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

 چهارمطائفه 

بحث در روایاتی است که برای جواز نظر به وجه و کفین مورد استناد قرار گرفته است. تا اینجا سه طایفه از روایات ذکر شد 

وییم داللت بگ بعید نیست کهرا و مشخص گردید که عمدتا اینها داللت بر جواز نظر به وجه و کفین ندارند. تنها یک طایفه 

 بر جواز نظر دارد.

صحیحه ابی حمزه اما طایفه چهارم روایاتی است که در مورد معالجه مریض وارد شده است؛ از جمله این روایت که به عنوان 

 ثمالی معروف است:

بِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي  أَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ»

كُونُ رُ إِلَيْهِ يَالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ (ع)جَعْفَرٍ

گوید از ابی حمزه ثمالی می .1«النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْالرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ 

حاال این بال یا جراحت یا شکستن عضوی  «يصيبها البالء»امام صادق)ع( سؤال کردم از زن مسلمانی که بیمار شده است؛ 

الجه تر است، یعنی بهتر معشود به آنجا نگاه کرد؛ و طبیب مرد هم از اطباء زن ارفق و شایستهاز اعضا در جایی است که نمی

رار گر زن اضطفرماید اگر اضطرار به او پیدا شود، اتواند به این زن نگاه کند برای عالج؟ امام)ع( میکند. آیا این مرد میمی

 معالجه کند.  او راتواند دلش خواست میزن پیدا کند به این عالج، آن هم عالج توسط مرد، اگر 

الیصلح النظر  در جایی است کهسؤال در واقع درباره جراحت و شکستگی در یک عضوی از اعضای زن نامحرم است؛ که 

لنظر مكان اليصلح ا»ه نسبت به آن وجود ندارد. این جمله الیه، این شکستگی در جایی است که صالحیت و جواز برای نگا

 . آنچه امام)ع( اینجا«الیصلح النظر الیه»و بعضی جاها  «یصلح النظر الیه»دهد که در بدن زن بعضی جاها نشان می «اليه

این  جایز نیست؛ اما ازاند که اگر اضطرار پیدا شد برای عالج توسط این مرد، مربوط به آن مکانی است که نظر به آن فرموده

 هایی کههای بدن زن هست که یجوز للرجل أن ینظر إلیه و قدر متیقن از مکانشود بعضی از قسمتروایت استفاده می

صالحیت نظر به آنها وجود دارد، وجه و کفین است؛ غیر از وجه و کفین جایی نیست که ما بخواهیم بگوییم در مورد آنها نظر 

 ب استدالل به این روایات است. جایز است. این تقری

                                                 
 .1از ابواب مقدمات نکاح، ح 192، باب 299، ص22الشیعة، ج؛ وسائل 1، ح595، ص5. کافی، ج1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9318 دی 25تاريخ:                                                                  نکاح                          موضوع کلی:
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این استدالل برخالف استدالل به روایات قبلی نیاز به تتمیم و استفاده از مالزمه و امثال اینها ندارد. در ادله قبلی بحث در این 

ینکه اها الزم نیست. ما آنجا نیاز داشتیم به شد؛ اینکه پوشاندن صورت و دستادله عدم وجوب ستر ثابت می آنبود که با 

ای ثابت نیست. بین عدم وجوب ستر و جواز نظر مالزمه وجود دارد؛ در این مالزمه تشکیک و اشکال شد که چنین مالزمه

رد، استفاده ک توان، اما در بعضی موارد عرفا این مالزمه را میوجود نداردالبته بعدا خواهیم گفت که درست است این مالزمه 

هایی شود قسمتاینجا مستقیما بحث نظر است و اینکه از این روایت استفاده می هر حال بهکه در جای خودش خواهیم گفت. 

 از بدن زن هست که نظر به آن اشکالی ندارد. 

 بررسی طائفه چهارم

 اشکال

اند هکنیم تا ببینیم آیا این اشکال وارد است یا نه. گفتاند؛ ما این اشکال را نقل میبرخی به استدالل به این روایت اشکال کرده

تواند به معنایش این است که فی مکان الیصلح النظر الیه مطلقا؛ یعنی هیچ کسی نمی« فی مکان الیصلح النظر إلیه»که جمله 

زوج یا مالک. به عبارت دیگر این عبارت کنایه از عورت است، یعنی این بیماری و جرح در جایی آن موضع نگاه کند اال 

د، توانند به عورت نگاه کننتواند به آن نگاه کند؛ یعنی در محدوده عورت. محارم هم که نمیواقع شده که اصال هیچ کسی نمی

ک است. تواند نگاه کند زوج یا مالواند نگاه کند؛ تنها کسی که میتتوانند نگاه کنند، اجنبی هم که نمیحتی زنان دیگر هم نمی

کند به اینکه این در محدوده عورت زن واقع شده و اشاره میلعل ، «في مكان اليصلح النظر اليه»اینکه در سؤال آمده  پس

که اگر اضطرار باشد و زن خودش مایل باشد، اند تواند مداوا کند. امام)ع( هم فرمودهای است که مرد بهتر میگونهشرایط هم به

اند اگر این منظور باشد که بعید هم نیست، دیگر این روایت قابل استدالل نیست؛ چون بحث ما راجع اشکالی ندارد. لذا گفته

این  دهد. لذاورت و در حال اضطرار میاین تنها اجازه نظر به بعضی از اعضا آن هم عدر حالی که  به وجه و کفین است

 تواند مدعا را ثابت کند. روایت نمی
 پاسخ

 گوییم مقصود همان مطلبیقرائنی در روایت وجود دارد که به وسیله این قرائن می چوناما به نظر ما این اشکال وارد نیست 

کفین را  واست که شیخ انصاری استفاده کرده است؛ چون شیخ انصاری از این روایت با تقریبی که گفتیم، جواز نظر به وجه 

 ده کرده است.استفا

لح تواند به آن نگاه کند نه الیصظهور در آن دارد که الیصلح النظر الیه االجنبی، اجنبی نمی« فی مکان الیصلح النظر الیه»

تواند نگاه کند؛ نگاه به عورت برای زن هم جایز النظر الیه غیر شوهر و مالک. چون اگر مسأله عورت باشد، زن هم نمی

ای به تواند این کار را انجام دهد. اگر این منظور باشد، لطمهآید و او میضطرار پیش مینیست. اگر زن طبیب باشد، طبیعتاً ا

اینکه گفتیم در خودِ این روایت قرائنی وجود دارد که مؤید نظر مرحوم شیخ است، یکی همین چیزی پس زد. استدالل ما نمی

تواند ، ظاهر این جمله آن است که مرد و اجنبی نمی«نساءالیصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق بعالجه من ال»گوید است که می

طور  شود سراغ او رفت یا نه. یعنی بهخواهند ببینند که میکند، مینگاه کند؛ منتهی چون دکتر است و بهتر از زنان معالجه می

جود وست. اما یک دکتر مرد تواند عالج کند؛ مثال روی دست یا ذراع یا ساق پاتواند به آنجا نگاه کند و میطبیعی زن می

است که  آنظاهر روایت و این جمله پس فرماید اگر اضطرار پیش آید مانعی ندارد. کند؛ امام)ع( میکه بهتر عالج می دارد
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موضعی که در آن موضع این شکستگی یا جرح اتفاق افتاده، موضعی است که الیصلح النظر الیه لالجنبی، نه اینکه الیصلح 

کند. اما کند که آن مکان الیصلح النظر الیه مطلقا برای همه؛ استثناء شوهر فرق میطلقا. مستشکل طوری معنا میالنظر الیه م

ند، تواند نگاه ک، این ظهور در آن دارد که یک مکانی است که مرد نمی«يكون الرجل ارفق بعالجه من النساء»گوید اینکه می

های بدن باشد. البته عورت هم یکی از آنها تواند دست، بازو، ساق و سایر قسمتیتواند نگاه کند و این مدر حالی که زن می

 تواند قرار گیرد ولی اینکه بگوییم الیصلح النظر الیه کنایه از عورت است، این یک مقداری خالف ظاهر است. می

است. در بدن امکان  «جرح إما كسرٌ و إما»قرینه دیگری حاکی از عمومیت این مسأله است و نه خصوص عورت، عبارت 

شکستن یا امکان زخمی شدن و جراحت وجود دارد؛ در دست، پا، بازو. اما در مورد عورت کسر ـ مخصوصا عورت المرأة 

تواند در عورت گفت یصیبها البالء یا جرح در عورت. جراحت میـ خیلی معنا ندارد؛ اگر مقصود خصوص عورت بود، می

ر را حمل ب« مکان الیصلح النظر»رت المرأة این یک مقداری قابل تصور نیست که ما بخواهیم آن هم در عو ،باشد اما کسر

 عورت کنیم. 

 اند داللت بر جواز نظر بر وجه و کفین دارد. رسد این روایت همانطور که شیخ انصاری فرمودهلذا به نظر می

 سؤال: 

تواند تواند نگاه کند؛ اگر اضطرار پیش آید میگوید نمیبازو، میمثال روی « فی مکان الیصلح النظر الیه»استاد: عرض کردیم 

شود در جسد المرأة یک جاهایی هست که یصلح نگاه کند. اما ما به این استدالل نکردیم؛ استدالل به این است که معلوم می

لیه. المرأة هست که یصلح النظر اشود که یک قسم دیگر از اعضای بدن النظر الیه. از این قسمی که ایشان ذکر کرده معلوم می

اصال بدن المرأة الیجور النظر اال عند االضطرار و عالج؛ اما این عبارت نشان دهنده آن است که جسد المرأة یک اعضایی 

 هم دارد که یجوز النظر الیه، این کجاست؟ گفتیم قدر متیقن آن وجه و کفین است. 

 سؤال: 

گوید من از امام)ع( سؤال کردم در مورد بیماری که در یک قسمتی از بدن مرأه است که گوییم نفس اینکه راوی میاستاد: می

که قسمتی از بدن مرأه یصلح النظر الیه که این محل بحث و سؤال  استنگاه به آن جایز نیست؛ یعنی در کالم او مفروغ عنه 

 ؛ جواز النظر الیه ال اشکال فیه.نبوده

م در کالم سائل آمده و نه در کال «في مكان اليصلح النظر اليه»ی را بگویید و آن اینکه شما ممکن است یک اشکال ان قلت:

امام)ع(؛ حرف سائل که برای ما حجت نیست. بله، در کالم سائل آمده که اگر در یک عضوی از اعضای زن که نگاه به آن 

که تواند. اما ایناند اگر اضطرار پیش آید میفرمودهتواند او را مداوا کند؟ امام)ع( جایز نیست جراحتی پیش آید، آیا مرد می

 چیزی در این رابطه نفرموده برای ما حجت نیست. امام)ع( ونسبت به مکان یصلح النظر الیه، راوی این را مفروغ عنه گرفته، 

وغ آن جهت مفر جواب این است که ابی حمزه ثمالی یک سائل و راوی معمولی نبوده؛ اهل فقاهت بوده و اگر نسبت به قلت:

کرد. به عالوه امام)ع( هم در جواب چنانچه حکم آن قسمت هم مثل این قسمت بود، باید به عنه نبود، آن را هم سؤال می

صْلُحُ ي مَكَانٍ لَا يَالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِ عَنِ»شد. تعبیر این است: نوعی متعرض می
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کند، در فرمود که فرق نمی؛ اگر این خطا بود، اگر در زن عضوی نبود که نگاه به آن جایز باشد، امام)ع( باید می«النَّظَرُ إِلَيْهِ

 داللت دارد.  روایت این رسدلذا در مجموع به نظر میجسد المرأة جایی را نداریم که یصلح النظر الیه. 

 سؤال: 

استاد: شیخ در رساله این را ذکر کرده و به آن استدالل کرده است. بله، مثال مرحوم نراقی در مستند این روایت را نیاورده و 

 رسد که این روایت قابل قبول هست. اند؛ ولی به نظر میبعضی دیگر که قائل به جواز هستند این را نیاورده

 شرح رساله حقوق امام سجاد)ع(

 مراتب اخالص

اشد، عبادت و شرط آن که اخالص ب یعنی. تا اینجا درباره اصل این حق «الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ»

مطالبی را عرض کردیم. همانطور که اشاره شد در باب اخالص مطلب بسیار است؛ ما به دو نکته مهم اشاره کردیم. یکی اینکه 

شاه کلید اخالص، اصالح ملکات نفسانی است. چون اگر ملکات  توان مخلص شد؛و اینکه چگونه می حقیقت اخالص چیست

 شود.که اصالح شد، عمل اصالح می شود و نیتشد، این باعث اصالح نیت می نفسانی اصالح

 نکته مهم دیگری که اینجا خوب است به آن اشاره شود، مراتب اخالص است و به قرینه مقابله با مراتب اخالص، مراتب ریا

ات یا مطالبی که بزرگان مطرح شود با بعضی از روای. این مسأله بسیار مهمی است؛ انسان گاهی مواجه میشودمعلوم می

، باید امیدوار باشد؛ اما واقع مطلب این است که در شودنباید مأیوس  ولیدهد؛ کنند، واقعا حالت یأس به انسان دست میمی

 مواجهه با امور انسان باید خیلی تأمل و تفکر کند. 

در کتاب اسرار  نیزامام)ره(  آن اشاره شده است. که در روایات هم بهاند، برای اخالص تقریبا هشت یا نه مرتبه ذکر کرده

اند. من دیدم که این مطلب جامع و کاملی است، به نظرم آمد که آن را اجماال اشاره کنم. عنوانی که اشاره کردهبه آن الصالة 

 وم در بیان بعضی از مراتب اخالص.در کتاب آمده این است: فصل س

عمل است از شائبه رضای مخلوق و جلب قلوب آنها؛ چه برای محمدت یا برای  یکی از مراتب اخالص تصفیه مرتبه اول:

کند که منظور ایشان تصریح می)منفعت و یا برای غیر آن؛ و در برابر این اتیان عمل است ریاءً. اولین مرتبه تصفیه عمل است 

از شائبه رضایت  (م قلب و هم جوارحاز عمل، عمل قلبی و عمل قالبی است، یا به تعبیر دیگر عمل جوارحی و جوانحی. ه

مردم و جلب نظر آنها. جلب نظر مردم یا برای این است که انسان از مردم منفعت کسب کند یا اینکه او را حمد و ستایش 

کنند. ممکن است کسی نیازی به نفع رسانی دیگران نداشته باشد اما همین قدر که در نزد دیگران محمود واقع شود و او را 

پاک کند؛ رضای از این مسئله کنند، این خودش خیلی مهم است. لذا اولین مرتبه این است که انسان خودش را  ستایش

مخلوق، جلب محبت مخلوق، حمد و ستایش مخلوق، منفعت بردن از مخلوق، اینها از اعمال انسان کنار برود. اگر اعمال 

عبادی بخواهد خالص باشد، چه نماز و روزه که مثال بیشتر جنبه فردی دارد و چه آن اعمالی که جنبه اجتماعی دارد، اگر 

 د و منفعت از دیگران باشد، این ریا است. کار برای جلب نظر و محبت و حم

این است که انسان عملش را از حصول مقاصد دنیوی پاک کند. تصفیه عمل ـ هم عمل قلبی و هم قالبی ـ از  :مرتبه دوم

مقاصد دنیوی یک مرتبه باالتر اخالص است. گاهی از اوقات واقعا کسی ممکن است عملی را برای خدا انجام دهد اما داعی 
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اند کسی برای توسعه روزی نماز شب بخواند؛ این را گفتهمثالً  :فرمایدایم؛ میدنیا باشد؛ ما که در همین مرحله اول گیر کردهاو 

نماز اول ماه بخواند؛ اینها را برای  ،ماه در آنکه از آثار نماز شب، وسعت در رزق و روزی است. یا برای سالمت از آفات 

ال جلب محبت مردم و ستایش مردم نیست، اما داعی او این است که چیزی از دنیا گیر او بیاید؛ خواند و اصال به دنبخدا می

لم دهیم برای اینکه سامی مثال مریض نشود، رزق و روزی او وسعت پیدا کند. یا مثال صدقه دادن برای سالمتی؛ ما همه صدقه

 باشیم.

اند، در صورتی که اتیان عمل برای رسیدن شرط صحت عبادت شمرده این مرتبه از اخالص را بعضی از فقها :فرمایدایشان می

این خالف تحقیق است به حسب قواعد فقهیه؛ از نظر قواعد فقهی اگر قرار باشد این مرتبه از اخالص  ولیبه آن مقصود باشد. 

ید این درست نیست که فرماشرط باشد، کار همه ما لنگ است و هیچ عبادتی از عبادات ما صحیح نیست. لذا امام هم می

شود گویم آدم مأیوس میشرط صحت عبادات را این قرار دهیم. بله، این عبادات نزد اهل معرفت هیچ ارزشی ندارد. اینکه می

کجا باید برویم. آن اخالصی که امام حسین)ع( و  هستیم وحال هشدار دهنده است که ما کجا هر اما در به همین جهت است 

 های مشروع آدمفرماید این مثل بقیه معامالت و کسبلنگیم. میاشتند کجا و ما که در همین گام اول میامیرالمؤمنین)ع( د

د، نماز برد. اگر کسی صدقه بدهفروشد و یک منفعتی میاست؛ شاید از آنها هم کمتر باشد، مثل اینکه کسی یک جنسی را می

خالص را مرتبه از ا اینز این مقاصد دنیوی دست پیدا کند، طبیعتا شب بخواند، نماز اول ماه بخواند برای اینکه به بعضی ا

ندارد. پس مرتبه دوم پاک کردن نیت و عمل از مقاصد دنیوی است، ولو این مقاصد به نحو داعی باشند، نه اینکه اصل نیت 

 بر آن استوار باشد. 

و قصور و امثال آن از لذات جسمانیه پاک این است که انسان عملش را از رسیدن به جنات جسمانی و حور  :مرتبه سوم

خواند نه برای اینکه رزق و کند. یعنی ممکن است کسی عبادت کند، مقاصد دنیوی هم مدنظر او نباشد؛ واقعا نماز شب می

 رر و قصور و انهامند شود، از حوهای خداوند بیشتر بهرهخواند برای اینکه در بهشت از نعمتروزی پیدا کند؛ نماز شب می

مرتبه سوم اخالص این است که انسان از این هم خودش را پاک کند؛ یعنی عبادت کند نه برای حور و امثال اینها منتفع شود. 

 .و قصور و لذات جسمانی در بهشت. این نحوه عبادت، عبادت اجیران است؛ در برخی روایات هم این مسأله ذکر شده است

دهد حتی توقع لذات جسمانیِ جنتِ جسمانی را نداشته باشد. عبادتی که انجام میاخالص در این مرتبه، یعنی اینکه انسان 

قف های ما کوتاه است، سکند. گاهی سقف خواستهتر میفایده دانستن این مراتب آن است که حداقل دنیای ذهن ما را گسترده

کنیم؛ نهایت این است که دنبال مرتبه دوم یهای ما همان اولی است. ما خیلی از این کارها را برای جلب نظر مردم مخواسته

خواهیم یک چیزی در دنیا هم بدست بیاوریم. مثال با خودمان ترین امثال ما از این عبادات باالخره میهستیم. یعنی خالص

اگر  هخواهم بگویم کشویم. من میمند میگوییم اثر وضعی این اعمال این است؛ وقتی هم نشود سرخورده و دلخور و گلهمی

کار ما زار است؛ دانستن این مراتب  ،کنیم، نباید مأیوس شویم و بگوییم اگر اینطور باشداین مراتب را در اینجا ذکر می

های ذهنی ماست. حداقل اگر این حداقلش این است که بفهمیم عوالم مافوق این عالم خیلی باالتر از آن تصورات و ساخته

 ر است، یک تلنگر و تنبهی برای ما خواهد بود. را بفهمیم که وسعت این عوالم چقد
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های جسمانی که در قرآن و روایات اش را تصفیه کند از خوفِ عقاب و عذاباین است که انسان عمل و نیت :مرتبه چهارم

های جسمانی و وعده داده شده است. ممکن است کسی دنبال آن حور و قصور نباشد، ولی از این طرف از ترس عذاب

مرتبه چهارم اخالص این است که عمل و نیت انسان از این پس ایی که در قرآن و روایات گفته، خدا را عبادت کند. هعقاب

 هم تصفیه شود. 

 مراتب دیگر را هفته آینده عرض خواهیم کرد.
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