مرحوم آقای حمیم ابهام دارد، بهرسد ضمن ایلذا به نظر می

شود و فعل را بخواهد خارج کند، این هشم ممشا الیممشن    اگر هم ایشان بخواهد بگوید اص ً به طور کلی شامل زجر فعلی نمی

رسد به این استدالل خود ایشان است. لذا این اشمال به نظر میااللتزام به، این برخ ف سیره پیامبر)ص( است، برخ ف عقیده 

 وارد نیست. 

 سؤال:

مً ً در مورد نماح هشم   مات الزم است برای اینمه حرام واقش نشود.اینمه ترک بعضی از مقدمات یا انجام بعضی از مقداستاد: 

اند که نماح بر او واج  است. ... آنجا بحشث  داریم؛ اینمه کسی که خوف وقوع در حرام دارد به واسطه ترک نماح، آنجا گفته

کردیم و چند دلیل محل بحث بود ... از باب اینمه انجام بعضی از مقدمات یا ترک بعضی از مقدمات جلوی تحق  حرام را می 

نظیر دارد که فعل و ترک بعضی از کند؛ اینجا از یک باب و آنجا از باب دیگر. این ر خود آدم یا در دیگری، فرق نمیگیرد؛ یا د

 شود برای پیشگیری از وقوع در حرام، تحق  حرام، اینجا هم همین طور است. مقدمات گاهی الزم می

 رسد به استدالل وارد نیست. لذا این اشمال به نظر می

 اشکال به دلیل دومحق در 

است که ما در اشمال به دلیل اول گفتیم. اشمال این است که اساساً النظر الشی الرجشل    الی که به استدالل وارد است هماناشم

شود. اگر گفتیم نظر المرأة الی الرجل حشرام  لیس بحرامٍ و لیس بمنمرٍ تا اینمه بگوییم ادله نهی از منمر شاملش می لیس بحرام،

ای است کشه  ه چه دلیل ادله نهی از منمر شامل این مرد شود و تستر را بر او واج  کند به عنوان اینمه این یک مقدمهنیست، ب

گیرد. اصلش مبتنی بر این است که این منمر باشد، در حالی که این منمر نیست. لذا در این مسأله به نظر جلوی آن منمر را می

 اند قابل قبول نیست. رحوم سید در اینجا فرمودهرسد ح  با امام)ره( است و آنچه ممی

 وجه احتیاط ماتن

؛ اگرچه اقوی این «فاالح ط التستر منهن ج ان کان االق ی عدم جج به»اند؛ عبارت ایشان این بود: اما اینمه امام احتیاط کرده

ی بپوشاند، االحتیاط حسنٌ علی است که واج  نیست. حاال اینمه احتیاط مستح  است برای ترک و اینمه خودش را به نحو

انشد بشه   هرحال فتشوا داده اند و اگر نگوییم مشهور ولی بهکل حال، و در اینجا هم از آنجا که باالخره برخی از بزرگان فتوا داده

 اینمه نظر زن به مرد حرام است، ...

 سؤال:

شان این است که نظر زن به مرد حرام است، اینجشا  اند و خود امام هم عقیدهکنم که چون بسیاری بر این عقیدهاستاد: عرض می

 اینمه ایشان گفته اصل فتوا به عدم وجوب داده، این درست است.  دارد، از باب اینمه این مقدمیت برای آن امر

اً آن ما نظرمان این است که این حرف درست است. اما دلیل دوم یعنی مسأله نهی از منمر، اگر ما این را حرام دانسشتیم، طبیعتش  

وقت بحث شمول ادله نهی از منمر نسبت به این فرض یک مقداری جای تأمل و دقت دارد. مرحوم سید اص ً به مسأله نهی از 

نمردند. چرا اینها اساساً متعرض این دلیشل   قبولمنمر توجه نمرد بلمه اعانه بر امم را مطرح کردند. امام هم که اعانه بر امم را 

شود ترک شود. اینجشا  اقتضا کند تستر مرد را؟ باالخره این مقدماتی که منجر به صدور منمر و حرام مینشدند که نهی از منمر 
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شود ولو اینمه این منمر و حرام است؛ ولو اینمه این نظر، نظر مممن است بگوییم ادله نهی از منمر از نظر امام شامل اینجا نمی

، بر من هم الزم باشد که همه آنچه که زمینشه فعشل   اهد کار حرام مرتم  شودخوالمرأة الی الرجل حرامٌ، ولی اینمه دیگری می

 اوست را از بین ببرم، این دلیلی بر آن نداریم. 

 سؤال:

استاد: اوالً طب  نظر ما این اص ً منمر نیست که بخواهد نهی از منمر شاملش شود. طب  نظر امام این منمر هست، لذا ادله نهی 

، باید قاعدتاً فتشوا  (ولو در باب اعانه بر امم گفتیم ایشان قبول ندارد)تواند شاملش شود. بنابراین به استناد این دلیل از منمر می

پذیرفت باید اینجا در بینیم که ایشان مسأله نهی از منمر را ذکر نمرد؛ چه اینمه اگر میمرحوم سید؛ اما می به وجوب دهد مًل

تواند این را واج  کند بلمه از باب نهشی از  تواند ممنوع کند، نمینوشت که این از باب اعانه بر امم نمیبر این مطل  می تعلیقه

متعرض این نشده است؛ خود مرحوم سید هم متعرض این نشده است. اینجا عرض کردیم  کرد. ولی اص ًمنمر این را واج  می

 داند. ... بسا ادله نهی از منمر را شامل نمیچه

 سؤال:

خواهید بفرمایید برخی مقدمات ممحض هستند برای منمر، یعنی این مقدمه الینشت  اال المنمشر،   استاد: به عبارت دیگر شما می

ن جز شرب استفاده دیگری ندارد یا مسأله اصنام. ... اما در این موارد مسأله عدم ستر الرجل، ایشن اینطشور   مًل همان خمر؛ ای

نیست که الیتصور فیه اال ترت  الحرام علیه؛ حاال اینمه خودش را نپوشاند یک نفری بیاید نگاه کند، این چون منحصر در این 

شود که هدمش واج  باشد. بله، به این جهت عنوان مادة الفساد هم شناخته نمی آید لذا بهنیست، این لزوماً از آن فساد درنمی

 شود. توانیم بگوییم از نظر امام هم ادله نهی از منمر شامل اینجا نمیمی

 سؤال:

 استاد: مبنای من چیز دیگری است. ... یعنی حرف امام صحیح است و مشملی ندارد. 

 بحث جلسه آینده

را  بشر پوششش   حمومت الزام مسألهادامه بحث پوشش به نظرم رسید در سبت بحث مورد نیاز و مبت به و در این مرحله به منا

کند چون پوشش تواند زنان و مردان را، فرق نمی. آیا اص ً الزام بر پوشش وجه شرعی دارد یا نه؟ آیا حمومت میبررسی کنیم

گویند پوشش برای مرد الزم اسشت و  الزم نیست؛ آنهایی که مییک حمم شرعی است، حاال البته در باب مردان گفتیم پوشش 

تواند الزام کند بر امر پوشش و حجاب یا نه. این بحًی است یا در بعضی از فروض پوشش الزم است، باالخره آیا حمومت می

توان استًناء قائشل  ، آیا میض بتواند الزام کندشاءاهلل دنبال خواهیم کرد. در ادامه بحث دیگری هست که بر فرکه مهم است و ان

های مذهبی اجازه دهند که اینها بدون پوشش در جامعه ظاهر شوند، یا نسبت به گردششگران و  د؟ یعنی مً ً نسبت به اقلیتش

تواند آیند، اینها چطور؟ آیا آنها را هم میهای خارجی، زنانی که از کشورهای خارجی به عنوان توریست به ایران میتوریست

دنبشال   آینشده ششاءاهلل در جلسشات   هم هسشت و ان  الزمهایی است که تواند آنها را استًنا کند؟ اینها بحثم کند یا اینمه میالزا

 خواهیم کرد. 
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