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

  ثیاب رقیق دیدن از ورایامر هفتم:

در بررسی شروط جواز نظر به زنی که قصد نکاح با او دارد، به امر هفتم رسیدیم. امر هفتم که البته در متن تحریر بعد از بیاا   

، احوط آ  است «و االحوط أن یکون من وراء الثوب الرقیق»مواضعی است که نظر به آنها جایز است، با این تعبیر بیا  شده: 

اند. امام)ره( هام ایجااا بار آن آ     که نظر از ورای یک لباس نازک باشد؛ البته مرحوم سید در عروه به این امر اشاره نکرده

اند. عمده این است که این دلیل از کاا و به چه مجاسابتی اعتباار شاده    چهار شرط قبلی، به صورت احتیاط وجوبی بیا  کرده

 است. 
 دلیل اشتراط

ایم؛ در این روایت به وضاوح ایجکاه   تجها مستجد این شرط، روایتی است که یونس بن یعقوب نقل کرده که ما این را قبآً  وانده

 شده است. مجتهی بحث این است که این من وراء الثوب الرقیق یعجی چه.  شرطاز وراء ثوب رقیق باشد، نظر 

 دو احتمال در ثوب رقیق

 ه است:دو احتمال ذکر شدایجاا 

 نما؛ یعجیهای بد پوشجد یا لباسیم که های تورای باشد که ماوراء آ  دیده شود؛ مثل لباسگونهیک احتمال ایجکه لباس به .1

 شود و هم به حسب ظاهر یک پوششی روی اعضای بد  وجود دارد. اعضای بد  دیده می هم ای باشد کهگونهبه

هاایی کاه حاام باد  او را     های رقاق یعجی لبااس های چسبا  بپوشد؛ یعجی مجظور از لباساحتمال دوم این است که لباس. 2

 آشکار کجد. 

در احتمال اول چسبید  لباس به بد  اصآً مطرح نیست؛ یک لباس بلجد و نازک هم که باشد، اعضا و  صوصیات جسمی او را 

اوراء این ثیاب مطرح نیست؛ مهم این است که حام بد  او و وضعیت باد  او را نشاا    دهد. اما در دومی حکایت منشا  می

 که حام بد  او آشکار نباشد.  (پوشجدها میای که عربمثل دشداشه) بلجد باشد دهد. چو  ممکن است لباس

هایی است کاه حاام   همین لباس ،اند قدر متیقن از آ بزرگا  گفتهاند، مجظور چیست؟ بعضی از ثیاب رقیق که ایجاا گفته حال

دهد، در عین حال با احتیاط هام  مرد ارائه می ی از اوضاع جسمی این ز  را بهبد  را نشا  دهد. باال ره ضمن ایجکه اطآعات

هاا در  عآوه، این لباساین مورد است. به سازگارتر است. لذا قدر متیقن از این روایت که نقل کردیم )روایت یونس بن یعقوب(

تواناد  های متدیجین موجود نبود؛ ایجکه حضرت فرموده بله، میها در  انه  ایام غیرمتعارن بوده است؛ یعجی حداقل این لباسآ

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1011 آذر 11تاریخ:                                                                                                          موضوع کلی: نکاح

 1003 ربیع الثانی  25ادف با: مص                                       شروط جواز نظر  –جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد  – 22مسئله  موضوع جزئی:

 هفتم: دیدن از ورای ثیاب رقیقامر                          

 01جلسه:                                                                                                                                      چهارمسال 
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مجظور نیسات،   نگاه کجد من وراء الثوب الرقیق، و مجظور این باشد که مثآً بد  آشکار باشد و این لباس حکایت از آ  کجد، این

هاایی کاه   آ  ثیااب  یلی متعارن نبوده است. لذا ثوب رقیق را به این معجا گرفته کاه   ی متدیجینهاها در  انهچو  این لباس

ایان اسات کاه     «حوط لوال االقویاال» :گویدشود، نه ایجکه  ود اعضا دیده شود. آ  وقت ایشا  میآ  دیده می حام بد  در

   1ار کجد.برای جواز نظر این شرط وجود دارد که لباسی باشد که حام بد  را آشک

را فرموده امام)ره( است؛ مرحوم سید این شرط را ندارد؛ مرحوم آقای  ویی هم این را فرموده و  شرط از کسانی که اصل این

به تبع ایشا  بعضای از   2قائل به این شده که این شرط است و ایشا  هم همین احتمال را در مورد ثیاب رقیق ذکر کرده است.

کجد که احوط یا اقوی این است که ما همین احتمال دوم را در مورد ثیااب  بزرگا  دیگر مثل صاحب انوار الفقاهه هم تأکید می

 رقیق بپذیریم.

 حق در معنای ثوب رقیق

ما وراء کجد. ثیاب رقیق در ای که حکایت از عگونهنازک باشد، به لباس که این دارد در این ظهور رسد که ثیاب رقیقبه نظر می

کجد احتمال کججد، مثل حریر، ایجها همه بیشتر تقویت میاستعماالت، در لغت و در عرن و مصادیقی که برای ثیاب رقیق ذکر می

گاوییم قادر   گویجد قدر متیقن احتمال دوم است، به چه دلیل قدر متیقن از ثیاب رقیق این باشد؟ یک وقت میاول را. ایجکه می

؛ یعجی قادر مسالم ایان اسات کاه ایان ز        دانیم، این ممکن استاین را شرط می از باب احتیاط از اشتراط این است وقن متی

پوشیده باشد به نحوی که حکایت از اعضا و ماوراء لباس نشود، حاال کمی چسبا  باشد که حام بد  او نمایش داده شود، این 

 وضوع ایجکه بگوییم قدر متیقن از ثیاب رقیق این است، این درست نیست. احوط است؛ قدر متیقن این است. ولی از نظر م

بیوت المتدیجة، این اول الکآم است؛ از کاا های نازک بل غیر موجوداً عجد سلباگویجد این غیرمتعارن بوده، عآوه، ایجکه میبه

نماا باوده، ایجهاا طباق     هایی که نازک بوده و بد آ  لباسگویجد موجود نبوده است؟  ود عجوا  ثیاب رقیق و لباس حریر، می

ها را بپوشاجد و  بسا بوده است؛ قرار نبوده که متدیجین این لباسگزارشات تاریخی از هما  موقع بوده؛ در بیوت متدیجین هم چه

یق را بر آن ظاهرش حمل کجایم،  ما ثیاب رقحال ایجکه أیکردند. علیبه  یابا  بیایجد. باال ره در مجزل از ایجها استفاده می

 آید. این به نظر صحیح نمی
 بررسی اشتراط

اناد و  ای به این نکارده اند، اما مرحوم سید هیچ اشارهاصل اشتراط آ  را عرض کردم که با ایجکه امام)ره( احتیاط وجوبی کرده

واتر رسیده، روایااتی کاه ساجداً و داللتااً هایچ      روایات از نظر ایجکه به حد استفاضه و ت عآوهبهاند. دیگرا  هم متعرض نشده

مشکلی نداشتجد، هیچ کدام این قید در آنها ذکر نشده، تجها روایتی که این قید آمده، همین روایت یونس بن یعقوب است کاه در  

است. لذا به نظار  آنه از اند، نه از نظر سجد مثل آنهاست و نه به قوت داللت بعضیمقایسه با صحاحی که این شرط را بیا  کرده

اناد، و  این روایات ذکار کارده   نظر در ه به علتی که در روایات ذکر شده و تأکیدی که شده، و مواضعی که برایرسد با توجمی

اند مبجی بر استحباب این حکم، این اشتراط وجهی ندارد. نهایت این است که بگاوییم االحاوط   حتی استظهاری که بعضی کرده

                                                           
 .1جکاح، جلالفقاهه، کتاب اانوار . 1

 .11، ص22المبانی، کتاب الجکاح، ج. 2
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 استحباباً.

وجود ندارد، همانطور که مرحوم سید هم نگفتجد؛ در ذهجم این است جایی رسد برای این شرط ال ماموعاً به نظر میحأیعلی

چیاز  اند. این های دیگر هم این را به عجوا  شرط ذکر نکردهکه در جواهر هم چجین چیزی به عجوا  شرط نیامده است و  یلی

 . مهمی است

، ایجکه امر به نظار شاده   «انما یشتریها باغلی الثمن»ندارد؛ با توجه به این قرائجی که گفتیم، مثل به نظر ما این شرطیت بجابراین 

ولو این را حمل بر استحباب کجیم باال ره استحباب ارشادی است، امر ارشادی است. در آ  روایاتی که از نظر سجدی و داللی 

گوییم روایت ضعیفی است؛ لذا به واسطه همین روایت می نس همو روایت یو قطعاً مشکل ندارند، چجین شرطی ذکر نشده است

اند نگاه کجد؛ اگر قرار بود از روی لباس باشد، لباسی کاه حاام باد  را    االحوط استحباباً. ذکر محاسن و آ  مواضعی که گفته

 را نشا  دهد.  تواند نشا  دهد؟ یعجی حتماً پوشش داشته باشد ولی فقط حامدهد، چطور آ  محاسن را مینشا  می

پوست او چگونه است، ایجکه آیا این پوست لک دارد یا نه،  ببیجداند که اگر هم قرار است این محاسن را ببیجد، اصآً اشاره کرده

آید که این اشتراط قابل قبول شود. از ماموع روایات بدست میمعلوم نمی لباسزائده دارد یا نه، ایجها چیزهایی است که با این 

 . نیست

 امر هشتم: اراده ازدواج با زن خاص

کماا أن االحاوط لاو لام یکان االقاوی       »فرماید: امام)ره( میامر هشتم که کمی بحث دارد و بحث مفصلی است، این است که 

االقتصار ما اذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص فال یعم الحکم ما اذا کان قاصداً لمطلق التازویج و کاان بصادد تعیاین     

کسی کاه قصاد    شود در نگاه کرد  به، احوط اگر اقوی نباشد، یعجی ممکن است فتوا هم بدهیم، که اکتفا «الزوجة بهذا االختبار

گوییم این جایز است نظر کجد به آ  زنای کاه   ازدواج با او به  صوص دارد. ایجاا دو صورت قابل تصویر است؛ یک وقت می

 واهاد باا او   یک ز  برای ایجکه ببیجد آیا می م جایز است نظر کجد به زنا  یا بهگوییقصد دارد با او ازدواج کجد؛ یک وقت می

 واهد قرار بگیرد، مقدماتش فراهم شده، قصد ازدواج با یک وقت نظر مثآً به عجوا  جزء ا یر علت تامه میازدواج کجد یا نه. 

گوید مان بایاد   شود. یک وقت میشود یا نمیار به انتخاب می واهد ببیجد که این دید  یا مجالامله کرده و حاال میاو را فی

تواند به او نگاه کجد یاا  ده، میص او نکرزنا  متعدد را ببیجم تا از بین ایجها انتخاب کجم. آیا کسی که هجوز قصد ازدواج به  صو

به  صوص داشته باشد؛ و اال اگر  ز  را فرماید احوط این است که نظر به شرطی جایز است که قصد ازدواج با آ نه. امام می

 هجوز قصد ازدواج با این شخص را ندارد، نظر جایز نیست. 

فرماید این شرط است؛ مرحوم سید ایجاا احتیاط اساتحبابی کارده اسات؛ ایشاا      انگیز است؛ امام میایجاا یک مقداری بحث

ن قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجاة  و ال فرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص أو کا»کجد: تصریح می

کجد که نظر در ایجاا جایز اسات. ایجااا بعضای از    احتیاط مستحبی می«. بهذا االختبار و إن کان االحوط االقتصار علی االول

ند که احتیاط ابر آن سید فرمودهمحشین عروه مثل  ود امام)ره(، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، 

انگیاز  ، یعجی باید ایجاا فتوا دهیم. این یک مقداری بحث«بل هو المتعیّن»اند واجب این است. مرحوم آقای  ویی اصآً فرموده

گویجد باید قصد ازدواج با این ز  بخصوصها را داشته باشاد تاا بتواناد نگااه کجاد؛ و آنهاایی کاه        است که اصآً کسانی که می
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 اند؟ ست، همین قدر که قصد نکاح به صورت کلی باشد، کافی است. به چه دلیل این حرن را زدهگویجد الزم نیمی

 در تقریرات میرزا محمود آشتیانی از نکااح حااج شایخ   )فرموده  اهلل حائری یزدیآیت ایجاا یک مطلبی را مرحوم حاج شیخ

ست؛ دیگرا  هم مطالبی دارند. عمده مسأله در ایجاا کاه  ا ای ایجاا تصویر و ایجها را بررسی کردهایشا  صور چهارگانه است(،

بیشتر باید درباره آ  بحث شود، این است که این ارادة الجکاح یعجی چه؛ چو  در روایات دارد من یرید نکاحهاا. ایان مساأله    

را در جلساه آیجاده   محوری در ایجااست که اصآً ارادة الجکاح به چه معجاست. چجد احتمال ایجاا تصویر شده است کاه ایجهاا   

 عرض  واهیم کرد. 

 الحقوق  لةشرح رسا

، بزرگداشت زبا  از بدزبانی و بدگویی، که ما به چجاد  «فاکرامه عن الخناا »اولین عضوی که حقی برای آ  بیا  شد، زبا  بود: 

را در یک « اکرامه عن الخجا»ترین مصادیق بدزبانی اشاره کردیم. یعجی سوءاستفاده از زبا . اگر بخواهیم مورد و مصداق از مهم

 جمله بگوییم، یعجی بزرگداشت زبا  از گجاها  زبا . 
 سایر مصادیق بدزبانی

اناد تاا   از بیست گجاه، برشمردهاشاره کردیم، در حالی که زبا  گجاها  بسیاری برای آ  قابل تصویر است.  ما به چجد گجاه زبا 

 مثآًبر ی از این گجاها  به عجوا  گجاها  زبا ، با تسامح همراه است؛ ایجکه  قرارداد دویست گجاه، مستقیم یا غیرمستقیم. البته 

اند. بادعت  به عجوا  گجاها  زبا  نام برده موارد رافسیر به رأی؛ تا هفتاد گجاه که  یلی کسی اظهار فقر و ناداری کجد، یا مثآً ت

توانیم بگوییم گجاه زبا  است؛ مثآً در دین. اگر قرار باشد ایجها را بگوییم جزء گجاها  زبا  است،  یلی از چیزهای دیگر را می

زبا  نیست بلکه این  ودش یک عجوا  مستقلی برای عصیا  و  جاسوسی کرد  گجاه زبا  است؛ در حالی که این جزء گجاها 

 شوند. مخالفت با  داوند است. ایجها را کجار بگذاریم؛ واقعاً بعضی از ایجها به عجوا  گجاها  این عضو شمرده نمی

عجوا  گجاه زبا  ارائه دهیم.  توانیم بهوجود دارد که آنها را می بسیاریاما به غیر از چهار یا پجج موردی که گفتیم، واقعاً موارد 

به غیبت، تهمت، دروغ، ناسزا و دشجام توضیح دادیم. به غیر از ایجها واقعاً بعضی مصادیق مهم دیگری هم بارای زباا  باه    راجع

 واهیم از بحاث زباا  عباور    یکی ایجها را توضیح دهیم، فرصت نیست. امروز میعجوا  گجاه وجود دارد. اگر ما بخواهیم یکی

 م. کجی

ها و نقارها از ها و کیجهبسیاری از فتجه بسیار مخربی دارد؛ زبا  است؛ نمامی آثار مهم مثآً نمامی یکی از گجاها چینی: . سخن1

توانجد زندگی کججاد. اوالً اشاتیاق   چیجی اصآً نمیها بدو  نمامی و سخن یزد. یک عده کارشا  همین است؛ بعضینمامی برمی

رهایی است کاه  . این یکی از بدترین کابشجونددارند که با همه سر سخن را باز کججد و یک مطالبی را به هدن انتقال به دیگرا  

ترین افراد نازد  مغضوب 2،«بِالنَّمِیمَة الْمَشَّاءُونَ اللَّهِ إِلَى أَبْغَضُکُمْ»فرماید: تواند اناام دهد. رسول گرامی اسآم)ص( میزبا  می

افکجای  نچیجای و ا اتآ  وآمد هستجد. یعجی اساس زندگی  ود را بر سخناند که دائماً براساس نمیمه در حال رفت دا کسانی

رفات  اناه زیاد و    اند. یک عده کارشا  همین است. در گذشته وسایل ارتباطی مثل امروز نبود؛ در گذشته باید مای قرار داده

گیرد و باه  ها بین االثجیجی است؛ یعجی از زید حرفی را میرفت. نمامی بعضیشجید و از آناا  انه عمرو میهای او را میحرن
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واقعاً به هدن تخریاب و   (افتدمثل آ  چیزهایی که اال  در فضای ماازی اتفاق می)ها بعضیولی .. دهد و از عمرو .عمرو می

ها ترین انسا چیجی است، ایجها مغضوبکسانی که اساس کارشا  بر سخنکججد. بهم ریختن اوضاع عمومی جامعه این کار را می

به یک کسی، حاال ماثآً  کسی گفته و یک حرفی زده، راجع ها حتی ممکن است یک مطلبی را یکوقتنزد  دا هستجد. گاهی 

در یک شرایطی بوده و از روی عصبانیت بوده؛  ود ایجکه ایجها را انسا  حفظ کجد، نقل نکجد، تآش کجاد بارای اصاآح ذات    

أَ لَاا  »فرمایاد:  مای البین، این آ  چیزی است که  داوند متعال از ما انتظار دارد. روایت دیگری از پیامبر)ص( وارد شاده کاه   

 چیجای و بار ساخن  بعضای  اصآً بجای  4،«قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّة بِشِرَارِکُمْ أُخْبِرُکُمْ

 ا  را بهم نزدیک کجد. تواند باید دوستبین دوستا  جدایی بیجدازند. آدم تا می ایجکه نمامی است و

توانیم ذکر کجیم، اهانت کرد  است؛ اهانت لسانی. چو  یکی از چیزهای دیگری که برای زبا  به عجوا  یک گجاه می. اهانت: 2

کجد؛ گاهی در لسا . تحقیر و اهانت لسانی از جملاه گجاهاانی   گاهی اهانت رفتاری است و کسی دیگرا  را در رفتار تحقیر می

 است که بسیار بزرگ شمرده شده است. 

  وانم. چاپلوسی از گجاها  زبا  است. چو  وقت نیست روایات را نمیسی: . چاپلو3

 . مسخره کردن.0

 ایجها گجاها  زبا  است. وعده دروغ که اال  متأسفانه بعضی از مسئولین ما به آ  مبتآ هستجد.  :. وعده دروغ دادن5

 : این از گجاها  بسیار بزرگ است.. افشاء سر6

 های مربوط به زبا  است. از  ودش تعریف کجد، این یکی از جلوهایجکه آدم  . خودستایی:7

 

«والحمد هلل رب العالمین»            

                                                           
 .1، ح212، ص12. هما ، ج4


