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 «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدائهم ا الل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 نشین و روستانشینمسأله دوم: نظر به زنان بادیه

تحریر مطرح شده ب  پایان رسید. مسله  ول  درباره نظر ب   نان ذمی بود  72وی ک  در مسله  بحث در مسأله  ول  و  دل مسله  

 وند ب  نساء وهل ذم . ان شد. مسله  دلم درباره برخی و  وصناف  نان وست ک  ملحق شدهک  مباحث آن ب  تفصیل بی

 و التستّر عدم على عادتهنّ جرت الالتي غيرهم و األعراب منو قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القرى »فرماید: ومام)ره( می

 و مجامعهنّ و النسككو  تلك تردّد مواقع و األسككوا  و القرى في التردّد يجوز أنّه الظاهر نعم. مشكك ل هو و ينتهين ال نهين إذا

ی ؛ گاه«البصككر في تلك الاحالّ إذا لم ي ن فوا افتتا  غضّ يجب ال و عليهنّ، النظر بوقوع عاد  العلم مع معامالتهنّ محالّ

 ؛قری همان رلستانشینان وست وهل ها؛رلستانشینها، نشینها، بیابانشوند ب   نان ذمی وهل بوودی ل قری، وهل بادی ملحق می

 قید وحترو ی نیست، قید توصیفی« ...وهالتی جرت عادتهن»و  وعروب ل غیر وعروب؛ آنها ک  عادت آنها بر عدم تستر وست. وهبت  

اً ین الینتهین. نوعنشین أ چ  عرب ل چ  غیرعرب أ عادت ب  تستر ندورند ل إذو نهوست؛ چون معموالً  نان رلستانشین ل بادی 

د؛ در پذیرنپوشانند ل وگر هم و  عدم تستر نهی شوند، وثر نمیوینطور هستند ل وین دل لیژگی در آنها هست ک  خودشان رو نمی

لآمد در رلستاها ل با ورها ل آن فرماید: بل ، ظاهر وین وست ک  تردد ل رفتحاهی ک  وین حکم خاهی و  وشکا  نیست. بعد می

شأوند یا معامل  دورند، وشکاهی ندورد ل یجو  وهتردد؛ هر چند ییین  کنند یا مجتمع میلآمد می  وین گرله و   نان رفتجاهایی ک

اهی گویند وشکگیرد، لجود دوشت  باشد؛ لهو با علم ب  وین مسله  میلآمدها نظر ب  وینها صأورت می عادی ب  وینک  در وین رفت

 دن لوجب نیست ب  شرط وینک  خوف فتن  نباشد.دیدن، رلی گردونندورد؛ ل غص بصر ل بستن چشم ل ن
 سیدنظر امام و مرحوم 

ر با یک تفالتی ک  د -ومام)ره( دقییاً مثل مرحوم سید  نشین وست. در مورد وینهاموضأو  وین مسأله   نان رلستانشین ل بادی   

ها کالً وند. یعنی وصأأل جوو  رو ل وینک  باالخره بع أأیرو ذکر کرده مطلبهمین  -ا لجود دورد ل قبالً هم بیان شأأد عبارت وینه

، کلن حکم رو علی وطالق  قبو  رد ل وینک  یک مووردی وستثنا شدهوند وین  نان رو ب   نان ذمی ل وینک  وین مشکل دومحلق کرده

ان ذمی. حاال خووهیم گفت ک  لج  وشکا  نشین ل رلستانشین ملحق شوند ب   نگویند وینطور نیسأت ک   نان بادی  ندورند. می

خووهند جوو  نظر مطلیا رو ثابت کنند ل وند، میچیسأأت. وینطور نیسأأت ک  وینها محلق شأأوند؛ یعنی چ ی آنهایی ک  ملحق کرده

ت شود وین وست ک  وین وهحاق درسنشأین ل رلسأتانشأین با  نان ذمی نیست. وشکاهی ک  می   بگویند هیچ فرقی بین  نان بادی 

نشین ل رلستانشین رو مثل  نان ذمی بدونیم ل همانطور ک  در مورد آنها حکم ب  جوو  کردیم، وینجا نیسأت؛ وینک  ما  نان بادی  
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ر تنها گویند بل ، جوو  نظکنند؛ میهم حکم ب  جوو  نظر مطلیا کنیم، وین قابل قبو  نیست. تنها یک صورت رو حکم ب  جوو  می

های وجتما  آنها، آنجایی ک  در مظانّ وین هست ک  نظر وتفاق بیفتد، ک  شخص در خیابان در محلشأود  در صأورتی ثابت می 

 آنجاها وشکاهی ندورد. 
 دو دیدگاه در مسأله

نشین ب   نان ذمی در هم  موورد وست، پس کلن دل دیدگاه در وینجا لجود دورد؛ یک دیدگاه وهحاق  نان رلسأتانشأین ل بادی   

اق وند، وهحوهیهنّ مطلیا. دیدگاه دلم ک  هم مرحوم سأید ب  آن ملتزم شده ل هم ومام)ره( در وینجا آن رو پذیرفت  یعنی یجو  وهنظر 

فی بعض وهموورد وسأأت، یا ب  تعبیر دیگر جوو  وهنظر فی بعض وهموورد؛ فید در بع أأی موورد جوو  نظر ثابت وسأأت، ن  در هم  

 موورد. 
 دلیل جواز نظر

نشین کنیم. یعنی وگر کسی بخووهد مطلیا  نان بادی همان رلویاتی وست ک  خووندیم؛ دیگر وینجا تکرور نمی مستند ب وصل وهحاق 

 .رلویت عباد بن صهیب رلویتی وست ک  خووندیم، یعنیل رلستانشین رو ملحق ب   نان ذمی کند، مستند آن عمدتاً همان 

ند، سیره وست. یعنی بگوید سیره متدینین ل متشرع  در مووجه  با وین دلمین دهیلی ک  ممکن وست کسی در وینجا ب  آن وستناد ک

لآمد دورند ل وینطور نیست ک  و  مووجه  پرهیز کنند ل کنند، رفتکنند، صحبت میصأن  و   نان مسلمان وین وست ک  نگاه می 

 نظر نکنند. 

نند یا وین میید ب  موورد خاص وسأأت. در ودوم  بحث کباید بررسأأی کرد ک  آیا وین دل دهیل ب  نحو مطلق جوو  نظر رو ثابت می

ک  در عبارت مرحوم سید آمده ل ومام هم در متن تحریر آن « ل هو مشکل»شود؛ چون باید ببینیم وین مطلب بیشأتر رلشن می 

 وند، وشاره ب  چ  وشکاهی دوردی رو ذکر کرده
 «و هو مشکل»چند احتمال در مورد 

توون ذکر کرد. باید ببینیم کدوم یک و  وین لجوه ل وحتماالت قابل قبو  وست وحتما  ل لج  میچندین « ل هو مشکل»در مورد 

 شوند. تا ما بتوونیم وین محدلدیت رو در وهحاق بپذیریم؛ یعنی بگوییم ملحق نمی
 اول احتمال

  عباد بن صهیب باشد توج ترین دهیل ک  رلویتصأهیب وست. ما بیشتر ب  مهم  عباد بن ولهین لج ، وشأکا  سأندی در رلویت  

ک  در عبارت عرله آمده، ب  خاطر « ل هو مشکل»دوریم. ظاهر کلمات مرحوم آقای حکیم ل مرحوم آقای خویی وین وست ک  

 ضع  سندی رلویت عباد بن صهیب وست. 

نشین ل گوید مشکلی ک  در وهحاق  نان بادی می 1؛«لضعف عباد»عبارت مرحوم آقای حکیم ک  قبالً هم خووندیم، وین وست: . 1

رلسأتانشین ب   نان ذمی لجود دورد، ب  خاطر ضع  وین خبر وست. وهبت  وین وختصاص ب  وهحاق ندورد؛ وگر وین مشکل باشد،  

لهی وگر وصل شوند؛ کند. ... بل ، آنجا و  روه رلویت سکونی لورد میوین در مورد وصل حکم نسبت ب   نان ذمی هم سرویت می

ب  وستناد حکم جوو  نظر ب   نان ذمی ب  خبر عباد بن صهیب  وشکا شود؛ وین خبر پذیرفت  شود، مشکل منحصر ب  وهحاق نمی

شود؛ آن لقت وست ک  باید برلند سروغ رلویت دیگر، خبر سکونی ل برخی رلویات دیگری ک  در وینجا مطرح شده هم لورد می

 وست. 

                                                           
 .71، ص11. مستمسک، ج1
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 برطرف کند؛ در و  روه توثیق عامکند ضأأع  سأأندی وین رلویت رو  وهبت  مرحوم آقای حکیم همانطور ک  ذکر کردیم، تالش می

دهد ک  وخروج کرده ب  علت نیل و  ضأأعفا، وین نشأأان میروبط  با وحمد بن محمد بن عیسأأی فرمود همین ک  ول برقی رو و  قم 

بوب هم گفتند ویشأان و  وصأحاب وجما  وست. بنابروین با توج  ب  وینک  وین دل نفر   ب  حسأن بن مح الیرلی وال عن ثیة. روجع

 شود عباد بن صهیب ثی  بوده وست. وین در لوقع یک توثیق عام بروی عباد بن صهیب وست. چنین خصوصیتی دورند، معلوم می

هم در حیییت لج  وشکا  رو همین ضع   مرحوم آقای خویی و  روه دیگری وین ضأع  رو خووست  جبرون کند؛ یعنی ویشان . 2

 دهگفت  ش، «رها بعال الاشهوراد و عدم جبو الوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية بعبّ»دوند. عبارت ویشأان وین وست:  رلویت می

ول ضعی  وست ل عمل مشهور هم جابر ضع  سند نیست. مرحوم آقای خویی بر وین عییده هستند ک  عمل مشهور جابر ضع  

ه گوید صاحب جووهر تعبیر کرددوند ل میمنشل قو  ب  ضع  وین رلویت رو تعبیر صاحب جووهر می ویشان نیست. آن لقتسند 

؛ یعنی وینطور نبوده ک  با مسأامح  دوشت  وخبار  مورددر ب  کار بردن وصأطالحات در   لیب  خبر عباد بن صأهیب، در حاهی ک   

ر أ ّ منشأ و الظاه»بینیم رلویت صأحیح  وست وما تعبیر ب  خبر کرده وست.  یادی میعنایت وین تعابیر رو ب  کار ببرد؛ جاهای  

 ل و يشك »قبالً عبارت صاحب جووهر رو خووندیم ک  گفت «. القول بضكعهها هو تعبير اكاحب الجواهر قدس سكرن عنها بال بر   

؛ «يلتزم باالاطالحات عند ذکر االفبارل نه غير فهي علي الاتتبع أنه )قدس سكرن  ال   ااكل الح م هنا ب بر عباد بن اكهيب  

خووسأت  وخبار رو نیل کند، مثالً آنجایی ک  رولی آن ومامی ثی  بود بگوید صحیح ، آنجایی ک  مثالً  یعنی ملتزم نبود لقتی ک  می

ر و في افري ل بإذ کثيراً ما يعبر عن الصكحيحة بال بر بل يصكف الرواية الواحد  في مسألة با  »ثی  غیرومامی بود بگوید موثی ؛ 

 کند. کند ل در جای دیگر تعبیر ب  خبر مییک رلویت تعبیر ب  صحیح  می و  در مووردی ی، حت«بالصحيحة

ناشی و   ،کندباالخره ب  نظر مرحوم آقای خویی هم مشأکلی ک  در عبارت سأید آمده ل در حیییت دورد ب  وهحاق وشأکا  می   

النجاشي  لتوثيق»، قطعاً عباد بن صهیب ثی  وست؛ «فعباد بن اهيب ثقة جزماً و اال»گوید ضأع  سأندی وست. هکن ویشان می  

دهد. پس مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم آقای حکیم وشکا  رو در ضع  ، یعنی توثیق خاص رو در وینجا معیار قرور می«له

دوده وست. آقای حکیم و  روه توثیق عام  دوند؛ هکن روه تصحیح وین رلویت رو ل پاسخ ب  وین ودعا رو توثیق خاص قرورسأند می 

  7لورد شد، ل ویشان و  روه توثیق خاص.

و عليه فال حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى »گوید: کند ب  روهی ک  آقای حکیم طی کرده ل میمی وعتروض بعدویشأأان 

یم کن ثابتدیگر نیا ی نیسأأت ما بخووهیم لثاقت ول رو و  وین روه  ،«أنّه مان يروي عنه ابن محبوب، و هو ال يروي إلّا عن ثقة

فإ  هذن الدعوى غير احيحة على »محبوب هم الیرلی وال عن ثیة. ک  مثالً ول کسی وست ک  وبن محبوب و  ول نیل کرده ل وبن

گردد ب  وین برمی 1  میدم  معجم.دهد بوین ودعا صحیح نیست ل ورجا  می 3،«ما فصّلنان في مقدّمة معجم رجال الحديث، فراجع

ما  گویدمی عمیر ل صأأفوون. هذووبی وینک  آیا هم  وصأأحاب وجما  الیرلن وال عن ثی  یا بع أأی و  آنها؛ مثالً فید بزنطی ل وبن

 ل مهم وین وست ک  معارض هم ندورد.نجاشی ول رو توثیق کرده نیا ی ب  وین ندوریم، چون 
 احتمال اولبررسی 
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وند ک  وشأکا  مورد نظر مرحوم صاحب عرله ب  خاطر  کنیم؛ یک وحتماهی ک  آقایان گفت وحتماالت رو در وینجا ذکر میما هم  

وند وین رو حل کنند. یعنی نتیج  وین وست ک  وین وشکا  وند؛ هر دل خووست ضع  در عباد بوده ک  خود وینها رو هر دل جووب دوده

وونیم وهحاق ترو وگر بخووهیم ب  سأند برگردونیم ل بگوییم منظور سید وین وست ک  نمی « ل هو مشأکل »قابل قبو  نیسأت؛ یعنی  

نشأین ل رلسأتانشین رو ب   نان ذمی و  وین بابت ک  رلویتی ک  وین رو بیان کرده رلویت ضعیفی وست، وین قابل   کنیم  نان بادی 

 رند. وی دوقبو  نیست. وتفاقاً مرحوم آقای خویی در وینجا یک تعلیی 

یعنی ال وشأأکا  فی ؛ یعنی ال وشأأکا  فی والهحاق. بر « ل هو مشأأکل»گوید وی دورد ک  میجا ویشأأان یک تعلیی آن لقت همان

گوید ال وشکا  فی ، در وهحاق وشکاهی نیست؛ هر چند در گوید درسأت وسأت، می  دوند ل میمبنای وینک  رلویت رو ضأعی  نمی 

شاءوهلل عرض خووهیم کرد. .... وین هم یک وحتما  وست؛ مثالً وین وند ک  آن رو هم ونفت ودوم  یک مطلب دیگری آقای خویی گ

. وندها و  جووهر وستفاده کردهآید و  جووهر خیلی وسأتفاده کرده وسأت؛ وهبت  خیلی  معرلف وسأت ک  و  متن عباروت عرله برمی 

کنیم، ریشأ  ل وصل وینها و  جووهر وست. وما در عین حا   ها ل شأرلح کتب فیهی رو ک  نگاه می همین حاال هم خیلی و  کتاب

گوید هعل وینک  تعبیر ب  هو وینکأ  مأا بگوییم ... وین در ذهنب بوده کأ  چون عباروت عرله خیلی متخذ و  جووهر وسأأأت، می   

ا  وسأت ل چیزی  مشأکل ب  کار برده، وین بدون جهت وسأت ک  مثالً در جووهر تعبیر ب  خبر کرده وسأت. وین در حد یک وحتم   

 گوییم چندین وحتما  در وینجا لجود دورد. نیست ک  بتوونیم وین رو بپذیریم ل بگوییم حتماً همین وست؛ هذو ما می

 رسد قابل قبو  نیست. وین لج  ول ، ک  وصالً ما مسله  وشکا  رو برگردونیم ب  سند. پس وین لج  ب  نظر می

 سؤو :

طلق رو وشکا  کرده؛ در وین رلویت ک  بحث کلی نیامده، یعنی بحث جوو  تردد ... در درج  وسأتاد: وصأل وهحاق، یعنی وهحاق م  

گوید ل هو مشکل؛ یعنی ما وین وهحاق رو نشین ل رلستانشین ب  نحو مطلق ب  آنهاست. میول  بحث وهحاق  نان ذمی،  نان بادی 

ر ضأع  سأندی گفت  مشأکلم، مالحظ  فرمودید ک  وصالً ضع     وین وحتما  ک  بگوییم ب  خاط ب  نحو مطلق بپذیریم.توونیم نمی

خووهید بگویید در یک مووقعی جوو  رو وستفاده کنیدی می... وحتما  وینک  مسأتند ب  ضأع  سند باشد رو رد می  سأندی ندورد.  

ل دورد. وهبت  وین مسله  وهحاق تووند مستند ب  حرج باشد ... عمده وین رلویت لهی س  نیوند، و  وین رلویت وست ... ن ، آن میکرده

نشین ل رلستانشین، بدلن وینک  در کنار آن وهل ذم  ذکر شده باشد. بل ، وین س  نیل دورد ... وما ب  خصوص در مورد  نان بادی 

علیل در ین تهای آن رو بیان کردیم. هکن وینک  رأساً ل بدلن وینک  مسله  وهحاق در کار باشد ل همک  هر س  رو ما گفتیم ل تفالت

 آن آمده باشد، آن رو بعدوً در ودوم  بررسی خووهیم کرد. 

عرض من وین بود ک  ممکن وست بگویند آنچ  ک  ب  عنوون وستدروک بیان شده بعد و  نعم، وین کاری ب  وین رلویت ندورد؛ وین و  

رج گفت  باشأأد. یعنی وینطور نیسأأت ک  آن  آید وگر وین رو وجا ه ندهند، آن رو و  باب حباب وین وسأأت ک  مثالً حرج پیب می

وند و  وین رلویت بدسأت آلرده باشأند ک  ما بخووهیم وین رو شاهد بدونیم ک  حتماً وین   حکمی ک  ب  عنوون وسأتدروک ذکر کرده 

لم ک  وند. بل ، وگر در بخب دضأع  سندی منظورش نیست. وین معلوم نیست؛ حاال باید ببینیم آن رو مستند ب  چ  چیزی کرده 

ی بنابر وند، حتوند، رلشن شود ک  و  وین رلویت وستفاده کردهوند ل جوو  نظر ب  وینها رو در بع ی مووقع ثابت کردهوستدروک کرده

توونیم بگوییم قطعاً مرحوم سید ب  ضع  سندی وین رلویت معتید نبوده توجیهی ک  صأاحب جووهر کرده، آن لقت وست ک  می 

 شود. می وست. بل ، در آن صورت
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 رلد. دل س  لج  دیگر در وینجا لجود دورد. پس لج  ول  کنار می
 دوم احتمال

لج  دلم وین وست ک  ما همان بیانی رو ک  و  صاحب جووهر نیل کردیم مطرح کنیم ل بگوییم وین رلویت أ یعنی رلویت عباد بن 

ر إهیهن. ن ، کنند پس یجو  وهنظون ونتهاء باهنهی پیدو نمینشین ل رلستانشین چخووهد بگوید  نان بیابانصهیب أ در حیییت نمی

و  توونند وثبات کنند جووین فید منظور نیسأأت. وین باید ضأأمیم  ب  یک مطلب دیگر شأأود ل میدم  دیگر، ل با هم آن لقت می

د وی ک  بایوی  ل میدم وهنظر رو، آن هم ن  ب  نحو مطلق بلک  در حدی ک  حرج پیب نیاید. آن میدم  مطوی  چیستی میدم  مط

کنند؛ لقتی ب  نشین وین چنین هستند ک  ونتهاء باهنهی پیدو نمیدر کنار وین قرور بگیرد، وین وست ک  وگر  نان رلستانشین ل بادی 

یند یا اتوونند در خان  بنشینند یا بیرلن نیدهند؛ و  طرفی مردون هم ک  نمیشأود ک  خودتان رو بپوشانید گوش نمی آنها گفت  می

کنند چشأأأمشأأأان رو ببندند، وگر بخووهند وین کار رو کنند، وین لآمد میلآمد نکنند، یا مثالً لقتی رفتدر بأا ور ل خیابان رفت 

مسأتلزم حرج وسأت. هذو بروی وینک  حرج پیب نیاید ل مشأکلی بروی  ندگی پیب نیاید، حکم ب  جوو  وهنظر شده وست. پس    

 نان ب   نان ذمی مشکلم؛ معنای وهحاق یعنی وینک  همانطور ک  نظر ب   نان ذمی جایز وست،  چون وین چنین وسأت، وهحاق وین 

ذیرفت  شود. تووند پنشینان هم جایز وست؛ هکن وین قابل قبو  نیست؛ وین وهحاق ب  نحو مطلق نمینظر ب  رلسأتانشینان ل بادی  

  وش وین وست کتوضیح دودیم، در حیییت نتیج  رو؛ آن بیان خووهد وشأاره کند ب  همان بیان صاحب جووهر یعنی کلن سأید می 

ب  خاطر وینک  حرج پیب نیاید، بروی رفع حرج. طبیعتاً وگر وین چنین باشد، وین فید دویرمدور حرج کند نظر ب  آنها رو جایز می

ا پوشب خودشان رو تغییر دهند یوست؛ یعنی هر کجا حرج باشد وین حکم ثابت وست. وما وگر حرجی نبود، مثالً فرض کنید آنها 

تووند و  یک روهی برلد ک  وین مووجه  وتفاق نیفتد، باید و  آن روه برلد تا وین  مین  پیب نیاید. هذو وهحاق ب  آنها و  وین مثالً می

  ولی  مشکل دورد. 

ین نشین ل رلستانش نان بادی  وگر قرور باشأد وین بیان صأاحب جووهر رو در مورد وین رلویت بپذیریم، وین دیگر وختصاص ب   

 کند ل وین ب  خاطرکند. وگر رلویت رو گفتیم دورد جوو  نظر رو ثابت میندورد، وین در مورد خود  نان ذمی هم مسله  رو ثابت می

پس باید  ،شود ک  ما نگاه کنیمدهند مجو  وین نمیعدم والنتهاء باهنهی وست ل وین ب  تنهایی کافی نیست، وین ک  آنها گوش نمی

وش شأود. آن ضمیم  وین وست ک  وگر قرور باشد آنها گوش ندهند ل ما هم بخووهیم نگاه نکنیم حرج  یک چیز دیگری ضأمیم  

آید، هذو بروی رفع حرج حکم ب  جوو  نظر شأده وسأت. وین وگر در وین رلویت بیان شده، وین دقییاً در مورد  نان ذمی   پیب می

وست؛ یعنی در  جهت مورد  نان ذمی ب  وستناد وین رلویت ثابت شود، پس وهحاق هم در همین هم همین ثابت وسأت. ل وگر در 

ظر شوند ل جوو  وهننشین ل رلستانشین هم ملحق میمورد  نان ذمی وین ثابت شده، جوو  وهنظر هرفع وهحرج، آن لقت  نان بادی 

 شود. هرفع وهحرج بروی آنها ثابت می

وست ک  مستند فید وین رلویت باشد؛ چون مرحوم صاحب عرله وصل حکم در مورد  نان ذمی رو  در صورتی وشکا  وهبت  وین

  در وین صورت وین وشکا  لورد نیست.هذو ب  خاطر رلویت سکونی پذیرفت  ....  بلک  فید ب  وستناد رلویت عباد نپذیرفت ،

 لجوه دیگری هم دورد ک  در جلس  آینده بررسی خووهیم کرد. 

 

«لوهحمد هلل رب وهعاهمین»            


